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َمن َّ
كلف التغيير ّيين
بـ"بيضة القبّان"؟
يمكن لـ"نواب التغيير" اعتماد
السياسة التي يريدون وإطالق مبادرات
ونسج تحالفات والتفوه بتصريحات
عدائية تساوي الغث بالسمين من األفرقاء
في مجلس النواب .لكن اذا أصروا على
أنهم نتاج ثورة  17تشرين فللمسألة
حساب آخر .جمهور الثورة لم ينتخبهم
للمماحكات وتضييع الوقت بالخالفات
وال للعب دور "بيضة القبان" .يكفي أن
أداءهم في نيابة رئيس مجلس النواب،
ومرتين في انتخابات اللجان ،كان مثقالً
بالتناقضات وليس على قدر التوقعات،
فال مبرر إذا ً للتسبب بأضرار إضافية في
استحقاق مفصلي مثل انتخاب رئيس
للجمهورية يقلب صفحة العهد األسود،
ويحول دون "الفوضى الدستورية" التي
يخطط لها المتآمرون على كل مواطن في
لبنان.
ال مجال للعواطف .كل "نواب التغيير"
بال استثناء ممتازون كنيَّات وأفراد
وأصدقاء ،غير ان األداء السياسي العام
يحتاج إعادة نظر سريعة كي ال يترسخ
لدى هذه المجموعة الطيبة توهم اإلمساك
بالمفاتيح واألدوار ،فتنتهي سكرة االنتفاخ
بحفلة قيء واستفراغ.
لم يأت "نواب التغيير" ال بقوة المال
وال الوراثة وال الطائفية البغيضة ،هذا
انجاز كبير لمستقبل لبنان .لكن ذلك
ال يجعلهم "فرقة ناجية" محوّال ً كل
الباقين "جمعية أشرار" .وألنهم أتوا على
أكتاف مَ ن ثاروا على "المنظومة" ود ّلوا
بحناجرهم وأصابعهم على مرتكبين
أهدروا ونهبوا وسيَّبوا حدود الدولة ورهنوا
سيادتها ،سيبقون تحت رقابة هؤالء
ومجهر المحاسبة في كل تفصيل ،فكيف
إذا تعلق األمر بواجب انتخاب رئيس
للدولة بال أدنى تأخير؟
لم يكلف أح ٌد "نواب التغيير" السير
بمبادرات هدفها إمساك العصا من
وسطها للخروج برئيس تسويات يدوّر
الزوايا ويمدد لألزمة .مُنحوا وكالة
الشعب المنتفض ليكونوا رأس حربة
في مواجهة مشروع "منظومة" يعرف
الجميع أطرافها وأشخاصها .يعرف
أهل الثورة على األقل من أطلق عليهم
الرصاص وكسر أطراف شبابهم من صور
وكفرمان الى وسط العاصمة والبقاع
والشمال .فمُعيب تعميم تهمة االرتكابات
بحجة رفض االصطفافات ،وال يُذ ِّكر
إال بخبث مساواة حق ضحايا "جريمة
النيترات" بحقوق بدري ضاهر وموقوفين
يُستخدمون لقبع القاضيين عبود وبيطار.
ال أحد يطلب من "نواب التغيير"
الذوبان في اي تكتل أو تيار سياسي
سيادي ،بل الوقوف في الجانب الصحيح
من الصراع لئال يعتبروا "حصان طروادة"
البرلمان .اعتقادهم بأن تأمين نصاب
الثلثين سيأتي عن طريق مرشح مبادرتهم
مثير للسخرية واالستغراب .هذه لعبة
جديرة بوليد جنبالط الذي يصوت لميشال
معوض بغية تحسين مواصفات رئيس
التسوية فيما هو متموضع بين  8و14
آذار .اما مايسترو هذه التركيبات فهو
نبيه بري بال منازع والذي يحتفظ باألرنب
الرئاسي ليطلقه بالتفاهم مع الناخبين
الكبار ،خصوصا ً أن تأمين الثلثين لن
يأتي إال على يد "الثنائي الشيعي" الذي
يملك مفتاح التعطيل .فكفى التغييريين
إحراق أسماء وأوراقا ً بيضاء تضعف مسار
انتخاب رئيس عكس ميشال عون على
التمام ،حاز ٍم في مقاومة الفساد
ومحاور
ٍ
الستعادة الدولة والسيادة غير مساوم على
الدستور والمس َّلمات.
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تبغ بالسمن
وتفاح بالزيت
 ...والصمود "إيد وإجر"!

التحضيرات جارية إلنجاز "بروتوكول التوقيع" ...وعون وميقاتي يبيعان "حصة الدولة" لقطر

"فرمان" آخر الوالية :لـ"تأميم" الترسيم
و"التعتيم" على الدور الخارجي!
لم يكن ينقص الرئيس ميشال عون سوى
إضافــة "الكولريا" إىل باقــة الحجج والذرائع
التي يسوقها لتربير فشل عهده ،والتي عدّدها
أمس شاكيا ً لكريمته كلودين عون ،لدى زيارته
أمس عــى رأس وفد الهيئة الوطنية لشــؤون
املرأة اللبنانية ،مروحــة األزمات التي واجهها
عىل مدى الســنوات املاضية ،من "أزمة النزوح
وثورة  ،2019مرورا ً بكورونا وصوال ً إىل كولريا"!
وبغض النظر عن إدراجه املهني لثورة شــعبه
ضمن خانة واحدة مــع "األوبئة" ،إال ّ
أن ما ال
يمكن لعون إغفاله هو مســؤولية تياره الذي
استأثر بوزارة الطاقة واملياه وأوصل اللبنانيني إىل
العتمة الشاملة والجفاف التام ،عن تفيش وباء
الكولريا ،ســيّما ّ
وأن وزير الصحة فراس أبيض
أكد مســا ًء ّ
أن "انقطاع الكهرباء واملياه ساهم
يف تفيش وباء الكولريا يف عدة مناطق لبنانية"،
ربطا ً بعدم القدرة عىل تشغيل محطات التكرير
لضمان عدم وصول املياه امللوثة إىل البيوت.
وإىل سلســلة البيانات والترصيحات التي
لطاملــا طبعت عهده يف معــرض اإلرصار عىل
ّ
والتنصل من
إلقاء تبعات إخفاقاته عىل الغري
أي مسؤولية إزاء كل املصائب التي تهاوت عىل
رؤوس اللبنانيني خالل واليته الرئاســية ،برز
أمس إصدار قرص بعبدا "فرمانا ً رئاسياً" جديدا ً
يف آخر أيام الوالية العونية يؤنّب فيه اإلعالميني
والوسائل اإلعالمية املكتوبة واملسموعة واملرئية
عىل نرش مقاالت وتقارير تتحــدث عن إرادة
دولية وراء إنجــاز ملف الرتســيم الحدودي
البحري مــع إرسائيل ،فارضــا ً يف املقابل عىل
اإلعالميني "تأميم" هذا اإلنجاز و"التعتيم" عىل
أي دور خارجي يف إنجازه.
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عون خالل استقباله وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة كريمته كلودين في قصر بعبدا أمس (داالتي ونهرا)

"القوات" والرئاسة من بشير إلى سمير ( 1من )3
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تجهيز الـ  ATMبـ"صيرفة" لزوم اإلقفال
وتعديل "التعاميم" ينتظر رفع سعر الصرف
بـــاتـــريـــســـيـــا جــــــــالد
شهدت الرصّ افات اآللية لبعض املصارف
زحمة أمــس ،ولكن هذه املرة ليس لســحب
املوظفني العامني والعســكريني املســاعدة
ّ
منصة "صريفة" ،بل
اإلجتماعية عىل ســعر
إلنجاز عمليات "صريفة" من خاللها ال سيما
"صريفة الـ 400دوالر".

فتلك العملية كانت تنجز عادة يف "كونتوار"
املرصف ،وبما أن البنوك لم تعد تتج ّرأ عىل فتح
أبوابها مــن دون تعرضهــا القتحامات ،فإن
عملية اإلقفال ستطول ،لذلك عمدت املصارف اىل
السري بالخطة "ب" من خالل تجهيز الرصّافات
اآللية بربنامج إلنجــاز عمليات "صريفة" من
خاللها وقد تطاول عمليات مرصفية أخرى يف
مرحلة الحقة.
20

الرياضيّة ركابي ُوضعت قيد اإلقامة الجبر ّية

المعلّمون اإليرانيون يعلنون اإلضراب:
قوات األمن تقتل الطالب واألطفال
مــا زالــت التجمّ عــات والتظاهرات
الخاطفة تخــرج يف املدن والقرى اإليرانية،
خصوصــا ً يف مدينة زاهــدان يف محافظة
سيستان بلوشســتان ،حيث خرج مئات
املتظاهرين إىل الشوارع بعد  3أسابيع عىل
مقتــل العرشات يف احتجاجــات "الجمعة
الداميــة" ،فيما دعــت نقابــة املع ّلمني
اإليرانيني إىل إرضاب ليومَ ني ابتدا ًء من األحد
للتنديد بالقمــع العنيف يف املدارس ومقتل
تالمذة خالل التظاهرات التي تع ّم البالد.

وبعدمــا ُقتــل أكثر مــن  23قارصا ً
وجُ رح مئات آخــرون بأيدي أجهزة النظام
اإليراني ،فضالً عن اعتقال وتعذيب املئات،
دعا املجلس التنســيقي لنقابات املعلمني
اإليرانيني إىل تح ّرك سيُرتجم عرب "يومَ ني من
االعتصامــات واإلرضابات األحد واإلثنني".
وجاء يف ّ
نص نرشتــه النقابات عرب منصة
"تلغــرام"" :نحــن ،املع ّلمني ،ســنكون
حارضين يف املــدارس ،ولكنّنا لن ندخل إىل
الصفوف".
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دراسة مالية :بنوك خارج الخدمة
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تواصل أميركي  -روسي حول أوكرانيا

كييف ُتحرّر  88بلدة في خيرسون
ما زال "الزحف العسكري" األوكراني يدفع جيش االحتالل الرويس إىل
التقهقر عىل الجبهات واالنسحاب من خطوط املواجهة األمامية ،خصوصا ً
يف منطقة خريســون يف جنوب البالد ،حيث ح ّررت القوات األوكرانية 88
بلدة ،فيما كانت سلطات كييف قد أعلنت يف حصيلة سابقة يف  13ترشين
األوّل أنها استعادت  75بلدة وقرية .وبينما تقوم السلطات املح ّلية املوالية
ملوســكو بإجالء آالف املدنيني ،تعهّ د املســؤولون الروس تحويل مدينة
خريســون إىل "حصن" من خالل بناء دفاعات فيها ،يف وقت طالبت فيه
السلطات األوكرانية بإرسال بعثة مراقبة دولية إىل سد كاخوفكا يف منطقة
خريسون ،وذلك بعد اتهام كييف ملوسكو بتفخيخ السد.
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ضربة إسرائيلية لمواقع
عسكرية في دمشق
تلقت ســوريا رضبات إرسائيلية جديــدة يف وقت متأخر من
مســاء أمس ،إذ تحدّث "املرصد الســوري" عــن دوي إنفجارات
عنيفة يف العاصمة دمشــق ومحيطها نتيجــة رضبات إرسائيلية
عىل مواقع عسكرية ،مشريا ً إىل محاولة املضادات األرضية التابعة
للنظام السوري التصدّي لها ،بينما أفادت وسائل إعالم رسمية ّ
بأن
الدفاعات الجوية الســورية اعرتضت صواريخ إرسائيلية يف أجواء
دمشق واملنطقة الجنوبية.
وخالل األعوام املاضية شنّت إرسائيل مئات الرضبات الجوّية يف
سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا ً إيرانيّة وأخرى لـ"حزب
الله" .ونادرا ً ما تؤ ّكد إرسائيل تنفيذ رضبات يف سوريا ،لكنّها تُك ّرر
أنّها ستواصل تصدّيها ملا تصفها بـ"محاوالت إيران ترسيخ وجودها
العسكري يف سوريا وإرسال صواريخ دقيقة إىل حزب الله".
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٦٥السنــــة الـرابـعـة

الســبــت  ٢٢تشرين األول 2022

لبنان أمام نعمة األيام العشرة األخيرة أم نقمتها؟!
خفــايـــا
يقال ّ
إن الرئيس نبيه بري
ســيكرر تجربتي  2006و2007
من خالل الدعــوة لطاولة حوار
مبارشة بعد ميض االســتحقاق
الرئايس ولكنه مــا زال يتوجس
من الغياب الحكمــي لـ»التيار
الوطني الحر».
تردد ّ
أن مواقف شخصية
تط ّل كثريا ً عــر االعالم ورافقت
ســفريا ً عربيا ً يف إحدى جوالته،
ترتك أثرا ً ســلبيا ً عــى عالقات
العديد من الشــخصيات بعضها
ببعــض وتحمّ ل دولــة إقليمية
تبعات هذه املواقف خصوصا ً ّ
وأن
بعضها ال ّ
يتسم بالدقة.
علم ّ
أن املجلس الدستوري
يقوم بإعــادة فرز حــواىل 80
صندوقة انتخابية يف قضاء املتن
الشــمايل قبيل وضع التقرير يف
الطعن املقدّم من جاد غصن بحق
رازي الحاج.

مشهد التعطيل سيتكرر (فضل عيتاني)

أالن ســــركـــيـــس
لم تحمل جلسة الخميس االنتخابية
أي حــدث جديد .ارتفــع «رقم» رئيس
حركــة «اإلســتقالل» النائب ميشــال
معوض ،بينما أرصّ «حزب الله» والحلفاء
عىل استخدام الورقة البيضاء.
املعارضة
القوى
لم يصل الحوار بني
ِ
إىل نتيجة بعد ،فظ ّل التباعد سيّد املوقف
ولم تتبدّل موازين القوى الداخلية ،بينما
لم يســتطع الفريق املســيحي الحليف
لـ»حزب اللــه» فرض إيقاعه للتوافق يف
ما بينه.
ومع تحديد الرئيــس نبيه بري يوم
اإلثنني املقبل موعدا ً للجلسة اإلنتخابية،
دخلت البالد يف األيام العرشة األخرية من
مهلة إنتخاب رئيس الجمهورية ،ويف هذا
الوقت يتحوّل املجلــس النيابي إىل هيئة
ناخبــة مهمتها إنتخــاب رئيس جديد
للجمهورية فقط ال غري.
وال تشجّ ع املعطيات املتوافرة سواء
كانت داخليــة أم خارجية عىل التفاؤل،
إذ إن غياب اإلســم الجامع يد ّل عىل أن
البالد متجهة نحو الفراغ الرئايس للمرة

الضغط الداخيل والدويل يف األيام العرشة
الثالثة عىل التــوايل يف جمهورية ما بعد
األخرية من والية لحــود األصلية ،إنج ّر
«الطائف».
السوري نحو التمديد له ثالث سنوات يف
بعد اغتيال الرئيــس رينيه معوض
أيلول  ،2004فوقــع املحظور خصوصا ً
عشية عيد اإلســتقالل يف العام ،1989
وأن القرار  1559كان حازماً ،وأتت والية
كانت الجمهورية مشــ ّلعة ،فأتت كلمة
لحود املمدّدة كارثية عىل لبنان وشهدت
الرس السورية بمباركة أمريكية النتخاب
ّ
زلزال اغتيــال الرئيس رفيق الحريري يف
الرئيس الياس الهراوي وسط تم ّرد قائد
 14شــباط  2005والذي ساهم يف انتاج
الجيش ورئيس الحكومة اإلنتقالية آنذاك
«إنتفاضــة اإلســتقالل»
العماد ميشــال عون .وقبل
وخروج جيــش اإلحتالل
دخول البالد يف فراغ رئايس
السوري.
يف العــام  1995بعد إنتهاء
ولــم تحمــل األيــام
والية الهــراوي األصلية ويف
«"الحزب"» ال يزال
العرشة األخــرة من والية
األيام العرشة األخرية ،أعلن
الرئيــس الســوري حافظ يواجه تصلّب النائب
لحــود املمــددة كلمة رس
األسد من مرص ان اللبنانيني جبران باسيل الرافض رئاســية ،فدخلت البالد يف
اتفقوا عىل التمديد للهراوي
الفراغ األول بعد «الطائف».
النتخاب فرنجية
 3سنوات.
ويف وقت كانت قوى  14آذار
ّ
ال شــ ّك أن األمريكي لــ ّزم لبنان إىل
ترشــح النائبني نســيب لحود وبطرس
دمشق يف تلك الحقبة ،لذلك وبعد الدخول
حرب خــرج النائب عمــار حوري بعد
الفــراغ ليعلن دعم قائــد الجيش آنذاك
يف مهلة األيــام العرشة األخرية من والية
العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي،
الهراوي املمددة ،ز ّكى السوري يف خريف
لكن وعــى رغم رىض فريق  8آذار عليه،
 1998قائد الجيش آنــذاك العماد إميل
لحود ،فحكم لبنان بمساعدة املخابرات
لم يتــم إنتخابه إال بعد أحــداث  7أيار
السورية بقبضة من حديد .ومع ارتفاع
 2008وحصول «إتفاق الدوحة».

ومثلما حصــل يف األيــام العرشة
األخرية من والية لحود ،تكرر مع انتهاء
والية ســليمان ،فلجأ «التيــار الوطني
الحــر» و»حزب اللــه» إىل لعبة تعطيل
النصاب ودخلت البــاد الفراغ الرئايس
الذي امتد لسنتني ونصف السنة ليُنتخب
بعدها عون رئيساً.
خرج عون الذي كان رئيس الحكومة
اإلنتقالية يف العام  1990من بعبدا وس ّلم
البلد مدمّ راً ،ويغــادر حاليا ً قرص بعبدا
والبلد منهار ويغرق يف أزماته ،يف حني أن
ك ّل التقاطعات الدبلوماسية والخارجية
توحي بأن كلمة الرس لم تصل بعد.
وال يبــدو أن اإلتفــاق األمريكي-
اإليرانــي قد حصل ،ولكــن هذا ال يعني
أن ال إمكانية لحصوله يف ربع الســاعة
األخري من والية عون ،يف حني أن الفرنيس
يحاول القيام بكل مــا هو متاح له من
أجل تســجيل خرق يف امللــف الرئايس،
لذلك سيكثّف نشاطه واتصاالته يف األيام
العرشة األخرية قبل الدخــول يف الفراغ
القاتل.
وبالنســبة إىل قــوى الداخل ،فكل
املعلومــات تتقاطع لتؤ ّكــد ّ
أن «حزب

الله» لم يحســم أمره بعد ،ولو كان حدّد
قراره النهائي لكان ّ
كف عن لعبة تطيري
النصاب يف الجلســة الثانيــة وذهب إىل
اإلنتخاب ألنّه باستطاعته الضغط لتأمني
 65صوتا ً إذا كان املرشح هو رئيس تيار
«املردة» سليمان فرنجية .لكن «الحزب»
ال يزال يواجه تص ّلب النائب جربان باسيل
الرافض النتخاب فرنجية ،لذلك يقوم بكل
ما يجب لعدم زرع الشــقاق يف صفوف
الحلفــاء ،ولــن يذهب بالضغــط أكثر
عىل باســيل بانتظار معرفة التطورات
اإلقليمية والدولية.
ويبدو أن ال إمكانية لصياغة تفاهم
داخيل بني الكتل السياسية ،فطرفا النزاع
ال يتحدثان مــع بعضهما البعض ،والكل
متص ّلــب يف مواقفه ،لذلــك لن تجرتح
األيام العرشة االخرية من زمن اإلنتخاب
املعجزات ...وإىل اللقاء يف الفراغ ،وعندها
كل املعطيــات تتغري ،فإمــا يُفتح باب
الحوار والتسويات وإمّ ا تغرق البالد أكثر
فأكثر يف أزماتها.

«"الجمهورية القوية"» :لعرض اتفاقية الترسيم قبل إبرامها على مجلس النواب
طالب تكتــل «الجمھوریة
القویة» بعرض اتفاقية ترسیم
الحدود البحریــة الجنوبیة قبل
إبرامها عىل الهيئة العامة ملجلس
النواب «لتوصیفھا ما إذا كانت
تشكل معاھدة من عدمه لیبنى
عىل اليشء مقتضاه».
ويف مؤتمر صحــايف عقده
أمــس ،تــا النائــب غســان
حاصباني بيانا ً جاء فيه:
«وافــق لبنــان ،نتیجــة
املفاوضــات غیــر املبــارشة
بواسطة الوسیط األمیركي عىل
اتفاقیة خطیة لرتســیم حدوده
البحریة الجنوبیة واســتخراج
نفطــه .وبعیدا ً مــن الوصف
القانوني الذي اجتھدت السلطة
يف الرتویج له ،فمــن الثابت أنّه
عمالً بأحــكام البند  1من املادة
الثانیة من اتفاقیة فیینا لقانون
املعاھدات ،والتــي دخلت حیز
التنفیذ بتاریــخ ،27/1/1980
ولبنان فریق فیھاّ ،
فإن أي اتفاق
دويل ،معقود بین الدول يف صیغة

مكتوبة ،ســواء ن ّ
ظم يف وثیقة
واحدة أم إثنتني أم أكثر ،ومھما
كانت تســمیته الخاصة ،یعترب
معاھــدة ،وتنطبق علیه رشوط
املعاھدات مــن دون اجتھاد أو
تفســیر .وبالتايل فإن الرسالة
املنــوي التوقیع عىل نســختین
منفصلتین منھا ،تعترب معاھدة
وتنطبق علیھا رشوط املادة 52
من الدستور اللبناني،
لذلك ،تقــدّم نواب من تكتل
«الجمھوریــة القویة» بعریضة
اىل رئیس مجلس النواب بواسطة
ھیئــة مكتب املجلس بحســب
األصول ،عمالً باملواد  45و 46و8
من النظام الداخيل ملجلس النواب
طالبین:
أوالً :عرض اتفاقیة ترسیم
الحدود البحریة الجنوبیة املنوي
إبرامھــا عىل مجلــس النواب
بھیئتــه العامــة ملناقشــتھا،
والتصویت علیھــا قبل إبرامھا
أصــوالً ،عمالً بأحــكام الفقرة
األخیــرة مــن املــادة  52من

الدســتور .فھي من االتفاقیات
التي ال یجوز فســخھا ســنة
فسنة ،وتتعلق بالسیادة (املواد
 1اىل  3من الدســتور) وھدفھا
اســتغالل مورد من موارد ثروة
البــاد الطبیعیة مــا یحتاج اىل
قانون ،ســندا ً للمــادة  89من
الدستور.
ثانیاً :يف حال اإلرصار عىل ّ
أن
ھذه االتفاقیة ال تش ّكل معاھدة،
بحجّ ة أنّه لیــس باإلمكان عقد
معاھدة مع دولــة معادیةّ ،
وأن
ھــذا التوقیع ال یعتــر إطالقا ً
اعرتافا ً وإقرارا ً بالكیان الغاصب،
وال محاولة تطبیع عىل اإلطالق،
كونھــا اتفاقیة غیــر مبارشة،
برعایــة أمیركیة وأممیة ،طلبنا
عرض ھذه االتفاقیة عىل الھیئة
العامة ملجلــس النواب لالطالع
علیھا ومناقشــتھا لتوصیفھا
ما إذا كانت تش ّكل معاھدة من
عدمه ،لیبنى عىل اليشء مقتضاه
واتّخاذ ما یلــزم من إجراءات يف
خصوصھا».

محـــــليـــــات
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الســبــت  ٢٢تشرين األول 2022

ال «"فيتو"» من "«حزب الله"» على ُمرش َح ْين رئاسيَّين!
راكــيــل عــتــيّـــق
تؤكــد جهات سياســية ضليعة يف املســار
الرئايس ّ
أن صورة االســتحقاق لم تتبلور ،فحتى
«الطباخني» لم يحســموا أمرهــم بعد .وهناك
مكوّنات عدة تحــدّد «طعم» هذه «الطبخة» ،من
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس األمريكي
اىل التغــرات الطارئة عىل العالقــة األمريكية –
السعودية والسقف الذي ستصل إليه الرياض يف
مواجهة إيران يف لبنان أو ما تطلبه رئاسيا ً للعودة
اىل بــروت .بالتوازي هناك حوار فرنيس  -إيراني
حول امللف اللبناني يشــمل االستحقاق الرئايس،
ً
إضافــة اىل دور قطري وعمانــي ومرصي .لكن
حتــى اآلن ال ترقى هذه التحــركات واالتصاالت
اىل مســتوى املبادرات ،بل تراوح بني االستطالع
ّ
والحض عىل إنجاز االنتخابات مع إبداء االستعداد
اإلجراءات األمنية أمام مجلس النواب (فضل عيتاني)
للمســاعدة أو التلويح بإجراءات إذا دُفع البلد اىل
ويبــدو ّ
أن «حزب الله» ينتهــج الواقعية يف هذه
فراغ طويل يأخذه اىل فــوىض ال يتم ّكن أحد من
ٍ
املرحلة انطالقا ً مــن دوره يف عملية االتفاق عىل
ضبطها.
الرتسيم البحري .ويعلم ّ
أن ظروف إيصال باسيل
خالل هذا الوقت يمارس الالعبون يف الداخل
اىل الرئاســة غري متوافرة ،وتعترب مصادر قريبة
لعبة التعطيل وتحسني الرشوط والحظوظ ،ولع ّل
من «الحزب» ّ
أن مســألة ترشح باسيل «مزحة»،
أبرزهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جربان
ً
واضعة تلميحه هذا يف إطار الضغط عىل «الحزب»
باســيل الذي يصعّ ب املهمة عــى حليفه «حزب
ّ
ليضغط بدوره عىل الرئيس املكلف تأليف الحكومة
برتشحه للرئاسة وتار ًة أخرى
الله» ،فتار ًة يهدّد
نجيب ميقاتي لتعزيز موقع باســيل يف الحكومة
يضــع «فيتو» عىل ك ّل من رئيــس تيار «املردة»
املرتقبة .أمّ ا ورقة ترشيح فرنجية فلن «يلعبها»
ســليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف
«الحــزب» باكراً ،بــل يف الوقت
عون .يف الوقائع ،وبعد الجلسات
املناسب ،إذا كان هناك من فرصة
االنتخابية الثالثّ ،
يتبي أن ال اتفاق
لذلــك .ومج ّرد دعــوة «الحزب»
بعد عىل مرشــح بــن كتل فريق
الثامــن من آذار .كذلك كشــفت مصادر قريبة من «"الحزب"» اىل التوافــق يعنــي أنّــه منفتح
أن تأمني  65صوتا ً تعتبر أن تلويح باسيل
عىل البحث يف أســماء من خارج
هذه الجلسات ّ
فريقه السيايس اسرتاتيجياً ،لكن
الســيادية»
«املعارضة
ملرشــح
بالترشح للرئاسة «مزحة»
النائب ميشال معوض بات قريبا ً
بالتأكيد مع ضمانات.
املؤكد لدى «الحــزب» ّ
أن وصول رئيس من
من االســتحالة .وبما ّ
أن إيصال أي مرشــح اىل
الفريق اآلخــر أو «رئيس تحــدٍّ» ممنوع ،فيما
الرئاســة يتط ّلب نصاب الثلثني النعقاد الجلسة،
ال «فيتو» عىل اســم الوزير األســبق زياد بارود
مــا ال يملكه أي فريق أو أكثريةّ ،
فإن تركيبة هذا
إذا جرى التوافق عليه .أمّ ــا قائد الجيش العماد
املجلس تع ّزز موقف الداعني اىل التوافق النتخاب
جوزاف عون فعىل رغم أنّه ليس من بني مرشحي
رئيس.
«الحزب»ّ ،إل ّ
أن من يعرف موقف «الحزب» يؤكد
«حــزب الله» كان أوّل الداعــن اىل التوافق،
أن ال «فيتو» عليــه ،يف مرحلة معيّنة .ويف حني ال
حتى قبل االنتخابات النيابيــة يف أيار  ،2022إذ
يحبّذ «الحزب» وصول العماد عون اىل الرئاســة،
ّ
إن «أحدا ً ال يمكنــه الحكم وحده ،حتى لو طاول
ّإل أنّــه قد «يميش» به ضمن تســوية داخلية -
رأسه السماء ،فطبيعة لبنان وتركيبته الطائفية
إن ّ
خارجيــة ،إذ ّ
كلً من الداخل والخارج عىل ح ّد
تفرضان التوافق ...ومن مصلحة الجميع التوافق
ســواء بات مقتنعا ً ّ
بأن سالح «الحزب» ال يُنتزع
عــى الرئيس» ،كمــا قال رئيس كتلــة «الوفاء
بالقوة بل هــو رهن تطــوّرات إقليمية ودولية
للمقاومة» النائب محمد رعد يف نيســان الفائت.

مشاورات التأليف ...مترنّحة
خــــاص " -نـــداء الوطـــن"
يبدو ّ
أن وساطة مدير عام األمن
العام اللواء عبّاس ابراهيم ،الحكومية،
مرتنّحــة .وهو ال يرتدد يف اإلشــارة
أمــام زواره ،إىل تراجــع حماســته
الستكمال املشاورات عىل خ ّ
ط رئاسة
الجمهورية ورئاسة الحكومة ،والتي
اصطدمت باملطالب واملطالب املضادة
التــي يراكمها املعنيــون عىل طريق
تأليف حكومة جديدة.
اذ بات معلومــا ً ّ
أن «حزب الله»
هو الطــرف الوحيد الضاغط باتجاه
ّ
يفضل
تأليف حكومة جديــدة فيما
رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتي إبقاء القديم عىل قدمه ،كذلك
ال يبدي رئيس مجلــس النواب نبيه
بري أي حماســة لتنقيــح حكومة
ترصيــف األعمال .كذلــك يترصّ ف
الفريق العوني عىل أنّه ال داعي لوضع
توقيع رئيس الجمهورية عىل حكومة
لن تقدّم أي خدمة سياســية لرئيس
الوطني الحر» جربان باسيل
«التيار
ّ
خصوصا ً اذا قرر االنتقال إىل صفوف
املعارضة .وهو بالتايل لن يقدّم هدايا
مجّ انية.
يتبي ّ
وبالتفصيل ّ
أن الطرح الذي
حملــه ابراهيم إىل ك ّل مــن ميقاتي
وباســيل ويقيض بتغيري ستة وزراء،
ثالثة مسيحيني ،وثالثة من املسلمني
وسني) ،لم يرق إىل
(درزي ،وشــيعي
ّ
مستوى التفاهم لكونه واجه مطبات

عديدة مــن الضفة العونيــة ،تج ّلت
باآلتي:
يرفض باســيل حرص موافقته
بالوزراء املســيحيني ،ويريد أن يكون
له كلمة يف الوزراء املســلمني أيضاً،
األمــر الذي يرفضــه رئيس حكومة
ترصيف األعمال.
يرفض باسيل الكشف عن هوية
األسماء املســيحيني الذين سيدخلون
الحكومــة باســم ّ
حصــة رئيــس
الجمهورية ويشــرط ترك املسألة إىل
لحظة كتابة املراسيم.
يرفض باســيل أن يمنح «تكتل
لبنان القوي» الثقة للحكومة الجديدة
حتــى لو تضمنــت أســماء فاقعة
محسوبة عليه.
وعىل هذا األساس ،سارع رئيس
الحكومــة املك ّلف إىل رضب «مكابح»
التأليف ،وهو املتكئ عىل واقع مفاده
ّ
أن الطبيعــة تأبى الفراغ ،وســرث
حكومته صالحيات رئيس الجمهورية
حتى لو شــكك العونيون برشعيتها
وطلبوا من الوزراء املحسوبني عليهم،
االعتــكاف الكامل عن العمل الوزاري
والحكومي ،وع ّ
طلوا الحكومة.
بالنتيجــة ،ال تزال مشــاورات
التأليــف مكانها .ال توحــي األجواء
بامكانيــة تحقيق أي خرق خصوصا ً
ّ
وأن األجندة السياســية التي يريدها
باسيل من الحكومة ،لجهة التعيينات
التي يشــرطها ،مرفوضــة رفضا ً
قاطعا ً من جهة رئيس الحكومة.

٣

وحوار داخيل متى يحني وقته ،عىل رغم األصوات
املرتفعة علنا ً ضدّه ،وبالتايل أي رئيس سيُنتخب
ال يمكن أن يشــ ّكل خطرا ً عىل «الحزب» عىل هذا
املستوى.
وإذ يعارض باســيل انتخــاب قائد الجيش
بحجــج دســتوريةّ ،إل ّ
أن التســوية متى جرى
ٍ
التوصل إليها فستشــمل طريقة االنتخاب ،وهي
«محلولة» أساســاً ،انطالقا ً من تجربة ســابقة
واجتهــاد تبنّاه مجلس النــواب ،بحيث ّ
إن رئيس
الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان انُتخب
بعد فراغ دســتوري من دون أن يكون استقال من
قيادة الجيش قبل ســنتني عىل انتخابه ،وأي كتلة
نيابية لم تقدّم طعنا ً بانتخابه ،وبالتايل من يعرتض
عىل انتخاب قائد الجيش بالطريقة نفســها اآلن
يكون قد ناقض نفســه .من جهتــه ،ال يزال قائد
الجيش يهتم بالشؤون العسكرية كأنّه غري معني
بهذا االســتحقاق ،أمّ ا باســيل فيعارض انتخابه
كما قال بشــكل واضح منذ أيام ،ألنّه لن يكون يف
«جيبه» ،فالخالف األســاس بني الرجلني يكمن يف
عقلية باسيل لجهة ّ
أن الجميع يجب أن يكون تحت
«جناحه» ،فيما قائد الجيش يرفض مجاراته .وعىل
أن «حزب الله» ال يمكنه تخ ّ
رغم ّ
طي باسيل رئاسياً،
ّإل ّ
أن انتخاب قائد الجيش إذا أصبح واردا ً فسينتج
عن تســوية وبعد لعب جميــع األفرقاء أوراقهم،
ٍ
أحداث ضاغطة ،وبالتايل تصبح
وبعد فراغ ،وربما
األوضاع آنــذاك أكرب من «زعــل» أو «إرضاء» أي
طرف ،وما ُكتب سيُصبح واقعا ً وستكون مواجهته
متع ّذرة أو باهظة الثمن.

طوني فرنسيس

تجربة الفراغ الثالث
ستتكرر ،على األرجح ،تجربة الفراغ الرئاسي
بنسختيْها ،للمرة الثالثة ،بعد انتهاء والية اميل
لحود الممددة ،وبعد انتهاء والية ميشال سليمان
التي استعجل خصومه انهاءها.
في الحالة األولى ،بعد نهاية عهد لحود اقتضى
حسم الفراغ القيام بحملة عسكرية كادت تتسبب
بحرب أهلية جديدة .نزل «حزب الله» وانصاره
إلى شوارع العاصمة حيث دارت معارك دموية
قبل أن تتم دعوة األطراف إلى الدوحة حيث
ُفرضت صيغة جديدة للحكم والحكومة وت ّم
«تعيين» قائد الجيش رئيسا ً للجمهورية ،قبل أن
تستكمل عملية تعيينه الحقا ً في مراسم نيابية
شكلية.
يمكن الحديث في حالة الدوحة عن تسوية
فرضها ميزان قوى داخلي وعربي واقليمي
ودولي .كان لسوريا دورها وإليران كلمتها
وللجانب األميركي -الخليجي ثقله ،والذهاب
إلى خيار قائد الجيش ربما كان سببه الدور
السلبي الذي لعبه الجيش في سماحه لمسلحي
«الممانعة» باجتياح الساحات والمناطق.
أن هذا الخيار كان في الواقع تأجيالً
ّال ّ
اضطراريا ً لتنصيب الرئيس الذي سيحين دوره
بعد ثماني سنوات ونصف السنة .كان يفترض أن
تنتهي اجتياحات أيار  2008إلى اهداء الرئاسة
لحليف «حزب الله» األول ،ميشال عون ،لكن تع ّذر
ذلك في الدوحة فرضته ظروف محددة لم تكن
فيها األمور قد مالت كثيرا ً لمصلحة تحالف مار
مخايل ،خصوصا ً ّ
أن البالد ومعها العالم كانا في
صلب أجواء ما بعد اغتيال رفيق الحريري والبحث
عن قاتليه.
كان صعبا ً تكرار تجربة  ،2008العام 2014
في الشارع  .فهدنة األطراف المتصارعة كانت
ثابتة طوعا ً أو استسالماً ،واحتاج األمر إلى عامين
ونصف العام من الفراغ ،لجعل المهادنين ينتقلون
إلى خيار «حزب الله» فينضمون إلى «تسوية
رئاسية» أنتجت ما أنتجت...
اليوم تتكرر الحالة ،أو هي في طريقها إلى
التكرار في ظروف أشد صعوبة على مستويات
عدة .فاالنهيار االقتصادي االجتماعي بات شامالً،
واإلنقسام السياسي واسعا ً وتشتت القوى النيابية
قائماً ،ولم يعد سعد الحريري موجودا ً ليتم
«اقناعه» بجدوى تسوية ما.
كيف ستنتهي تجربة الفراغ الثالث؟ سؤال
يجدر التأمل جيدا ً في احتماالت الجواب عليه.

ريفي من خلدة :اذا لم يسلّم «"حزب الله"»
جماعته سنخلي سبيل إخواننا
أدّى النائب اللواء أرشف ريفي صالة
الجمعة يف مســجد خلده ،ثــم انتقل اىل
منزل «أبو موىس» والد الشــهيد حسن
غصن ،حيث كان يف اســتقباله حشد من
األهايل يتقدّمهم عدد من شيوخ العشائر
العربية يف خلده ولبنــان ،معتربا ً ّ
«أن ما
حصل من احداث يف خلده ،كان دفاعا ً عن
كرامة األهايل وعن لبنان وعن كل السنّة
يف لبنان».
وأشار اىل «توقيف  22شابا ً والفريق
اآلخر لم يســ ّلم أحدا ً نهائياً .وأقول بكل
أســف لو لديك نص قرآني وليس فقط
نص قانوني يأخذون حقك».
وقال« :كلنــا يعرف ان هــذا البلد
تعددي وال يوجد مكون يستطيع ان يأخذ
املكونات األخــرى ان لم يكونوا مقتنعني
باملــروع .ونقول لـ»حــزب الله» انت
كمكون لبناني نعيش معك لكن كمرشوع
إيراني لن نهب اىل هذا املرشوع ،وندعوك
ألخذ العربة من العراق ،االخوة الشــيعة
العراقيون العرب رفضوا املرشوع اإليراني
والشيعة اللبنانيون .وأنا كنت وسيطا ً بني
الرئيس بري واململكة العربية السعودية
والرسالة كانت من بري اننا شيعة عرب
ولسنا فرســا ً نهائياً .ولذلك الشيعة هم
إخواننا انما نحــن ضد املرشوع اإليراني

الذي قتل كل رموزنا وانا أتكلم من خلفية
امنية وقد اثبتنا مع الشهيد وسام الحسن
والشهيد وسام عيد ان القاتل كان فريقا ً
من حزب الله».
وقــال« :واجبنا كنــواب يف املجلس
النيابي ان نقــف اىل جانب أهلنا يف خلده
لنقول سنشــ ّكل مــن النواب الســنة
املتطوعني لجنة متابعة اىل جانب الجهود
األخرى ولن نلغي أحدا ً بل سنضيف قدرة
اىل جانب القدرات املوجودة .وســنقابل
قائــد الجيش لنضع القضيــة بني يديه
ورهاننا حاليا ً عىل قائد الجيش».

ووعد ريفي العشائر العربية يف خلده
بـ»أننا لــن نتقاعس» .وقال« :نحن أكرب
طائفة يف لبنان وأرجل طائفة ،والعشائر
العربية جيشنا الخاص اىل جانب الجيش
اللبنانــي والتــي لديها انتشــار يف كل
املنطقــة ،ولن نقبل ان يبقى  17شــابا ً
اعتدي عليهم يف املحكمة العســكرية من
دون وجه حــق والفريق اآلخر ليس لديه
أي موقوف .فليس ّلم «حزب الله» جماعته
ونحن ،نرتك شبابنا يف السجن ليحاكموا
جميعاً ،لكن اذا لم يسلمهم سنخيل سبيل
إخواننا وهذا ليس كالما ً تنظريياً».

4

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٦٥السنــــة الـرابـعـة

الســبــت  ٢٢تشرين األول 2022

«"القوات"» والرئاسة من بشير إلى سمير ( 1من )3

بين الياس سركيس وأمين الجميل
وحكومة ميشال عون
نـــجــم الــهــاشم
منذ العام  1980صــارت «القوات
اللبنانيــة» العبا ً أساســيا ً يف انتخابات
رئاســة الجمهورية يف لبنــان .دخلت
عىل خط هــذه اإلنتخابــات بقوة منذ
صار بشــر الجميل قائدهــا وموحدها
ورمزها ،ممســكا ً بالقوة العسكرية يف
املناطــق الرشقية وفارضــا ً حضوره يف
القرار الســيايس يف ظل الجبهة اللبنانية
برئاســة كميل شــمعون وتحت سقف
والده الشــيخ بيار الجميــل .وإذا كانت
نجحت أحيانا ً يف تحقيق أهدافها يف أكثر
من استحقاق فإنها كانت دائما ً يف صلب
املعارك اإلنتخابية ،حتى عندما كان يتم
أقصاؤها بالقوة كما حصل بعد اعتقال
رئيســها ســمري جعجع يف العام 1994
وح ّلها يف ظل عهد الوصاية السورية.
بحضورها وغيابها كانت «القوات»
من األطراف الرئيســية املقررة واملؤثرة
يف انتخاب بشري الجميل ثم أمني الجميل
ويف عهد حكومة العماد ميشال عون ،ثم
يف انتخــاب الرئيس رينيه معوض وبعده
اليــاس الهراوي وأميل لحود وميشــال
سليمان وميشال عون مرة ثانية ،وصوال ً
إىل استحقاق العهد الجديد الذي يفرتض
أن ينتشــل لبنان من أزماته التي يتخبط
بها.
دائمــا ً كان خيــار «القــوات» يف
اإلســتحقاقات الرئاســية يهــدف إىل
اســتعادة الجمهورية وتحصني الصيغة
اللبنانيــة وصيانة الكيان وتجديد الدولة
واملؤسســات .هذا الخط لــم تحد عنه
«القوات اللبنانية» من بشــر الجميل إىل
ســمري جعجع ومن العــام  1980حتى
اليوم يف العــام  ،2022وهي ســتبقى
كذلك قياسا ً عىل تجربتها وعىل خطابها
السيايس وتجربتها الثابتة يف كل املراحل
يف ع ّز قوتها ويف انكفائهــا ومواجهتها
الحــروب عليها ،هذه الحــروب التي لم
تكــن إال محاوالت ملنــع تأثريها يف هذه
اإلنتخابات.

كان وصــل إىل قناعــة بــأن حلم الحل
الذي وصل معه إىل رئاســة الجمهورية
قــد تبــدد ،وأن املطلوب رئيــس جديد
للجمهورية يمكنــه أن ينقذ الجمهورية
ويحقق ما عجــز هو عن تحقيقه ،ومن
هنا ولــدت معادلة الدعــم املتبادل بني
الرشعية الدســتورية التي يمثلها رئيس
الجمهورية واملقاومة التي يمثلها بشري
الجميل .وقد لعب مدير املخابرات يف عهد
الرئيس رسكيس العقيد جوني عبدو دورا ً
أساسيا ً يف هذا التحول.

جمهورية بشير

منذ العام  1980بدأ بشــر الجميل
يُع ّد ملعركة رئاسة الجمهورية من خالل
لقاء تحضريي لفريق عمل أســايس كان
من ضمنه ميشال عون وسمري جعجع يف
دير سيدة البري ،وكانت ال تزال حظوظه
صفــرا ً ولكنــه طلب البــدء برفع هذه
النسبة مع الوقت.
معركة زحلة يف نيسان  1981جعلت
من بشــر الجميل رجل املرحلة وفتحت
أمامه مجاالت دولية وإقليمية ،خصوصا ً
بعد تدحرج الحرب إىل مواجهة مفتوحة
بني النظام السوري وبني إرسائيل بعدما
اســقطت الطائرات اإلرسائيلية طوافات
ســورية كانــت تشــارك يف العمليات

خالل عامين فقط استطاع سمير
جعجع من خالل إعادة تنظيم
«"القوات"» والحياة السياسية في
المناطق الشرقية أن يحوِّ ل هذه
المناطق إلى ما يشبه جمهورية
بشير ولكن عبر نموذج مصغر

الرئيس الياس سركيس

أعطى بشــر الجميل صورة الدولة التي
يجب أن تكون .منــذ لحظة انتخابه بدا
وكأن األمــور يمكن أن تنتظم وأن يكون
هنــاك جمهورية كاملــة األوصاف .لم
يضع بشــر الجميل الدولة تحت سلطة
«القوات» ولم يرد أن تكــون «القوات»
هي الحزب الحاكم بل فصل مبارشة بني
ما هو للدولة وما هــو لـ»القوات» .من
خالل لقاءاته مع املسؤولني العسكريني
واإلداريــن يف الدولــة ،وكانــوا من كل
الطوائف ،أعطاهم األفكار التي يجب أن
يعملوا عليها والتي تقوم عىل مبدأ واحد
هو سيادة الدولة والقانون واملؤسسات،
والقضاء عىل دولة املزرعة واملحسوبيات.
تلك الصورة التي يتم استحضارها اليوم
للحديث عن الدولــة التي يجب أن تكون
هي الصورة التي ال تزال تحملها «القوات
اللبنانية» برئاسة سمري جعجع وتتعرض
للعزل واملحاربة واإلقصاء بسببها.
إغتيال بشــر الجميل يف  14ايلول
 1982لم يقض عىل حلــم قواتي فقط
بل عىل حلــم الجمهورية التي كان يريد
استعادتها وكانت خســارة استشهاده
بحجم اســتعادة وطن .خسارة لم يكن
كثريون يقــدرون حجمها يف تلك املرحلة
التي كانــت ال تزال واقعــة تحت تأثري
الرصاع الداخيل واإلجتيــاح اإلرسائييل،
ولكنهــا بعد أربعني عامــا ً عادت لتأخذ

عون رئيسًا للحكومة العسكرية

العزلة ،ليســيطر عليه املرض ويقيض
عليه يف العام .1985
لــم تنتظــم العالقة بــن الرئيس
الجديد و»القوات اللبنانية» التي خرجت
متضعضعة بعد خســارة كبرية يف حرب
الجبل يف معركــة لم تكن مهيــأة لها،
ويف ظــل تبدل الخيارات اإلســراتيجية
اإلرسائيلية بعــد التباعد الذي حصل مع
الرئيس أمني الجميل يف الذهاب إىل اتفاق
 17ايار ثــم يف الرجوع عنه .بعد محاولة
الرئيس الجميل استعادة قرار «القوات»
أو إعادتهــا إىل كنف حــزب «الكتائب»
حصلت انتفاضــة  12آذار  1985بقيادة
كل من سمري جعجع وإييل حبيقة وكريم
بقرادوني ،وكانت تهدف إىل تحصني قرار
«القــوات» واســتقالليتها ودورها كما
أراده لها بشــر الجميل عندما خرج من
«الكتائب» إىل التنظيم الذي يريده .ولكن
هذه التجربة لم تكــن من دون مخاض
وآالم .إنقلــب إييل حبيقة عىل اإلنتفاضة
وذهب ،بالتنسيق مع ميشال عون الذي
كان أصبــح قائدا ً للجيــش ،إىل اإلتفاق
الثالثي برعاية حافظ األســد ،األمر الذي
عارضه معظم القوى املســيحية وأعاد
الربط بني رئيس الجمهورية أمني الجميل
وســمري جعجع يف انتفاضة  15كانون
الثاني  ،1986التي أسقطت هذا اإلتفاق
وحررت قــرار «القــوات» التي صارت

هذه الفوىض التي هزت سلطة اإلحتالل
الســوري جعلت املناطق الرشقية تنعم
باإلســتقرار األمني الذي جعل «القوات
اللبنانية» مرجعية يف القرار ويف التواصل
مع الدبلوماسية الغربية والعربية ،وجعل
معظم الســفارات تنتقــل إليها .ولكن
يف ظل هذا الجــو كان حلم قائد الجيش
الرئايس العماد ميشال عون قد بدأ يطغى
عىل طريقته يف إدارة املؤسسة العسكرية
ومقاربتــه للعالقة بينــه وبني «القوات
اللبنانية» ورئيــس الجمهورية .كل ذلك
تجمّ ع حتى انفجر يف لحظة اإلستحقاق
الرئــايس يف أيلــول  .1988بالتنســيق
بني العماد عون و»القــوات» وعدد من
النواب الذيــن رفضوا حضور جلســة
اإلنتخاب التي كانت مقــررة يف  18آب،
تم منع انتخاب سليمان فرنجية رئيسا ً
للجمهورية وبدا أن الحؤول دون الفراغ
يحتاج إىل تشــكيل حكومــة تتوىل إدارة
املرحلة تمهيدا ً النتخاب رئيس.

ليلة الفراغ

بين المقاومة والشرعية

قبــل العام  1982يمكــن القول إن
«القــوات» لعبت دورا ً أيضــا ً يف انتخاب
الرئيس اليــاس رسكيس يف  8أيار 1976
قبل خمســة اشــهر من انتهــاء والية
الرئيس ســليمان فرنجيــة .حصل ذلك
من خالل تأمــن النصــاب لإلنتخاب،
خصوصا ً أن رسكيس كان صار مرشــح
الجبهة اللبنانية يف لحظة تالقي مصالح
ظرفية مع النظام الســوري برئاســة
حافظ األســد ،الــذي كان اختلف مع
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يارس
عرفات ورئيس الحركــة الوطنية كمال
جنبالط لســبب رئييس وهو من يسيطر
منهم عىل القرار اللبناني والفلسطيني.
مع العلم أن «القــوات اللبنانية» لم تكن
قد توحــدت بعد تحت هذا اإلســم الذي
كان يعرب عن كل القوى العسكرية التي
تقاتل دفاعا ً عن لبنــان .يف تموز 1976
عرب حافظ األســد عن هــذا التحول يف
خطابه يف جامعة دمشــق عندما روى
قصة دخول جيشــه إىل لبنان وتدخله يف
مجريات الحرب ،ويف الوقت نفســه كان
بشــر الجميل قد أصبح رئيسا ً ملجلس
األمن الكتائبي بعد استشهاد وليم حاوي
يف معركة تل الزعرت.
عىل رغم النجــاح يف إيصال الياس
رسكيــس إىل قرص بعبــدا إال أن عالقة
بشري الجميل معه لم تكن إيجابية .مرت
هذه العالقــة بمرحلتني :مرحلة الصدام
قبل العام  1980ومرحلة التعاون بعده.
ملاذا هذا التحول؟ ألن بشري الجميل كان
صار الرجل األقوى عسكريا ً وسياسيا ً يف
املنطقة الرشقية ،وألن الرئيس رسكيس

في كل خطاباته الرئاسية
ولقاءاته وتحضيراته خالل الـ21
يومًا التي أمضاها رئيسًا منتخبًا
أعطى بشير الجميل صورة الدولة
التي يجب أن تكون

سمير جعجع في مرحلة 1986

العسكرية يف زحلة .وصول السفري فيليب
حبيب إىل لبنان موفدا ً شــخصيا ً للرئيس
رونالد ريغن ملنع تطــور حرب زحلة إىل
حرب إقليمية وضــع «القوات اللبنانية»
وبشري الجميل عىل الئحة القوى املؤثرة
يف األحداث والخيارات والحل .اعتبارا ً من
هذا التاريخ ســيبدأ الحديث عن اجتياح
إرسائييل يتم تحضريه بعد وصول اليمني
اإلرسائييل بقيــادة مناحيم بيغن رئيس
الوزراء وأرييل شــارون وزيرا ً للدفاع إىل
الحكم ،بينما كانت العمليات العسكرية
الفلســطينية مســتمرة عــر الحدود
خصوصا ً لجهة اإلســتمرار يف القصف
بالصواريخ عىل شمال إرسائيل ،يف وضع
يشبه ما ذهب إليه «حزب الله» وإن كان
طوّر من فعالية صواريخه ومداها.
عندما بدأ اإلجتيــاح اإلرسائييل يف 6
حزيران  1982وبلغ مشــارف بريوت بدا
واضحا ً أن بشري الجميل سيكون املرشح
الوحيد لرئاسة الجمهورية .بينما كانت
آخر القوافــل الفلســطينية مع يارس
عرفات تخرج من بريوت كان يتم انتخابه
يف  23آب  1982رئيســاً .يف كل خطاباته
الرئاســية ولقاءاته وتحضرياته خالل
الـ 21يوما ً التي أمضاها رئيسا ً منتخباً،

بشير الجميل الرئيس

مكانها الصحيــح عندما صارت تجربة
قائد «القوات اللبنانية» بشــر الجميل
الرئاســية مثالً يعطى للحكم الصحيح
ولرئيس الجمهورية ،الذي يجب أن يكون
قياســا ً عىل تجربة من أتــوا بعده وعىل
التداعيات التي رافقت عهد ميشال عون
الذي شــكل نقيض تلــك التجربة يف كل
يشء.

عهد الرئيس أمين الجميل

بعد بشــر الجميل مرت «القوات»
بمرحلة من الضياع تحت تأثري املواجهات
العســكرية الكربى يف ظل اختالل سلطة
القرار .مع انتخاب الرئيس أمني الجميل
رئيســا ً للجمهورية خلفا ً ألخيه بشري يف
 21ايلول دخلت عالقته مع «القوات» يف
متاهات كثرية .يف األساس لم يكن الشيخ
أمني عىل توافق مع بشــر .بمشــاعر
اختلط فيها الحزن عىل اغتيال شــقيقه
والفــرح بانتخابه دخــل إىل قرص بعبدا
ليســتلم الرئاســة من الرئيس الصابر
اليــاس رسكيس ،الــذي كان وضع كل
آمالــه عىل التعاون مع بشــر وانكرس
حلمه باغتياله وما كان عليه إال أن يودّع
الحكم بدمعة وبحزن أخذه إىل ما يشــبه

دائمًا كان خيار «"القوات"
» في اإلستحقاقات الرئاسية
يهدف إلى استعادة الجمهورية
وتحصين الصيغة اللبنانية
وصيانة الكيان وتجديد الدولة
والمؤسسات
بقيادة ســمري جعجع األكثــر حضورا ً
وتنظيما ً وفاعلية عىل الساحة اللبنانية.
خالل عامني فقط اســتطاع سمري
جعجع ،من خالل إعادة تنظيم «القوات»
والحياة السياسية يف املناطق الرشقية ،أن
يحوِّل هذه املناطق إىل ما يشبه جمهورية
بشري ولكن عرب نموذج مصغر .يف املقلب
اآلخر حيث كانت الســيطرة الســورية
كانت الفــوىض واإلغتيــاالت وعمليات
خطف األجانــب التي ترافقت مع صعود
دور «حــزب الله» العســكري واألمني،
وكانــت الحروب بــن حركــة «أمل»
و»الحزب التقدمي اإلشرتاكي» ثم حروب
املخيمات ومعارك «أمل» و»حزب الله».

أجواء ما قبل  22أيلول  1988كانت
تشــبه أجواء ما قبــل  31ترشين األول
 2022الحــايل .ضياع وتخبط ســيايس
وعدم قــدرة عىل الحســم ،وعدم وجود
أي خطة للمســتقبل مع فارق كبري هو
حالة اإلنهيار الحاصلــة اليوم .طرفان
أساسيان كانا يتواجهان يف العام 1988
«القوات اللبنانية» والنظام الســوري،
وقوتان أساسيتان تتواجهان اليوم هما
«القوات اللبنانية» و»حزب الله».
إلتقت القيادات املسيحية عىل رفض
اتفاق املوفد األمريكي ريتشــارد موريف
والرئيس الســوري حافظ األســد عىل
ترشــيح النائب مخايل الضاهر .إتصل
الرئيــس أمني الجميل بالدكتور ســمري
جعجع مبلغا ً إياه بأنــه يريد أن يلتقي
األســد .نصحه قائد «القوات اللبنانية»
بعدم جدوى الزيارة وباإلهتمام بتشكيل
حكومة تســتلم السلطة وتؤمن انتخاب
رئيــس يف مرحلة الحقة .عــاد الرئيس
الجميل من لقاء األســد بخيبة أمل بعد
لقاء بني سمري جعجع وميشال عون.
ليلة  22أيلول  1988كان قرص بعبدا
مرسحا ً لجهد ســيايس ضائع وملهاة يف
ليل جمهورية ذاهبة إىل املجهول .بعدما
أنهى رئيس الجمهورية تسجيل خطاب
الوداع شكل الحكومة العسكرية برئاسة
قائد الجيش العماد ميشــال عون لتبدأ
معها جلجلة جديدة مــن تاريخ لبنان،
وكان عىل «القــوات اللبنانية» أن تواجه
تلك املرحلة بكل مخاطرها يف ظل تمسك
عون بالســلطة وبمــروع وصوله إىل
رئاســة الجمهورية مهما كلف الثمن.
وكان الثمن غالياً.
يتبع« :القوات» والطائف ورئاستا
معوض والهراوي واإلعتقال

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٦٥السنــــة الـرابـعـة

الرئاسة :الترسيم إنجاز
وطني ّ وليس «"شخصيًا"»
جــدّدت رئاســة الجمهورية يف بيــان ملكتبها
ّ
بـ»أن ما تحقق عىل صعيد ترســيم
االعالمي التأكيد
الحــدود البحرية الجنوبية هو نتيجــة قرار لبناني
يعكس وحدة املوقف الوطنــي وحصيلة مفاوضات
شــاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني املفاوض مع
الوسيط االمريكي الســيد آموس هوكشتاين بحنكة
وصالبة وارصار ،دفاعا ً عــن حقوق الدولة اللبنانية
يف ثروتهــا املائيــة والنفطية والغازيــة ولم يقدّم
لبنان خالل املفاوضــات أي تنازالت ،وال خضع ألي
مساومات أو مقايضات أو «صفقات» او إرادات دول
خارجية .بل بالعكس فإن الكثري من الدول الشقيقة
والصديقة أيّدت املوقف اللبناني ووضعت امكاناتها
بترصفه».
واعتربت الرئاســة ّ
أن «كل ما يروّ ج عكس ذلك
هو محض افرتاء وتحليــات ومقاالت ال تنطبق مع
الواقع ،ومعيب أن تصدر عن جهات يفرتض أن تقف
اىل جانب دولتها واملسؤولني فيهاّ ،
ألن مسألة الرتسيم
إنجاز عىل مستوى الوطن ومن أجل ابنائه وليس من
أجل شخص أو جهة أو حزب أو دولة خارجية».

الســبــت  ٢٢تشرين األول 2022

ّ
يحضون بلينكن
أعضاء في «"الكونغرس"»
على إتمام االستحقاق الرئاسي اللبناني
ذكرت «وكالة االنباء املركزية» ّ
أن خمســة
أعضــاء يف الكونغــرس األمريكي مــن لجنة
الصداقــة األمريكية – اللبنانيّــة وهم :داريل
عيىس ،دارين لحّ ود ،ديبي دينغل ،دافيد جويس
ودانيل كيلــدي ،وجَّ هــوا يف  19ترشين األول
الجاري رســالة إىل وزير الخارجيّة األمريكي
أنطوني بلينكــن ُّ
حضوه فيها عــى أن يبذل
والديبلوماســية األمريكية ك ّل الجهود الالزمة
ملواكبة «إتمام اســتحقاق انتِخــاب رئيس
جمهورية للبنان يف موعده الدّستوري ،رئيس
ّ
يحقق اســتقرار واستقالل وســيادة لبنان،
وتمنع تحوّله دولة فاشلة».
نصها« :حتَّى ال ّلحظة ِ
وممّ ا جاء يف ّ
فشل
املجلس النيابي اللبنانــي يف انتخاب رئيس
جديد للجمهوريــة ،يف وقــت يعاني لبنان
انكماشا ً اقتصاديا ً بنسبة  ،60%وفقدت فيه
العملة الوطنية  90%مــن قيمتها ،و80%
يعيش يف ُ
ُ
من َّ
الف ْقر» .وتتابع:
الشــعْ ب ال ّلبناني
«ال ّرهانات يف املنطقة عاليةَّ .
إن استِقرارا ً طويل
األمَ د يف الرشق األَوســط يعتمد عىل بقا ِء لبنان
مستقراً ،سيّداً ،ومستقِ الً ليستعيد الثقة الدولية
والثبات االقتصادي .من هنا َّ
فإن أيّ فراغ جديد

يف رئاسة الجمهورية اللبنانية سيفاقم الوضع».
ّ
املوقعون الرسالة:
وختم أعضاء الكونغرس
«ال يمكن أن نســمح بأن يتحــوّل لبنان دولة
فاشلة ،وإنّنا نُقدّر اهتمام الواليات املتّحدة بهذه
املسألة كما دعمها الشعب اللبناني (.»)...

قائد الجيش :المؤسسة العسكرية متماسكة
أقيم قبــل ظهر أمــس حفل
افتتــاح املبنى الجديد للمدرســة
التقنية يف اللواء اللوجستي بتمويل
من الســلطات الكندية ضمن إطار
التعاون بــن الجيشــن اللبناني
والكندي.
حرض الحفل قائد الجيش العماد
جوزاف عون والسفرية الكندية يف
لبنان  Stefanie McCollumوعدد
من الضباط وامللحقني العسكريني

وعنارص فريق التدريب الكندي.
وأكدت السفرية الكندية «عزم
بالدها عىل مواصلــة دعم الجيش
اللبناني نظرا ً ألهمية دوره يف حفظ
أمن لبنان واســتقراره» ،وأشادت
بـ»احرتاف الضباط والعسكريني يف
أداء مهماتهم».
بدوره ،شــدّد العماد عون عىل
«أهمية هــذا املــروع يف تعزيز
القــدرات اللوجســتية للجيش».

واعترب أن «التعاون بني الجيشــن
َّ
تجســ َد يف
اللبناني والكندي ،الذي
إنشاء مراكز تدريب وتقديم هبات
ومعدّات وإقامــة دورات تدريبية
ملختلف وحــدات الجيش ،انعكس
إيجابا ً عىل مختلف الصعد وساهم
يف تطوير قدرات العسكريني وتنمية
مهاراتهم ضمن عدة مجاالت».
شــك يف ّ
ّ
أن
وأضــاف« :ال
ما نواجهــه اليوم عــى مختلف

املســتويات يضعنا أمام تحدّيات
كبرية ،إال أن إيمانَنا بقدسية املهمة
َ
وثقة
التي نقوم بها من أجل وطننا،
شعبنا بنا كما املجتمع الدويل ،هي
الحافز لنا لالستمرار .أؤكد أمامكم
من جديد ّ
أن املؤسســة العسكرية
متماســكة ،وســتبقى قادرة عىل
القيــام بواجبها رغم كل التحديات
ّ
ألن حمايــة وطننا هــي أولويتنا
املطلقة».

"«التغيير"» يفوز في "الجامعة «األميركية"
بوجه «"العلمانيين"» و"»المستقلين»"
طـــونـــي كـــرم
جــدّدت اإلنتخابــات الطالبيّــة يف الجامعة
األمريكيّة يف بريوت أمس املشــهديّة التي رافقت
ً
مكرســة غياب «أحزاب املنظومة»
« 17ترشين»،
عن اإلطار اإلنتخابي بــن صفوف الطالب ،الذين
توزعت خياراتهم بني نادي Change Starts Here
«التغيري يبدأ من الجامعــة األمريكية يف بريوت»،
و»النادي العلماني» الذي يخوض اإلنتخابات تحت
شــعار « - Campus Choiceمكملــن» ،وبعض
املرشحني املنفردين و»املستقلني» الذين يحظون
بدعم أحزاب السلطة.
اإلنتخابــات التــي اعتمــدت التصويــت
اإللكرتوني ،أفســحت املجال أمام مشاركة أكرب
عدد ممكــن من الطــاب وفق عميــدة الطلبة
الدكتورة نائلــة عقل ،التي شــددت عىل أهمية
الحمــات واملناظرات وعرض الربامج بني الطالب
وتبادل األفكار قبل املشــاركة يف اإلنتخابات أكان
ترشيحا ً أو إقرتاعاً.
ووسط غياب «املشــاركة العلنية» لألحزاب،
إشتدت املنافســة بني  3لوائح ،إلختيار  81ممثالً
عنهم عىل مستوى الكليات ،و 20ممثالً يف مجلس
الجامعة.
وعىل الرغم من إجماع العديد من الطالب الذين
التقتهم «نداء الوطن» عىل أن تلك اللوائح تطالب
باملبادئ العلمانية ،فاز نادي «التغيري يبدأ من هنا»
بـ 11مقعدا ً يف مجلس الجامعة ،مقابل  5مقاعد
«للنادي العلماني» و 4مقاعد لـ»املستقلني»ّ ،
تبي
إنتماء  3من بينهــم للثنائي «حزب الله»  -حركة
ملرشح مدعو ٍم من
أمل ،يف حني ذهب املقعد املتبقي
ٍ
«التيار الوطني الحر».
ومع محافظة «النادي العلماني» عىل املقاعد
الخمســة التي نالها يف العام املــايض ،تراجعت
ّ
حصة نــادي «التغيري يبدأ من هنا» من  13إىل 11
مقعداً ،لصالح مرشحني «مستقلني» مقربني من

من أجواء االنتخابات في الجامعة األميركية (فضل عيتاني)

قوى « 8آذار» التي حظيت العام املايض بمقعدين،
أحدهما لـ»حزب الله» والثاني لـ»الحزب السوري
القومي».
أما عىل مســتوى تمثيل الطالب يف الكليات،
فقد فاز نادي «التغيري يبدأ من هنا» بـ 53مقعدا ً
من أصل  ،81و»النــادي العلماني» بـ  22مقعداً،
ّ
املتبقية عىل «مستقلني».
فيما توزعت املقاعد
وتعقيبا ً عــى النتائــج ،وعــى الرغم من
محافظة نادي «التغيري يبدأ من هنا» الذي إنطلق
من ســاحات « 17ترشين» عىل أكثرية املقاعد يف
مجلس الجامعة ،أســف رئيس «النادي» مروان
مروّة لعدم تمكنهم من خوض اإلنتخابات بلوائح
موحــدة مع «النادي العلمانــي» ،رغم املحاوالت
املتكررة التي قام بها بمساعدة العديد من أعضاء
«النادي» ،مؤكدا ً أن «خــوض اإلنتخابات بلوائح
موحدة كان من شــأنه أن يقطــع الطريق عىل
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تمثيل أحزاب املنظومة ولو باملواربة عرب مرشحني
«مســتقلني» ،كما ترك ضياعا ً لدى الطالب الذين
إمتنعوا عن املشاركة للتصويت لالئحتني تحمالن
املبادئ واملطالب ذاتها بوجه أحزاب املنظومة».
وعــن دعم حزب «تقــدّم» ،املتمثل بالنائبني
مارك ضو ونجاة عون للوائح «النادي العلماني»،
كما النائبة بوال يعقوبيان ،أسف مروّة أن يستمر
بعض أطراف «املعارضــة» يف حملتهم اإللغائيّة
املستمرة عىل بقيّة أطراف املعارضة التي إنطلقت
يف « 17ترشين» ،عوضا ً عن العمل وتكثيف الجهود
لتوحيدهم بوجه الطبقة الحاكمة وأحزابها التي
تراقب بفرح كيفية قيــام املعارضة يف «تصفية»
بعضها البعض ،مشريا ً إىل ان النتائج أثبتت تواجد
وتمثيل وقوة «نادي التغيري» الذي إنطلق مع «17
ترشين» مع تحقيقه الفوز بـ 11مقعدا ً مقابل 5
فقط لـ»النادي العلماني».

ســنـــاء الــجـــاك

ماذا بعد السكرة؟
المهم أن يبقى رئيس حكومة تصريف األعمال
نجيب ميقاتي صامدا ً بوجه رئيس الحكومة
المك ّلف نجيب ميقاتي ،حتى ال يضعف األخير
ويستسلم ويتنازل ويقبل بشروط رئيس «التيار
الوطني الح ّر» جبران باسيل الرامية إلى تمديد
ّ
عهده .هذه المرة ليس من قصر بعبدا ،ولكن من
خالل الثلث المعطل عبر «وزراء  -روبوت».
فالشغور المقبل خالل أيامّ ،
ألن «حزب الله»
ليس مستعجالً لملئه بالرئيس المناسب ،ستكون
وطأته ثقيلة على باسيل إذا لم تنجح خطته
للسيطرة على «حكومة الفراغ» ،التي يجب أن
تتولى إدارة البالد.
وليس صحيحا ً ّ
أن تلويح الصهر العزيز
باعتناق جبهة المعارضة سيؤدي مراده لجهة
تعزيز موقعه السياسي ،من خالل إعالنه مواجهة
حكومة تصريف األعمال لتسجيل النقاط.
الصحيح أننا وبعد أيام ،سنشهد «همروجة
مسعورة» تُ ْس ِك ُر العونيين وتمنحهم جرعة قوة
وهمية ونشوة خرافية وهم يرافقون زعيمهم من
القصر الرئاسي إلى دارة الرابية ...لتقام األفراح
والليالي المالح ...حتى يطلع الصباح ...وتسكت
شهرزاد عن الكالم المباح...
وبعد ذلك ،تنتقل األولويات إلى اهتمامات
أخرى ،لن يكون الرئيس السابق للجمهورية
من ضمنها .سيعود مواطنا ً عادياً ،كما غيره
من الرؤساء السابقين ،ليُس ّلط عليه الضوء
من حين إلى آخر ،وفق ما يتوفر من الظروف
المتعلقة بمقتضيات المرحلة السياسية الداخلية
واإلقليمية.
بعد ذلك ،علينا رصد مدى حاجة «حزب الله»
إلى باسيل.
فهذه الحاجة هي ما سيحدد حجمه عندما
يتحول إلى صهر الرئيس السابق ،فقط ال غير.
وتحديدا ً إذا دبّ «النقار» في صفوف «التيار»،
بعد زوال السلطة المباشرة ،وخفوت وهج الكتلة،
إذا ما فتح بعض أعضائها على حسابه.
حينها لن تتوفر حاجة «الحزب» لدعم باسيل
في شطحاته ومزايداته وتهديداته بالدرجة التي
هي عليه اآلن.
ّ
وألن التطورات الدولية ال تقتصر على
لبنان ،بل تشمل مروحة واسعة في ظل تقاطع
المصالح األميركي/اإليراني ،ما يعني أن ترسيم
الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان ليس حدثا ً
معزوالً ،تنتفي ادعاءات الصهر ّ
بأن الترسيم هو
حصيلة الع َرق والعضالت الباسيلية المنتفخة
هذه األيام إلى درجة االنفجار.
فما حصل متصل بكل قضايا المنطقة،
وسينسحب تأثيره على ك ّل األطراف ،سوا ًء لجهة
توقف القصف االسرائيلي على مواقع إيران
و»حزب الله» في سوريا ،أو لجهة االنفراج
العجائبي في العراق ،مرورا ً بزيارة وفد من
حركة «حماس» إلى بشار األسد ،وليس انتها ًء
بما يلوح من مفاوضات بين إسرائيل و»حماس»
لترسيم الحدود البحرية والتنقيب في حقل
مارينا الغ ّزاوي.
بالتالي ،لبنان ليس بعيدا ً عن تقاطع المصالح
هذا ،كما بيّن وبرهن ترسيم حدودنا البحرية.
أمّ ا مصير جبران بعد «السكرة» ،فذلك حديث
آخر ،ال يعلم خفاياه إال من و ّ
ظفه ،ومن حدد
له منسوب خدماته مقابل كل ما حظي به هو
وعمه منذ العودة المفبركة إلى لبنان ،بغية إنجاز
تفاهم «مار مخايل» ،وهو ربما اإلنجاز الوحيد
الحقيقي والفعلي للعونيين ...وغيره ثمن مباشر
لخدمات مباشرة سلمت البالد إلى االحتالل
اإليراني.
وبناء عليه ،مستقبل جبران السياسي مرتبط
بهذه الوظيفة ومتطلباتها .وقد يرتبط بما
سوف ينتج عن استقواء الحزب بصفته الحاكم
بأمر طهران في بيروت ،حتى يستكمل فرض
رئيس لن يهل هالله إال بعدما يغرقنا بأزمات
وحلول ،بدأت منذ اللحظة األولى ،تطيح بنتائج
ٍ
االنتخابات النيابية وما أفرزته من كتل معارضة
لـ»حزب الله» وحلفائه.
والويل ،كل الويل ،ينتظر اللبنانيين ،إذا ما
كانت «السكرة» مفتوحة مواقيتها ،بحيث تتجه
األمور نحو فرض المحور إرادته وفرض الصهر
العزيز مقابل اإلفراج عن االستحقاق الرئاسي،
وفق إرادة االحتالل اإليراني من لبنان والمنطقة،
وبمباركة مترافقة مع تسوية شهر العسل
المرتقب بين الواليات المتحدة وإيران ..ربما
وصوال ً إلى ابرام االتفاق النووي.
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بسـام أبو زيـد

خيار الفوضى يتقدّم
قال مق ّربون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
إنّه يريد أن يس ّلم صالحياته لخلف له وليس لحكومةٍ تناط
بها صالحيات الرئاسة األولى ،ومن هنا فاألولوية لديه هي
النتخاب رئيس للجمهورية ألن السلطة التنفيذية ال تستقيم
إال بوجود رئيس للدولة وحكومة يتم التعاون معها.
وسـأل هـؤالء المق ّربـون كيـف يمـكن أن يتـرك
األمر لحكومةٍ فقط في المرحلة المقبلة ونحن مقبلون
على ملفات كبيرة يفترض بكل الشرائح اللبنانية أن تكون
موجود ًة على الطاولة من أجل اتخاذ القرار وال سيّما في
عملية تطوير قطاع النفط والغاز واالتفاق مع صندوق
النقد الدولي .وح ّذر هؤالء من ّ
أن هناك من يريد أن يلعب
فعالً لعبة خطرة في ظل الشغور الذي قد يصيب رئاسة
الجمهورية ،فيعمل على توسيعه ليطول عملية تشكيل
الحكومة قبل انتهاء والية رئيس الجمهورية فيطالب بأن
يتدخل في تبديل أسماء الوزراء المسيحيين وبالمبادلة في
الحقائب وصوال ً إلى اشتراط منح الثقة للحكومة العتيدة.
في المقابل تعتبر أوساط الرئيس المكلف نجيب
ميقاتي ّ
أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار
الوطني الحر» النائب جبران باسيل يسعيان لإلخالل
بالتوازن الحكومي واإلتيان بوزراء يُعتبرون من «الصقور»
في صفوفهم بهدف توسيع نطاق التعطيل والخالفات
داخل الحكومة ،ولو ّ
أن أسماء هؤالء لن تعرف إال في
اللحظة األخيرة للتشكيل في قصر بعبدا ،كما تستغرب
هذه األوساط كيف ّ
أن باسيل يطالب بكل هذه المطالب
ويرفض منح الحكومة الثقة لحظة تشكيلها باعتبار أن
ليس له تمثيل فيها وأن التمثيل الوزاري فيها هو لرئيس
الجمهورية.
ما يجري على صعيد الحكومة شبيه بما يجري على
صعيد رئاسة الجمهورية لجهة التعطيل.
وسيكون ساذجا ً من يعتقد أن الحكومة التي يُعمل على
ً
وسيلة من وسائل الحل
تشكيلها ستكون إذا رأت النور
في لبنان.
ً
فالتجارب تؤكد ّ
حكومة كهذه لن تنجز على أي
أن
ً
محكومة بالخالف بين مكوناتها
صعيد ألنها ستكون
مشروع إصالحي وعن
أي
إطالق
عن
وستكون عاجز ًة
ٍ
مجاراة الدول العربية والمجتمع الدولي في هذه المرحلة
التي يم ّر بها العالم.
قد يـكون في لبنـان من يدفع باتجاه الفراغيْن
الرئاسي والحكومي ،ففراغ كهذا يترك له دورا ً على
الساحة السياسية بعدما د ّلت المؤشرات على أن دوره
اإلقليمي الى تراجع ،فيصرف نفوذه وسطوته في الداخل
محاوال ً أن يفرض على اللبنانيين خيار الفوضى ولو كانت
ً
منظمة.

السفير السوري يو ّدع
بو حبيب
أوضح السفري السوري عيل عبد الكريم عيل لـ»نداء
الوطــن» أنّه «باق يف لبنان حتى انتهاء مهمته رســميا ً
قبل نهاية العام الجاري» ،مشــرا ً اىل ّ
أن القائم باالعمال
السوري عيل دغمان ســيتوىل تسيري شؤون السفارة يف
لبنان.
وتحدث عن عودة النازحني وملف ترســيم الحدود،
فقال« :هــذا االمر يعود للتقنيــن واملعنيني ،لكن الجو
العام ايجابي بني البلدين والتعاون «كويس».
وعما اذا هناك امكانية للرتسيم الربّي أجاب« :األمور
منسقة واملوضوع يدرسه املعنيون بني البلدين».
وكان السفري السوري عيل عبد الكريم عيل ودّع أمس
وزير الخارجية واملغرتبــن يف حكومة ترصيف االعمال
الدكتور عبدالله بو حبيب ،مكــ ّررا ً ّ
بأن «مصلحة لبنان
وســوريا ان يتكامال معاً» ،ورأى ّ
أن «السوريني يريدون
العودة وهم يف ســوريا بأمان اكثر ممــا هم يف لبنان،
وبالتايل املســاعدات التي تُقدّم للسوريني يف لبنان اذا ما
ُقدّمت لهم داخل سوريا يكون تشجيعا ً وتصبح اضعاف
قوتها يف داخل ســوريا ،خصوصا وان الدولة قدمت لهم
كل التسهيالت وكل ما يشجعهم عىل العودة».
ولفت اىل أنّه «وفق اســتطالعات األمم املتحدة ،اكثر
من  89باملئة من النازحني يريدون العودة وسوريا قدّمت
كل التسهيالت ،بما فيها قانون العفو عن االرهاب الذي
لم يصل اىل القتل وهذا اقىص درجات التسهيل».
مــن جهته ،اكد بــو حبيب« :لدينا جــار واحد هو
ســوريا ،ومهما صعبــت األمور يجــب ان نتعاون مع
بعضنا.
والتعاون حاليا ً هو يف قضية النازحني الســوريني،
وهو تعــاون قائم بواســطة االجهــزة األمنية يف كال
البلديــن ،كما ســنتعاون يف قضايا عــدة ،ومنها عودة
النازحني والرتســيم بني سوريا ولبنان وكلها لن تحصل
إال بالتعاون بني البلدين».
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موسم "اللؤلؤ األخضر" :األرباح تتجاوز المليار ليرة
النبطيــــة ـ رمــــال جونـــــي
يزدهر سوق بيع غالونات الزيت هذه االيام لتعبئة
«البرتول األخرض» وقد سجّ ل سعر الغالون  100الف
لرية ،بعدما كان ســابقا بـ 5آالف لرية .كثر وجدوا
يف هــذا القطاع فرصة عمل جديــدة ،حتى محطات
املحروقات القريبة من املعارص دخلت عىل خط بيعها،
فهي مربحة عىل ح ّد ما يقول العامل قاسم ،ال سيما
أن املزارع يضطر لرشائها وبكمّ يات كبرية ،مؤ ّكدا ً ّ
و ّ
أن
«هذا السوق فرضته معارص الزيتون ،فاملزارع يحتاج
الغالونات ملــلء زيته وتخزينه ،أضف اىل أنّه جزء من
تكلفة تنكة الزيــت ،وقد تجاوزت الـ 100دوالر ،وقد
ترتفع أكثر»ّ .
يحقق قاســم أكثر من  20مليون لرية
يوميا ً من بيع هذه الغالونات ،فموسم الزيتون ّ
يوفر
فرص عمل كثرية للشــباب ،إن يف قطافه بأجرة 10
دوالر يومياً ،أو يف العمل يف املعارص ،أو بيع الغالونات.
يف معرصة الزيتون عمّ ــال يتّحدون معا ً النجاز
املهام املوكلة اليهم ،الخطأ ممنوع .ك ّل يقوم بدوره،
فأجرة اليوم الواحد تصل اىل  ٥٠٠الف لرية تضاف اليها
 50الف لرية عن كل ساعة إضافية .يدرك فراس ،وهو
أن العمل ّ
أصغر العاملني ّ
شاق ،ومع ذلك يميض يف ج ّر
عربة كبس الزيتون بصعوبة غري آبه بالتعب .ما يهمّ ه

هو أنّه وجد فرصة عمل ولو لشــهرين .يتوىل حسن
إفراغ أكياس الزيتــون ووضعها داخل آلة لتنظيفها
من الورق ،فيما يغســل حسني «حبّات البرتول» كما
يســمّ يها املزارعون ،تمهيدا ً لنقلها اىل جرن الطحن،
حيث تُرمــى املهمّ ة عىل أحجار املعرصة ،ليبدأ بعدها
شبّان بنقل الزيتون املهروس اىل ألواح ّ
قش توضع يف
آلة الكبس ،ومنها يرشح الزيت األخرض.
يف املعرصة يتســابق املزارعــون لعرص حبات
«اللؤلؤ» الخرضاء ،يدرك معظمهــم ّ
أن الزيتون لن
يرشــح زيتا ً وفريا ً بسبب ّ
تأخر املطر ،وينهمك املعلم
أحمد ترحيني يف تدوين أسمائهم.

لفرتة شهرين فقط تفتح املعارص أبوابهاّ ،
تحقق
ارباحا ً طائلة« ،كانت تصل سابقا ً اىل  100الف دوالر
امريكي ،أمّ ا اليوم فســتتخ ّ
طى املليــار لرية» ،يقول
«أن االنتاج هذا العام وفري جداً ،غري ّ
احمد ،مؤ ّكدا ً ّ
أن
«أن املعارص ّ
الزيت قليل» ،ويؤ ّكد ّ
تحقق ارباحا ً كبرية،
وأصحابهــا يعتمدون عىل املوســم ليكفيهم طيلة
الســنة» .يُع ّد قطاع معارص الزيتون األكثر انتاجية
وربحاً ،فكيلو الزيت يكلف  30الف لرية ،أي ّ
أن تنكة
الزيت ســعة  16كيلو تك ّلف املــزارع  480الف لرية،
تضاف اليها أجرة القطــاف اليومية  400الف لرية،
وثمن غالون البالستيك  100الف لرية ،فتصل كلفتها
اىل مليون لرية تقريباً ،وتبــاع بمئة دوالر .الالفت ّ
أن
العاملــن يف القطاع معظمهم شــباب من التابعية
الســورية ،فـ»اللبنانــي ال يحبّ التعب» ،بحســب
احمد .ليس عرص الزيتون ما ّ
يحقق ارباحا ً الصحاب
املعارص ،وايضــا ً «جفت» الزيتون الــذي يُع ّد قيمة
مضافة عىل أرباحهم ال سيّما مع ارتفاع الطلب عىل
هذه املادة .يف معرصة الزيتون تتع ّرف اىل واقع لبنان،
اىل مزارع مهدور ّ
حقــه ،إىل صاحب معرصة يعيش
«ملكاً» وإىل شــبّان وجدوا باملوسم فرصة عمل ،هنا
تتع ّرف عىل حقيقة املجتمع اللبناني الذي بات يشبه
ّ
الزيتون امل ّر فال يطيب ّال
بالرص.

العين على إطالقها الصيف المقبل والمزايدة بانتظار

الخدمات اإلختيارية المميّزة في مطار بيروت:
الشح ،المشاريع – أي مشاريع – التي قد ّ
ّ
توفر مصادر دخل للخزينة العامة تصبح موضع
في أيام
ترحيب .ومزايدة «تلزيم استثمار مساحة لتأمين تقديم خدمات اختيارية مميّزة تتعلّق باستقبال
القادمين وترحيل المغادرين في مطار «رفيق الحريري الدولي – بيروت» ،تأتي في هذا اإلطار .الصيف
ّ
لكن المشروع ما زال عالقًا حتى إشعار آخر في
المقبل هو الموعد المبدئي النطالق الخدمة.
مرحلة ما قبل إطالق المزايدة.
ّ
فحصتهم
القادرين عىل املــي .أما القادمون،
كـــارين عبـــد النــــور
من «التميّز» ،تشــمل :اســتقبال املســافر
واملســاعدة عند خروجه مــن الجرس املتح ّرك
أبــروا أيها اللبنانيــون واألجانب األع ّزاء
أو حافلة النقــل؛ مرافقته داخل قاعة الوصول
ممّ ن يهبطون يف ويقلعــون من مطار بريوت.
وإيصاله إىل كونتوار الجوازات؛
فخدمــة مميّــزة ،هنــاك يف
اســتالم الحقائــب واألمتعة
املطار ،يف طريقها إليكم .دفرت
غنــي و ِ
وحملها من جــ ّرارات األمتعة
ُضــع لغرض
رشوط
ّ
املزايدة ،وتســهيالت الخدمة مساعدة المسافر في إجراء واصطحابها إىل وســيلة النقل؛
ا ُملزمــع تقديمهــا تذ ّكرنا بما معامالت التسجيل وإصدار تأمني الكرايس الطبية املتح ّركة؛
ومتابعــة وصــول األمتعــة
تتيحه مطــارات دبي وروايس
بطاقة صعود الطائرة
املفقودة أو املتخ ّلفة وإيصالها
شــارل ديغول وهيثرو وغريها
لمتابعة الرحلة ستكون
إىل املنازل لقاء بدل مادي متع ّلق
ملسافريها .نبدأ باملغادرين الذين
سيحصلون ،بموجب الخدمة ،متاحة هي األخرى إلى جانب باملسافة املقطوعة.
ســيتمتّع
بدورهــم،
عىل :مرافقة املسافر من حني مرافقته وإيصاله إلى بوابة
املســافرون -متابعو الســفر
وصولــه إىل صالــة املغادرين
دخول الطائرة وقت المغادرة
(ترانزيت) ،إضافة إىل االستقبال
حتى كونتوار التسجيل؛ حمل
واملساعدة عند الخروج وتأمني
الحقائب واألمتعة واصطحابها
الكريس الطبي املتح ّرك عنــد الحاجة ،بخدمة
من وسيلة النقل إىل كونتوار تسجيل املغادرين يف
الدخول إىل إحدى صاالت الخدمة املميّزة يف قاعة
حال لم يتم تسجيل الحقائب مسبقاً؛ املساعدة
املغادرة أو اســراحات املســافرين حتى يحني
يف إجراء معامالت التســجيل عــى الكونتوار
موعد الرحلة املتابعة .كما أن مساعدة املسافر
وإصــدار بطاقة صعود الطائــرة ومرافقته يف
يف إجــراء معامالت التســجيل وإصدار بطاقة
إجــراء معامــات الخروج (جمــارك ،صحة،
صعود الطائرة ملتابعة الرحلة ســتكون متاحة
تفتيش ،جــوازات)...؛ اصطحاب كبار وحديثي
هي األخرى إىل جانب مرافقته وإيصاله إىل بوابة
السن املســافرين بمفردهم؛ وتأمني الكرايس
دخول الطائرة وقت املغادرة.
الطبية املتح ّركة عىل عجالت لنقل املسافرين غري

السمعة أو ً
ال

املــادة الثانية من دفرت الرشوط الذي أُرســل
من قِ بَــل املديرية العامة للطــران املدني إىل إدارة
املناقصات بتاريخ  ،2022/05/20تشــر إىل حق
املشاركة يف املزايدة لكل من :املؤسسات السياحية
التي تتوىل تنظيم الرحالت السياحية من وإىل لبنان؛
ّ
املرخص لها من قِ بَل
وكاالت الســفر والســياحة
وزارة السياحة والرشكات العاملة يف مجال خدمات
ّ
واملرخص لهــا يف مطار رفيق
املناولة األرضيــة
الحريري الدويل وفقا ً لألصول.
وبالنسبة لسياسة التشــغيل ،فهي تتضمّ ن:
تأمني نقاط خدمة إجمايل الحقائب للمســافرين
املغادريــن؛ الحفاظ عىل الئحة أســعار معروضة
للجمهــور يف كونتــوارات إدارة عمليــات ترحيل
املســافرين بصورة واضحــة؛ مواكبــة التطوّر
التكنولوجي؛ االلتزام بمقاييــس الجودة العاملية؛
استخدام وســائل التســويق الحديثة كالتطبيق
اإللكرتوني لحجز وتســديد ثمن الخدمات؛ تقديم
خصم عىل بدل الخدمــات املقدّمة ألعضاء العائلة
الواحدة التي تســافر عىل نفــس الطائرة؛ تأمني
تواجد موظفي الخدمة عىل مدار الساعة؛ وبإيجاز،
استحداث وتقديم خدمات مميّزة متطوّرة باستمرار
للمسافرين تتماىش مع مستوى الخدمات العاملية
املقدّمة يف املطارات األكثر تطوراً.
مرشوع ،لو ُقدِّر له أن يُبــر النور ،ال بد أن
يرفع من مكانة مطار بريوت ومستواه وسمعته،
من وجهة نظر املتحمّ سني له .لكن رغم عدم إطالق
املزايدة بعد كونهــا ال تزال قيد الــدرس يف وزارة
األشــغال العامة والنقل ،يف ضوء مالحظات هيئة
الرشاء العام عليها ،إال أننا نستمزج يف ما ييل بعض
اآلراء الستيضاح آفاق املرشوع ،ثغراته وعقباته.

بالدوالر «الفريش»

بانتظار الخدمات المميزة

مدير عام الطريان املدني يف املطار ،املهندس
فادي الحســن ،أعرب يف حديث لـ»نداء الوطن»
عن رغبة عدد كبري من الركاب ،سواء من مغادري
املطار أو القادمني عربه ،يف الحصول عىل خدمة
مميّزة أسوة بالكثري من املطارات العاملية« .من
هنا بدأت الفكرة ال ســيّما أن من شأن الخدمة
تأمني مردود إضايف لخزينة الدولة» ،كما يقول.
نســأل الحســن عن كلفة الحصول عىل
الخدمات املســتهدفة ،فيخربنا أنها تبلغ 100

محـــــليـــــات
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الخيّاطة "أم محمد" :إنه زمن الترقيع والتزبيط والتضييق
صيـــدا ـ محمـــد دهشـــة
تكافح الخياطة ســهري االشقر
«أم محمد» وهي أم لـ 7اوالد ( 6بنات
وشاب) ،ك ّل يوم من أجل تأمني قوت
عائلتهــا يف ظل األزمــة ،بعدما تولت
مســؤولية مرصوف البيت اثر اصابة
زوجها بـ»ديســك» حوّله عاطال ً عن
العمل منذ عقود طويلة.
داخل محلها املتواضع يف ســوق
«الحياكــن» يف صيدا القديمة ،تميض
االشــقر معظم ســاعات النهار عىل
كريس بالستيكي خلف ماكينة خياطة
كهربائية ،تلتقط أنفاسها حينا ً وهي
ترتدي نظارتها لتمرر خيطا ً يف االبرة،
قبل أن تبــدأ عملية «درز» بنطلون أو
عباءة أو فستان ،قرر أصحابها نفض
الغبار عنهــا وإعادتهــا اىل الخدمة
مجددا ً بسبب الغالء وارتفاع االسعار
الجديدة.
وتقول االشــقر لـ»نداء الوطن»

إنها تعلمت مهنة الخياطة من والدتها
وهي فتاة منذ  45عاما« ،كانت تطلب
مني الجلوس قربهــا وتعلمني أصول
املهنة ،ثم ارسلتني اىل خياطة محرتفة
تدربت عىل يديها عىل اللقطة والدرزة،
وأكملت املســرة باالنخراط يف دورة
خياطة تخصصية ،تعلمت فيها القص
والتفصيل ،فافتتحــت املحل منذ 30
عاماً ،وما زلت فيه اىل اليوم».
وتضيف« :ما أشبه اليوم باألمس
صعوبــة وأوقاتا عصيبــة ،نزلت إىل
ســوق العمل عندما أصيــب زوجي
بـ»الديســك» ،اصبح غــر قادر عىل
العمل ،فتوليت مســؤولية مرصوف
البيت وع ّلمت بناتي وابني الوحيد وها
انا اليوم أكمل املشــوار ،يف ظل االزمة
التــي فتكت بالناس مــن كبريهم اىل
صغريهم وخاصة يف صيدا القديمة».
تؤكــد االشــقر ّ
أن االقبــال عىل
الخياطــن ازداد بشــكل الفــت منذ
سنتني بســبب الغالء ،وتقول« :باتت

غالبيــة العائالت الفقــرة واملتعففة
ّ
تفضل الرتقيــع والتزبيط والتقصري
والتضييق للمســتعمل بدال ً من رشاء
الجديد ،زاد العمل ولكن لألسف فقدت
العملــة الوطنية قيمتهــا ،بل ذهبت
الربكة وح ّل مكانها الجشع والطمع»،
قبل أن تضيف بحرقة وحرسة «يجب
علينا الرتاحم يف هذه االوقات الصعبة
حتى يرزقنا الله ويبــارك لنا يف مالنا
وطعامنا ورشابنا».
ولم تخف االشــقر انهــا تراعي
ظروف الناس املالية ،وتؤكد «يف العادة
اتقايض  20الفا ً عىل تقصري البنطلون
او الــدرزة او التضييق ،و 30الفا ً عىل
تغيري الســحاب ،واذا قصدني زبون ال
يملك املال أقول له ادفع ما تستطيع،
رغم ّ
أن الخيطان ارتفعت أســعارها
اضعافا ً كما الســحاب واإلبر وسواها
من عدة العمل ،قناعتــي ّ
أن الرتاحم
والرحمة بــن الناس يخففان املعاناة
ويقرصان أمد البالء ،وصيدا مشهورة

الخيّاطة أم محمد األشقر في محلّها

بالتعاضد والتكاتف ووقوف العائالت
اىل جانب بعضها».
وتق ّر االشقر بأن ماكينة الخياطة
«هــي صديقتــي وكاتمــة ارساري

وصاحبة الفضــل يف العيش بكرامة،
بعيدا ً من الحاجة ،ونصيحتي لكل ست
بيت العمل ملن اســتطاعت اليه سبيال ً
من أجل املساعدة يف هذه الضائقة».

اإلعالن ...والعارضين

البحث عن إيرادات بنكهة "«"VIP

الوزير السابق فادي عبود

الدكتور جان العلّية

المهندس فادي الحسن

مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت

استثمار ســنوي ،وهو مبلغ ال يشمل الرضيبة
دوالر أمريكــي «فريش» للراكب الواحد بالنســبة
لتأمني الخدمة األفضل» .كذلك اعترب ّ
أن تحديد سعر
ال لالحتكار
من
افتتاح،
ســعر
وكونه
املضافة.
القيمة
عــى
للمغادرين ،وهي تبدأ منذ لحظة دخول املســافر
الخدمة بما يرتاوح بني  75و 100دوالر للمسافر يُع ّد
وزير السياحة الســابق فادي عبود من ناحيته
ّ
الدولة
عائدات
تتخطى
أن
ع
املتوق
إىل قاعة املغادرة حتى وصوله إىل
مرتفعــا ً يف بلد كلبنان ،مشــرا ً إىل
له رأيه يف هذا السياق .فهو سبق أن
ّ
ّ
الحســن
د
ك
أ
حني
ويف
الرقم.
هذا
باب الطائرة .مع اإلشــارة إىل أنها
أن أســعار بطاقات السفر يف لبنان
طرح فكرة إنشاء الخدمة أثناء توليه
ُ
ُ
إىل
رسل
وأ
نجز
أ
الرشوط
دفرت
أن
األمنية
تشــمل كافة اإلجراءات
مرتفعة مقارنة مع جميع العواصم
وزارة الســياحة ،لكنها اصطدمت
تاريخ
لتحديد
العام
الرشاء
هيئة
وعبور
والحقائب
كتفتيش األمتعة
ّ
بأي
االحتكارات
د
ض
عبود:
املحيطة ،حيث أن الســبب الرئيس
كالعادة باملصالح املتحكمة بمطار
ّ
الحسن :كلفة الحصول
ّ
فض العروض بحســب األصول،
ما
يف
أما
العام.
األمن
نقاط تفتيش
بريوت ،عىل ح ّد قولــه .وإذ لفت يف على الخدمات المستهدفة يف ذلك يعود إىل غياب املنافســة يف
شكل من األشكال ويجب أن
يف
ستجرى
املزايدة
أن
إىل
أشــار
فتبلغ
القادمني،
بالركاب
يختص
املطار.
اتصال مع «نداء الوطن» إىل أن وقت
كلفة الخدمة  75دوالرا ً للمسافر يُفتح المجال أمام أكثر من
تبلغ  100دوالر أميركي
والنقل،
العامة
األشــغال
وزارة
ثغرة أخــرى أضاء عليها عبود
توفري خدمات مميّزة للبنان ،كونه
«فريش» للراكب الواحد
كون اإلجــراءات املتع ّلقة بهؤالء شركة من دون تحديد السعر بحسب مقتضيات قانون الرشاء
وربطها بكون التســهيالت املقدّمة
بلدا ً سياحياً ،قد حانّ ،إل أنه عدّد يف
العام.
أقل من حيث املبدأ مقارنة مع ما
ضمن الخدمة املميّزة ليست واضحة
الوقت عينه مجموعة من املالحظات
بالنسبة للمغادرين
ً
قبل
الخدمة
بهذه
العمل
يبدأ
أن
ُفرتض
ي
،
ا
مبدئي
الخدمة،
تفعيل
أهــداف
يحتاجه املغادرون .أحد
بالكامل ،وتســاءل« :هل سيكون
عىل املرشوع.
الذروة
موسم
من
اســتفادة
املقبل،
الصيف
حلول
تقول
فماذا
للدولة.
عائدات
كما أسلفنا ،هو تحقيق
ثمة خط رسيع وأمن عــام خاص بهذه الخدمة؟ ما
بداية مع تحديد ســعر الخدمة .إذ أشار عبود إىل
ّ
ويقول
املطار.
وإىل
مــن
الركاب
لحركة
بالنســبة
األرقام يف هذا السياق؟
سيوفرها كل من الدولة واألمن العام
التسهيالت التي
ّ
أنه «ضد االحتكارات بأي شــكل من األشكال وبرأيي
ّ
«ستكون
إنها
املرشوع
نجاح
فرص
عن
الحســن
تحديده
م
ت
االفتتاح
ســعر
يجيب الحسن أن
والجمارك ورشكات الطريان؟».
يجب أن يُفتح املجال أمام أكثر من رشكة دون تحديد
ً
َ
خدماتي».
طابع
ذات
أنه
بما
ا
جد
كبرية
كبدل
«فريش»
دوالر
ألف
بـ300
يف دفرت الرشوط
وأ ّكد رضورة أن يتضمن دفرت الرشوط املزيد من
السعر .فلندَع الرشكات تتنافس مع بعضها البعض
التوضيحات كي ال يســتحيل األمر يف نهاية املطاف
عملية ابتزاز للمواطن ،وللحؤول دون فتح املجال أمام
إخضاع الرشكات ملشيئة مختلف األجهزة املسؤولة يف
املطار.
عبود تط ّرق ختاما ً إىل وجود رشكات عاملية كثرية
ّ
متخصصة بتقديم خدمات مماثلة .وتمنّى بالتايل ّأل
إقدام الرشكات عىل االســتثمار ،ما يصعّ ب املشــاركة يف املزايدة؛ فاملستثمر
عن حيثيات املزايــدة ،أوضح رئيس هيئة الرشاء العــام ،الدكتور جان
يبقى باب املنافســة محصورا ً بالرشكات اللبنانية ال
ينطلق عادة من دراســة جدوى اقتصادية ومالية قبــل اتّخاذ قراره بامليض
الع ّلية ،لـ»نداء الوطن» أنه «سبق وت ّم إرسال دفرت الرشوط إىل إدارة املناقصات
بل أن يتخطاها ليشمل الرشكات األجنبية أيضاً« .إن
ُقدُما ً يف االستثمار من عدمه .هل ستكون نتيجة هكذا دراسة يف صالح إطالق
السابقة وأَبدَيت عليه مالحظات تقنية وقانونية جرى األخذ بمعظمها من قِ بَل
كانت لدينا فعالً الرغبة بمطار بمعايري دولية ،يتوجّ ب
املزايدة إذاً؟ بغض النظر عن ذلك ،يرى الع ّلية ّ
أن وزير األشــغال العامة والنقل
املديرية العامة للطريان املدني ،واليوم بات دفرت الرشوط جاهزا ً إلطالق املزايدة
علينا رفع منسوب املنافســة بني الرشكات املحلية
يقوم بمبــادرات جدّية لتحصيل إيرادات من أمــاك الدولة لصالح خزينتها؛
بســعر افتتاح جديد غري الذي ت ّم التط ّرق إليه عرب مواقع التواصل االجتماعي
واألجنبية تقديما ً لخدمــات مميّزة عىل غرار خدمة
فمزايدة إدارة وتشغيل السوق الحرة يف املطار التي تُعترب من أكرب املزايدات عىل
من بعض الجهلة؛ وبرشوط تضمن مصلحة الدولة اللبنانية وتؤمن املنافسة؛
اسرتجاع الرضيبة عىل القيمة املضافة لألجانب وغري
ّ
صعيد لبنان ،كما مزايدة اســتثمار املطاعم والكافيترييات ومزايدة الخدمات
وســيُنرش دفرت الرشوط الخاص بالصفقة وفقا ً لالصول بالتزامن مع اإلعالن
متوفــرة يف املطار بال تجديد
املقيمــن التي ما زالت
املميّزة تد ّلل جميعها عىل ذلــك .وختم قائالً« :يبقى أن يجري تعميم النموذج
عنها االسبوع املقبل» .بموجب قانون الرشاء العام ،لم تعد هيئة الرشاء العام
للعقد إنما بحكم االستمرارية» ،بحسب رأيه.
ّ
ّ
ليشــمل كافة أمالك الدولة ،خاصة البحرية منهــا ،وذلك عرب إجراء مزايدات
وفض العروض ،إذ يعود ذلك
هي الجهة املولجة تحديد تاريخ جلســة التلزيم
املتوفرة يف مطار
ال يختلف اثنان أن الخدمــات
لتحويل االستثمارات غري القانونية إىل قانونية وزيادة املوارد العمومية».
اآلن إىل الوزارة املعنية ،أي وزارة األشغال العامة والنقل من خالل اإلعالن عنها
بــروت ال ترقى يف كثــر من األحيان إىل املســتوى
وأمل أن «ينتظر املضلِلون صدور دفرت الرشوط الخاص باملزايدة لتكذيب
عرب املنصة اإللكرتونية لهيئة الرشاء العام واملوقع االلكرتوني للوزارة.
املطلوب .فأي تطوير يشــ ّكل إضافة لناحية توفري
عــن رأيه باملرشوع ،اعترب الع ّلية أنه حيويّ ومهــ ّم كونه ّ
بعض الروايات التي تنم عن حقدهم وسعيهم للضغط لوضع رشوط لصالح
يوفر اإليرادات
تجربة أكثر راحة للمســافرين .لكــن يبقى الحذر،
ّ
رشكات مقربة منهم عىل حساب مصلحة الخزينة او يف أحسن األحوال لخدمة
لخزينة الدولة يف وقت هي بأمس الحاجة إليها؛ آمالً يف الوقت نفســه نجاحه
إن
شــق املرشوع طريقه إىل التنفيذ ،من تس ّلل شبح
متبوع منشغل عنهم يف الوقت الحارض».
يف الظروف االقتصادية واملالية الصعبة التي يم ّر بها البلد؛ وتاليا ً إمكانية عدم
املحســوبيات واملحاصصة إىل ثنايــاه ،كما يتخوّف
البعض .والصيف املقبل ليس ببعيد.

العلّية :مشروع حيويّ ...ولكن
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شتول التبغ والتنباك بالدوالر الفريش

تبغ بالسمن وتفاح بالزيت ...والصمود "«إيد وإجر"»!
ال ،لم نكن نريد أن نتعامل معها على أنها شتلة شيعية لكن حين يقف شيعة ويقولون :إنها شتلة الصمود والبقاءُ ،يصبح من حق المسيحيين
(قبل أيام من إنتهاء عهد الرئيس المسيحي الذي سمى نفسه األقوى) أن يسألوا :هل هناك ناس بسمن وناس بزيت؟ هل الشتلة المحسوبة
على الشيعة بالسمن الحموي والتفاح رمز صمود المسيحيين في الجبال بالزيت العكر؟
نــــوال نــصـــر
يوم الثلثــاء ،بعد غدٍ ،تبدأ الريجي يف
استالم محصول التبغ والتنباك .والدفع
هذه املرة بالدوالر األمريكي .هو أم ٌر رائع
حق ّ
طبعا ً أن يأخــذ كل ذي ّ
حقه وحبة
مسك .نفرح لفرح هؤالء لكن هل لنا أن
نســأل كيف نجح املزارعون بعد أعوام
عجاف  -ويف هذا الزمن الصعب جداً -يف
نيل حقوقهم؟ يؤسفنا أن يكون الجواب
أن ذلك ت ّم ألن شــتلة التبــغ ال بُ ّد منها
لتجــذر وصمود مزارعيهــا يف أراضيهم
أما مزارعو التفاح ،وعددهم (وعيالهم)
ال يقــل عن  600ألــف« ،فدرجة ثانية»
عىل ما يبدو! نعود لنســأل مجددا ً رئيس
نقابة مزارعي التبغ والتنباك يف الشمال
عبد الحميد صقر عن أهمية صدور قرار
الدفع اىل مزارعي التبغ والتنباك بالدوالر
الطازج فيجيبنا «هذه الزراعة ال بُ ّد منها
خصوصا ً يف الجنوب يف مواجهة اإلحتالل
اإلرسائييل».

يا زمان الطائفية

ال نتكلم طائفيا ً لكن نسأل ما ُ
سئلنا
عنه :هــل أصبح املســيحيون العنرص
األضعف يف البالد؟
نُصغي اىل مزارعــي التبغ والتنباك،
بعد قــرار إدارة حرص التبــغ والتنباك
اللبنانية التســعري بالدوالر ،فنســمع
عبــارات من نوع :شــكرا ً دولة الرئيس
نبيه بري .نعرف أن دولته يمسك برقاب
النقابات واإلتحــادات العمالية ،ونعرف
أن الجنوب وأهل الجنوب يف حســاباته
له ،ونعرف أنه أراد التبغ شــتلة صمود
لجماعته ،لكن ماذا عن ســواهم؟ وهل
الدوالر الفريش يتأمن هنا ويســتحيل
تأمينه يف مكان آخر؟
مؤسســة الريجي تبدو يف الشــكل
نموذجية .لكنها تســقط يف املضمون يف
أكثر من «دعســة ناقصة» تجعل بعض
اللبنانيني ينفرون مــن ترصفات تقوم
بها وكأنها «اآلمــرة الناهية» يف توزيع
أموالها يمينا ً أو يســارا ً وغالبا بأسلوب
تطغى عليه الطائفية .كثريون لم ينسوا
تلك الورقة التي ُسبت بأســماء طالب
لبنانيني إســتحقوا ،بمنطــق الريجي،
مساعداتها .جال الناظرون عىل األسماء.
محصوها ،فلم يجدوا بينها إال اســمني
مسيحيني والبقية  99يف املئة من الطائفة
الشيعية الكريمة .فهل حصل ذلك أيضا
بالصدفة؟
مدير عــام الريجي ناصيف صبحي

إنه الموسم

قبل أن يصبح سجائر

حقه أن يصمد

ســقالوي قال لنا يف لقاء جمعنا« :حني
ســقالوي معروف بوالئه للرئيس نبيه
اتخذت الدولة قرارا ً بوقف املســاعدات
بري .ال أحــد يتجاهل األمــر أو ينكره.
ودخلنا نحن يف أيزو قالوا لنا ال يمكن أن
ومزارعو التبغ يقفون تحت ضوء القمر
تغفلوا الجانب اإلجتماعي ،لذا ارتأينا يف
ويتلون الشــعر له« :لكفــك الخرضاء
البداية رفع ســت لريات
املبســوطة تمسح أوراق
عــى كل علبــة دخان
تبــغ الجنــوب وترعاها
وتمويل مشاريع بها من
كحــارس يحنــو عليها
ويكفكف عرق مزارعيها تبدو «"الريجي"» في الشكل خالل البلديــات .نحن ال
ويحميهــا كأمانة عاهد نموذجية لكنها تسقط ننفــذ وال نل ّزم وال نختار
اللــه وأرض الشــهداء في المضمون في أكثر بل نتجه اىل البلديات التي
يف نطاقهــا زراعــة تبغ
التي ارتــوت بدمائهم أن
من «"دعسة ناقصة"»
ون ّ
طلع عــى حاجاتها.
يحفظهــا ويصونهــا».
ســبق ودعمنا مشــاريع يف  44بلدية يف
غريبٌ هو أمر من يمجدون أفعال مديري
عكار .هذه هي املسؤولية اإلجتماعية».
املؤسســات ويدرجــون كل فعل يف أطر
نفهم من كالم ســقالوي أنــه يُموّل أما
ســيمفونية املقاومة لكن ،بمــا أننا يف
اإلختيــار فللبلديات .فهل علينا أن نفهم
لبنان ،يصبح الغريب ســاريا ً والساري
من ذلك أن البلديــات التي تُختار يهيمن
مألوفاً.
عليها أتبــاع «الثنائي الشــيعي» لهذا
اختريت أســماء شيعية لتســتفيد من
مسؤولية منتقاة
أموال كثرية تدفعها الريجي سنويا ً
مسؤولية الريجي اإلجتماعية؟
دعونا نعترب األمــر «قضاء وقدر».
تحت خانة التنمية املســتدامة .ناصيف

لكن ،منذ أيام ،حني ّ
زف ســقالوي خرب
املاضية ،بــرزت عوامل عديــدة منعت
دفــع محصول مزارعي التبــغ بالدوالر
املزارعــن من إعطاء املحصــول الالزم
الفريش كان حــارضا ً ممثل حركة أمل
بسبب عجزهم عن سداد نفقات اإلنتاج
عضو قيــادة إقليم البقاع أيمن زعيرت إىل
وهناك أناس لم يزرعوا هذه الســنة لهذا
كثري من قيادات الثنائي الشيعي و»زمله».
تبدلت رخص كثرية» .يتابع« :هناك التبغ
صدفة؟ ربما.
وهناك التنباك .ويف الشمال وعكار تطغى
نسأل عن عدد نقابات التبغ والتنباك
زراعة التنباك عــى التبغ .ورقة التبغ يف
يف لبنان فيجيبنا أحــد النقابيني :هناك
الجنوب صغــرة ،ويعطي الدونم الواحد
نقابة مزارعي التبغ والتنباك يف الشمال
املــزروع منها مئة كيلوغــرام .يف حني
ويرأســها عبد الحميد صقر (أو ســقر
يعطي الدونم يف الشمال  200كيلوغرام.
كما تكتــب أحيانا) وهنــاك يف الجنوب
أما ســعر الكيلوغرام الواحد من التنباك
إتحــاد نقابات مزارعــي التبغ يف لبنان
فيرتاوح بني دوالرين و 80ســنتا ً وثالثة
ويرأسه حسن فقيه .واألخري شغل فرتة
دوالرات ونصف .أما لجهة كمية اإلنتاج
رئاسة اإلتحاد العمايل العام باإلنابة يوم
فكان يبلغ قبل العام  2019مليون و600
أقيل بشارة األسمر وهو «أميل» بامتياز
ألف كيلوغرام (وهذه حصة الشــمال).
وقيادي يف الحركة .أما صقر -أو سقر-
يف العــام  2019تراجع قليالً فســلمنا
فهو يتبع القيادة القطرية لحزب البعث
مليون و 300ألــف كيلوغرام .ويف 2020
ويرفع عىل الدوام صور حافظ األسد .ال
عاد وتراجع اىل مليــون و 200ألف وها
يهم .هذا هواه .لكن ،هل الدولة يفرتض
نحن نقدر اليوم املوسم بحدود  800ألف
أن يكون لها «هــوى» فتنىس يف خض ّم
كيلوغرام.
الحاجيات الكثرية لدى اللبنانيني مزارعي
هذا يف الشــمال ماذا عن الجنوب؟
التفاح وتتذكر مزارعي التبغ ألنها شتلة
يجيب صقر «هناك تراجــع كبري أيضا
شيعية؟
علما ً أن هناك نحو  25ألف مزارع كانوا
يقدمون خمسة ماليني كيلوغرام لإلدارة
التبغ جنوبًا ...التنباك شما ً
والكمية تراجعت كثريا ً يف الفرتة األخرية.
ال
وســعر التبغ الجنوبي حُ ــدد بني أربعة
كل الذنب هو عىل الدولة ،أو باألصح
وخمسة دوالرات.
عىل عدم وجود دولة .فاملسيحيون ،كما
ملن يهمه األمر ورقة التبغ الجنوبي
الشــيعة ،كما الســنّة والدروز يفرتض
األفضل تســمى ســعدى ،ســعدى ،6
ّأل يســألوا :ملاذا هــم ال نحن؟ يفرتض
والســؤال ،مــاذا عن الدخــان حاليا ً يف
أن يكون الجميع سواســية .يف كل حال،
الريجي؟
مزارعو التبــغ لهم  -كما لك ّل اآلخرين -
ّ
يجيب أحــد املســؤولني يف اإلدارة
الحق بأن يتقاضــوا ثمن ما يتعبون
كل
«األسماء يف الســوق املحلية باتت كثرية
من أجله طوال الســنة بالدوالر الطازج.
اليــوم ،وهنــاك بضاعة
هنا ،يف هذا اإلطار ،ســألنا
تهريــب أو تزوير ،لكن ال
النقيــب عبد الحميد صقر
عالقة لنا بها .ثمة أسماء
عن حالهم فأجاب« :يف 25
هل نسيت الدولة
دخان كثرية تنزل بأقل من
ترشين هذا ســيبدأ تسليم
«نصبة» التفاح ألنها
أســعار الدخان الذي كان
املزارعــن محصولهم اىل
إدارة الريجــي ،حســب مارونية وتذ ّكرت شتلة رائجا ً من قبل .إنها تجارة
تنافسية .ومعظم املدخنني
األســعار التي ت ّم اإلتفاق التبغ ألنها شيعية؟
يف الســوق اللبنانية  -من
عليها مع اإلدارة .ســينزل
أبناء الشــعب طبعا ً  -يأخذون ســيدرز
املزارع اىل اإلدارة عىل أن يكشــف الخبري
ألكثر من سبب ،أهمها أن نوعيته أفضل
عىل محصوله ،وبحسب جودته  -ممتاز
ّ
من سواه وهو وطني».
ويوقع
أو جيد أو وسط  -تحدد األسعار،
املــزارع عىل تســليمه املحصــول .ويف
باألرقام
نفس «التكة» يعــرف املزارع املبلغ الذي
يف أرقــام الريجي «ينتــج مزارعو
سيحصل عليه عىل أن يتقاضاه يف خالل
التبغ يف لبنان  7ماليني كيلوغرام سنوياً.
أســبوع وذلك عرب .»BOB FINANCE
وكانت تدفع لهم الريجي  -قبل أن يحدث
يســتطرد صقر بالقول« :كنــا نتعامل
ما حدث يف لبنــان  90 -مليار لرية ثمن
ســابقا ً مع املصارف مــا جعلنا يف أزمة
الدخان ،أي ما يعــادل  60مليون دوالر.
كبرية لذلك طلبنا من اإلدارة أن ال يضطر
و 90يف املئة من مبيعــات الريجي اليوم
املزارعون اىل التعامل معها».
مــاذا عن الرخــص؟ يجيب «هناك
من الدخان هي من األصناف الرخيصة ال
من «الربيميوم» .وهذه داللة أخرى عىل
إتفاق مع إدارة الريجي منذ أيام الرئيس
تقهقر اإلقتصاد وأحوال الناس.
رفيق الحريــري أن الرخصة تعادل 330
ّ
دخن عليها تنجيل .قديما ً قالوا ذلك.
كيلوغراما ً تســ ّلم من املزارع اىل اإلدارة،
واليوم ،دخنوا عليها تنجيل .إنها نصيحة
وكان اإللتــزام واضحا ً مــن املزارعني
أهل الريجي أوالً.
حتى العام  ،2019لكن يف األعوام الثالثة
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كيف خسرت منطقة "سيليكون فالي"
تف ّوقها في قطاع تصنيع الرقائق؟
بفضل قانون الرقائق اإللكترونية والعلوم الصادر في آب  ،2022تملك
الحكومة األميركية اليوم تموي ً
ال جديدًا بقيمة  52مليار دوالر لمحاولة
تنشيط قطاع أشباه الموصالت األميركيّ .
تم اختراع أشباه الموصالت
في الواليات المتحدة أص ً
ال ،وال يزال تصميمها وتصنيعها يتطلبان
برمجيات وأدوات أميركية ،لكن يتم تصنيع معظم الرقائق اليوم في

أماكن أخرى ،ال سيما في شرق آسيا .وفي ظل احتدام المنافسة
بين الواليات المتحدة والصين ،أصبح تحسين المكانة األميركية في
صناعة الرقائق من أولويات األمن القومي .تزداد المخاطر المطروحة
ألن المعالِجات األكثر تطورًا ال يمكن تصنيعها إال خارج الواليات المتحدة،
وتحديدًا في تايوان.

كـــــريـــــس مـــــيـــــلـــــر

سيكون اسرتجاع الدور األمريكي يف
عمليات التصنيــع مكلفاً .من املنتظر أن
تتلقى أكرب ثــاث رشكات إلنتاج رقائق
املعالِجــات ()TSMC، Samsung، Intel
تمويالً لبناء منشآت جديدة تُعنى بتصنيع
أشباه املوصالت يف الواليات املتحدة .لكن
لن يكون تدفق األموال كافيا ً لحل املشكلة
األساسية ،بل تربز الحاجة إىل تغيري ثقايف،
يف منطقة «ســيليكون فايل» وواشنطن،
إلعطاء األولوية للتحديات التي تواجهها
الرشكات يف قطاع التصنيع املتقدّم.
إبتعــدت منطقة «ســيليكون فايل»
عن جذورها الراســخة يف قطاع التصنيع،
فر ّكزت عىل التطبيقــات واإلنرتنت ،بينما
انشــغل صانعو السياســة يف واشــنطن
الرئيس األميركي جو بايدن متحدثًا من أمام منشأة تصنيع جديدة لشركة إنتل األميركية في نيو ألباني | أوهايو ،أيلول 2022
برشكات التكنولوجيا الكــرى التي تُر ّكز
و  Samsungيف كوريــا الجنوبية ،و Intel
القدامى أن صالحيــات املدراء التنفيذيني
ملهندســيها كــي يكرروهــا يف جميع
وإعادة الرتكيز عىل منتجات عالية القيمة
عىل النزعات االســتهالكية بــدل املعدات
ّ
يف الواليات املتحدة .تُبقِ ي كل رشكة منها
توســعت ،بينما خرس علمــاء الكيمياء
املنشآت .اســتاء الكثريون حني أصبحوا
مثل املعالِجات الدقيقة املتقدمة ،كتلك التي
التي تتكل عليها جميع عمليات الحوسبة.
ً
نتيجة
والفيزياء نفوذهم يف قسم التمويل.
مضطريــن للتنفيذ بــدل االبتكار .لكن
تضعهــا رشكــة  IBMيف جهازها الجديد:
معظم عمليــات اإلنتاج يف بلدها األم .لهذا
وجدت رشكــة  Intelمن ينقذها يف املايض
لذلك سجّ لت الرشكة ،التي كانت أسطورة
عندما بدأ كل مصنع تابع للرشكة يعمل
«الحاسوب الشخيص».
الســبب ،يتوقف جزء كبــر من مصري
بفضــل مديرها التنفيــذي ،أندرو غروف،
يف عالم التكنولوجيــا األمريكية ،تراجعا ً
بطريقة مختلفة عن مختربات األبحاث
إعترب الكثــرون يف  Intelالتخيل عن
القدرات األمريكية املحلية يف مجال تصنيع
الــذي أدرك أن التكنولوجيــا املتقدمة ال
كبريا ً طوال عقد كامل .بعد رحيل غروف،
وأصبــح أقــرب إىل آلة دقيقــة ،ارتفع
سوق رقائق الذاكرة هدفا ً مستحيالً ،فهو
الرقائق عىل مسار رشكة واحدة.Intel :
ترتكز عــى االبتكار وحده بل عىل التصنيع
مرادف ألن تتخىل رشكة  Fordعن تصنيع
بالنســبة إىل غروف ،الالجــئ املولود
عجزت الرشكة عن القيــام بأي رهانات
مستوى اإلنتاجية وتراجعت التكاليف.
عايل الدقة أيضاً .لتحســن قطاع الرقائق
الســيارات .لكن ّ
ّ
تفس مقاربة غروف
تحل غروف بالشجاعة
يف بودابســت ورئيــس
كربى وجريئة ومحفوفة
اإللكرتونية يف الواليات
اإلداريــة الصارمة جزءا ً
الالزمة للتخيل عن هــذا القطاع يف نهاية
الرشكــة لعقــود عدة،
باملخاطــر .رسعــان ما
املتحــدة إذاً ،يجب أن
بسيطا ً من حملة إنقاذ
املطاف ،فقام بترسيــح ربع املوظفني يف
كان التصنيــع محور
تفوّقت رشكتــا TSMC
يبدأ صانعو السياسة يف
الرشكة وأغلق عددا ً من املنشآت .وتزامنا ً
 Intelخالل الثمانينات.
هوية  .Intelبعد ترؤس
و  Samsungعليهــا يف
واشنطن بتعديل تعريف
لم تُحقق الرشكة النجاح
مع إعــادة الهيكلة هــذه ،تبنّى غروف
الرشكة يف العام ،1979
مجال تصنيــع الرقائق،
«التكنولوجيــا» كــي
عــر تفعيــل التصنيع إعتبر الكثيرون في  Intelبعدما كانت األكثر تقدما ً
ّ
فحسن نوعية التصنيع
اسرتاتيجية ثانية،
ســحبها مــن حافة
يشمل التصنيع املتقدّم.
إبتعدت "سيليكون فالي"
بطريقة جذريةّ .
فحســب ،مع أنه عامل التخلّي عن سوق رقائق يف العالــم ،إذ تســتطيع
فصل غروف فلسفته يف
اإلفــاس تزامنــا ً مع
الرتاجــع
ينجــم
عن جذورها في قطاع
الرشكتان املنافستان اآلن
أســايس ،بل إنها دمجت
كتاب حقق أعىل املبيعــات ،بعنوان Only
احتــدام املنافســة مع
األمريكــي يف إنتــاج
ً
ّ
التصنيع الرائد أيضا ً مع الذاكرة هدفًا مستحيال أن تنتجــا الرقائق بدقة
( the Paranoid Surviveوحــده املرتاب
رقائــق املعالِجــات التصنيع فركزت على التطبيقات اليابان ،ووصلت رقائق
ّ
تصميم رقائق من الطراز فهو مرادف ألن تتخلى أعىل مــن  .Intelأغفلت
يصمد) ،فكتــب ما يــي« :املخاوف من
منذ فــرة طويلة عن واإلنترنت بينما انشغل صانعو املعالِجات التي تُصنّعها
الرفيع .كان هذا التداخل شركة  Fordعن تصنيع الرشكة عن تحوالت كربى
املنافســة ،واإلفالس ،وارتكاب األخطاء،
مجموعة معقـــــدة السياسة بشركات التكنولوجيا  Intelإىل أكثر من نصف
يف هذا القطاع ،ولم تتوقع
التصنيع،
بــن
الوثيــق
بعد
قوية».
حوافز
تصبح
قد
والخســارة،
الحواســيب التــي يتم
من األسبـــاب .تتعدد
السيارات
الكبرى
ظهور الهواتف الذكية أو
والربمجيــات ،وتصميم
يوم طويل من العمل ،كان الخوف العامل
تصنيعها خالل عقد من
العوامــل التــي زادت
الزمن .منذ ذلك الحني ،حققت الرشكة أرباحا ً
الذكاء االصطناعي مســبقاً .يقول مدير
األنظمة ،كفيــاً بإبقاء  Intelيف طليعة
الذي يدفع غروف إىل متابعة مراسالته أو
كلفة تصنيــع الرقائق يف الواليات املتحدة
ً
مايل سابق يف « :Intelكانت الرشكة تملك
مصنّعي معالِجات الحواســيب طوال
مكاملاته الهاتفية مع مرؤوسيه ،فقد كان
تفوق قيمتها  250مليار دوالر.
مقارنة ببلدان أخرى .أصبحت التنظيمات
ما يلــزم من حيــث التكنولوجيا واملوارد
ثالثة عقود.
يخىش أن يفوّت أي أخبار عن تأخري صدور
حني استلم غروف رئاسة الرشكة ،كان
البيئية التي تحكم املواد الكيماوية السامة
البرشية ،لكنها لم ترغب يف اســتعمالها
لكن بدأت الرشكــة تتعثر بعد تقاعد
املنتجات أو استياء العمالء.
عملها األسايس يقيض ببيع رقائق الذاكرة
املستعملة يف تصنيع الرقائق أكثر رصامة
لتحقيق األرباح بكل بساطة».
غروف يف العــام  .2005بمــا أن عملها
يف رشكــة  Intelالتي جدّدها غروف
املستعملة عموما ً يف الحواسيب املركزية يف
يف الواليــات املتحدة ،وتبقــى كلفة اليد
ّ
عب غروف عن قلقه من تآكل قدرات
األسايس املرتبط بتصنيع رقائق للحواسيب
يف أواخر الثمانينات وعىل مر التسعينات،
الرشكات .لكن اخرتقت الرشكات اليابانية
العاملة هناك أعىل من مناطق رشق آسيا.
التصنيع املتقدمة يف الواليات املتحدة بعد
الشخصية كان مربحا ً جدا ً لفرتة طويلة،
كان دوام العمل يبدأ يف الســاعة الثامنة
هذا القطاع يف منتصف السبعينات ،وتع ّلمت
يف غضــون ذلــك ،واجــه قطــاع
تقاعده ،فقال يف العام  2010إن «التخيل
بدأت ثقافة االنضباط تتالىش ،كما يقول
صباحاً .هكذا استُبدِلت ثقافة «سيليكون
طريقة تصنيع الرقائــق وأنتجتها بكلفة
تصنيع الرقائق حملــة مكثفة من دمج
عن تصنيع «الســلع» اليوم قد يحبسنا
موظفون ســابقون يف الرشكة .أدى جني
فايل» املتحررة بانضبــاط صارم .أطلق
متدنية وبعيوب أقل من تلــك املوجودة يف
الــركات .منذ بضعة عقــود ،كانت 24
خارج القطاع الناشئ غداً» ،ثم حذر من
األربــاح طوال ســنوات إىل إضعاف حس
غروف سياســة جديدة اسمها «النسخ
الرقائق أمريكية الصنع .أمام هذا الوضع،
رشكة تستطيع تصنيع رقائق املعالِجات
تداعيــات تركيز «ســيليكون فايل» عىل
االرتياب الذي نرشه غروف وكان قد تسلل
الدقيق» ،كي تستعملها الرشكة لتحديد
أدرك غروف أن رشكته باتت مضطرة للتخيل
املتطورة ،لكن تنتج ثــاث رشكات اليوم
الربمجيات عىل حساب املعدات.
إىل جميع أركان الرشكة .الحظ املوظفون
أفضل عمليــات التصنيع ثــم تُع ّلمها
عن تصنيــع رقائق الذاكرة االســتهالكية
املعالِجات األكثر تقدّماً TSMC :يف تايوان،
اعترب غروف قطــاع البطاريات الكهربائية دراســة حالة مفيدة
للتأكيد عىل احتمال تآكل قدرات االبتكار بعد خسارة قدرات التصنيع.
قال غــروف يف العام « :2010خرست الواليات املتحدة ريادتها يف مجال
تصنيع البطاريات منذ  30سنة ،حني أوقفت إنتاج األجهزة اإللكرتونية
االســتهالكية» .يف تلك الفرتة ،افتقرت الرشكات األمريكية إىل االبتكار
لتصنيع البطاريات الخاصة بالحواســيب الشخصية .اليوم ،أصبحت
هذه الرشكات متأخرة عن منافسيها ،ال سيما كوريا الجنوبية والصني،
يف مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية .كان غروف قد ّ
توقع أال
تتمكن هذه الرشكات من مواكبة التقدّم الحاصل.
لكن تجاهل الجميع تحذيرات غروف حــول أهمية التصنيع املتقدم

يف قطاع التكنولوجيا ،فاعتربه معظم العاملني يف «ســيليكون فايل» مج ّرد
ممثّل لحقبة غابرة ،عىل اعتبار أنه طوّر رشكة  Intelقبل ظهور اإلنرتنت.
بعد فرتة قصرية أصبح فيســبوك ،الذي تأسس يف العام  ،2006أعىل قيمة
من  Intelبأشواط ،مع أنه ال يُصنّع شيئا ً ويبيع منتجات محدودة إىل جانب
اإلعالنات .كانت  Intelتســتطيع أن تربر موقفهــا عىل اعتبار أن بيانات
اإلنرتنت تتــم معالجتها عىل الرقائق التي تنتجها .لكن بقي إنتاج الرقائق
أقل ربحا ً مــن بيع اإلعالنات عىل التطبيقات .مــع مرور الوقت ،خرست
الواليات املتحدة قدرتها عىل تصنيع أكثر الرقائق تقدّماً .لهذا الســبب ،ال
يمكن تصنيع الرقائق الخاصة بالتطبيقــات املعارصة ،بدءا ً من الهواتف
الذكية وصوال ً إىل الذكاء االصطناعي يف مراكز البيانات ،إال يف الخارج.

بعد أزمة سالســل اإلمدادات واحتدام املنافســة مع الصني ،بدأ
القادة السياســيون ورجــال األعمال األمريكيــون يدركون حقيقة
املخاطر املطروحة .يثبت إقرار قانون الرقائق اإللكرتونية والعلوم أن
واشنطن باتت مســتعدة ،للمرة األوىل منذ عقود ،إلنفاق مبالغ كبرية
من املال دعما ً لتصنيع الرقائق .إنها خطوة أوىل أساسية ،لكن يجب أن
ي ّ
ُحســن القادة السياسيون أيضا ً بيئة العمل يف قطاع التصنيع .تُعترب
تراخيــص البناء ،والقوانني البيئية ،والسياســات الرضيبية ،عوامل
مؤثرة لضمان صمود منشآت التصنيع .لن يكون االبتكار وحده كافيا ً
إلعادة إحياء القطاع يف الواليات املتحدة ،إال إذا أصبح تصنيع الرقائق
مُجديا ً من الناحية االقتصادية أيضاً.
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أنطوان الصافي وغسان صليبا برفقة األوركسترا الشرق – عربية
في حفلة مشتركة ممهورة بالحب
هــــــالــــــة نــــــهــــــرا
ســيحيي الفنّانــان الكبــران
أنطــوان الصــايف وغســان صليبــا
ً
ً
غنائيــة وموســيقية برفقة
أمســية
عنــارص مــن "األوركســرا الوطنية
اللبنانية للموســيقى الرشق-عربية"
و"األوركســرا الفلهارمونية" بقيادة
الدينامي البارع أندريه الحاج،
املايسرتو
ّ
يف الرابع من ترشين الثاني  ،2022كما
أخربنــا املطرب أنطــوان وديع الصايف.
وقال الصايف لـ"نداء الوطن" إنه سيؤدّي
أغنيتــن لوديع ،إحداهمــا "األغنية -
الرمز" عــى ح ّد تعبريه وهــي "لبنان
يا قطعة ســما" ،والثانية " َرح حَ ّْل َفك
بالغصن يا عصفور" .فيما ّ
غسان صليبا
النقي والفريد يف دفئه
صاحب الصــوت
ّ
ومراوحه ومعاطفه التعبريية وقدراته
االنعطافيــة يف ألوان الغنــاء وأنواعه،
ســيغنّي للكبري املبدع زكــي ناصيف
ّ
املتجل تاريخيا ً يف أسلوب السهل املمتنع
ً
إضافة إىل أغنيةٍ
غالبا ً واملحبّب حتمــاً،
ريبتواره الخاص.
أخرى من ِ
حتــى يومنا هذا ،يف لبنــان والعالم
العربي والعالم ،صوت املارد وديع الصايف
ّ
ونتاجه يد ِّلكان كتــف املقامات .يبوّبُ
وديع فتنة النغم .يُرنّح أنســام واحات
الطــرب .يحيك الندى مشــالحَ للقوالب
الغنائيــة الرتاثيــة والفولكلورية ،وتلك
التي صهَ َرها يف خالصةٍ أصيلة ومبتدَعة
الغني ،ومرشَّعة
مضمّ خة بروح املوروث
ّ
ملهماً.
عىل رحابة جدي ٍد يش ّكل استكماال ً ِ
لطاملا حدّبَ الضــوء جرسا ً لألغاني وهو
القابض عىل طرف املســتحيل واإلعجاز

أنطوان الصافي في مئوية وديع في تونس

ّ
املخصب .منــذ بداياته ،حباله
يف أدائــه
الصوتية نهلت من فم الشــمس .صوت
نجله القدير املبدع أنطوان الصايف من فئة
ريي ْك" ( )Ténor lyriqueعموما ً
"التينور ِل ِ
مع مالمسته بعض درجات "الباريتون"
( ،)Barytonعلمــا ً بأنــه متض ّل ٌع من
علوم املوســيقى ومتم ّكن من ّ
فن وديع
وريبتواره الزاخر املتط ّلب .أمّ ا غســان
ِ
صليبــا ،فصوته من فئــة "الباريتون"
ويصل إىل بعض درجات "التينور".
ّ
بــأن الدكتورة هبة
أفادنــا أنطوان
القواس ،التي ّ
تتول رئاسة "املعهد الوطني
العــايل للموســيقى -الكونرسفاتــوار
اللبناني" ،قــد اتّصلت به إلحياء الحفلة

غسان صليبا في حفل في سوريا 2022

الخريية املرتقبة دعمــا ً للكونرسفاتوار:
"رشّ َفتْنــي الدكتورة هبــة بهذا الطلب
ومن واجبي أن أكون مشــاركا ً وفاعالً،
ال ســيّما أنني أع ّد املطرب غسان صليبا
بمثابة أخي .ســيكون حدثــا ً "عائلياً"
بامتياز؛ من العائلــة الفنية وإليها .هذا
ِ
بنات أفــكار الدكتورة هبة
املرشوع من
وهي التي صمّ متْه أساســا ً وقامت من
أجلــه بالحملة الالزمــة يف الدولة ومع
الجهات اإلعالمية ،وبيني وبني غســان،
بما لها من رصي ٍد ممتــاز لدى الجميع
ّ
وحفــزت تفاعلها
الهمَ م
وقد ح ّركــت ِ
املثمــر يف هذا االتّجاه .أتمنّــى أن تتوَّج
فكرتهــا بالنجاح املطلوب بــإذن الله".

محامي فارس كرم :لن يعتذر
ع ّلق املحامي باســكال كمال ،املمثل القانوني للفنان فــارس كرم ،عىل الوضع
القانوني ألزمته مع مرييام فارس .ونفى األخبار املتداولة عن اعتقال كرم فور عودته
إىل لبنان ،مشريا ً اىل انه لم يعتذر ملرييام ،وقال" :حتى التغريدات ت ّم حذفها من قبل ألنه
اعترب أن املوضوع انتهى بقولها والرد عليه".
وأكد أن مو ّكله لم يتعرض لضغوط إلزالة التغريدات املخالفة ،بل فعل ذلك بمحض
إرادته .مشــددا ً عىل أنه لن يعتذر إال إذا بادرت ألنها هي التي بدأت باإلســاءة .وتابع:
"رفعــت مرييام دعوى قضائية بعد فرتة من التغريد ،وقمنا بدورنا اليوم برفع دعوى
تشهري ضدها ،وتمّ ت إحالتها إىل قسم جرائم املعلومات ،وسيتم استدعاؤها للتحقيق".

عبير نعمة تطرح "بصراحة"

مكان الحفلة كما يقول أنطوان سيكون
يف باحة "مستشــفى بعبدا الحكومي":
"سيكون املد َّرج قائما ً هناك مع املرسح
وقد أجَّ لنا الحفلة مــن  28ترشين األوّل
إىل  4ترشيــن الثاني كــي يتم ّكن وزير
ٌ
طاقة
الثقافة من الحضور .هبة القوّاس
ٌ
وشــعلة إيجابيّتانُ ،كنّا بحاجةٍ إليهما.
سنوات عديدة ،أشعر للم ّرة األوىل ّ
ٍ
بأن
منذ
ري
هناك أمالً كالربق الوامض يف خمري ِة خ ٍ
ّ
الفن
تجاه العمل الصحيح .عىل صعيدَي
زمن.
واملوسيقى إنها البادرة األوىل منذ
ٍ
ندعو للدكتورة هبــة بالتوفيق والتأ ّلق.
ليســدّد الل ُه خطاها ويثبّت مقاصدها
زمان
ونحــن معها وإىل جانبهــا يف ك ّل
ٍ

ومــكان" .وأردف قائالً" :املايســرو
أندريه الحــاج متعاو ٌن جــ ّدا ً والحفلة
مناخ جميل
ممهور ٌة بالحب والعطاء يف
ٍ
يســوده التآلف ووحدة النوايا الصافية
واملقاصد ،وســيكون الحفل واعدا ً ج ّداً،
ً
كما ّ
ٍ
عزفية لألوركسرتا.
فقرات
أن هناك
ُ
الحدث إقباال ً جماهرييا ً
نتمنى أن يلقى
عىل قد ِْر رفعته وأهمّ يته عىل املستويني
واإلنساني".
الثقايف ّ
ّ
يف لجّ ــة االنحــدار واالنهيار ،يلبس
ُ
الحدث املؤمَّ ُل جلبابَ ضو ٍء فن ّ ٍّي نهضويّ
ممت ّد ومُرتجى ،يعكس أحد وجوه لبنان
توهج مؤونة الضوء يُ ّذ َ
الحضارية .أث ُر ُّ
خر
ويُقتفى يف األفق.

إليسا ُتغضب جمهور نانسي عجرم
ّ
عب جمهور الفنانة نانيس عجرم عن غضبه من إليســا بعدما قامت األخرية
بحركة إعجاب عىل تويت مُيسء لزميلتها.
وكان املنشــور يحمل مقارنة بني مشــاركة نانيس يف حفــل يف مول قطر،
ومشاركة إليســا يف تقديم ندوة ثقافية عن الرسطان بنفس املكان فكتب أحدهم
" :شــفتو مني مطربة لبنان األوىل ومني الوجه املرشّ ف للبنان واحدة جابوها عىل
مول قطر تغني مجانا ً للرتويج لســلعة وأكرت أغنية جابت تفاعل هناك شــخبط
شخابيط ،ومطربة بترشّ ف مول قطر بندوة ثقافية .إليسا هي فخر لبنان ومطربة
من العيار الثقيل".
إليسا اســتدركت املوضوع برسعة وأكدت أنها وضعت اليك عىل هذا املنشور
ً
عن طريق الخطأ ونزعته فورا ً
قائلــة" :عندما أريد قول أي يشء ،ال أوارب ،أقوله
بطريقــة مبارشة ،أحب نانيس ،ونحن أكرب من هذه األمــور" .لرتد نانيس عليها:
"وأنا بحبك! وال مرة رح نع ّلق عىل هيك أمور".

طرحت الفنانة عبري نعمة أغنيتها الجديدة عرب قناتها الخاصة عىل
"يوتيوب" ،بعنوان "برصاحــة" ،وذلك تمهيدا ً إلطالق ألبومها الثالث يف
الفرتة املقبلة.
وتتحدث األغنية عن امرأة وهي تصف حبيبها الذي لطاملا انتظرته
واختارته مــن بني الجميع ألنه مختلف عنهم ،وهي من كلمات وألحان
نبيل خوري ،وتوزيع وميكس وماســرينغ سليمان دميان ،وتسجيل
استوديو جان بيار بطرس.

إلغاء حفلة شيرين في الكويت وداعية إسالمي يحاكمها
أعلنت الجهة املنظمة لحفلة الفنانة شريين عبد الوهاب يف الكويت والتي كان من
املقرر إقامتها يوم  29ترشين األول الحــايل ،عن إلغائها .وقالت إنه" :نظرا ً للظروف
الصحية التي تمر بها الفنانة شــرين عبدالوهاب ،تم إلغاء الحفل" ،كما طلبت من
الجمهور دخول املوقع السرتداد قيمة التذاكر.
ويف السياق نفســه ع ّلق الداعية املرصي مظهر شاهني ،إمام مسجد عمر مكرم
يف القاهرة ،عىل أزمة الفنانة شــرين عبد الوهاب ،مطالبا ً بمحاكمتها قضائيا ً كاتبا ً
عىل صفحته عرب "فيسبوك"" :بمناســبة الجدل الحاصل بسبب املطربة املشهورة،
واجب علينا أن نؤكد قبل أي يشء أن ال عالقة لنا بأية مشــاكل شخصية متعلقة بها،
وإننا ننظر إىل األمور من زاوية رشعية ،كما نؤكد أن أخاها والسيدة والدتها هما من
اتهماها باإلدمان وتعاطي املخدرات".

نادين نجيم ُتفاجئ جمهور الرياض
فاجــأت املمثلــة نادين نســيب نجيم
الجمهور بعد أن كشــفت عن أنها قد تكون
موجودة يف موســم الرياض بعمــل فني لم
تكشف تفاصيله بعد.
ويف التفاصيل ،شــارك املستشار السعودي
تركي آل الشيخ الجمهور مقطع فيديو لنادين،
ظهرت فيه وهي تسوّق ملوسم الرياض ،وقالت:
"هيديك الســنة قالويل إنو موسم الرياض كان
كتري حلو ،بس هالسنة موسم الرياض يش فوق
الخيال ،بدي وجّ ه تحية كبرية ملعايل املستشــار
تركي آل الشيخ وانشالله هيدي السنة إقدر كون
موجودة معكن".
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SERIES

OUR RATING

...Blackout

تنفيذ ركيك رغم الحبكة المش ّوقة

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يف فيلم ( Blackoutفقدان الذاكرة) للمخرج سام
ماكاروني ،يســتيقظ "كاين" (جوش دوهاميل)،
بعد التع ّرض لحادث ،يف مستشــفى مكسيكي وهو
مصاب بفقدان الذاكرة ما بعد الصدمة .هو ال يتذكر
مهنتــه ،أو زوجته ،أو والدَيــه ،أو أصدقاءه .تُخربه
"آنا" (آبــي كونريش) بأنهما متزوجــان ،ويبلغه
"إيدي" (عمر شــابارو) بأنهما أشبه بأخوَين .لكن
هل يمكن الوثوق بأحد يف هذه القصة؟ هل سيكون
"كايــن" تاجر مخدرات أم ضابطــا ً متخفياً؟ وهل
يريد "ماكوي" (نيك نولتي) أن يساعده فعالً ،أم أنه
سيُسبب له مشاكل إضافية؟
قد تنتج حبكة فقدان الذاكرة أعىل مســتويات

التشويق ،رشط اســتعمالها بالشكل املناسب ،فهي
تجعل املشــاهدين يشــ ّكون بجميع الشخصيات
وتُطوّر األحداث بحذر ،تزامنا ً مع تطوير شــخصية
بطل القصــة .لكن يفتقر هذا الفيلــم إىل الحماس
بشــكل عام ،فهو عمل ضعيف وعشوائي وستكون
مشــاهدته مج ّرد مضيعة للوقت .يستوحي الفيلم
بعض األفكار من أعمال أعىل جودة ،لكنه يفشــل يف
تنفيذها باألسلوب أو القوة املناسبة.
بالعودة إىل األحداث ،يالحق الجميع "كاين" ألنه
مــكان ما .تكون تلك
يملك حقيبة مهمة ومخبأة يف
ٍ
الحقيبة مج ّرد مربّر لألحــداث الالحقة ،وهي تطلق
سلسلة من مشــاهد الحركة الباهتة .تُستعمل ضجة
صاخبة لرفع منسوب التشويق ،لكنها ال تنجح إال يف
تخدير املشاهدين .تكثر لقطات العراك ،الطعن ،إطالق
النار ،الركل واللكم ،ومع ذلك يفتقر العمل إىل الحيوية.
يظن صانعو العمل عىل ما يبدو أن تناثر الجثث
يكفي لجذب اهتمام الجمهور .لكن تخلو مشــاهد
القتال من التصاميم االحرتافية .وحتى لو شــملت
مشــاهد الحركة بعض الجهود الالفتة ،ال مفر من
أن يضعف أثرها بسبب طريقة التصوير الخرقاء .يف
معظم مشاهد الحركة ،تتسارع اللقطات أو تتباطأ
إلضفــاء فخامة إضافية عىل األجــواء العامة ،لكن
يبقى هذا األســلوب عقيما ً ويقتــر مفعوله عىل
إطالة مدة العرض بكل بساطة.
تدور معظم أحداث الفيلم داخل مستشفى ،ومع

ذلك ال تحمل القصة أي أجواء خانقة .لن نشــعر يف أي
لحظة بأن الشخصيات عالقة يف مساحة محدودة .ولن
تكون أي عصابات أو جوالت إطالق النار أو حِ َقن كافية
ملنع "كاين" من هزم خصومه .يف مرحلة معينة ،يحاول
صانعو العمل تحويل الفيلم إىل دراما عن أخذ الرهائن،
لكن تبقى نتائج محاوالتهم مثرية للضحك ،فهي تفضح
بكل بساطة رؤيتهم البسيطة وغري االحرتافية.
أخريا ً تربز بعض اللحظات املضحكة ،مع أنها قد

ال تكون مقصودة عىل األرجح .يف أحد املشاهد ،يقول
"كاين" بــكل إحباط إنه كان يســتطيع أن يصبح
محاميا ً أو عامالً يف املهرجانات بدل أن يكون عضوا ً
يف عصابــة .تبدو معظم حوارات "ماكوي" هزلية يف
نهاية املطافّ ،
لكن هذه األجواء املضحكة ال تستطيع
أن تخفي ركاكة العمل .حتى أن معظم املشاهدين قد
ال يشعرون باالرتياح إال يف النهاية ،ألن معاناتهم مع
األحداث لن تزول إال بانتهاء الفيلم.

كيفن سبايسي ليس متحرّشًا
ب ّرأت محكمة يف نيويورك كيفن سباييس من اتهامات
بالتحرش الجنــي وجّ هها له ممثــل يف دعوى رفعها
بخصوص وقائع حدثت عندمــا كان يف الرابعة عرشة،
مطالبا ً بتعويض قــدره  40مليون دوالر .وخلصت هيئة
املحلفني إىل ّ
أن أنتوني راب الذي كان يسعى للحصول عىل
تعويضات عن "أذى معنوي" تع ّرض له ،فشل يف إثبات ّ
أن
سباييس "ملس أعضاءه الجنسية أو الحميمة".

ٍ
مــداوالت اســتم ّرت نحو ســاعة خلصت هيئة
وبعد
املحلفني إىل ّ
أن املدعى عليه غري مســؤول عــن االتهامات.
وشوهد سباييس ( 63عاماً) الذي أدى دو َري البطولة يف فيلم
 The Usual Suspectومسلســل  House Of Cardsمغــادرا ً
املحكمة عقب إعالن الحكم ،من دون التحدث إىل الصحافيني.
وقال محاميهّ :
"إن ســباييس ممتن للعيش يف بلد يتمتع فيه
املواطنون بحق الحصول عىل محاكمة يشارك فيها مح َّلفون

محايدون يُصدرون قرارهم استنادا ً إىل أدلة ،وليس بنا ًء عىل
شائعات أو منشورات يف مواقع التواصل االجتماعي".
وخالل املحاكمة التي اســتمرت أسبوعني ،قال راب إنه
شعر خالل الواقعة أنه "ال يستطيع التح ّرك" قبل أن ينسحب
رسيعاً .وأكد عدم حصول أي "تقبيل أو تع ٍّر ،وال حتى مداعبة
من تحت الثياب ،وال ترصيحات أو تلميحات جنسية" خالل
"التح ّرش" الذي لم يستمر ألكثر من دقيقتني( .أ ف ب)

متّ َهم بـ"السرقة الفكرية"
إتهمت زوجة الرئيس املكســيكي بياتريس غوترييز مصمم األزياء
األمريكي رالف لورن بـ"الرسقة الفكرية" لتطابُق تصاميم إحدى قطعه
مع تصاميم أقمشة مكسيكية؛ متوجهة يف حسابها عرب "إنستغرام" إىل
لورن بالقول" :الحظنا أنّك تحب كثريا ً األقمشــة املكسيكية إال أنك من
ً
رسقة فكرية ،وهو كما تعلم عمل محظور يف
خالل نســخها مارســت
القانون وخطوة غري أخالقية" .وأرفقت منشورها بصورة لسرتة ملونة
بوضوح عليها.
تظهر عالمة "رالف لوران"
ٍ
وقطعة املالبس هذه معروضة يف مواقع عدة تحت تســمية "سرتة
مخططة مع حزام" بســعر  300دوالر يف املتوسط .وأضافت غوترييز،
وهــي مؤ ِّرخة" :آمل يف أن تقدّم اعتذارك ملجموعات الســكان األصليني
الذين يقومون بهذا العمل بكل محبة ال بهدف تحقيق أرباح".
وتتطابق نقشات األقمشة ا ُملستخدمة لتصنيع املالبس الخاصة

بالعالمة التجارية األمريكية مع رســوم خاصة لشــعبَي "كونتوال"
(وسط املكسيك) و"ســالتيو" (شمال) .وينص قانون حقوق النرش
يف املكسيك عىل وجوب احرتام كل األعمال ا ُملصنّفة شعبية أم حرفية،
ويفرض أن يُشــار بصورة واضحة إىل مجموعة الســكان األصليني
الذيــن ابتكروها يف حال اســتخدامها ألهداف تجاريــة .وعىل األثر،
أصدرت دار "رالف لورن" بيانا ً أعربت فيه عن تفاجئها من استمرار
ً
مبدية "أســفها البالغ" .وقالت" :تفاجأنا عندما
بيع هذا التصميم،
علمنا ّ
أن هذا املنتج معروض للبيع" ،مؤكد ًة أنّها سعت إىل حظر بيعه
بعد علمها قبل أشــهر عدة بوجوده يف األســواق .وأضافت" :نُجري
عملية تدقيق عاجلة ملعرفة كيف ُ
طرح هذا املنتج يف إحدى نقاط البيع
ولضمان سحبه منها فوراً".
(أ ف ب)

AGENDA
Treat Me Like Your Mother
املكان :مركز مينا للصورة  -بريوت املرفأ
الزمان :من  25ترشين األول حتى  3كانون األول
لالستعالم81501491 :

Ishtar Goddess Of War And Love
املكان :بيت زيكو  -الصنائع
الزمان :من  25ترشين األول حتى  26ترشين
الثاني  5 -مسا ًء
لالستعالم01745623 :

Au Nom De La Paix

A Tribute Concert - Wadia Sabra

املكان :متحف بريوت الوطني
الزمان 25 :ترشين األول  7 -مسا ًء
لالستعالم71444341 :

املكان :الكنيسة اإلنجيلية الوطنية  -وسط بريوت
الزمان 28 :ترشين األول  8 -مسا ًء
لالستعالمwww.patrimoinemusicallibanais.com :
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وقـفـة من بـاريـس

المحطم
فريدا َك ْح ُلو في ثياب الجسد
َّ
عــيــســى مــخــلــوف
كانــت يف الثامنة عرشة من
العمر حني اصطدمــت الحافلة
التــي تق ّلهــا بقطــار مرسع،
فأصيبت بجروح خطرية وظ ّلت يف
املستشفى ألشهر طويلة خضعت
خاللها لزهــاء ثالثــن عمليّة
جراحيّة .هذا الحادث املروّع ح ّ
طم
جسدها َّ
وغي حياتها ،ودفعها يف
اتّجاه الرسم بعدما كانت تستع ّد
ّ
للتخصص يف مجــال الطبّ  .من
هنا تبدأ حياة الفنّانة التشكيليّة
املكسيكيّة فريدا كحلو ،من هذه
املأساة التي طبعت حياتها وفنّها
حتى اللحظــة األخرية ،وجعلتها
عالمــة فارقة يف تاريــخ ّ
الفن يف
القرن العرشين من خالل أعمالها
املؤثــرة التــي تمثّــل يف الغالب
تجربتها املأســويّة وعَ ربها حيا َة
الذين يولدون عىل صليب مرفوع
منذ البداية.
كانــت فريدا كحلو ترســم
وهي ممدّدة عىل ظهرها لحماية
ّ
الهش ،وأمامها،
عمودها الفقري
يف ســقف الغرفة ،مــرآة كبرية
ترى فيهــا وجهها ُ
وصَّة آالمها،
وكذلــك حيويّتهــا وقدرتها عىل

ّ
االبتكار ،وقوّة
الفن بقدرته عىل
اســتخالص الجمال مــن قلب
َ
القســوة .لذلك كان هذا الوجه
رسالتَها إىل العالم ،ترسمه وتعيد
رسمه إىل ما ال نهاية .وحني بدأت
تعود إىل حياة طبيعيّة نســبيّاً،
ّ
عبت عن التزامها السيايس وعن
موقفها من القضايا االجتماعيّة،
واســتقبلت يف منزلها ،لفرتة ما،
ليون تروتســكي الهــارب من
ستالني الذي أرســل إليه الحقا ً
من يغتاله يف املكسيك .من جانب
آخر ،اســتقبلت ،برفقة زوجها
فنّــان الجداريّات املكســيكي
دييغو ريفريا ،الكثري من الكتّاب
والفنّانــن اآلتني من أوروبا إبّان
الحرب العامليّــة الثانية ،ومنهم
ع ّراب املدرسة السورياليّة أندريه
بروتون الــذي دعاها إىل عرض
أعمالهــا يف باريس بعد أن كانت
عرضتها يف نيويورك .رحلتها إىل
باريس ع ّرفتها إىل عدد كبري من
الفنّانني الروّاد ومنهم بيكاســو
وكاندنسكي وخوان مريو.
املعرض الذي يقــام حاليّا ً
يف متحــف "غاليــرا" لألزياء يف
باريس ،تحت عنــوان "ما وراء
املظاهر" ،يتمحور حول املح ّ
طات
األساســيّة يف حياة هذه الفنّانة

ويف مســارها الفنّي ،كما يس ّلط
الضوء عىل املالبــس التي كانت
تختارهــا ،بصفتها جــزءا ً من
هويّتها الشــخصيّة التي تعكس
ّ
الفن املكسيكي
تج ّذرها يف تقاليد
القديم وتســاعدها عىل التعامل
مع إعاقتها .إنّها امل ّرة األوىل التي
تُ ع َرض فيها هنــا هذه املالبس،
ويف عرضها يشء مــن الغرابة.
ّ
ألن هذه املالبــس الفضفاضة،
واألكسســوارات املرافقــة لها،
والشــاالت امللوّنة كأقواس ُقزح،

كانت تُظهر الجمــال واألناقة،
وتخفي يف الوقت نفســه عيوب
الجسد ا ُملصاب بألف سهمّ .
كأن
املالبــس واملجوهرات التي يظهر
قســم منها يف أعمــال الفنّانة،
أقنعــة ،أو وجوه أخــرى تواجه
بها مأســاة وجودها ،وتواجهها
أيضا ً بالعطور التي كانت تتع ّ
طر
بها كأنّها ُرقية إلبعاد الرشّ  .هذه
العالقة مــع مظهرها الخارجي
تثري اإلعجاب .يُــروى عنها أنّها
"يف ك ّل م ّرة تضط ّر فيها إىل دخول

غرفــة العمليّــات ،كانت أختها
كريستينا تقوم بترسيح شعرها
ووضع البودرة عىل وجهها".
إىل جانــب هــذه املالبــس
التي جــيء بها مــن متحفها
يف املكســيك ،هناك مراســات،
ومجوهرات ما قبــل كولومبيّة
ومستحرضات تجميل ،وأدوية،
وأطراف صناعيّة الزمت الفنّانة
يف محنتها الطويلة ،وقد حوّلتها
قطعا ً فنّيّة بعد أن رسمت عليها
ولوّنتهــا ،وهي تمثّــل مفردات

حياتها اليوميّة منذ الحادث الذي
تع ّرضت له حتى وفاتها .املعرض
عودة إىل فنّانــة لم يَخبُ بريقها
أبداً ،ال ســيّما أنها كانت مصدر
وحي وإلهام لعدد من مصمّ مي
األزياء الكبار ،مــن أمثال جان
بول غوتييه وكارل الغرفيلد (دار
شانيل) وماريا غراتسيا كيوري
(دار كريستيان ديور).
يف الصالة األوىل من املعرض،
يطالعنا رس ٌم بقلم الفحم يبدو،
لوهلــة أوىل ،أنّه من إنجاز طفل
صغري ،لكنّه أحد رسوم كحلو يف
ّ
الفن .عنوان
بدايات رحلتها مع
الرســم "الحادث" ويمثّل جسد
طفلة ملقاة عىل األرض ،وفوقها
حافلة ،ويف الخلفيّة الشارع .هذه
الخطوط الرسيعــة هي املدخل
الفعــي لهذا املعــرض ،ولوالدة
جديدة ،بل لحيــاة بأكملها .إنّه
الوجه اآلخر لفريدا كحلو ،وجه
املأساة التي أصبحت أعماال ً فنّية
وصورة حادّة للرشط اإلنساني
املتعثِّر ،هذا الــرط الذي دفع
الفنّانــة ،قبل أيّــام قليلة من
وفاتها يف العام  ،1954إىل كتابة
العبارة اآلتيــة" :آمل أن يكون
خروجي من الدنيا سعيداً ،وآمل
أال ّ أعود أبداً".

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
األشم
الجبل
ّ
سينا ُء يا جب َل القداسة َ
داس ُه
ربِّي وك َّل َل بالصواعق َ
راس ُه
إذ خ َّر موىس كالرصيع عىل الثرى
َ
أجراس ُه
والغي ُم يقرع فوقه
مـــــحـــــمـــــود عـــــثـــــمـــــان

ناديت من ُ
طور الشمال مقبِّالً
ُ
َ
أنفاس ُه
وجه الكلي ِم والثمً ا
ِم ا َمل ِ
كمل العايل عليه ق ِد انحنى
ِ
قلبُ
َ
وباس ُه
اإلله من الحنان
َ
لبنان املؤثَّل مجد ُ
من أرض
ُه
ُ
حيث استباحَ البلطجيَّة َ
ناس ُه

َ
لبنان يا لبنان يا
وطن التقى
ْ
َ
نرباس ُه
للرشق كان ولم يزل
ِ

ْ
ِ
ٍ
قلبه
خنقت تنهَّ َد
غصة
كم
ُ
ِّ
َ
ً
قرطاس ُه
يائسا
فمىض يمزق

َّ
عن ِّ
تخضبَ بالنَّدى
كف فالَّ ٍح
يُحيي بما َد َّر الجب ُ
َ
ني
غراس ُه

عار من األنوار أضحى شاحبًا
ٍ
ُ
َ
ولباس ُه
يا شام ردِّي سح َره

َ
وط ٌن أباحَ
الظاملون جما َل ُه
َ
والسارقون رأيتُهم ح َّر َ
اس ُه

من ذا يعي ُد إىل الكالم مجا َز ُه
َ
َ
طباق ُه
وإىل القصي ِد
وجناس ُه

عن بُحَّ ِة املوَّال يف صدر الفتى
والحبُّ يرت ُع باملعاني َ
كاس ُه

ِ
بوركت يف القرآن يف كتب الهدى
َ
َ
وساس ُه
طوبى ملن عرف الزمان

َ
َ
َ
الحاقدون
الجاهلون
الكاذبون
َ
َ
املفلسون وأعلنوا
إفالس ُه

واألر ُز أوشك أن يذ َّل من األىس
النسور َ
يباس ُه
هجر
ويخاف من
ِ
ِ

أجلس ال َّ
َ
ِ
َ
رؤوسكم
اغوت فوق
ط
من
َّ
َ
إجالس ُه
إالك ُم  ...فلرتفضوا

ً
ٍ
تدفقا
بآيات يفيض
ب َردى
َّ
برتتيل الهوى جال َ
س ُه
يروي
ِ

هم لوَّثوا األنها َر هم من شوَّهوا
َ
َ
أعراس ُه
الجمال ومَ أتمُوا
عرش
ِ

الجبل األش ِّم أال انهضوا
أبنا َء ذا
ِ
َ
أساس ُه
شدُّوا بإيمان الجدو ِد

ما مات شعبٌ ثائ ٌر متوحِّ ٌد
أو عاش شعبٌ ال يكافحُ َ
ياس ُه

ِّ
الجالل تحي ًَّة
زف إىل مرص
ِ
َ
َ
أقواس ُه
فرعون يرف ُع باسمً ا

هم هجَّ روا أبناءه وبناتَ ُه
َ
َ
وكناس ُه
روضه
كالظبي يهجر

النقي عن الذرى
ذودوا عن النَّبع
ِّ
زنبق الوادي يباهي َ
آس ُه
عن
ِ

واملج ُد يف النِّيل السعي ِد رسي ُر ُه
َ
مقاس ُه
يبني عىل اله َرم الفري ِد

ٌ
عاشق
ما عاش فيهم شاع ٌر أو
َ
إحساس ُه
إال ويفق ُد بينهم

عن قلب أ ٍّم أفقدو ُه أمان َ ُه
َ
أو حُ ل ِم
نعاس ُه
طفل ج َّردوه
ٍ
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جـــــــــــائـــــــــــزة

"أفضل بحث في طب العيون" للطبيب اللبناني عمر سعود
حقق الطبيب اللبناني عمر سعود
إبــن بلدة مشــمش العكاريــة تميّزا ً
مســتحقا ً بفوزه بجائزة "أفضل بحث
يف طب العيون" ،خالل املؤتمر األوروبي
الـــ 23ألبحاث الرؤيــة والعيون الذي
عُ قد أخريا ً يف إسبانيا وشارك فيه أطباء
باحثون من أوروبا وآسيا وأفريقيا.
ّ
ولخــص الدكتور ســعود البحث
الذي قدّمه بالقول" :البحث هو نتيجة
 3ســنوات من العمــل والتجربة بني

مختربات وعيادات .والفكرة هي إيجاد
طريقة جديدة يف عالج انفصال شبكيّة
العني وابتكار عمــل جراحي جديد يف
عالج املصابني به" .وأضاف ":املعروف
واملتــداول عامليا ً يف جراحــة انفصال
الشــبكيّة يف وقتنا الحــايل هو أن يتم
تفريغ الجســم الزجاجي (Vitreous
 )Bodyمــن العــن بعملية تســمى
ّ
معي عىل
 ،Vitrectomyوتوجيه ليزر
الشــبكية ليتم إلصاقها يف مكانها .ثم

ّ
معي
تعبئة العني بالسيليكون أو غاز
حتى يتم تثبيتها يف مكانها".
وتابع سعود" :ولكن هذه الطريقة
أحيانا ً تســبب مضاعفــات عند بعض
املرىض مثــل ارتفاع ضغط العني نتيجة
السيلكون ،أو املياه البيضاء ()Cataract
نتيجة الغــاز وأحيانا ً أخرى التهاب ّ
كل
للعني ألن الج ّراح يدخل إىل داخل العني.
كما تحتاج الشــبكيّة إىل أسبوعني حتى
يتم التصاقهــا بعد الليــزر" .وختم:

"أمــا البحــث الذي عملــت عليه فهو
أن يتــم إلصاق الشــبكية مــن دون
الدخول إىل العني بــل بطريقة خارجية
عن طريــق تردّد كهربائــي عايل الدقة
(High Frequency Electric Current
 ،)Weldingوال يتم اســتعمال أي مواد
داخــل العني مثل الســيليكون أو الغاز
وأيضا ً يتم التصاق الشبكية يف مكانها يف
نفس اللحظة التي تُجرى فيها العملية،
بدون الحاجة لالنتظار أسبوعني" .

Auction

سيناريو  Le Meprisبأكثر من  290ألف دوالر
بيعت مخطوطة مكتوبة بخط اليد
لســيناريو فيلــم  Le Méprisللمخرج
الفرنيس الســويرسي جان لوك غودار،
كانت تملكها املمثلــة بريجيت باردو،
بأكثر من  300ألف يورو ( 293.24ألف
دوالر) ،وفق ما أعلنت دار "كريســتيز"
للمزادات العلنية بعد أكثر من شهر عىل
وفاة غودار.
وتتأ ّلــف املخطوطــة مــن 59
صفحــة مكتوبة بالحــر األزرق و24
صفحة مطبوعة ،وتحــوي مالحظات

ُتغ َّرم بـ 162مليون دوالر
غ ّرمت الهيئــة الهندية التــي تراقب منع
االحتــكار رشكة "غوغل" بمبلــغ  162مليون
دوالر الســتغاللها موقعها املهيمن يف الســوق
املحليــة للهواتف الذكية .وذكــرت ّ
أن الرشكة
أنشــأت منصتها بطريقةٍ تُم ّكنهــا من إزاحة
مُنافــي تطبيقاتها كـ"يوتيــوب" و"كروم"
بصور ٍة غري قانونية.
وأضافت الهيئة ّ
أن نظام التشغيل "أندرويد"
الذي صممته "غوغل" مزوّد بسلسلة تطبيقات
للرشكة نفســها مثبتة مســبقا ً عىل الهواتف
املحمولة ،من بينهــا مح ّرك البحث الخاص بها،

مما ّ
"وفر ميزة تنافســية أكرب لخدمات البحث
ً
مقارنة بمنافســيها" .وأ ّكدت ّ
أن
الخاصــة بها
"األسواق ينبغي أن تتنافس استنادا ً إىل كفاءتها
ويتعني عىل املنصة التأكد من أن ممارســاتها ال
تؤثر عىل هذه املنافسة".
وفرضت الهيئة عىل الرشكة األمريكية غرامة
قدرها  13.4مليار روبيــة ( 162مليون دوالر)،
وطلبت منها عــدم عقد صفقــات مع رشكات
تصنيع هواتف ذكية من شــأنها تشــجيع هذه
الجهات عىل بيع أجهــزة تعمل بنظام "أندرويد"
فقط أو تستخدم برنامج الرشكة حرصاً( .أ ف ب)

وتصحيحات كتبهــا املخرج بخ ّ
ط يده.
ويضم املستند كذلك مالحظة من الكاتب
اإليطايل ألربتو مورافيا الذي استند الفيلم
ٍ
مالحظات
إىل أحد كتبه ،باإلضافــة إىل
وجمل كتبها ممثلــون يف الفيلم بينهم
ٍ
بريجيت باردو وميشــال بيكويل وجاك
باالنس واملخرج فريتز النغ.
ً
بداية بســعر
وعُ رضت املخطوطة
تقديري تراوح بني  120و 180ألف يورو
( 117300و 175940دوالراً) ،إال أنهــا
بيعت بـ 302ألف و 400يورو (295590

دوالراً) ضمنها الرسوم .ويش ّكل املستند
ً
ً
كاملة للنســخة األوىل من
مخطوطــة
الفيلم ،وال تحوي بعض املشــاهد التي
دُفــع املخرج إلضافتهــا بعد طلب من
رشكــة اإلنتــاج األمريكية؛ كمــا أنها
النســخة الوحيدة املكتوبــة بخط اليد
لسيناريو هذا الفيلم الصادر عام 1963
وكانت تملكهــا بريجيت بــاردو قبل
أن تعطيها لصديقتهــا املصوِّرة غيالن
دوسار املعروفة بلقب "جيكي".
(أ ف ب)

Social Media

تستعين بالكاتب جويل ديكر
أعلنت منصة "تيك توك" أنها ضمّ ت إىل صفوفها
الكاتب الســويرسي جويل ديكر الذي تُعترب مؤ ّلفاته
من بني األكثر مبيعاً ،يف خطــو ٍة تهدف منها املنصة
الصينية إىل ترسيخ دخولها املجال األدبي.
وكان الروائي السويرسي ( 37عاماً) الذي بيعت
 13مليون نسخة من كتبه يف مختلف أنحاء العالم منذ
كتابه عــام  2012أطلق دار النرش الخاصة به Rosie
 and Wolfeيف آذار الفائت مــن خالل إصداره روايته
األخرية .L'affaire Alaska Sanders
وأصبح الروائي الشــاب ظاهرة منذ ظهوره
يف مجــال األدب يف العام  2012حيث حصد جائزة
األكاديميــة الفرنســية عن روايــة The Truth
 About the Harry Quebert Affairالتــي تــم
طبعها يف  400ألف نســخة ضمن مجموعة كتب
الجَ يب برتجمةٍ أمريكيــةٍ  ،باإلضافة إىل حصوله
عىل جائزة  Goncourtلطالب املــدارس الثانوية
عن  Baltimore BookوThe Disappearance of
.Stephanie Mailer
وتسعى املنصة إىل جذب الق ّراء الشباب عرب وسم
 #Booktokمســتثمرة يف توفري جمهــور للنارشين

واملؤلفــن واملكتبات .وال تتناســب مقاطع الفيديو
القصــرة كثريا ً عرب "تيك توك" مــع متطلبات النقد
األدبي التقليدي ،لكنها مفيدة يف التعريف عن الكتب.
وقد ساهم الرتويج لبعض الكتب عرب حساباتها ذات
نسب املتابعة العالية يف تحسني مبيعاتها.
(أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

قد تقلق بشأن وضع طارئ،
فال توقع عقدا ً وال تسافر وكن
واعيا ً لكل ما يدور حولك.

أخبار حلوة وتطورات زاهرة،
تخوض غمار عالقة فريدة
من نوعها وتعرف تطورا ً
يفرحك ويريحك.

ال تبدأ بأي مرشوع جديد قبل أن
تنهي إلتزاماتك إزاء مرشوع حايل
ألن األمر رهن بنجاحه أو بعدمه.

ال تقدم اليوم عىل مغامرات
عاطفية جديدة ،بل أنت مدعو
إىل التأني والحذر يف هذا الشأن.

تحاول أن تنهي مهمة تشكل
عائقا ً بالنسبة إليك لتنطلق
بمرشوع جديد مهم جدا ً تربهن
من خالله ما أنت عليه يف الواقع.

تنتابك شكوك تجاه الحبيب
وتشعر أنه غامض ،بينما الحقيقة
أنت الغامض يف هذه العالقة.

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

تتخلص من بعض خيبات
األمل ،وتكون قادرا ً عىل
النهوض مجددا ً وامليض قدما ً
يف إنجاز ما خططت له.

االستفزاز مع الرشيك غري
مستحب عىل اإلطالق ألن رد
فعله سيكون مكلفا ً وتدفع
الثمن غاليا ً وتندم.

ترتاجع الحظوظ وتضطر إىل
أن تتكيف مع ظروف جديدة،
تطورات يف حياتك املهنية تتطلب
الكثري من الحرص.

تبادر إىل االنطالق بحيويّة كبرية،
وتسعى إىل اإلمساك بزمام األمور
وتشعر بأنّك مسيطر عىل األوضاع.

ال تبدو هذا اليوم مهتما ً بما
يفعله الرشيك ،وهذا خطأ ،فقد
يكون لديه ما يساعدك يف بعض
األمور العالقة.

تهتم بعالقة عاطفية جديدة
تستوجب دراسة متأنية .توقع
بعض األخبار الجيّدة التي
تثلج قلبك وتريح أعصابك.
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َمن المستفيد حين تعيد المتاحف الغربية
القطع الفنية المسروقة؟
وصلت أشهر مجموعة من األعمال الفنية األفريقية في العالم إلى بريطانيا بعد ارتكاب أسوأ أنواع العنف االستعماري.
في شباط  ،1897عبرت قوة استطالعية مؤلفة من  1200جندي بريطاني
ومساعد أفريقي الخنادق وجدران
ِ
الطين القديمة في أنحاء مدينة "بنين" التي تقع اليوم في جنوب نيجيريا .استعملت القوة التي قادها البريطانيون
األسلحة الرشاشة والمدفعيات المتنقلة ضد مدافعين حملوا السيوف والبنادق ،وخسر مئات األشخاص من سكان
"بنين" حياتهم حينها على األرجح.
ديــــــفــــــيــــــد فــــــرام

قام الربيطانيون بنفي ملك "بنني"،
وهو رجل له مكانة شــبه إلهية ويُع َرف
تاريخيا ً باسمه امللكي ،أوبا أوفونراموين،
ثم ألقــوا القبض عليــه الحقاً .رسق
الربيطانيون قطعا ً ملكية وجمعوا أجمل
املقتنيات يف صناديق لشحنها إىل بلدهم.
ثم اندلع حريق كبــر (ال أحد يعرف إذا
كان عرضيــا ً أو مقصــوداً) ،وتدمّ رت
املزارات ،واملخازن ،واملنــازل ،واملدافن
التي تعود إىل امللوك السابقني .يف املرحلة
الالحقــة ،بيعت معظــم الغنائم خالل
مزادات علنية يف لندن.
يف
املعدنية
القطــع
كانت معظــم
ملك "بنين" أوبا أوفونراموين
"بنني" مصنوعة من سبائك نحاس وزنك،
ذلك مــن ال يهتمون بالفنــون كثرياً .كان
لكنها عُ ِرفت يف لندن باســم "برونزيات
االستعمار األوروبي كفيالً بنقل أفريقيا إىل
بنني" ،ورسعان ما انترشت هذه التسمية
العالم املعارص ،لكن لطاملا بدت هذه العملية
الخاطئة لإلشارة إىل األعمال الفنية اآلتية
مرشوطة .ترك االســتعمار وراءه شبكات
من "بنني" ،يف األوساط العامة والخاصة،
طرقات مُعدّة لخدمة األسواق
يف بريطانيا وحول العالم.
الدوليــة ،ال التجارة املحلية،
تشمل املتاحف العامة
وتعترب الحكومات حتى هذا
أو املجموعــات الخاصــة
اليوم شعبها مج ّرد أداة يمكن
حول العالم  3آالف قطعة
استغاللها ،بدل التعامل مع
فنية مــن "بنــن" عىل
األقل ،ال سيما يف بريطانيا ،اإلستعمار األوروبي الناس كمواطنني يستحقون
وأملانيا ،والواليات املتحدة ،كفيل بنقل أفريقيا من يخدمهــم .اليوم ،تعترب
أقليــة نخبويــة صغرية يف
ولطاملا طالب النيجرييون
بإعادتهــا .يف شــهر آب إلى العالم المعاصر نيجرييا إعادة القطع الفنية
املــايض ،تعهــد "متحف لكن لطالما بدت هذه مــن أبــرز عرش مشــاكل
يواجهها البلد ،ويبقى َ
س ْلب
هورنيمان لألنثروبولوجيا
العملية مشروطة
القطع الرتاثية بــرأي هذه
والتاريخ الطبيعي" يف لندن
املجموعــة من أكرب الصدمــات العاطفية
بإعادة القطــع التي يملكها من "بنني"،
التــي أنتجها االســتعمار .يقــول فيمي
وقد تُس ّلم جامعة "أكسفورد" ومتاحفها
أكينســانيا ،وهو من أهم جامعي القطع
مجموعاتها الثمينة قريباً.
ي ّ
الفنية يف نيجرييا" :الفن أداة قوية لتحديد
ُعــر الجميع يف نيجرييــا اليوم عن
توص ُ
ما يجمعنا :إنه االستنتاج الذي ّ
لت إليه.
رغبتهــم يف إعــادة قطع "بنــن" ،بما يف
حتى أنه قد يصبح طريقة لالعرتاف بالرتاث
بجميع تعقيداته".
تبدو هذه الفكــرة مثرية لالهتمام،
لكنها تطرح ســؤاال ً آخر :يف عالم الفن،
ما هي الفئــات البرشية التي تتكل عىل
مساهمات الغري؟ يف العام  ،1907شاهد
بابلو بيكاســو ،وهو يف عمر الخامسة
والعرشيــن ،أقنعــة أفريقيــة يف أول
متحــف لألنثروبولوجيا يف باريس .هذا
اللقاء قاده إىل مرحلة جديدة من حياته
الفنية ،فقد تع ّلم أن الرسم "ليس مج ّرد
عملية فنية ،بل إنه شــكل من السحر
املتداخل بيننا وبــن العالم العدائي ،أو
أداة لالستحواذ عىل السلطة عرب فرض
نموذج ّ
معي عــى مخاوفنا ورغباتنا".
بعــد بضعة أســابيع ،أنهى بيكاســو
لوحته الشــهرية" ،آنســات أفينيون"،

منحوتة معدنية من "بنين" تعود إلى أواخر القرن السادس عشر

حيث استُبدِل وجهان من وجوه النساء
العاريات الخمــس بأقنعة أفريقية .من
وجهة نظر بيكاســو ،أصبحت أفريقيا
منبعا ً لفنون العالم املعارص.
اليوم ،بــدأت تظهر بنيــة تحتية
إلدارة الفنــون يف غرب أفريقيا .تربعت
الحكومة الصينية بماليــن الدوالرات
للمشــاركة يف بنــاء متحــف جديد يف
الســنغال لض ّم األعمــال الفنية التي
اقرتضتها الحكومة الفرنســية .مقابل
الطريق الذي يبدأ مــن املتحف الوطني
املهرتئ يف الغوس ،ثمة مركز م ّ
ُخصص
لثقافة شــعب اليوروبا يف جنوب غرب
نيجرييا .ويعــرض "معرض ريليه" ،يف
الغوس ولوس أنجلــوس ،قطعا ً فنية
جديدة ونابضة بالحياة للبيع .تستحق
هذه األعمال كلها اإلعجاب واالحتفال.
لكن تزامنا ً مــع االحتفال بالفنون
الناشــئة ،تربز الحاجة أيضا ً إىل الدفاع
عن القطــع الفنية الســابقة .تُعترب
املتاحف الغربية إنجازا ً عظيما ً للحضارة
البرشية ،فهي قادرة عىل ربط جذورها
بجرائم امللوك وغطرســة املستعمرين،
وتســمح اليوم لعرشات ماليني الناس
بفنون كانت حكرا ً عىل قلة
باالستمتاع
ٍ
من األغنياء وأصحاب النفوذ يف املايض.
تضمن املتاحف الواقعة يف دول مستقرة
أمنا ً ال مثيل له للكنوز الهشة والثمينة.
وتربط املتاحف يف مراكز التجارة الدولية
والسفر بني القطع األثرية النادرة وعامة
الناس .قبل تفيش جائحة كورونا ،كان
املتحف الربيطاني يجذب حواىل  4ماليني
زائر ســنويا ً من خارج اململكة املتحدة.
وكان ثالثة أربــاع زوار متحف اللوفر
قبل أزمــة كورونا (يصل مجموعهم إىل
 10ماليني زائر سنوياً) يأتون من دول
مختلفة خارج فرنســا .لهذا السبب،
يُفرتض أن يتمكن الشــتات األفريقي

يف الوقت نفســه ،تطرح التكنولوجيا الجديدة فرصا ً
هائلة اليوم .يعمل اتحاد من املتاحف األملانية عىل إطالق
موقع إلكرتوني ،اسمه  ،Digital Beninلتسهيل اطالع كل
من يتّصل بشبكة اإلنرتنت عىل فنون "بنني" وتقديم ِمنَح
دراســية مرتبطة بتلك األعمال الفنية .بعد طرح تقنيات
الواقع االفرتايض يف األسواق ،يمكن رؤية تلك الفنون عىل
نطاق واســع وبتقنية ثالثية األبعاد .حتى أننا قد نتمكن
يوما ً من وضع نظارات وقفازات والذهاب للتنزه وســط
القصور امللكية يف "بنني" حني كانت يف ذروة مجدها.
عامي  1515و1550
منحوتة معدنية ُصنعت في مملكة "بنين" بين َ

...وأخرى خزفية تعود إلى القرن السادس أو السابع عشر

وســط املدينة ،يتوىل فريق صغري وكفوء
الواســع واملتزايد يف أمريكا الشــمالية
إدارة العمل بدقة فائقــة يف هذا املكان.
مــن رؤية تراثه يف متاحــف نيويورك،
ُ
اكتشــفت هناك فنانني لم أكن أعرفهم،
وشيكاغو ،وواشنطن ،وتورنتو.
ُ
بدأت اآلن أتابع أعمالهم عن قرب.
لكني
تبقى كميــــة الفنون العظيمة يف
عــى صعيــد
هذا العالــم أكرب من
آخر ،يمكــن تعديل
األماكن التي تستطيع
محتــوى املعارض
عرضهــا بالشــكل
يف املتاحــف الغربية
املناســب .يف جولــة
ُ
لتقديم فكرة أوضح
قمت بها ملشــاهدة
مجموعــة "بنــن" يعتبر الكثيرون القطع الفنية عــن الثقافــة التي
ف يعجز الفن أنتجت هذه الفنون.
الفنيــة يف املتحــف أداة لبلوغ أهدا ٍ
يف املتحف الربيطاني
الربيطاني مع مؤلف
عن تحقيقها منها معالجة
مثــاً ،تُع َرض فنون
كتاب ( Lootالنهب)،
بارنابــي فيليبــس ،حاالت الظلم وتجاوز شعور العار "بنــن" مــع نص
عــى الجــدار حول
ســألني هذا األخري:
والتخلّص من مشاعر الذنب
حملــة العام .1897
"ما عدد القطع الفنية
التي تراها هنا مــن "بنني"؟ ُ
ّ
مجســم عن
لكن ما الذي يمنع عرض
قلت له .65
القرص امللكي يف تلك الحقبة لتســليط
فأجاب أن الربيطانيني اســتحوذوا عىل 3
الضوء عىل الحضارة التي أنتجت هذه
آالف قطعة عاجية ومعدنية عىل األقل يف
الفنون قبل العام 1897؟ لقد أصبحت
العام .1897
مدينة "بنني" بحد ذاتها متعطشة ملن
يســهل أن نتخيّل إبــرام اتفاقيات
يستشكف آثارها ويعيد ترميم شبكة
مفيدة عىل شــكل رشاكات بني املتاحف
طموحة مــن األســوار والخنادق يف
أو تقديــم تعويضات مالية عند الحاجة.
املدينة التاريخية ،علما ً أن هذا املرشوع
قد تجلب برامج التبــادل الدويل الفنون
تعثّر اآلن لألسف .تتّضح الرؤية األثرية
املخ ّزنة يف املســتودعات من برلني ولندن
الخاصة بالبلد يف املفهوم الذي طرحه
لعرضها مؤقتا ً يف معارض نيجرييا .وقد
الحاكم جودوين أوباســيكي إلنشاء
تُضاف هذه املبادرات إىل مشاريع جديدة
متحف مستقل عن فنون "بنني" .لكن
لزيادة فــرص العمل يف مجــال الفنون
حتى لو فشل هذا املفهوم ،قد يسمح
والثقافة ،علمــا ً أن النيجرييني يجدون
الدعــم الخارجي بمتابعــة عمليات
أفضل الفرص يف هــذه القطاعات اليوم
التنقيب .يمكن بناء نســخة مطابقة
خارج بلدهم .كذلك ،يمكن توسيع املِنَح
من بعض األحياء امللكية القديمة مثالً،
الدراسية للفنانني والحرفيني الواعدين،
مثلما أُعيد بناء قرص ملوك بروســيا
وتســليط الضوء عىل الفنون األفريقية
يف موقعــه الســابق يف برلني .ويمكن
املعــارصة يف األســواق العاملية يف أرسع
وقت .أنا شخصيا ً
ُ
التجاوب مــع مطالبات العائلة املالكة
ترشّفت بزيارة املتحف
يف "بنني" عــر تقديــم التعويضات
الذي ّ
أسسه األمري يمييس أديدوين شيلون
املالية عىل شكل مؤسسة لدعم الفنون
يف "جامعــة عموم األطلــي" ،يف رشق
والثقافة يف والية "إدو" النيجريية.
الغوس .عىل عكس املتحف الحكومي يف

لكن تــرز الحاجة أوال ً إىل تفكري تفاؤيل وواســع
األفق الســتبدال األحقاد الشائكة التي تشوّه النقاش
املرتبط بهذه املســألة اليوم .سبق وبدأت مبادرات من
هذا النوع ،ويُفرتض أن تنطلق مشاريع أخرى لتحقيق
الغاية نفسها.
ٍ
أهداف
يعترب الكثريون القطع الفنيــة أداة لبلوغ
يعجز الفن عــن تحقيقها ،منها معالجة حاالت الظلم،
وتجاوز شعور العار ،والتخلص من مشاعر الذنب.
يُفــرض أن نتمكن جميعا ً مــن تكريم املايض،
ودعم املنحدرين من الساللة التي ُ
سلِبت منها الفنون،

وحماية القطع الفنية بحد ذاتها من الرسقة والتح ّلل،
والســعي إىل عرض الفنون عىل أوسع نطاق ممكن.
بُذِلت جهود هائلة لتجاوز الفكرة الفوقية التي تعترب
الفن األفريقي أقل مســتوى من الفن األوروبي ،أو
تلك التــي ال تعتربه جزءا ً من الفنــون أصالً .اليوم،
يحتفل العالم أجمــع باإلنجازات الثقافية األفريقية
وبالعبقرية الفنية التي تميّزت بها "بنني" عىل وجه
ّ
يتوســع نطاق هــذا التكريم ألن
التحديد .يجب أن
األعمال الفنية التي ينتجها البرش هي إرث مشــرك
للبرشية جمعاء.
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Corona Awareness

الحمل وكوفيد  :19ما هي المخاطر؟
َ
إذا كنت حام ً
ال حاليًا أو أخيرًا (خالل الـ  42يومًا الماضية) ،أو كنت تُرضعين طفلك رضاعة طبيعية ،فربما تكونين قلقة
بشأن تأثير مرض فيروس كورونا عليك وعلى طفلك .وقد تكون لديك أيضا أسئلة حول أمان اللقاحات .في ما يلي ما
تنبغي معرفته.

مخاطر أثناء الحمل

تشــكل اإلصابة بكوفيــد  19خطرا ً
منخفضــا ً عىل النســاء الحوامــل بوجه
عام .لكن الحوامــل أو الالتي حملن أخريا ً
معرضات بشكل أكرب لإلصابة بمضاعفات
شديدة بســبب اإلصابة بالفريوس .وتعني
املضاعفات الشــديدة أنكِ قد تحتاجني إىل
دخول املستشفى للعالج أو البقاء يف العناية
املركزة أو وضعكِ عىل جهاز التنفس .وتكون
الحوامــل املصابات بكوفيد  19أكثر عرضة
أيضا لوالدة الطفل قبل بداية األسبوع السابع
والثالثني من الحمل (الوالدة املبكرة) .ويزيد
أيضا خطر تعرض النساء الحوامل املصابات
بفريوس كوفيد  19لبعض املشــكالت مثل
والدة جنني ميت وفقدان الحمل.
وتكون الحوامل ذات البرشة الســوداء
أو من أصل إســباني أكثر عرضة لإلصابة
بعــدوى الفريوس .ومن املمكــن أن تكون
الحوامل املصابــات بحاالت َم َرضية أخرى،
مثل السكري ،عرضة أيضا بشكل أكرب لخطر
اإلصابة بمضاعفات شديدة للفريوس.
ِ
ِ
شعرت
اتصيل بالطبيب عىل الفور إذا
خالطت شــخصا ً
ِ
بأعراض كوفيد  19أو
مصابا ً بالفريوس .ومــن املوىص به أن
تخضعي الختبار الفريوس .وقبل الذهاب
إىل موعدكِ الطبي بفرتة مناسبة ،اتصيل
بالطبيب إلخباره عن األعراض التي لديك
واحتمالية اختالطك بمصابني.
ِ
تعرضت لإلصابة بفريوس كوفيد
إذا
 19يف فــرة الحمل ،فقــد يويص الطبيب
بالعالج باألجسام املضادة أحادية النسيلة.
ويشمل العالج باألجسام املضادة أحادية
النســيلة تلقي جرعة واحــدة بالحقن يف
الذراع (الحقــن الوريــدي) يف العيادات
الخارجيــة .وتكــون بعــض العالجات
باألجســام املضادة أحادية النسيلة أكثر
فعالية عندما يأخذهــا املريض بعد فرتة
قصرية من بداية ظهور أعراض كوفيد .19
وقــد يتضمن عالجك أيضــا تناول
الكثري من الســوائل مع الراحة .وربما
تتناولني كذلك عالجا ً لتخفيف الحمى أو
تسكني األلم أو تقليل السعال .وإذا كانت
أعراضك شديدة ،فقد تحتاجني إىل تلقي
العالج يف املستشفى.

التأثير على الرعاية السابقة للوالدة

تحدثي إىل الطبيب حول االحتياطات
التي ســتتخذينها لحمايتك أثناء املواعيد
الطبيــة أو ما إذا كان اســتخدام الرعاية
االفرتاضية خــال الحمل خيــارا ً متاحا ً
لكِ  .واســأيل عما إذا كانت توجد أي أدوات
مفيدة لالحتفاظ بها يف املنزل ،مثل جهاز
قياس ضغط الدم أو جهاز مراقبة مستوى
األكســجني لديــكِ (مقياس التأكســج
النبيض) .ولتحقيق أقىص اســتفادة من
أي زيارة افرتاضية ،أعدّي قائمة باألسئلة
سابقا ً ودوّني مالحظات مفصلة .ويتوفر
خيار آخر أيضا ً وهو الــدورات التعليمية
عرب اإلنرتنت للتوعية بالوالدة.

ِ
كنــت مصابة بحــاالت محددة
إذا
مرتفعة الخطورة أثنــاء الحمل ،فقد ال
تكون الزيارات االفرتاضية خيارا ً مناسبا ً
لكِ  .واسأيل الطبيب عن مدى تأثر رعايتك.

توصيات بخصوص المخاض والوالدة

إذا ِ
كنت تتمتعــن بصحة جيدة مع
اقــراب نهاية الحمل ،فمــن املمكن أن
تكتمل بعض مراحــل املخاض والوالدة
عىل نحو طبيعي .لكن كوني عىل استعداد
للتحيل باملرونة.
إذا تحدد موعــد خضوعك لتحريض
املخــاض أو إجــراء والدة قيرصية ،فقد
تخضعني للفحــص ِ
أنت ومَــن يرافقك
للتحقق من أعراض كوفيد  19قبل وصولك
إىل املستشــفى .وقــد تخضعني للفحص
مرة أخرى قبل الدخول إىل وحدة املخاض
والــوالدة .وإذا ظهــرت عليــكِ أعراض
اإلصابة بالفريوس ،فقد يتحدد موعد آخر
لتحريض املخاض أو الوالدة القيرصية.
لحماية صحتكِ وصحــة طفلكِ  ،قد
تحدد بعض املنشآت عدد األشخاص الذين
يمكنكِ اصطحابهم يف الغرفة أثناء املخاض
والوالدة .وقد تتأثر بذلك ً
أيضا الزيارات بعد
الوالدة .وقد تخضعني ً
أيضا للفحص ِ
أنت
ومَن يرافقــكِ يوميًا خالل فرتة اإلقامة يف
املستشفى للتحقق من عدم ظهور أعراض
اإلصابة باملرض .تحدثي إىل الطبيب بشأن
أي قيود قد يكون عليكِ اتباعها.
ِ
كنــت مصابــة بالفــروس أو
إذا
تنتظرين نتائج االختبار بســبب ظهور
بعــض األعراض عليكِ أثنــاء اإلقامة يف
املستشــفى بعد الوالدة ،فسيكون عليكِ
ارتداء كمامة محكمة وتنظيف يديكِ عند

العناية بطفلكِ حديــث الوالدة .والتزمي
بتباعد معقول قــدر اإلمكان بينكِ وبني
الطفــل .فعنــد اتباع هــذه الخطوات،
يقل خطر إصابــة الطفل حديث الوالدة
بفريوس كوفيد .19
ورغم ذلك ،إذا ِ
كنت مصابة بأعراض
حادة لفريوس كوفيــد  ،19فقد يلزم أال
تقيمي مع طفلكِ حديث الوالدة يف املكان
نفسه بصفة مؤقتة.

توجيهات لمرحلة ما بعد الوالدة

خالل هذه األوقات العصيبة ،قد يزداد
قلقك بشأن صحتكِ وصحة عائلتكِ .
انتبهي إىل صحتك العقلية .تواصيل مع
العائلة واألصدقاء للحصول عىل الدعم ،ويف
الوقت نفسه اتخذي االحتياطات الالزمة
لتقليل خطر اإلصابة بفريوس كوفيد .19
ِ
كنــت تمرين بتقلبــات مزاجية
إذا
حادة ،وتشعرين بفقدان شهية وإرهاق
شديدين ،وتعانني عدم الشعور بالسعادة
يف الحياة بعد الوالدة مبارشة ،فقد تكونني
مصابة باكتئاب مــا بعد الوالدة .اتصيل
ِ
كنت تعتقديــن أنكِ مصابة
بطبيبك إذا
َ
تتالش
باالكتئاب .عىل سبيل املثال ،إذا لم
األعراض من تلقاء نفســها ،أو أعاقت
قدرتك عىل رعاية رضيعك أو اســتكمال
املهام اليومية ،أو إذا راودتك أفكار تحثك
عىل إيذاء نفسك أو رضيعك.

اعتبارات متعلقة بالرضاعة الطبيعية

تشري األبحاث إىل أن حليب الثدي ال ينقل
عىل األرجح عدوى كوفيــد  19إىل األطفال.
لكن األمر الذي يســتدعي االهتمام األكرب
هو هل من املمكــن أن تنقل األم املصابة

الفــروس إىل رضيعها من خــال الرذاذ
التنفيس أثناء الرضاعة الطبيعية أم ال.
إذا ِ
كنت مصابة بمــرض كوفيد ،19
فال بد من اتخاذ بعض التدابري لتجنب نقل
الفــروس إىل رضيعك .اغســي يديكِ قبل
الرضاعة الطبيعية وارتدي كمامة محكمة
الغلق أثناء الرضاعة الطبيعية وكلما ِ
كنت يف
نطاق مسافة مرتين ( 6أقدام) من طفلك.
وإذا ِ
كنت تستخدمني مضخة لحليب الثدي،
فاغسيل يديك قبل ملس أي جزء من املضخة
أو زجاجــة الرضاعــة ،واتبعي توصيات
التنظيف الصحيــح للمضخة .اطلبي من
شــخص آخر غري مصاب أن يعطي طفلك
الحليب الذي سحبتِه باملضخة.

معلومات للحوامل والمرضعات
حول لقاحات كوفيد 19

يُــوىص بتلقي لقاح مــرض كوفيد
 19إذا ِ
كنت حامــاً أو ترضعني رضاعة
طبيعية .فتلقي اللقــاح قد يحميك من
املرض الشديد بســبب الفريوس .يمكن
أن يســاعد اللقاح أيضا النساء الحوامل
عىل بناء األجسام املضادة التي قد تحمي
أطفالهن .وتُظهر األبحــاث أن األطفال
الذين يولدون ألمهات تلقني جرعتني من
أحد لقاحــات الحمض النووي الريبوزي
املرســال املضادة لكوفيد  ،19مثل لقاح
فايزر-بيونتك أو موديرنا تقل احتمالية
دخولهم املستشفى بسبب كوفيد  19يف
األشهر الستة األوىل من حياتهم.
ال تســبب لقاحات كوفيد  19عدوى
بفريوس كوفيد  19بما يف ذلك للنســاء
الحوامــل أو أطفالهــن .وال يحتوي أي
من اللقاحات املضــادة لكوفيد  19عىل

الفريوس الحي الذي يسبب مرض كوفيد
 .19ضع يف حســبانك ً
أيضا أن لقاحات
الحمــض النــووي الريبوزي املرســال
املضــادة لكوفيد  19ال تغــر حمضك
النووي أو تسبب تغريات وراثية.
تشري نتائج دراســة كبرية أجريت
عىل أكثر مــن  40000امرأة أن الحصول
عىل اللقاح املضاد لكوفيد  19أثناء الحمل
ال يع ّرض النســاء الحوامل الالتي تلقني
اللقاح أو أطفالهن ملخاطر شديدة .تلقت
معظم النســاء املشــاركات يف الدراسة
أحد لقاحــات الحمض النووي الريبوزي
املرســال ،مثل لقــاح فايزر-بيونتك أو
موديرنا املضادين لكوفيد .19
وقد أيّدت هــذه الدراســة الدالئل
املشرية إىل أن تلقي اللقاح املضاد لكوفيد
 19أثناء الحمل ال يرتبط بزيادة احتمالية
الــوالدة املبكرة .وكذلك ،فــإن األطفال
املولودين ألمهات تلقــن اللقاح املضاد
لكوفيد  19أثناء الحمل ليســوا عرضة
بدرجة كبرية للوالدة بوزن منخفض.
يوىص بتلقــي اللقاح املضاد لكوفيد
 19إذا ِ
كنت مقبلة عــى الحمل حاليا أو
قد تحملني مستقبالً .ال يوجد حاليا ً دليل
عىل أن أي اللقاحات املضادة لكوفيد 19
قد يسبب مشكالت يف الخصوبة.
إذا لم تكوني قد تلقيت لقاح كوفيد
 19بعد ،أو إذا كنت عىل وشــك الحصول
عىل جرعة معززة ،فيُفضل تلقي لقاحات
الحمض النووي الريبوزي املرسال ،مثل
لقاح فايزر -بيونتك أو موديرنا املضادين
لكوفيد  ،19يف أغلب الحاالت.
ِ
أصبحت حامالً بعد تلقي الجرعة
إذا
األوىل من أحد اللقاحات املضادة لكوفيد
 19التي تتطلب أخــذ جرعتني ،فيوىص
بأن تتلقي جرعتــك الثانية .يوىص أيضا
بأن تتلقى النساء الحوامل جرعة معززة
من اللقاح املضاد لكوفيد  19عندما يحني
وقت الحصول عليها .وينبغي لألشخاص
املقيمني معــكِ أيضا أن يتلقــوا اللقاح
املضاد لكوفيد إن أمكن .وإذا كانت لديك
أي تســاؤالت ،فتحدثي مع طبيبك عن
فوائد هذا األمر ومخاطره.

مــــــا يــــــمــــــكــــــنــــــك فــــــعــــــلــــــه
هناك كثري مــن الخطوات التي يمكنك اتخاذهــا أنت وأفراد
أرستك لتقليل خطر اإلصابة بفريوس كوفيد  19وتقليل احتماالت
نرشه بني اآلخرين.
احريص عىل تلقي اللقاح .تجنبي املخالطة اللصيقة ألي مريض
أو مصاب باألعراض .حافظي عىل مسافة ( 6أقدام ،أو مرتين) بينك
وبني اآلخرين عندما تكونني يف األماكن العامة املغلقة إذا لم تحصيل
عىل الجرعات الكاملــة للقاح .فهذا مهم بشــكل خاص إذا كنت
معرضة لخطر أكرب لإلصابة بمضاعفــات خطرية .ارتدِي كمامة
محكمة يف األماكن العامة املغلقة إذا كنت موجودة يف منطقة تضم
مستشفياتها عددا ً كبريا ً من األشخاص املصابني بفريوس كوفيد 19

أو سجلت عددا ً كبريا ً من حاالت اإلصابة الجديدة بالفريوس ،سوا ًء
حصلت عىل اللقاح أم ال .ويويص مركز مكافحة األمراض والوقاية
منهــا بارتداء الكمامات التي توفر أقــى حماية ممكنة من بني
الكمامات املتوفرة ،وأن ترتديها بانتظام وتكون مُحكمة ومريحة
يف االستخدام .اغسيل يديك كثريًا باملاء والصابون ملدة ال تقل عن 20
ثانية ،أو استخدمي معقم اليدين الذي يحتوي عىل الكحول بنسبة
ال تقل عــن  .60%تجنبي التجمعات املزدحمــة واألماكن املغلقة
ســيئة التهوية .غ ّ
طي فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل عند السعال
أو العطاس .وتخليص من املناديل املســتعملة .ثم اغسيل يديك عىل
الفور.ال تلميس عينيك أو أنفك أو فمك.احريص عىل تنظيف األسطح

التي يكثر ملسها ،مثل مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة واألجهزة
اإللكرتونية واملناضد ،وتطهريهــا يوميًا .ابقي منعزلة يف املنزل إذا
كنت مريضة وال تذهبي إىل العمل أو املدرسة أو األماكن العامة ،ما
لم تكوني ذاهبة للحصول عىل رعاية طبية .تجنبي ركوب وســائل
النقل العام وسيارات األجرة واستخدام خدمات تأجري السيارات إذا
كنت مريضة.
قبل كل يشء ،ركزي عىل االعتناء بنفسك وبطفلك .اتصيل بالطبيب
ملناقشة أي مخاوف لديكِ  .يف حال مواجهة صعوبة يف التغلب عىل التوتر
أو القلق ،تحدثي مع الطبيب أو استشــاري الصحة العقلية بشــأن
اسرتاتيجيات التكيف مع تفيش الفريوس.
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العـــدد  - ٩٦٥الســـنة الـرابـعـة

دراســــــــــــــــة مــــالـــــــيــــــة

بنوك خارج الخدمة
ســمــر الــقـزّي

اإلستفادة من عدم اإلصالح

(*)

فاجأ تدهو ُر ســمعة لبنــان املالية
هيئات الرقابــة املرصفية العاملية بعدما
كان يُطلق عليه ســابقا ً لقب ســويرسا
الرشق بفضل نظامه املرصيف ّ الراســخ.
فمنذ بداية حراك  -ثورة  17ترشين عام
 ،2019وللمــرة األوىل يف تاريــخ لبنان،
أغلقت  59مرصفا ً متعثــرا ً ماليا ً أبوابَها
يف وجه املودعــن ،وذلك ُقـــبيل تخ ّلف
الحكومة عن سداد دينها العام.
أدّى هذا التعثر اىل ظهور نظام بديل
قائــم عىل النقــد ذي الروابط املبارشة
مــع الفريق الحاكم املتمثــل بـ»التيار
الوطني الحر» وحليفيــه «حزب الله»
وحركة «أمل» .تُـسيطر عىل هذا النظام
األغلبية الحاكمة الحاليــة وهي أيضا ً
معنية عرب املحادثات مع صندوق النقد
الــدويل بإيجاد حل ألكثر من ســبعني
مليار دوالر أمريكي مفقودة من أموال
املودعني.
من ناحية أخرى ،فشــلت الواليات
املتحــدة األمريكيــة عىل مــدار األعوام
العرشين املاضية يف كبــح تدخل «حزب
اللــه» يف النظــام املرصيف ،رغــم إغالق
لبنان ثالثة مصارف بناء عىل اكتشــاف
وزارة الخزانــة األمريكية أن لها عالقات
مع «حــزب الله» وحلفائه الســوريني
وأنشطتهم يف غسل األموال.

اختراق النظام المصرفي

يش ّكل «بنك املدينة» و»البنك اللبناني
الكنــدي» و»جمّ ال ترســت بنك» ،وهي
البنوك التي أغلقــت ،أمثلة عن محاولة
«حزب اللــه» وحلفائه الســوريني عىل
مدى سنوات عدة اخرتاق النظام املرصيف
اللبناني .لكن الالفت ،أنه رغم كل الرقابة
التي فرضتهــا الخزانــة األمريكية عىل
املصــارف اللبنانية عرب الســنني ،إال أن
«حزب اللــه» وحلفــاءه تمكنوا بحنكة
وذكاء مــن اإللتفــاف عــى العقوبات
األمريكيــة املفروضــة عليهــم وأتمّ وا
سيطرتهم الكاملة عىل النظام النقدي يف
لبنان .فأهالً بكم يف نظام نقديّ ناشــئ
حيث تُعترب «جمعية القرض الحســن»
املؤسســة املالية الوحيــدة التي ال تزال
قائمة.
بالعودة إىل النظــام البديل ،ما لدينا
اآلن يف لبنــان هو نظــام تحويل نقدي
يتح ّكــم عربه عدد قليل من األشــخاص
ّ
التدفقات النقدية الواردة إىل البالد،
بجميع
فيتقاضون عموالت كبرية .للمفارقة إن
هؤالء األشــخاص هم أنفسهم املك َلفون
بإصالح النظــام املــريف ...و»نِعمَ ة»
اإلصالح.

فما الذي قد يدفع الســلطة الحاكمة
التي تجنــي األرباح من النظــام النقدي
القائم اىل إصالحه؟ وما الذي قد يدفع أيضا ً
حزبا ً سياســيا ً  -ميليشيويا ً ورئيس تيار
سيايس حاكم خاضعَ ني للعقوبات إلصالح
النظام ،إذا كان من شــأن هذا اإلصالح أن
يحرمهما من جني األموال؟
وفقا ً للبنك الــدويل ،بلغت التحويالت
إىل لبنان  7.41مليــارات دوالر أمريكي يف
عام  .2019ويف عــام  ،2020بلغت 6.63
مليارات دوالر ،ما يشكل نسبة  25.6%من
الناتج املحــي اإلجمايل .أما يف عام ،2021
فقد بلغت  6.61مليارات دوالر.
واستنادا ً إىل تصنيف البنك الدويل ،ح ّل
ّ
متلقي
لبنان يف املرتبة الثالثــن بني أكرب
التحويــات يف العالم واملرتبة السادســة
عرشة بــن االقتصــادات النامية يف عام
 .2021لقــد تلقى لبنــان تحويالت أكثر
من غانــا ( 4.5مليــارات دوالر) وكينيا
( 3.7مليــارات دوالر) وهايتــي (3.1
مليــارات دوالر) .كما تلقى تحويالت أقل
من الســلفادور ( 7.3مليــارات دوالر)
وهندوراس ( 7مليارات دوالر) ورسيالنكا
( 6.7مليــارات دوالر) بــن االقتصادات
النامية.
يُصنَف لبنان األول يف منطقة الرشق
األوسط وشــمال أفريقيا والثاني عامليا ً
(بعد تونغا  )43.9%من حيث مســاهمة
التحويالت يف الناتج املحيل اإلجمايل ،والتي
بلغت  34.8%عــام  ،2021تليه الضفة
الغربية وقطاع غــزة ( 16.7%من الناتج
املحيل اإلجمايل).
إذاً ،كيف يرسل اللبنانيون األموال إىل
أقربائهم يف الوطن؟

تحويل األموال والشركات المحلية

ثمة  13رشكة يمكنها ّ
تلقي وإرسال
ً
التحويالت يف لبنان حاليا ً وفقا للمرصف
املركزي ،وهي بحاجة إىل ترخيص منه كي
تســتطيع العمل .من بني هذه الرشكات،
تســتطيع  5رشكات فقط تحويل األموال
دخوال ً وخروجاً.
إذا كانت هذه الرشكات الخمس تتوىل
االقتصاد النقــدي الجديد «فريش» ،فكم
هي قيمة ما يتواله القطاع املرصيف من هذا
«الفريش» اآلن؟
وفقــا ً ملرصيف ّ بــارز ،يوجــد حواىل
 1.3مليار دوالر «فريش» يف الحســابات
املرصفية نقدا ً وإن حركة دورانه رسيعة.
ّ
فتتوله بشــكل
أما بقية االقتصاد النقدي
أسايس تلك الرشكات الخمس التي يمكنها
تحويل األموال داخل وخارج البالد.
من حيث الحصص يف الســوق ،يبدو
أن «ويســرن يونيون» من خالل وكيليها

عموالت كبيرة تتقاضاها  OMTبالمقارنة مع المعدل العالمي

ثاني أكرب منافس لها ،تُدير  700فرع من
يف لبنــان «أو أم تي» و»بــوب فينانس»
مواقع «ويسرتن يونيون» وترتكز بشكل
يف صدارة تويل املبالغ النقدية املســت َلمة
رئييس يف محافظة جبــل لبنان .من غري
والصادرة ،بحيث تحتــل «أو أم تي» أكرب
املســتغرب أن تعمد «بــوب فينانس» اىل
حصة يف السوق وتليها «بوب فينانس».
تقليص أعمالها يف الجنــوب والضاحية
بناء عىل ما تقــدّم ،يظهر أن هاتني
الجنوبية لبريوت والتوجه أكثر نحو جبل
الرشكتني ح ّلتا مكان النظام املرصيف لبلد ال
لبنان ،كونها جزءا ً من «بنك بريوت» الذي
يتعامل مع املصارف وتقبضان عىل النظام
يخضع كمرصف ملراقبة شديدة من النظام
النقدي بحصتيهما يف السوق .ففي أيلول
املايل العاملي .مع اإلشارة،
 ،2022أعلنــت «أو أم تي»
اىل أن رئيس مجلس إدارته
رعايتها «ماراثون بريوت»،
ومديــره التنفيــذي هو
وهو الحدث الذي اعتادت
املصــارف تقليديا ً رعايته يصل إجمالي إيرادات "«أو السيد ســليم صفري الذي
أم تي"» لهذا العام إلى يشغل حاليا ً منصب رئيس
منذ نشأته.
جمعية املصارف يف لبنان.
يف بحث عــن مالكي
«أو أم تي» يتبني أنهما كانا رقم هائل بقيمة 434
ذكرت «أو أم تي» عرب
مليون دوالر أميركي
موقعهــا اإللكرتوني أنها
النائب السابق أمل أبو زيد
والســيد توفيق معوّض،
تعاملت عام  2019بمبلغ
ولكن ألسباب غامضة ح ّل مكان أبو زيد
 120مليون دوالر شــهريا ً أي  1.44مليار
يف ملكية الرشكة و َلداه .فإنضمّ ا اىل توفيق
دوالر يف الســنة .كما بلغت التحويالت إىل
معوّض الذي أدخل ايضا ً اىل ملكية الرشكة
لبنان يف العام نفسه  7.41مليارات دوالر،
إبنتــه جويا معوّض زوجة الســيد عماد
أي أن «أو أم تــي» تعاملــت بـ 20%من
املشنوق شقيق وزير الداخلية األسبق نهاد
إجمايل هذه التحويالت النقدية فح ّلت أوىل
املشنوق.
فيما أتت «بوب فينانس» يف املرتبة الثانية.
تشــر «أو أم تــي» عــر موقعها
ارتفع حجم التحويالت التي تعاملت
بها «أو أم تي» بشــكل حاد يف عام .2021
اإللكرتوني اىل أن لديها  1200فرع يف لبنان
ّ
ويف حني لم تذكــر الرشكة الحجم الجديد
لتلقي وتحويل األموال .إذا دققنا يف خريطة
إنتشــار املراكز ،فإننا نتساءل إن كان من
قبيل الصدفــة أن غالبية تلك الفروع تقع
يف قضاء بعبــدا  -وخصوصا ً يف الضاحية
الجنوبية  -ويف الجنوب اللبناني؟
قد يكون السبب أن معظم األشخاص
«غري املتعاملني مــع املصارف» يقطنون
يف تلك املناطق املكتظة .لكن يمكن القول
كذلك إن غالبية النقد املتداول خارج النظام
املرصيف تدور يف تلك املناطق ،إذ إن معظم
محالت الصريفة (التي تسيطر عىل سوق
الصريفة يف لبنــان ويديرها مق ّربون من
«حزب الله») تتمركز يف الضاحية الجنوبية
لبريوت .كما يالحــظ أن من أصل 1200
فرع لـ»أو أم تي» ،يوجــد أكثر من 600
فرع يف املناطق ذات األغلبية الشيعية.
يدفع "المركزي" عملة على شراء
وهي
للمقارنة ،فإن «بوب فينانس»،
الدوالر بنسبة  3في المئة

 25مليون دوالر تداوالت "صيرفة"»

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9838
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

الين الياباني
$ 0.0067

سليم صفير صاحب "بنك بيروت" الذي
يملك شركة BOB Finance

تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص و»"البنك األوروبي »"

إرتفع ســعر رصف الدوالر يف السوق السوداء
امس نحو  150لرية لبنانية اىل  40450لرية لبنانية
للرشاء و  40500لرية لبيع الدوالر الواحد.
وعىل صعيد منصة « »Sayrafaبلغ حجم التداول
عليها ليوم أمس  25,000,000دوالر أمريكي بمعدل
 30100لرية لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً ألسعار رصف
العمليات التي نُفذت من قبل املصارف ومؤسســات
الرصافة عىل املنصة .وذ ّكر مــرف لبنان أنه عىل
املصارف ومؤسســات الرصافة اإلستمرار بتسجيل
كافة عمليات البيع والرشاء عىل منصة « »Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

االسترليني
$ 1.1259

عــى موقعهــا اإللكرتوني ،فقــد قدّره
االختصاصيون بما يقــرب الـ 2.8مليار
دوالر أمريكي .إن هذا الرقم يشــكل حواىل
 42%من التحويالت لعام  2021والبالغة
 6.63مليارات دوالر .بناء عىل ذلك ،يمكننا
الجزم بأن الرشكــة تهيمن عىل االقتصاد
النقدي يف غياب قطاع مرصيف كان مرموقا ً
ذات يوم.
إذاً ،كيف تجنــي «أو أم تي» و»بوب
فينانس» األرباح؟
رســمياً ،ثمة طريقتان تجني بهما
هاتان املؤسستان أرباحهما .إحداهما هي
الرسم املحدد للمبلغ املحوَل والثانية هي
َ
املرسلة
الفارق يف سعر الرصف بني العملة
والعملة املست َلمة.
وفقا ً لســجل بيانات البنــك الدويل،
إذا كنت تعيش يف فرنســا وأرســلت ماال ً
إىل بريوت يف الربــع األول من عام ،2020
ل ُكـــنت دفعت معدال ً يبلــغ  9.7%منه
كرسوم للمؤسسات التي يمكنها تحويل
األموال إىل لبنان.
عىل ســبيل املثال ،إن أرسلت يف الربع
األول من عــام  2020مبلــغ  200دوالر
أمريكــي عرب «ويســرن يونيــون» من
فرنســا إىل وكيلها «أو أم تي» يف بريوت،
فقــد تم تحصيــل  12.12%مــن املبلغ

عقدت الهيئــات االقتصادية إجتماعا ً برئاســة الوزير
الســابق محمد شــقري يف مقر غرفة بريوت وجبل لبنان مع
مدير مكتب لبنان يف البنــك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
( )EBRDخليل دنغزيل ،ت ّم خالله عرض خطة الهيئات للتعايف
االقتصادي واملايل ،وسبل تعزيز التعاون والرشاكة بني القطاع
الخاص اللبناني و»البنك األوروبي».
وبعدما جرى عــرض الجوانب املختلفة التي يعمل عليها
البنك األوروبي ال ســيما لجهة الربامج التــي ينفذها لدعم

القطاع الخاص وخلق فرص عمل واملشاريع املمكن تنفيذها
يف لبنان عىل أكثر من مســتوى ،أكد الجانبان رضورة توقيع
لبنان اتفاقا ً مع صندوق النقد الدويل وتنفيذ إصالحات شاملة
وجذرية ،والذي يش ّكل الســبيل لتحقيق النهوض االقتصادي
وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام .واتفق الجانبان
عىل اســتمرار التواصل والتنســيق تحضريا ً للمرحلة املقبلة
ووضع إطار لتعاون مشــرك بنّاء ،ويف نهاية االجتماع قدّم
شقري لدنغزيل كتاب غرفة بريوت وجبل لبنان.

الروبل
$ 0.0165

اليوان الصيني
$ 0.1381

الليرة التركية
$ 0.0538

بــرنــت
$ 93.14

خام WTI
$ 84.67

طن القمح
$ 334

بيـتـكـوين
$ 19142
الذهب
$ 1656

CMC crypto
$ 434
الفـضـة
$ 19.17

إقــــتصـــــاد ١٧

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٦٥السنــــة الـرابـعـة

املرسل كرسوم ،أي ما يعادل  24.24دوالرا ً
أمريكياً .يتكون هذا املبلغ من رسم محدّد
قدره  7دوالرات تضاف إليه نسبة 8.62%
من سعر الرصف.
إذا أرســلت يف تلــك الفرتة نفســها
مبلــغ  500دوالر أمريكي عرب «أو أم تي»
من فرنســا إىل بريوت ،فستكون التكلفة
 16.74%أي مــا يعــادل  83.70دوالرا ً
أمريكياً .يتكون هذا املبلغ من رسم محدد
قــدره  36.26دوالرا ً أمريكيا ً وتضاف اليه
نسبة  9.49%من سعر الرصف( .املصدر:
غرفة بيانات البنك الدويل عن التحويالت).
فبأقــل تقدير ،إذا جُ مــع كل يشء،
وبحسب البلد الذي يتم التحويل منه وقيمة
املبلغ املحــوَل ،يصبح متوســط تكلفة
تحويل األموال عرب «ويسرتن يونيون» إىل
لبنان بني  12%و .16%فيما يشري البنك
الدويل إىل أن متوســط التكلفــة العاملية
للتحويالت املالية  6.5%وال يزال «مرتفعا ً
بشــكل مؤلم» وتكلفة لبنان حاليا ً توازي
ضعف هذا املبلغ .مع اإلشارة ،اىل ان األمم
املتحدة تهدف إىل خفضهــا لـ  3%وهو
يُعترب من «أهداف التنمية املستدامة».
إذا اعتربنا الحد األدنى من الرســوم،
أي  ،12%فإن املواطن اللبناني «املتلقي»
يدفع رســما ً إضافيا ً بنســبة  2%عىل
االســتالم من «أو أم تي» .لذا ،فنحن نقف
اآلن عند  14%كإجمايل الرسوم.
حني تستفرس عن نسبة الـ  2%هذه،
تخربك «أو أم تــي» أنها من أجل التعامل
النقــدي بالدوالر األمريكــي وتكلفة نقل
النقود ،وهي عملية مكلفة يف جميع أنحاء
العالم .ومع ذلك ،فإن املرء يتســاءل ِل َم ال
تفرض أي دولة من الدول األكثر مجازفة
شــيئا ً كهذا .يف االتصال األوّيل ،قيل يل إنها
إلزامية من قِ بل املرصف املركزي .إال أنني
بعد عمــل دؤوب والكثري مــن التقيص،
إكتشــفت أن املرصف املركــزي ال يلزم
إعتمادها بل تفرضها «أو أم تي».
هناك طريقــة إضافية تُ ّ
حصل «أو أم
تي» الرسوم بها وهي عرب جمع الدوالرات
من السوق وتسليمها إىل املرصف املركزي.
ســمح التعميم  614الصادر عن املرصف
املركزي يف عام  2021لــركات تحويل
األموال العاملة يف لبنــان بالتقدم بطلب
للحصول عىل رخصة العمل بـ»فوركس»
من أجل تنفيــذ عمليات الرصف بناء عىل

النائب السابق أمل أبو زيد صاحب شركة
OMT

الســبــت  ٢٢تشرين األول 2022

طلب عمالئها بأموال واردة من الخارج.
تجدر االشارة اىل أن املرصف املركزي
منح إستثناء لرشكة «سايتك» التي يملكها
الســيد حســن مقلد املق ّرب من رئيس
مجلس النواب نبيه بــري من أجل جمع
الدوالرات من الســوق وبيعها للمرصف
املركزي رغم انها مصنّفة كرشكة صريفة
وليســت رشكة تحويالت بــن الخارج
والداخل.

إيرادات خيالية

إذا افرتضنا ان الرشكة تتوىل  2.8مليار
دوالر مــن املعامالت النقديــة لهذا العام
بربح مستمر بنســبة  12%( 14%زائد
 ،)2%فمن شأن هذا األمر أن يجعل إجمايل
إيراداتها  392مليون دوالر أمريكي .أضف
إىل ذلك ،إن نصف مبلغ الـ  2.8مليار (أي
 1.4مليار) الذي ي َّ
ُحصل ويُس َّلم إىل املرصف
املركــزي مقابل رســوم ( ،3%إن حاكم
املرصف املركزي يقرر من يحصل عىل 2%
ومن يحصل عىل  .3%هذا ويقول معنيون
يف القطاع إن سالمة يعطي األولوية لجمع
الدوالرات من السوق لرشكتي «او أم تي»
و»ســايتك») ،فستجني بالتايل  42مليون
دوالر أمريكي إضافيّة .هكذا يصل إجمايل
اإليرادات لهذا العــام إىل رقم هائل بقيمة
 434مليون دوالر أمريكي!
ال تــدار األعمــال بال نفقــات .لذا
ســنفرتض أن تكلفة التشغيل لديك هي
نصف هذا املبلغ ،فيمكن أن تصل األرباح
إىل  217مليــون دوالر أمريكي ســنوياً.
أرباحك هــي إيراداتــك مطروحة منها
تكاليفك .عىل ســبيل املقارنة ،وُزعت 11
مليار دوالر كأرباح يف القطاع املرصيف (59
بنكاً) بني األعوام  ،2018 – 2011أي 1.57
مليار دوالر سنويا ً لـ 59بنكاً .ما يعني أن
«أو أم تي» أصبحت بحجم مرصف ريادي.
إيرادات «بــوب فينانس» أقل من «أو
أم تي» املهيمنة ،لكن الرشكة ال تزال تحتل
املرتبة الثانية يف التعامل باالقتصاد النقدي.

تداخل المصالح مع السياسة

ال يخفى عىل أحد إنتماء أمل أبو زيد
السيايس .فقد كان عىل القائمة االنتخابية
مع «التيــار الوطني الحر» مرتني ،وخرس
مرتني يف آخر دورتني لالنتخابات الربملانية،
منها مرة أمــام النائب زياد أســود من

حسن مقلد صاحب شركة «"سايتك"»

تحل  BOBثانية بعد "«أو أم تي"» في حجم الحواالت المحولة عبرها إلى لبنان

حيث يواجه تهما ً بالفساد .ليس واضحا ً
جــــ ّزين .فيما نجح أن يكــون نائبا ً يف
ما إذا كان نسيم ولد قدور ال يزال يحتفظ
إنتخابات فرعية عقب وفاة النائب ميشال
بأسهمه يف املرصف حتى اآلن.
حلو .كما أنه ليس رسا ً أن ســليم صفري
الرئيس التنفيذي الحايل لـ»أســرو
مق ّرب سياسيا ً من «التيار الوطني الحر».
بنك» هو أريســتيد فوراكيس وهو نائب
لم يحدث قــط أن القطاع املرصيف يف
لبنان مثّـــل يف أي وقت من األوقات طيفا ً
الرئيس التنفيذي الســابق لـ»بنك عودة»
والذي استقال يف عام  2019خالل الحراك
سياســيا ً واحداً .كانــت للقطاع املرصيف
 الثــورة .فهل من بــاب الصدفة إنتقالوالءات متعــددة ومثّل جميــع األحزاب
نائب الرئيــس التنفيذي
السياســية عرب التاريخ.
السابق لـ»بنك عودة» إىل
فهل هي مصادفة أن اثنتني
مرصف غالبية مساهميه
من أكرب الرشكات املتعاملة
يُص َنف لبنان األول
من حركة  8آذار؟
بالنقد يف البالد حاليا ً تدينان
في منطقة الشرق
يف عام  ،2008تم تعيني
بالــوالء لـ»التيار الوطني
الحر» الذي يخضع رئيسه األوسط وشمال أفريقيا أريستيد فوراكيس كأحد
أعضاء فريق استشــاري
لعقوبــات أمريكية؟ هذا
والثاني عالميًا (بعد
ألحــد املصــارف الدولية
هــو الحزب نفســه الذي تونغا  )43.9%من حيث
لتقديم املشــورة بشــأن
يحكم ولديــه األغلبية مع
حليفه الثنائي «حزب الله» مساهمة التحويالت
الخيارات االســراتيجية
في الناتج المحلي
لـ»بنك عــودة» ،بما فيها
 حركة «أمــل» واملك ّلفدمج بمليــارات الدوالرات
بإيجــاد حــل لألزمة مع
اإلجمالي
مع مؤسســة يف املنطقة،
صندوق النقد الدويل!
وذلك إلنشــاء مرصف ضخــم يف منطقة
الرشق األوســط وشــمال أفريقيا .عمل
هل هي مصادفة أيضًا عدم إيجاد
مع أريستيد السيد كريم نجيم املستشار
حل ألزمة القطاع المصرفي؟
االقتصــاديّ لـ»التيار الوطنــي الحر»
بعدما فشــل البعض بالسيطرة عىل
والصديق املقرب لجربان باسيل .بعد مرور
القطاع النقدي واملــريف طوال مدة هذا
عامني عىل هذه الوظيفة يف «بنك عودة»،
العهد ،ها هو ينجح يف تدمري هذا القطاع
دُعي أريســتيد اىل ترك املرصف الدويل يف
من خالل سياســاته اإلقليمية وإنشــاء
لندن واالنضمام اىل «بنك عودة» ،ثم انضم
اقتصاد نقدي بديل يســتفيد منه األفراد
الحقا ً إىل أسرتو بنك كرئيس تنفيذي.
الخاضعون للعقوبات.
بالعــودة اىل أمــوال «التحويــات
إن عالقة أمل أبو زيد بالرئيس وصهره
النقديــة» ،فيمكن القــول إنها ما يُبقي
معروفة .كما أن أمل أبو زيد من املساهمني
لبنان عــى قيد الحيــاة يف الوقت الحايل
يف «أســرو بنك» مع النائب اللواء جميل
يف ظل إنهيار قيمــة مداخيل العديد من
الســيد وفالديمري ســوتوف ونسيم ولد
املواطنني .لكن هذه «التحويالت النقدية»
قدور.
هي نعمة مقنّعة ،كمــا أنها أيضا ً «حبة
تجــدر اإلشــارة اىل أن فالديمــر
زاناكس» تُبعد ضغط أي ثورة عن اجتياح
سوتوف كان مديرا ً إداريا ً لرشكة «إيركوت
الشوارع يف أي وقت قريب أو الضغط عن
كوربوريشــن» يف روســيا ،وهي رشكة
الحكومة إليجاد حل .بات الناس مخدرين
لتصنيع األسلحة .كما أن نسيم ولد قدور
بهذا الدعم.
هو إبن الرئيس التنفيذي السابق لرشكة
فأين لبنان من قوانني مكافحة غسل
«ســوناطراك» الذي اعتقلته اإلنرتبول يف
األموال وقوانني مكافحة تمويل اإلرهاب يف
ترشين األول  2021وســلمته إىل الجزائر

غمرة املعامالت النقدية التي تجري اليوم
وواقع اقتصاده الذي تحول نقديا ً بالكامل؟
كان القطاع املرصيف ممتثالً لفرتة طويلة
لهذه القوانني .بــل يف الواقع ،كان لبنان
يتعامل قبل األزمة مع  5مصارف مراسلة
يف الواليات املتحدة مقابل تعامل مرصفني
مراســلني فقط مع املكسيك! لكن يف ظل
االزمة اليــوم ،اصبحت هــذه املصارف
املراسلة تشرتط التعامل فقط عىل أساس
نقدي مع لبنان مــا يعني عمليا ً إضطرار
املصارف اللبنانية اىل إرسال املبالغ كاملة
نقدا ً اىل الخارج وعدم إستخدام االعتمادات
.letters of credit
أولئك املســتفيدون مــن االقتصاد
النقدي الحــايل لديهم وضع مربح يف كلتا
الحالتني .فكلما طالت مدة بقاء لبنان من
دون خطة خالص زادت أرباحهم النقدية،
وإن وُضعت خطة ونُفذت وأُعيدت هيكلة
القطاع املرصيف ،فسنراهم أول املسارعني
لرشاء املصارف بســبب الثــروات التي
حققوها.

من المسؤول عن بؤس المواطن
العادي؟ هل ما زال المصرفيون؟

هنا تذكري بأن الحكومة اللبنانية لم
تتوصل بعد إىل خطــة إنقاذ مع صندوق
النقد الدويل رغم مرور ثالث سنوات عىل
األزمة يف لبنان .ففي نيســان  ،2022تم
التوصل إىل اتفاق عىل مستوى املوظفني
لم ينجــزه لبنان .طالب صنــدوق النقد
الدويل الحكومة اللبنانية بإصالحات ولم
تقم بها.
يف الختــام ،صــدق راي داليو كبري
مديري صنــدوق مايل يف العالــم بقوله:
«حني تفرغ الخزائن وتوجد حاجة للمزيد
من النقود ،تُطبــع النقود ما يهبط قيمة
العملة .حني يكون لديك مشــاكل مالية،
يزداد االســتقطاب وكذلك الشعبوية من
اليسار ومن اليمني .يمكن أن تـــنتج عن
هذا فرتة من الفوىض ويمكن أن يؤدي يف
النهاية إىل حرب أهلية».
(*) خبرية األسواق املالية العاملية

 18مليار دوالر كلفة الفراغ الحكومي منذ بدء األزمة
خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
رقم قيايس جديد ســيتأهل لبنان لكرسه
مــع نهاية ترشين االول الجــاري .فمع حلول
التاســع والعرشين مــن هذا الشــهر ،يكون
لبنــان قد أمىض نصف فــرة األزمة ،املصنفة
كإحدى أشــد ثالث أزمات ،عىل مستوى العالم
منذ منتصــف القرن التاســع عرش ،من دون
حكومة .إذ منذ تقديم الرئيس ســعد الحريري
استقالته يف نهاية ترشين االول  2019عىل أثر
اندالع ثورة  17ترشين ،ولغاية اليوم بلغ العدد
الرتاكمي أليام تعطيل الســلطة التنفيذية 590
يوماً .وإذا افرتضنا أن مع كل يوم تعطيل تزيد
الخسارة بني  25و 30مليون دوالر ،فان الكلفة
االجمالية للفــراغ الحكومي منــذ بدء االزمة
ترتاوح بني  15و 18مليار دوالر.

إذا اســتثنيا العام  2022الذي بلغ فيه أيام
التعطيل الحكومي  5أشــهر بالتمام والكمال
لغاية يــوم أمس ،فــان التعطيــل الرتاكمي
الحكومــي والرئايس من العــام  2006ولغاية
العــام  ،2021أي يف غضــون  15ســنة بلغ
 4713يوماً ،أو ما يعادل  13ســنة .أرقام قد ال
يستوعبها عقل ،خصوصا ً يف ظل االنهيار الحر
الذي يعاني منه لبنــان بعد العام  .2019و»يف
الوقت الذي كان يفــرض بالحكومة ومختلف
املؤسســات أن تكون يف حالة تأهب دائمة منذ
انفجار االزمة ،وأن تضع الخالفات السياســية
جانباً ،وتــرك اجتماعاتها مفتوحة القرار كل
ما يلــزم من قوانني وإجــراءات للتخفيف من
وقع األزمــة ومحاولة الخــروج منها ،فعلت
العكــس» ،يقول مصدر متابــع« .إذ تفاقمت
الخالفات ،وزادت االنقسامات ،واستقتل أزالم

املنظومة لحمايــة مصالحهم الضيقة ،والدفاع
عن مكتســباتهم غــر املرشوعــة .وبالتايل
استحال التعطيل سيد املوقف ،وأصبح من رابع
املستحيالت االتفاق عىل رؤية إنقاذية واحدة يف
الداخل ،أو حتــى موقف واحد يف التفاوض مع
الخارج.
وكل ما يتــم التعهد به من قبــل الفريق
املفاوض مع صندوق النقد ،يُنقض بعد دقائق.
ولعل العودة إىل تضمــن خطة التعايف صندوق
اسرتداد الودائع ،واســرجاع نغمة بيع أصول
الدولة هي الدليل».
بحســب مختلف املؤرشات ســيضاف هذا
العام عىل أشهر التعطيل الخمسة ،شهرا فراغ
يف ســدة الرئاســة األوىل .وذلك يف ظل صعوية
التوصل إىل انتخــاب رئيس جديــد من اليوم
ولغاية نهايــة العام .وبذلك تصبح حصة العام

 2022االصعب عىل االقتصاد مــن التعطيل 7
أشهر.
وبعيــدا ً عــن الكلفتــن املبــارشة وغري
املبــارشة التــي تضيفها حكومــات ترصيف
االعمال والفراغ الرئايس عىل االقتصاد ،نتيجة
العجزعــن أخــذ القرارت املصرييــة وتصاعد
املناكفات السياســية ،يلفت املصــدر إىل أنه
«يستحيل عىل صندوق النقد الدويل يف ظل هذه
الظــروف التوقيع عىل أي اتفاق .ولو ســلمنا
جدال ً بإمكانية إقرار الرشوط املســبقة التي تم
وضعها من إعادة هيكلــة املصارف ،إىل إقرار
القوانــن االصالحية ،وصوال ً إىل تأمني الحماية
املجتمعيــة ،فان عدم االســتقرار الســيايس
والجهــل بطبيعة املرحلــة القادمة ،يقوضان
أي مسعى جديد ملســاعدة لبنان وانتشاله من
أزماته».

١٨

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٩٦٥السنــــة الـرابـعـة

الســبــت  ٢٢تشرين األول 2022

ّ
وتتحكم بتحرّكاته وحياته!
أسعار المحروقات نار «تلسع» المواطن...

اللبناني بات َيحلم بـ "الكزدورة"
ُيعاني اللبناني «األم َّر ْين» من ارتفاع أسعار المحروقات التي «تكويه» بنارها،
ّ
َّ
بكافة تح َّركاته اليوميّة َّ
مما
يتحكم
حيث أصبح ارتفاع كلفة النقل
يضط َّره في ُمعظم األحيان إلى إلغاء موعد ما أو زيارة ما ،وحتى
حلماً بعيد المنالْ ،
«الكزدورة» باتت ُ
إذ وصل سعر صفيحة البنزين حتى
َّ
تتحمله غالبية
كتابة هذه السطور إلى  757ألف ليرة وهو مستوى ال
اللبنانيين ،كما بلغ سعر صرف الدوالر مستوى  40ألف ليرة.
رمــــاح هاشــــــم
الموظف «أكل الضرب»

بعــد أن كانــت تكلفــة الرسفيس من
الشويفات إىل بريوت ويف أقىص الحاالت تبلغ
ما بني الـ  10آالف والـ  15ألف لرية أصبحت
اليوم تفوق الـــ  200ألف لرية ،وهذا اإلرتفاع
الجنوني ينســحب عىل التنقــات يف كافة
املناطق اللبنانيــة ،وأمّ ا التأثري األخطر فكان
عىل املوظف الذي ال يتقاىض أكثر من ً 95
ألفا
كبدل نقل يومي ،وذلك مهما بعُ دت مســافة
العمل عن منزله ممّ ا يضط َّره إىل دفع الفارق
من جيبه للذهاب اىل مكان عمله.

تسعيرة التنقل «خيالية»

ولإلضــاءة عىل هــذا املوضــوع أعدَّت
ً
دراســة أشارت فيها
«الدولية للمعلومات»
إىل كلفة الرحلة ذهابــا ً وإيابا ً داخل املناطق
اللبنانيّة ،والتي أصبحت عىل الشكل التايل:
طرابلس إىل بريوت 1 :مليون لرية.
بريوت إىل جونيه 310 :آالف لرية.
بريوت إىل صيدا 360 :ألف لرية.
بريوت إىل زحلة 660 :ألف لرية.
بريوت إىل بعلبك 1 :مليون لرية.
بريوت إىل حلبا ،عكار 1.120 :مليون لرية.
بريوت إىل بنت جبيل1.5 :مليون لرية.
بريوت إىل الناقورة 1.230 :مليون لرية.
ضمن مناطق بريوت :نحو  140ألف لرية.

كلفة التدفئة باهظة

وال يتوَّقف األمر عىل التنقل حيث ينتظر
اللبناني بسبب إرتفاع أسعار ّ
كافة املشتقات
النفطيّــة ما هــو أخطر بكثري ،ال ســيّما
القاطنني يف الجبل وأبناء القرى النائيّة الذي
يتوجســون من قدوم فصل الشتاء ،والذين
قد يضط ُّرون لتحمُّل «لسعات الربد» بعد أن

لسعتهم أسعار املحروقات التي تَقيهم من هذا
الربد ،ففي أشــهر كوانني وشباط قد ال يَجد
هؤالء ال مازوت بفعل ارتفاع أسعاره الجنونيّة
وال قطعة حطب يتدفأون عليها.
ومع تدهور الوضــع اإلقتصادي تعجز
عائالت لبنانية كثرية عــن تأمني محروقات
التدفئة حيث لجأ بعضهم إىل اســتباق فصل
الشتاء بقطع األشجار حتى لو كانت مُثمرة
مثل أشــجار الزيتــون وتخزينها للشــتاء
القارس املوعود ،فيما ال يَجد مسؤولو البالد
حاجة للتفكري كيف سيم ُّر الشتاء عىل أبناء
َّ
شغالة
هذا الشعب ما دامت «شوفاجاتهم»
24عىل  24وينعمون بدفء يمنعهم حتى من
التفكري بغريهم!
ويف هــذا اإلطار ،يــرح مُمثل موزعي
املحروقات فادي أبو شــقرا كلفــة التدفئة
للعائلة الواحدة يف الجبل مع إستمرار اإلرتفاع
الجنوني ألســعار املحروقات ،ويُفندها عىل
الشــكل التايل« :اليوم ســعر برميل املازوت
تجاوز الـ  9ماليني لــرة ،واملواطن يف الجبل
بحاجة إىل  10براميل أي ما يُســاوي الـ 90
مليون لرية» .وهنا يُناشــد مســؤويل الدولة
وحاكم مرصف لبنان رياض سالمة «الشعور
مع املواطن الذي يقطن يف الجبل وبحاجة إىل
التدفئة».
«ويف ظ ّل ما نعيشه من أوضاع إقتصاديّة
صعبة» ،يوجّ ه أبو شــقرا للمســؤولني عدّة
أســئلة« :من أين ســيتم َّكن هذا املوطن من
تأمني تكلفة التدفئة والتي تُساوي ما يُقارب
الـ  90مليون لرية ،وهــو بالكاد يتم ّكن من
تأمني قوته اليومي؟ هــل هذا معقول؟ أين
الرحمة والشفقة؟
ويُحمّ ــل أبو شــقرا« ،مــرف لبنان
املسؤوليّة ،بسبب استمراره برشاء الدوالرعرب
ّ
الخاصة».
الرشكات
ويُطلق رصخة باســمه كمُمثل موزعي

ّ
مؤشر
 %162إرتفع
أسعار اإلستهالك
السنوي أليلول

سعر المازوت «يقطع ظهر» المواطنين

محروقات «من أجــل املوطن اللبناني والذي
لم يعــد بإمكانه اإلســتمرار يف ظ ّل كل هذه
الضغوطات عىل ّ
كافة األصعدة».

مزيد من اإلرتفاع

ويُشري أبو شــقرا إىل «أنّنا سنرى أيضا ً
وأيضــا ً املزيد يف إرتفاع أســعار املحروقات،
يف حال اســتم ّر التقنــن يف النفط وتخفيف
«أوبيك» اإلنتاج مــن جهة ،ومن جهة أخرى
فإن دوالر السوق الســوداء يف لبنان هو عىل
ارتفاع مستم ّر فقد تجاوز الـ  40ألف لرية وال
أحد يعلم إىل أين سيصل».

هل من بديل؟

أخبار سريعة

هذه األعباء الثقيلة إىل أين ستدفع املواطن
اللبناني ،يُشــر هنا أبو شقرا إىل ّ
أن «كل هذا
ســيدفع ثمنه املواطن اللبناني ،ممّ ا دفعه إىل
البحث عن وسائل أخرى أوفر ،ومن هنا لجأ
إىل قطع الحطب ،وهذا ما تسبَّب بهجمة كبرية
عىل األحراج».
«لبنان األخرض يف خطــر» ،وعالو ًة عىل
ذلك يوجه أبوشــقرا ندا ًء «للمسؤولني ّ
كافة
ومن دون استثناء للتح ّرك رسيعاً ،ومعالجة
املوضوع قبل فــوات اآلوان» .وتَوجُّ ه الناس
لقطــع األشــجار بعد عجزهم عــن تأمني
املحروقات مما يتسبَّب بكارثة بيئية خطرية.
كارثة بيئية خطرية
ويؤ ّكد رئيس حزب البيئة العامي ورئيس
خرباء حماية الصحة والبيئة العاملية واملناخ
ومستشــار الهيئة العليا لإلغاثة يف الرساي
الحكومي الدكتور دوميــط كامل ،أنّه «مع
وبخاصةٍ
ّ
بداية فصل الخريف والطقس البارد،
يف املناطــق الجبليّة يبدأ أبنــاء تلك املناطق
باإلستعداد ملواجهة موجات الربد بكل ما أُتيح
لهم من وسائل».
ويضيف« ،اليوم ويف ظ ّل ما نعيشــه وما

يشهده لبنان من غالء فاحش بأسعار املازوت
وكافة املشــتقات البرتوليــة ،والتي تخطت
املعقــول ال يُمكن ألي مواطــن تأمينها مع
تزايد الضغوطات اإلقتصادية عليه» ،ويرشح
عن التكلفة العالية ويقــول« :طن الحطب
كان يف السابق يســاوي  100دوالر أما اليوم
فقد أصبح بـ  250دوالرا ً بأرضه وفق ســعر
الرصف يف السوق السوداء».
ويتابع« ،من هنا لجأ املواطن إىل الحطب،
وأصبحنا أمام خطر كبري جدًّا يتمثّل بالقطع
العشــوائي والجائر لألشجاراملعمرة والنادرة
ّ
وبخاصة
كالصنوبر واألرز والسنديان املعمّ ر،
يف املناطق البعيدة عــن أعني األجهزة األمنيّة
والقوى األمنيّة».

دور وزارة البيئة!

ومــاذا عــن دور وزارة البيئــة يف منع
«املجزرة» التي ترتكب بحق الطبيعة والبيئة
يف لبنان؟
تُفيد مصادر وزارة البيئة ،بأ ّ ّن «الوزارة
والوزير يف حكومة ترصيف األعمال ياســن
نارص تحديداّ ،يُتابعان املوضوع جديا ً ويُوليانه
أهميّة قصوى» ،وعــن الخطوات التي يقوم
بها الوزير ،تُشري املصادرإىل ّ
أن «الوزير وفور
تلقيه أيّ شكوى تتع ّلق بقطع األشجار يف أية
منطقة كانت ،يُبادر فــورا ً لإلتصال باملدعي
العام البيئي يف كل محافظة ويتقدّم بشكوى
باســم الوزارة يف ّ
حق املتو ّرطني بقطع هذه
األشجار التخاذ اإلجراءات الالزمة» ،وتكشف
املصادر «عن السعي والعمل من اجل تحفيز
املواطنني عىل استخدام «جفت الزيتون» بدل
قطع األشجار».
الشــعور بالخوف عىل وجه لبنان يدفع
َّ
سيتغي هذا الوجه بعد فصل
إىل الســؤال هل
الشتاء لنستفيق عىل لبنان آخر؟ لبنان القاحل
بدل لبنان األخرض؟

 Twitterأمام عملية تسريح جماعية

تلوح يف األفق عملية ترسيح جماعية يف «تويرت» ،ال سيّما إذا أنجز امللياردير إيلون ماسك
صفقة رشاء الرشكة التي تبلغ قيمتها  44مليار دوالر .فخالل عرض صفقته عىل املستثمرين،
قال ماســك إنه يخطط للتخلص من نحو ثالثة أرباع العاملني يف الرشكة وجعل عددهم أكثر
بقليل من َ
ألفي موظف .ويعمل يف «تويرت»  7500شــخص .وحتى إذا فشلت صفقة ماسك،
ســتؤدي خطة الرشكة لخفض حواىل  800مليون دوالر من كتلة رواتبها بحلول نهاية العام
املقبل ،إىل التخيل عن حواىل ربع العاملني فيها .فخفض العدد يف الرشكة املتمركزة يف ســان
فرانسيســكو قد يؤدي إىل إضعاف قدرة املنصة عىل تعديل املنشورات املسيئة أو ضمان أمن
البيانات.
وقال كارل توبايس األستاذ يف كلية الحقوق بجامعة ريتشموند« :عندما يشرتي إيلون
ماسك املوقع سيكون قادرا ً عىل أن يفعل ما يشاء»؛ مشريا ً إىل أن «تويرت» كان يواجه أساسا ً
مشــكلة يف جني األموال قبل أن يأتي ماسك ويقاضيه .ورفعت املنصة دعوى قضائية إللزام
امللياردير برشوط صفقة االســتحواذ التي ّ
وقعها يف نيســان املنــرم بعدما حاول األخري
َ
الطرفــن حتى  28ترشين األول إلنهاء
التم ّلــص منها .وع ّلق قاض أمريكي الدعوى وأمهل
الصفقة الضخمة مجدداً .ويثري إرشاف ماسك املحتمَل عىل موقع التواصل اإلجتماعي املؤثّر
قلق ناشطني يخشون أن يفتح األبواب أمام املزيد من املنشورات املسيئة واملض ِّللة( .أ ف ب)

إرتفع مؤشر اسعار االستهالك
في لبنان لشهر أيلول بنسبة
 162,47%مقارنة مع شهر
أيلول  ،2021كما جاء في المؤشر
الصادر عن إدارة االحصاء
المركزي في رئاسة مجلس
الوزراء.
وسجّ ل مؤشر اسعار االستهالك
لشهر أيلول  ،2022إرتفاعا بنسبة
 8,40%مقارنة مع شهر آب
 2022كما سجّ ل هذا الرقم على
صعيد المحافظات إرتفاعا ً كما
يلي:
 بيروت بنسبة7,21% محافظة جبل لبنان بنسبة8,02%
 إرتفاعا ً في محافظة الشمالبنسبة 9,17%
 إرتفاعا ً في محافظة البقاعبنسبة 8,77%
 إرتفاعا ً في محافظة الجنوببنسبة 9,02%
 إرتفاعا ً في محافظة النبطيةبنسبة 10,20%

الخليل :لتطابق سعر
الصرف مع الدوالر
الحقيقي
ع ّلق وزير المال في حكومة
تصريف األعمال يوسف الخليل
على موضوع الموازنة والدوالر
الجمركي وتوحيد سعر صرف
الليرة .بالنسبة لهذا األخير ،قال
إن الدو َل التي لديها أكثر من
سعر صرف مريضة اقتصادياً.
استراتيجياً ،يجب أن يتجه سعر
صرف الليرة ليتطابق مع سعر
الدوالر الحقيقي ،وهي ربما أبسط
وسيلة للجم التهريب والتخلص
من المضاربة على حساب قيمة
الليرة وبالتالي من اغتناء أقلية
من المحتكرين على حساب عامة
الناس».
وأعلن ان «موازنة العام  2022التي
خرجت من الوزارة كانت مقبولة
بكل المقاييس المحلية والدولية،
ولكن التأخير في إقرارها وتدهور
قيمة العملة الوطنية وتقلبات سعر
الصرف ،كل ذلك ،فرض علينا
إعادة تصحيحها باستمرار حتى
الساعات االخيرة (كما الحظتم مثالً
بعد إضافات وزارتي المواصالت
واألشغال العامة مشكورتين)».
وقال« :أيا ً يكن ،بجهود لجنة المال
البرلمانية ،وصلنا الى مشروع
موازنةٍ
حظي على موافقة أكثرية
َ
الكتل البرلمانية لئال أقول ك ّلها».

تمديد إفادات التسجيل
لإلستفادة من الضمان
أصدر مدير عام الصندوق الوطني
للضمان اإلجتماعي محمد كركي
مذكرة رقم  54قضت بتمديد
مفعول جميع إفادات التسجيل
والمتابعة الدّراسية الصادرة
عن الجامعة اللبنانية للعام
الدراسي  ، 2022-2021بصورة
استثنائيّة ،لغاية ،2022/12/31
األمر الذي يضمن استمرارية
استفادة ّ
الطلب الجامعيين
واألبناء الذين هم على عاتق ذويهم
ويتابعون دراستهم الجامعية من
التقديمات الصحيّة للصندوق
حتى نهاية العام «.2022
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موردنت تدخل سباق "داونينغ ستريت" واحتمال "عودة جونسون" يتعزّز
فيما بــدأت يف اململكة املتحدة حملــة البحث عن
شخصية ّ
لتول رئاسة الحكومة خالل أسبوع عىل أبعد
حدّ ،خلفا ً لليز تراس التي أعلنت اســتقالتها من رئاسة
الوزراء الخميس ،دخلت وزيــرة العالقات مع الربملان
بيني موردنت أمس سباق " 10دوانينغ سرتيت" بإعالن
ّ
ترشحها للمنصب ،بينما تع ّززت فرضية عودة بوريس
جونسون إىل السلطة مع ّ
تلقيه تأييدا ً متزايدا ً داخل حزب
املحافظني الحاكم.
وموردنــت التي تو ّلت ســابقا ً حقيبتَــي الدفاع
والتجارة الدولية ،هي أوّل من يُعلن ّ
ترشــحه للمنصب
رســميّا ً بعد أن اضطر حزب الغالبيــة إىل تنظيم ثاني
اقرتاع داخيل يف فرتة زمنية قصرية الختيار زعيم جديد له
وللبالد .وقالت موردنت التي فشلت يف املرور إىل الجولة
الثانية من االقرتاع الســابق الختيار خليفة جونسون:
"أُعلن ترشيحي ألكون زعيمة حزب املحافظني ورئيسة
وزرائكم ،لتوحيد بلدنا ،والوفــاء بالتزاماتنا والفوز يف
االنتخابات الترشيعية املقبلة".
كما أفادت تقارير ّ
بأن جونســون قطع عطلته يف
الكاريبي للمشاركة يف الســباق الذي سيشهد تصويت
نواب حزب املحافظــن اإلثنني ،قبل اقرتاع محتمل عرب
اإلنرتنت ألعضاء الحــزب .وكان وزير التجارة جاكوب

ريس موغ املوايل لجونســون ،أوّل مسؤول يدعمه علناً،
فقد قال عرب "تويرت" إن "بوريس فقط يُمكنه الفوز يف
االنتخابات املقبلة" .كما تلقى جونسون دعما ً من وزير
الدولة وعضو الربملان سيمون كالرك.
أمّ ا وزير الدفاع بن واالس املدعوم من عدد كبري من
أعضاء الحزب ،فقال للصحافيني إنه ال ينوي الرتشــح
و"يف الوقت الحايل ،أميل إىل بوريس جونسون" ،معتربا ً
أن رئيس الوزراء السابق هو الزعيم املحتمل الوحيد الذي
يتمتع برشعية انتخابية عىل مســتوى اململكة املتحدة،
بعد أن قــاد املحافظني إىل انتصار ســاحق عىل حزب
العمال يف انتخابات العام .2019
لكن واالس رأى يف الوقت عينه أن "بعض األســئلة
التي تحتاج إلجابة" ال تزال مطروحة عىل جونســون
يف شــأن الفضائح املتعدّدة التي أسفرت عن إعالن فتح
تحقيق لم يبدأ بعد يف مجلس العموم .وإذا أدين جونسون
بالكذب عىل مجلس العموم يف شأن "فضيحة الحفالت"
التي أُقيمت يف مقر رئاســة الوزراء يف انتهاك إلجراءات
اإلغالق بســبب "كوفيد" ،فإنّه يُمكن تعليق عضويّته
يف الربملان أو حتى فصله منه .كذلــك ،عاود وزير املال
السابق رييش سوناك الربوز كمرشح له حظوظ يف ّ
تول
املنصب.

ميلوني ...رئيسة لوزراء إيطاليا
كمــا كما متوقعاً ،عُ يّنــت جورجيا ميلوني
التــي حققت مــع حزبهــا "أخــوة إيطاليا"
اليميني املحافــظ انتصارا ً تاريخيّا ً يف االنتخابات
الترشيعية ،رســميّا ً أمس رئيســة للحكومة،
لتُصبح أوّل إمرأة تشــغل هذا املنصب يف تاريخ
البالد.
وقدّمــت ميلوني اثــر تعيينها تشــكيلة
حكومتها التي ستؤدّي اليمني صباح اليوم أمام
رئيس الجمهورية سريجو ماتاريال .وتحظى ابنة
روما البالغة من العمر  45عاماً ،مع رشكائها يف
االئتالف ،زعيم حــزب الرابطة املناهض للهجرة
ماتيــو ســالفيني وزعيم "فورتســا إيطاليا"
ســيلفيو برلوســكوني ،بالغالبيــة املطلقة يف
مجليس النواب والشيوخ.
وتعكــس الئحة الوزراء رغبتهــا يف طمأنة
رشكاء رومــا ،إذ ّ
عي الرئيس الســابق للربملان
األوروبــي أنطونيــو تاجانــي من "فورتســا
إيطاليا" وزيرا ً للخارجية ،وأسندت إىل جانكارلو
جيورجيتــي ممثــل الجناح املعتــدل يف حزب

"الرابطة" والذي كان وزيــرا ً يف حكومة ماريو
دراغي التي انتهت واليتها ،حقيبة االقتصاد.
وبينما يواجه ثالــث أكرب اقتصاد يف منطقة
اليورو ،مثــل جريانه ،وضعــا ً اقتصاديّا ً صعبا ً
بسبب أزمة الطاقة والتضخم ،ستكون مهمّ تها
َ
حليفني متعبَني،
صعبة ،خصوصا ً أن عليها إدارة
سالفيني وبرلسكوني ،وضمان وحدة ائتالفها.
وكانت ميلوني قد وصلت يف وقت سابق مع
وفدها إىل قرص كورينايل الرئايس للقاء ماتاريال
يف إطار مشــاورات تسبق تشــكيل الحكومة.
وبعد اللقاء ،قالــت ميلوني" :ننتظر قرار رئيس
الجمهورية ونحن جاهزون بالفعل ،نُريد امليض
قدما ً يف أرسع وقت ممكــن" ،خالل ما وصفته
بأنه "لحظة مهمة لألمة".
وكتبت ميلوني يف تغريدة عىل "تويرت" مساء
الخميس" :نحن مستعدّون ملنح إيطاليا حكومة
تواجه حاالت الطوارئ وتحدّيات عرصنا بضمري
وكفاءة" .وميلوني الخطيبة املوهوبة ،مسيحية
محافظة ترفع شعار "الله ،الوطن ،العائلة".

السودان :إعالن "حال الطوارئ" في النيل األزرق
بعد اقتتال قبيل أدّى إىل مقتل
العرشات خالل يومني ،أعلن حاكم
والية النيل األزرق يف السودان أحمد
العمــدة بادي "حــال الطوارئ"
أمس ومنح قوات األمن صالحيات
كاملة "لوقف" االشتباكات.
وجــاء يف مرســوم أصدره
بــادي أنه "يُعلن حــال الطوارئ
يف كافة أنحــاء إقليم النيل األزرق
ملدّة  30يوماً" ،بحســب ما أفادت
وكالــة "فرانس برس" .كما ك ّلف
املســؤولني املح ّليــن للرشطــة
والجيش واملخابرات ،وكذلك قوات
الدعم الرسيــع إىل "التدخل بك ّل

اإلمكانــات املتاحة لوقف االقتتال
القبيل".
توازيــاً ،جــاء يف منشــور
للســفارة األمريكية يف السودان:
"يؤملنا ما ورد عن مقتل أكثر من
 200شخص يف أعمال عنف يف النيل
األزرق وتزايد عدد القتىل بســبب
االشتباكات يف غرب كردفان".
ّ
وحضت السفارة عىل "وقف
ً
مطالبة
العنــف عــى الفــور"،
الحكومة بأن "ترشك املجتمعات
املتــرّ رة يف حــوار الســتعادة
الســام" .كما دعــت إىل وصول
املســاعدات اإلنســانية من دون

متظاهرون ُيغلقون أحد الشوارع باإلطارات المشتعلة في الخرطوم
أمس (أ ف ب)

عوائق لضمان تقديم املســاعدة
لألشخاص املترضّ رين من القتال.
وعىل صعيد آخر ،تجمّ ع آالف
املتظاهرين الســودانيني هاتفني
"ال للحكم العسكري" بعد عام عىل
االنقالب الذي نفذه رئيس املجلس
السيادي وقائد الجيش عبد الفتاح
الربهان ،والذي وضع ح ّدا ً للعملية
االنتقالية الديموقراطية يف البالد.
وهتــف املتظاهــرون يف
الخرطوم "الشــعب يُريد إسقاط
النظام" .ويف مدينة أم درمان عىل
الضفة الغربيــة لنهر النيل ،هتف
محتجون "العسكر إىل الثكنات"،
يف إشارة ملطالبتهم بالحكم املدني.
ويف منطقــة رشق النيــل ،رشق
العاصمة الخرطوم ،تجمع املئات
وهتفوا ض ّد حكم العسكر.
وجابــت قــوات الرشطــة
العاصمة الخرطوم وجســورها
منذ صباح أمس ،إذ كانت "لجان
املقاومــة" ،وهــي مجموعات
األحيــاء التي تُن ّ
ظــم التحركات
املناهضة لالنقالب ،تدعو منذ أيام
عرب مواقع التواصل االجتماعي إىل
التظاهر.
كمــا أحيــا الســودانيون
املؤيــدون للديموقراطية الذكرى
الـ 58ألوّل "ثورة" أطاحت النظام
العسكري يف السودان ،وهي "ثورة
أكتوبر" من العام .1964

من أمام مقرّ رئاسة مجلس الوزراء في لندن أمس (أ ف ب)

الصدامات مستمرّة في الضفة الغربية
إســتم ّرت الصدامــات بني
القوات اإلرسائيلية والفلسطينيني
يف مدن عدّة يف الضفة الغربية أمس،
خصوصا ً يف مدينة جنني ،حيث ُقتل
الفلسطيني صالح عبد الله بريكي
( 19عاماً) وجُ رح  3آخرون خالل
االشتباكات مع الجيش اإلرسائييل
يف املدينة الواقعة يف شمال الضفة.
وذكــرت وزارة الصحــة
الفلســطينية يف بيان أن "بريكي
قتل فجر الجمعة برصاص الجيش
اإلرسائيــي بإصابــة يف رقبته"،
بينما أشــار الجيش اإلرسائييل إىل
أنّه ر ّد بالذخرية الحية عىل "إلقاء
متفجّ ــرات وإطالق نــار" خالل
عملية اعتقال يف جنني.
وأوضحت مصادر فلسطينية
يف جنني لوكالــة "فرانس برس"
ووكالــة "وفا" أن "قــوة كبرية
من الجيــش اإلرسائييل اقتحمت
وسط مدينة جنني بهدف اعتقال
مطلوبني" ،مشــر ًة إىل أن القوة

نابلس شهدت قطعًا للطرق باإلطارات المشتعلة أمس (أ ف ب)

مبان
اإلرسائيلية "داهمت عــدّة
ٍ
ونرشت قناصتها عىل أســطحها
وأطلق جنــود االحتالل الرصاص
الحي ووقعت خالل ذلك اشتباكات
عنيفة".
توازياً ،ح ّذر املتحدّث باســم
وزارة الخارجيــة األمريكيــة نيد
برايس من أي تطبيــع للعالقات

العراق :إرجاء جلسة الثقة
على حكومة جديدة
أرجأت القوى السياسية األساسية يف الربملان العراقي عقد
جلسة للتصويت عىل الحكومة كانت متوقعة اليوم ،فيما تواصل
الكتل السياسية مفاوضاتها يف شأن تشكيلة الحكومة املقبلة.
وبعدما أعلن "ائتالف إدارة الدولة" الذي يض ّم أبرز القوى
املوجودة يف الربملان العراقي حاليّاً ،الثلثاء ،عزمه عىل عقد جلسة
برملانية اليوم ملنح الثقة للحكومة التي يقوم محمد السوداني
تفض املفاوضات املتواصلة بني الكتل السياسية
بتشكيلها ،لم ِ
إىل حسم التشكيلة الوزارية املقبلة.
ويف هذا الصدد ،قــال النائب عن الحــزب الديموقراطي
الكردســتاني شــروان دوبرداني لوكالة "فرانس برس" ّ
إن
الجلسة "تأجّ لت لعدم توصل الســوداني مع الكتل السياسية
لتسمية الوزارات" ،الفتا ً إىل أنه "لم يحدّد موعد الجلسة املقبلة".
كما أكد النائب يف تحالف الســيادة ثابت العبايس أنه "ليســت
هناك جلسة" السبت ،متحدّثا ً عن "خالفات".
وبينما أوضح "اإلطار التنســيقي" الشــيعي يف بيان ليل
الخميس أنه فوّض الســوداني "االختيار بني املرشحني" الذين
قدّمتهم القوى السياســية أو "اقرتاح مرشــحني جدد" ،ذكر
بيان صادر عن مكتب الســوداني أمس أن "االتفاق بني الكتل
السياســية املكوّنة لإلطار يتضمّ ن منح الفرصة أمام ك ّل كتلة
لطرح مرشحيها لك ّل الوزارات".
وأضاف" :يُرتك أمر اختيار املرشــحني لشــخص رئيس
الــوزراء املك ّلف بنا ًء عىل الكفاءة والنزاهــة والقدرة عىل إدارة
الوزارة ،وفقا ً لألوزان االنتخابية لك ّل كتلة" .وأمام الســوداني
دستوريا ً  30يوما ً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه.
وأعلن الخصــم الرئييس لـ"اإلطار التنســيقي" ،الزعيم
الشيعي مقتدى الصدر ،أنه لن يُشارك يف الحكومة املقبلة.

مع نظام الرئيس الســوري بشار
األســد ،معتربا ً ّ
أن مصالحته مع
حركــة "حماس" تُظهــر عزلته
دوليّــا ً وإقليميّــاً .ورأى أن هذه
املصالحة ترضّ "بمصالح الشعب
الفلســطيني وتقــوّض الجهود
العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب يف
املنطقة وخارجها".

العثور على مقبرة
جماعيّة في تدمر
عثرت السلطات السورية أمس عىل
مقربة جماعية قرب مرسح مدينة تدمر
األثرية يف وســط البالد ،حيث ت ّم انتشال
 12جثة منها ،يُرجــح أن تنظيم "الدولة
اإلســامية" أعدمهم خالل سيطرته عىل
املنطقة.
وأفــادت وكالــة األنباء الســورية
الرسمية "ســانا" بأن الجهات املختصة
"عثرت عىل رفات" عدد من القتىل املدنيني
والعســكريني ضمن مقربة جماعية يف
محيط املرسح األثري يف مدينة تدمر ،كان
"إرهابيو تنظيم "داعش" قاموا بإعدامهم
خالل فرتة سيطرتهم عىل املدينة".
وانتشــلت  12جثة من املقربة ،جرى
نقلها إىل املستشــفيات الجراء فحوص
الحمــض النــووي تمهيــدا ً للتعرف إىل
هوياتها .وجرى خالل السنوات املاضية
العثــور م ّرات عدّة عىل عــدد من املقابر
الجماعية يف مناطق كانت تخضع سابقا ً
لســيطرة التنظيم اإلرهابــي ،أبرزها يف
مدينة الرقة ،معقله السابق يف سوريا ،ويف
محافظة دير الزور.
وســيطر التنظيم الجهادي يف الفرتة
املمتدة بني أيار  2015وآذار  2017مل ّرتَني
عىل مدينــة تدمر الواقعــة يف محافظة
حمص ،قبل أن يتم ّكن الجيش الســوري
بدعم من حليفته روسيا من طرده منها.
ودمّ ر "داعــش" العديد من معالم املدينة
األثرية وأعدم عددا ً من أبناء املدينة.

٢٠

الـــعـــــالـــــم
العـــدد  - ٩٦٥السنــــة الـرابـعـة

ترامب مدع ّو للمثول أمام "لجنة  6كانون الثاني"
قبــل نحو نصف شــهر عىل موعــد االنتخابات
ّ
املتوقع أن تُشــ ّكل مح ّ
طة انتخابية
النصفية التي من
قاســية عىل حزب الرئيس الديموقراطي جو بايدن،
سارعت لجنة التحقيق الربملانية يف الهجوم عىل مبنى
الكابيتول أمــس إىل الطلب من الرئيــس الجمهوري
الســابق دونالد ترامب املثول أمامها "يوم  14ترشين
الثاني أو بحدود" هذا التاريخ.
ويف بريد ت ّم نرشه ،أمــرت اللجنة ترامب أيضا ً بأن
يُربز سلسلة وثائق قبل الرابع من ترشين الثاني ،بينها
تقرير عن ك ّل االتصاالت التي أجراها يف الســادس من
كانون الثاني  .2021وقال املرشفان عىل اللجنة الربملانية
الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني:
"نُدرك أن اســتدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي،
ونحن ال نتعامل معه باســتخفاف" ،فيما كانت اللجنة
املكوّنة من  7أعضاء ديموقراطيني وعضوَين جمهوريَّني،
قد صوتت باإلجماع يف  13ترشين األوّل الستدعاء ترامب.
وأوضح تومسون وتشــيني أن هذه لن تكون امل ّرة
األوىل التي يمثل فيها رئيس ســابق أمام لجنة تحقيق،
واتهمــا ترامب باملســؤولية عن حملــة إللغاء نتيجة
االنتخابات الرئاســية لعام  .2020وتابعا" :كما ّ
تبي يف
جلسات االستماع التي عقدناها ،قمنا بجمع أد ّلة دامغة،
بما يف ذلك من عرشات من املسؤولني املعيّنني واملوظفني
الســابقني لديك ،عىل أنك قمت شــخصيّا ً بالتنســيق
واإلرشاف عــى محاولــة مر ّكبة إلبطــال االنتخابات
الرئاسية لعام  2020وعرقلة االنتقال السلمي للسلطة".

تزامناً ،قضت محكمة أمريكية بعقوبة الســجن
 4أشــهر ودفع غرامة قدرها  6500دوالر عىل ستيف
بانون ،الذي عمل مستشارا ً لدونالد ترامب إبّان توليه
الرئاســة ،وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس
النــواب يف الهجوم عىل الكابيتــول .وأعلن بانون أنه
يعتزم االســتئناف ،ما يُع ّلق تنفيذ الحكم .لذلك كان
قادرا ً عىل مغادرة املحكمة ،حيث أكد أمام الكامريات
احرتامه قرار القايض ،لكنّه لم يقف عند ذلك وتط ّرق
إىل السياسة.
وقال بانون" :سيكون الثامن من ترشين الثاني يوم
الحكم عىل نظام (جو) بايدن غــر الرشعي ...ونعرف
كيف ستســر األمور" ،يف إشــارة إىل انتخابات التجديد
النصفي التي قد يفقد فيهــا الديموقراطيون غالبيتهم
يف الكونغــرس .كما تحدّث عن عدد مــن أعضاء لجنة
التحقيق الربملانية يف أحداث السادس من كانون الثاني،
وتوقع أن "يتع ّرضوا لهزيمة".
ويف الغضون ،كشفت صحيفة "واشنطن بوست"
أن الوثائق التي صودرت من منــزل ترامب يف ماراالغو
يف فلوريدا ،تضمّ نت معلومات اســتخباراتية شــديدة
الحساســية عن إيران والصني تُهدّد بكشــف أساليب
التجسس األمريكية .ونقلت الصحيفة عن م ّ
ّ
طلعني عىل
القضية أن من بني الوثائق التي ضبطها محققو وزارة
العدل ،وثيقة حول برنامــج الصواريخ اإليراني وأخرى
"تصف عمالً اســتخباراتيّا ً شــديد الحساســية حول
الصني".

الـسـبـت  ٢٢تشرين األول 2022

باكستان :منع عمران خان
من الترشح لخمس سنوات
مُنع رئيس الوزراء الباكســتاني الســابق عمران خان أمس من
الرتشح ألي منصب ســيايس ملدّة  5سنوات ،بحسب ما أعلن محاميه،
بعد أن قضت لجنة االنتخابات يف البالد بأنه ض ّلل مسؤولني يف شأن هدايا
تلقاها أثناء تواجده يف السلطة.
وقال املحامي جوهر خان لوكالــة «فرانس برس»« :أعلنت لجنة
االنتخابات يف باكســتان أن عمران خان متو ّرط يف ممارسات فاسدة»،
مضيفاً« :سنطعن يف ذلك أمام محكمة إسالم أباد العليا يف الوقت الحايل».
والقرار هذا هو تحوّل آخر يف الجدل الســيايس الذي بدأ حتى قبل
اإلطاحة بخان يف نيسان ،وهو واحد من معارك قانونية عدّة خاضها نجم
الكريكيت الدويل الســابق وحزبه «حركة االنصاف» .وهاجم العرشات
من أنصاره سيارات كانت تُغادر مق ّر لجنة االنتخابات يف باكستان بعد
صدور الحكم ،واعتقلت الرشطة أحــد ح ّراس أمن عمران خان بعد أن
أطلق رصاصة عىل األرض.
كذلك ،أعلنت رشطة إســام أباد أن عنارص أمن العاصمة «يف حال
تأهب قصــوى» .ويف مدينة الهور الرشقية ،قطع أنصاره بعض الطرق
فيما استخدموا يف فيصل أباد إطارات مشتعلة لتعطيل حركة املرور.
وزعمت صحف باكستانية طيلة أشهر أن خان وزوجته تلقيا هدايا
سخية تُقدّر قيمتها باملاليني خالل رحالتهما إىل الخارج ،تشمل ساعات
فاخرة ومجوهرات وحقائب يد وعطور .ويُتّهم خان بعدم الترصيح عن
بعض الهدايا أو عن األرباح التي جناها من بيعها.

تـتـمـــات
"فرمان" آخر الوالية :لـ"تأميم" الترسيم...

وإذ اعتربت أوساط سياســية ّ
أن مضمون البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بهذا
املعنى «فيه قدر كبري من االستخفاف بالعقول والتسخيف املعيب للعامل الخارجي الحاسم
يف الوصول إىل اتفاقية الرتســيم ،وخصوصا ً الدور األمريكي عرب الجهود الجبارة التي بذلها
الوســيط آموس هوكشتاين ،والدعم الفرنيس الذي كان له الفضل يف تذليل العقبات األخرية
أمام إبرام هذه االتفاقية عرب رشكة توتال» ،أكدت األوســاط نفســها أنه «ال يمكن لعاقل
إنكار اإلرادة الخارجية يف إنجاز الرتســيم البحري بني لبنــان وإرسائيل لتأمني الحدود عىل
هذه الجبهة وتحصني االســتقرار تاليا ً يف املنطقة ،ولوال رغبة املجتمع الدويل يف ذلك ملا كان
هــذا االتفاق قد تحقق حتى ولو كانت هناك رغبة لبنانيــة جامعة بإنجازه ،تماما ً كما أنه
عىل املســتوى الداخيل ال يمكن لعاقل أيضا ً إنكار ّ
أن حاجة املنظومة الحاكمة إلعادة تعويم
نفســها عىل عوائد النفط والغاز هي التي شكلت الدافع األكرب وراء إبرام االتفاقية البحرية
مع إرسائيل ،إىل درجة القبول بالتنازل عن مئــات الكيلومرتات البحرية من املياه اللبنانية
املعرتف بها أمميا ً يف ســبيل ضمان نجاح املفاوضــات وتوقيع االتفاق وتعليبه ضمن إطار
«اإلنجاز الوطني» للبنان واللبنانيني».
ويف الغضون ،يرتقب املسؤولون تحديد الوسيط األمريكي موعد زيارته بريوت األسبوع
املقبل ،سيّما ّ
وأن مصادر الدوائر الرئاسية أكدت لـ»نداء الوطن» أنه «لغاية اللحظة ال يوجد
موعد رســمي نهائي» لهذه الزيارة ،مشري ًة إىل ّ
أن التحضريات جارية راهنا ً إلنجاز كل ما له
صلة بأجندة «بروتوكول التوقيع» عىل مذكرة الرتسيم األمريكية يف الناقورة األسبوع املقبل،
وهو ما رجحت أن يكون بني يومي األربعاء والخميس املقبلني.
وردا ً عىل ســؤال ،أوضحت املصادر ّ
أن «رئيس الجمهورية لم يحســم بعد الطرف الذي
ســيفوّضه توقيع مذكرة الرتسيم عن الدولة اللبنانية» ،وسط معطيات تشري إىل ّ
أن الجانب
اللبناني ال يزال ينتظر اتضاح طبيعة الوفد اإلرسائييل وعىل أي مستوى سيعمد اإلرسائيليون
إىل توقيع مذكرة الرتســيم الخاصة بهم مع األمريكيني ،لكــي يُبني عىل اليشء مقتضاه يف
مســألة تحديد طبيعة الوفد اللبناني ومســتواه يف التوقيع عىل املذكرة الخاصة بلبنان مع
األمريكيني.
توازياً ،اسرتعى االنتباه أمس إعالن وزير الطاقة واملياه يف حكومة ترصيف األعمال وليد
فياض من الرساي الحكومي صدور «قرار اســتثنائي» عــن رئييس الجمهورية والحكومة
«يتعلق باآلليات القانونية الجديدة بعد انســحاب رشكة «نوفاتيك» الروســية من تحالف
رشكتي «توتال» و»أيني» للتنقيب عن النفــط والغاز يف الرقعتني النفطيتني  9و  4يف املياه
االقليمية اللبنانية».
وإذ اكتفى فياض بهذا الترصيح املقتضب إثــر لقائه رئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي من دون تقديم مزيد من اإليضاحات حول مضمون هذا «القرار االستثنائي»
وطبيعة اآلليات القانونية الجديدة التي تضمنها ،كشفت مصادر مواكبة لهذا امللف لـ»نداء
أن «عــون وميقاتي ّ
الوطن» ّ
وقعا عىل قرار يجيز لوزير الطاقــة بيع حصة الدولة البالغة
ما نســبته  23%من كونســورتيوم الرشكات النفطية املعنيّة بعملية التنقيب والحفر يف
الحقول اللبنانية» ،مشري ًة إىل ّ
أن «املسألة حُ سمت بشكل نهائي وسيتم بيع حصة الدولة إىل
القطريني ليحلوا مكان الروس يف هذه العملية».

تجهيز الـ  ATMبـ"صيرفة" لزوم اإلقفال...

وعلمت «نداء الوطن» أن بنك «عوده» عىل سبيل املثال فتح خانة «صريفة» عىل «شباك»
الرصّ اف اآليل امس إســتنادا ً اىل قيمة الســحب التي ّ
تحق للمودع شهرياً ،فيودع املواطن يف
حســاب «فريش» باللرية اللبنانية ما يعادل  300دوالر وفق ســعر «صريفة» البالغ حاليا ً
 30100لرية  10 +دوالرات (رسم املرصف) أي ما يعادل  9,400,000لرية ليصار اىل سحبها
بقيمة  300دوالر نقدا ً وذلك وفق دوام العمل من الثامنة والنصف اىل الثانية عرشة والنصف.
بدوره يزاول بنك بريوت العمل بـ»صريفة الـ 400دوالر» كح ّد أقىص من خالل الـ.ATM
ّ
أمــا يف بنك «رسادار» فإجراء الســحوبات وفق
منصة «صريفــة» من خالل الرصاف
اآليل يبدأ العمل به األســبوع املقبل لحســابات اللوالر (اي الدوالر املسحوب عىل  8000لرية
واملرصّ ف إىل دوالر عىل ســعر «صريفة») أو اللرية اللبنانية (التي تسحب بالدوالر استنادا ً اىل
«صريفة»)  .تبقى «صريفة الـ 400دوالر» او «الـ ، Cash to Cashفالعمل جار لبدء توفريها
يف «رسادار» من خالل الرصّ اف اآليل ألن تلك العملية تحتاج اىل فتح حســاب «كاش» باللرية
اللبنانية للزبائن ،وبذلك يتم ّكن املودع من إنجاز «صريفة الـ 400دوالر» ،والسقف الذي ّ
يحق
له شــهرياً .وبالنسبة اىل املرصف اللبناني -الفرنيس ،الرصّ افات مجهّ زة إلنجاز السحوبات
ّ
املحدّدة شهريا ً من الحســابات باللرية اللبنانية وحتى حسابات اللوالر وفق
املنصة ،ولكن
«صريفة الـ 400دوالر» أوقف البنك العمل بها ،وقد يعاود السري بها بعد حني.
أما بنك لبنان واملهجر ،فســيبدأ بدوره يوم الخميس العمل بصريفة الـ 400دوالر عرب
ماكينات الـ ATMمــن دون املرور بـ Eblomكما كان الوضع عليه ســابقاً ،وبذلك يقوم
الزبــون بإيداع ما قيمتــه  400دوالر باللرية اللبنانية يف اليــوم األول ويتقاضاها يف اليوم
ّ
الثاني وفقا ً لســعر
منصة «صريفة» بدال ً من أن يتقاضاها يف اليوم الثالث ،علما ً أن املرصف
سيســتمر بفتح ابواب فروعه كافة يوم اإلثنني أمام العمالء من رشكات وأفراد فقط لتلبية
حاجات الزبائن والقيام بعمليات «صريفة».
توازياً ،وحول ما يقال عن رفع قيمة الســحوبات املرصفية املحددة بـ 8000لرية ،من
ّ
املتوقع كما علمت «نداء الوطن» من مصــادر م ّ
طلعة أنه بعد التوقيع النهائي عىل املوازنة

العامة وبدء العمل بالدوالر الجمركي وفق تســعرية  15ألف لرية ،سيت ّم رفع سعر الرصف
الرسمي للرية اللبنانية من  1500لرية اىل  15000لرية ،وعندها سيعيد مرصف لبنان النظر
بالتعاميم الصادرة عنه وإجراء التعديالت عىل السحوبات من الدوالر باللرية اللبنانية ،لكن
«لغاية الســاعة من غري املعلوم بعد تاريخ إقرار سعر الرصف الرسمي الجديد ،باعتبار أن
أن املؤرشات تدل عىل ّ
هذا األمر مرتبط بإقرار املوازنة والرشوع باإلصالحات ،عىل ّ
أن التوقيت
املرتقب لتعديل السحوبات املرصفية وفق السعر الرسمي قد يكون يف نهاية السنة» ،بحسب
املصادر.

كييف ُتحرّر  88بلدة في خيرسون

ويف هــذا الصدد ،ح ّذر رئيس الوزراء األوكراني دنيس شــميغال من أن احتمال انفجار
الســد التابع ملحطة كهرومائية لتوليد الكهرباء «قد يُخ ّلف آالف الضحايا ويتسبّب بإغراق
عرشات القرى» ،يف حني تحــادث وزير الدفاع األمريكي لويد أوســتن مع نظريَيه الرويس
سريغي شويغو واألوكراني أوليكيس ريزنيكوف .وخالل املكاملتَني املنفصلتَني ،شدّد أوستن
عىل أهمية الحفاظ عىل خطوط االتصال وسط الحرب املستم ّرة ض ّد أوكرانيا ،مجدّدا ً التزام
واشنطن الثابت بدعم قدرات أوكرانيا عىل مواجهة العدوان الرويس.
وشدّد أوستن كذلك عىل «دعم األرسة الدولية» ألوكرانيا ،ال سيّما لـ»قدرتها عىل الدفاع
عن نفسها مســتقبال» ،يف وقت أكد فيه الرئيس البيالرويس املشــ ّكك يف رشعيّته ألكسندر
لوكاشــنكو خالل زيارته مركزا ً للتدريب العســكري أن بالده «ال تحتاج إىل الحرب» ،وذلك
بعدما ش ّكلت مينســك مع موسكو قوة عسكرية مشرتكة أثارت مخاوف من تدخل مبارش
يف الحرب ض ّد أوكرانيا.
توازياً ،يضع االتحاد األوروبي خططا ً لتزويد أوكرانيا بمســاعدات اقتصادية شهرية
بقيمة  1.5مليار يورو خالل العام املقبل ،بحســب ما أعلنت رئيســة املفوضية األوروبّية
أورســوال فون دير اليني بعد قمة للدول الـ ،27يف حني اتهــم الرئيس األوكراني فولوديمري
زيلينسكي روسيا بـ»تعمّ د» تأخري عبور السفن املحمّ لة حبوبا ً أوكرانية والتي تُش ّكل إمدادا ً
حيويّا ً للعديد من دول أفريقيا وآسيا.
أمريكيّــاً ،انتقد الرئيس جو بايدن الحزب الجمهوري ،متّهمــا ً إياه بالرغبة يف تقليص
الدعم املايل األمريكــي ألوكرانيا يف حال فوز الحزب يف االنتخابات النصفية يف ترشين الثاني،
معتربا ً أن الجمهوريني «ليس لديهم أي فهم للسياسة الخارجية األمريكية».
وعىل صعيد آخر ،وافق الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان عىل استقبال رئيس الوزراء
الســويدي أولف كريسرتســون ،الذي كان قد أعرب قبل يوم عن استعداده للذهاب فورا ً إىل
تركيا للحصول عىل موافقة أنقرة عىل انضمام بالده إىل «حلف شمال األطليس».

المعلّمون اإليرانيون يعلنون اإلضراب :قوات األمن تقتل...

ويؤكد املع ّلمون ّ
بلباس مدني» يقومون بارتكاب أعمال
أن «القوات األمنية و(عنارص)
ٍ
عنف يف املدارس تشــمل «قتل العديد من الطالب واألطفال» .كما يؤكدون ّ
أن «عددا ً كبرياً»
من زمالئهم املوقوفني لم توجّ ه إليهم أيّ تهم .وأضاف املجلس التنسيقي لنقابات املع ّلمني:
«يجب عىل القادة أن يعلموا أن املجتمع التعليمي اإليراني لن يتسامح مع هذه الفظائع وهذا
االستبداد» ،مشريا ً إىل «دعم حركة االحتجاج يف كافة أنحاء البالد».
رساح غري مرشوط للطــاب املعتقلني وعودتهم إىل
كذلــك ،دعا املع ّلمون إىل «إطــاق
ٍ
مقاعدهم املدرســية» ،متحدّثني عن وفاة املراهقة اإليرانيــة أرسا بناهي ( 15عاماً) بعد
تع ّرضها للرضب من قبل قوات األمن خالل مداهمة مدرســتها يف مدينة أردبيل ،الواقعة يف
أن طالبا ً
شمال غرب إيران ،بينما ت ّم القبض عىل آخرين» ،األسبوع املايض .وأشاروا أيضا ً إىل ّ
دخل يف غيبوبة بعد تع ّرضه للرضب من قبل الرشطة.
ويف األثناء ،أظهــر مقطع فيديو ت ّم تداوله عىل نطاق واســع عىل وســائل التواصل
االجتماعي ،متظاهرين تجمّ عوا خارج مركز للرشطة يف مدينة زاهدان وهم يهتفون «املوت
للديكتاتور» ،يف إشــارة إىل املرشــد األعىل عيل خامنئي .ويف مقطع فيديو آخر نرشته إذاعة
«فاردا» ،وهي محطة ّ
تبث بالفارسية مموّلة من الواليات املتحدة ،ظهر محتجّ ون متجمّ عني
بعد صالة الجمعة وهم يهتفون «املوت لخامنئي» و»وحدة ،وحدة».
وكشف قائد رشطة سيستان بلوشستان الجنرال أحمد طاهري لوكالة «إرنا» الرسمية
أنه ت ّم اعتقال «نحو  57من مثريي الشــغب» ،فيما أعربت منظمات إنسانية عن خشيتها
من تع ّرض النشــطاء اإليرانيني الذين ُقبض عليهم خالل حملــة قمع االحتجاجات لخطر
التعذيب أو حتّى املوت خلف القضبان .بالتزامن ،أعلن املجلس الوطني للمقاومة اإليرانية أن
االحتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من  400متظاهر.
توازيــاً ،دعا مركز «هيومن رايتس إيران» االتحاد الدويل للتســ ّلق إىل حماية الرياضية
اإليرانية إلناز ركابي ،التي عادت إىل طهران بعد مشاركتها يف مسابقة يف كوريا الجنوبية بال
حجاب ،وجميع الرياضيني اإليرانيني ،مح ّذرا ً من أن «الحكومة اإليرانية معروفة بسياســة
االعتقاالت والتشويه واالغتيال بحق معارضيها».
وأعلنت قناة «بي بي يس» الناطقة بالفارســية ،ومق ّرها يف لندنّ ،
أن ركابي لم تعد إىل
منزلها و»أجربت عىل اإلدالء باعرتافات» تحت التهديد ،بعد عودتها من ســيول إىل طهران،
حيث استقبلها أنصارها كبطلة يف املطار ،مشــر ًة إىل أنّها احتُجزت يف األكاديمية األوملبية
الوطنية ،تحت مراقبة ضبــاط يرتدون مالبس مدنية ،حتّى التقــت وزير الرياضة حميد
سجادي .ووضعت الحقا ً قيد اإلقامة الجربية.

أخبار سريعة
تركيا :لرفع العقوبات
عن فنزويال وإيران
دعت تركيا إلى رفع العقوبات عن
فنزويال وإيران لمواجهة ارتفاع
أسعار النفط المرتبط بالحرب
الروسية ض ّد أوكرانيا .وقال وزير
الخارجية التركي مولود تشاوش
أوغلو« :العالم ك ّله بحاجة للنفط
والغاز الطبيعي من فنزويال...
ومن جهة أخرى هناك حظر على
النفط اإليراني» .وأضاف« :إذا
كنتم تُريدون خفض األسعار،
ارفعوا هذه العقوبات والغوا
إجراءات الحظر عن هذين البلدين
اللذين سيُمدّان األسواق» .ومن
دون أن يُسمّ ي واشنطن ،دان
تشاوش أوغلو ر ّد فعل الواليات
المتحدة على القرار األخير للدول
المصدرة للنفط وعلى رأسها
السعودية بخفض اإلنتاج لدعم
سعر الذهب األسود ،وقال« :نرى
أن دولة تُهدّد السعودية وهذا
التخويف ليس عادالً» .وكانت
فرنسا قد دعت في نهاية حزيران
إلى «تنويع اإلمدادات» في اتجاه
إيران وفنزويال من أجل الح ّد من
ارتفاع أسعار الوقود.

بوركينا فاسو :تولية
تراوري رئيسًا انتقاليًّا
ّ
نصب المجلس الدستوري في
بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم
تراوري رئيسا ً انتقاليّاً ،بعدما
وصل إلى السلطة نتيجة انقالب
في  30أيلول ،بحسب ما أفادت
وكالة «فرانس برس» .وقال
تراوري رافعا ً يده اليمنى لتأدية
اليمين أمام المجلس الدستوري:
«أُقسم أمام شعب بوركينا
فاسو وعلى شرفي بأن أحافظ
وأحترم وأدافع عن الدستور
والشرعة االنتقالية والقوانين»
في بوركينا فاسو .وقبل ساعات
على المراسم ،كان هناك تواجد
كبير لقوات األمن حول مقر
ّ
المؤسسة في واغادوغو .وتراوري
هو االنقالبي الثاني الذي ي ّ
ُنصبه
المجلس الدستوري خالل 8
أشهر ،بعد تولية اللفتنانت
كولونيل بول هنري سانداغو
داميبا ،الذي وصل إلى السلطة
نتيجة انقالب حصل في نهاية
كانون الثاني ،قبل أن يتع ّرض
بدوره النقالب في  30أيلول.

مواجهات دموية
في نيجيريا
ُقتل  18شخصا ً بينهم ضابطا
شرطة في أعمال عنف طائفية بين
مربّي ماشية ومزارعين في والية
بينو بوسط نيجيريا في وقت مبكر
األربعاء .وذكر المستشار األمني
لحاكم والية بينو بول هيمبا أن
رعاة الماشية اقتحموا قرية غبيجي
الزراعية في منطقة أوكوم وأطلقوا
النار عشوائيّاً .وتتّخذ الخالفات
بين المجموعات السكانية أبعادا ً
عرقية ودينية في نيجيريا التي
تض ّم عشرات األعراق والمنقسمة
بين الجنوب ذي الغالبية المسيحية
والشمال الذي تسكنه غالبية
مسلمة .وتطال مناطق شمال
غرب نيجيريا ووسطها أعمال
عنف تُمارسها عصابات إجرامية
معروفة مح ّليا ً باسم «قطاع
الطرق» ،والتي تُهاجم القرى حيث
تقتل السكان وتحرق المنازل
بعد نهبها وتقوم بعمليات خطف
للحصول على فدية.

تســـــالي ٢١

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٦٥السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٢٢تشرين األول 2022

الكلمات المتقاطعة
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أفقي ًا
 – 1جزر في الواليات المتحدة حيث تعتبر منطقة
ذاتية الحكم باالشتراك مع الواليات المتحدة -
منطقة فرنسية جزرية.
 - 2وزير خارجية أميركي سابق ِ -ع َوض العمل

واالنتفاع.

ُ - 3لعاب ال َّنحل َ -خضع وانقاد  -كان طيِّب النفس

ضح ًكا.
احا ُم ِ
َم َّز ً

الحب  -حاذق  -أحمر
ُ - 4متح ِّير من ش َّد ة
ِّ
باألجنبية.
 - 5أطراف األصابع  -جوهر  -جزيرة فرنسية.
 - 6أضواء  -نوع من الزبيب  -سعل.
 - 7هامة  -رئيس أميركي سابق.
 - 8آلة طرب  -نهض
مسرعا  -جاف.
ً

 - 9قادم  -آلة توزن بها األشياء الثقيلة  -الكامل.
س ْت ٌر ُي َم ّد للمرأة في
 - 10جائزة سنوية عالمية ِ -

ليحجب ما ورا َءه  -أوان  -أداة نصب.
ناحية البيت
َ

 - 11ارتجف  -فضاء  -اغترب.

 - 12صوف باألجنبية  -حب  -يوم باألجنبية -
خاصتي.
 - 13متشابهان  -محافظة في تركيا  -م ّرنهم.
 - 14ف َقد أباه قبل البلوغ  -وزير خارجية أميركي

راحل.

 - 15وزير خارجية أميركي راحل.

ضع داخل كل ( )LOZANGEاألرقام من  1إلى  8في كل خط أفقي
وعمودي .األرقام الموجودة داخل المربعات الرمادية هي حاصل مجموع
أربعة أرقام محيطة بها ،وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك
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سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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 – 1خائف و َف ِز ع  -ممثل أميركي من أفالمه
“.”Love Story
 - 2دولة أوروبية  -مدينة كندية.
 - 3رفسها برجله  -اشترع القوانين  -تف َّر غ
لعبادة الله وانقطع عن الدنيا إليه  -طعم الحنظل.
كف عن
 - 4نعم باألجنبية  -ضمير منفصل ّ -
وترك.
وت
 - 5أنثى الحمار  -صوت التيس  -ما ألِف الب ُي َ
والطير.
الحيوان
وأقا َم بها مع ال َّناس من
َّ
ِ
 - 6مدينة فرنسية  -صوت اإلنفجار  -شقيق
 أماثيل. - 7شجر كبير من فصيلة القرينات  -اندفع
السيل.
 - 8ع ّدد محاسن الميت وبكاه  -امتطى الدابة
 دولة جزرية في ميالنيزيا في جنوب المحيطالهادئ.
الص َعداء.
تنفس ُّ
 - 9نظفها بالماء  -تن َّفس ُّ
 - 10متشابهان  -فنان لبناني كبير  -بئر
باألجنبية.
 - 11منخر  -طري  -شاي باألجنبية  -إحدى
محافظات سوريا.
 - 12وزير خارجية أميركي راحل.
 - 13مدينة في باكستان  -وكالة أنباء عربية -
بدأ طلوع النجم.
أخره وأرجأه.
 - 14سرعة  -نواح وأطراف ّ -
 - 15تسوية األقالم والعيدان ونحوها  -تردد
صوته في صدره  -مدينة إيطالية.

المربعات الذهبية

8x8

4

عمودي ًا

4
9

6
8 2

7

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.
 – 1أُسس وقواعد ومعلومات أ ّولية.
 - 2محظوظ.
 - 3حيوانات يضرب بها المثل في اإلحتيال.
 - 4من الحشرات.
 - 5طائر من الجوارح.
 - 6استحدث وابتكر.
 - 7من يأخذ شيئا ً بجفاء.
 - 8سلطة وتأثير.
 - 9خالص من ذنب أو تهمة.
 - 10شدة الجوع.
 - 11المعة ،صفة للسيوف.
 - 12أ ّول من يقوم بأمر.
 - 13أوعية كبيرة.
ُ - 14ن ِحت القلم.
 - 15اغتناء.
 - 16تزينت المرأة وأظهرت محاسنها.
 - 17مو ّقر.
 - 18نعمة من الله.
 - 19مندفع فجأة.
 - 20أرسل رسالة بواسطة جهاز إرسال
السلكي.
 - 21لون بين السواد والبياض.
ُ - 22ج َسيْم ُي َك ِّون نواة ال ّذرة.
 - 23مؤكد.
 - 24أوتاد صغيرة من حديد.
 - 25سفينة بخارية كبيرة.

تبروون

تمزب

نباىر

اليبرم

= 74
غوثبر

ربقأ

رتبجت

ارقةب

يءبر

= 60
ادئمب

عإبتد

يتخب

خرةبا

ادئب

= 46
ثقمنب

جملب

ثإرءا

اشقب

عباثل

= 59

19
منبثق
طوةس

بتمث

=
54

=
73

اميرمس

عارس

=
65

مرةس

=
70

= 86

=
63
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 16
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 169
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 94
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 95
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 139
أن يكون 519

كةرب

7

38 137

19

الكلمات المتقاطعة

31
101

196

121 184
104

149

162

98

81

131

73

91 145 99

115

أفقيا – 1 :قشتمر  -ارز  - 2 -رادوبيس
  - 3يتم  -اليسا  - 4 -شورت  -بريق  - 5نبس  -دا  - 6 -ارب  -نزل 7 - ميكادو  -يم  - 8 -يا  -الحداد - 9 -رنا  -العنق.
عموديا - 1 :قريش  -امير - 2 -
شاتوبريان  - 3 -تدمر  -بك  - 4 -مو
 تن  -أ أ  - 5 -ربا  -بادال  - 6 -يلبس وحل  - 7 -اسير  -دع  - 8 -سيد زيان - 9 -زقاق المدق.
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الريــــاضـــية

العـــدد  - ٩٦٥الســـنة الـرابـعـة الســبــت  ٢٢تشرين األول 2022

كـــرة سلــــة

باكس يهزم فيالدلفيا بفارق سلّة 88-90

"أن بي آي" :ليونارد يقود كليبرز
لحسم "دربي" مدينة لوس أنجليس
حسم كليبرز ،بقيادة نجمه كاوهي ليونارد العائد إلى المالعب بعد عام ونصف العام من
اصابة خطيرة في ركبته" ،دربي" مدينة لوس أنجليس في مصلحته ،بفوزه على جاره
اللدود اليكرز  ،97-103ضمن منافسات الدوري األميركي للمحترفين في كرة السلّة.
بعدما بدأ املبــاراة عىل مقاعد
البدالء خوفا ً من تجــدد االصابة،
خــاض ليونــارد  21دقيقة ،منها
الدقائق االخرية ،ولعب دورا ً حاسما ً
يف توجيــه رضبة قاضية إىل اليكرز
عندما ســدد كرة ناجحة قبل 52
ثانية من صافــرة النهائية اعطت
األفضلية لفريقه .95-101
وتألق ليونارد بتســجيله 14
نقطة إىل  7متابعات ،عاكسا ً اللعب
الجماعــي الذي تميز بــه كليربز،

اذ انهــى  5العبني آخريــن املباراة
بحصاد اجمايل فوق العرش نقاط،
أبرزهــم بول جــورج صاحب 15
نقطــة و 10متابعات و 4تمريرات
حاسمة ،وجون وول ( 15نقطة) يف
أول مباراة له بقميص كليربز قادما ً
من هيوستن روكتس.

"أمر مذهل"

وقــال ليونارد املتــوّج بلقب
الــدوري مرتني ،االوىل مع ســان

ج ً
بورتيس مس ّ
ال لميلووكي في سلّة فيالدلفيا

أنتونيو سبريز ( )2014والثانية مع
تورونتو رابتورز (" :)2019إنه أمر
مذهل" ،مضيفاً" :كما ترون خالل
هذه األمسية ،فقد ساهم الجميع يف
الجانب الدفاعي ويف الهجوم".
وأضاف ليونارد" :أشعر أنني
بحالة جيدة" مؤكــدا ً انه دأب عىل
القيام بما يجيده "بشكل روتيني،
وأحافــظ عــى تركيــزي وأقول
لنفيس إنه يشء سيساعد عىل املدى
الطويل".
وســاهم الكرواتــي إيفيكا
زوباتش يف تعزيز قــدرات كليربز
الهجوميــة تحــت ســلة اليكرز
بتســجيله  14نقطة إضافة إىل 17
متابعــة و 5رسقات للكرة ،يف حني
اكتفى الفرنيس نيكوال باتوم بنقطة
يتيمة و 5متابعات يف  10دقائق.
ونجــح كليــرز يف االبتعاد
بالنتيجــة خــال الربــع الثالث
بتســجيله  29نقطة يف مقابل 21
لاليكرز ،متقدما ً بفارق اجمايل بلغ
 21نقطــة ،قبــل أن يقلب اليكرز
املعادلة ويتقــدم  87-89بفضل
لوني ووكر أفضل مسجل يف املباراة
(.)26

غــر أن بطل العــام 2020
والذي ســقط يف مستهل مبارياته
أمام غولدن ستايت ووريورز يوم
الثالثــاء املايض ،لــم يتمكن من
تسجيل ســوى  6نقاط يف الدقائق
الســبع التالية ،يف حني لم ينجح
ليربون جيمــس ( 20نقطة و10
متابعات) وأنتونــي ديفيس (25
نقطة و 8متابعات) يف قلب النتيجة
يف االوقات الحاسمة.
وعىل رغــم الخســارة ،أثنى
مدرب اليكــرز الجديد دارفني هام
عىل ما شاهده من الثنائي جميس-
ديفيس قائالً" :كانت لدينا عقلية
عــدم االستســام" ،وأن اليكرز
"يسري يف االتجاه الصحيح".
وبــدوره ،أكــد ديفيس عىل
كلمات مدربه بقوله" :لعبنا بروح
تنافســية .لقد قمنــا بعمل جيد
دفاعياً .علينا فقــط القيام بعمل
أفضل من ناحية التسجيل".

فشل إمبييد في التسجيل
في الشوط الثاني

دردشـــة

مرمر لـ "نداء الوطن" :هوية البطل لن ُتعرف
إال في األمتار األخيرة

فـــادي سمعــــان
أكد املديــر الفني لنادي العهد باســم
مرمر لصحيفتنــا ّ
أن دوريّ كرة القدم هذا
املوسم يشهد منافســة قوية ،حيث هناك
أكثر من أربعة فرق تصارع جدّيا ً عىل اللقب،
كاألنصار املنافس الرئييس واألفضل حالياً،
والربج الذي يقدّم مســتوى رفيعاً ،إضافة
اىل النجمة الفريق املنظــم ولكنه ال يحقق
النتائج املرجوة منه حتى الســاعة .أضاف:
"الدورة السداسية ستكون لها نكهة خاصة
هذا العام ومستوى التحدّي واإلثارة سريتفع
مع مرور الوقت ،ولن تعرف هوية البطل إال
يف األمتار األخرية".
وعــن رأيــه بنتائج العهــد يف الدوريّ
حتى اآلن ،خاصة بعد خسارته أمام شباب
ّ
بــأن الالعبني
الســاحل ،أجاب" :ال شــ ّك
يقدّمون املطلــوب منهم ،لكنهــم عندما
يفشــلون يف التســجيل ويهدرون الفرص
الســهلة أمام مرمــى الخصــم ،فعندها
ستتلقى شــباكهم هدفا ً بالتأكيد ،وهذا ما
حصل يف معظم مبارياتنا ومع ذلك إستطعنا
الفوز ،باستثناء اللقاء أمام شباب الساحل
الذي خرسناه ،وقد ســنحت لنا ّ
ست فرص
قابلــة للتســجيل ولم نوفــق يف أيّ منها،
بينما اســتفاد العبو الساحل من مناسبتَني
وحققوا الفوز الغايل".
أجنبي ثالث يف
وعن ســبب عدم وجود
ّ
صفوف العهد ،قال مرمر" :ركزنا يف البداية

عىل تدعيم الفريــق يف ك ّل املراكز بالالعبني
املحليني ،ونظرا ً لغياب االستحقاق اآلسيويّ
ّ
فضلنا االكتفاء بالعبَــن أجنبيَني يتمتعان
فني مقبول همــا النيجرييان
بمســتوى
ّ
ايمانويل ابوبرا وصمد قادري ،وأنا أستعني
بهما عند الحاجة ،واحيانا ً أخوض املباريات
بالعب واحد منهما".
ٍ
وإعترب مرمر ّ
أن وجود الالعب األجنبي
رضوري يف الــدوري لرفع املســتوى الفني
العام ،وقد استفادت منه الفرق التي كانت
تحتاج لس ّد كافة الثغرات يف خطوطها ،األمر
الذي رفع من وترية املنافسة ،علما ً ّ
ان االتحاد
أجنبي
اللبناني للعبة كان يتّجه العتماد العب
ّ
واحد لعدم إرهاق صناديق األندية ،لكنه عدل
تبي ّ
عن الفكرة بعدما ّ
ان األندية قادرة عىل
التمويل" ،مؤكدا ً ّ
أن مستوى الالعب اللبناني
ال يق ّل شأنا عن املستوى العام لالعب العربي
من حيث املهارة واملوهبة ،رشط أن يتوفر له
االستقرار النفيس لكي يستطيع تقديم ك ّل
ما عنده ،إذ ّ
إن االوضاع الصعبة التي يعيشها
من جــ ّراء االزمــة االقتصاديــة الخانقة
انعكست سلبا ً عليه.
وأشــار اىل ّ
أن املالعــب ذات العشــب
الصناعي تح ّد من رسعة اللعبة ،ناهيك عن
تســبّبها بالعديد من اإلصابــات لالعبني يف
الرباط الصليبي ،وهو مشهد ال نراه إال نادرا ً
يف املالعب العشبية .وأردف" :نأمل يف القريب
العاجل بإعــادة تأهيل أرضية مالعب صيدا
البلــدي ومدينة كميل شــمعون الرياضية

ج ً
أندرسون مس ّ
ال لاليكرز أمام العب فيالدلفيا وول

يانيس يتألّق

يف فيالدلفيــا ،وعــى غرار ما
حصل مع كليربز ،استهل ميلووكي
باكس املوســم الجديــد بأفضل
طريقة ممكنــة ،بفوزه يف الدقائق
األخرية عــى فيالدلفيا ســفنتي
ســيكرسز بفــارق نقطتني فقط
وبنتيجــة  ،88-90ليتعرض االخري
لخســارته الثانية عىل التوايل بعد
األوىل أمام بوســطن سلتيكس يوم
الثالثاء املايض.
ويف مباراتــه األوىل ،تــرك
أفضــل العــب يف الــدوري مرتني
( 2019و )2020اليونانــي يانيس

أنتيتوكونمبــو بصماته عىل اللقاء
وكان بحاجة اىل تمريرتني اضافيتني
لتحقيق "تريبل دابــل" (أكثر من
عرش يف  3فئات احصائية) مع 21
نقطة و 13متابعــة ،إضافة إىل 8
تمريرات حاسمة و 3رسقات.
ويف غيــاب كريــس ميدلتون
املصاب منذ أيلول املايض ،لعب بروك
لوبيز دورا ً حاســما ً خلف القوس
مع  4رميات ثالثية من اجمايل 17
نقطة ،فيما لم يكن جرو هوليداي
موفقا ً اذ اكتفى بـ 6نقاط فقط و8
تمريرات حاسمة.
وفرض ميلووكي ،بطل العام

فوز مقنع للنجمة
على الشباب الغازية

علي قبيسي (الغازية) يقطع الكرة برأسه من أمام ماهر صبرا

باسم مرمر

وبــروت البلــدي وغريها ،وهــذا مطلبٌ
رضوريّ ّ ،
ألن منتخباتنا الوطنية تخوض ك ّل
مبارياتها يف الخارج عىل أرضية عشبية".
وحول استعداده لخوض تجربة تدريبية
خارجية جديدة يف حال عُ رض عليه ذلك ،ر ّد
مرمر" :وضع املد ّربني اليوم وكأنهم يحملون
حقيبتهم عىل ظهورهم ،أيّ انهم مستعدّون
ّ
املتوفرة ضمن رشوطهم،
لبحث كل العروض
وأنا لن أتــردد يف اتخاذ هذه الخطوة حتى يف
حال أتتنــي عروض محلية ،فنحن نعيش يف
زمن اإلحرتاف ،واملد ّربون يسعون اىل كسب
رزقهم والعيــش بكرامتهــم يف أيّ مكان
يجدونه مناسباً".

حقق النجمة فوزا ً مقنعا ً عىل الشــباب الغازية بهدفني نظيفني عىل
ملعب بحمدون البلدي أمس ضمن املرحلة الســابعة من الدوري اللبناني
لكرة القدم.
وشــهد الشــوط االول ســيطرة كاملة للفريق النبيذي الذي حاول
دفاعي
العبوه منذ البداية تسجيل هدف السبق ،إال أنهم إصطدموا بتكتل
ّ
متماسك حال دون ه ّز الشباك حتى حلول الدقيقة  40حني عرقل املدافع
الغاني ايزرا املينسا مهاجم النجمة عيل عالء الدين داخل منطقة الجزاء
ليحتسبها الحكم الدويل هادي سالمه رضبة جزاء إنربى لها حسن كوراني
وسدّدها يف وسط شــباك الحارس أحمد دياب .وبعدها بدقيقتني أضاف
النجمــة الهدف الثاني عن طريق عيل عالء الديــن اثر تمريرة طويلة من
الكونغويل جان بالك.
ويف الشــوط الثاني ،حــاول الفريق الجنوبي التســجيل من خالل
فرصتني ســنحتا لهّ ،
لكن الحارس عيل السبع كان لهما باملرصاد ،مقابل
فرصة نجماوية واحدة .ورفع النجمة رصيــده اىل  16نقطة فيما تجمّ د
رصيد الغازية عند  5نقاط.
وتستكمل املرحلة اليوم بمباراتني ،تجمع األوىل فريقي الربج املتصدّر
واألنصار عىل ملعب جونية البلدي الساعة ( ،)4.45والثانية فريقي السالم
زغرتــا واإلخاء األهيل عاليه عىل ملعب بحمــدون ( ،)15.00وتختتم غدا ً
االحد ،فيلعب طرابلس الريايض مع شباب الساحل يف طرابلس (،)15.00
والتضامن صور مع الحكمة عىل ملعب صور البلدي (.)15.00

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٦٥السنــــة الـرابـعـة

الســبــت  ٢٢تشرين األول 2022

اإلصابة ُتجبر ريبيري على االعتزال
أعلن الفرنيس الدويل الســابق والعب بايرن
ميونيخ االملانــي فرانك ريبريي اعتزاله كرة القدم
عن  39عاماً ،مستســلما ً إلصابة يف الركبة أبعدته
عن املنافســات مع فريقه الحايل سالرينيتانا يف
الدوري اإليطايل هذا املوسم.
وخــاض العب الجناح الذي حل مع فرنســا
وصيفا ً لبطــل العالم يف مونديــال  ،2006أفضل
أيام مســرته مع بايرن الذي توّ ج معه عىل مدى
 12عاما ً بلقب الدوري تســع مرات ودوري أبطال
أوروبا (.)2013
ولم يلعب ريبريي مع سالرينيتانا الذي انضم
إليه يف  2021قادما ً مــن فيورنتينا ،منذ املرحلة
االوىل هذا املوسم خالل الخسارة أمام روما عندما
دخل بديالً.
وأعلن ســالرينيتانا يف بيــان أنه توصل اىل
"اتفاق مشــرك" إلنهاء عقــد الالعب ،مؤكدا ً
أنه سيبقى يف النادي ولكن من أجل لعب "دور
آخر".
بدأ ريبريي مسريته االحرتافية مع بولوني يف
العام  ،2000وتنقل بني عدة أندية أبرزها مرسيليا
( )2007-2005وبايرن ميونيخ ()2019-2007
وحقق عىل مدى  22عامــا ً  24لقباً 23 ،منها مع
بايــرن ،باالضافة اىل كأس تركيا مع غلطة رساي
(.)2005
كما خــاض  81مباراة دولية مــع املنتخب

 ،2021تفوقه طوال معظم فرتات
املباراة ونجح يف توسيع الفارق إىل
 13نقطة قبل نهاية الربع الثالث،
قبل أن يدق جيمس هاردن ناقوس
الخطر لفيالدلفيا.
وسجل هاردن يف الربع األخري
 16نقطة من اجمايل  31إضافة إىل
 9تمريرات حاســمة و 8متابعات،
مســاهما ً يف عودة فريقه وتقدمه
بفارق نقطتني  84-86قبل دقيقتني
من النهاية.
غري أن باكس اســتعاد زمام
االمور بفضل ويســي ماثيوز (8
نقــاط) ،صاحب تســديدة ثالثية

منحت التقدم لفريقه قبل  25ثانية
من النهاية (.)88-89
ووجد هاردن نفســه وحيدا ً
بعدمــا فشــل الكامريوني جويل
إمبييــد يف تســجيل أي نقطة يف
الشوط الثاني من اجمايل  15نقطة
و 12متابعــة ،ليتلقى فريق املدرب
دوك ريفرز خسارة ثانية.
وقال يانيس عقب فوز فريقه:
"سجلوا  88نقطة ،لذا فان دفاعنا
هذه األمســية كان رائعاً .تقدمنا
وخرسنــا األفضلية .بــدأ هاردن
بتســجيل النقاط ،ولكننا حافظنا
عىل ثقتنا بأنفسنا"( .أ ف ب)

بطولة لبنان في القوس
والنشاب لعام 2022

الفرنيس ،سجل خاللها  16هدفاً.
حل ثالثا ً يف ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2013
عندما قاد بايرن اىل ثالثية تاريخية ،واعترب الكثري
من النقاد أنه احق بهــا قبل أن يحرزها الربتغايل
كريستيانو رونالدو ،علما ً أن الفرنيس فاز يف العام
ذاته بجائزة "يويفا" ألفضل العب يف أوروبا.
وســجل ريبريي خالل  425مباراة مع بايرن
 124هدفــا ً و 182تمريــرة حاســمة يف جميع
املسابقات( .أ ف ب)

إيقاف هاليب بسبب المنشطات
أوقفت الوكالة الدولية للنزاهة
يف كرة املرضب أمــس الرومانية
سيمونا هاليب ،املصنفة أوىل عامليا ً
سابقاً ،بشــكل موقت لتعاطيها
مادة منشطة.
وجاء يف بيان للوكالة" :قدمت
هاليب عينة أثناء مشــاركتها يف
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة
يف آب  ،2022ووجــد التحليل أنها
تحتوي عىل روكسادوستات ،وهي
مادة مدرجة يف القائمة املحظورة
للوكالة العاملية ملكافحة املنشطات
للعام ."2022
ّ
ويحفز هذا العقار عىل إنتاج
خاليا الدم الحمراء ويســتخدم يف
عالج املرىض الذين يعانون مشاكل
يف الكىل.
وغ ّردت املصنفة تاســعة يف
العالم" :اليوم تبدأ أصعب مباراة يف
حياتي :الكفاح من أجل الحقيقة.
تم إخباري أنني خضعت لفحص
ايجابي لكمية قليلة جدا ً من مادة
روكسادوستات ،وهذه أكرب صدمة

ن ّ
ظم اإلتحاد اللبناني للقوس النشاب بطولة لبنان العامة للعام
 2022عىل مســافة  70مرتا ً عىل مالعب اللويزة ،بمشــاركة أندية
الشباب مار الياس ،الســان جورج حماليا ،الكورة للقوس ،فرياج
أكاديمي ،املون الســال وســيدة الجمهور ،وأرشف عليها رئىيس
اللجنة الفنية فيليب تامر.
ويف النتائج ،ح ّل الالعب جاك الريس (الســان جورج حماليا)
يف املركز األول ،متفوقا ً عىل الالعب إسماعيل إبراهيم (الشباب مار
اليــاس) بنتيجة  ،4/6أما املركز الثالــث فكان من نصيب الالعب
فيليب كوندكجي (الشــباب مار الياس) .وكان الالعب إسماعيل
وهبي (الكورة للقوس) توقف عن اللعب قبل إنتهاء البطولة بسبب
عطل فني طرأ عىل القوس خالل املنافسات.
حــر البطولة نائب رئيس اللجنة األوملبيــة اللبنانية ونائب
رئيس اإلتحاد األوروبي ورئيس اإلتحــاد اللبناني للعبة جاك تامر
ّ
وحث الجميــع عىل متابعة التدريبات عىل رغم
الذي هنأ الفائزين
الظــروف الصعبة ايل تم ّر بها البالد واألندية .ويف الختام ،و ّزع تامر
امليداليات عىل املشاركني.

أخبار سريعة
جلخ ورستم يلتقيان باخ

إجتمع رئيس اللجنة األولمبية
اللبنانية بيار جلخ واألمين العام
العميد المتقاعد حسان رستم
على هامش أعمال الجمعيتين
العموميتين لك ّل من إتحاد اللجان
األولمبية الوطنية وإتحاد اللجان
األولمبية الفرنكوفونية اللتين عقدتا
في كوريا الجنوبية ،مع رئيس
اللجنة األولمبية الدولية توماس باخ
حيث جرى ٌ
عرض لواقع الرياضة
اللبنانية .كما إجتمعا مع مسؤول
صندوق التضامن األولمبي إدوار
كينغستون ،ومع ّ
منسقة المشاريع
والعالقات العامة في اللجنة
األولمبية الدولية مارغو كالتنبشر،
وممثلين عن مكتب العالقات
العامة مع اللجان األولمبية ،حيث
ت ّم البحث حول برامج الصندوق
واإلحتياجات اللبنانية ،خصوصا ً
بشأن التحضيرات ألولمبياد باريس
 2024وآليات التعاون مع اللجان
األولمبية الوطنية.

الكسندر الورقة الرابحة

أتلقاها يف حياتي".
وتابعت هاليــب ( 31عاماً):
"لم تخطر يف ذهنــي يوما ً خالل
مســرتي فكرة االحتيــال وهي
تناقض كل القيم التي تع ّلمتها .يف
مواجهة هــذا املوقف غري العادل،
أشعر باالرتباك التام والخيانة".
وأكدت املتوجة بلقبني كبريين:
"سأكافح حتى النهاية ألثبت أنني
لم أتنــاول أي مادة محظورة عن
قصد ،وأؤمن أن الحقيقة ستنترص

عاجالً أم آجالً".
وحققت هاليب يف مسريتها،
 24لقبــاً ،منها واحــد فقط هذا
العام يف ملبورن ،اىل لقبني كبريين
(روالن غاروس  2018وويمبلدون
.)2019
وأكــدت" :األمــر ال يتعلق
باأللقاب واألمــوال ،بل بالرشف
وقصة الحب التــي طوّرتها مع
لعبة التنس عىل مدى  25عاماً".
(أ ف ب)

أستون فيال يُقيل جيرارد
من منافسات البطولة

23

أقيل نجم الوسط السابق ســتيفن جريارد من
منصبه مدربا ً ألســتون فيال اإلنكليزي ،بعد خسارة
فريقه أمام مضيفه فولهام بثالثية نظيفة ،يف ختام
املرحلة الثانية عرشة من الدوري املحيل لكرة القدم.
ودفع "أسطورة" ليفربول السابق ثمن النتائج
السيئة لفريق مدينة برمنغهام ،الذي يحتل راهنا ًاملركز
السابع عرش يف ترتيب الـ"برمريليغ" ،بالتساوي مع
أول املهدّدين بالهبوط ولفرهامبتون ( 9نقاط).
ولم يفز فيال سوى مرتني من أصل  11مباراة هذا
املوسم .وكانت الخسارة أمام فولهام قاسية بالنسبة
إلدارة النادي التي أقالت جريارد بعد  11شــهرا ً فقط
عىل تو ّليه منصبه .ويف  40مباراة عىل رأس فيال ،نجح
جريارد ( 42عاماً) ،يف تحقيق  13فوزا ً فقط وخرس 19
مرة .وهذه رضبة موجعة يف بداية املســرة التدريبية
لجريارد ،الذي ُ
طرح اســمه لخالفة محتملة لألملاني
يورغن كلوب ،عندما يصل مشــوار األخري اىل ختامه
مع ليفربول.
وكان جريارد قاد الفريــق إىل املركز الرابع عرش
املوسم املايض ،بعد وصوله من الرينجرز للحلول بدال ً
من دين سميث يف ترشين الثاني .2021
ويرتدّد اســم األرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو،

املدرب الســابق لباريس ســان جرمــان الفرنيس
وتوتنهــام ،باإلضافة إىل األملاني توماس توخل مدرب
سان جرمان السابق أيضا ً وتشليس.
ويبقى معرفة ما إذا ســيقبل بوكيتينو أو توخل
بتدريب نا ٍد مهدد بالهبوط.
ومن األســماء األخرى املرشحة أيضاً ،اإلسباني
أوناي إيمري مدرب فياريال الذي يملك خربة الدوري
اإلنكليزي مع أرســنال ،وشــون دايك مدرب برينيل
السابق( .أ ف ب)

أظهر العب ارتكاز فريق الحكمة
األميركي كليف الكسندر (27
عاماً) مستوىً فنيا ً رفيعا ً وثابتا ً في
المباريات الثالث التي خاضها حتى
اآلن في بطولة لبنان لكرة السلة،
وهو يُعتبر من أفضل الالعبين
األجانب الذين إستقدمتهم األندية
اللبنانية منذ موسمَين وورقة فريقه
الرابحة .وبلغ معدّل الكسندر في
المباراة الواحدة  28نقطة خالل
 29دقيقة من اللعب .ويستقبل
الفريق األخضر غدا ً األحد على
ملعبه في غزير ضيفه دينامو لبنان
في قمّ ة المرحلة الرابعة.

مباراتان اليوم
في بطولة "السلة"

تختتم اليوم المرحلة الثالثة من
بطولة لبنان لكرة السلة ألندية
الدرجة األولى بمباراتَين تقامان
عند السابعة والنصف مساءً،
وتجمع األولى فريقي الرياضي
بيروت وصيف بطل لبنان وهوبس
على ملعب المنارة ،والثانية فريقي
بيروت فيرست حامل اللقب
وبيبلوس جبيل على ملعب مجمّ ع
الشياح الرياضي .إشارة الى ّ
أن
فريقي بيروت والرياضي شاركا
في بطولة األندية العربية التي
أقيمت في الكويت مؤخراً ،فبلغ
األول الدور نصف النهائي على
حساب الرياضي بعد فوزه عليه
بنتيجة ( )76-80في دور الثمانية.

٢٤
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رفــــــــــيق خــــــــــوري

"«مشروع"» الشغور
الشغور الرئاسي ليس قدرا ً بل خيار.
خيار مخادع يحافظ على الشكل بإبقاء
المسرح اإلنتخابي في ساحة النجمة
مفتوحاً ،لكنه يوقف المسرحية من الفصل
األول .فما كان الشواذ ،أي الشغور ،الذي
حصل لمرة واحدة بعد والية الرئيس
أمين الجميل في الجمهورية األولى ،التي
انتخبت رؤساءها على الموعد الدستوري
حتى خالل الحرب ،صار القاعدة منذ تولى
«محور الممانعة» إدارة اللعبة عام 2006
بعد والية الرئيس إميل لحود .وما يمنع
إنتخاب الرئيس في الموعد الدستوري ليس
العجز بل التنظيم المنهجي للوصول الى
الشغور من أجل أهداف تبدأ بالرئاسة وال
تنتهي بالجمهورية.
ذلك أن اللعبة الديمقراطية جرى
تجريدها من جوهرها ،وهو التنافس بين
مرشحين في معركة تحسمها األصوات
وال مجال فيها لفقدان النصاب .وما صار
القاعدة هو أنه ال جلسة إنتخاب جديدة
تدور فيها معركة بل جلسة مضمونة
إلنتخاب مرشح وحيد .فالذين يصوتون
بأوراق بيض يرشحون الشغور ألنهم ال
يستطيعون إيصال مرشحهم غير المعلن
الى قصر بعبدا .وهم يراهنون على تبدل في
الظروف والحسابات أو على تعب خصومهم
وصراخ الناس من قسوة األزمات ،على أمل
أن يصبح المرشح مقبوالً.
لكن هذا ليس كل الرهان .فالشغور،
كمرشح لمرحلة معينة هو أيضاً ،بالنسبة الى
«محور الممانعة»« ،مشروع» سياسي يمهد
لتغيير على مستوى الجمهورية .ال تغيير
الى ما هو أفضل بل الى ما هو أسوأ .وليس
أمرا ً قليل الدالالت أن يتقدم الشعارات في
هذه األيام شعار الحفاظ على الطائف الذي
صار دستورا ً قبل ثالثين سنة ويزيد .فهناك
خطر فعلي على الطائف ،برغم إعالن الكل
في الخطاب إلتزام الطائف .وحجة الداعين
الى إعادة النظر في الطائف هي أن الظروف
الخارجية وموازين القوى المحلية التي قادت
الى اإلتفاق تغيرت .وتعويد اللبنانيين على
الشغور ليس فقط لكي يتكيفوا مع سلطة ال
تحتاج الى رئيس جمهورية بل أيضا ً كمرحلة
في مشروع الخروج من الطائف والعيش من
دون عالقات مع العرب.
وليس ذلك سهالً في أية حال .فالطائف،
بصرف النظر عما ظهر من نواقص وأزمات
في إدارة األمور باسم دستوره ،ال يزال اإلطار
الواقعي للحفاظ على وحدة لبنان وشرعيته
وإرتباطه بالشرعية العربية والشرعية الدولية.
والكل يصطدم اآلن بأن تأليف الحكومة التي
ستتولى صالحيات الرئيس يبدو أصعب من
إنتخاب رئيس .فالقوى الممثلة في حكومة
تصريف األعمال تتصارع على المواقع في
التعديل الحكومي بما يضمن لها السيطرة
على اللعبة .وهي تتحدث عن الحفاظ على
التوازن السياسي داخل الحكومة ،متجاهلة
أنها مختلة التوازن ولم تعد تعكس التوازنات
التي صنعتها اإلنتخابات النيابية.
يقول المفكر الروسي ميخائيل باختين« :أن
تعيش داخل كذبة هو أن تصبح أداة شخص
آخر» .أليس هذا ما نعاني منه في لبنان؟

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

مهرجان "أليسيا ألونسو الدولي للباليه" في هافانا الكوبيّة (أ ف ب)

بريطانيا تستقبل أول "بيسون" بري منذ  6000عام
وُلد صغري ثــور الـ»بيســون» الربي يف
اململكة املتحــدة ألول مرة منذ أكثر من 6000
عام .وذلك بعد ثالثة أشهر فقط من إعادة هذا
النوع من الثــران الربية إىل الغابة الربيطانية
كجزء من مرشوع إعادة بناء الغابات بالقرب
من كانرتبري .وش ّكلت والدة الصغري مفاجأة
كبرية للمزارعني ومسؤويل الغابة مع العلم أن
أنثى البيســون ال تظهر عليهــا اي أعراض أو
عالمــات أو تغيريات يف شــكلها خالل الحمل.
وعىل الرغم من حماسة السكان لزيارة املكان
ومشــاهدة املولود الجديد ومجموعة الثريان
الربية األخرى ،إال أن مهنــديس النظام البيئي

هاتفك القديم قد يجني أرباحًا
إذا كنت تحتفظ بهواتف محمولة قديمة
يف املنزل ،فقــد يحالفك الحظ
وتجني األمــوال منها .فقد
دفع مزايــ ٌد مبلــغ  39ألف
دوالر لقاء هاتف «آيفون» غري
مستعمل من الجيل األول ،ويزيد
هذا السعر عىل  50ضعف السعر
األصيل للموبايل.
لكن ،لســوء الحــظ ،فلن
تحصل عىل هذا املقدار من األموال
لقاء بيع هواتفك املحمولة القديمة
«املوبايالت» ،ولكن ســتحصل عىل
مبلغ جيد ،بحسب باحثني من رشكة
« »Protect Your Bubbleاملتخصصة
ً
قائمة
يف تأمني الهواتف ،حيث أصدروا

تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.

بأغــى الهواتف املحمولــة القديمة ثمناً.
عىل ســبيل املثال ،يبلغ سعر هاتف «آيفون»
مــن الطــراز األول  587دوالرا ً عــى موقع
 ،Ebayلكن الثمن ســيكون أكرب مع هاتف
موتوروال القديم «موتــوروال داينا تاك» ،إذ
يقدّر ثمنــه بنحــو  1327دوالراً ،علما ً أنه
أول هاتــف محمول تم بيعه يف األســواق يف
ثمانينيات القرن املايض .ويبلغ ثمن هاتف
«متوروال ريزر» ،الــذي صدر عام ،2003
نحو  267دوالراً .وكشف البحث أن األرس
الربيطانية تحتفــظ بنحو  527مليون
جهاز إلكرتوني غري مستعمل ،ما يعني
أن لــدى كل أرسة  20جهازا ً مهمالً
يف منزلها ،مع اإلشــارة إىل أن
أغالها ثمنـــــا ً هو املوبايل.

قرية يتمتّع سكانها بقدرة هضم هائلة

يعيش قنديل البحر
اىل األبد ،فك ّلما وصلت
خالياه للشيخوخة يقوم
بعكس اتجاهها فتصغر
تدريجيا ً يف السن وتتجه
إىل الشباب ثم الطفولة.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة

طلبوا من الجميع الرتوّي وعدم قصد الغابة قبل
أشهر وذلك إلعطاء البيسون الوقت الكايف للنمو
واالعتيــاد عىل فكرة رؤية البــر واالحتكاك
بهم .ولم يتم اإلعالن مســبقا ً عن والدة صغري
البيســون لتزامنها مع دخول بريطانيا فرتة
حداد عىل وفاة امللكة إليزابيث.
وتُعــرف هذه الحيوانــات بلقب «مديري
الغابــة الطبيعيني» .فأثنــاء تجوالها ،تدوس
األشجار والشــجريات ،مما يســمح للضوء
بالدخــول إىل الغابــة ويخلق مســاحة لنمو
النباتات األخرى ،كما تنقل البذور حول الغابة
بـ»معاطفها» الصوفية.

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

ال يتخ ّ
طــى عــدد ســكان قرية
«ليمونيه ســول غاردا» اإليطالية األلف
نســمة ،ينمــو فيها الليمون بشــكل
طبيعي ،وتتمتع بمناخ معتدل عىل نحو
إستثنائي .وأدى هذا املزيج من العوامل
إىل ادعاءات الســكان بوجود «إكسري»
رسي لتمتعهم بحيــاة صحية وطويلة.
فينعمون بقدرة كبرية عىل الهضم ّ
حيت
العلماء ،تسمح لهم بتناول الكعك امليلء
بالكريمة واللحــوم الباردة الدهنية ،من
دون أن يقلقوا من تمدّد محيط خرصهم
أو إصابتهم بأمراض قلبية.

الشـــك
أُعدم رغم
ّ
بسالمته النفسية
ّ
نفذت والية أوكالهوما
األمريكية حكم إعدام يف حق
أحد السجناء رغم الشكوك
التــي تحوم عــى صحته
النفســية .وتلقى بنيامني
كول ( 57عاماً) حقنة قاتلة
يف ســجن «ماك أليســر»
وســط الواليــات املتحدة.
وكان حُ كــم عليه باإلعدام
عام  2004بتهمة قتل ابنته
البالغة تسعة أشهر .وأشار
االدعاء آنــذاك إىل أنه قتلها
إلســكاتها قبل أن يستأنف
اللعــب بإحــدى ألعــاب
الفيديو .وأشار وكالء الدفاع
عنه إىل أنّه يعاني منذ فرتة
طويلة «فصاما ً بارانويدياً»
ورضرا ً يف دماغه ،وأوضحوا
يف ترصيح أدلــوا به أخريا ً
ّ
أن حالتــه تدهورت خالل
الســنوات األخــرة وكان
يعيش قبل إعدامه «يف حالة
جمود شبـــه كامـــل»،
مــن دون أن يســتح ّم أو
يميش أو يتحدث.
وحظرت املحكمة العليا
األمريكية إعدام ســجناء ال
يفهمون سبب صدور الحكم
عليهم .ومــع اقرتاب املوعد
املحــدد إلعدامــه ،ضاعف
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املدافعــون عــن قضيتــه
نداءاتهم ملحاولــة إنقاذه،
إال ّ
أن خطوتهــم لــم تأت
بنتائج إيجابية .أما سلطات
أوكالهوما فــررت فعلها
بالقــول ّ
إن أحد األطباء أ ّكد
أن ال يشء يمنع التنفيذ.
(أ ف ب)
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