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ترميم الموقع...
والكرسي
كان أفضل لو أُلغي األسبوع الحالي
من روزنامة الرئاسة وكل اللبنانيين .فما
شهدَته بعبدا في األيام األخيرة يدعو الى
الشفقة ،سواء على صعيد وفد الترسيم
المُجهَ ض أو توزيع األوسمة "على قفا
مين يشيل" .ذلك أن النهايات يُفترض
أن تكون كبيرة ومحترمة ألنها تحفظ
كرامة المَ وقع والشخص وتحيل الحكم
الى التاريخ.
ال نتسرع في اعتبار تقليد السفير
السوري أمس وسام األرز الوطني
"كريما" تَوَّجت سيل األوسمة التي
أغدقها فخامة الرئيس على مستحقين
قليلين ومناصرين عديدين .فقد يفاجئنا
في هزيع واليته األخير بشخصيات
أعسر على الهضم .لكن من حق الشعب
الذي تُهدى باسمه األوسمة أن يسأل
عن "األعمال الجليلة" التي قدمها هؤالء
للبنان ،أو انتاجهم العلمي والفكري
والفني الذي أثرى الفضاء المعرفي
واستحق التكريم ،أو الخدمة الدبلوماسية
العظيمة التي قدمها سعادة السفير،
باستثناء لغة خشبية تحاكي عقل جمهور
"المنظومة" التي أصاب وبَالها كل
اللبنانيين.
ما يحصل عمليا ً في القصر الجمهوري
يجعل مهمة الرئيس العتيد ،ليس إخراج
البالد من الحفرة فحسب ،بل أيضا ً
استرداد كرامة الكرسي ،وإعادة االعتبار
لممارسات تُ َش ِّرف المكان ،وال تَعتبر آخر
ً
سانحة لتجنيس مشبوه ،أو
أيام العهود
مماحكات تعطيل ،أو تسخيف لمَ سات
جوه ُرها عرفان األمة بجميل منارات
مضيئة منها أو أصدقا ٍء لهم با ٌع طويل
في دفع لبنان باتجاه ثقافة السلم والعلم.
نعلم أن وسام السفير السوري ليس
ابن ساعته .لكن تشاء المصادفات المهينة
أن تتضافر على "العهد القوي" .فغداة
الصفعة المؤلمة التي تلقاها ُ
فريقه من
يد أصدقائه في "قصر المهاجرين" أثناء
لهاثه وراء "إنجاز" ترسيمي إضافي،
يخرج سفير دمشق ليتحدث عن مجرد
" َلبْس" بدل تقديم اعتذار رسمي أو عذر
"مهضوم" قابل للتصديق .وما استسهال
هذا التفسير إال استمرار لنهج قديم
ُ
أساسه قبول التابعين بالتحقير ما داموا
استساغوا انتهاك سيادة بلدهم وحولوه
نظرية تعزز "معاهدة األخوة والتنسيق".
يكاد ي ْ
َصدُق الذين وصفوا "العهد
القوي" بـ"العهد الغبي" .فهو صدَّق
فعالً أن دمشق تريد ترسيم حدودها
برا ً أو بحرا ً مع لبنان لمجرد أنه أمر
بديهي بين الدول المستقلة المتجاورة،
أو ألن مصلحة الطرفين تتطلب خطوة
استراتيجية تعطي أمالً بالنهوض من
كوارث الفقر واالنهيار ،أو ألن "سوق"
الترسيم حا ِم ...حصل مع األعداء فلماذا
ال يحصل مع األشقاء؟
أكثر من ذلك ،فإن أصغر مراهق في
فهم السياسات السورية يعلم أنها رغم
التبادل الدبلوماسي ال تعترف ضمنا ً
باستقالل لبنان ،ومتوافقة مع حليفها
"حزب الله" على "سيولة" الحدود
ووحدة "الساحات" ،إضافة الى انها لم
تتعود اإلقدام على أي خطوة بال ثمن
سياسي أو مادي ،وبالتالي فإنها لن
"تبيع" الترسيم لرئيس مغادر خائبا ً أم
مرفوع الرأس ،أو حتى ألي طرف محلي.
كلنا ننتظر جالء فخامة الرئيس عن
القصر ،ولم يبق من عهده أكثر مما
مضى .شخص الرئيس الجديد مه ٌم
بالتأكيد .لكن الموقع والكرسي يحتاجان
الى ترميم كثير.
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إسرائيل تبدأ االستخراج من "كاريش" ...و"حزب الله" يمنع التغطية اإلعالمية لـ"حفل الناقورة"

عون يقلّد باسيل "وسام التشكيل"
وميقاتي يستحرم "الضرب بالميّت"!
بني امتصــاص "بهدلة األســد"
بطيــب خاطر واســتقبال الســفري
الســوري عيل عبــد الكريــم "مع ّززا ً
مك ّرماً" والتوســط لديه السعي لدى
قيادته يف دمشــق إعادة النظر بطلب
استقبال وفد بعبدا ،وبني "االستئساد"
عىل الرئيــس املكلف نجيــب ميقاتي
وتعنيفه أمــام اإلعالميني املعتمدين يف
القرص باعتباره يحرم "التيار الوطني"
مــن حقوقــه الوزارية املكتســبة...
طوى رئيس الجمهورية ميشــال عون
صفحة جديــدة من روزنامــة أيامه
الرئاســية األخرية ،تميــزت بإماطة
اللثام أخريا ً عن قناع "حصة الرئيس"
التــي لطاملا تــوارى خلفهــا الوجه
الحقيقي لعقدة التأليــف عىل امتداد
التشــكيالت الحكومية ،فبدا عون يف
موسم توزيع األوسمة الرئاسية كمن
يق ّلد جربان باســيل "وسام التشكيل"
عرب تشديده علنا ً عىل وجوب أن يمنحه
ميقاتــي مــا يريده كــرط موجب
إلصدار مراســيم التأليف ،تحت طائل
تجديد التهويل عــى حكومة ترصيف
األعمال بافتقارها إىل الصالحيات التي
تخولها "ممارســة صالحيات رئيس
الجمهورية".
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تفشـّي "الكوليرا" يثير الخشية على القطاع الزراعي

أخذ عينات من مياه الصهاريج التجارية لتحليلها في المختبر والتأكد من خل ّوها من الـ"كوليرا" (فضل عيتاني)

خـــــالــــد أبــــو شــــقـــرا
تتواىل الرضبات عىل رأس القطــاع الزراعي .إذ لم يكد
املزارعون يعيــدون فتح باب التصديــر إىل الدول العربية،
بعدما أقفلته الترصيحات السياسية غري املسؤولة ،وتهريب
املخــدّرات ،حتى ّ
تفش وباء "الكولــرا" .األردن كان أبرز

محمد عبيد :وقائع اإلتصاالت وجلسات
تفاوض الترسيم البحري ( 2من )3
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املرتيّثني باســترياد الخضار والفواكه من لبنان لعدة أيام
قبل أن "يعود إىل االســترياد بشكل طبيعي بعد تثبيت خلو
الفواكه املصدّرة من الكولريا" ،بحســب نائب رئيس نقابة
مستوردي ومصدّري الخضار والفواكه ،شاكر الصمد .ذلك
ّ
يتفش فيها
أن التصديــر إىل األردن يم ّر عرب ســوريا ،التي
الوباء بشكل كبري.
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"القــوات" والرئاســة مــن بشــير
إلى سمير ( 2من )3
5+

معلومات إستخباراتية إسرائيلية لواشنطن حول المسيّرات اإليرانية

بايدن يُح ّذر موسكو من ارتكاب الخطأ "النووي"
بينما ك ّررت روســيا أمام مجلــس األمن الدويل
ً
مبدية
اتهاماتهــا ألوكرانيا بتصنيع "قنبلة قــذرة"،
تشكيكها بقدرة مفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إثبات عكس ذلك ،ح ّذر الرئيس األمريكي جو بايدن من
أن "روسيا سرتتكب خطأ ً جسيما ً هائالً إذا استخدمت
سالحا ً نوويّا ً تكتيكيّاً".

وبمبادرة من روسيا التي بعثت رسالة بهذا الصدد
إىل ك ّل من مجلــس األمن الدويل واألمــن العام لألمم
املتحدة ،ناقش مجلس األمن خالل اجتماع مغلق أمس
اتهامات موســكو لكييف بأنها تصنع "قنبلة قذرة"،
وهي ادعاءات نفتها كييف والغرب بشدّة.
ويف غضون ذلك ،كشــف الرئيس اإلرسائييل إسحق

نابلس ُتشيّع مقاتليها
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هرتسوغ أنه بصدد إطالع الواليات املتحدة عىل معلومات
ّ
بمسيات
اســتخباراتية تُثبت أن إيران زوّدت روســيا
ّ
شغلها الروس وأحدثت دمارا ً هائالً يف أوكرانيا ،داعيا ً إىل
ر ّد حازم .وأجرى هرتسوغ محادثات مع وزير الخارجية
األمريكي أنطوني بلينكن خالل زيارته إىل واشنطن التي
سيلتقي خاللها بايدن.
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إحراق تمثال لسليماني...
ومقتل عنص َرين من "الحرس"

طالب إيران :الموت وال الذلّ!

خالل التشييع الحاشد لمقاتلين من "عرين األسود" في نابلس أمس (أ ف ب)

عشــية إحياء ذكرى مرور  40يوما ً عىل وفاة الشــابة
مهســا أميني عىل يد "رشطة األخــاق" اإليرانية ،خرجت
تظاهــرات طالبية يف جامعات عــدّة يف مختلف أنحاء إيران
أمس ،عىل الرغم من القمــع الدموي الذي يتع ّرضون له مع
تزايد حدّة التوتر يف مواجهة آلة النظام الوحشية.
وكشف ناشطون أن أجهزة األمن ح ّذرت عائلة أميني من
إقامة مراسم يف ذكرى وفاتها والطلب من الناس زيارة قربها
يف محافظة كردستان اليومّ ،
وإل "عليهم أن يقلقوا عىل حياة
ابنهم" .وهتف طالب يف جامعة "الشهيد جمران" يف األهواز يف
محافظة خوزستان "قد يموت طالب لكنّه لن يقبل اإلذالل"،
كما يســمع يف تســجيالت فيديو ،فيما ما زالت التلميذات
والطالبات يف واجهة التظاهرات التي تُنادي بإســقاط نظام
الجمهورية اإلســامية .ويظهر يف تســجيالت أخرى طالب
يتظاهرون يف جامعة "بهشــتي" وجامعة "خوجه نصري"
للتكنولوجيا ،وهما يف طهران.
16
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مسار سقوط قصر «"التغييريين"» على رمال

حشرجات األيام األخيرة

كـــلــيــر شــكــر

حشرجات األيام الخمسة أو الستة األخيرة للعهد
ستكون متعبة للجميع وال سيما للبلد ،تماما ً مثلما كانت
الساعات األخيرة التي سبقت  13تشرين  ،1990على
رغم ما وعد به العماد ميشال عون في حينها .قيل له
في ذلك التاريخ انه سيكون وزيرا ً للدفاع في التركيبة
الجديدة الحاكمة ومعه بعض الوزراء المناصرين له،
ويصبح شريكا ً في السلطة الجديدة ،وفي تطبيق اتفاق»
الطائف» ،وإال ستط ِبق العملية العسكرية على حصنه
في قصر بعبدا .أبى إال أن يكون هو رئيس الجمهورية
المتوّ ج واستدعى العالم كي «يسحق» تمرده ،هو الذي
قال يستطيع العالم أن يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي.
ما قاله رئيس الجمهورية أمس ليس سوى افتتاح
المعركة التي سيخوضها من الرابية ضد حكومة تص ّرف
األعمال كونها ال يمكنها تسلم سلطات الرئاسة ،في
وقت سيحضر الرئيس نجيب ميقاتي القمة العربية في
الجزائر ،يومي الثلثاء واألربعاء المقبلين ،ويتعاطى معه
القادة العرب المشاركون على أنه يمثّل لبنان.
اليوم ليس مطروحا ً طبعا ً أي عملية عسكرية،
لكن المطلب هو إياه في شأن الحكومة التي ستتولى
صالحياته بعد مغادرته قصر بعبدا :القرار لي في
فترة الشغور الرئاسي ،إلى أن تتضح هوية الرئيس
الجديد ،والتركيبة التي سترافقه ،من رئيس الحكومة
إلى الحصص الوزارية .الهدف يبرر تطويع الدستور
باالجتهادات حول دور الحكومة في المرحلة االنتقالية.
هذا ،مع ّ
أن مأخذ تصريف األعمال على الحكومة لزوم ما
ال يلزم .فحلولها مكان الرئاسة في ظل الشغور هو بحد
ذاته تصريف ألعمال المنصب األول في الدولة ،في انتظار
انتخاب البديل ،سوا ًء كانت معتبرة مستقيلة أم لم تكن.
ومن هو ضنين بصالحيات رئيس الجمهورية يفترض
به ممارسة ضغوطه وصراخه من أجل تسريع انتخاب
الرئيس ،ال صب اعتراضاته على الحكومة ،التي ال يختلف
اثنان على أنها مهيضة الجناح.
ّ
ألن رفع الصوت يهدف إلى تحقيق ضمانات في مرحلة
ما بعد انتهاء الواليةّ ،
يفضل «حزب الله» أن يحصل حليفه
على بعض مما يريد ،وتكون حكومة تحقق له مطالبه،
لعله يوظف المرحلة االنتقالية في إعادة تكوين السلطة
لمصلحته ومصلحة النائب جبران باسيل .وعندما يحين
وقت التسوية على الرئيس ،فإن أمنيته أن يحصل الحليف
على ضمانات بحصته ،وإذا لم يتأمن للحليف ما يريد،
كان الله يحب المحسنين .يكون «الحزب» عقد التسوية
مع من يجب .فهو أيضا ً يطمح إلى صفقة تحفظ موقعه
بعد األضرار التي مني بها وحوّل البلد مع جمهوره ،إلى
ضحيته بسبب حلفه مع العهد المنتهي.
لم يقتنع الفريق الحاكم بعد أن عهدا ً ينقضي بعد ستة
أيام ال يمكنه أن يحقق ،ما لم يحققه في ست سنوات .وال
حاجة لتكرار ما قيل في شأن أهازيج اتفاق ترسيم الحدود
البحرية التي مأل رجال العهد الفضاء اإلعالمي بها في
دعاية أشبه بالدعابة .يتوهم هذا الفريق أن لواله لما أهدى
جو بايدن اإلنجاز للبنان ،فيما الرئيس األميركي استعجل
الترسيم كهدية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد،
قبيل االنتخابات ليستفيد منها مع الناخب اإلسرائيلي .ولذا
احتاج الوسيط األميركي التوقيع «العوني».
وإذا كان الشيء بالشيء يذكرّ ،
فإن من بين الضمانات
التي يسعى إليها الفريق السياسي الحاكم والوريث
المتوج للرئيس المغادر هو حصته من الشركات التي
أُنشئت والتي ستتولى العملية االستثمارية للتنقيب عن
الغاز .فهناك من رجاالت الطبقة السياسية من ينافسه
عليها بالتأكيد .وهذا واحد من األسباب الرئيسة لكل ما
أحاط بدور وزارة الطاقة ،في السنوات الماضية ،وما
يمكن أن يحوط بها في المرحلة المقبلة .فالفريق إياه
يهيئ لتحقيق طموحاته في هذا الميدان عن طريق
مشروع تولي شركة «قطر غاز» استثمار حصة الـ20
في المئة التي تخلت عنها شركة «نوفاتيك» الروسية...
ولذلك تفاصيل كثيرة .واألمر يحتاج لتسهيالت في العهد
الرئاسي المقبل.
حشرجات األيام األخيرة في قصر بعبدا ،أعمت بصيرة
بعض المحيطّ ،
بأن تعيين نائب رئيس البرلمان الياس
بوصعب رئيسا ً لوفد ،وكذلك أعضائه ،كي يفاوض على
ترسيم الحدود مع سوريا ،الفتعال «إنجاز» آخر في ربع
الساعة األخير ،ينافي أبسط القواعد .فكيف يواصل هذا
الوفد مهمته بعد  5أيام ،مع مغادرة من عيّنه ،منصبه؟
وأي منطق هذا الذي يعتقد أن عقل التاجر الشامي العتيق
يقبل ببيع تسوية على حدود بحرية لرئيس ذاهب إلى
بيته ،فيما بديهيات األمور ترك أي صفقة في هذا الشأن
إلى العهد الجديد ،وسط تراكم الملفات بين البلدين؟
الطامة الكبرى هي أن يكون المعنيون صدّقوا بأن
ّ
سينفذ وعده «بالنوم في القصر» ،إلى أن يتفق مع
ميقاتي
الرئيس على الحكومة ،وأن يكون األخير دعاه إلى العودة
مساء أمس إلى القصر بمسودة ترضي باسيل ،باسم بدعة
وحدة المعايير .تشكيل الحكومة يفترض أال يشبه اإلغداق
في توزيع األوسمة.

لــم يُعِ ر رئيس مجلس النــواب نبيه بري ،كما
النــواب ،الكثري من االهتمــام لواقــع ّ
أن الجولة
الرابعة من االســتحقاق كانت األخرية ضمن املهلة
الدســتورية ،قبل وقوع الشــغور الذي بات حتمياً.
ّ
وكأن ال يشء
سلكت األمور مسارا ً هادئاً ،سلســاً،
يستدعي حراكا ً استثنائيا ً يقطع الطريق أمام مزيد
من التدهور والهريان الذي يهدد بسقوط الهيكل فوق
رؤوس اللبنانيني ،وقد ضمنت الطبقة السياســية،
و»تغيرييوها» مقاعدها للسنوات األربع املقبلة.
وقبــل أيام مــن االنتقال إىل مربّــع جديد من
األزمات السياســية املفتوحة عــى املجهول ،بدت
الجلسة االنتخابية األخرية حاسمة يف تكريس رزمة
استنتاجات قد ال ّ
تتغي يف املدى املنظور:
ً
ّ
ّ
من
تعاني
املعارضة
قوى
أن
ا
ي
خف
 أوالً ،لم يعدحاولوا مأسسة عالقتهم الداخلية لكنهم فشلوا (رمزي الحاج)
عطب عضوي يحــول دون التحامها حول مرشوع
رئايس واحــد ،وليس حول ّ
معوض ،عــى قاعدة أنه قدّم قســطه للعىل ،وهو
يأخذ النــواب بأفكارها وطروحاتهــا (كالحوكمة
مرشــح واحد .بمعنى
الذي مهّ د لتلك الخطوة عرب إعالنه عىل نحو رســمي
الداخلية كآلية التخاذ القرار) وال يستثمرون وجودها
أنّها عجزت عن معالجــة خالفاتها ،وهي يف العمق
ّ
ّ
تفضيله مرشحا ً غري اســتفزازي يكون مقبوال ً من
تقصد تجهيلهــا .ويرتدد أنّها لم تعد
وكأن بعضهم
وتتصل بعامل الثقة وبرتاكمات املايض ،لكي تتمكن
الجميع .وهو معيار ال ينطبق عىل النائب الزغرتاوي
تجتمع أصالً.
من االتفاق عىل خارطــة طريق موحّ دة ترتك بيدها
ّ
طاملا أنه مرفوض من االصطفاف اآلخر .وهذا يعني
 انطلق ســيل االســتفهامات حول الجهة أومرشــح قادر عىل
قدرة املبادرة لبلوغ عتبة تقديم
ّ
تلبية رشوط املنافسة الجديّة .اذ ّ
أن ورقة التعطيل أو الـ 43صوتا ً ليســت محفوظة
الجهات التي تح ّرك التكتل مذ اســقاط اسم غسان
أن املجهود املكثّف
يف «األمانــات» ويمكن لجنبالط أن
ســكاف لنيابة رئاســة مجلس النواب .قسم كبري
الذي خاضه النائب ميشال معوّض
اعرتض ،البعــض رسد تربيرات غــر مقنعةّ ،
«يكشفها» و»يفرطها» اذا نضجت
لكن
مدعوما ً بشكل أسايس ،بـ»القوات»
الجميع التزم برأي األكثرية.
الظروف الدولية واالقيلمية ،ليكون
لرفع «ســكور» أصواتــه ،لم يأت
 مع استحقاق رئاسة الحكومة ،أسقط أيضا ًبنتيجــة .وهو أمر ليــس عبثيا ً أو ورقة التعطيل أو الـ 43أول املنضمني إىل قافلة التسوية.
اســم نواف ســام ،من حيث ال يــدري كثر منهم.
ولكــن عــى هامــش هذه
بريئاً .اذ كان مقدّرا ً له أن ال يتجاوز صوتًا ليست محفوظة
بعضهم طرح ابراهيم منيمنة والبعض اآلخر رفض
هذا الرقم ،ومــا «الطلعة والنزلة» في "األمانات"» ويمكن املشهدية ،ال ب ّد من التوقف عند حالة
الجمع بني النيابة ورئاسة الحكومة .توتر واشكاالت
نواب مجموعة الـ 13التي تستحق
التي شهدها يف الجلسات األربعّ ،إل
لجنبالط أن «"يكشفها"»
دليل موثّق عىل ّ
و»حركات زعــل بالباركينغ» ...وبيان اســتباقي
بعضا ً من التدقيق .فهؤالء أشــبه
أن حجمه «الرئايس»
لم ولن يتخ ّ
عن حزب «تقدم» بدعم ســام ّ
ببازل غري متجانســة ،ال بل طبق فتوش بمكونات
تبي أن نجاة صليبا
طى هذه العتبة.
إن التشــ ّ
 ثانياًّ ،مختلفة رسعان ما وقع قرصهم املبني عىل الرمال
لم تكن عىل علم به بينمــا «رفيقها» مارك ضو هو
ظي الذي يجعل من املعارضىة
ّ
األكثر حماسة للسفري السابق ...وقد انتهت الجولة
املتح ّركة .وهذه عينة من بعض الوقائع التي شهدها
متكسة» ،دفع بها إىل تظهري «الخطة ب»،
«أجنحة
بي ّ
التجمّ ع مــذ تأليفه التي تُ ّ
إىل خروج ثالثة منهم عن االجماع والتصويت بورقة
أن تشــظيه هو قدر
وهي القدرة عىل التعطيــل ،من هنا كان العمل عىل
تأمــن  43صوتا ً ملعوض ،أو االيحــاء ّ
محتوم:
بيضاء.
أن هذا الرقم
 مع نشوء التكتل عىل قاعدة تجميع مكوناته يمكــن تصنيف النواب  13ضمــن أكثر منموضوع يف الجيبة .ولكن دون التعطيل حســابات
ّ
«مــن كل وا ٍد عصا» ،حاول النواب الجدد مأسســة
مجموعة :ضو وصليبا يتفقان مع وضاح الصادق،
معقدة قــد ال تكون مضمونــة ،ويف مقدمها تأتي
ويتقاطع معهم أحيانــا ً رامي فنج وفراس حمدان.
رس
اعتبارات رئيس «الحزب التقدمي االشــراكي» وليد
العالقة يف مــا بينهم وقد جرى تشــكيل أمانة ّ
جنبالط الذي كان أول ّ
فيما تجمع عالقة طيبة بني ابراهيم منيمنة وحليمة
رسعان ما صارت طاولة النقاشــات العقيمة ،فال
ملتقفي «الخطة أ» أي ترشيح

«"ممانعة"» دولية لعودة النازحين ...وورقتان في يد
راكــيــل عــتــيّــق
تُســتأنف اليوم عملية العــودة الطوعية
للنازحني الســوريني اىل بالدهــم التي ين ّ
ظمها
األمن العام بعد ُّ
توقف نحو  3سنوات .وإذ تأتي
هذه العودة بعد خطة أقرتها الحكومة اللبنانية
وتهديد رفيع املستوى من الدولة للمجتمع الدويل
يف حال لم يتجاوب مــع هذه الرغبة الضاغطة،
ّإل ّ
أن املجتمع الدويل لم يتجاوب والتهديدات لم
تُ ّ
نفــذ ،بل عىل العكس ،تراجــع رئيس حكومة
ترصيف األعمــال نجيب ميقاتــي عن موقفه
يف حزيــران الفائت أثناء إطــاق «خطة لبنان
لالستجابة لألزمة» ،حني دعا املجتمع الدويل اىل
«التعاون إلعادة النازحني الســوريني إىل بلدهم،
ّ
وإل فســيكون للبنان موقف ليس مستحبا ً عىل
دول الغرب ،وهو العمل عىل إخراج الســوريني
بالطرق القانونية ،من خــال تطبيق القوانني
اللبنانية بحزم».
ولكن أي إجراء من هذا القبيل لم يُتخذ ،بل
عمد ميقاتي اىل سحب ملف عودة النازحني من
يد وزير املهجريــن يف حكومة ترصيف األعمال
ّ
توصل اىل
عصام رشف الدين ،بعدما كان األخري
وضع ورقة تسهيالت سوريّة للنازحني للعودة،
وذلك ج ّراء ضغــوط دولية ترفض تحقيق هذه
العودة ،وفق مصادر م ّ
طلعــة .ولم يُعهد ملف
وزير آخر ،بل أعيد توكيل املدير العام
العودة اىل
ٍ
لألمن العام عباس ابراهيم بــه ،لعدم إعطائه
طابع التنسيق السيايس ما يستف ّز دوال ً غربية،
فيما بقي دور اللجنة الوزارية إلعادة النازحني
بال جدوى أو إجراءات عملية حازمة.
ومع تحريك ملف عودة النازحني ،ســارع
ســفراء دول غربيــة خــال األيــام األخرية،
وفــق املعلومات ،اىل زيارة مســؤولني لبنانيني
ّ
وتبي من حديث
لالستفســار عن هذه العودة،
هؤالء السفراء عدم تشجيع دولهم أو باألحرى
«رفضها» لعودة النازحني .عدم التشــجيع هذا

من مخيمات النازحين في زحلة

ســبق أن ّ
يتقاضاها مــن مفوضية الالجئني أو غريها من
عبت عنه املفوضية الســامية لألمم
املنظمات الدولية يف لبنان ،علما ً ّ
املتحدة لشؤون الالجئني ( )UNHCRبحجة أنّها
أن كلفة النزوح
غري آمنة.
الســوري اىل لبنان ،بعد عق ٍد عىل اندالع األزمة
ّإل ّ
أن مصــادر متابعة لهــذا امللف تذهب
السورية ،بلغ وفق التقديرات الرسمية نحو 46
مليار دوالر ،مقابل دعــم دويل لم يتخ َّ
أبعد من ذلــك ،مؤكد ًة ّ
ط الـ8.7
أن هناك «ممانعة دولية»
مليارات دوالر.
لعودة النازحني الســوريني عــى رغم الضغط
هذا «املنــع» الــدويل لعودة
الكبري الــذي يشــكلونه منذ بدأ
النازحني هدفه بحســب مصادر
النزوح عــام  ،2011والذي تظهر
األرقام الرسمية حجمه اقتصاديا ً
مســؤولة رغبــة بعــض الدول
واجتماعيا ً وأمنيــا ً وديموغرافياً .سفراء غربيون أبدوا
يف اســتخدام ورقــة النازحني يف
فعــى رغم رغبة لبنان الرســمي لمسؤولين لبنانيين مفاوضات الح ّل السيايس الشامل
ّ
وعــر ك ّل مــن وزير
انطالقــا ً من ســيادته عىل أرضه عدم تشجيع عودة يف ســوريا.
يف عودة النازحــن ،خصوصا ً مع النازحين إلى سوريا الشــؤون االجتماعية يف حكومة
ترصيف األعمــال هكتور الحجار
التسهيالت السورية وتوافر مناطق
وابراهيــم أمس ،عن هذا الضغــط من دون أن
آمنة لهــم يف الداخل الســوريّ ،إل أن املجتمع
يسمّ ياه بـ»منع».
الدويل يشــجّ ع النازحني عىل البقاء يف لبنان من
ّ
املحصلة ال يعدو كــون العودة الطوعية
يف
خالل املساعدات التي لن تُقطع عنهم يف لبنان أو
التي اســتُؤنفت أكثــر من «واجــب لبناني»،
تُنقل اىل الداخل الســوري يف حال ق ّرر النازحون
فاألعداد القليلة التي تسجّ لت للعودة ولم تتخ َّ
ط
العودة ،بل عــى العكس من ذلــك ،فك ّل نازح
األلفي نازح و»الرتغيب» الدويل للنازحني للبقاء
يتخذ قرار العودة ســيخرس املبالغ املالية التي
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خالفاتهم
خفــايـــا
لوحظ ّ
أن الرئيس ميشال عون
تحــدث رصاحــة عــن «دور «التيار
الوطني الحر» يف عملية التسمية» فيما
كان رئيــس األخري ينفــي دوما ً أي
رشاكة له يف التســمية ولهذا يشرتط
عدم منح الثقة.
تردد ان معطيات معينة قد تعيد
مزايدة السوق الحرة إىل نقطة الصفر
من جديد.
يرفض رئيــس بلدية كرسوانية
إقراره بتقصري عمال البلدية يف اتخاذ
بعض اإلجراءات العملية الرادعة للحد
من انتشار ظاهرة رمي النفايات قرب
مجاري ترصيف امليــاه ،بحيث يتهم
وزارة األشغال بالتقصري وهي بدورها
تعلن أن تنظيف هذه الطرقات ال يندرج
ضمن نطاق مسؤولياتها.
ّ
املفضلة عند ســينتيا زرازير .ميشــال
قعقــور
الدويهي ســارع إىل التمايز ،وهو أصالً متم ّرد عىل
مجموعة «أســس» التي خاض املعركة باسمها
بسبب عدم رضاها عن أدائه وعدم العودة إليها يف
قراراته ،أســوة بما حصل مع «شمالنا» التي هي
باألســاس اطار انتخابي ،والتي لجأ إليها كغطاء
سيايس لكنها انزعجت منه ألنه لم يبلغها مسبقا ً
بقرار انســحابه من التكتل .يرتدد أنّه يفضل دعم
ميشال معوض لكنه ال يجرؤ عىل فعلها العتبارات
زغرتاوية.
أما ملحم خلف فحالة بح ّد ذاتها ولو ّ
أن بوال
يعقوبيان تحاول التقرب منه كما تفعل مع البقية
وقــد اتهمت أنّها تحرك التكتل إىل أن بيّنت الوقائع
عكس ذلــك .الياس جرادي حالة خاصة أيضا ً وقد
تع ّرض النتقادات كثرية بسبب زيارته دمشق ،فيما
يصعب وضع ياسني ياسني يف قالب محدد.

لبنان للمواجهة
سيمنعان أي خرق جدّي يف هذا امللف .وعىل
رغم النية اللبنانية بتحقيق عودة النازحني،
هناك تشــديد عىل أنّها طوعيــة ،ولبنان لن
يفرض أي عودة قرسية كما أعلن ابراهيم.
ّإل ّ
أن ال ح ّل لهذه األزمة بحسب مصادر
مســؤولة متابعة للملــفّ ،إل بطريقتني:
حكومــة قوية تفــرض عــودة النازحني
بالتنســيق مع ســوريا ،إذ ّ
إن البلد لم يعد
يتحمّ ل واملجتمع الدويل ال يتجاوب وال يمكننا
انتظار الح ّل السيايس يف سوريا ،خصوصا ً ّ
أن
مناطق شاســعة منها باتت آمنة وبالتايل ال
حجة لالنتظار أكثر ،علماًّ ،
أن هناك مليونني
و 80ألف نازح ســوري موجودون حاليا ً يف
لبنان ،وقرابة  540ألف نــازح عادوا طوعا ً
اىل بالدهم منذ بدء الخطــة عام  .2017أمّ ا
الطريقة الثانية فهي استخدام ورقة الهجرة
غري النظامية للضغط عىل األوروبيني وذلك
بوقف منع مراكب الهجرة بل تسهيلها.
لكن عىل رغم الضغط الهائل الذي يش ّكله
النزوح ومخاطر التوطني والتي ليست ناتجة
من «نظريــة املؤامرة» بل مــن ترصيحات
ورغبة أبدتهــا أكثر من دولــة غربية ،ترى
املصادر نفســها ّ
أن لبنان الرســمي سيظ ّل
ضعيفا ً أمام الغرب وســتبقى ورقة النزوح
يف لبنان ورقة يستخدمها الخارج لـ»غايةٍ يف
نفس يعقوب» ،تبدأ بالضغط عىل «حزب الله»
والنظام السوري وال تنتهي بمشاريع الدمج
ُّ
والتغي الديموغرايف .ويف هذا اإلطار
والتوطني
كانت الفتة «تغريدة» للوزير األسبق سجعان
قزي أخرياً ،أعلن فيها أنّه «يف آب املايض ،كنا
َ
جالسني اىل طاولة عشاء
سفرية سويرسا وأنا
نتبادل األحاديث حول مستقبل لبنان .أحدّثها
عــن إنقاذ لبنــان وهي تحدّثنــي عن دمج
الالجئني الفلسطينيّني والنازحني السوريّني يف
املجتمع اللبناني .فكيف لدولة سويرسا بهذه
الذهنية أن تتوىل تنظيم حوار عن لبنان؟».

٣
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وقائع اإلتصاالت وجلسات التفاوض ()٢

الترسيم البحري :تهديد أميركي
للعودة إلى الخط 23
مــحـــمـــد عــبـــيـــد

(*)

كان واضحــا ً للوفــد اللبنانــي
املفــاوض أنــه إذا َق ِب َل وفــد العدو
اإلرسائيــي املفــاوض التفاوض مع
لبنان من دون رشوط مســبقة وعىل
أســاس القانون الــدويل ،فذلك يعني
ضمنا ً تســليم العــدو بتطوير لبنان
ملوقفه واستبدال الخط  23بالخط ،29
ولهذا التســليم نتائج قانونية عديدة
أبرزها توسيع رقعة املنطقة املتنازع
عليها جنوبا ً بمســاحة  1430كلم،2
كذلك نشوء موجب قانوني باالمتناع
عن القيــام بأي أنشــطة غازية أو
نفطيــة يف هــذه املنطقــة قبل ح ّل
النزاع ،وهذا يشــمل حقل «كاريش»
الذي كانت تنوي رشكــة «إنرجيان»
املتعاقــدة مع حكومة العــدو البدء
بأعمال االســتخراج منه يف األشــهر
املقبلة .كما ّ
أن الكيان اإلرسائييل يعلم
علم اليقــن ّ
أن أي عملية تفاوضية
مفتوحة ومبنيّــة عىل القانون الدويل
ستفيض يف نهاية األمر ،ومهما كانت
تقنية الرتسيم املعتمدة ،إىل تبنّي خ ّ
ط
يقــع جنوب الخط  23كحــ ّل نهائي
للنزاع ،ما يعني استحصال لبنان عىل
كامل املنطقة  860كلم 2باإلضافة اىل
مســاحة بحرية إضافية تقدر بمئات
الكيلومرتات املربعة.

جلسة التفاوض الثالثة

واســتكماال ً لدعــوة الوســيط
األمريكي السفري جون دي روشيه يف
نهاية الجلســة الثانية حول اإلجابة
عىل أســئلة الوفد األمريكــي التقنية
والقانونية ،التأمت الجلســة الثالثة
بتاريــخ  2020/10/29حيث طرح
هــذا الوفد عىل طــريف التفاوض غري
املبــارش مجموعة أســئلة تمحورت
حول تفسري قواعد قانون البحار ،إىل
جانب استيضاحات تقنية أخرى لها
عالقة بالهيدروغرافيا وعلم الخرائط.
هنــا تعارضت وجهــات النظر حول
العديد من النقــاط وأهمها إمكانية
انطالق خــط الحــدود البحرية من
عرض البحر ودور الجزر يف الرتســيم
البحــري باإلضافة اىل دقــة ونوعية
الخرائط الواجب اســتخدامها لهذه
الغاية.
اليــوم وبنا ًء عــى االتفاق الذي
يُروَج له ،يبــدو ّ
أن املطلب األمريكي
 اإلرسائييل قد تحقــق فعالً ذلك ّألن
خط ترســيم الحدود املطروح وفقا ً
لإلحداثيــات التي أودعها الوســيط
األمريكي الجديد آموس هوكشــتاين
رئاســة الجمهوريــة اللبنانيةّ ،
أن
هذا الخط ينطلق مــن عرض البحر
بمسافة تبعد حواىل  5كيلومرتات من
آخر نقطة برية عىل الساحل اللبناني
وهي رأس الناقورة!

جلسة التفاوض الرابعة

بتاريــخ  2020/11/11عُ قِ دَت
الجلســة الرابعة وقبــل انطالقها
طلب الوســيط دي روشيه االختالء
بأعضاء الوفــد اللبناني ليبلغهم أنه
وحســب خرباء اإلدارة األمريكية ال
يمكــن للبنان أن يدافــع عن الخط
 29وعليه العــودة للمطالبة بالخط
 .23فكان جــواب الوفــد اللبناني
واضحا ً وصارما ً لناحية رفض لبنان
فرض رشوط مسبقة عليه يف عملية
التفــاوض وثقته بحقــه القانوني
باملطالبة بالخــط  .29بعدها انتقل
دي روشيه لالجتماع بوفد العدو من

ّ
خط الطفافات

صورة ُتظهر رأس الناقورة

الوسيط األمريكي مع الوفد اللبناني
ثم عاد ليدعــو الطرفني اىل االجتماع
موجها ً لــه اإلنذار التايل :إمّ ا أن يقبل
بعرض
يف الخيمة .استهلت الجلسة
ٍ
لبنــان باملوقــف اإلرسائييل بحرص
طويل ومســهب قدّمه وفــد العدو
التفــاوض ضمن منطقــة الـ860
تضمن ردا ً عىل العــرض اللبناني يف
كلم 2قبل نهايــة النهار ،وإمّ ا تعلن
الجلسات السابقة ودفاعا ً عن الخط
واشنطن فشل املفاوضات وانتهائها
اإلرسائيــي  ،1لكن عــرض العدو
ببيــان عــايل النربة محملــة لبنان
كان ركيكا ً وغــر مقنع ألنه احتوى
عىل العديد من املغالطــات التقنية
املسؤولية الكاملة عن فشلها .رفض
والقانونية فضالً عن التالعب باألدلة
الوفــد اللبناني الرضــوخ للتهديد
العلميــة .عندها ر ّد الوفــد اللبناني
األمريكي .فأذعــن الجانب األمريكي
بعرض مضــاد ومدعّ ــم بالحجج
للرفض اللبناني وأصــدر بيانا ً أكثر
القانونية ينســف مرتكزات الخط
ديبلوماســية مبديا ً اســتعداده من
اإلرسائييل ويؤكــد صوابية املوقف
جديد ملتابعة وســاطته عىل أساس
الخطوط املودعــة لدى األمم املتحدة
اللبنانــي ال ســيما لناحية انطالق
أي الخط  1اإلرسائيــي والخط 23
الخط مــن نقطــة رأس الناقورة
اللبناني .ويف النهار نفسه غرد وزير
وعدم إحتســاب أي تأثــر لصخرة
«تخليت» الفلسطينية .وقد ُ
خ ِص َ
خارجية الواليــات املتحدة األمريكية
ص
مايك بومبيو معيدا ً نرش نص البيان
الجزء األخري من العرض لتثبيت حق
األمريكي ،فقــام وزير
لبنان بتطوير موقفه
الطاقة يف حكومة العدو
من حــدوده البحرية
يوفال شــتاينتز بإعادة
الجنوبيــة واملطالبة
كان يمكن لهذا
نــر تغريــدة بومبيو
بالخط  29كحد جنوبي
ملناطقــه البحريــة العهد المدعوم من مؤكــدا ً ترحيبه بموقف
المقاومة تحقيق
خاصة ّ
وأن لبنان كان
الوزيــر األمريكي املؤيد
قد حفظ حقه بتعديل إنجاز تاريخي فعلي لوجهــة نظــر الكيان
املادة  3من املرســوم عبر التمسك بحقوق اإلرسائيــي بحــر
ّ
.2011/6433
التفــاوض بمنطقــة
كاملة
لبنان
لــم يــرق األمر
الـ 860كلم 2بغية إيجاد
للوســيط األمريكي كما لوفد العدو،
حل وسط ضمن هذه املنطقة.
لذلك رفع دي روشيه الجلسة رسيعا ً
لم تنفع التهديدات األمريكية يف
داعيا ً اىل تنظيم جلســة خامســة
دفع الوفد اللبنانــي وراعييْه رئيس
بتاريخ .2020/12/2
الجمهورية ميشــال عــون وقائد
قبل بضعة أيــام من موعد عقد
الجيــش جوزيف عــون إىل الرتاجع
الجلســة الخامســة تفاجأ الوفد
عن املطالبة بحقــوق لبنان كاملة.
اللبناني بإبالغه إلغاءها واالستعاضة
فذهبــت اإلدارة األمريكية إىل وقف
عنها بلقــاء ثنائي يف بــروت بينه
التواصل مع الجانب اللبناني لحواىل
 4أشــهر ،كما لم يتم تنظيم جلسة
وبني الوسيط األمريكي ،فحصل هذا
تفاوض يف الناقــورة عىل الرغم من
اللقاء يــوم  2020/12/2وفيه عاد
ّ
أن إتفاق اإلطار ّ
نص يف فقرته الثانية
دي روشــيه ملطالبة الوفد اللبناني
بسحب الخط  29من التداول مذ ّكرا ً
عىل وجــوب عقد جــوالت تفاوض
مستمرة إىل حني التوصل اىل حل.
بأنّه يَصعُ ب الدفاع عنه بينما يمكن
الدفاع عن الخــط  .23جوبه الطلب
األمريكــي بالرفض مــن قبل الوفد
محاصرة لبنان
غري ّ
اللبناني مؤكدا ً التمســك بالخط 29
أن الجانــب األمريكي عاد
باعتباره يتطابق مع القانون الدويل،
ورضــخ لصالبة املوقــف اللبناني،
ر ّد الوسيط األمريكي برفض الطرح
فأوفــدت واشــنطن بتاريــخ
اللبنانــي وبأنه ســيعود اىل إدارته
 2021/4/15مساعد وزير الخارجية
بغية تحديد تاريخ جديد الســتناف
األمريكية للشؤون السياسية دايفيد
املفاوضات يف الناقورة.
هيل يف زيارة رسمية إىل لبنان حيث
يف  2020/12/22تواصــل
التقى رئيــس الجمهورية الذي أكد

من جديد حق لبنان يف تطوير موقفه
باالستناد اىل القانون الدويل ومطالبا ً
باالســتعانة بخرباء دوليني يف مجال
الرتســيم وبوقف جميــع األعمال
النفطية والغازيــة املتنازع عليها ال
سيما حقل «كاريش».
من الواضح أنّه حتى الجلســة
الرابعة من املفاوضات غري املبارشة،
وما تالها من محاوالت أمريكية لدفع
لبنان اىل الرتاجع عــن موقفه ،كان
الهدف األمريكي  -اإلرسائييل املشرتك
يتمثّــل بمحــارصة لبنــان ضمن
نطاق الخط  23شــماالً ،وهو هدف
تحقق فعالً من خالل صيغة الطرح
األمريكي املعــروض عىل لبنان اآلن،
طبعا ً مع بعض التعديالت ا ُملستلحقة
التي فرضتها قوة املقاومة .وبالتايل
ّ
فإن ادعاء أركان السلطة السياسية
وجماعاتهــم تحقيق إنجاز تاريخي
بأخذ حقــوق لبنان كاملة من العدو
اإلرسائيــي يف غري محلــه ،بل هو
تضليــل للرأي العــام اللبناني الذي
خضع ملحاوالت غسل دماغ مربمجة
من خالل تصويــر التنازل التاريخي
عىل أنه إنجاز تاريخي ،وذلك من أجل
استثمار هذا اإلنجاز املوهوم يف إعادة
تعويم عهد الرئيس ميشــال عون يف
أيامه األخرية .يف حني كان يمكن لهذا
العهد املدعوم مــن املقاومة تحقيق
إنجــاز تاريخي فعيل عرب التمســك
بحقوق لبنان كاملة ،وذلك من خالل
اتخاذ خطوات سيادية أبرزها:
املرســوم
تعديــل
أوالً:
 2011/6433لصالح توسيع رقعة
الحقوق اللبنانية اىل حدود الخط .29
ثانياً :االســتفادة مــن معادلة
لبنان الثالثية التي تجســد عنارص
قوتــه ومناعته الوطنية :شــعب-
جيش -مقاومة كقوة دفع وتحصني
للوفد املفــاوض يف الناقــورة ،إنما
يف التوقيت الذي كانــت تجرى فيه
املفاوضات غــر املبارشة وليس بعد
توقفهــا ونجاح األمريكــي يف نقل
التفــاوض من اإلطار العســكري/
التقنــي اىل كواليــس السياســيني
وغرفهم السوداء!
(*) املدير العام السابق لوزارة اإلعالم

غدًا :تراجع الرئيس وثبات
القائد وفريقه

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - 968السنــــة الـرابـعـة

رامــــي الريــــــــس

من قال ّ
إن دمشق
تريد الترسيم؟
كالولد الصغير في ملعب المدرسة الذي
يحاول أن يلعب في الثواني األخيرة قبل
ّ
«يدق الجرس» إيذانا ً بانتهاء الفرصة
أن
الصباحيّة ،يتص ّرف العهد في أيّامه األخيرة ،ال
بل في ساعاته األخيرة.
فجأة ،إستفاق الرئيس على سنوات رئاسته
الضائعة التي أهدرها هو وصهره بالمناكفات
السياسيّة وافتعال الخصومة بالمداورة مع
مختلف الفرقاء (حتى حليفه األساسي الذي
«يستقوي» به في كل المحطات الصعبة،
َ
يتوان عن «زكزكته» إذا لزم
«حزب الله» ،لم
األمر) ،وطبعا ً من خالل محاربة طواحين
الهواء واختالق المشاكل حول الصالحيّات
والدستور ،ليس من باب الحرص حتماً ،إنما
من باب المصلحة الفئويّة الخاصة.
فجأة ،تذ ّكر الرئيس أنّه كان باإلمكان أن
يحقق «إنجازات» حقيقيّة وليس وهميّة كتلك
التي يريد تحقيقها في األيام األخيرة من العهد
كي يغطي فشله الذريع طوال السنوات الست
الماضية وهي األسوأ في تاريخ لبنان على
اإلطالق (دعك من الكالم الهمايوني لبعض
مؤيديه الذي يوحي فعالً كأنهم يأتون من
كوكب آخر ،ولكن الهزيمة السياسيّة تعكس
نفسها بأشكال مختلفة عند الناس).
هل كان رئيس الجمهوريّة يتوقع من
دمشق التي تغاضى عن زيارتها طوال فترة
رئاسته ،هو وولي عهده ،أن «تبيعه» حقا ً
إطالق مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة
الشماليّة في آخر عهده؟ من قال أساسا ً ّ
إن
النظام السوري يريد ترسيم الحدود مع لبنان،
البحريّة والبريّة؟ ومن قال ّ
إن «حزب الله»
بدوره متحمس للترسيم الذي ال بد أن يصل
يوما ً ما إلى قضيّة مزارع شبعا ولبنانيتها
الملتبسة خصوصا ً أنها الورقة االستراتيجيّة
التي يتقاطع فيها مع دمشق ،كل لمصلحته
وحساباته؟
لعل ذاكرة الجنرال لم تسعفه عندما كان
مشاركا ً في طاولة الحوار التي دعا إليها
الرئيس نبيه بري في العام  2006وشارك فيها
أمين عام «حزب الله» وقد طلب آنذاك إستبدال
مصطلح «الترسيم» بمصطلح «التحديد» كي
ال يُستفز الرئيس السوري بشار األسد .إذا كان
النظام في دمشق يُستفز من التعبير اللفظي،
فهل من المتوقع أن يُسهّ ل عمليّة الترسيم
الميداني وفي هذه اللحظة بالذات ،أي على
مشارف أفول العهد البائس؟
رغم «تغليف» الرد السوري بالعبارات
الديبلوماسيّة المتصلة بااللتباسات حيال موعد
زيارة الوفد اللبناني وحجة «تضارب المواعيد»
(على أساس ّ
أن دمشق تعج بالوفود العربيّة
واألجنبيّة وال تملك متسعا ً من الوقت الستقبال
الوفد اللبناني «الرفيع»!)؛ إال أن النظام «انتقم»
على طريقته من عدم قيام رئيس الجمهوريّة
بأي خطوات جديّة إلعادة «تطبيع» العالقات
بين البلدين (وحسنا ً فعل ربما عن غير قصد).
ولكن ،على الرغم من الضربة السوريّة
القاسية للعهد في آخر أيامه ،يحق التساؤل
عن تركيبة ذاك الوفد «الرفيع» الذي كان
يستعد لالنتقال إلى دمشق ،وعن عدم إحترام
مبدأ فصل السلطات ،كما حصل في ترسيم
الحدود البحريّة الجنوبيّة .فما عالقة نائب
رئيس مجلس النواب بالملفات التي يفترض
أنها منوطة بالسلطة التنفيذيّة تحديداً؟ وهل
رأيتم دولة في العالم توفد وزير خارجيتها
لزيارة دولة أخرى في إطار وفد يترأسه نائب
رئيس البرلمان؟
بمعزل عن الظروف السياسيّة التي دفعت
الكتل البرلمانيّة سنة  2016إلنتخاب العماد
ميشال عون لرئاسة الجمهوريّة ،ولكن هذا
االقتراع حصل ،ونال رئيس الجمهوريّة
تأييدا ً ملحوظا ً من مختلف الكتل تقريباً ،إال
ّ
أن إصراره على عدم مغادرة موقعه الحزبي
في اتجاه موقعه الوطني الجديد والسياسات
العبثيّة التي انتهجها طوال ست سنوات أهدرت
كل إمكانات التغيير وأطاحت الديناميكيّة التي
تولدت بفعل االنتخاب يومذاك بعد نحو عامين
ونصف من الشغور الرئاسي.
المهم اآلن ّ
أن هذا العهد انتهى ،ونقطة على
السطر!
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عصام خليفة ...حصان رئاسي أو طروادة «"التعطيليين"»!
طــــونـــي كـــرم
أن يُستحرض إســم املؤرخ عصام خليفة إىل ساحة
النجمة لدفاعه املســتميت عن لبنان وحدوده البحرية
وفق الخط  ،29خالل الجلسة الرئاسية الثالثة يف  20من
الشــهر الجاري يشء ،وأن يتحوّل إىل «مرشوع رئيس»
يشــ ّكل مخرجا ً لـ»مراهقي» العمل السيايس وأجندات
من وراءهم ،يشء آخر ،مختلف تماماً ،يطرح العديد من
التساؤالت بعد املحطات الريادية التي طبعت حياة املناضل
النقابي مذ كان طالبا ً جامعيا ً يف السيتينات.
مآثر ومزايا املؤرخ الدكتــور الجامعي عصيّة عىل
إدراجها يف هذه السطور .اذ برز خليفة يف العام  1968مع
ترؤســه رابطة الطالب يف كليّة الرتبيّة ،ومن ثم انتخابه
رئيســا ً إلتحاد الطالب يف الجامعة اللبنانية العام ،1971
ومنها إىل تأســيس «الحركة الثقافية» يف أنطلياس العام
 .1978د ّرس مادة التاريــخ األحب إىل قلبه يف العديد من
الثانويات الرسميّة والخاصة قبل التف ّرغ إلكمال رسالته
التعليميّة يف الجامعة اللبنانية كأستاذ محارض منذ 1981
إىل حني تقاعده يف العام  .2012إنتخب مندوبا ً عن األساتذة
يف مجلس الكليّة ،وأمينا ً للــر بُعيْد إعادة إحياء رابطة
األساتذة ،التي أصبح رئيسا ً لها يف ما بعد.
يف رصيده الثقايف ما يزيد عن الـ 87كتابا ً من تأليفه،
إىل جانب األبحاث واملقاالت املنشورة يف العديد من املجالت
العلمية ،كما إرشافه عىل العديد من األطروحات الجامعية.
وهو عضو مؤســس يف العديد من الجمعيات ،أبرزهما
الجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية ،والجمعية اللبنانية
التاريخيّة .شــارك يف التحركات الشبابيّة خالل الحرب،
عرب»املؤتمر النقابي العام» ،ونظم عددا ً من املؤتمرات يف
املناطق منها :أربعة يف جبّة بــري عن دورها يف العهد
العثماني ،كما أقام مؤتمرات عن :بشعيل ،دوما ،ولحفد يف
التاريخ .وبعد تقاعده عن التدريس يف الجامعة اللبنانية،
تف ّرغ خليفة أكثر للقراءة والكتابة والعمل يف أرض األجداد
واآلباء يف بلدته حتّون التي تقع وسط قضاء البرتون ،وفق
ما أوضح لـ»نداء الوطن» ،قائالً« :فيك تعتربني ّ
فلح»!
السياسة وفق خليفة هي الدفاع عن حقوق اإلنسان

وســيادة وإســتقالل الدولة ،وهي التي دفعته إىل حسم
تردده وقبول تســميته من النــواب «الذين رشفوه بهذه
التسمية» ،إىل جانب مجموعات من الحراك الشعبي (17
ترشين) الذين عرضوا األسباب املوجبة لهذا الرتشيح الذي
ّ
تلقفه؛ ويتابع قائالً« :مايش الحال ...عندك مانع يش!».
واذ دعا خليفة «املنزعجني» من ترشحه إىل مفاتحته
باألمر ،رفض تحويل تردده أو رفضه طرح اسمه قبل أن
يعود ويقبل ،إىل قضيّة ،كما اإلجابة عن إســتمراريته يف
«السباق الرئايس» ،والخطوات العمالنيّة واإلتصاالت التي
ســيقوم بها مع القوى السياسيّة من أجل تعزيز فرص
وصوله إىل بعبدا ،مفضالً النأي بنفســه عن الغوص يف
األمور الخاصة التي تعنيه.
وإذ يشدد خليفة عىل «اإلستقاللية السياسيّة» التي
تحىل بها طوال مسريته ،مذ كان طالبا ً جامعيا ً وتأسيسه
«حركة الوعــي» ،أوضح أن اهتمامه ينصبّ عىل متابعة
القضايا الوطنية والدفاع عن مصالــح لبنان بعيدا ً عن
العناوين واإلنقســامات التي ترافق العمل السيايس بني
الجهات املتخاصمة يف لبنان ،مشريا ً إىل أن قبول ّ
ترشحه
يأتي يف إطار «تلبية نداء الدفاع عن الوطن ،وشعبه املع ّذب
الذي يتعــ ّرض إىل إبادة جماعية بعد رسقة ودائعه ونهب
حقوقه والعيش بال كهرباء ومياه» ،قبل أن يستطرد قائالً:
«أنا مثقف ملتزم بقضايا شــعبي ...فهل يجب أن أبقى
مكتوف اليدين؟!».
ومع تأكيده ّ
أن أهميّة املناسبة تكمن يف طرح معالجة
ّ
«شق» املعارضة،
أزمات اللبنانيني ،رفض تحميله تبعات
مشريا ً إىل أن املشكلة األساســيّة تتجىل يف تأمني نصاب
ثلثي الحضور يف املجلس النيابي بعيدا ً عن تحميل النواب
العرشة الذين صوتوا له مسؤولية «التعطيل» ،متوجها ًعرب

ل َِم يمكن أن يزّج بتاريخ هذا الرجل
«"اآلدمي"» في وحول المشهد المحزن
والمسرحيات «"لفولكلورية"» وقد تقحمه
في «"بازار"» ال يشبهه أبدًا؟

«"أنا مثقف ملتزم بقضايا شعبي ...فهل يجب أن
أبقى مكتوف اليدين؟!"»

«نداء الوطن» بالقول« :ال أعرقل أحداً ،أنا أصل املعارضة،
وأنا أستاذ يف املعارضة ،وأنا اللجنة الفاحصة ملن يريدون
االعرتاض ،وأنا مع السيادة ،وأطالب بالخط  ،29وأمضيت
حياتي مدافعا ً عن حدود لبنان ومطالب الجامعة اللبنانية
وقضايا الناس» ،قبل أن يختم قائالً« :شــعبي يتع ّرض
لإلبادة الجماعية ودولتي مهددة بإستقاللها عرب حدودها
الربيّة والبحريّة ...وأترشح بوجه السياسيني الذين يديرون
اإلنهيار وفق تصنيف البنك الدويل للحالة يف لبنان».
التأكيد عــى نجاح وعصامية ونظافة مســرة
خليفة البحثية واألكاديمية والسياسية ،دفع بالبعض
للتساؤل ل َم يمكن أن يزجّ بتاريخ هذا الرجل «اآلدمي»
يف وحول املشــهد املحزن واملرسحيات «الفولكلورية»
التي قد تقحمه يف «بازار» ال يشبهه أبدا ً بعدما أتى تبني
ترشيحه من بعض «نواب الـ  »13الذين يُتهمون بأنّهم
رفضوا إعتماد الوســائل الديمقراطية لحسم هوية
مرشحهم الرئايس؟
وهل يك ّرس ترشيح عصام خليفة املثل الشائع
بأن كل املوارنة مرشحون لرئاسة الجمهورية ،وإن
كان عىل حساب تاريخهم ومكانتهم ...رأفة بفخامة
ضائعة؟!

عون :طلبنا من ميقاتي مساواة الجميع في التشكيل
إعترب رئيــس الجمهورية العماد
ميشال عون ّ
«أن تطبيق معايري واحدة
يف تشكيل الحكومة هو املدخل الصحيح
النتــاج حكومــة فاعلة وقــادرة عىل
ادارة شــؤون البالد» .وقال يف دردشــة
مــع االعالميــن املعتمديــن يف قرص
بعبدا« :إن ما يجري حاليا ً يف تشــكيل
الحكومة يناقض مبــدأ وحدة املعايري،
فالجهات املشاركة يف الحكومة تسمّ ي
هي وزراءهــا ،وعندما يأتي دور «التيار
الوطني الحر» يف عملية التسمية ،يصار
ّ
ّ
بالتدخل يف اختيارهم الوزراء
التمسك
اىل
وليس الجهة السياسية املعنية ،وهذا أمر
غري طبيعي وال يمكن القبول به .فعندما
يريد كل فريق أن يختــار وزراءه ،عىل
اآلخرين أن يقبلوا باعتماد معيار واحد
للجميع وعدم االعرتاض».
واعترب «أن ح ّل االمور بسيط جداً،

وقد طلبنا مــن رئيس الحكومة املك ّلف
نجيب ميقاتي ّ
بأن يســاوي الجميع يف
عملية التشكيل وأن يعود اىل قرص بعبدا
إلصدار املراســيم» .وكان عون استقبل
صباحا ً ميقاتي الــذي اكتفى بالتعليق
ممازحاً« :نقلــوا كل يشء اىل الرابية .ما
يف محل نام» .إىل ذلك ،أوضح الســفري
السوري عيل عبد الكريم عيل من قرص

بعبدا أن تكون زيــارة الوفد اللبناني اىل
دمشق للبحث يف مسألة ترسيم الحدود
البحرية بني البلدين قد ألغيتُ ،مربّرا ً ّ
بأن
موعدها «لم يناقش معنا» ،ومتمنيّا ً أن
يتّم تحديد موعد آخر لها.
وبعد زيارته رئيــس الجمهورية
العماد ميشال عون مودّعا ًملناسبة انتهاء
مهامه الديبلوماســية يف لبنان ،ومنحِ ه

باسيل وميقاتي و"مسرحية" االتهامات:
"فتنة" ...و"إنفعال"»
رأى رئيس «التيار الوطنــي الحر» النائب
جربان باسيل «أننا نقرتب أكثر من الفراغ ونحتاج
إىل حوار» ،وقال« :من يراهن عىل الوقت واإلنهاك
ّ
يتحقق .كما أن من يراهن
وإتعابنا ،هذا األمر لن
عىل فكرة التحدي قد ج ّرب ،ودستورنا ال يسمح
بفكرة التحدّي والجميع اليــوم يف حال عجز».
أضاف« :لقــد قمنا بجولة عــى الكتل النيابية
لعرض ورقة األولويات الرئاسية باستثناء كتلة
«التحدّي» التي لم تحدّد موعداً ،ووجدنا أن نقاط
اإلختالف قليلة بني ورقتنا وأفكار اآلخرين».
تابــع« :ندعو للحوار ألننــا جديّون ،فعىل
املستوى املســيحي يستطيع البطريرك املاروني
أن يتواله ،وعىل املســتوى الوطني يمكن لرئيس
الجمهورية القيام بذلك حتى اإلثنني ،وأي دعوة
حوارية من الخارج أو من الداخل كدعوة رئيس
املجلس النيابي نتعاطى معهــا من حيث املبدأ

بإيجابيــة» .أما يف امللــف الحكومي ،فاعترب ّ
أن
«من يظن أن حكومة ترصيف األعمال ســتتوىل
صالحيات الرئاســة هو مخطــئ ،فهذا ّ
مس
بالدستور ،وهي هيئة دستورية فاقدة رشعيتها
وميثاقيتهــا ،ورئيســها يقول «بــا ما نعمل
حكومة فلننتخب رئيســاً» ،إنه يريد بالتحدي
حكومة تأخذ صالحيات رئيس الجمهورية وأخذ
البلد إىل فتنــة تماما ً كمن يريد رئيس تحدّ ،هذه
مجزرة دستورية لن نسمح بها وسنواجهها بكل
ما أوتينا من قوة».
ويف ر ّد عــى كالم باســيل ،أســف رئيس
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي يف بيان
صادر عن مكتبه اإلعالمــي «للكالم اإلنفعايل يف
لحظة سياســية دقيقة تحتاج إىل التعاون بني
الجميع ،ال إىل إطالق اإلتهامات واملواقف جزافاً،
واستخدام عبارات التحدي واإلستفزاز».

وسام األرز الوطني من رتبة ضابط اكرب،
لفت عــي اىل ّ
أن الرئيس عون قد اتّصل
بالرئيس السوري ّ
بشار األسد قبل أربعة
أيــام «واتّصل بي ،ويومهــا كان هناك
لبس يف االتّصال ،وتب ّلغت الحقا ً من دولة
أن هناك تفكريا ً
الرئيس الياس بو صعب ّ
بزيارة وفد يتشــ ّكل برئاسته .فقلت له
أرســلوا لنا كتابا ً ألخاطــب فيه وزارة
الخارجية .تب ّلغت بالكتاب مساء األحد،
ّ
متأخر ألنّه قيل بداية يوم
وذلك بشــكل
الخميس ،ثم عدّل املوعد ليكون األربعاء،
فقلت لهم مع ذلك اننــا نريد أن يكون
هناك خطاب رسمي لكي يحدّد الوزراء
واملســؤولون يف ســوريا املواعيد وفق
برنامج مواعيدهم وارتباطاتهم .وبعدما
ّ
متأخرا ً ولم يكن قد تحدّد
وصل الكتاب
أو نوقش املوعد ،أعلن من لبنان ّ
أن الوفد
سيتوجّ ه االربعاء ،وبالتايل جاء الردّ».

المحاكم العليا الفرنكوفونية
تدعم القاضي عبود
لم ينعقــد اجتماع مجلس القضــاء األعىل أمس
برئاسة رئيســه القايض سهيل عبود ،ملتابعة البحث يف
مواضيع قضائية عموماً ،ومرسوم تعيني قضاة رؤساء
ملحاكم التمييــز و»محقق عديل رديف» خصوصاً ،فيما
تح ّرك أهايل ضحايا مرفأ بــروت مجددا ً صوب قرص
العدل يف بريوت ،احتجاجا ً ملطالبة مجلس القضاء األعىل
بإعادة ملف تفجري املرفأ إىل القايض طارق البيطار.
وفيما الحملة عىل الرئيس عبود مســتمرة ،تلقى
االخري جرعة دعم من من ّ
ظمــة املحاكم العدلية العليا
الفرنكوفونيــة  ،www.ahjucaf.orgالتي وجّ ه مكتبها
رســالة داعمة لرئيس مجلس القضاء األعىل «لسعيه
دعم استقاللية السلطة القضائية املك ّرسة يف الدستور
اللبناني ،والتي وحدها يمكن أن تضمن ثقة املواطنني
يف عدالتهم».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 968السنــــة الـرابـعـة
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«"القوات"» والرئاسة من بشير إلى سمير ( ٢من )3

الطائف ورئاستا معوض والهراوي واإلعتقال
لم تكن والدة حكومة العماد ميشال عون العسكرية مجرد عبث في اللعبة السياسية
فحسب .كانت تعبيرًا عن اإلنهيارات التي يمكن أن تصيب مجتمعًا نتيجة عدم التقدير
الواضح والخاطئ والبسيط للمرحلة من دون أي أفق استراتيجي وحتى تكتيكي .بغض
النظر عما إذا كان قرار الرئيس الجميل في الدقائق األخيرة من حكمه خاطئًا أم ال ،فإن ما
قام به العماد ميشال عون كان قمة الفداحة التي نتجت عن كمية كبيرة من األخطاء.
نـــجــم الــهــاشم
يف النصف الثاني مــن واليته قامت
عالقات ملتبسة بني كل من قائد «القوات
اللبنانية» ســمري جعجع وقائد الجيش
العماد ميشال عون ورئيس الجمهورية
أمني الجميل وهي املواقع املارونية الثالثة
التي كان يجــب أن تتكامل يف مواجهة
األزمة الداخلية واملرحلــة الخطرة التي
كان يجتازها املسيحيون .يف انتفاضة 12
آذار  1985كان ســمري جعجع ضد أمني
الجميل ووقف عون مراقباً .ويف انتفاضة
 15كانون الثاني  1986كان أمني الجميل
إىل جانب سمري جعجع بينما كان عون إىل
جانب إييل حبيقة .وعندما لم يحرك عون
الجيش غداة اخرتاق املناطق الرشقية يف
 27ايلول  1986نــزل الجميل إىل وزارة
الدفــاع وح ّركــه .والتقــى الثالثة عىل
تعطيل فرض انتخاب الرئيس الســابق
سليمان فرنجية رئيســا ً للجمهورية يف
 18آب  .1988ثــم التقى عون وجعجع
ضد وساطة الســفري األمريكي ريشارد
موريف الذي عاد من ســوريا يف  18أيلول
 1988بخيار واحد هو «مخايل الضاهر
أو الفوىض» مــع أنه ذهب بعدة خيارات
وأســماء كان اتفق عليهــا الجميل مع
جعجع وليس مــن بينها اســم عون.
ووقف عون وجعجع ضد ذهاب الجميل
إىل سوريا يف  21أيلول  1988للقاء األسد
واإلتفاق عىل اسم جديد ،ويف اليوم التايل
كان الجميل يقف إىل جانب عون اللتقاط
الصورة التذكارية بعد مرســوم تشكيل
الحكومة العسكرية.

جعجع وحكومة اإلستقالل

حتى منتصف ليل ذلــك اليوم كان
قرص بعبدا مرتعا ً للمتاهة السياســية.
كان من املفرتض أن تكون هناك حكومة
جاهزة يف جيب الرئيس الجميل كما كان
وعد .ولكن الســاعات مضت بحثا ً عن ال
يشء وكان سمري جعجع يف القرص الذي
اختلط فيه الحابــل بالنابل قبل أن تقع
بــن يديه كرة نار هذا القــرار فتلقفها
معتربا ً ّ
أن حكومة عون حكومة استقالل
وأكثر .قبل استحقاق  22ايلول رفع هذا
الشعار وبقي متمسكا ً به يف ظل البحث
عن رئيس أو عن حكومة برئاسة مدني
كالنائب بيار حلــو يتمثل فيها مع عون
ولكن املشــكلة كانــت أن الجميل كان
يرفض توزير عون.
حكومة اإلســتقالل التــي أرادها
قائد «القوات اللبنانيــة» وقتها كانت
تعكس حلم حكم اإلســتقالل الذي أتى
ببشري الجميل رئيسا ً للجمهورية وهي
صورة الحكــم التي أرادها جعجع بعد
«الطائف» وأدت بــه إىل «اإلعتقال» يف
مواجهة عهد اإلحتالل الســوري وهي
الحكومة التي يريدها بعد خروجه من
السجن يف مرشوع الرئاسة الذي رفعه
منذ ترشــحه يف العــام  2014وال يزال
يرفعه اليوم يف مرحلة البحث عن رئيس
يخلف الرئيس ميشــال عون .الصورة
التــي تريدهــا «القوات» عــن الحكم
والحكومات ،من بشــر إىل ســمري لم
تتبدل ولم تتغري.

على رغم أنّ الهراوي كان يعلم
غطى
بالقرار السوري إال أنّه ّ
عملية اتهام «"القوات"» بتفجير
تم حل ّ الحزب
الكنيسة ثم ّ
واعتقال سمير جعجع
يف الشارع املسيحي بدال ً من أن يتماهى
معها يف مــروع واحد .كان ســمري
جعجع أمام خيارين صعبني :مماشاة
عون من دون أي سؤال «عىل العمياني»
يف مشاريعه السلطوية وغري املدروسة،
أو مواجهته .اختــار «أهون الرشين»
باعتماد سياســة عدم التماهي وعدم
الصدام والهروب من املشكل.
ولكن مع عــون لم يكن الهروب أو
التهرب ممكناً .بعــد ذهابه إىل تونس
للمشــاركة يف اللقاءات اللبنانية التي
دعت إليها اللجنة العربية عاد ليشــن
أول حرب عىل «القوات» يف  14شــباط
 .1989احتوى جعجــع اإلنفجار وعىل
رغم تع ّرضه ملحاولة اغتيال واستشهاد
مرافقــه إىل جانبه وهــو يف طريقه إىل
قرص بعبدا أكمل ووصل وقدم تنازالت
للجنرال .ولكــن الجنرال كان يريد أكثر
من ذلك .اعتقد أن سوريا ستوافق عىل
انتخابه رئيساً .طلب إقفال املرافئ غري
الرشعية وعندما لم تستجب لطلبه أعلن
يف  14آذار «حرب التحرير».
بحكم خربتها العسكرية والقتالية
ومعلوماتهــا اإلســتخباراتية كانــت
«القوات اللبنانيــة» تعرف أن مثل هذه
الحــرب انتحار .يمكن تشــكيل حالة
صمــود يف مواجهة الجيش الســوري،
ولكن ال يمكــن خوض «حرب تحرير».
كان عون يراهن عىل ّ
أن سائر اللبنانيني
ســيخرجون عىل الســيطرة السورية
ملالقاته يف تحرير كامل األرايض اللبنانية.
كــر قــرار «حــرب التحرير»
املح ّرمــات ففرض النظام الســوري
حصارا ً شــديدا ً عــى املناطق الرشقية
وتحولت الحــرب إىل مجــرد عمليات
تبــادل للقصف املدفعي الــذي يتفوق
به الجيش الســوري .يف ظل هذا الواقع
املرتدي بدأ البحث عن مخرج من الحرب
عرب ذهاب النــواب إىل الطائف للبحث
يف مســألتني :تعديل الدستور وسحب
الجيش السوري من لبنان .بمسعى من
موفد اللجنــة العربية الوزير الجزائري
األخرض اإلبراهيمي بدأ البحث عن هذا
املخرج وبغطاء من البطريرك املاروني
مار نرصاللــه بطرس صفري وبعد لقاء
بني النواب يف املناطق الرشقية والعماد
عون ذهبوا إىل الطائف آخر أيلول .1989
منذ ذهابهم كان هناك شبه توافق عىل
أن يكون النائب رينيه معوض رئيســا ً

عون والقدر الصعب

كان من الصعب جدا ً عىل ســمري
جعجــع و»القــوات» التعايــش مع
مرشوع ميشــال عون للســلطة .منذ
أصبح قائدا ً للجيش وجّ ه أســهم العداء
تجاه «القوات» التي اعترب أنها تنافسه

الياس الهراوي وحافظ األسد

للجمهوريــة وهو كان أحد األســماء
الثابتة يف كل اإلقرتاحات النتخاب رئيس
قبل  22أيلول.

اغتيال رئيس وانتخاب رئيس

اتهم عون «القــوات» مع البطريرك
بتغطية «الطائف» ولــم يجد يف اإلتفاق
ّإل بكونه الطريــق للتخلص منه ،وعبثا ً
حاولــت «القــوات» التهــرب من هذه
التهمة .يف  5ترشيــن الثاني ت ّم انتخاب
معوض رئيســا ً يف مطــار القليعات ويف
اليوم نفســه اعتدت مجموعات مؤيدة
للعماد عــون عىل البطريــرك صفري يف
مقره يف بكركي فاضطــر تحت التهديد
إىل اإلنتقــال إىل الديمان .ولكن عون أجّ ل
املواجهة مع «القوات».
رفض عون تســليم الرئيس الجديد
عىل رغــم تأييــد العالم كلــه التفاق
«الطائف» .حاولت «القوات» التنســيق
مع معــوض ولكنّها تجنبــت رد فعل
عون ألنــه كان يمكن أن يؤدي إىل صدام
عــى األرض .بعد  17يوما ً اغتيل الرئيس
الجديد وبدت عملية اغتياله كأنّه اغتيال
«للطائف» ومحاولة من سوريا الستعادة
زمام املبادرة واإلمساك بتطبيق االتفاق
بعدما شــ ّكل معوض حالة اســتقاللية
فعليــة عندما رفض توصيات ســورية
بتسمية عدد من الوزراء وطالب بسحب
الجيش الســوري من أقضية الشــمال
لتكون هذه الخطوة ورقة قوة يف مواجهة
تعنّت عون.
ذهب رئيس مجلس النواب حســن
الحسيني إىل ســوريا وعاد بتوجيه من
رئيسها حافظ األســد بانتخاب النائب
الياس الهراوي رئيسا ً للجمهورية بعدما
فشــلت محاولة تسمية النائب بيار حلو
الذي رفض اســتخدام القــوة ضد عون
وسقط الخيار الذي حاول تمريره «رجل
األعمال» رفيق الحريري بطرح اسم جان
عبيد.
يف  24ترشين الثاني  1989ت ّم انتخاب
الياس الهراوي رئيسا ً يف فندق بارك أوتيل
يف شــتورة .أقسم اليمني يف املكان نفسه
الذي أقسم فيه الرئيس الياس رسكيس
اليمني .ولكن بني القســمني مســافة
شاسعة .بدا بعد اغتيال معوض ّ
أن القرار
عاد إىل ســوريا .عملية انتخاب الهراوي
كانت البداية حتى النــواب الذين كانوا
غادروا إىل باريس عادوا عن طريق مطار
دمشق للمشــاركة يف اإلنتخاب .وحتى
الهرواي نفســه أقام يف البداية يف البقاع.
شــكل حكومته األوىل وكانــت «القوات

الصورة التي تريدها "«القوات »"
عن الحكم والحكومات من بشير
إلى سمير لم تتبدّل ولم تتغيّر

ّ
متوسطًا الياس الهراوي وجورج سعاده
رينيه معوض

جعجع وعون

اللبنانية» خارجها وهدد بالحســم ضد
العماد عون ولكن القرار بعملية من هذا
النوع كان يف دمشق.

الهراوي كان يعلم

مــا حاولت القــوات أن تهرب منه
وقع يف  31كانــون الثاني  1990عندما
شن عون «حرب اإللغاء» .كان يريد أن
يحســم الوضع يف «املنطقة الرشقية»
ّ
ليحصــن وضعه ضــد الهــراوي .يف
حساباته كما يف «حرب التحرير» ،كان
يعتقد أنه يحتاج إىل  48ساعة ليسيطر
ويصري األقــوى ولكنّه وقع يف املحظور
وشــطر املناطق الرشقية قسمني .عند
هذا الحد بدأ النظام الســوري يمده بما
يســاعده عىل البقاء ليستمر يف الحرب
ضد «القوات».
اجتاح صدام حســن الكويت وقلب
املعادالت يف املنطقة .انضم حافظ األسد
إىل الحملــة األمريكية لطــرد صدام من
الكويــت .يف  13ترشين دخــل الجيش
الســوري إىل قرص بعبدا ووزارة الدفاع
ولجأ عون إىل السفارة الفرنسية .كانت
مرحلة جلجلة طويلة وانتهت ولكن كانت
هناك جلجلة ثانية تنتظر «القوات».
يف الحكومــة الثانية التي تشــكلت
بعد  13ترشين برئاسة عمر كرامي كان
واضحا ً أنها ُ
صنعت يف دمشــق وصدرت
مراسيمها يف بريوتُ .
سمي سمري جعجع
وزيرا ً ولكنه اعتــذر .كان عىل «القوات»
أن تواجه وحيدة عملية مصادرة سوريا
للقــرار اللبناني فبــدأ التضييق عليها
إلحراجها وإخراجها مــن املعادلة بينما
معظم اآلخرين انضووا تحت الســقف
الســوري إال البطريرك صفري الذي كان
يدرك أيضا حجم التحوّل الحاصل.
بعــد اإلنقالب الحكومي تــ ّم تنفيذ
عمليــة اإلنقالب النيابــي للتخلص من
بقايا مجلــس  1972واإلتيان بمجلس
 1992عىل رغم تعيينات النواب التي أتت
بمن هم محسوبون عىل النظام السوري
الستكمال العدد إىل  128نائباً.
رعت «القوات» مع البطريرك صفري
عملية مقاطعة اإلنتخابات .وعىل رغم
ذلك أجريت بمن حرض وبنســبة 13.8
يف املئة .تبدّل املشهد السيايس وبدأ فتح
امللفات القضائية ضد «القوات» وبدأت
حملة اإلعتقاالت وبدا ســمري جعجع
وحيدا ً يف املواجهة من مقره يف غدراس.
ت ّم تفجري بيت الكتائب يف الصيفي
يف  20كانــون األول  .1993يف اليــوم
التايل كان موعــد انعقاد املجلس األعىل

احتوى جعجع عملية  14شباط
ضد «"القوات"» وعلى رغم تعرّضه
لمحاولة اغتيال واستشهاد
مرافقه إلى جانبه وصل إلى قصر
بعبدا وقدّم تنازالت لعون
اللبناني -السوري يف دمشق .عند حدود
املصنع ســمع الهراوي كالما ً من عبد
الحليم خــدام والعميد غــازي كنعان
استشف منه ّ
أن هناك خطة الستهداف
ســمري جعجع .أنهى املحادثات يف 21
كانون األول وقرر العودة ليال ً وأرســل
رســالة إىل جعجع فحواهــا ّ
أن هناك
عواصف آتية وهناك خطر عليك وعليك
أن تغادر لبنان مع زوجتك ســريدا .لم
يأخذ جعجع بالنصيحة وكان الهراوي
عاجزا ً عــن وقف هذا املســار .يف 27
شباط ت ّم تفجري كنيسة سيدة النجاة يف
زوق مكايل وتم توجيه التهمة مبارشة
إىل القــوات .وعىل رغــم ّ
أن الهراوي
كان يعلــم ّإل أنّه غ ّ
طــى عملية اتهام
«القوات اللبنانية» ثم ح ّل الحزب يف آذار
واعتقال ســمريجعجع يف  21نيسان.
كان واضحا ً ّ
أن الجهاز األمني اللبناني
الخاضــع لــإدارة الســورية وكأنه
جزء منهــا ،هو من يتح ّكــم باللعبة
وبالتحقيق وبالتهمــة واملحاكمة ّ
وأن
رئيس الجمهورية مستسلم لهذا القدر
ويكتفي بحصة وزاريــة وباإلقامة يف
قرص بعبدا بعد ترميمــه والعودة إليه
بينما كانت الجمهورية تدفن يف مقابر
النظام الســوري ويوضــع عىل قربها
حجر.
ولكن هــذا الحجــر كان ال بد أن
يتدحــرج .ت ّم التمديــد للهراوي وكان
جعجع يف السجن .وت ّم انتخاب العماد
أميل لحود رئيســا ً للجمهورية وكان
جعجع يف الســجن وتم التمديد للحود
وجعجع كان ال يزال يف الســجن .عام
 2005انقلبت املوازين ،والسجني الذي
كان يف الطابــق الثالث تحت األرض يف
سجن انفرادي يف وزارة الدفاع سيعود
إىل الحرية ليصري مرشــحا ً لرئاســة
الجمهورية وصانعا ً للرؤســاء يف بحث
دائــم عن حكومة اســتقالل يصنعها
رئيس استقاليل وسيادي.

يتبع« :القوات» والرئاسة وعون
ولعبة األقدار ( 3من )3

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - 968السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

إل ّ لبنان
مسكون بالوهم من فاجأه رفض دمشق
استقبال الوفد اللبناني للبحث في مسألة
ترسيم الحدود البحرية ،أو من استغرب رفض
النظام «األسدي» عودة الالجئين السوريين
بحجة وجوب تطابق ملفهم مع المواصفات
المطلوبة للمخابرات الحريصة على أمن البالد
الممسوك بهرمية تبدأ من روسيا وال تنتهي
بإيران...
وجاهل من يظن ،ولو للحظة عابرةّ ،
أن
عالقات ندية قائمة على األخوّة والتعاون
المشترك يمكن أن ترسي أسسها بين سوريا
األسد ولبنان ...أو ّ
أن وجود الالجئين السوريين
في لبنان هو محض صدفة وليس مبرمجا ً
إلحداث تغيير ديموغرافي يالئم أجندة المحور،
بحيث يتم اإلعالن عن عودة ستة آالف الجئ ،فال
يعود منهم سوى  450فقط ال غير.
التاريخ الحديث يؤكد هذا الجهل .ووقائعه
ال تحتاج إلى تحليل أو تمحيص .فالفكر
«األسدي» ال ولن يرى في لبنان ّإل تابعا ً
«خبيثاً» ،إذا ما ُرفعت القبضة الحديدية
عنه سيصبح ممراً ،أو مستقرا ً لألعداء الذين
يستهدفون أمن الشقيقة وسيادتها.
إال لبنان ،فهو خاصرة رخوة ،ولطالما كان
وسيبقى ،إذا ارتاح قليالً وخرج عن الطوع .لذا
كان ال بد من تقييده بمعاهدة األخوة والتنسيق،
ليتم التحكم به تحت عنوان «المصير المشترك
والمصالح المشتركة القائمة بين البلدين» .وما
يعني أنّه على لبنان االنصياع واالمتثال لألوامر
«األسدية» حتى قيام الساعة.
باختصار ،كان يجب أن يبقى لبنان حرفا ً
ناقصاً ،على الرغم من التغيير الذي طرأ على
صيغة التحالف اإليراني -السوري ،مع إعطاء
الغلبة لرأس المحور بعدما كان حافظ األسد
هو الرقم األقوى في المعادلة ،ليتحوّل وريثه
إلى ّ
منفذ لسياسات إيران ،مع السماح له
بإبقاء قبضته الحديدية على لبنان ،ما أثمر
تعاونا ً انعكس في جريمة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري ،ألنه كان مزعجا ً «للسيد الرئيس»،
وأصبح عائقا ً أمام المشاريع التوسعية
لجمهورية والية الفقيه.
ولو لم تتطور مسألة االغتيال عربيا ً ودولياً،
وصوال ً إلى محكمة دولية ،ولو طويت صفحة
الجريمة ،كما كان السائد ،وكما كان مفترضا ً
مع ردم حفرة االنفجار ،لبقيت القبضة
الحديدية على حالها برعاية النظام األمني
السوري/اللبناني.
واألهم ،لمّ ا كان الملف اللبناني قد خرج من
يد بشار األسد إلى يد «حزب الله» ،وعلى الرغم
من كل التطورات ومن تحول «السيد الرئيس»
إلى جندي من جنود الولي الفقيه ،يبقى «بلد
مثل لبنان فيه انقسامات عمرها قرون وليس
عقودا ً من الزمن» ،حرفا ً ناقصا ً بكل ما فيه ومن
فيه ،وال ّ
يحق لرئيسه التعامل مع «بابنا العالي»
على درجة واحدة في سلم المقامات.
فهذا الرئيس وبمعزل عن هويته وانتماءاته،
مأمور .وكل
يجب أن يبقى عبدا ً مأمورا ً لعب ٍد
ٍ
العنتريات التي وسمت مسيرته وصوال ً إلى
قصر بعبدا ،هي من عدة الشغل إلبقاء لبنان
أسير المحور .أمّ ا أن يحسب ،هو وصهره
العزيز ،أن بإمكانهما التصرف بندية وأريحية
والمبادرة إلى أرسال وفد لترسيم الحدود
البحرية ويتوقع استقبال الوفد باألحضان ،فهذا
انتهاك للمقامات ال يستهان به .وكذلك تحويل
معزوفة عودة الالجئين إلى مسألة تنفيذية،
وليس فقط ابتزازا ً سياسياً ،كما كان المطلوب.
والنتيجة ،صفعة النظام لمن يحسبون
أنهم حلفاء لهّ ،
وأن تحالفهم وإياه هو المدخل
إلى المكاسب التي تتجاوز الحدود الممنوع
ترسيمها.
فحساسية «النظام األسدي» تجاه لبنان ال
يقف عندها طبيب ،حتى ّ
أن هذا النظام ال يجد
ضيرا ً في أن تتحكم به روسيا وإيران وتركيا.
وهو يستميت لكسب ود الواليات المتحدة
والدول األوروبية ليستعيد نعيم االعتراف به،
ويسكت عن الضربات اإلسرائيلية المتكررة
ألراضيه .ولكنه ال يتساهل أبدا ً مع هذه
الخاصرة الرخوة ،التي ال ولن يعترف بها دولة
شقيقة وجارة .وإنّما هي مساحة خلفية ليرمي
فيها شعبه ،ويساهم ما أمكن بتخريبها ،وبكل
الوسائل والسبل الممكنة ...ولنا في ميشال
سماحة مثال يُحتذى..
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عشية إنطالق قوافل العودة الطوعيّة للنازحين السوريين

إبراهيم :لن نخضع للضغوطات وأكثر من  540ألفًا
عادوا طوعًا منذ 2017
عشــية إنطالق قوافل العودة الطوعية للنازحني
الســوريني باتجاه بلداتهم داخل األرايض السورية ،أ ّكد
املدير العام لألمــن العام اللواء عبّاس إبراهيم «أن ّ
ملف
قومي» ،معتربا ً أن «إعادتهم
وطني
النازحني السوريني
ّ
ّ
وطني علينا أن نؤدّيه».
إىل أرضهم واجب
ّ
وقال يف مؤتمر صحايف عقده يف املديرية العامة لألمن
العام أمس« :لم َ
نلق من الجانب السوري إال كل الرتحيب
والشفافية يف التعاطي مع ّ
ملف عودة النازحني» .ورأى
أن «مللف النزوح انعكاسات سلبيّة عىل املستويات ّ
كافة
لذلك يجب معالجته ،ولبنــان يرفض طريقة التعاطي
التي تت ّم معه من قبل كثريين وعىل رأســهم من ّ
ظمات
إنســانية وأخرى تدّعي اإلنسانية تحاول أن تميل علينا
إرادتها».
أضاف« :لــن نخضع للضغوطــات ّ
ألن مصلحة

الشــعب اللبناني هي أ ّوال ً وأخرياً ،ولــن نُجرب أي نازح
عــى العودة وهذا مبدأ لدينا ونســعى لتخفيف العبء
عن لبنان» ،مبيّنا ً أن «هناك  17مركزا ً للعودة الطوعية
يف لبنان ،وقد ت ّم تسجيل  2454اسما ً للعودة الطوعية،
تمّ ت املوافقة عىل  1700اسم».
وأضاف أن «الراغبني بالســفر بلــغ عددهم 751
اســماً ،وتبني أن  510أســماء بحقهم إجراءات أمنية
وقضائية ،و 227بحقهــم خدمة علم ،باإلضافة إىل 17
اسما ً تمّ ت املوافقة عىل عودتهم عىل أن يقوموا بمراجعة
الجهة املختصة يف سوريا» .وأوضح ابراهيم «أن هناك
مليونني و 80ألف نازح ســوريّ موجــودون حاليّا ً يف
لبنان ،وقرابة  540ألف ســوريّ عادوا طوعا ً اىل بالدهم
منذ بدء الخطة عام  ،2017مؤ ّكدا ً «ســنكمل يف الخطة
كما ت ّم وضعها ولن نخضع ألي ضغوطات» ،كما جزم

اللواء عبّاس إبراهيم

«أننا لن نجرب أي نازح ســوري عىل العودة إىل ســوريا
ونحن سنقوم بما نقوم به لتخفيف العبء عن الشعب
اللبناني» .وكشــف أن « 42باملئة من مجموع السجناء
يف لبنان هم من الجنسية السورية وهذا يش ّكل ضغطا ً
إضافيّا ً علينا».

ّ
وهاب من بكركي :الرّاعي سيتحرّك رئاسيًا في الساعات المقبلة
رأى رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب ّ
أن
«أي تشكيل للحكومة يعني تأجيل اإلستحقاق الرئايس
ّ
مفضالً «أن تتــ ّم اإلنتخابات
أجل غري مســمّ ى»،
إىل ٍ
الرئاسية يف أقرب وقت ،ألنه ال يجوز بعد الرتسيم وبعد
هذه األجواء اإليجابية أن يُرتك البلد يف الفراغ».
كالم وهــاب جاء بعد زيــارة البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس يف بكركي،
إذ قال« :بك ّل رصاحة أقول ّ
إن هناك مســؤولية عىل
القيادات السياســية املارونيــة ،وتحديدا ً عىل رئيس
«التيار الوطني الح ّر» ورئيس حزب «القوات اللبنانية»
ورئيس «تيّار املردة» ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية»،
فنحــن أمام مفــرق تاريخي» ،معتــرا ً أن «اللعب
بالطائف يعني أن أي اتفاق جديد ســيؤدي حتما ً إىل

خسارة املوارنة يف املعادلة ،وأنا أسمح لنفيس كحليف
تاريخي وكدرزي يف الجبل ،أن أصارح املوارنة من هذا
املنرب وأتمنى أن تبقى هذه الطائفة قويّة ويف موقعها».
ورأى «إما التوافق بني  8آذار وحلفائه أي «التيار
الوطني» ،ما قد يؤمّ ن  65نائبا ً ويت ّم انتخاب سليمان
فرنجية رئيســا ً للجمهورية ،وإمــا التوافق بني أي
اثنني من األقطاب املسيحيني اآلخرين النتخاب رئيس
للجمهورية».
وختم وهــاب« :الوضع دقيــق وبحاجة إلتمام
االســتحقاق الرئايس ،وتأجيل الجلسات أو تعطيلها
ال يخــدم أحداً ،لذا أتمنــى أن ال يقف صاحب الغبطة
مكتوف األيدي ،وهو سيقوم بتحرك يف الساعات املقبلة
لتحريك هذا االمر وتحميل الجميع املسؤولية».

الراعي ووهاب

مســـاحة حـــرّة

سيادة الدولة عمامتها
طانيــــوس شهــــوان (*)
منذ توقيع اتفاق القاهرة املشؤوم وترشيع العمل
الفدائي الفلســطيني يف جنوب لبنان ،سقط مفهوم
دولة لبنان «الواعــدة والناجحة» واتجه لبنان ،رويدا ً
رويداً ،نحو مفهوم الدولة «املارقة والفاشلة».
ج ّل ما أريــده من هذه املقاربــة معاينة الواقع
اللبناني من منطلق تقويم ممارســة الدولة اللبنانية
سيادتها عىل ترابها الوطني وحماية حدودها املعرتف
بها دوليــاً .فمفهوم الدولة الناجحة أو الفاشــلة يف
املعايري األممية يبــدأ أوال ً من تقييم قدرتها أو عدمها
عىل ممارســة الســيادة عىل كامل أراضيها وترابها
الوطني وحماية حدودها املعرتف بها دولياً.
إنها محاولة تبتغي التف ّكر يف ما نتج عن ممارسة
الدولة اللبنانية ســيادتها النســبية (ما من سيادة
مطلقة يف أي بلد من البلدان نتيجة التداخل املجتمعي
ّ
املعقد) عىل كامل أراضيها ،يف فرتة قدرتها
والجغرايف
عــى ذلك ،وما نتج عن عدمهــا ،يف فرتة عدم قدرتها
عىل ذلك .فممارســة الدولة للسيادة هي املؤرش األول
الكتسابها هويتها الدوالتية.
يف الواقع جاءت إتفاقية القاهرة تاريخا ً حاسما ً
يف مسار ممارسة الدولة اللبنانية سيادتها عىل كامل
أراضيها وترابهــا الوطني وحماية حدودها .فما كان
قبلهــا عىل هذا الصعيد تناقض مــع ما جاء بعدها.
فماذا ّ
تغي يف لبنان بعد توقيع هذه اإلتفاقية؟
قبل توقيع إتفاقية القاهرة كانت الدولة اللبنانية
قد نجحت يف ممارســة سيادتها إســتنادا ً اىل قواعد
ومقاييس قيام الدول بذلك واستنادا ً اىل القانون الدويل
والعالقات الديبلوماسية املر ّكبة.
أمــا بعد توقيع هذه االتفاقيــة ،وترشيع العمل
الفدائــي يف جنوب لبنان منذ نهاية ســتينات القرن
املايض ،فقد دخلت الدولة اللبنانية يف نفق الفشــل يف
ممارسة سيادتها عىل الرتاب الوطني وحماية حدودها،
وهو ما يستمر اىل يومنا هذا .فإذا كانت مسرية التآمر
عىل سيادة الدولة قد بدأت مع ترشيع العمل الفدائي
يف جنوب لبنان ،فهي اســتمرت مع وضع يد سوريا

عىل لبنان منذ العام  1977حتى العام  ،2005بمباركة
إقليمية ودولية ،والتي انتهت باستشهاد الرئيس رفيق
الحريري .واســتدام الرتاكم يف تفجري مفهوم الدولة،
بعد خروج ســوريا من لبنان يف العام  2005واندالع
النزاع الداخيل يف ســوريا ،من خالل وضع يد إيرانية
عىل املجال اللبناني بعد اندحار النظام اإلقليمي العربي
وسقوط غالبيته عىل أثر الربيع العربي.
لقد ّ
ترســخت الدولة الفاشلة يف الكيان اللبناني
نتيجة اإلمعان يف اســتباحة ســيادتها عىل أراضيها
ومنعها من حمايــة حدودها وفشــلها يف «احتكار
ممارسة العنف» يف املجال الوطني.
فمنذ العام  1969حتى اليوم ســقطت ســيادة
الدولة عىل أراضيها ،ونتج عن هذا الســقوط تح ٍّد ذو
بعدين:
داخيل ،بتخ ّلف الدولة عن وظيفتها تجاه شعبها
يف إقامة دولــة القانون وإحقاق العــدل بني جميع
املواطنني وتوفري النماء اإلنســاني الكامل لكل األفراد
والرشائــح االجتماعيــة املكوّنة للنســيج الوطني
االجتماعي.
وخارجي ،تمثّل تباعاً ،بتصدير كل أنواع اإلرهاب
اىل اإلقليم والعالم وتعميم املمنوعات عىل أنواعها.
وأنتج هذا السقوط ،عىل املستوى الداخيل ،تخ ّلفا ً
مجتمعيا ً يف لبنان أصاب النسيج االجتماعي الذي كان
يف غالبيته من الطبقة الوسطى عشية الحرب اللبنانية
يف العام 1975؛ فيما ش ّكل هذا السقوط ،عىل املستويني
اإلقليمي والدويل ،لبلدان اإلقليم والعالم« ،وجعة رأس»
مســتدامة وك ّلف هذه الدول مئات مليارات الدوالرات
التي رصفت يف سياق ما كان مخططا ً للبنان عىل مدى
 52عاما ً ال ملصلحة لبنان وشعبه .تقاعست الدولة منذ
ذلك التاريخ عن ممارسة أدوارها الناتجة عن وظيفتها
السيادية املطلقة عىل شعبها وحماية حدودها املعرتف
بها دولياً ،أو مُنعت من ذلك ،فنتج عن هذا وذاك ،وعىل
مدى  52عاماً:
 إستباحة متمادية إرسائيلية لألرايض اللبنانية أدتاىل  5حروب ،وقد ك ّلفت لبنان آالف الشهداء ومليارات
الدوالرات.

 نشوء قوى أمر واقع إقتسمت مداور ًة السيادة عىلالرتاب الوطني يف كل لبنان.
 االعتداء عىل موارد الدولة واملال العام. إستباحة حدود الدولة الربية والبحرية والجوية. تنامي أعمــال تهريب املحرمــات واملوبقات عىلأنواعها يف كل االتجاهات.
 تنامي الجرائم وأعمال القتل واملجازر الجماعية. فقدان عرشات آالف األشــخاص اللبنانيني املجهويلاملصري.
 سقوط  200ألف قتيل وآالف الجرحى واملعوّقني. تنامي أعمال االتجــار بالبرش والرتويج للمخدّراتوتعاطيها.
 التهجــر الجماعــي والفرز الســكاني ،الطائفيواملناطقي.
ّ
وترهل نظامها االقتصادي واملايل.
 إستدانة الدولة نهب ودائع املودعني اللبنانيني وجنى عمرهم....هذا غيض من فيض التآمر عىل الدولة منذ العام
 1969حتى يومنا هذا عرب منعها من ممارسة سيادتها
عىل شعبها وحماية حدودها املعرتف بها دولياً؛ ولعّ ل
آخر غيث هذه املرحلة السياسية يف تاريخ لبنان ،مرحلة
سقوط مفهوم الســيادة يف لبنان ،هو توقيع إتفاقية
ترســيم الحدود الذي ف ّرط بحقوق لبنانية لم تف ّرط
بها الدولة يف فرتة قدرتها عىل ممارســة سيادتها عىل
أراضيها واكتفت باتفاقيــة الهدنة مع إرسائيل إطارا ً
وحيدا ً للعالقة معها .يومها إتهمــت الدولة اللبنانية
بالضعف والقصور وبالتفريط بالسيادة لكنها يف الواقع
ســعت اىل التخفيف من آثار النزاع العربي االرسائييل
عليها ومن تداعيات الحرب الباردة الحامية الوطيس
يف تلك الفرتة .لقد نجحت دولة الســيادة «النسبية» يف
تجنيب لبنان الكثري من الويالت ولم تكن كلفة سياسة
الدولة يف تلك الفرتة (منذ نشوء دولة إرسائيل يف العام
 1948حتى العام  )1969باهظة كما كانت بعد سقوط
ســيادة الدولة منذ العام  1969حتى يومنا هذا .الحق
يقال :سيادة الدولة عمامتها.
(*) باحث

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 968السنــــة الـرابـعـة

مستشفى ببنين يستقبل
مصابي الـ"كوليرا"
الشمـــال ـ مـــايز عبيـــد
ال تــزال بلدة ببنــن العكاريــة تعيش أهوال
الـ»كولريا» الذي يرضبها بال هوادة منذ أيام ،وقد
بدأ املستشــفى امليداني لعــاج املصابني يف البلدة
عمله أمس يف مركز اإليمان الطبّي ـ القاعة العامة
يف ساحة البلدة ،بعدما ت ّم تجهيزه رسيعا ً اثر زيارة
وزير الصحة يف حكومة ترصيــف األعمال فراس
األبيض قبل أيــام إىل املنطقة ،حيث عاين األوضاع
يف البلدة عن كثب وارتأى رضورة إنشــائه بسبب
كثرة اإلصابات.
ويســتقبل املستشــفى العديد من الحاالت،
تعانــي جميعها من إســهال حــا ّد وتقيّؤ ،وهي
العوارض األساسية للـ»كولريا».
وقالت مديرة املركز ناهد سعد الدين« :نستقبل
يوميا ً أكثر من  120حالــة ،ونقوم برتكيب حواىل
 10أمصال كل ساعة» .وأضافت« :املركز يضم 20
رسيرا ً ونفحص املرىض يف مستوصف اإليمان ،ومن
كانت حالته «كولريا» يعالج يف املستشفى امليداني،
أمّ ا من تســتدعي حالته الدخول إىل مستشــفى
فريسل اليها».
واكــد رئيس بلديــة ببنني -العبــدة الدكتور
ّ
الكسار خالل جولته مع ممثل وزير الصحة
كفاح
الدكتور سعدالله صابونة عىل املرىض يف املستشفى
امليدانيّ ،
«أن حاالت الـ»كولريا» يف ببنني إىل ازدياد
وهذا مؤســف ،ولكننــا بتضافر جميــع الجهود
وبتعاون جميع أبناء البلدة سنســتطيع السيطرة
عىل هذا الوباء».
ّ
الكسار لوزير الصحة استجابته ،وأكد
وشكر
ّ
أن «هذا املستشــفى يف ببنني ،ولكنّــه لك ّل أهايل
املنطقة والجوار وكل من يصاب بالـ»كولريا».
ويعمل يف املستشــفى فريــق طبّي وتمرييض
وعدد مــن املســعفني واملتطوّعني ،كمــا تزورة
من ّ
ظمات دوليــة عدّة عاملة يف املجال الصحّ ي ،من
أجل تأمني العالج ألكرب قدر من املصابني.
وتعانــي ببنني منذ مــدّة ،إضافــة إىل بلدات
ع ّكارية من تفيش الوباء بشكل واسع بسبب املياه
امللوثة املستخدمة للرشب وري املزروعات.
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البرغل "يشنق حاله" بعد ارتفاع أسعار القمح عالميًا
زحلــة ـ لوســي بارسخيــان
يف زمــن البحث عــن اإلنتاج
الغذائي اللبناني األرخص ســعراً،
ومع اقرتاب فصل املونة من نهايته،
يســرعي اإلنتباه اإلرتفــاع الكبري
الذي طرأ عىل سعر الربغل .فاإلنتاج
التقليدي الذي يتميّز به قضاء زحلة
خصوصاً ،يدخل يف تركيبة أكثر من
طبق ،وتستعيض به بعض العائالت
عن األرز املستورد ،وسعره بدأ يأخذ
منحى تصاعديا ً منــذ فقدت اللرية
اللبنانية قيمتها.
إال ّ
أن أربــاح مبيع الربغل التي
كانت مضمونــة يف األعوام املاضية،
لم تعد سهلة عىل ما يبدو يف املوسم
الجاري .وبــدأ منتجــوه يف زحلة
دراسة الفوائد التي جنوها من بيعه.
فكلفة إنتاج الربغل إرتفعت أضعافا ً
هذا العــام ،متأثّــرة بأزمة القمح
العامليــة التي تســبّبت بها الحرب
يف أوكرانيــا ،معطوفــة عىل أزمة
إقتصاديــة محلية ،ذوّبــت األرباح
بفواتري املحروقــات والطاقة اللتني
تدخالن يف عملية اإلنتاج.
وبحسب أصحاب املطاحن التي
تبيع الربغل يف زحلة ،فإنهم اشرتوا
طن القمح هذا العام بـ 500دوالر،
بعدمــا باعوا طن الربغــل يف العام
املايض بـ 500دوالر .ما يعني أن كل
أرباح العام املــايض لم تكف لرشاء
قمح املوســم الجــاري .ويبدو ّ
أن
القمح املحيل لحــق بالقمح العاملي
من حيث إرتفاع ســعره ،فأصاب
صناعة الربغــل نصيبــاً ،علما ً ّ
أن
القمح املســتخدم يف صناعة الربغل
هو من النوع القايس ال يستخدم يف
صناعة الخبز ،واألجود منه لصناعة
الربغل هو القمح البلدي ،الذي يكون
من إنتاج سهل البقاع تحديداً.
يف املقابلّ ،
فإن مســتوى مبيع
الربغل كما يؤ ّكــد مصنّعوه لم يكن

بمعدّالت األعوام التي سبقت األزمة
ّ
تحســن نســبيا ً عن
اللبنانية ،وإن
العام املايض .وال يعود ســبب ذلك
اىل إرتفاع سعره فقط ،وإنّما يقول
أصحــاب املطاحن إنّهــم الحظوا
ّ
أن عائالت كثــرة وصلتها كراتني
اإلعاشــات التي و ّزعت يف املوســم
املايض مع كمّ يات كبرية من الربغل.
أضف اىل ذلــك ،يالحظ أصحاب
املطاحــن ّ
أن الكثري من العائالت لم
تعد تحافظ عىل عادة املونة القروية
التي كانت سائدة يف املايض ،وليس
الســبب تبدّل نمط حياة اللبنانيني
وتوجّ ه الجيل الشــاب اىل العرصنة
حتى من ناحيــة الذوق يف األطباق،
وإنّما أيضا ّ
ألن منــازل اللبنانيني،
وحتى يف األطراف واملناطق الجبلية،
لم تعد صالحة لإلحتفــاظ باملونة
كما يف السابق .ليضاف اىل السببني
السابقني سبب ثالث يرتبط بإرتفاع
ســعر املواد الغذائية ،اىل ح ّد لم يعد
يســمح لعائالت عدّة سوى بتأمني
حاجتها اليومية.
حاولت املطاحن يف الســنوات
األخرية تكييف نفســها مع الواقع
الجديد ،وع ّززت هــذا التوجّ ه خالل
الســنتني املاضيتني ،مــن خالل ما
خلقته يف مطاحنها من تنوّ ع ،بحيث
باتت املطحنة بيت مونة أيضاًّ ،
يوفر
شــتّى أنواع الحبــوب واملنتوجات
القروية .إال ّ
أن عصب هذه املطاحن
بقي يف الربغــل املنتج محلياً ،والذي
يش ّكل يف زحلة تحديدا ً مهنة عائلية
يت ّم توارثها أبا ً عن جدّ.
وفقــا ً لبعض أصحــاب هذه
املطاحن ،لم يســبق لهم أن م ّروا
أو ســمعوا ممّ ن سبقهم عن أزمة
شبيهة لتلك التي يم ّرون بها حالياً،
وخشيتهم ليست فقط من تراجع
كمّ يات إنتــاج مطاحنهم ومبيعه
لهــذا العام ،وإنّما مــن املفاجآت
التي ســيحملها املوســم املقبل،

التقطت الـ"كوليرا" في عرسال...
ونقلتها الى الغازية
صيــدا ـ محمــد دهشـــة
ّ
مؤش ســلبي جديد يشري
يف
بوضوح اىل بدء ّ
تفش الـ»كولريا»
يف منطقة صيدا ،سجّ لت اول اصابة
يف بلــدة الغازية لطفلة ســورية
تبلغ من العمر عامني ،كانت تزور
مع اهلها أقارب لهم يف عرســال
البقاعية ،حيــث التقطت العدوى
قبل عودتها اىل الغازية حيث تقيم،
ما أرخى بظالل من القلق عىل أبناء
املنطقة برمّ تها ،وجــدّدت بلدية
الغازية والهيئــات الطبية دعوتها
لالهايل اىل ّ
توخــي الحذر وااللتزام
باالجراءات الوقائيــة ،قبل ان يت ّم
نقل الطفلة وعائلتها خارج البلدة
ريثما تتماثل للشفاء منعا ً النتقال
العدوى.
ّ
وتوقعت أوساط طبية لـ»نداء
الوطن» بدء انتشــار الـ»كولريا»
يف املنطقــة ولكن بأعــداد قليلة،
«ذلك أن البنــى التحتية يف بلداتها
ومدينة صيدا ،وتحديدا ً شــبكات
املياه ومجــاري الرصف الصحي
بحالة جيدة ،ويبقى الخطر األبرز
االختالط مع مصابــن من دون
معرفتهم يف فــرة االحتضان اوال ً
من خالل تناول البقلة والخضار اذا
كانت ملوثة بـ»البكترييا».
والحظ مراقبون ارتفاع أسعار
غالبية األدويــة املتعلقة بمعالجة
الـ»كولريا» من جهة وشــحّ ها او
فقدانها يف الصيدليات وخاصة ما
يتع ّلق منهــا باالمصال من جهة
أخرى ،ناهيك عــن تراجع االقبال

٧

البرغل في المطاحن

بعدما ابتلوا هذا العام بكلفة القمح
واملحروقات املرتفعة جداً .ومن هنا
يتحدّثون للمرة االوىل عن مخاوف
عىل مســتقبل مهنتهم ،التي هي
أقــرب اىل حِ رفــة يف مدينة زحلة،
بل قد تكــون من أقدم الحِ رف التي
عرفتها املدينة .حيــث كان هناك
حتى آواخر القرن الثامن عرش 15
مطحنة يف زحلة ،نشــأت جميعها
عىل ضفاف نهر الربدوني ،وكانت
مح ّركاتها تدار بقوة دفع مياهه،
قبل أن تتحــوّل يف ثالثينات القرن
املايض اىل املكننة.
وللربغل أهمّ ية كربى يف زحلة،
وهي تشــتهر بتأمني أجود انواعه
التي تدخــل يف صناعات أخرى ومن
بينها الكشــك .واألخري أيضا ً تراجع

مســـاحة حـــرّة

حكومة الفراغ ال تشبه أي ّ حكومة
حبيــــب البستـــاني

(*)

بدوية تبيع البقلة في سوق صيدا

عىل رشاء البقلة والخضار وخاصة
البقدونــس والكزبــرة وغريهما
وتحديدا ً مــن «البدويات» اللواتي
يتواجدن يف ســوق صيدا يف شارع
الشاكرية.
يف السوق ،تحزم «ا ٔ ّم محمّ د»
بقلتها الطازجة ،وقد قطفتها للتو
من منطقة الجيّة حيث تســكن،
تفرتش األرض جانبــا ً مع بعض
البائعــات التي يطلق الصيداويون
ّ
عليهن لقب «البدويات» ،وتواظب
منذ عرشة أعوام عىل روتينها بعدما
ورثت املهنة من عائلتها ،واعتادت
اليومي الشاق بني
عىل هذا العمل
ّ
ّ
والتنقل والبيع ،لتكمل إرثا ً
القطاف
امت ّد الٔكثر من ثالثني عاماً.
وتقــول أم محمّ ــد لـ»نداء
الوطن»ّ :
«إن سوق الشاكرية بات
مشهورا ً بعرض البقلة حيث ينترش
الباعة لكســب قوت يومهم .كل
يشء من خــر االرض ،وكل واحد
ّ
شــاق ولكن ال
يأخذ رزقه .العمل
بد منه للعيش بكرامة .لألســف

تراجع البيع بســبب ارتفاع سعر
كل الخضار وعدم اقبال الناس عىل
رشاء البقلة خوفــا ً من ان تكون
ملوثة ،علما اننا نزرعها يف أرضنا
وال نقطفها مــن االرايض البورة،
اي اننا عىل يقني بأنها تروى بمياه
نظيفة».
تجلس «أم محمــد» كل يوم
ســاعات تحت أشــعة ّ
الشمس،
تحتمي منها بارتــداء قبعة من
القــش ،ترتســم عــى وجهها
عالمات الشــقاء والجروح التي
تحاكــي قصة كفاحهــا ،ترتدي
ّ
قفازا ً أصفــر لرتتيــب بقلتها:
الفجل ،والبقدونــس ،والبندورة
والخس والعليت والبامية والسلق
والنعناع التي تتداخل مع بعضها
البعض لتشكل قوس قزح بألوانها
الزاهية ،ترتجمه أمالً بلسانها الذي
ال يكف عن إطالق «القفشــات»
مع زبائنها واملارة ،لتكرس الرتابة
والقلق بنرش البســمة والبهجة
وسط الظروف الخانقة.

إقبال الناس عليه نظرا ً إلرتفاع كلفة
صناعته وحتى منزليــاً ،باإلضافة
ّ
للتخل ،أو أقله
اىل نزعة اللبنانيــن
التقشف يف الكثري من األطباق التي
يدخل الربغــل بإعدادها ،ومن بينها
الكبّة عىل أنواعها ،وباألخص الكبّة
النيئة ،وقد بات ســعر كيلو اللحمة
التي يشــ ّكل الربغل أبرز مكونّاتها
يحتاج اىل رصد ميزانية أشهر.
هي حلقة متواصلة من الضيق
املشرتك الذي يعاني منه املنتج كما
املستهلك ،ليرتك تداعياته عىل عامل
اإلستقرار الذي ينشــده اللبنانيون
ولــو غذائياً ،بعدما فــرض عليهم
ّ
التخل عــن نصيحة األجــداد وما
كانوا يردّدونه «بأيلول وترشين موّن
لعيالك وشيل اله ّم من بالك».

ّ
يظن أنّه باستطاعة أيّ حكومة تويل
يخطئ من
صالحيات رئيس الجمهورية يف حال الشغور الرئايس
حتى لو استم ّر هذا الشغور أليام معدودة ،فكيف إذا
كانت هــذه الحكومة مجرد حكومة ترصيف أعمال
غري كاملة املواصفات وناقصــة الصالحيات وغري
حائزة ثقة مجلس النواب.
يعترب موقع الرئاســة موقعا ً سياسيا ً بالدرجة
ّ
يتول رئاســة الســلطة
األوىل وإن كان الرئيــس
التنفيذية والقائــد األعىل للقوى املســ ّلحةّ ،إل ّ
أن
موقعه الســيايس يطغى عىل ما عداه فهو من يتوىل
املعاهدات الدولية وإدارتها وهو الوحيد من بني كل
الرؤساء الذي يؤدي القســم للحفاظ عىل الدستور
والحدود والوطن وسالمة مواطنيه .وبالتايل ّ
فإن من
يتوىل صالحيات الرئيس يف حال الشغور هو الحكومة
مجتمعة وهــذه الحكومة من البديهــي أن تكون
حكومة سياسية أو أق ّله ممثِلة لألطراف السياسية،
وليست مجرد حكومة تكنوقراط وذوي اختصاص
مهمتهــا إدارة املرفق العام ال أكثــر وال أقل ،وهي
بالتايل ســتكون غري ّ
مؤهلة الستالم وإدارة امللفات
السياســية التي هي من ضمن صالحيات الرئاسة،
فمن باب تأكيد املؤكد ّ
أن وحدها حكومة سياســية
مكتملة الصالحيات تستطيع تويل صالحيات الرئيس
إىل حني انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

خطأ الرئيس المكلّف

من هنا فــإن الرئيس املك ّلف يقــدّم مقاربة
خاطئة لتشــكيل الحكومة يف هــذا الظرف بالذات،
فهذه الحكومة ليســت حكومة عادية تشــكل يف
ظروف عادية بل إنها حكومة إســتثنائية تشكل يف
ظرف إستثنائي لالضطالع بمسؤوليات استثنائية.
وبالتــايل فإنّه من غــر املمكن أن تتــوىل حكومة

ألن يف ذلك استخفافا ً
تكنوقراط صالحيات الرئاسة ّ
بمسؤوليات الرئيس واستهزاء بصالحياته ،فلرئيس
البالد حتى يف اتفاق «الطائــف» ومع أحكامه التي
صادرت الجزء األكرب من صالحيات الرئيس لصالح
مجلس الــوزراء مجتمعاً ،صالحيــات جوهرية ال
يتمتــع بها أحد غريه ،أي ال رئيــس مجلس النواب
وال رئيس الحكومة .وهكــذا فإنّه مع تويل حكومة
تكنوقراط صالحيات الرئاســة ،ومع وجود رئيس
حكومة ســيايس فــإن ذلك يعني وبكل بســاطة
اســتئثار الرئيس املكلف بكامل صالحيات الرئاسة
وهذا مغاير لــروح ونص اتفــاق «الطائف» .هذا
االتفاق الذي يزايد الجميع يف الداخل والخارج إلعالن
ّ
تمسكهم به وتع ّلقهم حتى بحرفيته.

الحكومة حكمًا قادمة

من هنــا التأكيــد أنه ال مناص من تشــكيل
الحكومة العتيدة باالتفاق بــن رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومــة املك ّلفّ ،
ألن أيّ قــرار غري ذلك
ســيؤدي إىل دخول البالد يف املجهــول ،والتخبّط يف
خضم االجتهادات والتجاذبات الدستورية التي تح ّلل
املحرم وتلغي املحظورات ،كل ذلك انطالقا ً من منطق
الرضورة .عنــده يصبح من املنطقي أن يلجأ رئيس
الجمهورية إىل اتخــاذ إجراءات قد ال تعجب البعض
ولكنها رضورية الســتمرار املرفق العام من جهة،
واملحافظة عىل دور الرئاســة والرشعية من جهة
أخرى ،وذلك من خالل حكومة أي حكومة ممكن أن
تتوىل صالحيّاته يف حال الشــغور .هذا ويراهن أكثر
مــن مصدر يف لبنان والخارج عــى وطنية الرئيس
املك ّلف وغلبة املنطــق لديه عىل ما عداه ،وذلك بغية
تشــكيل الحكومــة العتيدة والتفاهــم مع رئيس
الجمهورية عليها حتى لو جرى ذلك يف ربع الساعة
األخري من عمر العهد.
(*) كاتب سيايس
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تح ّ
ججت باعتمادها الحلول لرفض محطات تكرير مياه المخيمات العادمة!

"الطاقة" تورّط لبنان بالتل ّوث وتهدّد بأوسع موجة "كوليرا"
«ألن المصائب ال تأتي فرادى» ،على حد القول
المنسوب إلى المتنبي ،يكاد اللبناني «ال يصحو
من مصيبة ،إال ويجد االخرى متشبثة بها».
ظاهرة توالد المشاكل من بعضها البعض،
بما تمثل من سمة طبيعية مرافقة لألزمات
التي ال تعالج ،برزت بأبشع صورها بتفشي
الكوليرا .حيث ولد من رحم انعدام الكهرباء،
وإفقار البلديات ،وعدم تنظيم إقامة النازحين
السوريين في المخيمات« ،طفل» توقف
الخدمات الصحية «الهجين» .فتحول البلد إلى
بؤرة كبيرة لتفريخ األمراض واألوبئة ،والعجز
عن احتوائها.
خـــالــد أبـــو شـــقـــرا
أدى االنقطاع املتواصل يف الكهرباء إىل تحول عدد
كبري من معامل تكرير الــرف الصحي يف الجبال
وبمحاذاة االنهــار إىل «جور» غــر صحية .واملياه
اآلسنة التي تتجمع فيها من قرية واحدة أو مجموعة
قرى ،أصبحت ترصّ ف يف السواقي واالنهار من دون
تكرير ومعالجة .االمر نفســه ينسحب عىل معامل
معالجة النفايات التي جرى التوسع باعتمادها من
البلديات واتحاداتها ،عقب انفجــار أزمة النفايات
يف العــام  .2015إذ تحولت هــذه املعامل ،خصوصا
تلك التي تقع عــى ارتفاعات  600مرت وما فوق ،إىل
مطامر غري صحية تهدد عصارتها بالترسب إىل املياه
الجوفية ونرش التلوث واالوبئة .يف املقابل تعجز معظم
البلديات ،التــي تعتمد عىل مصادر مياهها الخاصة،
عن تشــغيل محطــات تكرير مياه الشــفة ،التي
تصل عرب الشــبكات إىل البيوت .فال كهرباء لتشغيل
أجهزة معالجة املياه باالشــعة ما فوق البنفسجية،
وال قدرات مادية لتعقيمهــا بالكلور وتغيري الفالتر
بحســب ما تفرضه املقاييس العاملية .أما بالنسبة
إىل مصالح املياه الوطنية فاالمر ليس أفضل حاال ً إذ
تعجز االخرية عن تأمني أبسط متطلبات توفري املياه
بالجــودة املطلوبة إىل مشــركيها .االمر الذي يدفع
املواطنني إىل رشاء صهاريج املياه املعبأة من مصادر
مشــكوك بنظافتها ،ورشاء املياه املكررة عشــوائيا
للرشب .ما يفاقم التكلفتني االقتصادية والصحية إىل
مستويات كبرية جداً.

تعطل محطات التكرير

بعــد انتهاء الحرب عمدت جهــات دولية مثل:
«الصندوق الكويتي للتنميــة اإلقتصادية العربية»،
«مفوضية املجموعة األوروبية»« ،الوكالة الفرنسية
لإلنماء» ،و»الدولة االيطاليا» ...وغريها من الجهات،
إىل تمويل مشــاريع إقامة محطات تكرير الرصف
الصحي .وقــد بلغ عدد املحطات املنشــأة من قبل
مجلس االنماء واالعمار  23محطة ،إضافة إىل تأهيل
 4محطات قائمــة« .وقد حرص املمولون الدوليون،
وال سيما منهم االوروبيون عىل تنفيذ هذه املشاريع
وضمان اســتمرارية عملها بكفاءة عالية لحماية
البحر االبيض املتوسط من التلوث» ،بحسب مفوض
الحكومة السابق يف مجلس االنماء واالعمار ،وأستاذ
العلوم السياسية يف الجامعة اللبنانية د .وليد صايف.
فيما مولت الصناديق العربية بقية املشــاريع لرفع
التلوث وحمايــة مصادر املياه الجوفيه ،ومنها مثال:

األنهار الملوثة بؤرة تسرّع انتقال "الكوليرا" (تصوير رمزي الحاج)

«"الطاقة"» ترفض تركيب محطات تكرير للمياه العادمة في المخيمات

قرارا ً قىض بالزام «مؤسسة الرؤية العاملية» ،بإنشاء
محطات نبع الصفا ،الباروك ،وغريها».
محطة تكرير مخصصة لتنقية مياة الرصف الصحي،
توقف هذه املحطــات التي كلفت ما يناهز 350
يف كل مخيم من املخيمات التي أنشــأت عىل ارضها
مليون دوالر عن العمل ال يشــكل خسارة اقتصادية
حمامات ضمن نطاق قضاء زحلة .وذلك خالل مهلة
فحســب ،إنما «كارثة بيئية» ،ال تنحرص مفاعيلها
شــهر من تبلغها القرار .وقد أكد القضاء عىل قراره
السلبية بحســب صايف« ،يف تلوث مصادر التنوع يف
ذلك بأن تكون هذه املحطة من النوع املتحرك بحيث
البحر املتوســط ،إنما أيضا ً تهديد الثــروة النباتية
يمكن نقلها واالستفادة منها عند االنتهاء من تنفيذ
والزراعية ومصادر امليــاه الجوفية محلياً» .وبالتايل
مرشوع محطة املرج ،وســيتم وضعهــا إىل جانب
زيادة االمراض واالوبئــة وتعريض صحة املواطنني
االرض املخصصة لبناء محطة املرج فيســتفاد من
للمخاطر ،وفرض كلفة صحية واستشفائية عالية،
الشبكة التابعة لها بوصلها باملحطة الثابتة .وقد ألزم
أعجز من أن نتحملها يف مثل هذه الظروف التي يمر
تركيب هذه املحطة نظرا ً للجــدوى الكبرية لها من
بها لبنان .وبحســب صايف ،فان أساس هذه املشكلة
حيث التخفيف من كميــة الرصف الصحي املتدفقة
ينقسم إىل شقني:
من مخيمات النازحني الســوريني مما يســاهم يف
االول ،غيــاب التخطيــط .والــذي تكرس مع
تحسني نوعية مياه نهر الليطاني.
الخطأ الجســيم املرتكب يف العام  1977بالغاء وزارة
املفاجــأة كانت يف رفض وزيــرة الطاقة آنذاك
التخطيط.
ندى البســتاني القــرار ،وعرقلت تنفيــذه بحجة
الثاني ،الفشل التاريخي يف إدارة قطاع الطاقة.
ان «املحطــة املقرتحة تعتــر هدرا ً
ذلــك أن املرجعيــة القانونيــة لكل
لالمــوال العامة وتشــكل ازدواجية
محطات الرصف الصحي ومحطات
مع املرشوع االســايس» .وبحســب
املياه وغريها هي وزارة الطاقة.
لم يوضع تصوّر بديل
الكتاب املرسل من الوزارة إىل مصلحة
املشــكلة هنا ال تنحرص يف عجز
لكيفية التعامل مع
الليطاني فان هذه «املحطة تتناقض
الوزارة عــن توفري الكهرباء إنما عن
مع االســراتيجية الوطنية للرصف
تأمــن أكالف تشــغيلها وصيانتها
محطات التكرير منذ
الصحي واملخطــط التوجيهي املعد
وتأمني قطع الغيار وأجور العمال...
انفجار األزمة
وخالفه من املواضيــع التي لم تع َ
ملعالجة املشــكلة التي تفوق مشكلة
ط
الرصف الناتج عن النازحني» .وقد اعتربت الوزارة أن
أي أهمية ،ولم يوضع تصــور بديل لكيفية التعامل
سياســتها الحالية تعتمد عىل انجاز الحلول الكاملة
معها منذ انفجار االزمة .ففي الوقت الذي هدر فيه
والجذرية بعيدا ً عن الحلول اآلنية ذات الكلفة العالية،
أكثر من  20مليار دوالر عىل الدعم الذي ذهب رسقة
( .»)...من ثم قامت محكمة االســتئناف الجزائية
وتهريبا ً كان االجدى من وجهة نظر صايف «استعمال
بفسخ هذا القرار.
بعض االموال لضمان تشــغيل هــذه املعامل ،الن
كلفتها االقتصاديــة ال تنحرص بالتلوث اآلني الناتج
تسريع انتشار وباء الكوليرا
عن تعطلها ،أنما باملخاطــر الصحية واالجتماعية
وعليه أجهضت كل الحلول ،التي كان من شأنها
املســتقبلية ورضب ســمعة لبنان .وهي كلها آثار
تخفيض التلوث ســابقا ً والحد من رسعة انتشــار
تظهر نتائجها عىل فرتة بعيدة املدى.
وباء الكولريا حالياً .خصوصــاً ،ان هذا الوباء الذي
ينترش برسعة وبنســبة كبرية يف مخيمات النازحني
تعطيل الطاقة الممنهج
الســوريني يعرض نهر الليطاني لهــذه البكترييا.
تعطيل وزارة الطاقة لــم يقف عند حد عجزها
وبالتــايل انتقال العدوى إىل عــدد هائل من املناطق
الفاضــح عن تأمــن الكهرباء لتشــغيل املحطات
واملساحات املروية من مياهه .فبحسب االحصاءات
واملرافق الحيوية واالساســية يف البلد ،إنما تعداه إىل
يتبني وجود  974مخيمــا ً يف منطقة الحوض االعىل
رفضهــا كل الحلول املنطقية التــي عرضت عليها
للنهر ،تضم حواىل  11466خيمــة ،وبعدد تقديري
لتخفيف التلــوث عن مجاري االنهــار .ففي العام
يبلــغ  68645نازحا ً ســورياً .وتقــدر كمية املياه
 2019تقدمت مصلحة ميــاه الليطاني بطلب الزام
العادمة يف الحوض األعىل التــي ترصف بالنهر من
جمعيات النازحني برتكيــب وحدات معالجة مؤقتة
دون معالجة بنحو  2،104،655مرتا ً مكعبا ً سنوياً.
للرصف الصحــي ملخيمات النازحــن .وقد أصدر
وتبلغ يف الحوض السفيل حواىل  135ألف مرت مكعب
القايض املنفرد الجزائي يف زحلة بتاريخ 2019/7/9

سنويا ً (بنا ًء عىل متوسط استهالك النازحني  84ليرتا ً
يف اليوم) .أما بالنسبة إىل النفايات الصلبة التي ترمى
يف النهر ،فهي تقدر بحســب آخر الدراسات بحواىل
 173طنا ً يوميا ً يف الحوض االعىل ،و 145طنا ً باليوم
يف منطقة الحوض السفيل .يف املقابل تبلغ املساحات
التقديرية لألرايض الزراعية الواقعة ضمن مسافة 2
كلم من جانبــي النهر حواىل  8396هكتاراً ،أكثر من
 1000هكتار منها تروى من النهر والروافد مبارشة.
أي من مياه ملوثة بالرصف الصحي بنسب متفاوتة.

الحلول موجودة

أمام هذه االخطار املتفاقمة برز طلب اليونيسف
من مجلس االنماء واالعماء إدارة  13محطة لتكرير
مياه الرصف الصحي ،فيما ســتدير  UNDPمحطة
زحلة .أما بخصوص بقية محطات التكرير ومعامل
فرز النفايات ،فقــد رأت املصلحة أنه يقتيض اعالن
خطة طــوارئ للتوزيع بخصوص اســتدامة تأمني
الطاقة للمرافق العامة تشمل :
 اعالن خطة طوارئ للتوزيع بارشاف رئاســةمجلس الوزراء تنص عىل وضع كافة مصادر الطاقة
املنتجة بترصف املرافق العامــة (محطات الضخ -
محطات التكرير  -الســنرتاالت االساسية  -مطار
بريوت  -مرفأ بريوت  -مرفأ طرابلس  -وزارة الدفاع
 ســجن رومية) .وعدم تغذية املخارج للمناطق االبحدود ثبات الفولطية عىل الشبكة العامة.
 الزام كافة الجهات املنتجــة للطاقة بتنظيمتقرير يومي وايداعه رئاســة مجلس الوزراء حول
كمية الطاقة املنتجــة وكيفية توزيعها عىل خطوط
التوتر املتوسط والتوتر العايل.
 يف سبيل ضبط التوزيع للمرافق العامة ،تكليفكهرباء لبنان بفصل املخارج التي قد تؤدي اىل تغذية
احياء مع املرافق العامة.
كما طالبت املصلحة من محافظة البقاع باعادة
العمل والتشغيل والصيانة يف مطمر جب جنني .وذلك
بالتنســيق معها بغية توســعته وتزويده بالطاقة
الكهرومائية من خطــوط معمل عبد العال لضمان
استمرارية عمله.
أمــام كل هــذه التحديات ال عجــب أن تنترش
الكولريا بهذا الشكل ،ويتحول لبنان إىل بؤرة أمراض
ينفــر منه من بقي يف الداخــل وكل الخارج .بيد أن
املؤســف أن كل هذه املشــاكل كان باالمكان حلها
وبكلفــة منخفضة جدا ً مقارنة مــع أكالفها اليوم
فيما لو اتخذت القــرارات الصحيحة ...وهذا ما لم
ولن يحصل.

الدوالر  35300ليرة و»"صيرفة"» على حالها
ســجّ ل ســعر رصف الدوالر مزيدا ً من الرتاجع أمس وسجّ ل
 35250لرية لبنانيــة للرشاء و 35300لــرة لبنانية لبيع الدوالر
الواحد بانخفاض بقيمة  400لرية لبنانية عن إقفال امس األول.
ّ
منصة «صريفة» بلغ حجــم التداول عليها ليوم
وعىل صعيد
أمــس 44,000,000 ،دوالر أمريكي بمعــدل  30100لرية لبنانية

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9965
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

االسترليني
$ 1.1461
الين الياباني
$ 0.0068

بيـتـكـوين
$ 19573
الذهب
$ 1659

CMC crypto
$ 449
الفـضـة
$ 19.24

للدوالر الواحد وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي نُفذت من قبل
املصارف ومؤسســات الرصافة عىل املنصة .وذ ّكر مرصف لبنان
أنه عىل املصارف ومؤسســات الرصافة اإلستمرار بتسجيل كافة
عمليات البيع والرشاء عــى منصة « »Sayrafaوفقــا ً للتعاميم
الصادرة بهذا الخصوص.

الروبل
$ 0.0164

اليوان الصيني
$ 0.1376

الليرة التركية
$ 0.0538

بــرنــت
$ 93.83

خام WTI
$ 85.53

طن القمح
$ 336

إقــــتصـــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - 968السنــــة الـرابـعـة
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األربــعــاء  ٢٦تشرين األول 2022

 500مليون دوالر من البنك الدولي للتغطية اإلجتماعية
اعلــن نائب رئيــس البنــك الدويل
ملنطقة الرشق االوســط وشمال أفريقيا
فريد بلحاج أن «البنــك الدويل ،ويف هذه
الظــروف الدقيقة التي يمــ ّر بها لبنان
مســتعد لتقديم تمويل مهم للشــعب
اللبناني تــراوح قيمته بني  300و500
مليون دوالر أمريكي ،يخصص ملوضوع
التغطيــة اإلجتماعيــة الــذي هو مهم
ج ّداً ،خصوصا ً مع ازدياد نســبة الفقر،
وملشاريع أخرى تتعلق باستدامة الغذاء
والزراعة املستدامة.
اجتمــع رئيس حكومــة ترصيف
األعمال نجيــب ميقاتي مــع وفد من
البنك الدويل يف الــراي الحكومي ،ضم
اىل بلحــاج ،املدير االقليمي لدائرة الرشق
األوسط وشمال افريقيا جان كريستوف
كاريــه وتم خــال اللقــاء البحث يف
مشاريع البنك الدويل يف لبنان
واعلــن بلحاج أن ميقاتــي أعطانا
الفرصة للبحث يف مدى عمق التعاون بني
البنك الدويل ولبنــان ،ولطاملا كان البنك

الدويل داعما ً للبنان وللشعب اللبناني.
وقال« :ان البنك الــدويل والحكومة
اللبنانية ســيعمالن معــا للميض قدما ً
يف مشــاريع مهمة يف ميــدان التغطية
اإلجتماعية والزراعة املســتدامة .وأريد
مــرة آخرة ان أعــرب عن دعــم البنك
الدويل للبنان وللشعب اللبناني يف الرساء
والرضاء».
وردا ً عىل ســؤال عــن تمويل البنك
الدويل مللف استجرار الغاز والكهرباء من
مرص واألردن قال« :إن موضوع الطاقة
والكهرباء يف لبنان هــو موضوع قديم،
وكان البنك الدويل رشيكا ً مع الحكومات
اللبنانيــة املتتاليــة منذ العــام 2002
وهناك إصالحات مهمة يجب عىل الدولة
اللبنانية اتخاذها ،ونسري مع الحكومة يف
هذه االصالحات وعندما تصل اىل مستوى
من التمكــن الذي يعطينــا القدرة عىل
النظر بإيجابية اىل امكانية امليض قدما ً يف
دعم هذا املجال ،فنحن مستعدون للدعم،
ولكن هــذه اإلصالحات ال تــزال بعيدة،

ميقاتي مجتمعًا إلى بلحاج على رأس وفد من البنك الدولي

ومنها مســألة التدقيق يف الحسابات يف
مؤسســة كهرباء لبنان ،الهيئة الناظمة
للكهرباء وتصحيح األســعار وهذه كلها
غري موجودة.

عمال األفران يطالبون ببدل النقل والمنح التعليمية
بحث رئيس نقابة عمال املخابز يف بريوت وجبل لبنان شحادة
املرصي مع وزير العمل يف حكومة ترصيف األعمال مصطفى بريم
يف «مطالب العمال املحقــة ومعاناتهم املزمنة لعدم تطبيق قانون
العمل عىل عمال األفران وبدل النقل واملنح التعليمية حسب القوانني
املرعية اإلجراء» .وأعرب وزيــر العمل عن «تجاوبه ملطالب العمال
املحقة واملرشوعة ولتطبيق قانون العمل عىل عمال األفران».
وس ّلم رئيس النقابة مذكرة بمطالب العمال ترشح «حرمانهم
من حقوقهم ومطالبهم املرشوعة التي نصت عليها القوانني املرعية
اإلجراء والتي تتضمن  8ســاعات عمل يوميا ً واحتســاب ساعات
العمل االضافية والراحة األســبوعية واالجازة السنوية واملرضية
وأيام الفرص واألعياد وبدل النقل واملنح التعليمية وتسجيل جميع
عمــال املخابز واألفران يف الصنــدوق الوطني للضمان االجتماعي

وإلزام أصحاب العمل بالترصيح عن العمال األجانب بوزارة العمل
للحصول عىل إجازات عمل وتســجيلهم يف مصلحة القوى العاملة
والترصيح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي».
وأبدت النقابة استعدادها «للمساهمة واملساعدة يف تنظيم هذا
القطاع إذ يصعب عىل املفتشــن لقلة عددهم وكثرة املهام املوكلة
اليهم القيام بهذا العمل وخاصة أن عمال املخابز واألفران يعملون
يف أوقات مختلفة وخاصة الدوام اللييل عرب إفادة صادرة عن النقابة
لضمان سري وصحة العمل».
وختمت النقابة« :آن األوان لتنظيــم هذا القطاع بعد كل هذه
املعاناة .ال نطالب باملســتحيل وهذه مطالبنــا املحقة كمواطنني
وعمال لبنانيني ،طبقوا عىل عمال املخابــز واالفران قانون العمل
والقوانني املرعية اإلجراء».

السعودية :سحب  15مليون برميل
من اإلحتياطي األميركي «تالعب باألسواق»
انتقد وزير الطاقة السعودي قرار
الواليات املتحدة سحب ماليني الرباميل
من احتياطيها االســراتيجي معتربا ً
األمر بمثابة «تالعب باألسواق» ،يف آخر
حلقات الخالف مع واشــنطن املرتبط
بخفض إنتاج النفط.
وقــال األمــر عبــد العزيز بن
ســلمان نجل العاهل السعودي امللك
سلمان أمام مؤتمر «مبادرة مستقبل
االســتثمار» يف الريــاض «النــاس
يستنزفون احتياطياتهم االسرتاتيجية،
اســتنزفوها ،يســتخدمونها كأداة

للتالعــب باألســواق فيمــا غرضها
الرئييس كان تخفيف نقص املعروض»
النفطي.
وتابــع األمري «لكن مــن واجبي
العميــق ّ
أن أوضــح للعالــم أن فقد
االحتياطي االسرتاتيجي قد يكون مؤملا ً
خالل األشهر املقبلة» .ولم يذكر األمري
عبد العزيز رصاحــة الواليات املتحدة
خــال كلمته ،لكن كالمــه يأتي بعد
أقل من أســبوع من قرار الرئيس جو
بايدن ســحب  15مليون برميل إضايف
من النفط مــن االحتياطي األمريكي

االسرتاتيجي يف محاولة لخفض أسعار
الذهب األسود.
كما تأتــي الترصيحات يف أعقاب
إعــان تحالف «أوبك بــاس» خفضا ً
كبريا ً يف حصص االنتاج بمقدار مليوني
برميــل يوميــا ً اعتبارا ً مــن ترشين
الثانــي .واعترب البيــت األبيض قرار
الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية
اصطفافا ً إىل جانب روســيا يف حرب
أوكرانيــا ،وهو الطــرح الذي رفضته
السعودية رســميا ً مراراً ،وجدّد األمري
عبد العزيز استبعاده .

رقم اليوم

7.3

سعر اليوان الصيني أمام
الدوالر األدنى منذ  15عامًا

ســجّ ل اليوان الصيني أدنى مســتوى له مقابل الدوالر
األمريكي يف  15عاما ً مدفوعا ً بقلق املســتثمرين ،عقب بسط
الرئيــس يش جينبينغ هيمنته بشــكل كامــل عىل الحزب
الشيوعي خالل مؤتمر رئييس له األسبوع املايض.
وانخفــض اليوان املحيل بنســبة  0,6يف املئة مســجالً
 7,3084للدوالر ،وهو أدنى مســتوى له منــذ كانون األول
 2007مقرتبا ً من الحد األدنى لنطاق التداول الذي حدده البنك
املركزي أمس.
كما تراجع اليــوان الخارجي ،الذي يتم التداول به خارج
الرب الرئيــي الصيني ،مســجالً  7,3735للدوالر ،يف أضعف

مســتوى له منذ منح البنوك يف هونغ كونغ الضوء األخرض
لفتح حسابات بالرينبي يف .2010
ومُنيت العملــة الصينية بانتكاســة إضافة إىل عمالت
رئيسية أخرى ،يف وقت تدفع مواقف البنك االحتياطي الفدرايل
املتشددة املستثمرين نحو الدوالر.
وأثار اإلعالن يف نهاية األسبوع املايض عن والية ثالثة ليش
عىل رأس الحزب وإعطاء املناصب القيادية ملقربني وحلفاء،
املخاوف بني املســتثمرين من مواصلة الســلطات الصينية
إجراءات اإلغالق املرتبطة بسياسة «صفر كوفيد» وسياسات
أخرى أرضّ ت باالقتصاد.

ان هذه االصالحات يمكنها أن تفتح
الباب أكان للبنك الدويل او لرشكاء آخرين
يف دعم قطاع الكهرباء اكثر يف لبنان.
ولفــت اىل أن قيمة دعم البنك الدويل

للبنان «زادت عن الســنة املاضية اذ بلغ
دعــم التغطية اإلجتماعيــة نحو 246
مليــون دوالر ،ثم خصصنا قرضا ً بقيمة
نحو  150مليون دوالر لألمن الغذائي».

ما مصير ودائع اللبنانيين الفرنسيين؟
إجتمعت جمعية «رصخة املودعني» يف باريس مع سفري لبنان يف فرنسا رامي
عدوان يف مقر الســفارة اللبنانية يف باريس ،عىل مدار ثالث ساعات ،برئاسة امني
رس جمعية رصخة املودعني ريتشارد فرعون وحضور كل من عزيز سليمان ،اديب
عواضه وســامي فرعون .وجرى البحث والنقاش حول قضية لبنان األوىل :ودائع
اللبنانيني الفرنســيني املقيمني ،واملغرتبني واألجانب ،بكل جوانبها .وأبدى السفري
كامل تفهمه ووعد باملساعدة وهو أعرب عن سخطه لرسقة أموال املودعني.
وأجرى ريتشارد فرعون وعزيز سليمان لقا ًء ثانيا ً مع املستشار األول للسفري
جهاد حرفوش ،يف حضور الخبري اإلقتصادي نيكوال شيخاني الذي حرض خصيصا ً
من لبنان إىل باريس ،لتوضيح خطة التعايف التي اقرتحها.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض لتلزيم رشكة متخصصة إلجراء
دراسة وتصميم لنظام كامريات ()CCTV
لزوم معمل الــزوق الحراري ،موضوع
اســتدراج العروض رقــم ث4د480/
تاريــخ  ،2021/2/23قد مددت لغاية
يوم الجمعة  2022/11/18عند نهاية
الدوام الرســمي الســاعة  11.00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /30.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/10/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 494
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض للتعاقد مع استشاري للمساعدة
يف إدارة مــروع مقدمــي خدمــات
التوزيع ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 2642/تاريخ  ،2022/7/26قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/11/18

عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /1.000.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/10/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 494
إعالن
تعلن وزارة االتصاالت – املديرية العامة
للربيد عن رغبتها يف إطالق مزايدة تلزيم
الخدمات الربيدية.
للمزيد من املعلومات االتصال عىل االرقام
التالية . 70/384184 – 01/424880:
للراغبني باملشاركة يمكنهم االطالع عىل
دفرت الرشوط عرب املنصــة االلكرتونية
لهيئة الرشاء العام www.ppa.gov.lb
اعتبارا ً من يوم االثنني 2022/10/24
ملدة ثالثة أشهر من تاريخه.
بريوت  17ترشين األول 2022
وزير االتصاالت
م .جوني القرم
التكليف 492
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ضمن "مهرجان بيروت الدولي والفرنكوفوني للكتاب في لبنان "

"غونكور" تعلن عن المرشحين لجائزتها
جـــــورج بـــــوعـــــبـــــدو
برعاية املعهــد الفرنيس وضمن فعاليات
«مهرجان بريوت الدويل والفرنكوفوني للكتاب
يف لبنان» وبحضور حشــد مــن أهل الثقافة
واإلعالم؛ أعلنت لجنة أكاديمية «غونكور» من
قرص الصنوبر يف بريوت عن أســماء الكتّاب
املرشحني لجائزتها لعام .2022
واملرشحون هم «جوليانو دا إمبويل» عن
كتــاب Le mage de Kremlin, Gallimart
و»بريجيت جريود» عن كتــاب Vivre vite,
 Flammarionو»كلــوي كورمان» عن كتاب
 Les Presque Soeurs, Seuilو»ماكينــزي
أورسيل» عن كتاب .Une somme humaine
جاء هــذا االعالن بعــد امتناع نخبة
من أعضــاء لجنة أكاديميــة «غونكور»
تحديدا ً ايمانويل شميت وطاهر بن ج ّلون
وباســكال بروكنــر وبيار أســولني عن
القدوم اىل بريوت للمشــاركة يف املناسبة
عقب تغريدة وزير الثقافة املغرضة بحق
االنفتاح والفكر.

لحظة اإلعالن عن مرشحي جائزة «غونكور» (رمزي الحاج)

نــبــذة عــن الــمــرشــحــيــن
جوليانو دا إمبولي
ولد دا إمبــويل عام 1973
فـــــي Neuilly-sur-Seine
فرنسا ونشأ يف بلدان أوروبية
مختلفة ،فهــو كاتب إيطايل
سويرسي ومستشار سيايس،
ورئيــس مؤسســة Volta
الفكرية يف ميالنو.
تخــرج يف القانــون من
جامعة «روما ســابينزا» ويف
العلوم السياســية من معهد
الدراسات السياسية يف باريس.
يروي كتــاب Le mage
de Kremlin, Gallimart
ّ
قصة رجل تم اســتبعاده من
الشؤون العامة الروسية ألنه
فقد حظوظه مــع القيرص.

وتلقــي الروايــة الضوء عىل
األخبار الجيوسياســية وعىل

بريجيت جيرود
كيفية سيطرة فالديمري بوتني
عىل روسيا.

ماكينزي أورسيل
هــو مؤلف روايــة Les
 Immortellesالتــي نالــت
استحســانا ً كبــرا ً ويروي
فيهــا قصة عاهــرة .حصل
عىل جائــزة « ثيد مونري» من
.Société des gens de lettres
نرش كتاب  Les latrinesعام
 2011ومنحتــه مجموعــة
التفكــر والعمل مــن أجل
هايتي الجديــدة GRAHN-
 Mondeجائزة األدب الفرنيس
للعام .2012
نرش روايته الثالثة يف كانون
الثاني عــام L›Ombre ،2016
 .animalأكســبه هــذا العمل
الكثري من الجوائــز ،بما فيها
جائــزة Louis-Guilloux2
وجائزة .Littérature-monde3
حصل عىل لقــب فارس
الفنون واآلداب يف الجمهورية
الفرنسية عام  .2017ويروي
أورسيل يف كتابه Une somme
 humaineالسرية الذاتية إلمرأة
متوفية يصل صوتها من وراء

القبور ،لتخربنــا عن طفولة
مرسوقــة ومُراهقــة مم ّزقة
يف مخطوطــات مدوّنة بدفاتر
ُسقت مــن الزمــان ،بعدما
نشــأت يف قريــة ريفية حيث
تسود النميمة .تتعرض الطفلة
إلهمــال والديهــا ،خصوصا ً
والدتهــا التي تفضــل عليها
ورود حديقتهــا .تفقد الراحة

ولدت يف  1نوفمرب  ،1961يف
«سيدي بلعباس» الجزائر وهي
كاتبة فرنسية ومؤلفة روايات
وقصص قصرية .فازت بجائزة
«غونكور» للقصة القصرية عام
 2007عن مجموعتها L›amour
 ،est très surestiméوحصلت
عــى تنويــه خــاص بجائزة
 Weplerعــام  2001لـ،Now
وجائزة  Jean-Gionoمن لجنة
التحكيم 2009؛ وترجمت كتبها
يف عرشين دولة .ويروي كتابها
Vivre vite, Flammarion
ّ
قصــة رشاء منزل والعثور عىل
أســلحة مخبأة .ويف ع ّد تنازيل
تحاول جريو فهم سبب حادث

الدراجة النارية الذي أودى بحياة
زوجها يف  22يونيو  .1999وبعد

عرشين عاما ً من التحقيق ظ ّلت
أسئلتها من دون إجابة.

كلوي كورمان
مــن جدتها أيضــا ً فتهرب إىل
باريس عىل أمــل عيش حياة
خالية مــن أشــباح املايض.
تتلقى علومها يف األدب بجامعة
الـ»ســوربون» ،وتجد الحب
مع رجل هرب مــن الحرب يف
مايل وتعيش تجربة العمل ،قبل
أن تم ّر أخــرا ً باختبار الهجرة
والغرق يف الفقر.

ولدت يف العــام  1983يف
باريس .فــازت روايتها األوىل
Les
Hommes-couleurs
بجائــزة «إنرت بــوك» وجائزة
«فالريي الربو» عام .2010
نرشت كتاب Les Saisons
 de Louveplaineيف العــام
 2013ثم  Midiيف العام 2018
وكتاب Tu ressembles à une
 juiveعام .2020
بــن  1942و1944
اختطفــت حكومة فييش آالف
األطفال اليهــود الذين تيتّموا
بسبب ترحيل والديهم؛ وظلوا
يف مصــر مجهــول .تحاول

الكاتبة يف روايتها معرفة هوية
األطفــال ،وأوالد عــم والدها

الثالثة الذيــن كانت تخىش انه
تمت تصفيتهم.

من أقدم وأعرق الجوائز األدبية يف فرنســا التي تكافئ املؤلفني الناطقني بال ّلغة الفرنســيةّ .
أسس
إدموند دي غونكور الجمعية يف العام  ،1892وعُ رفت الحقا ً بـ»أكاديمية غوكور» التي تأسســت رسميا ً يف
العام  1902وأع َلنت عن أول جائزة لها يف  21كانون األول من العام .1903
تمنح األكاديمية جائزتها السنوية يوم الخميس  3ترشين الثاني بعد ثالثة اختيارات مسبقة متتالية
يف أيلــول وترشين األول ،بإرشاف لجنــة حكم مؤلفة من ديدييه دوكوان رئيس اللجنة وبول كونســتان
وفيليب كلوديل وكاميل لورنيز.

١١
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...From Scratch

خليط من الفن والسعادة والحزن

جـــــــــــاد حـــــــــداد
مسلســل ( From Scratchمن الصفر) مقتبس
من رواية تيمبي لــوكFrom Scratch: A Memoir،
( of Love, Sicily and Finding Homeمــن الصفر:
مذكرات عن الحب ،وصقليــة ،وإيجاد الوطن) التي
حققت أعىل املبيعات يف العام  ،2019لكن قد يشــعر
من يشــاهده بأن العمل يهدف يف األســاس إىل حل
معادلة معقدة.
يُر ّكز املسلسل عىل مجموعة كبرية من املواضيع
الجاذبة ،أبرزها الطعام ،والسفر ،والحب من النظرة
األوىل بني أشــخاص جميلني ،واألعراس ،واألمراض،
والتضحية ،والخالفــات العائلية ،والفرق بني املدينة
والبلــدة ،وبطلة يوصلها مصريها وشــجاعتها إىل
الحياة املقدّرة لها.
قد تبدو هذه املواضيع كلها مفرطة ،لكن يمكن
التطــرق إليها عىل مر الحلقات املمتدة عىل ســت
ساعات تقريباً .من الناحية اإليجابية ،يمكن عرض
املشــاهد بطريقة متأنية (إنها مقاربة مفيدة عىل
نحو غريب ألن جزءا ً كبريا ً من الفيلم يُع َرض باللغة
اإليطالية) ،لكن تحمل التقلبــات املتواصلة طابعا ً
وحشيا ً ومعقداً ،فتتنقل القصة بني املآيس املشتقة
من لحظات السعادة ،ومشاعر السعادة املنبثقة من

رحم املأســاة وهكذا دواليك .عىل صعيد آخر ،تبدو
القصة عموما ً متوقعــة وملتوية يف آن .لكن يحبذ
عدد كبري من املشــاهدين هذا النوع من القصص،
وقد ال تعتربها هذه الفئة مقاربة سيئة بل ميزة يف
العمل( .من األفضل عىل األرجح أال تشاهد املسلسل
ً
دفعــة واحدة ،بل تأخذ اســراحة بــن الحلقات
لالستمتاع بها تدريجاً).
تؤدي املمثلة زوي ســالدانيا شخصية «إيمي»
ّ
تجســد دور الكاتبة ،حني أمضت فرتة الصيف
التي
يف فلورنسا لدراسة الفنون وفكرت بأال تعود مطلقا ً
إىل كلية الحقوق( .لطاملا كان التمثيل املسار اإلبداعي
الذي اختارته تيمبي لوك ،وقد شاركت مثالً يف أعمال
مثل ( Fresh Prince of Bel-Airأمري بيل إير الجديد)
و ( Never Have I Have Everلــم أفعل من قبل)).
بالعــودة إىل القصة ،تقابل «إيمي» الشــاب «لينو»
(أوجينيو ماسرتاندريا) ،وهو فنان يف مجال الطبخ
تحديداً :إنه أفضل رئيس طهــاة يف أفضل مطعم يف
البلدة .هــو يأتي من صقلية ،وعــى غرار «إيمي»،
يعارض هذا الشــاب رغبة والــده لتحقيق أحالمه.
بعد سلســلة من األحداث املألوفــة يف حياة أي فتاة
أمريكيــة تقرر العيش يف الخــارج وتخوض تجربة
مضطربة قبل إيجــاد الحب (تضطر «إيمي» يف هذه
القصة للتخيل عــن حبيب إيطايل آخر ال يمكن أخذه
عىل محمل الجد) ،يجتمع الحبيبان ويقرران االنتقال
للعيش يف لوس أنجلوس .من املنطقي أن نتساءل عن
السبب الذي منعهما من البقاء يف فلورنسا ،لكن لن
ينتهي دور إيطاليا يف هذه القصة لحسن الحظ.
يف لوس أنجلوس ،ينتقــل الحبيبان للعيش مع
شــقيقة «إيمي»« ،زورا» (دانيــال ديدويلر) .يجد
«لينو» عمــاً متواضعا ً يف مطعم بســيط ،وتعمل
«إيمي» يف معرض فنّي يُذ ّكرها بأنها ال تبتكر الفنون
بنفســها .لكن رغم اعرتاضها عــى وضعها ،يبدو
وكأنها ال تحمل شــغفا ً حقيقيا ً بالفن .رسعان ما

كارين رزق الله ومعتصم النهار في "السجن"
قررت رشكــة «الصبّاح» تصوير مسلســل
خاص باملوســم الرمضاني بعنوان «الســجن»،
بطولــة كارين رزق الله ومعتصــم النهار ،وفاز
بإخراج املسلسل إييل سمعان الذي يعمل حاليا ً عىل
استكمال فريق املمثلني وحجز أماكن التصوير.
ويروي «السجن» قصة صحايف سوري مقيم يف
بريوت ،يتع ّرف من خالل عمله اىل سجينة (كارين
رزق الله) ويعمل عىل إخراجها من الســجن ،بعد
لقائــه بها ،وتلعب كارين دور فتــاة لها مكانتها
وهي من عائلة ثرية جداً ،لكنها تُســجن بســبب
جريمة قتل ،لتبدأ تفاصيل حكاية مشوّقة كتبتها
رزق الله بنفســها وتحاول املنافســة من خاللها
خالل موسم الدراما األقوى يف رمضان املقبل.

تنشــغل مجددا ً بمختلف التعقيدات التي تُسببها لها
الحياة أو صانعو املسلسل ،وال مفر من أن يتأثر كل
من عجز عن تحقيق طموحاته بقصتها.
تزامنا ً مــع تالحق األحــداث العابرة لألطليس،
ســنتع ّرف أيضا ً عىل والدَي «إيمي» املط ّل َقني (كيث
ديفيد الذي يقدّم أدا ًء يســهل االستمتاع به عىل مر
الحلقات ،وكيليتا ســميث) ،وزوجة أبيها (جوديث
ســكوت) ،ووالد «لينو» (باريد بياســاي) ،ووالدته
(لوتشيا ســاردو) ،وشــقيقته (روبرتا ريغانو).
تنشغل هذه الشخصيات بمشاكلها الخاصة وتظهر
لتُ ّ
عقد حياة الحبيبَني أيضاً.
تدور األحداث يف بداية القرن الحايل ،لذا يستطيع
العمل أن يستفيد من الظروف غري املثالية التي كانت
سائدة قبل شيوع الهواتف الخلوية والرسائل النصية

التي تُعترب عدوّة الرومانســية .تتّصل الشخصيات
ببعضها عــر الهاتف العــادي إذاً ،وتلتقط الصور
بالكامريات .املسلســل من إخراج إنزينغا ستيوارت
التي ســبق وأنتجت عددا ً من األفــام لصالح قناة
«اليف تايم» ،وهو يعرض مشــاهد لذيذة وخالبة ،ال
ســيما تلك املتعلقة بأطباق الطعام .يعرض العمل
أيضا ً مشاهد مق ّربة وجميلة من أبراج «واتس» التي
صمّ مها ســايمون روديا وأصبحت مسيّجة اليوم يف
لوس أنجلوس .تذهــب «إيمي» إىل هذا املكان لتعليم
الفنون لألوالد .لكنها لن تجد دعوتها الحقيقية ولن
تســر حياتها عىل ما يرام بعد بدء العمل هناك .من
دون اإلفصاح عن تفاصيل مفرطة ،يمكن القول إن
القصة لن تصل إىل نهاية حزينة .إنه أمر منطقي بعد
جميع املصاعب التي تواجهها الشخصيات.

مغني الراب "طوطو" رهن الحراسة النظرية
قررت النيابة العامــة املغربية وضع مغني الــراب «إلغراندي طوطو»
( )Elgrande Totoرهن الحراسة النظرية ،عىل خلفية خمس شكاوى ضده
تتعلــق «بالتهديد والتحريض عىل العنف» ،تقــدّم بها ثالثة فنانني وصحايف
ورجــل أمن .وكان طــه الفحيصّ ،
امللقــب بـ»إلغراندي طوطــو» ،قد أدىل
بترصيحات حول تدخينه الحشــيش جرى تداولهــا وتضخيمها عىل مواقع
ً
ضجة واسعة .وأ َ ِسف املغنّي للضجة التي أثارها
التواصل اإلجتماعي ،ما أثار
ذلك ،مع ّلقاً« :أنا لســت شخصا ً ســيئاً ،الراب ليس أمرا ً سيئاً ،له لغة خاصة
ربما لم أســتعملها يف الوقت واملكان املناسبَني» .واألحد قدّم اعتذارا ً عن هذه
الترصيحــات بحضور محاميه عبد الفتاح زهراش الذي أعلن أن مو ّكله دُعي
للمثول أمام الرشطة من دون معرفة األسباب ،كما مُنع من السفر.
يف ســياق ذلك ،تقدّم صحــايف مغربي مُقيم يف بلجيكا بشــكوى ضد
«طوطو» يتهمه فيها بالرتويج الستهالك املخدرات عىل خلفية منشورات
عىل مواقع التواصل( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

حاذر الخالفات وال تضخم
األمور .تبدو مرهف اإلحساس
ومتوترا ً بسبب مشكلة يف
العمل تقلقك منذ فرتة.

طريقة التعبري التي تعتمدها
أخريا ً تدفع الرشيك إىل التقرب
منك أكثر فأكثر ،وستالحظ
ذلك قريباً.

قد تجد عند الرشيك مزيدا ً من
الدفء والحنان ،استفد من عطفه
وطيبته لئال تندم عليه الحقاً.

خفف من عصبيتك قدر اإلمكان
وابتعد عن كل ما يوحي بروح
املغامرة هذا األسبوع.

يوم مناسب للقيام بعمل
يتطلب تعاونا ً مع الرشيك،
ويكون عىل أت ّم االستعداد
للتعاون واملساعدة.

إتبع قلبك وحدسك ووحيك،
القلب ميلء باإليجابية هذا اليوم
ويمنحك قوة وشعورا ً بالنفوذ.

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

الوضع العاطفي يشكو من
الجفاء ،بانتظارك انقباض
عاطفي لكنه رسعان ما يزول
وتتأجج العواطف.

أعط أفضل ما لديك ّ
ِ
ألن الظروف
تخترب قدراتك .ال تسمح
للمعنويات بالرتاجع حتّى لو
شعرت بالتعب.

محاوالت الرشيك لفرض رأيه
عليك لن تساعد يف حل األمور،
بل تزيدها تعقيداً ،استدرك
الوضع رسيعاً.

ال تقحم نفسك يف مشاكل مع
الرشيك ،فهو يلجأ إليك طالبا ً
منك الوقوف إىل جانبه.

شؤون مالية ومهنية طارئة
اليوم .قد تتلقى أخبارا ً
ّ
تخص
أحد األشخاص الذي يشغل
مركزا ً مهمّ اً ،فيؤثر األمر عليك.

تشعر بأنّك مسيطر
عىل األوضاع العاطفية
وعىل مشاعرك ،فتتقدّم
بخطى ثابتة أكثر من السابق.
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
ضحكات  ...لأل ّيام السود
بز ُ
كر أنا و ْزغري
ْمللمْ ت شو يف ضحك عا وجّ ي
وْح ّ
ريہ ْكتري
طيتُ ِن بْ قجَّ ه كب ِ
إبــــــراهــــــيــــــم شـــــــحــــــرور

وْخبّيْتها بْ قلبي … بَال ضجِّ ه …
وْه ّلق قبل ما يخلص العمر القصري
رايح ِب إيدي إكرسو ْل قلبي الكبري
تا إكرس … ا ْلقجِّ ه …

مــــهــــرجــــان

"ميّاس" على وقع أنغام بوليوودية في Relm Fest
إختتمت "نخلة جمريا" عطلة نهاية أسبوع زاخرة باملوسيقى واللوحات الفنية التي
شهدها مهرجان " "Relm Festدبي ،بعروض مذهلة قدمتها فرق شهرية مثل "ميّاس"
و"أدونيس" و"مســار إجباري" و"جدل" ،باإلضافة إىل الفنانني املحرتفني والصاعدين
املشاركني يف الحدث الرائع.
مذهل ُ
صمّ م عىل وقع أنغام بوليوودية
راقص
وفاجأت "ميّاس" رواد املهرجان بأدا ٍء
ٍ
ٍ
بمناسبة االحتفال بيوم "ديوايل" يف  21ترشين األول ،مع ستارة خلفية أبدعت "نافورة
النخلة" األكرب من نوعها يف العالم يف رسم معانيها ا ُملستقاة من هذه املناسبة.
يُشار إىل أن هذا املهرجان املوسيقي الرائد احتفى بمجموعة من أصحاب املواهب العربية
والفنانني اإلقليميني الذين يتمتعون بشهرة واسعة ،حيث شهد عروضا ً غنائية وموسيقية
حيّة ومتواصلة ،باإلضافة إىل تميّزه بإطالق "نافورة النخلة" وهي خمســة عروض جديدة
تهدف إىل تسلية العائالت وزوار  The Pointeومحبّي املوسيقى من مختلف األعمار.

مــــتــــحــــف

عساف" على الئحة المتاحف الوطنية
"محترف ّ
أعلــن وزير الثقافة يف حكومة ترصيــف األعمال القايض محمد
وسام املرتىض تســمية "محرتف عســاف" يف الورهانية  -الشوف،
متحفــا ً وإدراجه عىل الئحة املتاحف الوطنية حيث كتب يف تغريد ٍة له:
"ترشفت بزيارة محرتف عســاف يف الورهانية برفقة سماحة شيخ
العقل د.سامي أبو املنى".وأضاف" :املبدعون منصور وعساف وعارف
ً
ً
راقية
واحة
أشــقاء آمنوا بربهم وبوطنهم وبرتاثهم وقيمهم فأنشأوا
ً
رؤيوية ّ
جسدوا فيها إبداعاتهم الفنية والزراعية والعمرانية والبيئية".
"مقص يف حق نفســه من لــــم يَــــ ُزر بعد
وختم بالقول:
ّ ٌ
محتـرف عساف".
ٌ
متحف بيئي
يف محرتف األشقاء الثالثة عساف ومنصور وعارف،
جمايل ّ ،تعانق فيــه عظمة الطبيعة إبداع يراع الفنــان .هنا يعملون
بمقدار  10ساعات يومياً ،فكل منحوتة تستغرق عمالً ضخما ً ودقيقاً.
ولع ّل أهم شخصية جُ ّسدت خارج املحرتف هي تمثال األديب ميخائيل
نعيمة ،بارتفاع  5أمتار وعمق  2.5مرت يف قلب صخر جبل صنني .ويبدو

تمثال املفكر والقيادي الراحل كمال جنبالط الضخم عىل كتف املحرتف
ً
جدارية ضخمة.
يف الهواء الطلق ،وهو مؤلف من  7قطع كبرية ش َّكلت
ويف ردهــات املنزل تو ّزعت تماثيل :األمري فخر الدين ،جربان خليل
جربان ،الج ّراح العاملي مايكل دبغي ،املمثل حسن عالء الدين (شوشو)،
املوســيقار واملطرب فريد األطرش ،املوسيقار فيليمون وهبي ،الفنان
نبيه أبو الحسن ،الشاعر سعيد عقل ،الصحايف غسان تويني ،الشاعر
طليع حمدان ،الرســام وجيه نحلة" ،بطل االستقالل" أديب البعيني،
وشهيد االستقالل ســعيد فخر الدين ،وغريهم من األدباء واملفكرين
والفنانني واملخرتعني.
وال يمكن للزائر هنا ّ
غض النظر عن الصولجان الحجري "املنمنم"
األســطواني الذي نُحت لتمثال القديس "مار مــارون" ،وهو بالفعل
أذهل النحاتني اإليطاليني .ولع ّل أبرز مــا يميّز املحرتف وأعماله ،دقة
التفاصيل الصغرية (شــارب  -عُ رى األزرار  -األسنان  -رباط الحذاء)
يف بعض التماثيل للشخصيات املعروفة .ويحرص النحّ اتون الثالثة عىل

مـســابــقــة

إطالق "مسابقة الفنون اإلقليمية"
أطلقت لجنة األمم املتحدة االقتصادية
واالجتماعيــة لغربي آســيا (اإلســكوا)
بالتعاون مع "املعهد العربي للنســاء" يف
الجامعة اللبنانية األمريكية ،حملة " 16يوما ً
من الحراك ضد العنف القائم عىل أســاس
النــوع االجتماعي" عــى مواقع التواصل
االجتماعي ،لإلضاءة عىل ظاهرة العنف ضد
املرأة يف املنطقة العربية .وتتضمّ ن الحملة
مسابقة فنون إقليمية للشباب والشابات.
واختارت هــذا العــام الرتكيز عىل
الروابط بني ّ
تغي املناخ والعنف ضد النساء
والفتيات ،وحملت الحملة عنوان "إنهاء
العنف ضد املــرأة وتغري املناخ :كيف تبدو
املســاواة البيئية؟" ،حيث أن تغري املناخ
يع ّرض حياة النســاء والفتيات للخطر،
ّ
ويضعهن أمام تحديــات مزمنة وحادّة

مثل الفقر ،وعدم املســاواة بني الجنسني
املوجودة أساساً ،والتمييز ،والرصاع.

وأشارت اإلسكوا ،إىل أنه يمكن لجميع
الشابات والشباب يف املنطقة العربية دون
ّ
سن الثالثني عاما ً املشــاركة يف املسابقة
وتقديم أعمالهــم الفنية ،وأنــه إلتاحة
الفرصة لهم للتعبري عــن أفكارهم ورفع
صوتهم عىل طريقتهم الخاصة ،ســتكون
املســابقة مفتوحة لجميع أنواع الفنون
كالرسم أو الفيديو أو التصوير أو الشعر أو
املوسيقى ،أو أي نوع آخر يساعد املشاركني
يف التعبري عن موضوع هذا العام.
وسيتم اإلعالن عن الفائزين يف حفلةٍ
تُ َ
نقــل مبارش ًة عرب اإلنرتنــت ،من حرم
الجامعة اللبنانية األمريكية يف بريوت يف 9
كانون األول املقبل .وتسبق الحدث جلسة
نقاش حول تأثــر تغري املناخ عىل حياة
النساء والفتيات يف املنطقة العربية.

استرياد أجود أنواع الصخر وأصفاها من إيطاليا بكلفةٍ عاليةٍ  ،بغية أن
تأتي التماثيل "نقية" وال تشوبها أيّة شائبة.
تجربة أخرى وبيت لبناني آخر ّ
يوقع قصة نجاح شــبابنا وينطق
ً
ً
وموهبة وإبداعا ً خارج حدود الظلمــة واالنحدار واألزمات التي
دقــة
تُغرق بلدنا يوما ً بعد يوم.

جاهدة وهبة
تفتتح "القمة الثقافية "2022
شــاركت الفنانة جاهدة وهبة يف
افتتاح «القمة الثقافية  »2022يف دورتها
الخامســة التي تنظمها دائرة الثقافة
والسياحة  -أبوظبي ،والتي انعقدت يف
منارة السعديات من  23إىل  25ترشين
ً
ً
غنائية
مداخلة
األول  .2022حيث قدّمت
ً
راقية بحضور عدد من رؤســاء الدول
الســابقني والقادة الثقافيني والفنانني
ونخبة من قادة قطاعات الفنون والرتاث
واإلعالم واملتاحف .فأنشــدت شذرات
لكبار أمثال جربان خليل
من قصائــد
ٍ
جربان (أعطني الناي) ،رابعة العدوية
(أحبك حبني) ،محمود درويش (ف ّكر
بغريك) ،أدونيــس (أجمل ما تكون)
وغريهم ،يف توليفةٍ تستلهم املوسيقى

مناخات فلسفيةٍ
ٍ
العاملية وتستند إىل
وجوديةٍ  .وختمت بأغنية إلديث بياف
بالفرنسية والعربية.
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كسوف جزئي انطلق من أيسلندا وشوهد في الشرق األوسط
حجب القمر جزءا ً من الشــمس فوق أيســلندا
قرابة التاســعة من صباح أمــس الثالثاء بتوقيت
غرينيتش مســتهالً ظاهرة كســوف جزئي نادرة
شــوهدت يف عدد من دول العالم .وبدأت الظاهرة يف
الساعة  08.58بتوقيت غرينتش يف أيسلندا ،وانتهت
عند الساعة  13.02ت غ قبالة الهند ،مرورا ً بأوروبا
وشمال رشق أفريقيا والرشق األوسط.
يحدث كسوف الشمس عندما ترتاصف الشمس
والقمر واألرض عىل خط مســتقيم .وعندما تكون
املحاذاة مثالية تقريبــاً ،يالمس مخروط ظل القمر
ســطح األرض ويعيق القرص الشــميس بأكمله،

ّ
وعندها يكون الكســوف كليّاً.
لكــن مرصد باريس
أوضح األســبوع الفائت أن ظل القمــر لن يلمس
األرض هذه املرة و"لن يكون من املمكن مشــاهدة
االختفاء التام لقرص الشــمس يف أي مكان" .وقال
عالم الفلك فلوران ديليفيل إنــه "عند الحد األقىص
للكسوف املتوقع فوق كازاخستان ،ستكون الشمس
مخفية بنســبة  ،82.2%لكن ذلك لــن يكون كافيا ً
إلحداث الظالم الدامس يف وضح النهار" .وأضاف أنه
"لبدء الشــعور بالظالم يف السماء ،وإدراك نوع من
الضوء البارد ،فإنك تحتاج عــى األقل إىل  95%من
التعتيم عىل الشمس".

وتم ّكن سكان املناطق املعنية من رؤية الكسوف
من خالل النظر إىل الشمس بنظارات مناسبة وجديدة،
لتجنــب حروق العــن ،أو باســتخدام أدوات مكربة
(مناظري أو تلسكوبات) مع مرشح .هذا هو الكسوف
الجزئي الســادس عرش للشــمس يف القرن الحادي
والعرشين ،والثاني هذا العام ،تم ّكن السكان من رؤيته
فوق جنوب املحيط الهادئ .ويف الرب الرئييس الفرنيس،
ويعود آخر كسوف جزئي إىل  10حزيران .2021
يُذكر أنه يف  12آب  ،2026سيحدث كسوف كيل
سيؤدي إىل تعتيم عىل القرص الشميس بنسبة .92%
(أ ف ب)

الكسوف كما شهده لبنان

غـــــــــيـــــــــاب

رحيل الممثل الفكاهي ليسلي جوردان
رحل املمثل الكوميدي األمريكي ليسيل جوردان ،عن  67عاماً ،إثر تع ّرضه "ملشكلة
طبية" غري محدّدة بينما كان يقود سيارته التي اصطدمت بجانب مبنى وهو يف طريقه
إىل موقع تصوير تابع لرشكة  ،Warner Brosحيث يشارك يف مسلسل تلفزيوني بعنوان
 ،Call Me Katفتوىف يف موقع الحادث.
يشــتهر جوردان ،الذي ولد يف واليــة تنييس ،للجمهــور األمريكي بدوره يف
املسلســل الفكاهي  Will & Graceالذي عُ رض عىل شاشة  NBCولعب فيه دور

"بيفريل ليسيل" .وقد حصل عىل جائزة "إيمي" عن أفضل ضيف رشف يف مسلسل
فكاهي عام .2006
ً
ٍّ
لســن أصغر من خالل سلسلة
واسعة بني جمهور ينتمي
واكتسب شــهر ًة
من املقاطع املصوّرة الســاخرة التي نرشها عىل تطبيق "إنستغرام" عن الحياة
اليومية خالل الحظر الذي ُفرض ملكافحة فريوس "كورونا" وانترشت انتشــارا ً
واسعا ً خالل الجائحة.

ُتنهي شراكتها مع كانييه ويست
أعلنت رشكــة  Adidasاألملانيــة لتصنيع املعدات
الرياضية أمس إنهــاء رشاكتها "فوراً" مع مغني الراب
كانييه ويســت الذي ّ
غي اسمه رســميا ً إىل  ،Yeعقب
إطالالته التي انطوت عىل معاداة الســامية يف األسابيع
األخرية .وقالت املجموعة" :بعد مراجعةٍ دقيقةٍ  ،اتخذت
الرشكة قرارا ً بإنهاء الرشاكة مع ويســت عىل الفور"،
ً
مضيفة ّ
أن "أديداس ال تتســامح مع معاداة السامية أو
أي شكل من أشكال خطاب الكراهية".
كما أعلنت إنهاء تصنيعها املنتجات التابعة ملجموعة

 ،Yeeziمؤكد ًة أنها "الجهــة املالكة الوحيدة لكل حقوق
تصاميم املنتجات الحالية التي تُصنّع يف إطار الرشاكة"،
ً
متوقعة أن تدخل مع ويست يف معركة قانونية محتملة.
وســتوقف املجموعة كل مدفوعاتها له ولرشكاته .وسبق
ٌ
مجموعــة من املدافعني عن حقوق اإلنســان
أن نددت
بالصمت الذي كانــت تلتزمه الرشكة األملانية وعدم ردّها
عىل تعليقات املغني الذي يصبح مُستَبعدا ً بصور ٍة أكرب من
الرشكات والعالمات التجارية التي يعمل معها.
وبعد أيام قليلة عىل إطاللة ويســت مرتديا ً قميصا ً

ُكتــب عليــه شــعار  ،White Lives Matterمُنع من
استخدام "تويرت" عقب نرشه تغريدة أشار فيها إىل عزمه
عىل مهاجمة اليهود فحذفتها املنصــة آنذاك النتهاكها
قواعدها .ومُنع كذلك من اســتخدام "إنستغرام" .كذلك
أعلنت رشكة اإلنتاج  MRCإلغــاء عمل وثائقي يتناول
ويست وسبق أن انتهى تصويره.
وكتبت زوجته السابقة كيم كارداشيان عرب منصات
إن "خطاب الكراهيــة ليس مقبوال ً أو معذورا ً
التواصل ّ
مطلقاً"( .أ ف ب)

"اللوفر" بطريقة مختلفة على
تعاونت منصة  Pinterestالعاملية
ومتحــف "اللوفر" إلنشــاء عرشات
مقاطع الفيديــو القصرية التي تهدف
إىل اكتشاف املتحف البارييس بطريقة
مختلفة ،وهــي الرشاكــة األوىل من
نوعها بني التطبيق ومؤسسةٍ متحفيةٍ
يف فرنسا.
وســتكون مقاطع الفيديو الخمسة
األوىل التي تق ّل مدّة ك ٍّل منها عن دقيقتني،
ً
متاحة اعتبارا ً من اإلثنني املقبل  31ترشين
األول عىل حســاب "اللوفــر" عرب املنصة
الشهرية التي يبلغ متوسط عدد مشاهداتها
شــهريا ً  230ألفاً .وأشــار املتحف إىل أن
املقاطع الخمســة األخرى ستُتاح اعتبارا ً
من الربع األول من سنة .2023
ويضــم املتحف ،الذي كان ســابقا ً

قرصا ً للملــوك ،مجموعــات تُعترب من
بني األجمل ،وتغطــي زمنيا ً آالف األعوام
ً
وجغرافيــا ً
منطقة تمتد مــن أمريكا إىل
حدود آســيا .وكان عدد زواره يبلغ نحو
عرشة ماليني ســنويا ً قبل عام من أزمة
"كوفيــد  "19 -التي أجربته عىل اإلقفال
لعدة أشهر.
وأوضح القيّمون عليه أن "آثار األزمة
ً
محسوســة من كانون
الصحيــة بقيت
الثانــي إىل آذار ،ولكن منذ نيســان كان
الحضور جيدا ً جداً" .مضيفني" :نعود إىل
مستويات مماثلة لعام  9.6( 2019ماليني
زائر) ،باستثناء الزوار الصينيني ،بسبب
اإلغالق يف بالدهم" .كما لــدى "اللوفر"
أكثر من عرشة ماليني مُتابع لحســاباته
عىل مواقع التواصل االجتماعي( .أ ف ب)

وعطل عالمي كبير
طرأ أمس عطل عاملي عىل
تطبيق "واتساب" للمراسلة
الفوريــة يف تمام الســاعة
 07.17بتوقيــت غرينتــش،
وانهالــت الشــكاوى مــن
املستخدمني لعدم تم ّكنهم من
ّ
وتلقي الرسائل.
إرسال
وعىل الفور تح ّركت رشكة
 Metaإلصالح العطل العاملي،
وقالــت" :نــدرك أن الناس
واجهوا مشــكالت يف إرسال
الرســائل عرب واتساب اليوم.
لقد ح ّلينا املشكلة ونعتذر عن
أي ازعاج" .وكانت املجموعة

Video Games

تحسن أداء طفلك المعرفي
ألعاب الفيديو
ّ
رغم قلق األهل من العواقب الســلبية لتَ َســمُّ ر
أبنائهم ساعات أمام شاشات ألعاب الفيديو ،أظهرت
دراســة كبرية أن إلقبال األوالد عىل وسيلة التسلية
منافع معرفية أيضاً.
وأ ّكد مع ّد الدراســة الرئييس بدر الشــعراني،
وهو أستاذ مســاعد يف الطب النفيس لدى جامعة
فريمونتّ ،
أن الدراسات السابقة وتحديدا ً تلك التي
تستند إىل التصوير الدماغي ،كانت محدودة بسبب
قلة املشاركني فيها.
وح ّلل الشعراني إىل جانب زمالئه بيانات تابعة
للدراسة الواســعة التي تتمحور عىل التطور املعريف
لدماغ املراهقني.
وراجعوا إجابات املشاركني يف الدراسة ونتائج

االختبارات املعرفية التــي أُجريت لهم باإلضافة إىل
التصوير الدماغي لنحو َ
ألفي طفل تراوح أعمارهم
بني تسع وعرش سنواتُ ،ق ّســموا إىل مجموعتني:
األوىل تض ّم األطفال الذين ال يلعبون بألعاب الفيديو
مطلقا ً والثانية تشمل مَ ن يلعب بهذه األلعاب ثالث
ساعات أو أكثر يومياً .وأوكل إىل ك ّل من املجموعتَني
تنفيذ اختبا َرين.
وتوصــل الباحثون إىل ّ
ّ
أن األطفال الذين لعبوا
بألعاب الفيديو كان أداؤهم أفضل يف االختباريَن،
وأظهرت أدمغتهم نشــاطا ً أكرب يف أجزاء الدماغ
الخاصــة باالنتبــاه والذاكرة .وخلصــوا إىل أن
"النتائج تقدّم احتماال ً مثــرا ً لالهتمام يتمثل يف
ّ
أن ألعــاب الفيديو توفر تجربــة تعلمية معرفية

ذات تأثريات عصبيــة قابلة للقياس" .لكن ليس
ممكنا ً بعد معرفة ما إذا كان األداء املعريف األفضل
يــؤدي إىل اللعب أكثــر ،أو ّ
أن اللعب لفرتة أطول
هو املسؤول عن تحسني األداء .ويأمل الفريق يف
الحصول عىل إجابة أوضح مع استمرار الدراسة
عندما يكرب األطفال.
وأشــار الشــعراني إىل أن "قضاء وقت طويل
أمام الشاشات يُعترب عامليا ً مرضا ً بالصحة الذهنية
والنشاط الجســدي" ،مضيفا ً أن نتائج الدراسة
أن ألعاب الفيديو قد تشــكل استهالكا ً
أظهرت ّ
أفضل للوقت من إمضائه يف مشــاهدة مقاطع
الفيديو املنشــورة عرب "يوتيوب" مثالً والتي ال
تحمل تأثريات معرفية قابلة للرصد( .أ ف ب)

واجهــت إنقطاعا ً كبريا ً وغري
مســبوق لخدماتهــا العام
املايض( .أ ف ب)
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Science Matters

إصطدام قوي بين ثق َبين أسو َدين يثبت صحة نظرية أينشتاين
تفترض نظرية النسبية ،التي نشرها ألبرت أينشتاين في العام  ،1905وجود موجات من
الجاذبية (ذبذبات في نسيج الزمكان) ،وقد جمعنا أدلة دامغة على وجودها بعد
مرور أكثر من قرن .نجحت دراسة جديدة اآلن في جمع إشارات واضحة على ظاهرة
متصادمين.
المداورة النسبية في مدارات ثق َبين أسو َدين
َ
ُر ِصدت موجات الجاذبية للمرة األوىل
يف العــام  ،2015لذا أصبــح هذا املجال
مثريا ً لالهتمام يف عالم الفيزياء الفلكية،
فتم ّكن الخرباء مــن رصد ظواهر كانوا
يغفلون عنها سابقاً.
قد يكون انصهار الثقوب الســوداء
من أضخم وأعنف األحــداث التي يمكن
رصدها .تســتعمل عملية االنصهار بحد
ذاتها ،والرقصة املدمّ ــرة التي يقوم بها
الجســمان حني يقرتبان من مصريهما
املحتــوم ،كمية كبرية من الطاقة لدرجة
أن يهتز نسيج الزمكان.
بفضل جهاز مقياس التداخل ،يمكن
ّ
تعقب هذه األحــداث انطالقا ً من كوكب
األرض ،واكتشــاف الحدث الذي أنتج تلك
املوجــات واملناطق الكونيــة التي تأتي
منهاُ .ر ِصدت إشارة  GW200129يف العام
 ،2020وهي تشــتق مــن حركة جاذبية
مدمّ رة بني ثقبَني أسودَين ضخمَ ني.
الحظ فريق مــن الباحثني يف جامعة
«كارديف» حديثا ً حركــة التواء غريبة يف

مدارات ثقبَني أسودَين متصادمَني ،وهي
ظاهرة كان أينشتاين قد ّ
توقعها يف املايض.
نُ ِ
ــرت نتائــج الدراســة يف مجلــة
«الطبيعة» ،واستنتجت أن هذين الثقبَني ،قبل
انصهارهما ،م ّرا بظاهرة «املداورة النسبية»،
أي نزعة املدار إىل االضطراب وتغيري دورته.
يبــدأ املدار مثــاً بالدوران حــول محوره
العمــودي ،ال الدائري ،ثــم ينعطف املحور
ويبدأ بالدوران يف نهاية املطاف .تحصل هذه
العملية مع مدارات جميع األنظمة التي تؤثر
فيها جاذبية األجسام عىل بعضها البعض،
وغالبا ً ما يكون أثرها ضئيالً.
لكن تُعتــر إشــارة GW200129
استثنائية نظرا ً إىل رسعة مداورة النظام،
فهي أقوى بعرشة مليارات مرة من أرسع
مداورة جرى قياســها حتى اكتشافها،
قبل  75عاماً.
يقدّم هذا االكتشاف املزيد من األدلة
الداعمــة لنظرية النســبية ،التي تُعترب
من أكثر النظريــات الفيزيائية تكامالً
وأكثرها قدرة عــى ّ
توقع األحداث ،حتى

أنه يشــر إىل القدرة التي طوّرها حقل
موجات الجاذبية لرصــد الظواهر التي
تزداد ضعفا ً عىل مستويات الطاقة.
اليوم ،يسمح تطوير تقنيات تحليل
البيانــات والتعاون املتزايــد بني أجهزة
قياس التداخــل «ليغــو» ،و»فريغو»،
و»كاغرا» ،بجمع قياسات أكثر دقة.
امتدت شبكة أجهزة قياس التداخل
بني الواليات املتحدة («ليغو») ،وأوروبا
(«فريغو») ،واليابان («كاغرا») ،لكنها
توقفت عن العمل اليوم بســبب أعمال
الصيانة الرامية إىل تحسني تصميم هذه
التجربة الدقيقة .من املنتظر أن تستأنف
تلك األجهزة جمع البيانات يف العام 2023
وتتعقب أحداثا ً جديــدة من هذا النوع،
عــى أمل أن ترصد املزيــد من الظواهر
املجهولة أيضاً.
يقول تشــاريل هوي الذي شارك يف
اإلرشاف عىل البحث« :حتى اآلن ،الحظنا
أن معظم الثقوب السوداء التي اكتشفنا
فيها موجات جاذبية تدور بوترية بطيئة

نسبياً .كان أكرب ثقب أسود يف هذا الجسم
املزدوج ،الذي يبدو أضخم من الشــمس
بأربعــن مــرة تقريباً ،يــدور بأرسع
إيقاع تسمح به الخصائص الفيزيائية.
وتكشــف نماذجنا الراهنة حول طريقة
تشكيل تلك األجســام املزدوجة أن هذه
الظاهرة نــادرة جداً ،وقــد ال تتكرر إال
مرة واحدة يف األلف .أو ربما تشــر هذه

النتيجة إىل رضورة تغيري نماذجنـــا».
يأمل الباحثــون يف متابعة رصد ظواهر
مــن هذا النــوع .غالبا ً مــا يعطي أول
اكتشاف لظاهرة معيّنة انطباعا ً خاطئا ً
حول طبيعتهــا الفريدة من نوعها .لكن
يكفــي أن نُعدّل قياســاتنا وأدواتنا كي
نــدرك أننا أمام نموذج بســيط من بني
مئات آالف النماذج األخرى.

Health matters

ما مدى ضرر الجلوس المفرط؟
عندما تكون جالســاً ،تســتهلك طاقة أقل من التي تستهلكها
عندما تقف أو تتحرك.
وقد ربطــت األبحاث ما بني الجلوس لفــرات طويلة من الوقت
والعديد من املشــكالت الصحية .ومن هذه الحاالت السمنة ومجموعة
حاالت أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مســتوى السكر يف الدم
وزيادة الدهون يف الجسم حول الخرص وارتفاع مستويات الكوليسرتول
غري الصحية؛ ويُطلق عليها متالزمــة األيض .ظهر أيضا ً أن الجلوس
املفــرط والجلوس لفرتات طويلة يزيد من خطــر الوفاة الناتجة عن
األمراض القلبية الوعائية والرسطان.
يمكن أن يكون أي نوع من الجلوس لفرتات طويلة -مثل الجلوس
عىل املكتب أو عند القيادة أو أمام شاشة -ضارا ً جداً.
حلل الباحثون  13دراســة عن مدة الجلوس ومستويات النشاط.
وتوصلوا إىل أن األشخاص الذين كانوا جالسني ألكثر من ثماني ساعات
يف اليوم دون القيام بأي نشاط بدني ،عرضة لخطر الوفاة التي تسببها
الســمنة والتدخني .ومع ذلك ،فعىل عكس بعض الدراســات األخرى،
وجد تحليل بيانات أكثر من مليون شخص أن ممارسة النشاط البدني

املكثف باعتدال ملدة من  60إىل  75دقيقــة تتصدى لتأثريات الجلوس
املفرط .وتوصلت دراســات أخرى إىل أنه بالنسبة إىل األشخاص األكثر

نشاطاً ،فإن مقدار إسهام طول مدة الجلوس يف احتمال الوفاة ضئيل.
وبشــكل عام ،من الواضح أن األبحاث تشــر إىل أن التقليل من
فرتات الجلوس وزيادة الحركة يســهمان يف التمتع بصحة أفضل .قد
تبدأ بمجرد بالوقوف بدال ً من الجلوس عندما تســنح لك الفرصة ،أو
يمكنك ابتكار طرق للميش أثناء عملك .عىل سبيل املثال:
خذ فرتة اسرتاحة من الجلوس كل  30دقيقة .قف عندما تتحدث عرب
الهاتف أو تشاهد التلفاز .إذا كنت تعمل جالسا ً عىل مكتب ،فجرب استخدام
مكتــب الوقوف ،أو عدّل طريقة الجلوس من خــال الجلوس عىل طاولة
أو منضدة مرتفعة .اعقد اجتماعاتك مع زمالئك وأنتم تســرون بدال ً من
الجلوس يف قاعة املؤتمرات .ضع السطح الذي تعمل عليه فوق جهاز امليش،
مع وضع شاشــة جهاز الكمبيوتر ولوحة املفاتيح عىل رف أو استخدام
مكتب رأيس مخصص مزود بجهاز ميش لتتمكن من التحرك أثناء اليوم.
يمكن أن يكون تأثري الحركة ،حتى الحركة املتمهلة ،كبريا ً جداً .يحرق
املبتدئون ســعرات حرارية أكثر .وقد يؤدي ذلك إىل إنقاص الوزن وزيادة
ُ
تماسك العضالت،
الطاقة .يساعد النشــاط البدني أيضا ً عىل تحســن
ً
وخاصة كلما تقدمت يف السن.
وقدرتك عىل التحرك ،وسالمتك العقلية،

Healthy Cooking

صـــلـــصـــة تـــزاتـــزيـــكـــي
تُصنع صلصة تزاتزيكي من اللبن اليوناني .وتضفي نكهة مميزة إلى اللحوم المشوية
والكباب والفالفل .ويمكن استخدامها كصلصة تغميس مع الخضروات أو خبز البيتا ،أو
كتتبيلة للسلطة.
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ّ
المنكه بد ًال من اللبن اليوناني.
لكي تكون هذه الوجبة نباتية ،استخدم لبن الصويا غير

المك ّونات
حبة خيار كبرية عدد  2مُق َّ
طعة إ ِىل نصفني ومنزوعة البذور
 16اونصة زبادي يوناني عادي خايل الدسم
 2/1 1ملعقة صغرية شبت مُق َّ
طع بشكل ناعم
 2/1ملعقة صغرية ثوم مُق َّ
طع
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير
يُربش الخيار يف قصعة متوسطة الحجم .يتم التخلص
من الســوائل الزائدة .يُضاف الزبادي والشــبت والثوم
وامللح والفلفل .تُخلط املكونات جيداً .تُحفظ يف الثالجة
ملدة ساعتني قبل تقديمها.

حصص

التحليل التغذوي لكل حصة 2 :ملعقة كبيرة
السعرات الحرارية28 :
الكاربوهيدرات اإلجمالية 3 :غم
الكوليترسول 2 :ملغم
األلياف الغذائية 0 :غم
الدهون األحادية غري املشبعة 0 :غم

الربوتينات ومنتجات األلبان 4 :غم
الدهون املشبعة 0 :غم
الصوديوم 41 :ملغم
الدهون اإلجمالية 0 :غم

مـــــدارات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 968السنــــة الـرابـعـة
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لماذا تصالح بوتين مع ألدّ أعداء السوفيات؟
يستحيل أن يشاهد أحد الغزو المتغطرس الذي أطلقه فالديمير بوتين ضد أوكرانيا من دون أن يشعر بالصدمة من
ّ
وحشيتها .تناثرت جثث النساء والرجال المكبّلين في شوارع «بوتشا» ،واغتصب الجنود الروس النساء أمام
أزواجهن
ّ
أو
أوالدهن أحيانًا ،و َن َهب الروس أغراضًا بجميع األحجام ،بدءًا من الهواتف الخلوية وصو ًال إلى جرافات حصاد القمح
العمالقة .كذلك ،تالحقت شهادات الناس حول أعمال التعذيب التي تراوحت بين الضرب ،والصعقات الكهربائية،
واالختناق شبه الكامل بأكياس بالستيكية.
 ،1919أظــن أننا كنا لنخنــق الثورة
آدم هــــــوشــــــايــــــلـــــد
البلشفية يف مهدها» .كان ذلك التدخل
يُر ّ
كز
بشكل أسايس عىل تقديم األسلحة
ٍ
واإلمدادات إىل عنارص الحركة البيضاء،
منها  200ألف زي عســكري بريطاني
مثالً .لكن شارك الجنود يف القتال أيضاً،
تكون جميع الحروب دموية ،لكنها
بما يف ذلك  13ألــف أمريكي ،وانترشوا
ال تتبع هذا النهــج دوماً .قتلت الحرب
عىل طول ســاحل القطب الشمايل ويف
العامليــة األوىل ماليني الناس مثالً .لكن
أقىص رشق روسيا.
قال بوريــس سريجيفســكي ،طيار
يف املحصلة ،تم إرســال حواىل 200
مقاتل يف الخدمة الجوية اإلمرباطورية
ألف جنــدي أجنبي إىل روســيا ،فضال ً
الروســية يف غرب أوكرانيا ،إن إسقاط
عن عرشات الســفن البحرية إىل املياه
طيار أملاني فوق األرايض الروسية كان
املحيطة .تم ّرد جــزء منهم عند نرشه
مرادفا ً حينها لدفنه مع مرتبة الرشف
ضد قــوات الجيش األحمر ،ال ســيما
العســكرية الكاملة .كانت تلك الحرب
البحّ ارة يف القوات البحرية الفرنسية يف
تهــدف إىل احتــال األرايض .لكن يف
البحر األسود .عىل غرار ماليني الغربيني
ُص بوتني
الحرب الروسية املعارصة ،ي ِ ّ
يف تلــك الفرتة ،كان هــؤالء املتمردون
عىل اعتبار الغزاة ومن يتع ّرضون للغزو
عب فعال ً
مقتنعني بأن الثورة الروسية تُ ّ
«شــعبا ً واحداً» .مع ذلك ،يريد الروس
عما تجاهــر به ،ما يعنــي أن الهدف
عىل ما يبــدو تحقيق هدف آخر :إهانة
الحقيقي يتعلق بنضال العمّ ال لفرض
األوكرانيني ،وتجريدهم من إنسانيتهم،
سيطرتهم .يف بل ٍد تشــت ّد فيه مظاهر
ومشاهدتهم يعانون.
كره األجانب ،لم َ
ينس الشيوعيون الذين
لفهم األسباب الكامنة وراء وحشية
حققوا النرص يف نهايــة املطاف هوية
الغزو ،ال بد من مراجعة خلفية بوتني يف
القــوات األجنبية التــي حاولت خنق
الرشطة الرسية ،وحُ كمــه الدكتاتوري،
حركتهم منذ نشوئها.
ونزعته إىل توســيع نطاق نظامه .يُعترب
يرتبط جانب آخر من الحرب األهلية
مايض روســيا عامــاً مؤثــرا ً آخر .يف
الروســية بالرصاع الذي نشــهده اليوم
الســنوات األخرية ،ب ّرر بوتني طموحاته
مبارش ًة .لم تكــن تلك الحرب تهدف بكل
التوسعية عرب نرش نسخته الخاصة من
متطوعون ينتشلون جثث المدنيين الذين قتلوا في بوتشا ويرسلونها للتحقيق |  12نيسان ٢٠٢٢
بســاطة إىل تحديد هوية ح ّكام روسيا،
التاريخ الرويس .تحتفل املناهج الدراسية
ّ
تدخل
بتجربة استعملها النظام الالحق الكتساب
الشيوعيون شــعار «ارسقوا ما سبق
مخاوف روســية من حصــول
بل كانــت تتعلق أيضــا ً بتحديد املناطق
ومجموعة وطنية من الحدائق التاريخية
الخربة .حتــى أن النظام الراهن اســتفاد
وسق!» (مــن الطبقــات العليــا)،
أجنبي ،هجرة أدمغة الالجئني املتعلمني،
ّ
التــي ســتحكمها روســيا .تزامنا ً مع
وتوسع
اليوم بدولة موحّ دة زادت قوتها
ُ ِ
منها بالطريقة نفسها .األعداء هم خونة ال
واشــتكى جنرال من الحركة البيضاء
صدام بني أحالم اإلمرباطورية واملناطق
احتدام الرصاع عىل طــول آالف األميال
حجمها بفضل قادة أقوياء تحدّوا جميع
يستحقون أي كرامة .عندما اعترب الرئيس
من وضع جيشه ،حيث جمعت بعض
االنفصالية التي تطمح إىل االستقالل.
من الغابات ،والجبــال ،وحقول القمح،
أشكال التدخل األجنبي ،بدءا ً من بطرس
األفــواج مرسوقات قد تَ َ
الرويس السابق ،ديمرتي مدفيديف ،منتقديه
ســع يف 200
يف بدايــة العــام  ،1918كان
والســهول ،اندلعت حــروب عدة داخل
األكرب وصوال ً إىل ستالني .لكن يتعلق جزء
يف أوكرانيــا والخارج «أوغــادا ً وحثالة»،
عربة شحن .استعرض الطرفان جثث
البالشــفة ح ّكام مملكة مفلسة ،وقد
الحرب الكربى .استفادت املناطق النائية
وحيش الفت من ذلك التاريخ بمرحلة لم
يســهل أن نتذكر التعابري التي اســتعملها
بشــكل فاضح ،فع ّلق أعضاء
األعداء
بدأوا يســمّ ون أنفسهم شيوعيني بعد
يف اإلمرباطورية الروســية القديمة من
تكن فيها الدولة موحّ دة بأي شكل :إنها
ٍ
لينني مــرارا ً لوصف قوات
الحركــة البيضاء جثث الجيش األحمر
فــرة قصــرة .احتل
الرصاع بني الجيش األحمر
الحرب األهلية الروســية
الحركــة البيضاء« :قمل»،
عىل أعمدة التلغراف يف ســكة الحديد
الجيــش األحمــر الذي
والحركة البيضاء للنضال
قــرن من الزمن ،فقد
قبل
ٍ
«براغيــث»« ،ذبــــاب»،
العابــرة لســيبرييا ،و ُزيّنــت قاطرة
ش ّكلوه برسعة موسكو،
يف سبيل االستقالل .نجحت
أمضت قــوات «الحركة
«طفيليات» تستحق اإلبادة.
تابعة للجيش األحمــر بجثث ضباط
وبرتوغراد ،ومســاحة
بولنــدا ،وفنلنــدا ،ودول
البيضاء» ثالث ســنوات
ينىس الكثيــــرون
مذبوحني .وعنــد القبض عىل الحاكم
واسعة من وسط روسيا
البلطيــق يف مســاعيها،
دموية وهي تحاول خلع
األعىل ألكسندر كولشاك أخرياً ،تع ّرض
التي تشمل نسبة كبرية
أحيانـــــــا ً أن الحرب كان بوتين يحلم بإعادة لكــن فشــلت أوكرانيا يف
النظام البلشــفي الجديد
إستفادت المناطق
إلطالق النار (إنه مصري مقبول نسبيا ً
النائية في اإلمبراطورية من صناعات البلد .حاول
األهلية الروسية شملت إنشاء إمبراطورية أكبر تحقيق الهدف نفسه .أدى
من السلطة.
قوات مــن بلدان أخرى.
يف تلــك الحقبة) ،لكن ُمنِــع الجميع
أعضاء الحركة البيضاء
القتال يف أوكرانيا إىل نرش
قبل انهيــار االتحاد
حجمًا ولطالما كرّم
شــعر األمريكيــــون،
من دفنهُ .ر ِميت جثتــه يف حفرة بعد
الســوفياتي ،يف العــام الروسية القديمة من يف املقابــل التقدّم نحو
االضطرابات والفوىض يف
والربيطانيــــــــون ،إمبراطورية القياصرة
تقطيعهــا ثم طافــت يف الجليد الذي
 ،1991وصف ح ّكامه تلك الصراع بين الجيش األحمر أرايض الجيــش األحمر
املدن التي تظهر يف عناوين
والفرنسيـــــــــون،
سيبرييا.
نهر
يغطي
الحرب بطريقــة الذعة :والحركة البيضاء للنضال من جبهــات متعددة،
األخبــار اليــوم :كييف،
على عكس أسالفه
إنتهت تلــك الحرب طبعــا ً
من
بالرعب
وحلفاؤهم،
بانتصار
أبرزها سيبرييا ،والقطب
وأوديســا ،وخاركيــف،
السوفيات
كان أعضــاء الحركــة في سبيل االستقالل
ّ
توسع الثورة ووصولها
الجيش األحمر وترسيخ حُ كم لينني الذي لم
الشــمايل ،وجنــوب
وخريســون ،وماريوبول.
البيضاء مجــ ّرد رجعيني
إىل شــعوبهم املســتاءة واملنهكة من
يتقبّل أي معارضة يف وجهه .خالل عقد من
روسيا ،وأوكرانيا ،واملساحة املعروفة
كان املعســكران األبيض واألحمر من ألد
أرشار حاولــوا تأخري انتصــار الحُ كم
الحرب ،وكانوا يتوقون إىل مســاعدة
الزمن ،تحوّل النظام إىل دكتاتورية بقيادة
اليوم باســم بولندا .كانــت أقلية من
األعداء ،لكنهما اتّفقا عىل نقطة واحدة:
الســوفياتي املجيد .لكــن يحمل بوتني
الحركة البيضــاء ،وكان وزير الحرب
ســتالني .لكن حتى لو انتــرت الحركة
عنارص الحركة البيضاء تأمل يف نشوء
يجب أن تكون حدود روسيا التي يريدان
نظرة مختلفة ،فهو يرغب يف اسرتجاع
والجو الربيطاني حينها ،وينســتون
البيضــاء ،كان حاكمها األعىل ليفرض عىل
ديمقراطية برملانية ،لكن أراد معظمهم
السيطرة عليها أكرب ما يكون .كان هذان
قوة روســيا يف عرص القيارصة ونفوذ
ترششــل ،من أرشس داعمــي هذه
األرجح نســخته الدكتاتوريــة الخاصة.
اسرتجاع نسخة من النظام القديم.
الفريقان يكرهان حركات االستقالل غري
االتحاد الســوفياتي يف آن .كانت الحرب
الحملــة .قال ترششــل الحقــاً« :لو
يف مطلق األحــوال ،كانت تلك الوحشــية
إغتصب كل فريق نســاء الفريق
ّ
الروسية ،ال سيما يف أوكرانيا ،تلك األرض
يجســد معظم
األهلية عبارة عن رصاع
ُ
حصلت عىل الدعم املناســب يف العام
الالمحدودة عىل مر ثالث ســنوات أشــبه
اآلخــر ونَهَ ــب كل ما يريــده .رفع
الغنية بالحبوب ،والحديد ،والفحم.
عناوين املرحلــة الراهنة :عنف وحيش،

ّ
يتوسلن مسؤول مساعدات أميركيًا | عام 1922
نساء روسيات جائعات

غداة الحرب األهلية الروسية ،أصبحت أوكرانيا واحدة من  15جمهورية ذات حُ كم ذاتي ظاهريا ً داخل
االتحاد الســوفياتي .أعلن بوتني أن تلك البنية كانت مج ّرد خطأ فادح ،لكن لم يتوقع أحد طوال ســبعني
عاما ً أن تتفكك اإلمرباطورية السوفياتية الضخمة عىل طول تلك الخطوط .لطاملا كان بوتني يحلم بإعادة
إنشاء إمرباطورية أكرب حجماً :هو َ
خدَم اإلمرباطورية السوفياتية حتى انهيارها ،ولطاملا ك ّرم إمرباطورية
القيارصة ،عىل عكس أســافه الســوفيات .اليوم ،يُعترب آخر قيرص اغتيل عىل يد البالشفة من ضحايا
القمع الســيايس رسمياً ،وقد أعطى بوتني يف العام  2008اإلذن إلنتاج فيلم ضخم وطويل تكريما ً لألمريال
ألكسندر كولشاك .ويف السنوات األخرية ،أعادت حكومته مكانة فخرية إىل جماعة القوزاق سيئة السمعة،
فنشأت عرشات أكاديميات القوزاق العسكرية يف أنحاء البلد ،وحصلت هذه املبادرة عىل دعم أحفاد الجئني
من عرص القيارصة يف الخارج.
يف العام  ،2005حرص بوتــن عىل إعادة رفات الجنرال أنطون دينيكــن ،قائد الجيوش البيضاء يف
جنوب روســيا وأوكرانيا ،من الواليات املتحدة ،علما ً أنه تويف يف املنفى .كان دينيكني يقاتل تحت شــعار
«روســيا واحدة وغري قابلة للتقسيم» .ذكر بوتني ،حني زار قربه الجديد يف موسكو ،أن الجنرال كان يؤمن
بأن أوكرانيا جزء من روســيا .يتعارض هذا الحلم اآلن مع أوكرانيا املعارصة التي عاشت مستقلة طوال
ثالثــة عقود ،رغم عيوبها وتعثرها .عىل وقع هاتني الرؤيتَــن املتصادمتَني ،من الواضح أن االضطرابات
العالقة يف تاريخ روسيا ال تزال تلقي بثقلها عىل الظروف الراهنة.

١٦

تـــتـــــمـــــات

عون يقلّد باسيل "وسام التشكيل"...

وعىل موجة بعبدا نفسها ،تعرضت الرساي الحكومي لرشقات نارية
معادية من مربض «مرينا الشالوحي» تقصد من خاللها باسيل التصويب
باملبارش عىل رأس حكومة ترصيف األعمال ورئيســها ،متهما ً إياه بتنفيذ
«عملية سطو» عىل رئاسة الجمهورية وتعمّ د أخذ البلد عن سابق «إدراك
ووعي» إىل الفتنة ،وتوعد باسيل بالتصدي مليقاتي و»املجزرة الدستورية»
التي ســرتكبها يف حال عدم مسارعته إىل تشــكيل حكومة جديدة قبل
نهاية العهد .أما الرئيس املكلف ،فتعامل بربودة أعصاب فائقة مع هجمة
العهد وتياره مستخفا ً بحملة التهديد والتهويل املتجددة عليه ،ومستحرما ً
«الرضب بامليّت» بعدما ألقى نظرة الــوداع األخرية عىل الوالية العونية يف
القرص الجمهوري.
وكان الرئيس املكلــف قد بدأ نهاره أمس بلقــاء رئيس الجمهورية
واكتفى لدى انتهاء اللقاء بر ّد ته ّكمي عىل استفسار الصحافيني عن وعده
الســابق باملبيت يف بعبدا حتى التأليف قائالً« :نقلوا كل يش عىل الرابية ما
بقى يف محل نام» ،ثم اختتم يومه باالســتخفاف بحدّة الهجوم اإلعالمي
ّ
الذي شــنّه عليه رئيس «التيــار الوطني»،
فرتفع عن الــر ّد عىل «الكالم
االنفعايل» الذي صدر عن باسيل وما تضمنه من «إطالق االتهامات واملواقف
جزافاً ،واستخدام عبارات التحدي واالستفزاز» ،عىل اعتبار ّ
أن «األنسب يف
هذا الظرف الصعب هو التعاون بني أعضاء مجلس النواب ومنهم الســيد
باسيل النتخاب رئيس جديد للبالد».
ويف خض ّم هذه املشهدية ،رفضت أوســاط مواكبة للملف الحكومي
التســليم بانتهاء «فرصة التأليف» مؤكد ًة أنها ال تزال ســانحة وستبقى
ً
موضحة ّ
متاحة «حتى آخر ســاعة» من الوالية الرئاســية،
أن الوسطاء
مســتمرون بجهودهم بمعزل عن احتدام الســجال الرئايس والسيايس
واإلعالمي ،لتعرب األوســاط يف هذا السياق عن قناعتها ّ
بأن األمور ليست
مقفلة بالشــكل الذي تبدو عليهّ ،
وأن حلحلة العقد املستعصية ممكنة يف
حال صفت النيات وصدقت الوعود املقطوعة باســتعداد الجميع لتدوير
الزوايا يف سبيل تأمني والدة حكومة كاملة الصالحيات قادرة عىل مواجهة
التحديات وتحمّ ل املسؤوليات يف مرحلة الشغور الرئايس.
توازياً ،وبينما الســاعات املقبلة ستشهد طغيان عملية إبرام اتفاقية
الرتسيم الحدودي البحري مع إرسائيل عىل رشيط األحداث اللبنانية ،تستعد
الســلطة لوصول الوسيط األمريكي آموس هوكشــتاين إىل بريوت اليوم
تمهيدا ً لتسليم املسؤولني اللبنانيني غدا ً نص مذكرة الرتسيم األمريكية التي
سيتم التوقيع عليها من قبل كل من الجانبني اللبناني واإلرسائييل يف رأس
الناقورة.
وعشية اجتماع الناقورة ،اسرتعى االنتباه إعالن الحكومة اإلرسائيلية
منحها اإلذن لرشكة «إنريجني» للبدء بعملية اســتخراج وإنتاج الغاز من
حقل «كاريش» ،حســبما نقلــت وكالة «رويرتز» ،يف وقــت أنهت قوات
الطوارئ الدولية العاملة يف الجنوب اســتعداداتها اللوجستية والعسكرية
واألمنية الستضافة حفل التوقيع عىل اتفاقية الرتسيم الحدودي البحري
بني الوفدين اللبناني واإلرسائييل غدا ً يف الناقورة بحضور الوسيط األمريكي
والقائد العام لقوات «اليونيفل» الجنرال اإلســباني أرولدو الثارو ،وسط
تأكيد معلومات موثوق بها ّ
أن «حزب الله» اشرتط مسبقا ً التعتيم اإلعالمي
عىل مراســم توقيع اتفاقية الرتســيم مع إرسائيل ،وطلب من السلطات
اللبنانية التشديد عىل منع تواجد اإلعالميني يف حفل الناقورة وحظر التقاط
أي صورة فوتوغرافية خالله.

تفشـّي "الكوليرا" يثير الخشية على القطاع...

وما ســاعد لغاية اآلن عىل عدم تأثر الصادرات الزراعية بالوباء ،هو
اقتصار الصادرات يف البحر عىل التفاح والعنب والبطاطا وبعض املنتجات
األخرى .فيما تراجع تصدير الحشــائش املعرضة أكثر من غريها للوباء
بســبب تع ّرضها للتلف يف النقل البحري املنفذ الوحيد لترصيف اإلنتاج .إال
أن السؤال الذي يطرح نفســه هو :إىل أي مدى ممكن أن تبقى الصادرات
الزراعية بمنأى عن حظر االســترياد من قبل بعض الدول؟ وال سيما مع
االنتشار الرسيع وعجز السلطة الفاضح عن احتوائه نظرا ً لرتدّي الخدمات!
يكفي أن نعلــم أن هناك  974مخيما ً للنازحني الســوريني بمنطقة
حوض نهر الليطاني تضم  68645نازحاً ،ترصف مياهها العادمة إىل النهر
من دون معالجة .كما أن أكثرية محطات التكرير يف البقاع ،ويف غريها من
املناطق اللبنانية متوقفة عن العمل بسبب انعدام توفر الكهرباء أو حاجتها
للصيانة .وبحســب مصلحة املياه يف نهر الليطانيّ ،
فإن «معدل الترصيف
اليومي ملياه الرصف الصحي يبلغ  128154مرتا ً مكعباً ،أي ما يعادل حواىل
 46مليون مرت مكعب سنوياً ،تصب بمعظمها يف النهر مبارشة أو تترسب
اىل املياه الجوفية .وهي تشمل ضمنا ً الرصف الصحي الصادر عن النازحني
يف قرى الحوض األعىل البالغ حواىل  4ماليني مرت مكعب .الخطورة أن هذا
النهر يشكل مصدرا ً أساسيا ً لري أكرب نســبة من املزروعات ،حيث تقدر
املســاحات الزراعية الواقعة ضمن مسافة  2كلم من جانبي النهر بحواىل
 8396هكتاراً.
يف املقابل يؤكد املحلل والخبري باألرقــام واإلحصائيات نبيل رزق الله
أن «ال خوف عىل تنــاول الخضار والفواكه اللبنانيــة أو حتى تصديرها
طاملا يجري تعقيمها .وهي كانت أساسا ً مهددة بالتلوث ببعض البكترييا
مثل «االيكوالي» ،الناجمة عــن تلوث األنهار ،حتى قبل تفيش «الكولريا».
إال أن الخطــر بـ»الكولريا» هو رسعة انتشــاره .إذ بغضون  14يوما ً زاد
عــدد البلدات التي ينترش فيها الوباء  200ضعــف .حيث بدأ الكولريا يف 3
بلدات وثم ّ
توســعت رقعته إىل  45بلدة ،منها صيدا وبرج الرباجنة والبقاع
وغريها .وبحسب رزق الله «هناك صعوبة بالتمييز ما بني إذا كانت العدوى
قد انتقلت يف املنطقة نفســها ،أو أنها محمولــة من الخارج» .ويف جميع
الحاالت ،فإن أماكن ظهورها ،تشــكل تحدّيا ً كبريا ً عىل إمكانية الحد من
انتشارها ،نظرا ً للكثافة السكانية يف بريوت واملتن وبعبدا .كما أن اضطرار
معظم اللبنانيني إىل تعبئة املياه بواسطة الصهاريج يجعلهم عرضة لتلقي
العدوى بشــكل كبري .وبحسب رزق الله فإن «أسوأ السيناريوات ،يفرتض
انتقال العدوى بني أغلبية املقيمني يف مختلف املناطق ،يف حال تلوثت أكثرية
مصادر املياه( ،الســطحية أو حتى الجوفية) بـ»الكولريا» .وهذا ما رأيناه
لألسف يف بلدان العالم الثالث التي انترش فيها الوباء ،يف ظل عجز السلطات
عن احتوائه بسبب تردي الخدمات لديها وضعف البنى التحتية.
لغاية اللحظة وبحســب الحاالت املسجلة تســبّب «الكولريا» بنسبة
وفيــات بلغت  4يف املئــة ،يف الوقت الذي يبلغ فيه املعــدل العاملي املقبول
أقل من واحد يف املئة .وهذا يعود ،بحســب رزق الله ،إىل «عدم تسجيل كل

العـــدد  - 968السنــــة الـرابـعـة

األربــعــاء  ٢٦تشرين األول 2022

الحاالت» .ومن املتوقع برأيه أن «ينخفض هذا املعدل مع اتخاذ السلطات
قرارا ً بتصنيف أي حالة إسهال يف منطقة تزيد فيها حاالت «الكولريا» عن
الثالثني ،بأنهــا مصابة بـ»الكولريا» .وهو األمر الذي قد يخفض نســبة
الوفيات.
العجز عن احتواء الوباء سيشكل نقطة سوداء إضافية تسجل يف سجل
تعامل الخارج مع لبنان ،وهي إن لم تؤثر عىل الصادرات ،فستشكل مربرا ً
لعدم زيارة لبنان ،وتدهور كل القطاعــات الخدماتية املرتبطة بالحركة
السياحية.

بايدن يُح ّ
ذر موسكو من ارتكاب الخطأ "النووي"

وقال هرتسوغ إن «األســلحة اإليرانية تؤدّي دورا ً رئيسيّا ً يف زعزعة
استقرار عاملنا ،وعىل املجتمع الدويل أن يتع ّلم دروسه ،اآلن ويف املستقبل»،
معتربا ً أن «عىل العالم أن يتحدّث مع إيران بلغة واحدة ،حازمة موحّ دة وال
هوادة فيها».
ويف مسته ّل لقائه هرتسوغ ،أكد بلينكن أن الواليات املتحدة وإرسائيل
«تقفان جنبا ً إىل جنب ض ّد ممارسات إيران الخطرة واملزعزعة لالستقرار
ّ
بمسيات لتعزيز العدوان عىل
واإلرهابية» ،الفتا ً إىل أن «تزويد إيران روسيا
أوكرانيا وشعبها يظهر نتائج مروّعة عىل األرض يف أوكرانيا».
توازياً ،طالب الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينكيس خالل مؤتمر دويل
ّ
مخصص إلعادة إعمار أوكرانيا ،املجتمع الدويل ،ببذل جهود مالية لتغطية
عجز املوازنة املتوقع لبالده العام املقبل بقيمة  38مليار دوالر ،بسبب الغزو
ّ
واملسيات اإليرانية الصنع دمّ رت
الرويس ،مشريا ً إىل أن الصواريخ الروسية
أكثر من ثُلث قطاع الطاقة يف أوكرانيا.
ّ
وحض زيلينسكي القادة األوروبّيني عىل تقديم دعم مايل أكرب لبالده،
يف حني رأى املستشار األملاني أوالف شولتز أن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون
ّ
يتعي أن تبدأ عىل الفــور ،حتّى وإن تواصل الغزو الرويس،
«مهمّ ة جيل»
معتربا ً أن املسألة «ليست أق ّل من وضع خطة مارشال جديدة للقرن الواحد
والعرشين» ،يف وقت زار فيه الرئيس األملاني فرانك فالرت شتاينماير كييف.
ميدانيّاً ،طــال قصف رويس عنيف مدينة باخموت الواقعة يف منطقة
دونباس ،حيث تصاعد دخان املعارك الرشسة بني قوات موسكو والجيش
ّ
مســرة
األوكراني الذي يُحاول صدّهم ،فيما أســقط صاروخ أوكراني
روسية.
وبينما تم ّكنت القوات األوكرانية إىل ح ّد كبري من ص ّد تقدّم الروس نحو
باخموت ،تقرتب املقاومة األوكرانيــة أكثر فأكثر من كربى مدن منطقة
خريسون .وذكرت الســلطات املدعومة من روســيا أن أكثر من  22ألف
مواطن فــ ّروا من البلدة ومناطق قريبة إىل الضفة اليرسى من نهر دنيربو
عقب نداءات لالبتعاد عن التقدّم األوكراني.
ديبلوماســيّاً ،طلب الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكــرون من البابا
فرنســيس أن يتصــل بالرئيس الــرويس فالديمري بوتــن وبالبطريرك
األرثوذكــي الرويس كرييل وبالرئيس األمريكي مــن أجل «تعزيز عملية
السالم» يف أوكرانيا ،وفق ما أوردت صحيفة «لو بوان» أمس.
وعىل صعيد آخر ،رفضت محكمة روســية استئنافا ً تقدّمت به العبة
كرة الســلة األمريكية بريتني غراينر عىل حكم بالسجن  9سنوات بتهمة
ً
تهريب القنب،
متجاهلة التماســها لتخفيف العقوبة «الصادمة» .وكانت
غراينر قد طالبت يف وقت ســابق بخفض العقوبة خالل جلسة االستماع
والتي وصفتها الواليات املتحدة بأنها «صورية».
وأعلنت واشنطن م ّرات عدّة أنها قدّمت «عرضا ً مهمّ ا ً وجدّياً» ملوسكو
لإلفراج عن غراينر وأمريكي آخر معتقل يف روســيا هو بول ويالن ،يقيض
ّ
عقوبة بالسجن  16عاما ً بتهمة
التجسس.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1مدينة فرنسية.
 - 2يطاردهم.
 - 3للتفسير  -تق ُّلد ا ألمر
والقيام به  -للنداء.
 - 4تاب  -ملوك.
 - 5مهيأ وميسر  -مقول.
 - 6عاصمة دولة أوروبية  -من
الحبوب.
 - 7ند يم وصا حب  -غير
عسكري.
 - 8يخ ّوفه ويفزعه  -ضمير
متصل.
دعم ُمع ِّزز  -مدينة لبنانية
ُ - 9م ِّ
في عكار.

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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طالب إيران :الموت وال الذلّ!

وعىل الرغم من «حملة قمع وحيش بال هوادة» بحسب منظمة العفو
الدولية ،نزلت شابات وشبان مجدّدا ً يف تظاهرات أمس .وتظهر شابات يف
َّ
َ
يصعدن ســالم كهربائية يف محطات مرتو يف طهران
وهن
مقاطع فيديو
َ
ويهتفن «املوت للديكتاتور» و»املوت للحرس الثوري».
كما قاطع طالب كلمة للناطق باسم الرئاسة عيل بهادري جهرمي يف
جامعة «خوجه نصري» يف طهران ،حيث يُســمعون وهم يرصخون بوجه
جهرمي« :أيها املتحدّث انرصف من هنا» و»ال نُريد نظاما ً فاســداً ،ال نُريد
قاتالً» و»املوت لخامنئي» ،فيما قام محتجّ ون بإشعال النار يف تمثال للقائد
السابق لـ»فيلق القدس» اللواء قاسم سليماني يف طهران.
وتأتي التظاهرات الجديدة بعد يوم عىل اتهام ناشــطني عنارص أمن
برضب تلميذات يف مدرســة «الشــهيد الصدر» املهنية للبنات يف طهران
اإلثنــن .وأفادت قناة « 1500تصوير» ّ
بأن «تلميــذات من ثانوية الصدر
َّ
َّ
َّ
هوجمن وج ّر َ
َ
لتفتيشهن ورضبهن».
مالبسهن
دن من
ونقلت تلميذة واحدة عىل األق ّل ،هي ســنا سليماني البالغة  16عاماً،
إىل املستشفى ،بحسب « 1500تصوير» التي ترصد انتهاكات قوات األمن
اإليرانية التي ذكرت أن األهايل احتجّ وا يف ما بعد أمام املدرسة بينما هاجمت
القوات األمنية الحي وأطلقت األعرية عىل منازل أشخاص.
ويُمكن رؤية عائالت وهي ترصخ مطالبة بمعلومات أمام املدرســة
الواقعة يف حي سلســبيل يف طهران ،عىل ما يظهر يف تســجيل نرش عىل
اإلنرتنت .ويف وقت الحق من ليل اإلثنني  -الثلثاء ،نزل متظاهرون إىل الشارع
يف نفس املنطقة وأطلقوا هتافات مناهضة للنظام وأشعلوا النار يف حاويات
قمامة .وشارك أســاتذة يف إرضاب يف أنحاء البالد األحد واإلثنني احتجاجا ً
عىل القمع ،فيما تحدّثت تقارير عن إرضاب آخر يف محافظة كردســتان
أمس .وتداول الناشطون اإليرانيون مقاطع فيديو أظهرت تجمّ ع عدد من
األطباء أمام مبنى «النظام الطبي» يف شرياز ،مطلقني هتافات منها «املوت
للديكتاتور».
وبينمــا هاجمت قوات األمن تجمّ ع األطباء يف شــراز ،أعلن أعضاء
منظمة «النظــام الطبي» يف طهران وأصفهان تنظيــم تظاهرات يومَ ي
األربعاء والخميس ،احتجاجا ً عىل تدخل قوات األمن يف عمليات العالج.
ويف األثناءُ ،قتل عنرصان من «الحرس الثوري» اإليراني ،أحدهما برتبة
عقيد ،بإطالق نار يف مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان بلوشستان يف
جنوب رشق البالد ،التي شهدت أحداثا ً دامية بني محتجني وقوات األمن يف
أواخر أيلول ،وفق وكالة «تسنيم».
نوويّاً ،اتهم الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس الواليات املتحدة باملماطلة
يف املحادثات النوويــة الهادفة إىل إحياء االتفاق النــووي اإليراني .وقال
رئييس« :اليوم عىل األمريكيني أن يتّخذوا القرارّ ،إل أنهم يُماطلون» ،وذلك
أمام ممثيل وكاالت أنباء آسيوية يعقدون هذا األسبوع مؤتمرا ً يف طهران.

عموديا :

 – 1دولة آسيوية.
 - 2فنان لبناني.
 - 3ضمير متصل  -عاصمة دولة
أفريقية.
 - 4نقيض فوق  -أزال عنه الشعر
(الرأس).
 - 5سقوط  -خشن صوته.
 - 6شاعر وحكيم عربي تظاهر
بالجنون لكي يتخلّص من متابعة
الخلفاء العباسيين له  -فترات
زمنية محددة.
 - 7أحد الوالدين  -كان مفرحا
باعثا على السرور والطمأنينة أكثر
من غيره.
 - 8يوادعها وينصرف عن قتالها
إِلى حين.
 - 9نادي كرة قدم إسباني.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :مارك شاغال  - 2 -سانتا روزا  - 3 -تأمل  -المك - 4 -
وهل  -تيم  - 5 -لما  -ينيره  - 6 -دم  - 7 -السلم  -ار  - 8 -لوران
بلن  - 9 -حبيب حياتي.
عموديا - 1 :مستقل  -الح  - 2 -أ أ أ  -مغلوب  - 3 -رنموا  -سري 4 -
 كتله  -االب  - 5 -شا  -لي  -منح  - 6 -ارل  -ند  -بي  - 7 -غواتيماال - 8 -ازمير  -رات  - 9 -الكمها  -ني.
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الكلمات المتقاطعة
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أفقي ًا
 – 1كاتبة فرنسية حازت على جائزة نوبل في
األدب عام  - 2022أحد أشهر علماء العرب.
 - 2روائي فرنسي حائز على جائزة نوبل في األدب
عام .2014
 - 3رمى الشيء من فيه  -مطربة إماراتية  -أح ُد
ال َّز ْو َج ْين من ك ِّل شي ٍء  -رتبة دينية.
 - 4أصفاد وسالسل  -إكراهي جبري  -ا َّتسع وطال
وامت َّد الظل.
س َرع إلى
 - 5ظهور وانكشاف  -أقارب َ -ع ِج َل وأ َ ْ
العمل  -حيوان ضخم.
 - 6يوضحه  -مدينة أميركية أكبر مدن والية
ويسكونسن.
 - 7فتله (الحبل)  -سطل  -قلب  -قصدت.
 - 8هارب  -عجوز  -دولة كبرى.
 - 9دولة آسيوية منقسمة إلى دولتين  -تلف
أثاث فاخر.
باس أو ٌ
وعطب  -لِ ٌ
صلْ ًبا
بات دقي ًقا ُ
الش َجر أو ال َّن ِ
 - 10ما َي ْخ ُر ُج من َّ
حدث وأَوجد  -للمساحة -
مح َّد َد ال َّرأْس كاإلبر  -أ َ َ
اقتلع الشيء من أصله.
 - 11بلدة لبنانية في قضاء النبطية  -الذرائع.
 - 12مكان الحدث  -أوفد إلى  -دود يسطو على
الزرع.
 - 13للتفسير  -كانت أسنانه قصيرة ملتزقة
منعطفة على غار الفم  -وزير خارجية أميركي
راحل.
السفر  -ما َّدة لزجة ُيصاد بها
عناء
لوا
م
تح
- 14
َّ
ّ
الطير والذباب ونحو ذلك  -لَبِ َس ُه ِل َّو ِل َم َّر ٍة (الثوب).
 - 15اضطرم  -مدينة لبنانية في عكار  -جوهرة
 -أرشد.

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

1

4

عمودي ًا

5

 – 1إصالح البناء  -وكالة أنباء عربية.
 - 2تركت البالد  -مخاوف.
 - 3أحد الوالدين  -جمع عظيم  -سيّدة.
 - 4والية هندية  -مدينة في فلسطين.
 - 5جامعة أميركية  -استمرار في.
 - 6ص َّوت صو ًتا ذا رنين  -صوت من
ألم أو مرض  -شحم.
 - 7ولد البقرة  -توبيخ وتعنيف بشدة.
وه ّبات  -اسم موصول.
ِ - 8م َنح َ
 - 9زاحموا ُ -متج ِّبر تجاوز حده.
 - 10جوهر  -المساعدة المتبادلة
والتعاون.
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حلول ألعاب صفحة رقم 18

2

4

6

7

أفقيا – 1 :كاترين كولونا  -بس  - 2 -بيير موروا  -يلعنه  - 3 -رفس
 االدرياتيكي  - 4 -يس  -امامي  -رموش  - 5 -تأدية  -ياسمين  -فر  - 6نوم  -لوي  -جسام  - 7 -الراقدون  -هرول  - 8 -كوين  -ان -حنيني  - 9 -مرس  -دف  -الخل  -مي  - 10 -ألأل  -عملوا  -دافع 11 -
 نيلسون مانديال  - 12 -سمين  -عج  -الثدي  - 13 -اليسا  -الباع  -أ أأ  - 14 -رعن  -سمسم  -جبيل  - 15 -الغثيان  -التأثير.
عموديا - 1 :كبريت  -اكمل  -يارا  - 2 -ايف سان لوران  -لعل - 3 -
تيس  -دوريس ليسينغ  - 4 -ر ر  -ايمان  -المس  - 5 -يمامة  -سياسي
  - 6نوال  -يدافعون  -ما  - 7 -كرامي  -ون  -من  -اسن  - 8 -ووديالن  -المعلم  - 9 -الر  -سو  -الواجب  - 10 -يرميه  -خان  -اجل - 11 -
نيامي  -رحل  -داعبت  - 12 -التون جون  -ديل  -يا  - 13 -عيش  -سليم
الثالث  - 14 -بنك  -فا  -نيفادا  - 15 -سهير رمزي  -ياسر.

فجار ( )18ــ فسيلة ( )23ــ اوفق ( )21ــ فضاء ( )4ــ فظيع ()20
تفاعيل ( )17ـــ فاقد ( )9ــ فاغر ( )14ــ مفكر ( )25ــ فلذات ()1
افواج ( )12ــ استظل ( )15ــ افاضة ( )2ــ قاضى ( )7ــ التظى ()13
اشتغل ( )16ــ فراغ ( )19ــ مشترك ( )24ــ شروق ( )3ــ شروع ()8
شروط ( )10ــ شرطي ( )11ــ تشرب ( )6ــ شروخ ( )22ــ بسالة ()5
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 - 1أُذون لممارسة عمل أو حمل سالح
وغيره  -ظرف لمكان الحضور وزمانه.
 - 2رأف أشد الرأفة  -بائع التوابل.
 - 3سئم وضجر  -حقد كامن  -يابس
وناشف.
 - 4يقرأ الكتاب  -مطربة لبنانية.
احر َج َّذاب  -في الطليعة.
س ِ
َ -5
الحيا َة  -قادم.
 - 6للتفسير  -فا َر َق َ
 - 7دبلوماسي غاني واألمين العام
ألمم المتحدة.
السابع ل ُ
 - 8سرعة  -أمر فظيع  -جاه وقوة.
دمر أو ُمق ِتلع الشيء من أصله -
ُ - 9م ِّ
العب كرة قدم برازيلي.
 - 10ال ِعقاب المفروض.

الدوائر السحرية

7
6 2
5

أفقي ًا

هذه شبكة كلمات متقاطعة تتميز بصعوبة إضافية حيث تم محو المربعات السوداء التي
بداخلها والتي تفصل بين الكلمات ،لذلك عليك اإلجابة على التحديدات أفقيًا وعمود ًيا ووضع
المربعات السوداء داخل الشبكة في المكان المناسب.

األرقام المتقاطعة

7
9
5 1
6 3
4 7
5

 – 1أديب لغوي عربي من مؤلفاته “كتاب طبقات
الشعراء”  -بلدة لبنانية في قضاء جبيل.
 - 2ممثل سوري راحل اشتهر بشخصية “ابو
عنتر”  -جزيرة في فرنسا.
 - 3بعد باألجنبية  -روائي أميركي راحل من
شق وخرق.
مؤلفاته “ّ - ”As I Lay Dying
بين طلوع الفجر إِلى
-4
ض َيا ُء ما َ
أحب ورغب ِ -
ّ
غروب الشمس  -منفرد بنفسه.
 - 5هواء شديد  -للتوجع والشكوى  -مرت ٍو بالماء
 ُك ُّل صفيحة عريضة من خشب أو غيره. - 6نح ّدثه  -أداة نصب  -عائلة.
 - 7أشار بيده  -جمع الشيء  -ساهم في.
أحب  -أديب ونائب ووزير لبناني راحل.
-8
ّ
 - 9أمر فظيع  -نبات عطري يعرف بالح َّبهان -
يبس الخبز  -القلب.
 - 10مدينة بريطانية  -وطئ برجله  -عملة.
 - 11ممثل أميركي راحل من أفالمه “ High
 - ”Noonابن امرأة ال ّزوج من غيره.
ورق
 - 12موصل طرف الذراع في الكف  -ضعف ّ
 ورك  -مشيئة عزيمة. - 13حرف عطف  -ممثل سوري كوميدي راحل.
 - 14سعدان  -أسد متبختر  -الشبيه.
 - 15قائد وأمير عربي َو َّحد المغرب وضم
األندلس تحت ُملكه وسلطته وتولى إمارة دولة
المرابطين  -لإلستفهام.

شبكة األذكياء

في هده الشبكة ،استبدلت األرقام بالحروف ،عليك استخدام األرقام
من  1إلى  9داخل الدوائر .األرقام الموجودة داخل المربعات هي
حاصل مجموع أربعة أرقام محيطة بها والتي تم استبدالها بأحرف،
وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك.
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الكلمات المتقاطعة
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 – 1ما ّدة مع ِدن ّية شديدة االشتعال  -أت ّم الشيء
 -مطربة لبنانية.

 - 2رئيس وزراء فرنسي راحل  -يشتمه.

 - 2مصمم أزياء فرنسي راحل  -من األحرف

 - 3ركل برجله  -أحد فروع البحر المتوسط.

المشبهة بالفعل.

 - 4نعم باألجنبية  -نقيض ورائي  -جفون.
 - 5إنجاز الشيء وإتمامه  -من األزهار  -هرب.
 - 6رقاد  -اعوج  -بدناء.
 - 7النائمون  -أسرع في مشيه.
 - 8ملكة باألجنبية  -أداة نصب  -اشتياقي.

 -الجنون.

 - 10برق ولمع  -فعلوا وصنعوا  -باعث وسبب.
 - 11رئيس أفريقي راحل.

 - 8ممثل ومخرج أميركي  -األستاذ.

 - 11عاصمة دولة أفريقية  -سرج يوضع على
ظهر الدابة  -مازحت.
 - 12نجم غناء بريطاني  -صفقة باألجنبية -
للنداء.
 - 13خبز  -أحد خلفاء الدولة العثمانية.

 - 15إضطراب النفس حتى تكاد تتقيأ  -إحداث

 - 14مصرف  -نوتة موسيقية  -والية أميركية.

َو ْقع في نفوس اآلخرين.

 - 15ممثلة مصرية  -الين وساهل والطف.

الدوائر السحرية
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سودوكو
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 – 1قطع من الكبد أو اللحم.
 - 2زيادة عن الكفاية.
 - 3بزوغ الشمس.
 - 4ما بين الكواكب والنجوم
من مسافات.
 - 5شجاعة.
امتص الماء على مهل.
-6
ّ
اك َم الجاني.
َ - 7ح َ
 - 8بدء في.
 - 9ليس عنده ،مج ّر د من
شيء.
 - 10مواد ملزمة.
 - 11أحد رجال الضابطة
المكلفين حفظ األمن.
 - 12جماعات من الجنود.
 - 13إلتهب.
 - 14مفتوح باتساع (الفم).
 - 15تف ّيأ.
 - 16قام بعمل.
 - 17كلمات وضعت ليوزن
عليها الشعر (في العروض).
فساق.
ّ - 18
 - 19شغور.
 - 20متنا ٍه في الشر.
 - 21أفضل.
 - 22إنقسامات في حائط
أو جماعة أو عظام ال تبلغ
الفصل.
 - 23جزء من النبات يفصل
عنه و ُيغرس
حصة ألكثر من
 - 24ما فيه ّ
فرد.
 - 25من يبدي آراء جديدة
وشخصية في قضايا عامة.
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أفقيا – 1 :اني ارنو  -الغزالي  - 2 -باتريك موديانو 3 -
 نج  -احالم  -فرد  -قس  - 4 -قيود  -قهري  -ورف - - 5تجل  -اهل  -ابكر  -دب  - 6 -يبينه  -ميلووكي 7 -
 برمه  -دلو  -لب  -امت  - 8 -فار  -مسن  -روسيا 9 - كوريا  -فسد  -رياش  - 10 -شوك  -أنشأ  -ار  -نسف  - 11ارنون  -االسباب  - 12 -مسرح  -ارسل  -يرقان - - 13اي  -يل  -كولن باول  - 14 -تكبدوا  -دبق  -دشنه
  - 15اج  -حلبا  -درة  -دل.عموديا - 1 :ابن قتيبة  -شامات  - 2 -ناجي جبر -
كورسيكا  - 3 -يت  -وليم فوكنر  -بج  - 4 -اراد  -نهار
 وحيد  - 5 -ريح  -اهـ  -ريان  -لوح  - 6 -نكلمه  -ان ال  - 7 -وما  -لملم  -شارك  - 8 -ومق  -يوسف السودا  - 9اد  -هال  -نس  -اللب  - 10 -ليفربول  -داس  -نقد  - 11غاري كوبر  -ربيب  - 12 -زند  -رك  -ور  -ارادة  - 13او  -ياسين بقوش  - 14 -قرد  -مياس  -الند 15 - -يوسف بن تاشفين  -هل.
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األرقام والحروف

ع ن د
ط ا ر ت =  6؛ ذ =  8؛ر =  9؛ ض =  3؛ ع =  4؛
ف = 7؛ ل = 5؛ و = 1؛ ي =. 2
ا ف
4 5 2 3 1 9 6 8 7
ي س ا
3 6 1 7 8 5 2 4 9
ا و ل
7 9 8 6 2 4 3 5 1
ا ت
2 4 9 8 5 7 1 6 3
8 3 5 9 6 1 4 7 2
ا
ن
6 1 7 2 4 3 8 9 5
ع ز
5 8 3 4 9 2 7 1 6
م ا ر
1 2 4 5 7 6 9 3 8
ا ت
9 7 6 1 3 8 5 2 4
سودوكو

9 2
1 6
4
9
2 5
2
8
7
4 5
2

األحرف داخل كل دائرة هي أجوبة التحديدات المدونة في األسفل ،ت ّم وضع أحرف الكلمة داخل الدائرة بطريقة تسلسلية ،يجب
معرفة الكلمة في كل دائرة 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 آخر كل خط افقي وعمودي.

شبكة األذكياء

9
6 3

حرف جر  -مدينة ألمانية.

 - 13مطربة لبنانية  -مسافة ما بين الكفين إذا

لبنانية.

4
1 4

 - 7عائلة رئيس وزراء لبناني راحل  -ضعف -

 - 10يقذفه  -غدر ونقض العهد  -وقت الموت.

بذو ًرا ُيستخرج منها نوع من ال َّز يت  -مدينة

9

 - 6ماركة دهانات  -يحامون عن  -اسم موصول.

 - 12بدين  -امتأل وازدحم المكان بال ّناس  -النهد.

زراعي ينتج
 - 14كان أهوج في كالمه  -نبات
ّ

هـ
و
أفقياً:
أ 13 :
ب 10 :
ج 12 - 7 :
د 35 :
هـ 10 :
و8 :

 - 5حمامة برية  -من يعمل في مجال السياسة.

 - 9مدينة إيرانية  -وهكذا باألجنبية  -الفرض.

انبسطت الذراعان يمينا ً وشماالً  -أحرف متشابهة.

أ

وروائية بريطانية راحلة حازت على جائزة نوبل

 - 4متشابهان  -فنانة لبنانية تعمل في مصر

الصديق الوفي  -نوتة موسيقية.

ب

والظباء والوعول  -كاتبة
 - 3ذكر من ال َم ْع ِز
ِّ
لآلداب عام .2007

 - 9كان شدي ًدا في معالجة األشياء  -آلة طرب -

تشبه هذه اللعبة الى حد كبير الكلمات المتقاطعة ،إذ ُت َح ْل باستخدام
االرقام من  1الى  9بدال ً من االحرف .كل رقم م ّدون على خط األحرف (أ
ب ج د هـ و ) أفقيا وعموديا هو جواب جمع االرقام ضمن المربعات.
المربع الرمادي هو الفاصل بين كل جواب.
 في كل مجموع ال يمكن ان يظهر الرقم أكثر من مرة واحدة مثالً  :إذاكان لدينا رقم  8ال يمكن تكرار  8 = 4+4إنما  8 =5+3أو ... 8=6+2
 نفس مجموعة االرقام ( مهما كان ترتيبها ) ال يمكن ان تظهر مرتينفي الشبكة ،وضعنا بعض األرقام في مكانها الصحيح لمساعدتك.

3

أفقي ًا
 – 1وزيرة خارجية دولة أوروبية  -سنور.

األرقام المتقاطعة

أ

عمودي ًا
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الكلمات المتقاطعة
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أفق ًيا:

12

19
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32
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10
9
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28

34
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35
37

14

22
25

30

5

13

12

21
24

6

تحتوي هذه الشبكة على  16مرب ًعا كبي ًرا ( ،)4x4كل مربع منها مقسم إلى  16خانة صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1إلى  16شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

8
11

10

 – 1قائد بريطاني راحل اشتهر بدوره
في الحرب العالمية األولى حيث قاد
قوة التجريدة المصرية في االستيالء
على فلسطين و سوريا عامي 1917
و .1918
 - 2أحد ملوك بلجيكا توفي عام .1909
شا -
 - 3شيخ كبير  -ليس
متوح ً
ِّ
خاصته باألجنبية.
 - 4لباس  -أرجع  -رفيع وجليل.
 - 5ملك ا لمملكة ا لمتحد ة ود ول
الكومونولث وأيرلندا والهند منذ 20
كانون الثاني  1936حتى تنازله عن
العرش في  11كانون األول .1936
 - 6عاصمة دولة آسيوية  -شتم  -أداة
نصب  -من األقارب.
 - 7شهر عربي  -ذكور البقر.
 - 8خسر وهلك  -الشتائم  -يلمس.
 - 9فن باألجنبية  -اندفع السيل  -اشت ّد
األمر.
 - 10جمع عظيم  -رفعوا إلى أعلى.
صالحه وسالمه
 - 11دولة أوروبية َ -
وهادنه.
 - 12أسد  -يسارعون إلى.
 - 13كان لي ًنا  -سرور وفرح  -نوتة
موسيقية.
 - 14رجاء  -كانت أشنانة قصيرة
ملتزقة منعطفة على غا ر ا لفم -
عاصفة بحرية.
 - 15بلدة لبنانية في قضاء مرجعيون
 بلدة لبنانية في قضاء عاليه. - 16بلدة لبنانية في قضاء البترون -
بلدة لبنانية في قضاء الشوف.
 - 17فيلسوف عربي  -الواشي.

سودوكو 16

عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف الجواب
داخل المربعات الثالثة وفق األرقام (أفقيًا وعمود ًيا) ،كل جواب مؤلف
من ثالثة أحرف.

23

أفقي ًا
 – 1ملكة إنكليزية ابنة الملك هنري
الثامن وآن بولين  -نعم بالروسية.
 - 2من مؤلفات الكاتب اإلنكليزي
تشارلس ديكنس  -لباس.
 - 3قمر با ألجنبية  -كلمة لل ُّد عا ء
بالهالك والعذاب  -عاصمة دولة أوروبية
 حرف جر. - 4ته ّيأ للحملة في الحرب  -ملكة
بأن لها
عربية  -نقد  -حيوانات تمتاز ّ
صالحا
أصدا ًفا مشرقة األلوان ولح ًما
ً
لألكل.
 - 5اشتهر بها جحا  -صبي  -تردد
على الهاتف.
 - 6غ ّنج ودلّع  -وضع خلسة  -أبنية
تحت األرض  -أقام بالمكان.
 - 7عاصمة دولة أفريقية  -شراء.
 - 8مدينة كندية  -للنفي  -أقارب -
متشابهان.
 - 9إحصل  -منطقة جغرافية شمالي
المحيط األطلسي  -من الخضار.
حالي -
وأشاعه (الخبر) -
أذاعه
ّ
َ
َ - 10
دولة أميركية.
 - 11للنداء  -يجري في العروق  -جائزة
أدبية فرنسية  -منتفخ من ألم أو مرض
(الجلد).
 - 12يبس الخبز  -من الطيور  -كان
شديدا متجاوزا حده أكثر من غيره.
 - 13عملة عربية  -منقار الطائر
الجارح  -الغزال.

الثالثية

9

عمودي ًا

38

عمود ًيا:

1
14
4

15

16
6

5
3
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األرقام المفقودة

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :االعشى  -البير الثاني  - 2 -رينان  -البنات
والصيف  - 3 -نوبل  -السند  -يل  -اف  - 4 -سب  -يدس
 وا  -رب  -مجرور  - 5 -توجه  -الرنين  -سرة  -لس 6 - هلل  -الجبان  -بدا  -تيه  - 7 -مدارس  -موناكو  -بارما  - 8نس  -اما  -نحل  -ند  -نوه  - 9 -غناء  -سا  -كهف -الستار  - 10 -وغل  -الهدى  -اسيا  -سرح  - 11 -اوروغواي
 درب  -متكفل  - 12 -يرد  -رتبوا  -سقط  -ي ي ي.عموديا - 1 :ارنست همنغواي  - 2 -ليوبولد سنغور - 3 -
انب  -جال  -الرد  - 4 -عاليه  -راء  - 5 -شن  -اسم  -اغر
  - 6اسال  -اسلوت  - 7 -ال  -لجم  -اهاب  - 8 -السوربون ديو  - 9 -لبنان ان حكى  - 10 -بند  -يناله  - 11 -يا -رن  -فارس  - 12 -رتيب  -بون  -سبق  - 13 -اول  -سد 2
 داي  - 14 -ال  -مراب  -الم  - 15 -ثالجة  -انس  -تي  - 16اصفر  -تروتسكي  - 17 -ني  -وليم هارفي 9 18 - يفترسها  -رحل.4
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نجوع ( )8ــ نجارة ( )13ــ نجدة ( )20ــ مناج ( )5ــ نحافة ()15
ناخر ( )14ـــ مناداة ( )17ــ نزعة ( )10ــ تنازع ( )23ــ إنشاء ()7
إنشاد ( )12ــ منشط ( )25ــ منصب ( )3ــ جملة ( )1ــ جميلة ()22
جاللة ( )19ــ مطبق ( )9ــ مطروح ( )11ــ تطهر ( )24ــ مطيع ()6
مطوي ( )21ــ داعية ( )4ــ مالينة ( )16ــ خمالة ( )18ــ خلخال ()2

الرباعية

 - 1أخو األم.
 - 2مذاق.
 - 3ضوء.
 - 4جزء من أربعة أجزاء.
 - 5ما أسكر من الشراب.
 - 6انكشاف الغ ّم.
 - 10كل واحد معه آخر من
جنسه.
 - 12أنكر الحق مع علمه به.
َ - 14فق َد عقله وتم ِييزه.
 - 15كذب وا ّدعى باطالً.
اإلنسان غير
 - 16اس ٌم ُيس َّمى به
ُ
اسمه األ ّول.
 - 17جاء بعده فصار مكا َنه.
 - 18مدينة في فرنسا.
 - 19جور وطغيان.
 - 20أكل وشرب الصائم.
 - 24ظلم.
 - 26أخضع حيوانا مفترسا.
وتكسر في ثوب
 - 28كل َت َث ٍّن
ُّ
أَو ِدرع أَو جلد أَو أُذن أَو غيرها.
 - 2 9قس َم ا لشي ء وجعله
ص َفين.
ِن ْ
 - 30صوت ضربات القلب.
 - 31عو ٌد ُير َف ُع عليه ا ألَغصان
ال ِّرطاب ونحوها حتى ال تتد َّلى
إلى األَرض.
 - 32س ّد
خرق الثوب.
َ
 - 33ثقب اإلبرة.
 - 34خلَط الدقيق بالماء وح َّركه
بيديه أو بآلة.

9
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8x8

 – 1ضرب بش ّدة.
 - 3غدير.
ص حقيب ًة.
 - 5انتزع اللِّ ُّ
 - 7ارتفاع.
 - 8ختم بط َرف إِصبعه.
 - 9لم يفارق.
 - 11عاد.
 - 13شغب وفتنة.
 - 15من الخضار.
س ْت ٌر ُي َم ّد للمرأة في ناحية
ِ - 17
ليحجب ما ورا َءه.
البيت
َ
 - 19ظفر مشقوق للبقرة والشا ِة
والظ ْبي ونحوها.
َّ
 - 21من الحشرات.
 - 22جامعة أميركية.
يق.
 - 23رشف ال ِّر َ
 - 25صار حاذ ًقا ماه ًرا.
يحض شخصا على
 - 2 7من
ّ
فعل ما.
 - 29تعاظم بأنفه.
 - 31زوائ ُد خ ْيطية تظهر على
ِجلْد اإلنسان.
له
خضع
- 33
وذل.
َ
َّ
 - 35جادت لغته.
الطول.
ِ - 36قلَّة ُّ
حن وعطف.
ّ - 37
ُ - 38خ ُل ُق.
شيد.
 - 39مادحُ ،م ِ

39
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الكلمات المتقاطعة
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أفقي ًا

 – 1روائي أميركي راحل.
 - 2الشاعر الرئيس كان أول رئيس
للسنغال ثم تنازل بمحض إرادته
عن الرئاسة.
 - 3و ّبخ وعنّف  -خرج المستعم ُر من
الوطن  -الجواب.
 - 4قضاء لبناني  -حرف هجاء.
 - 5هجم  -يحمله كل إنسان  -كريم
األفعال وجميلها.
 - 6أذاب وأماع  -بلدة لبنانية في
قضاء زغرتا.
 - 7عائلة  -منع وتحجيم  -أخاف.
- 8جامعة باريسية رفيعة المستوى
 ثنائي باألجنبية. - 9من مؤلفات الشاعر اللبناني
سعيد عقل.
 - 10فقرة أو مادة في القوانين
واال ِّتفاقيات  -يحصل عليه.
 - 11للنداء  -قرع الجرس  -خ ّيال.
َ - 12من َكانت له رتبة في الجيش -
مدينة ألمانية  -مضى وتق ّدم.
 - 13في الطليعة  -حاجز  -يوم
باألجنبية.
 - 14للنفي  -مكان إيواء السيارات
 عتب برفق.وحفظ الطعام
 - 15جهاز للتبريد ِ
ونحوه  -بشر  -شاي باألجنبية.
 - 16من األلــوان  -زعيم روسي
راحل.
 - 17شحم  -طبيب إنكليزي راحل
مكتشف حقيقة الدورة الدموية
كمضخة.
وعمل القلب
ّ
 - 18يصطادها الوحش (فريسته) -
وض ُع على ظهر البعير للركوب.
ما ُي َ

 – 1شاعر عربي  -ملك بلجيكا منذ
عام  1993حتى عام .2013
 - 2مؤرخ وكاتب فرنسي راحل  -من
مؤلفات الكاتب المصري إحسان عبد
القدوس عولجت سينمائ ًيا.
 - 3جائزة سنوية عالمية  -إحدى
أقاليم باكستان  -كانت أسنانه
قصيرة ملتزقة منعطفة على غار
الفم  -للتذمر.
 - 4شتم  -يضع خلسة  -للندبة -
إله  -مسحوب.
قصد اتخاذ مسار ُم َع َّين  -صوت
ْ -5
الوتر  -تجويف صغير في وسط
البطن  -لحس.
لصوت أ و
 - 6ع َّبر عن فرحه با َّ
بال َّتصفيق  -شديد الخوف  -ظهر
 مضلة. - 7مؤسسات تعليمية  -إمارة
أوروبية  -مدينة إيطالية.
دق
 - 8يبس الخبز  -أداة شرط ّ -
سمه.
وض ُعف ِج ُ
وه ِزل َ
ُ
 - 9ثراء  -خاصته باألجنبية  -مغارة
س ِدل على نوافذ البيت وأَبوابه
 ما أُ َْح ْج ًبا للنظر.
 - 10دخل في الغابة وتوارى بها
 الرشاد والداللة  -إحدى القارات -مشط الشعر.
َّ
 - 11دولة أميركية  -سبيل  -متعهد
باألمر.
 - 12يجاوب على السؤال  -نسقوا
ونظموا  -وقع على األرض  -أحرف
متشابهة.
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األرقام المفقودة
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وعمودي .األرقام الموجودة داخل المربعات الرمادية هي حاصل مجموع
أربعة أرقام محيطة بها ،وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك
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الرباعية
عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف
الجواب داخل المربعات األربعة حول الرقم الذي يمثله .كل جواب
مؤلف من أربعة أحرف وليس هناك مربع أو اتجاه محدد لتبدأ به
وضع الحروف بل يجب وضعها وفق ما يناسب األجوبة االخرى.
وضعنا جوابا ً في مكانه الصحيح لمساعدتك.
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المربعات الذهبية
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الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه
التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل
على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
مركب مفيد.
 – 1ك ّل كالم ّ
 - 2حلية تلبس في الرجل.
 - 3ما يتواله الشخص من عمل.
 - 4من يدعو إلى دين أو مبدأ أو فكرة
ونحو ذلك.
 - 5مح ّدثَ ،من ُي ِس ّر.
 - 6مذعن إلرادة اآلخرين.
 - 7أسلوب كتابة.
 - 8يطلق على ما ينتج األثر المتوخى.
 - 9مغمض ،مغلق.
 - 10اتجاه فطري أو نفسي إلى شيء.
مرمي.
 - 11ملقى،
ّ
 - 12إلقاء ،تالوة.
 - 13شغل الخشب في البناء أو األثاث.
 - 14ما قرضه السوس أو يرقانات
الحشرات.
ُ - 15هزال.
 - 16مداراة ومالطفة.
 - 17دعوة ،إستدعاء.
 - 18ريش النعام.
 - 19لقب الملوك.
 - 20إسعاف ومساعدة.
ني.
َ - 21م ْث ّ
بالح ْسن.
 - 22من تتصف ُ
 - 23تعارض وتناقض وتضارب.
 - 24تن ّقى من الدنس.
 - 25مق ٍو ومنعش.
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الثالثية

تفكر.
 - 9صاحب السمو.
ُّ - 1
 - 2مك ّدر.
 - 10عاصمة آسيوية.
 - 3دويبة سامة.
 - 11أمسيات.
 - 4حجر كريم.
 - 12مدينة لبنانية.
 - 5مريض أو ا َّلذي طال  - 13ال نظير له.
 - 14عملة عالمية.
مرضه.
 - 15عائد.
الح ْسن والجمال.
 - 6أَث ُر ُ
 - 16خليق بـ.
 - 7مسدود ،مغلقز
 - 8بيعة.

ضع داخــل المربعات
األرقـــام من  1إلــى 9
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 فصح  - 36 -قصر  - 37 -رفق  - 38طبع  - 39 -مثن.عمود ًيا - 1 :خال  - 2 -طعم 3 -
 نور  - 4 -ربع  - 5 -خمر - 6 -فرج  - 10 -زوج  - 12 -جحد 14 -
 هبل  - 15 -فشر  - 16 -لقب 17 - خلف  - 18 -رين  - 19 -ظلم - - 20فطر  - 24 -ضيم  - 26 -طوع
  - 28غضن  - 29 -شطر - 30 -خفق  - 31 -شحط  - 32 -رقع 33 -
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العـــــالــــم
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العـــدد  - ٩٦٨الســـنة الـرابـعـة األربــعــاء  ٢٦تشرين األول 2022

بعد عمليّة عسكر ّية إسرائيليّة استهدفت مقرّ المجموعة

تشييع حاشد لقتلى "عرين األسود" في نابلس

شارك آالف الفلســطينيني يف تشييع 5
مقاتلــن ُقتلوا يف عملية عســكرية للجيش
اإلرسائييل يف الضفة الغربية استهدفت املق ّر
العام و"مشغل أســلحة" ملجموعة "عرين
األســود" يف البلدة القديمة يف مدينة نابلس،
بحســب الجيــش اإلرسائييل ،فيمــا عمّ ت
اإلرضابات وخيّم الحداد عــى املدن والقرى
الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلســطينية عن
مقتل  5فلســطينيني وإصابــة  20آخرين
بجروح يف نابلس ليل اإلثنني  -الثلثاء .وكانت
قد أعلنت يف وقت ســابق مقتل مواطن آخر
برصاصة يف صدره يف قرية النبي صالح شمال
رام الله.
وشــارك آالف الفلســطينيني بينهــم
مس ّلحون ّ
غصت بهم شوارع نابلس التي عمّ ها
اإلرضاب ،يف تشييع القتىل الخمسة الذين لُ ّفت
جثامينهم بالعلم الفلسطيني ورايات بيضاء
ُ
خ ّ
ط عليها عبارة "ال إله إال الله".
وبني القتىل وديع الحــوح ( 31عاماً)،
وهو قيادي بارز يف مجموعة "عرين األسود"
املس ّلحة التي تكوّنت أخريا ً وتتهمها إرسائيل
بالضلوع يف هجمات ضدّها .وتبنّت املجموعة
يف  11ترشين األوّل هجوما ً أســفر عن مقتل
جندي إرسائييل.
وأكد رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري البيد
عرب إذاعــة "كان" اإلرسائيلية مقتل الحوح،

وقــال" :يجب أن يعرفوا أنّنا ســنصل إليهم
أينما كانوا ،إرسائيل لن تتوقف أبدا ً عن العمل
من أجل أمنها وســنفعل ما يجب القيام به،
والهدف هو الح ّد من اإلرهاب والتأكد من أنه
ال يؤثر عىل املواطنني اإلرسائيليني".
وذكرت مصادر مح ّلية لوكالة "فرانس
برس" أن الجيش اإلرسائييل حارص ليل اإلثنني
 الثلثاء أماكن عــدّة يف نابلس ،حيث كانتتُســمع انفجارات بني الحني واآلخر ،وأقام
ّ
مسيات تُح ّلق يف
نقاط تفتيش ،يف حني كانت
املكان بشكل متواصل.
وعقــب العملية العســكرية يف نابلس،
جرت مسريات تضامنية ومواجهات يف مناطق
أخرى ،أسفرت عن مقتل الشاب قيص التميمي
بعد إصابته برصاصة يف الصدر يف قرية النبي
صالــح ،بينما ادّعى الجيــش اإلرسائييل أن
الجنود فتحوا النار يف النبي صالح بعد أن "رأوا
مشتبها ً فيه يُطلق عبوة ناسفة يف اتجاههم".
وش ّكل مقاتلون شــباب كانوا ينتمون
إىل فصائــل مختلفة مثل حركتَــي "فتح"
و"حماس" و"الجهاد اإلســامي" قبل مدّة،
مجموعة "عرين األســود" التــي انترشت
شعبيّتها برسعة من خالل رسائل "تلغرام"
املشفرة يف األرايض الفلسطينية.
وقالــت املجموعة عرب حســابها عىل
تطبيق "تلغرام" الــذي يُتابعه أكثر من 210
آالف حســاب" :االستســام هو طريق الذ ّل

خالل تشييع القتلى الفلسطينيين في نابلس أمس (أ ف ب)

ً
مضيفة:
والهوان ...هو طريق الخزي والعار"،
ُ
وقت خروج األســود مــن عَ رينها...
"حان
حي
وبكلمة الله أكرب سنُصيل خرافها رعباًّ ...
عىل الجهاد".
ووصفت الرئاســة الفلسطينية العملية
العسكرية اإلرسائيلية يف نابلس بأنها "جريمة
حرب" ،فيما ح ّذر القيادي يف حركة "الجهاد
اإلسالمي" خالد البطش خالل اجتماع طارئ
للفصائل الفلســطينية يف قطاع غزة من أن

"جريمة االحتــال يف نابلس لن تم ّر من دون
عقاب" ،داعيــا ً "الشــباب الثائر إىل رضب
االحتالل يف ك ّل مكان يف الضفة الغربية".
توازياً ،دعــت منظمة العفــو الدولية
املحكمة الجنائية الدولية إىل إجراء تحقيق يف
"جرائم حــرب" محتملة ارتُكبت يف غزة عىل
يد قوات إرسائيلية ومســ ّلحني فلسطينيني
عىل السواء خالل نزاعهما الدامي يف شهر آب
املايض.

سوناك يُح ّ
ذر من "قرارات صعبة" قادمة
بعد تعيينه رسميّا ً رئيسا ً للحكومة من قبل امللك تشارلز
الثالث ،ح ّذر رييش سوناك يف أوّل ترصيح له أمام بوابة "10
داونينغ ســريت" أمس من "قرارات صعبة" ستُتخذ ،لكنّه
أرصّ يف الوقــت عينه عىل توجيه رســالة "أمل" للبالد التي
تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
وإذ قال سوناك" :ســوف أوحّ د بالدنا ليس بالكالم بل
باألفعال" ،وعد بإصالح "األخطاء" التي ارتُكبت يف عهد ليز
تراس التي اضط ّرت لالســتقالة بعــد عاصفة مالية أثارها
برنامجها االقتصادي ،مؤكدا ً أنه "ال يخىش" حجم املهمة.
وطمأن اىل أنّه "ســنخلق مستقبالً يستحق التضحيات
التي قدّمها الكثريون وســيضج غــداً ،وك ّل يوم ،باألمل".
وتابع" :ســأضع االســتقرار والثقــة االقتصاديَّني يف قلب
برنامج هذه الحكومة .وهــذا يعني ّ
أن هناك قرارات صعبة
يجب أن تُتخذ".
ّ
يتعي القيام به من أجل
ولفت إىل أنه يُدرك العمل الذي
"إعادة الثقة" ،يف إشــارة إىل الفضائــح أثناء عهد بوريس
جونسون الذي أعرب له عن "امتنانه" ،وأرسل له "تهانيه"
يف "هذا اليوم التاريخي".
كما جدّد ســوناك التأكيد عىل دعم بريطانيا ألوكرانيا
يف "الحرب الرهيبة" التي تشــنّها موســكو والتي يجب أن

الملك تشارلز الثالث مصافحًا سوناك خالل استقباله في
قصر باكينغهام أمس (أ ف ب)

"تنتهي بفــوز" كييف .وأعرب أيضا ً عــن تأييده للربنامج
املتمثّل يف إرسال املهاجرين الذين وصلوا بشكل غري قانوني
إىل اململكة املتحدة ،إىل رواندا.
وبعد فرتة وجيزة من تس ّلمه املنصب ،ق ّرر سوناك إبقاء
وزير املال جريمي هانت يف منصبــه الذي عيّنته فيه تراس
عىل عجل منتصــف ترشين األوّل لتهدئــة العاصفة املالية
الناجمة عن برنامجها االقتصادي.

ر ّدا ً عىل ك ّل املشــ ّككني بسياســاتها
وغايات حزبها ،وبهدف االستمرار يف طمأنة
بروكســل ورشكاء روما ،حسمت رئيسة
الوزراء اإليطالية جورجيا ميلوني من جديد
خالل خطاب سياستها العامة أمام الربملان
أمس ،موقفها يف شأن قضايا عدّة ،مؤكد ًة
أن إيطاليــا "جزء كامل من أوروبا والعالم
ً
نافية أي "تعاطف" أو "تقارب"
الغربي"،
مع الفاشية.
وأوضحت ميلونــي التي ترأس حزب
"فراتييل ديتاليا" وترفع شعار "الله الوطن
العائلة" أن مقاربة إيطاليا ليســت "كبح
التكامل األوروبي ونســفه" ،لكن جعل آلة
املجموعة تعمل بشكل أفضل ،مشدّد ًة عىل
أنّه "لــم يكن لدي مطلقــا ً أي تعاطف أو
تقارب مع أنظمة مناهضة للديموقراطية.
مع أي نظام ،بما يشمل الفاشية".
ويف حني لــدى ميلوني رشكاء قريبون
من روســيا يف تحالفها ،مــن بينهم زعيم
حزب "الرابطة" ماتيو ســالفيني وزعيم
"فورتســا إيطاليا" سيلفيو برلوسكوني،

أمير قطر ُيندّد
بـ"حملة غير مسبوقة"
أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني عن أسفه ّ
ألن بالده
تتع ّرض لـ"حملة غير مسبوقة"
بسبب استضافتها مونديال
 2022الذي تنطلق مبارياته في
غضون أق ّل من شهر .وفي خطاب
ألقاه خالل افتتاح عَ قد مجلس
الشورى ،قال الشيخ تميم" :منذ
أن نلنا شرف استضافة كأس
العالم ،تع ّرضت قطر إلى حملة
غير مسبوقة لم يتع ّرض لها أيّ
بلد مضيف" .وأضاف" :لقد
تعاملنا مع األمر ً
بداية بحسن
نية ،بل واعتبرنا ّ
أن بعض النقد
إيجابي ومفيد يُساعدنا على تطوير
جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير".
وأعرب عن أسفه ّ
ألن "الحملة
تتواصل وتتّسع وتتضمّ ن افتراءات
وازدواجية معايير ،حتى بلغت من
الضراوة مبلغا ً جعل العديد يتساءل
لألسف عن األسباب والدوافع
الحقيقية من وراء هذه الحملة".
وإذ اعتبر ّ
أن "النقد مفيد فقط إذا
كان قائما ً على معلومة صحيحة
وعلى فهم للسياقات" ،شدّد على ّ
أن
"استضافة كأس العالم تجمع بين
عناصر عدّة" وتحدّيات من بينها
"االنفتاح الحضاري والثقافي".

السودان

عي سوناك حليفه املق ّرب دومينيك راب وزيرا ً
كذلكّ ،
للعدل ونائبا ً لرئيس الوزراء ،وهما منصبان شــغلهما يف
عهد جونســون .كما أبقى ســوناك جيمس كليفريل يف
منصبه وزيــرا ً للخارجية وبن واالس وزيرا ً للدفاع .وأعاد
كذلك تعيني املحافظة املتشــدّدة سويال برافرمان وزيرة
للداخلية.
ويف ردود الفعــل الخارجية ،هنّأ الرئيس األمريكي جو
بايدن ســوناك ،وكتب عىل "تويرت"" :أنا أتط ّلع إىل تعزيز
تعاوننا يف القضايا الحاســمة لألمن واالزدهار العامليَّني،
بما يف ذلك من خالل االســتمرار يف الوقوف بحزم إىل جانب
أوكرانيا".
ويف الســياق ،هنّــأ الرئيــس األوكرانــي فولوديمري
زيلينســكي سوناك ،مؤكدا ً أنه مســتع ّد لـ"مواصلة تعزيز
الرشاكة االسرتاتيجية األوكرانية  -الربيطانية" ،بينما أعلن
ّ
بتحسن العالقات
الكرملني أن روســيا ليس لديها "أي أمل"
مع بريطانيا يف املستقبل القريب.
مــن ناحيتها ،دعــت املفوضية األوروبية ســوناك إىل
االلتزام الكامل باالتفاقات املربمة مع االتحاد األوروبي بعد
"بريكست" ،خصوصا ً تلك املتع ّلقة بالرتتيبات الجمركية يف
إيرلندا الشمالية.

أطلقت قوات األمن السودانية
قنابل الغاز المسيل للدموع على
المتظاهرين الذين نزلوا باآلالف
في الخرطوم وعدّة مدن أخرى
أمس ،إحيا ًء للذكرى األولى
لالنقالب وللمطالبة بحكومة
مدنية قادرة على إخراج البالد من
المأزق ،في الوقت الذي ُقطع فيه
االتصال باإلنترنتُ .
وقتل متظاهر
سوداني بعد دهسه بعربة تابعة
لقوات األمن خالل التظاهرات
في مدينة أم درمان المجاورة
للخرطوم .وهتف المتظاهرون
"العسكر إلى الثكنات" في
الخرطوم وضواحيها ،حيث قطعت
ك ّل الطرق .وتظاهر اآلالف كذلك
في شوارع مدن ود مدني واألبيض
والقضارف وبورتسودان وعطبرة
ونياال وغرب دارفور ،مك ّررين
شعارهم الرئيسي "ال تفاوض وال
شراكة مع االنقالبيين".

وفاة "محامي مبارك"

ً
ملقية خطاب سياستها العامة أمام البرلمان أمس (أ ف ب)
ميلوني

تعهّ دت بوقف الهجرة غــر الرشعية من
أفريقيا ووضع ح ّد لالتجار بالبرش يف البحر
األبيض املتوسط ،ال سيّما من خالل تجنيب
الهجرة غري الرشعية من ليبيا.
وشــدّدت عىل أن الوقت حــان ملنع
امله ّربني مــن أن يكونوا "هم من يُق ّرر من

أخبار سريعة

تظاهرات حاشدة تهز ّ

ميلوني تؤكد :إيطاليا جزء من أوروبا
وهو صديق شــخيص للرئيــس الرويس
فالديمــر بوتــن ،رأت أن "االستســام
لالبتزاز الذي يُمارســه بوتني يف موضوع
الطاقة لن يح ّل املشكلة بل سيزيدها سوءا ً
ويُمهد الطريق ملطالبات وابتزازات جديدة
وزيادات مســتقبلية (يف أسعار) الطاقة،
أكرب من تلك التي رأيناها يف األشهر القليلة
املاضية".
وأكــدت رئيســة الــوزراء اليمينية
املحافظة أن "إيطاليا ســتحرتم" القواعد
األوروبّيــة حتّى لــو أرادت رومــا أيضا ً
"املســاهمة يف تغيري قواعد غري فعالة"،
مشــر ًة إىل أن االتحــاد األوروبي "منزل
مشــرك ملواجهة التحدّيات التي يصعب
عىل الدول األعضاء مواجهتها بمفردها"،
واعتربت أن االتحــاد األوروبي لم يفعل ما
يكفي عىل هذا الصعيد يف السابق.
ووعدت ميلوني أيضا ً بأن روما ستبقى
"رشيكا ً موثوقا ً لـ"حلف شمال األطليس"
لدعم أوكرانيا التي تواجه هجوما ً روسيّاً".
ويف مــا يتع ّلــق بالهجرة غــر الرشعية،

٢١

يدخل" إيطاليا ،فيما اعترب وزير الداخلية
اإليطايل ماتيو بيانتيدويس أن السفن التي
تنقل مهاجريــن غري رشعيني "ال تتماىش
مع روح اللوائــح األوروبّية واإليطالية" يف
شــأن أمن الحدود ،مشريا ً إىل أنه يدرس ما
إذا كان سيحظر دخولها إىل املياه اإليطالية.

غيّب الموت المحامي المصري
المعروف فريد الديب ،الذي تو ّلى
الدفاع خصوصا ً عن الرئيس
المصري السابق حسني مبارك
وأسرته عقب ثورة العام 2011
التي أسقطته ،وفق ما أعلنت ابنته
حنان عبر حسابها على موقع
"فيسبوك" .وع ّلق عالء مبارك،
نجل حسني مبارك ،على نبأ الوفاة
قائالً" :ال ننسى وقفة الرجل
مع األسرة في ٍ
وقت انسحب فيه
اآلخرون" .وخاض الديب الذي
توفي عن عمر يُناهز  79عاماً،
معارك قضائية عدّة أدّت إلى
شهرته االعالمية الواسعة ،من
بينها قضايا اإلسرائيليين الذين
اتهموا بالجاسوسية في مصر،
ومنها قضية عزام عزام عام
 .1997وتو ّلى الديب الدفاع كذلك
في قضايا العديد من الفنانين
والفنانات ورجال األعمال .وكان قد
أعلن قبل فترة أنه مصاب بمرض
السرطان.
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كـــرة قـــدم

أتلتيكو مدريد يواجه خطر الخروج

دوري أبطال أوروبا :مهمة مستحيلة لبرشلونة
ّ
والتأهل
وليفربول لتأكيد الفوز على أجاكس
سيكون برشلونة اإلسباني أمام مهمة مستحيلة تتمثل باإلبقاء على أمله بالتأهل إلى ثمن نهائي
مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،عندما يستضيف اليوم بايرن ميونيخ األلماني.
يف املقابل ،يجــد ليفربول
االنكليزي نفســه أمام فرصة
حســم التأهل عندمــا يح ّل
ضيفا ً عىل أجاكس امســردام
الهولنــدي ضمن منافســات
الجولــة الخامســة من دور
املجموعات.
ويف حال نجح إنرت اإليطايل
يف التغلب عــى فيكتوريا بلزن
التشــيكي صاحب القاع من
دون نقاط يف مبــاراة تقام يف
وقت مبكر ،ســيجد برشلونة
نفسه خارج املسابقة القارية
األم للموسم الثاني عىل التوايل،
حتى قبل أن يلعب أمام العمالق
البافاري.
وســتكون املباراة فرصة
للثــأر لربشــلونة الســاعي
الستعادة ســمعته بمواجهة
منافس تعرض أمامه لخمس
هزائم متتالية ،علما ً أن بايرن

اإلحتماالت مفتوحة في
المجموعة الرابعة
ضمــن تأهله عــن املجموعة
الثالثــة بتصــدره الرتتيــب
بالعالمة الكاملــة ( 12نقطة
من  4انتصارات).
مــن ناحيتــه ،يأمل بلزن
يف تعويــض خيبــة خروجه،
بالتأهــل إىل "يوروبا ليغ" يف
حال عدم خســارته وعدم فوز
برشــلونة ،أما اذ تعادل بلزن
وخــر النــادي الكاتالوني
فسيدخل طرفا ً يف الرصاع عىل
املركز الثالث.

ليفربول لضمان التأهّ ل

يف املجموعــة األوىل ،ضمن
نابويل اإليطايل الذي يستضيف

الرينجرز االسكتلندي تأهله إىل
ثمن النهائي.
ويتصدر النــادي الجنوبي
بالعالمة الكاملة مع  12نقطة
من  4انتصــارات ،فيما يتذيل
الرينجرز قاع الرتتيب من دون
نقاط.
ويف حــال فــاز نابــويل،
ســيحتاج ليفربول الثاني مع
 9نقاط إىل نقطة واحدة فقط
من مواجهته يف أمسرتدام أمام
مضيفــه أجاكــس الثالث (3
نقاط) للحاق بركب املتأهلني.
أما رينجــرز الخارج من
املسابقة ،فبامكانه أن يحفظ
ماء الوجه بالتأهل إىل "يوروبا
ليغ" ،ولكن يف حال خســارته
مقابل فوز أجاكس أو تعادله
عــى األقل ،أو يف حــال تعادل
النــادي االســكتلندي وفوز
أجاكــس ،فســيخرج خــايل

الوفاض.
يف املجموعــة الثانيــة،
حقق كلوب بــروج البلجيكي
تأهال ً تاريخيا ً إىل ثمن النهائي
بتصدره للرتتيب مع  10نقاط
من  3انتصارات وتعادل.
ويستقبل املتصدر وصيفه
بورتــو الربتغــايل ( 6نقاط)،
حيــث أن فوز األخــر وعدم
حصد أتلتيكو مدريــد الثالث
( )4للنقاط الثالث أمام ضيفه
بايــر ليفركوزن األملاني الرابع
مع  3نقــاط ،يمكن أن يؤهل
بورتو إىل الدور التايل.
ويقبض اتلتيكــو مدريد
عىل مصريه بيــده ،إذ إن فوزه
عىل ليفركوزن سيؤجل الحسم
حتــى الجولة االخــرة حني
ســيخوض رحلــة محفوفة
باملخاطر إىل بورتــو للتنافس
عىل بطاقة التأهل.

السلّة األميركيّة :خسارة أولى لبوسطن
ألحق شيكاغو بولز بضيفه بوسطن
ســلتيكس خســارته األوىل هذا املوسم
بفوزه عليه  ،102-120يف مباراة شهدت
طرد مدرب الفريــق الخارس جو مازوال
ونجمه غرانت وليامس ،ضمن منافسات
الــدوري االمريكــي للمحرتفــن يف كرة
الس ّلة.
وبعدمــا افتتــح رصيــده بثالثــة
انتصــارات متتالية ،بدا أن ســلتيكس
يتجــه لتحقيق الرابــع بتقدمه يف بعض
فــرات الربع األول بفارق  19نقطة .غري
أن شــيكاغو ر ّد بقــوة يف الربعني الثاني
والثالــث ليتقدم بفــارق  21نقطة قبل
خوض الرابع األخري.
وتزامن تراجع أداء ســلتيكس داخل
امللعــب مع طرد مدربــه املوقت مازوال،
الــذي ح ّل بــدال ً من املوقوف للموســم
بأكمله االمريكي النيجريي إيمي أودوكا،
وعودتــه إىل غرفة تبديــل املالبس بعدما
اعرتض بشدة مع العبه جايسون تايتوم
عىل قرار تحكيمي.
وســاءت األمــور أكثر بالنســبة
لســلتيكس يف الربــع الرابــع مع طرد
وليامس اثر احتكاكه بالحكم.
وبــرز يف صفوف الفائــز ديمار دي
روزان مــع  25نقطــة ،وأضــاف أيو
دوســونمو  22نقطــة وزاك الفني 19
واملونتينيغري نيكوال فوتشــيفيتش 18
وديريك جونز جونيور .10
يف املقابــل ،كان الثنائي تايتوم (26
نقطــة) وجايلــن بــراون ( 21نقطة)
األفضل عند سلتيكس.
يف بورتالنــد ،تابــع ترايــل باليزرز
متصــدر املنطقــة الغربيــة ،سلســلة
انتصاراته بفوز رابع عىل التوايل جاء عىل
حساب دنفر ناغتس .110-135
وتألق يف صفوف الفائز داميان ليالرد
مع  31نقطة ،غداة تسجيله  41نقطة يف
الفوز عىل لوس أنجليس اليكرز.

غوردون مسج ً
ال من دانك لدنفر في سلّة بورتالند (أ ف ب)

يف املقابل ،اكتفى نجم دنفر العمالق
الرصبي نيكوال يوكيتش بتسجيل  9نقاط
مع  9متابعات و 9كرات حاســمة ،فيما
كان آرون غوردون أبرز املسجلني مع 26
نقطة.
يف ممفيس ،سجل كل من جا مورانت
وديزموند بايــن  38نقطة وقادا غريزليز
للفوز عىل بروكلني نتس .124-134
وتخطى مورانت حاجز الـ 34نقطة
يف املباراة للمرة الرابعــة عىل التوايل هذا
املوسم.
وعىل رغم تفــوق غريزليــز ،إال ّ أن
نتس لم يستسلم وأبقى النتيجة متقاربة
بفضــل الثنائي كيفــن دورانت وكايري
إيرفينغ مع  37نقطة لكل منهما.

وهــي املرة األوىل منــذ  1983ينجح
أربعة العبني يف أن يســجل كل منهم 35
نقطة أو أكثر يف مباراة واحدة.
وحقق فيالدلفيا ســفنتي سيكرسز
فوزه األوّل هذا املوسم وجاء عىل حساب
إنديانا بايرسز  ،106-120بفضل جيمس
هاردن ( 29نقطــة) والكامريوني جويل
إمبييد ( 26نقطة).
ويف ميامــي ،ســجل الثنائــي فريد
فاتفيلت والكامريوني باســكال سياكام
 47نقطــة وقــادا فريقهمــا تورونتو
رابتورز للفوز عــى هيت  .90-98كذلك
فاز ســان انطونيو سبريز عىل مينيسوتا
تمربوولفز .106-115
(أ ف ب)

العبو برشلونة خالل التمارين عشية المباراة امام بايرن (أ ف ب)

ومــا زال ليفركوزن ،من
الناحيــة الحســابية ،يملــك
فرصة ضئيلة ملتابعة مغامرته
اذا خــرج فائزاً .أمــا يف حال
الخســارة أو التعــادل مقابل
عدم خسارة بورتو ،فستتبخر
آماله بثمن النهائي.

توتنهام ومهمة الحسم

يف املجموعــة الرابعــة،
بامــكان توتنهــام االنكليزي
املتصــدر مع  7نقاط حســم
بطاقــة التأهل قبــل الجولة
الختاميــة يف حال فــاز عىل
ضيفــه ســبورتينغ الربتغايل
الثالــث ،والذي يتســاوى مع

الوصيــف مرســيليا الفرنيس
برصيد  6نقاط لكل منهما.
وإذا فاز توتنهــام ،فمن
املمكــن أن يج ّر معــه النادي
املتوســطي يف حال فاز األخري
عــى أينرتاخــت فرانكفورت
االملاني متذيــل الرتتيب مع 4
نقاط ،اذ يتفوق عىل سبورتينغ
بفارق املواجهتني.
وتبقى االبــواب مرشّ عة
عــى كافــة االحتمــاالت يف
هذه املجموعة ،اذ ســيضمن
ســبورتينغ تأهلــه يف حــال
فــاز عــى توتنهــام وتعادل
فرانكفورت ومرسيليا.
أما يف حال خسارة النادي

إيمري مدرّبًا ألستون فيال

أعلن نادي أســتون فيال اإلنكليزي عن تعيني اإلســباني أوناي إيمري،
املتوّج بأربعة القاب يف مسابقة الدوري األوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم،
مدربا ً لفريقه بعدما فسخ عقده مع فياريال االسباني.
وقال النادي اإلنكليزي" :يرس أســتون فيــا أن يعلن عن تعيني أوناي
إيمري مدربا ً جديدا ً للفريق".
وأضاف" :سيتسلم إيمري مهامه يف األول من ترشين الثاني املقبل".
ويف بيان منفصل ،قال النادي اإلســباني إن "أوناي إيمري أبلغ فياريال
بقراره املنفرد بإنهاء عقده".
وكان إيمري ،الذي أرشف عىل باريس سان جرمان الفرنيس يف الفرتة بني
 2016و 2018وأرسنال اإلنكليزي بني  2018و ،2019انضم إىل فياريال خالل
موسم .2021-2020
وسيخلف إيمري العب الوسط اإلنكليزي الدويل السابق ستيفن جريارد،
الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة أمام فولهام (صفر )-3يف املرحلة الثانية
عرشة من الدوري.
وقــاد إيمري فياريال اىل الفوز بلقب الدوري األوروبي موســم -2020
 ،2021وهو األول يف تاريخ النادي .ويف املوســم املايض قاده إىل نصف نهائي
مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج عىل يد ليفربول اإلنكليزي.
وسيكون أستون فيال الفريق التاسع الذي يرشف عىل تدريبه إيمري (50
عاماً) ،بعد سان جرمان الذي فاز معه بلقب الدوري الفرنيس يف العام 2018
وكأس فرنســا ( 2017و )2018وكأس الرابطة الفرنسية ( 2017و،)2018
ولوركا ديبورتيفا وأملرييا وفالنسيا واشــبيلية ،وسبارتاك موسكو الرويس
وأرسنال.
وقاد إيمري اشــبيلية اىل لقب الدوري االوروبي ثالثة مواســم متتالية
( 2014-2013و 2015-2014و ،)2016-2015وأرسنال إىل نهائي املسابقة
ذاتها موسم  2019-2018عندما خرس أمام مواطنه تشليس ( .4-1أ ف ب)

الريــــاضيــــة
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فوز كبير لبيروت فيرست على هومنتمن

الربتغايل وفاز نظريه الفرنيس،
فستكون "يوروبا ليغ" جائزة
ترضية بدل ثمن النهائي.
مــن ناحيته ،ســيخرج
فرانكفورت نهائيا ً من ســباق
التأهل يف حال الخسارة ،أو اذا
فاز ســبورتينغ عىل توتنهام،
حيث سيجد األملان أنفسهم يف
قاع الرتتيب.
هنا مباريات اليوم بتوقيت
بريوت:
 املجموعة األوىل:أجاكــس (هولنــدا) -
ليفربول (إنكلرتا) 22.00
نابــويل (إيطاليــا) -
الرينجرز (اسكتلندا) 22.00

 املجموعة الثانية:بروج (بلجيــكا)  -بورتو
(الربتغال) 19.45
أتلتيكو مدريد (إسبانيا) -
ليفركوزن (أملانيا) 22.00
 املجموعة الثالثة:إنــر (إيطاليــا)  -بلزن
(تشيكيا) 19.45
برشــلونة (إســبانيا) -
بايرن ميونيخ (أملانيا) 22.00
 املجموعة الرابعة:فرانكفــورت (أملانيــا) -
مرسيليا (فرنسا) 22.00
توتنهــام (إنكلــرا) -
سبورتينغ (الربتغال) .22.00
(أ ف ب)

بال :ألكاراز الى الدور الثاني
عانى اإلســباني كارلوس ألــكاراز املصنــف أول عاملياً،
األمرين لبلوغ الدور الثاني من دورة بال الســويرسية الدولية
يف كرة املرضب ،عندما احتــاج اىل ثالث مجموعات للفوز عىل
الربيطاني جاك درابــر بصعوبة وبنتيجة  6-3و 2-6و 5-7يف
ساعتني و 17دقيقة يف الدور األول.
واســتعاد ألكاراز ( 19عاماً) نغمة االنتصــارات بعدما
كان ودّع دورة أستانا الكازاخســتانية من الدور األول عىل يد
البلجيكي دافيد غوفان ،يف أول دورة شارك فيها منذ تتويجه يف
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة ،آخر البطوالت األربع الكربى
عىل مالعب "فالشينغ ميدوز" ،مطلع أيلول املايض.
وكان ألكاراز قد خرس مباراته االوىل منذ تتويجه بباكورة
القابه الكربى ،عندما ســقط أمام الكندي فيليكس أوجييه-
ألياســيم يف الجولة الثانيــة من الدور األول ملســابقة كأس
ديفيس ،قبل أن يساهم يف تأهل منتخب بالده إىل ربع النهائي
بفوزه عىل الكوري الجنوبي كوون ســونوو يف الجولة الثالثة
األخرية.
ويلتقي ألــكاراز يف الــدور املقبل مع الفرنــي أدريان
مانارينو أو الهولندي بوتيتش فان دي تزاندشلوب.
(أ ف ب)
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ّ
حقق فريق بريوت حامل اللقب فوزا ً
كبريا ً عىل مضيفــه هومنتمن بفارق 24
نقطة ،وبنتيجــة ( )82-106عىل ملعب
ســنرت مزهر يف أنطليــاس أمس ضمن
املرحلــة الرابعة من بطولــة لبنان لكرة
الســلة ،األرباع (-79()38-57()14-28
.)62
وبــرز عمر جمال الديــن يف صفوف
بطل لبنان محققا ً "الدوبل دوبل" بإحرازه
 25نقطة و11ريباونــدز ،فيما كان عيل
حيدر أفضل مســجّ ل يف صفوفه برصيد
 28نقطة و 8ريباونــدز ،وأضاف كينيث
هورتون  20نقطــة و 7ريباوندز .أما من
جانب هومنتمن فســجّ ل الثنائي األجنبي
جييس جونز وجاريد دواين أكثر من نصف
نقاط فريقهمــا ،إذ أحرز األول  32نقطة
و 5تمريرات حاســمة ،فيما حقق جاريد
دوايــن "الدوبل دوبل" مع  21نقطة و14
ريباوندز.
ويف مباراة ثانيــة أقيمت عىل ملعب
مجمع امل ّر الريــايض يف البورشية ،تغلب
هوبس عىل ضيفه ليــدرز الصاعد حديثا ً
اىل الدرجــة األوىل بفــارق  5نقاط (-65
 .)60وتختتم املرحلة الرابعة اليوم بمباراة
واحدة تجمع فريقي أطلس وبيبلوس عىل
ملعب مدرســة الراهبــات األنطونيات يف
زحلة الساعة السابعة والنصف مساء.

صراع بين جيرار حديديان (بيروت) وطانيوس عقيقي

أخبار سريعة
ال ثالث لهما

كان الفتاً ،لكن ليس مستغرباً،
ما استقطبه ملعب نادي غزير
األحد الفائت خالل مباراة الحكمة
ودينامو في بطولة لبنان لكرة
السلة من حشد جماهيري غفير
ضاقت به المد ّرجات ،حيث لم يعد
هناك موطئ قدم قبل إنطالق اللقاء
بساعات ،على رغم ّ
أن الموسم ال
يزال في بدايته .ويُتوقع ان يتجدّد
المشهد عينه يوم السبت المقبل
في ملعب المنارة معقل النادي
الرياضي الذي يخوض مواجهة
صعبة أمام دينامو .ويُع ّد مشجّ عو
الحكمة والرياضي األكبر من دون
منازع على الساحة المحلية ،حيث
ال منافس ثالثا ً لهما لناحية القاعدة
الجماهيرية الضخمة التي يتمتع
بها الناديان في مختلف المناطق
اللبنانية.

غياب أوسايند

رونالدو يعود إلى تمارين يونايتد
عاد الربتغايل الدويل كريستيانو رونالدو اىل تمارين
فريقه مانشســر يونايتد االنكليزي ،للمرة األوىل منذ
رفضه الدخول كبديل يف املبــاراة أمام توتنهام األربعاء
املايض يف الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم.
واســتُبعد رونالدو عــن املباراة امام تشــليس يف
ستامفورد بريدج السبت ( )1-1يف الدوري.
لكن عودة رونالــدو اىل التمارين مع املجموعة هي
ربما مؤرش عىل إمكانية مشاركته يف املباراة ضد شرييف
ترياســبول يف مولدوفا غداً ،ضمن منافســات الدوري
االوروبي "يوروبا ليغ".
وأشــارت تقارير صحافية اىل أن املدرب الهولندي
إريك تن هاغ أجرى محادثــات مع رونالدو منذ اتخاذه
قرار استبعاد الالعب عن الفريق.
وســبق لرونالدو أن أغضب مدربه عندما غادر هو
والعبون آخرون ملعب "أولد ترافورد" ،قبل نهاية املباراة
الودية ضد رايو فاليكانو اإلســباني قبل انطالق املوسم
يف تموز املايض.
وأقــ ّر رونالدو أن ما حصل يف املباراة امام توتنهام،
وهي االفضل للفريق بإرشاف تن هاغ (2-صفر) وكادت
تنتهي بنتيجة مدوية لوال تألق الحارس الفرنيس هوغو
لوريس ،خطأ ،وأنه "أحيانا ً ننجر يف خضم اللحظة".

وأكد" :االستســام للضغط ليس خيــاراً .لم يكن
يوماً .هذا مانشسرت يونايتد ويجب أن نبقى موحدين.
قريبا ً سنكون معا ً مجدداً".
وحاول الربتغايل الرحيل خــال الصيف بحثا ً عن
فريق يشارك يف دوري أبطال أوروبا لكن من دون جدوى.
ومع تبقي نحو ســتة أشــهر عىل عقده ،أشارت
التقارير اىل أن النادي سيسمح له بالرحيل خالل سوق
االنتقاالت الشتوية مطلع العام املقبل يف حال التوصل اىل
اتفاق مع نا ٍد آخر.

لم يشارك العب نادي المريميين
ديك المحدي الكندي تشين أوسايند
مع فريقه أمام الرياضي بيروت
أول من أمس اإلثنين بسبب اإلصابة
التي تع ّرض لها في المباراة أمام
الحكمة ضمن المرحلة الثالثة،
األمر الذي صعّ ب من مهمة الفريق
في مجاراة خصمه .ويُتوقع أن
يعود أوسايند الى التمارين خالل
األسبوع الجاري لكي يكون جاهزا ً
لمباراة المريميين المقبلة أمام
ليدرز اإلثنين المقبل .يُذكر ّ
أن
الفريق المتني حقق هذا الموسم
إنتصا َرين مقابل خسارتَين لغاية
اليوم.

شابات لبنان بطالت
غرب آسيا

تجريد أنتيوخ من ذهبيّتها األولمبيّة
أعلنت وحدة النزاهــة التابعة لالتحاد الدويل
أللعاب القــوى تجريد الروســية ناتاليا أنتيوخ،
املعاقبة من محكمة التحكيم الرياضية بســبب
املنشــطات ،من امليدالية الذهبية األوملبية للعام
 2012يف ســباق  400م حواجز ،مع اإللغاء بأثر
رجعي لنتائجها لسنة إضافية.
وكانــت أنتيوخ ،املعتزلــة البالغة من العمر
 41عاما ً حاليــاً ،عوقبت يف ربيع العام املايض من
قبل محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بشــطب
نتائجها التي حققتهــا يف الفرتة بني  30حزيران
 2013و 31كانون األول  2015بسبب املنشطات،
عىل أساس األدلة الواردة يف تقرير املحقق الكندي
ريتشــارد ماكالرن املفوض مــن الوكالة العاملية
ملكافحة املنشطات (وادا).
وكان ماكالرن كشــف عن برنامج تنشــط
ممنهج بني  2011و 2015برعاية الدولة الروسية
والتالعب بعينات أكثر من  500فحص مخربي يف
مخترب موسكو ما شكل فضيحة كربى.
ومددت وحــدة النزاهة التابعة لالتحاد الدويل
أللعاب القوى هذه الفرتة من  15تموز  ،2012أي
قبل  12يوما ً من أوملبياد لندن ،بســبب "استخدام

مــادة أو طريقة محظورة" عىل أســاس تحليل
البيانــات من نظــام إدارة املعلومــات يف مخترب
موسكو ،وهو ما حرم العدّاءة الروسية من اللقب
األوملبي يف سباق  400م حواجز ،بعد عرش سنوات.
وكانت أنتيوخ ج ّردت من ثالثة ألقاب عاملية
يف ســباق التتابــع  4مــرات  400م يف بطوالت
العالم (الربونزية عامي  2009و ،2011والذهبية
عام  )2013بســبب اســتبعاد بعــض زميالتها
اللواتي شاركن يف هذه السباقات بداعي تناولهن
املنشــطات ،باإلضافة إىل فضية الســباق ذاته يف
أوملبياد لندن( .أ ف ب)

توّ ج منتخب لبنان "أ" بطالً
لكأس إتحاد غرب آسيا الثالثة
للشابات في كرة القدم (دون
 18عاماً) بعد فوزه على
المنتخب السوري بنتيجة كبيرة
( )1-5في المباراة النهائية التي
أقيمت أمس على ملعب فؤاد
شهاب الرياضي في جونية.
سجل أهداف المنتخب اللبناني
ك ّل من قائدته أمينة كريمة ()2
وكريستي معلوف وهبة علوش
وإيفلينا الحداد ،فيما أحرزت
حياة أيوب الهدف السوري
الوحيد .وفي الختام ،توّ ج رئيس
اإلتحاد اللبناني لكرة القدم
المهندس هاشم حيدر واألمين
العام جهاد الشحف وعد ٌد من
أعضاء اإلتحاد المنتخب البطل.
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رفــــــيـــــــق خـــــــوري

جمهورية الفراغ
بال شرعية
لبنان دفع غاليا ً ثمن سياسة :أنا أو ال أحد.
ويراد له اليوم أن يدفع ما بقي له ثمن سياسة:
أنا او ال بلد .وآخر ما بقي له هو «الشرعية»
التي تسيّر عمل المؤسسات ،ولو كانت شكلية.
ونحن على الطريق الى فقدان الشرعية .رئيس
الجمهورية الذي هو «رئيس الدولة ورمز
وحدة الوطن» حسب الدستور تغيب شرعيته
منتصف ليل  31تشرين األول الحالي بالشغور
الرئاسي المخطط له بدم بارد .المجلس
النيابي يفقد شرعيته حين يمتنع عن القيام
بواحد من أهم واجباته ومهامه ،وهو إنتخاب
رئيس للجمهورية بصرف النظر عن الفارق
بين النواب الذين اختاروا مرشحا ً ويصوتون
له والنواب الذين يصرون على الال إنتخاب
سواء باألوراق البيض أو الملغاة أو بتطيير
النصاب .حكومة تصريف األعمال التي تستعد
لممارسة صالحيات الرئيس بعد الشغور يدور
جدل دستوري وسياسي حول شرعية قيامها
بدور الرئيس .وهذا عمليا ً يتجاوز الشغور الى
الفراغ الكامل.
وال احد يعرف إن كانت القوى العربية
والدولية التي تكرر دعوتنا الى انتخاب
رئيس ستفرض العقوبات التي تلوح بها على
المعرقلين .لكن هذه القوى ترفض صراحة
تقديم المساعدات للبنان عبر األقنية الرسمية
ولم تعد تأتمن التركيبة الحاكمة والمتحكمة
والتي هي عمليا ً مافيا على دوالر واحد.
والمفارقة أن علينا نحن ضحايا هذه المافيا
التي سطت على المال العام والخاص ولعبت
بمصير البلد وتالعبت بالشرعية ،أن نأتمنها
على حاضر لبنان ومستقبله.
وال أحد يجهل ما ينتظرنا من شقاء
يفوق كثيرا ً ما نعانيه اليوم .فمن دون
رئيس جمهورية وحكومة ليست لفريق
واحد وإصالحات وإتفاق مع صندوق النقد
الدولي ،يبدو ترسيم الحدود البحرية مع
إسرائيل إلستثمار ثروتنا الغازية كأنه اتفاق
معلق في الفراغ يصعب تنفيذه حتى على
«توتال» .ومن دون كل ذلك ،فال احد يستثمر
قرشا ً في أي مشروع إقتصادي إلنقاذ لبنان
وإخراجه من أعمق هاوية .لكن هذا آخر
هموم التركيبة السياسية التي تزداد وقاحة
وغطرسة بمقدار ما تقل شرعيتها .حتى
اإلنهيار الذي يكتمل ،فإنه بالنسبة إليها
ورقة للتوظيف السياسي حيث الربح لها
والخسارة على الناس.
من األحاديث المشهورة واحد يقول« :هناك
أناس يجب ان تُقاد الى الجنة بالسالسل».
ومن الوقائع المخيفة في لبنان أن هناك
مافيا تهلل وتفاخر وتعتبر نفسها منتصرة،
من خالل دفع اللبنانيين الى جهنم.
والمشهد ال يوصف :خليط من التراجيديا
والعبث والسوريالية والمهزلة .وصور من
العهر والفساد واإلثراء على حساب الفقراء
واإلستخفاف بالعقول والتلذذ بإذالل الناس،
يخجل منها أي حاكم في جمهورية موز.
وإصرار على الذهاب الى جمهورية الفراغ
والحفاظ على المواقع فيها.
يقول جالل الدين الرومي« :حيث توجد آثار
متهدمة ،هناك أمل في العثور على كنز» .لكن
ما نعثر عليه في الخراب اللبناني هو مافيا
تسطو على ما بقي معنا من ليرات.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

تذوب حبات اللؤلؤ
يف الخ ّل الحتوائها
كربونات الكالسيوم.

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

مستعد نام بالقصر
من أول اإلسبوع الجايه
و حتى ّ
تتشكل الحكومة.

الشاي األسود يطيل عمرك!
حان الوقت لإلشادة بمنافع الشاي األسود الذي يُعترب من
أشهر املرشوبات يف العالم .نرش موقع «حوليات الطب الباطني»
نتائج دراســة واسعة ،يف  29آب ّ ،2022
فتبي أن رشب الشاي
األسود يرتبط بإطالة العمر .قيّم الباحثون عادات رشب الشاي
لدى نصف مليون شخص تقريبا ً يف منتصف العمر ،يف اململكة
املتحدة ،وراقبوهم ألكثر من  11ســنة .قال معظم املشاركني
( 85%منهم) إنهم يرشبون الشاي بانتظام ،واعرتف  89%من
املستهلكني بأنهم يختارون الشاي األسود تحديداً.
ً
مقارنة بمن ال يستهلكون الشاي األسود ،تراجع خطر
الوفاة املبكرة ألي سبب لدى من كانوا يرشبون كوبَني أو أكثر

من الشــاي األسود يومياً ،بنســبة ترتاوح بني  9%و،13%
بما يف ذلــك مخاطر الوفاة املرتبطة بأمراض القلب واألوعية
الدموية أو الجلطات الدماغية .لم تتغري النتائج عند إضافة
الحليب أو السكر إىل الشاي ،أو إذا كان الشاي دافئا ً أو ساخنا ً
أو الذعاً ،أو إذا تزامن مع رشب القهوة ،أو إذا كان مستهلكو
الشاي مصابني بحساسية فائقة تجاه الكافيني.
كانت الدراسة ترتكز عىل مراقبة املشاركني ،ما يعني
أنها ال تثبت أن الشــاي األسود هو الذي يطيل عمر الناس.
لكننا نعرف أن هذا الشــاي غني بعنارص كيماوية نباتية
تعطي منافع صحية عدة ،ال سيما الثيفالفني.

حُطام ُمطابق لسفينة  Vasaالشهيرة
ً
ً
مطابقة
سفينة
إكتشــف علماء آثار بحرية
تماما ً للســفينة السويدية الشــهرية  Vasaيف
فاكســهولم ،عىل بعد حــواىل  30كيلومرتا ً من
ستوكهولم ،وتحمل اسم ( Appletالتفاحة) ،وقد
بَنَتها عام  1629الرشكة نفسها التي بنت ،Vasa
بعد عام من غرق الســفينة الشهرية يف رحلتها
األوىل .واعترب عالم اآلثار جيم هانسون الذي كان
بني املسؤولني عن الحفريات أن« :طريقة البناء
والحجم املذهل بدَوا مألوفني جداً ،ما جعلنا نأمل
يف العثور عىل إحدى السفن املشابهة لفاسا».
وأوضح متحف  Vrakلحطام الســفن أن
الحطام الضخم شــوهد للمرة األوىل يف كانون
األول  2021يف مضيق قبالة فاكســهولم .فيما
ٌ
دراســة أخرى للحطام أُجريت يف ربيع
كشفت

َ
تشاهد قبل
 2022عن تفاصيل يف السفينة لم
اليوم إال عىل  ،Vasaورشح املتحف أن التفاصيل
الفنيــة واألحجام وعينات الخشــب أكدت أن
الحطام يعود إىل  ،Appletالسفينة التوأم لها.
وأعلن عام  2019اكتشاف سفينتَني حربيتَني
أخريَني يف املنطقة نفســهاُ .
وســمّ يت السفينة
الشــهرية تيمّ نا ً بأحد ملوك الســويد ،وكان من
املفرتض أساســا ً أن تكون بمثابــة رمز للقوة
العسكرية السويدية ،لكنها غرقت خالل رحلتها
األوىل يف مياه العاصمة السويدية عام  1628بسبب
أخطاء التصميم التي جعلتها عاجزة عن الطفو،
ولم تكن لدى غرقها اجتــازت أكثر من كيلومرت
واحد .وانتُشل حطامها عام  1961وهو معروض
اآلن يف متحف  Vasaيف ستوكهولم( .أ ف ب)

وفاة الرجل "األكثر قذارة في العالم"
توىف رجل إيرانــي كان يُعرف بـ»األكثر قذار ًة يف
العالم» المتناعه عن االستحمام لعقود ،عن  94عاماً.
ورحــل الرجل املكنّى «عمــو حاجي» الذي لم
يستح ّم عىل مدى أكثر من نصف قرن ،أي ما يزيد عن
 50سنة ،يف قرية دجكه يف محافظة فارس يف جنوب
الجمهورية اإلســامية ،وكان يتفادى االستحمام
خشــية أن يؤدي ذلك اىل «إصابتــه باملرض» .وذاع
صيت الرجــل الذي أمىض حياته عازباً .وأشــارت
وسائل إعالم محلية اىل أنه تم إعداد وثائقي عنه عام
 2013بعنوان «الحياة الغريبة لعمو حاجي» .تجدر
اإلشارة إىل أنه وقبل أشــهر وللمرة األوىل ،أحرضه

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

بعــض أهل القرية إىل الحمام من أجل االغتســال.
وكان «عمو حاجي» ،الذي أكد األطباء تمتعه بصحة
ً
جيدة ،يتبــع حِ ً
غذائية تتكون بدرجة كبرية من
مية
الحيوانات املقتولــة ،إذ يدَّعي أن غذاءه املفضل هو
لحم النيص الفاسد .كما كان ينزعج عندما يحاول
القرويــون أن يجلبوا له وجبــات مطهوّ ًة يف املنزل
ً
ومياها ً
نظيفة ،ولكن رغم أنه يرفض املياه النقية،
كان يحافظ عىل رطوبة جسمه من خالل احتساء
البك ويصبّه
غالون من السوائل يومياً ،يجمعه من ِ
عن طريق صفيحة زيت صدئة.
أما تســليته املفضلة فكانــت تدخني فضالت

الحيوانات عرب الغليون الخاص به ،وعندما ال تتوافر
حوله هذه الفضالت ،كان يكتفي بسجائر التبغ ،التي
ً
دفعة واحدة.
يدخن خمس سجائر منها
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