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شريكنا "العدو الغاشم"
ال تخوين وال إدانة بل نظرة اشمئزاز
وريبة .فعلياً ،هو اتفاق بنكهة التنازل
يحوّلونه زورا ً إنجازا ً وطنياً .إحتراما ً لعقول
الناس يجب أال يسمُّ وه انتصارا ً فرضته
إرادة فخامته الصلبة والمسيّرات الرادعة.
أرادوا الترسيم ّ
وحققوه .لم يستشيروا إال
نفسهم وكواليس عالقاتهم الدولية ،ولم
يعرضوه على برلمان أو شعب لالستفتاء.
ليس سرا ً على اإلطالق أن أسبابه إقليمية
متعلقة بمصالح إيران ،ومحلية قوامها حاجة
"المنظومة" إلى تعويم نفسها بعد تسبّبها
باإلنهيار.
حصل ما حصل ،قد يكون االتفاق في
مصلحة لبنان إذا أديرت موارد استخراج
الغاز بما يمليه القانون واألصول ،وقد
يتحوّل نقمة لو طبّقت عليه معايير أهل
السلطة العامرة بتسخير النفوذ ومقدّرات
الدولة للمحاصصة والفساد ...وبناء أحدث
ّ
"الفيلت".
الشكوك مشروعة .وال يُالم اللبنانيون
على الثقة المعدومة بـ"منظومة الترسيم"،
خصوصا ً أن التفاوض بدأ من "خط
ّ
النهاية" وأن خسارتنا البحرية
المحققة من
"التهريبة" أقل بقليل من ُخمس مساحة
لبنان.
حبل التضليل قصير .هذا الترسيم ليس
اتفاقا ً تقنيا ً يشبه ما جرى لسنوات بين
الوفدين العسكريين في الناقورة ،وال صيغة
غير رسمية تشبه "تفاهم نيسان" .حتى
المبتدئون بالقانون الدولي يعتبرون أن
ما يسري على "اتفاق هوكشتاين" ينطبق
على المعاهدات .هناك تواقيع دولتين على
مستوى أرفع مسؤول في السلطة التنفيذية،
ُ
ٌ
وتوثيق لدى األمم المتحدة،
وضمانة واشنطن
الموازية لكل التعهّ دات .فهل تو ََّقع أي عاقل
عناقا ً حارا ً وفتحا ً لبوابات الحدود وتسريحا ً
للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان؟.
إلنكار خطوة "التطبيع البحري"
واالنفصال بين الواقع والخطاب جذو ٌر
ضاربة في تاريخ المنطقة ومنطق الممانعة.
أمس تخ ّلينا رسميا ً عن الحقوق التي يضمنها
الخط  ،29وال يُذ ِّكرنا اعتبار المنظومة هذا
الترسيم انتصارا ً كبيرا ً إال بـ"أحمد سعيد"
الذي كان طوال حرب "األيام الستة"
(حزيران  )1967يعلن من "صوت العرب"
إسقاط الطائرات اإلسرائيلية بالمئات فيما
مطارات مصر حُ طمت كلها خالل الساعات
األولى للحرب .كانت هزيمة نكراء سميناها
"نكسة" بعدما "أدهشنا العالم بتراجعنا"
في سيناء والجوالن.
ومن "الءات الخرطوم" إلى "جبهة
الصمود والتصدي" وصوال ً إلى يومنا
الحاضر ،ح َّل الكالم الصدئ مكان الحقيقة،
وازدهر الخطاب الخشبي المعادي
ّ
لالمبريالية
متوسالً قمع الحريات وتثبيت
أنظمة االستبداد .العراق "الجاهز لتدمير
نصف إسرائيل" بـ"الكيماوي المزدوج"
انتهى قائد بعْ ثِه في حفرة بعدما احتل جارته
الكويت .و"قلب العروبة النابض" الذي
تم َّرس بتخوين كل العرب بحجة تحرير
فلسطين أرسل نصف مواطنيه الى القبور
أو النزوح ،وهل َّم ج ّراً ...أما إيران التي ورثت
هذا الخطاب وتُفاخر بالسيطرة على أربع
عواصم عربية فتتلقى الضربات في محيط
مطار دمشق بينما يباهي قادتها العسكريون
بقدرتهم على إبادة "الكيان الصهيوني" في
سبع دقائق.
االنتصار الذي تدّعيه "الممانعة" في
لبنان ال يختلف بشيء عما سبق من ادعاءات.
َّ
وقعت بقلم أداتها ميشال عون معترفة خطيا ً
بدولة إسرائيل ،فيما موجبات االيديولوجيا
والهيمنة الداخلية توجب اإلصرار على القول
إننا َّ
وقعنا مع "فلسطين المحتلة" ولم
نعترف بـ"العدو الغاشم" الذي يشاركنا
أرباح حقل قانا ...بعدما أهديناه كاريش.
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عون ينسف "حوار برّي" ...وميقاتي يضع "تحريف التأليف" في خانة "التخريف"

أتم واجباته مع "حزب الله":
العهد ّ
"الطبع غلب التطبيع"!
يف شكل إبرام اتفاقية الرتسيم الحدودي البحري بني لبنان
وإ ٍرسائيل أمس ،ظهر طرفا االتفاقية عىل طريف نقيض يف كيفية
تظهريها وتوثيقها رســمياً ،فبينمــا كان الجانب اإلرسائييل
متصالحا ً مع نفسه وشعبه يف اتباع األصول املتبعة واملتعارف
عليها دوليا ً يف إقــرار االتفاقيات الحدوديــة بحيث اجتمعت
الحكومة اإلرسائيلية وصادقت بكامل هيئتها عىل اتفاق الحدود
البحرية مع الدولة اللبنانية ،وسط مجاهرة رئيسها يائري البيد
ّ
بأن "لبنان اعرتف بدولة إرسائيل" بموجب هذا االتفاق ،وتأكيد
املتحدث باسم الحكومة ّ
أن اتفاقية الرتسيم البحري املربمة مع
لبنان "ستجعل إرسائيل من أكرب الدول املصدّرة للغاز" ،طغت
عىل الضفة اللبنانيــة املقابلة مالمح اإلرباك واالرتباك والخجل
عىل أداء السلطة يف مشهدية بدت أقرب إىل "التهريبة الوطنية"
من "اإلنجاز الوطني".
١٣

"جهنّم" التعطيل...
واإلنهيار اإلقتصادي
خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
دخل الرئيس ميشــال عون قرص بعبــدا يف العام
 2016عىل "جثة" الهندســات املالية ،وسيخرج منه يف
العام  2022عىل "ركام" االقتصاد .عامان وثالثة أشهر
من أصل ســتة أعوام أمضاها لبنــان من دون حكومة
فاعلة قادرة عــى اتخاذ القرارات .وقــد بلغ عدد أيام
الفراغ الحكومي منذ  31ترشين االول  2016ولغاية 31
ترشين االول  2022حواىل  850يوماً ،تشــكل حواىل 40
يف املئة من أيام العهد .بني العامني ،ســنوات ّ
ست مليئة
بالخضات االقتصادية واالنهيارات املالية.
١٣

البرلمان العراقي يمنح
حكومة السوداني الثقة
كما كان متوقعاً ،وبعد عــام من التوتر الذي وصل إىل عنف
دام أحياناً ،أصبح للعراق أخريا ً حكومة جديدة بعد منح الربملان
الثقة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه ،الذي عليه أن
يواجه اآلن تحدّيات جمّ ة سياسية واقتصادية ومالية .وحصلت
حكومة السوداني عىل ثقة الربملان بالغالبية املطلقة أمس ،كما
أفاد بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجديد ،يف خطوة
هي األخرية قبل أن ّ
يتول وفريقه الوزاري مهامهم رسميّاً .وأوضح
البيان أن حكومة السوداني نالت ثقة مجلس النواب بعد التصويت
بالغالبيــة املطلقة ،أي النصف زائدا ً واحدا ً مــن  329نائباً ،عىل
الربنامج الوزاري ث ّم عىل  21وزيرا ً برفع األيدي داخل قاعة الربملان
يف العاصمة خالل الجلسة التي شارك فيها  253نائباً.
١٣

هوكشتاين خالل مؤتمره الصحافي في عين التينة أمس (أ ف ب)

ّ
وتدمر البنى التحتية
واشنطن :المسيّرات اإليرانية تقتل المدنيين األوكرانيين

بوتين يهاجم "الهيمنة الغربية":
الكوكب في وضع ثوري!
وســط املخاطر التي تعصف بأوروبا والعالم،
خصوصا ً مع هزائم الجيش الرويس املذ ّلة يف امليدان
األوكراني وما قد يرتتّب عنه من استخدام الكرملني
لســاح غري تقليدي لقلب "الطاولة العسكرية"
عىل كييف ،ح ّذر "القيرص" الرويس فالديمري بوتني
أمس من ّ
أن العالم يدخل عقدا ً "هو األكثر خطورة"
منذ الحرب العاملية الثانيــة ،الفتا ً إىل أن الرصاع يف
أوكرانيا صورة من املعركة ض ّد "الهيمنة الغربية".

وأمام منتدى "فالداي" للحوار يف موســكو،
قال بوتني" :نحن عند لحظــة تاريخية .نحن بال
شــك نواجه العقد األكثر خطورة ،األكثر أهمية،
(العقد) الــذي ال يُمكن التنبّؤ بــه" منذ ،1945
معتربا ً ّ
أن "الغرب غري املتحد بشكل واضح ،ليس
يف وضع يســمح له بقيادة العالم ،ولكنّه يسعى
يائساً ،ومعظم شعوب العالم ال تستطيع القبول
بذلك".
١٣

القمع الدموي مستمرّ ...وفرنسا تل ّوح بعقوبات أوروبية

مطالبة بتحقيق دولي
في "وحشيّة" النظام اإليراني

خالل إحدى التظاهرات في كردستان إيران (لقطة من فيديو)

مع اتساع رقعة التظاهرات واإلرضابات
التي تع ّم إيــران ،حيث تلجأ الســلطات إىل
اعتماد أســاليب قمع دموية يف محاولة منها
إلنهاء زخم "ثورة النســاء" ،من دون جدوى
حتّى اآلن ،ندّد املق ّرر األممي الخاص يف شأن
حقوق اإلنســان يف إيران جواد رحمن أمس
بـ"وحشية" النظام اإليراني ،مطالبا ً بإحداث
"آلية دولية" للتحقيــق يف مقتل املتظاهرين
منذ بدء االحتجاجات الصاخبة يف الجمهورية

اإلسالمية .وإذ قال رحمن خالل مؤتمر صحايف
ّ
إن "إيران تشــهد اضطرابا ً يعود يف جزء منه
إىل وفاة مهسا أميني ،ضحية وحشية الدولة
وقمعها" ،أوضــح أن "املتظاهرين يُطالبون
بالعدالة" ،معتربا ً أنّــه "يف الظروف الراهنة،
ويف غياب سبيل وطني للمحاسبة ،أطلب من
املجتمع الدويل إحداث آليــة تحقيق دولية"
تهدف إىل "تحديد املسؤوليات بالنسبة إىل ما
حصل منذ وفاة مهسا أميني".
١٣

٢
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بكركي تتحرّك على خط الرئاسة :غربلة

«"دينامية »" الناقورة ودور الخارج رئاسيًا

غــــادة حـــالوي

تاريخان يفترض أن ينقال لبنان من حلبة التجاذبات
والتوازنات الداخلية (المختلة) إلى حلبة التوازنات
الخارجية.
 27تشرين األول دخل لبنان حقبة التنقيب عن النفط
والغاز مع ما يتط ّلبه ذلك من تخطيط بعيد المدى ،وصبر
ونفس طويل قبل أن يبدأ البلد باستثمار الثروة النفطية
والغازية الدفينة في البحر .خالفا ً للتس ّرع من قبل أهل
ّ
بالمن والسلوى بعد توقيع
الحكم في وعد اللبنانيين
االتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ،يتطلب
ظهور منافع وفوائد هذا االتفاق سنوات وليس أشهرا ً أو
أسابيع.
بات أقل اللبنانيين دراية ومعرفة بالجوانب التقنية
للعملية المعقدّة التي يتطلبها استخراج النفط والغاز من
البحر ،يدرك ذلك خالفا ً للدعاية التي نسمعها .فإسرائيل
بدأت التحضير في العام  ،2013ثم باشرت اكتشاف
المخزون وكمياته العام  ،2018كما سبق للوسيط
األميركي آموس هوكشتاين أن أبلغ المفاوضين اللبنانيين
في إحدى زياراته المكوكية المتقطعة مطلع العام
الحالي ،لتبدأ بحصاد النتيجة آخر العام .2022
وإذا كان بعض الخبراء يعتبر ّ
أن بإمكان لبنان
الرسملة على بداية العملية االستثمارية سواء بالحصول
على قروض ،أو ببدء الشركات التي تقدم الخدمات
للشركات العالمية المستثمرة ،ضخ أموال للتأسيس
لعملياتهاّ ،
فإن ذلك سيبقى مشروطا ً بالقدر العالي من
الشفافية والحوكمة ،التي قد تحتاج إلى تعديالت على
التعديالت التي أدخلت على قانون البترول على دفعتين
آخرها في  ،2017من أجل تطويع هذا القانون مع رغبة
قوى سياسية معروفة بأن تكون شريكا ً مضاربا ً للشركات
العالمية .اشتراط عبارة «اإلصالحات» ستتكرر بالنسبة
إلى قطاع النفط والغاز مثلما نسمعها منذ أكثر من 10
سنوات بالنسبة إلى األوضاع المالية والمصرفية واإلدارية،
وفي قطاعات الكهرباء والطيران المدني واالتصاالت...
إلخ.
حتى االستثمار السياسي والدعائي إلنجاز الترسيم،
مع نهاية عهد الرئيس ميشال عون ،وجدت التوازنات
الخارجية أنّه من المفيد توزيع رصيده بالعدل
والقسطاس .فباإلضافة إلى شكر الرئيس جو بايدن
للرئيس ميشال عون وآخرين ،قبل أسبوعين ،ثم رد
األخير اللفتة ،حرصت الخارجية األميركية على تضمين
بيانها أول من أمس لإلعالن عن زيارة هوكشتاين ،عبارة
عن أنه تم «وضع أسس المفاوضات التي جرت في اتفاق
اإلطار سنة  2020بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه
بري».
«الدينامية الجديدة» التي تحدثت أوساط دبلوماسية
غير لبنانية ،وثيقة الصلة بمفاوضات الترسيم ،على
أن إنجازه قد خلقها على الصعيد اإلقليمي ،ستكون
موضوع اختبار في األشهر المقبلة ،بموازاة بدء إجراءات
التنقيب واالستخراج من قبل لبنان .ومع أن معظم الوسط
السياسي والرسمي اللبناني ال يأخذ بكالم يائير البيد
أمس عن أن االتفاق اعتراف بدولة إسرائيل ،ورغم أن
إعالنا ً كهذا يمكن تصنيفه على أنه للتعبئة االنتخابية قبل
أيام من عمليات االقتراع اإلسرائيليةّ ،
فإن ما حصل ،يمكن
وصفه على أنّه تسليم لبناني باألمر الواقع سياسياً ،وإن
لم يكن اعترافا ً بالمعنى القانوني .هذا االلتباس ربما كان
وراء امتناع أو تردد بعض العسكريين في المشاركة في
الوفد الذي وقع على الورقة اللبنانية لالتفاق في الناقورة،
رغم أنّها منفصلة عن الورقة اإلسرائيلية .لكن هناك وجها ً
آخر لـ»الدينامية الجديدة» التي نشأت بعد االتفاق،
عكسها ما قاله بايدن في بيانه الجديد أمس ،عن أن
«الطاقة في شرق المتوسط يجب أال تكون سببا ً للنزاع...
واالتفاق يق ّربنا من رؤية لشرق أوسط أكثر أمانا ً وتكامالً
وازدهارا ً يوفر منافع لجميع شعوبه».
وهذا مؤشر على أن لبنان سيكون مستقبالً أمام تحدي
الدخول في أحالف وصيغ تعاون حول قطاع الطاقة على
الصعيد اإلقليمي ،حيث سيضطر إلى خيارات تأخذ في
االعتبار «األمر الواقع» من دون اتفاق سالم مع إسرائيل،
لكن مع ما سمي «سالم اقتصادي» .واتفاق الترسيم يبقي
أميركا حاضرة في ما بعد توقيعه ،لمعالجة أي إشكال.
التاريخ الثاني هو  31تشرين األول حين يبدأ اليوم
األول من الشغور في الرئاسة .فانتهاء المهلة الدستورية
من دون أن تتمكن التوازنات الداخلية من انتخاب رئيس،
قد تفرض «الدينامية الجديدة» ثقالً أكبر للضغوط
الخارجية من أجل التوصل إلى اختراق في انتخاب
الرئيس ،على أساس ح ّل وسط يسعى إليه الخارج في
إطار جهود ضمان االستقرار .ومع أن دعوة بري إلى
الحوار يجد فيها البعض محاولة منه من أجل اإلفادة
من الضغط الخارجي إلنهاء الفراغ في سرعة ،فإن
اختبار الدور الخارجي في هذا المجال يخضع العتبارات
منها انتظار ما سيؤول إليه االتفاق بين أميركا وإيران،
إذا جرى إحياء المفاوضات بعد االنتخابات النصفية
األميركية.

خلف الكواليــس يطبخ ملف
الرئاســة االوىل بهدوء وبعيدا ً عن
املزايدات السياســية و»هوبرات»
نواب «التغيري» تحت قبة الربملان.
بالتشاور مع البطريركية املارونية
تدخــل جهات سياســية يف حوار
موســع حول انتخابات رئاســة
الجمهورية  .يجرى اإلعداد لســلة
أسماء ملرشحني محتملني ال تكون
مســتفزة ألي جهة محلية .قبيل
ثالثة أيام من نهايــة عهد رئيس
الجمهورية ميشــال عــون ،مني
الباحثــون عن تشــكيل حكومة
بخيبة كربى .التفــاؤل الذي بنيت
عليه آمــال األســبوع املايض لم
يكمل مســاره الصطدامه بتمسك
كل طرف بســقف مطالبه .ورغم
ذلك ال تــزال تجــد يف األروقة من
يراهن عىل ربع الساعة األخري .لكن
بات واضحــا ً أن الحكومة لم تعد
مطلبا ً دولياً .الدولتان األساسيتان
أي فرنســا وأمريكا ال تزاالن عىل
موقفهما من ّ
أن تشــكيل حكومة
جديدة أو تطعيم الحالية بأســماء
جديدة ســيؤخران انتخاب رئيس
جديــد للجمهوريــة ويطيالن أمد
الفراغ الرئــايس .األهم هو انتخاب
رئيس للجمهورية.
داخليا ً بات «التيــار الوطني
الحر» وعىل خالف «حزب الله» أقل
حماســة لحكومة جديدة .مردود
أي حكومــة قد ال يكــون موازيا ً
ملردود التســوية املتعلقة بانتخاب
رئيس الجمهورية .سقف أي تغيري
حكومي هو تبديل عدد من الوزراء
لن يزيــد عىل ثالثة ،بينمــا للتيار
حاليا ً ســتة وزراء .الرئاسة باتت
هي األهم .

فكرة الحوار حول شخصية المرشح الرئاسي قيد التبلور في بكركي التي تعمل عليها بصمت

أســماء قيد التــداول وأخرى
اســتبعدت .عــى خط ســليمان
فرنجيــة ،ال يــزال «حــزب الله»
متحفظــا ً يف اإلعــان عــن تبني
ترشــيحه .يف املعلومات أن رئيس
«تيار املــردة» طلب مــن «حزب
الله» الرتيــث لشــهرين أو أكثر
حيــث يحتمل أن تطــرأ تطورات
إقليمية ودولية تخدم ترشــيحه.
يتحرك فرنجية رئاســياً ،لم يلمس
تحفظا ً أمريكيا ً عىل ترشــحه وال
فرنسيا ً لكن ال تزال أمامه عقبتان
أساســيتان هما موقــف اململكة
ّ
بتغي
الســعودية وهو ما يربطه
العوامــل الخارجية ورفض رئيس
«التيــار» جــران باســيل لتبني
ترشيحه وهذه معضلة ال يجد لها
«حزب الله» حالً.
ليســت املرة األوىل التي يب ّلغ
فيها باسيل «حزب الله» رصاحة أن
ال إمكانية النتخاب فرنجية ،اللهم
اإل يف حــال حصــول أعجوبة ما .
والقرار ذاته تبلغه البطريرك الراعي

أيضاً .فكرة الحوار حول شخصية
املرشــح الرئايس قيــد التبلور يف
بكركي التــي تعمل عليها بصمت.
من ناحية «التيار» فإن األســماء
املؤهلة للرئاسة كثرية وال تنحرص
بشــخص أو اثنــن باتــا خارج
املعادلة الرئاســية حسب ظنه ،أي
ســليمان فرنجيــة وقائد الجيش
جوزف عون .ترتبط حظوظ األول
بموافقة باســيل التي لــم تتوافر
بعــد بينما من رابع املســتحيالت
اتفاقه مع «القوات اللبنانية» ،أما
الثاني فأكثر من جهة داخلية باتت
مســتعدة للتصدي لتكرار تجربة
العسكر يف الحكم وما يحتاجه ذلك
من تعديل غري ممكن للدستور.

قد ال يجد «"حزب الله"» مفرًا
من اإلتفاق مع السعودية
على الرئاسة الثالثة لتمرير
اإلستحقاق الرئاسي

ينتظر «حزب الله» نهاية عهد
ميشــال عون للــروع يف البحث
الجدي بملف الرئاســة .لم يقطع
األمل يف نجاح محاوالته مع باسيل.
من دونه يصعب تأمــن األكثرية
الناخبــة ،ومعه ومــن دون نواب
الحزب اإلشــراكي يصعب تأمني
النصاب القانوني النعقاد جلســة
اإلنتخــاب .تدوير الزوايــا نيابيا ً
مطلوب وتحديدا ً مع النواب السنة.
قد ال يجد «حزب اللــه» مفرا ً من
االتفاق مع السعودية عىل الرئاسة
الثالثة لتمرير االستحقاق الرئايس.
خطه األحمر هنا هو خيار الرئيس
فؤاد السنيورة عىل وجه الخصوص
فيما األســماء املتبقيــة عرضة
للنقاش .تســهّ ل اململكة انتخاب
الرئيس من خالل النواب الســنة
فيســهل «حزب اللــه» من جانبه
انتخاب رئيس حكومة.
ويف حــال فشــل مثــل هذا
السيناريو ،سيكون انتخاب الرئيس
مســتبعدا ً يف ظل مجلــس نيابي

ويعطل شرط الثقة
"«حزب الله"» يضغط للتأليف...
ّ
كــلــيــر شــكــر
أمّ ا وقد انتهت مراســم توقيع
االتفاق الحــدودي مــع إرسائيل،
يفرتض أن تســتعيد الجهود التي ال
تزال تبذل يف ســبيل تأليف حكومة
اللحظــات األخرية ،األضــواء .لم
ييأس «حزب الله» من الدفع باتجاه
تقليص مســاحة التوتر السيايس
يف زمــن الشــغور الرئــايس ،قدر
املســتطاع .ولهذا ،تــرك مح ّركاته
عىل وضعيتها مــن العمل إىل حني
يفقد األمل ،ويكون الوقت قد خانه،
بمعنى اقرتاب لحظة خروج رئيس
الجمهورية ميشال عون من القرص،
ليفقد ّ
حق التوقيع.
أمّ ا قبل ذلــك ،فكل االحتماالت
ال تزال واردة ولو ّ
أن حماســة مدير
عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم
تراجعت خالل األيام األخرية ،أسوة
ببعض املطلعني عــى خ ّ
ط التأليف
وقد باتــوا مقتنعني ّ
أن الطرفني ،أي
فريق رئيــس الجمهورية ورئيس
الحكومة املكلف نجيــب ميقاتي،
ليسا متحمّ سني إلنجاز هذه املهمة،
ك ّل العتباراته ،وســيلقيان حكومة
ترصيف األعمال باملجهول.
يف الواقعّ ،
فإن الجردة الرسيعة
للعوامل التي تتح ّكم بتأليف حكومة
آخر لحظــات العهــد ،ال تدفع إىل
االيجابية .عىل املســتوى السيايس،
سيكون من مصلحة ميقاتي إبقاء
القديم عىل قدمه خصوصا ً أنّه طوّر
عالقته بالوزراء املسيحيني ومتّنها
ّ
ويفضل عــدم تغيريهــم ،واللعب
بموازين القــوى يف الحكومة التي

كيف نشارك في حكومة ال نمنحها الثقة؟

بقــي ثلثها املع ّ
طل مضمــوراً ،بيد
وزير ملك .أمّ ا الدخول يف لعبة تبديل
األســماء فقد يطيح بتلك املوازين
التي تحتــاج إىل «ميزان جوهرجي»
وتدقيق يف «أصل وفصل» كل مرشح
لدخول الحكومة ملعرفة مدى التزامه
باملرجعية التي ستسمّ يه .بدليل ّ
أن
بعضا ً مــن وزراء حكومة ترصيف
األعمــال ،دخل مــع «أ ّم العروس»
وخرج مع «أ ّم العريس».
ّ
أكثر مــن ذلك ،فــإن جوالت
التفــاوض التي جــرت بني رئيس
الحكومــة املكلف نجيــب ميقاتي
ورئيس «التيار الوطني الحر» جربان
باسيل الذي يواظب عىل اإلدعاء أنّه
ال يريد شــيئا ً لنفسه أو لحزبه ،و ّ
أن
التفاوض يجــري فقط عىل ّ
حصة
رئيس الجمهوريــة ،أثبتت الكثري
من الوقائع .إذ د ّلت عىل ّ
أن باســيل
ً
يريد أن يكون هذه امل ّرة رشيكا «عىل
الســطح» ،بمعنى تســمية وزراء
محســوبني عليه ،وقد أعلن رئيس

رغم السجاالت واإلتهامات
المتبادلة بين الطرفين إل ّ
أنّهما يخشيان من المجهول
الجمهورية رصاحة عن دور «التيار
الوطني الحر» يف تســمية الوزراء،
ّ
وذلك عــى خالف امل ّرات الســابقة
التي نفض خاللها «التيار» يديه من
عالقته بالوزراء املســيحيني .وهو
أمر مخالف للواقع .كما أظهرت ّ
أن
الفريقني يمتهنان لعبة التشــاطر
ورمي العيص يف الدواليب من خالل
الرشوط والرشوط املضادة واملطالب
واملطالب املضادة ،بشكل يثبت أنّهما
غري مســتعدين لتقديم أي تنازل يف
سبيل تسهيل عملية التأليف.
يقول أحد املواكبني لهذا املسار
ّ
إن الفريــق العونــي يترصف عىل
قاعدة ّ
أن الحكومة الجديدة ستكون

بمثابة هديــة مجانيــة ،هو غري
مستعد لتقديمها ،وتحديدا ً مليقاتي
ورئيس مجلس النــواب نبيه بري
كون لهما اليد الطوىل فيها .وبالتايل
ك ّل سياسة رفع السقوف كانت من
باب رفض الرئيس عون وباســيل
اإلقدام عىل هذه الخطــوة التي لن
تقدم فلسا ً لرصيدهما السيايس .ال
بل ّ
يفضل باســيل القفز رسيعا ً إىل
ّ
ضفة املعارضة لكي يتفنن يف قصف
ك ّل الجبهات.
وعىل هذا األساس ،وضع رشطا ً
أساســيا ً يقيض بعــدم منح ثقته
للحكومة حتى لو أسهم يف والدتها.
وهــو رشط ال يجــد حتــى نواب
«التيار الوطني الح ّر» صيغة مقنعة
للدفاع عنه عىل املنابــر اإلعالمية:
كيف نشــارك يف حكومة ال نمنحها
الثقــة؟ فعالً هو االنفصــام الحاد
يف الشــخصيةّ .
لكن إرصار ميقاتي
عــى تلبية هذا الــرط ،والضغط
الهائــل الذي مارســه «حزب الله»
خالل الســاعات األخرية (يرتدد ّ
أن
لقاء جمع باســيل ليالً بمسؤولني
بارزين من الحــزب) أدى إىل تليني
موقف رئيس «التيار الوطني الحر»
يف نهاية املطاف ،بشــكل قد يدفعه
إىل منح الثقة ربطا ً بطبيعة برنامج
الحكومة! وكأنّه سيكون لحكومة
الشغور برنامج جديد!
يف الواقــع ،يقول مصدر مطلع
عىل خ ّ
ط التفاوض إنّه رغم السجاالت
واالتهامات املتبادلة بني الطرفني ،إال
أنّهما يخشــيان من املجهول .ومع
ذلك ،ك ّل التقدم الحاصل قد ال يؤدي
حتمي!
إىل انفراج حكومي
ّ

محـــــليـــــات
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األسماء بدأت
خفــايـــا
بعد تع ّرضهم لنكسة
انتخابية يف إحدى جامعات
كرسوان ،يرتدد ّ
أن عددا ً من
الطــاب املنتمــن إىل تيار
سيايس جهّ زوا استقاالتهم
مــن النــادي الســيايس
الطالبي.

تعطييل غــر قادر عــى أن يتفق
عىل رئيس لوجود تباعد يف األفكار
والطروحات حتى داخل من يفرتض
أنهم فريق واحد أي «التغيرييون».
يف الصالونــات السياســية وبني
النواب أنفسهم تجد من يتحدث عن
استحالة استمرار مثل هذا املجلس
حتى نهاية واليته .تركيبة املجلس
النيابي تعزز فكرة الفراغ الرئايس.
قبيــل انتخاب ميشــال عون
اســتمر الفراغ الرئايس ألكثر من
عامني ونصــف ،فكيف بالحري يف
ظل مجلس مفكك كاملجلس الحايل.
فماذا لو طال الفراغ الرئايس حتى
نهاية املجلس النيابي الحايل .ومن
انتظــر عامني ونصفــا ً يمكن ان
ينتظر أكثر!
ســاعات تفصل عــن الفراغ
الرئايس .نهاية عهد عون تشــكل
البدايــة الدوليــة للتعاطي الجدي
مــع لبنــان .دول القــرار املعنية
باإلســتحقاق بدأت التفكري جديا ً
بالتســوية التــي تســد الفراغ يف

عُ لــم ّ
أن االتحــاد
االوروبي سيكون له موقف
من التطورات اللبنانية وقد
يــزور وفــد منــه لبنان
المتصاص تداعيات الفراغ
الرئايس الذي صــار واقعا ً
حتمي.
بشكل
ّ
قالت مصادر معنية
ّ
إن برنامــج صيانة معميل
ديــر عمار والــذوق يبدأ يف
بداية ترشيــن الثاني وهو
يتزامن مع آخر شحنة فيول
عراقي قد تصل من االتفاق
األول ،االمــر الــذي يعني
استمرار العتمة رغم وصول
شحنة الفيول.

بعبدا .الرئيس العتيد لن ينتخب ّال
بموجب تسوية وســيكون رئيسا ً
ّ
مؤهالً إلدارة األزمة،
غري مســتفز،
الخيارات كثــرة ّ
لكن املؤهلني قلة،
واحد منهم يشكل نقطة تقاطع بني
الكل .دول كثرية مستعدة للخوض
يف التســوية عربية ودولية ال سيما
بعد نجاح تجربة اتفاق الرتسيم.

٣
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«"حزب الله"» مع باسيل...
حتى نهاية التعطيل
حســن باجتيــاح الكويت ليشــارك يف
أالن ســركــيــس
«القوات الدولية» التــي حاربت إلخراجه
من الكويــت وليعقد صفقة نال بموجبها
يدخل لبنــان فعليا ً الفــراغ الرئايس
«حكم الوصاية» عىل لبنان.
ليل 31ترشين األول .كأس م ّرة ستتج ّرعها
حتى اآلن ،ال تزال الســاحة اللبنانية
البالد م ّرة جديدة ،لتضاف إىل ك ّل األمراض
أســرة تأثّرها بالخارج رغــم التبدّل يف
والعلــل واملآيس التي تحيــط بها عىل ك ّل
األســماء ،يف حني ّ
أن «حزب الله» إستفاد
املستويات.
مــن عامل الوقت ونســج إتفــاق «مار
ال يبدو أن مشهد  2022سيختلف عن
مخايل» الذي أتاح له تأمني غطاء مسيحي
مشــهدَي  2007و ،2014فالتعطيل بات
فخاض حــرب «تموز» بعدها بأشــهر
لعبة «حزب اللــه» وهو الذي يدير املرسح
وقلب املوازين .اليوم يقف «الحزب» وهو
السيايس الداخيل بشكل يناسب مصالحه
يتأمل املشــهد اللبناني ،فمن جهة إجتاز
االقليمية واملحلية.
«قطوع» املحكمة الدولية الخاصة بلبنان
قبل توقيع ورقة تفاهم «مار مخايل»
ومن جهة ثانية خرج بأقل خســائر من
يف  6شــباط  ،2006كان «حزب الله» شبه
انتفاضة  17ترشين  ،2019تلك اإلنتفاضة
معزول .حلفاء ســوريا ال مــكان لهم يف
التي أصابت جسم األحزاب
الســاحة السياســية ،ال
والقوى اللبنانية باستثناء
بل شــعر معظمهم ،بعد
ق ّلة قليلــة ،لذلك هو يكمل
اغتيال رفيــق الحريري يف
 14شــباط  ،2015بأنّــه «"حزب الله"» يرغب في
باإلســراتيجيته ذاتهــا
منبوذ ومطــوّق .التحقيق إبرام تسوية رئاسية لكنه وهي الحفــاظ عىل الغطاء
الــدويل الخــاص بلبنان لن يقدم عليها قبل أن املسيحي أوال ً وعىل الحلفاء
من بقية الطوائف ثانياً.
يالحق النظام الســوري
يتفاهم مع باسيل
وواهم مــن يظن ّ
أن
ومعه محــور «املمانعة».
«حــزب الله» يتخىل عــن «التيار الوطني
ّ
محصنة بدعم داخيل
 14آذار يف ع ّز فورتها
الحــر» ورئيســه النائب جربان باســيل
ّ
وخارجــي ،لدرجــة أن الرئيس األمريكي
كرمى لعيون رئيس تيار «املردة» سليمان
آنذاك جــورج بوش كان يأتــي عىل ذكر
فرنجية أو أي مرشح ال ينال رىض باسيل،
لبنان وقوى  14آذار وحكومة الرئيس فؤاد
ولو كان يريــد االقدام عىل ذلــك ملا كان
السنيورة كل يوم تقريباً.
ّ
ً
«دوزن» التحالفات النيابية بشكل أدى إىل
لكن «حزب الله» تعلم جيدا من خربة
التضحية بكل حلفاء سوريا من أجل إنقاذ
النظام اإليرانــي الذي يُحيك السياســة
كتلة باسيل النيابية ونفخها.
كالســجاد ،ومن الرئيــس الراحل حافظ
وهذه األجــواء موجودة يف أوســاط
األســد الذي يعمل عىل رشاء الوقت ،حني
«حزب الله» الذي يرغب يف إبرام تســوية
وافق مثــاً عىل «اتفــاق الطائف» وراح
رئاســية لكنه لــن يقدم عليهــا قبل أن
ينتظر «غلطة» الرئيــس العراقي صدام

مصلحة "«الحزب"» الحفاظ على أجنحته
وأهمها الغطاء المسيحي

يتفاهم مع باسيل الذي ورث من الرئيس
ميشال عون زعامة «التيار الربتقايل».
ومن أجــل ذلك ،فإن الحــوار ما زال
مســتمرا ً بني «الحزب» و»التيار» وتطرح
كل املســائل عىل الطاولــة ،وال يبدو ّ
أن
هناك خوفا ً عىل «الباســيليني» من تركهم
وحيديــن يف الســاحة وســر «الحزب»
بتســوية ال ترضيهم ،ألن مــن مصلحة
«الحزب» الحفاظ عــى أجنحته وأهمها
الغطاء املسيحي وســط تش ّ
ظي الساحة
الســنية والضعف والخــوف الدائم الذي
يسيطر عىل الدروز.
إذاً ،زمن التســوية لم يحن بعد ،لذلك
فإن «الحزب» يمنح باســيل كل ما يريد
ويســمح له باملنــاورة يف كل اإلتجاهات،
يف حني ّ
أن األخــر يكمل بتمنني «الحزب»
بأنه أصبح عىل الئحة العقوبات األمريكية
بسبب رفضه التخيل عنه ،لذلك هناك سؤال
يطرح نفسه ،وهو :هل سيقف «الحزب»
عىل خاطر باســيل مثلما وقف عىل خاطر
عون حتــى النهاية ليمنحــه القدرة عىل
التح ّكم باإلستحقاق الرئايس؟ أم أن قطار
التسوية ســيكون أقوى ويجرف ما ّ
تبقى
من قوة «التيار»؟

حوار بري الرئاسي :ممرّ أم هدف؟
طـــونـــي كــرم
ّ
توصل الرئيس ميشــال عون قبل أربعة أيام من
انتهاء واليته الرئاســيّة إىل «اإلقرار» بدولة إرسائيل
وحدودها مــع الجمهورية اللبنانية ،ولم يتمكن من
التفاهم مع رئيس الحكومة املكلف لتشكيل حكومة
تجنّب لبنان الدخــول يف جولة جديدة ومتقدمة من
إفراغ املؤسسات الدســتورية ،وسط إمعان غالبية
القوى السياسيّة ،والنيابية تحديداً ،يف تكريس أعراف
جديدة ،تشــكل مدخالً لإلطاحة بالنظام السيايس
القائم أي الدستور ،مع التسليم ّ
أن الفراغ واقع يف 31
ترشين األول.
ومع شــغور الرئاســة األوىل ،تســقط غالبيّة
املبادرات الرئاسيّة التي شغلت اللبنانيني ألسابيع ،ما
يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إىل عدم الوقوف
مكتوف اليدين وإطالق مســاعيه الرامية إىل التوافق
رئيس يجنّب البالد املزيد من الفراغ ،بعد سلسلة
عىل
ٍ
من الجوالت التي ك ّرســت عجز املجلس النيابي عن
القيام بدوره يف انتخاب رئيس للجمهورية.
وينطلق بري يف مساعيه من كونه الرئيس الثاني
يف الجمهورية اللبنانية ،أي «مايسرتو الجمهورية»،
ما لم تبــر حكومة ما النور ،متحــررا ً من عبء
معارضته للعهد ،آمالً يف أن تتوصل املســاعي التي
يقوم بها إىل الح ّد مــن تفاقم الخالفات بني الحلفاء
املفرتضني العاجزين عن تأمــن اإلحتضان النيابي
املطلــوب ( 65نائباً) ألحد املرشــحني ،مــع تعمّ د
قوى « 8آذار» خالل جلســات إنتخاب الرئيس قطع
رئيس للجمهورية يف
الطريق عىل امكانية إنتخــاب
ٍ
الدورة الثانية ،وفق الدســتور وبما يتالءم واألصول
الديمقراطية املتبعة.
وإن كان الحوار محط إجماع عند غالبيّة القوى
السياســيةّ ،إل أن الصيغة التي ستتم بها الدعوة إىل
هذا الحوار ،واملواضيع التي سيناقشــها تفتح الباب
رئيس
أمام التســاؤل عمّ ا إذا كان الهــدف إنتخاب
ٍ
للجمهوريــة ،أو البحــث يف مســتقبل الجمهورية
ونظامها.
ٍ
خالف
قد يكون الحــوار مجديا ً للتوصل إىل حل
ما أو التوصل إىل قواســم مشرتكة بني املتخاصمني.

أما يف مــا ّ
خص نواب األمة ،فــا خصام بينهم وال
إختــاف ومتاريــس .وهذا ما بدا جليــا ً من خالل
الجوالت واللقاءات التي رافقت املبادرات الرئاســيّة
كما جوالت اإلنتخاب التي احتضنتها ساحة النجمة
يف جوالتها األربع ،لتربز إىل الواجهة املطالب املتجددة
يف تغيــر النظام ،والتي قد تبدأ مــن البحث يف دور
الرئيس املطلوب إنتخابه وتقييده برشوط وبرنامج
عمــل وال تنتهي يف اســتحداث أدوار ومراكز أخرى
رديفة للرئيس ،تك ّرس موازيــن القوى الجديدة يف
نظــام جديد يعطي الضمانــات املطلوبة لـ «حزب
الله».
ويف الســياق ،أوضح معاون الرئيس نبيه بري،
النائب عيل حســن خليل لـ «نداء الوطن»ّ ،
أن اآللية
والربنامج اللذين سيتضمنهما الحوار يف حال الدعوة
إليه لــم يتبلورا بعد ،إنما املطــروح يأتي من إيمان
الرئيس بــري وإرصاره عىل قيــادة املرحلة املقبلة
"«الفراغ"» يفرض نفسه ...والعين على مبادرات بري
ومتابعة امللف الرئايس بجديّة.
فشــله ،داعيا ً إىل أن تأخذ الديمقراطية مسارها،
وعن تحويل عجز املجلــس النيابي عن القيام
رابطا ً إمكانية تلبيته ألي حــوار بحرصه يف مادة
بدوره وانتخــاب رئيس للجمهورية إىل «العرف» بأن
واحدة ووحيدة وهي إنتخاب رئيس الجمهورية.
الحوار يف مكان ما ،أشــار
الطريق إىل بعبدا تمر عرب
ٍ
أما النائب جــورج عدوان ،فرأى أن الحوار يتم
خليل إىل أن «هذا املوضوع ليس جديداً ،إنما هو جزء
أســايس من العمليّة السياسيّة والديمقراطية ،الفتا ً
من أجل تحديد مواقف مــن املواضيع املطروحة،
يف حني يتطلب إســتحقاق رئاســة
إىل رضورة إقــرار القوى السياســية
الجمهوريــة الذهــاب إىل املجلــس
بعدم تمكن أي طرف من إيصال رئيس
واالنتخاب ،رابطــا ً املوافقة عىل أي
لوحده ،قبل أن يتــم النقاش جديا ً يف
تأكيد على أهميّة
حوار قد يدعــو إليه الرئيس بري من
األســماء» ،ليختم قائالً « :نحن نريد
ٌ
ورفض لتكريس عدمه إىل حني عــرض املوضوع عىل
رئيسا ً وال نريد مرشحاً».
الحوار
تكتل الجمهورية القوية إلتخاذ القرار
تكثيف
إىل
بري
ومع توجه الرئيس
أعراف جديدة
املناســب ،رافضا ً يف الوقت نفســه
جهوده ودعوة القوى السياســية إىل
تكريس أعراف جديدة.
التفاهــم حول ملء املركز الشــاغر الذي هو مكان
ولفت النائب غســان سكاف ،إىل أن الحديث عن
رئيس الجمهورية ،تقاطعــت مواقف غالبيّة الكتل
الحوار اليوم وكأنه حديث عــن الفراغ الذي يرفض
النيابية يف موافقتها عــى رضورة الحوار والتالقي
التكلم عنه وكأنه أصبح عرفا ً يف ثقافتنا السياسية،
بني القوى السياســيّة وبني تكريس أعراف جديدة
مشــرا ً إىل تكثيف الجهود خالل هذه األيام من أجل
ج ّراء التمادي يف تعطيل النظام وتحميله املســؤولية
كرس الجليــد بني الكتل النيابية وبني ضفتي املجلس
والفشل يف إنتظام عمل املؤسسات.
ما يؤدي حكما ً إىل إنتخاب رئيس للجمهورية.
وإذ طلب النائب نبيل بدر بالوصول إىل انتخاب
بــدوره ،أوضح النائب ســليم الصايــغ أنه ال
رئيس للجمهورية ،حمّ ل املســؤولية للقوى التي
يحبذ الدعوة إىل اختبار حوارات كبديل عن رئاســة
تعمد إىل تعطيل الدستور وتحميل النظام مسؤولية

الجمهوريــة املخولة رعاية أيّ حوار يف املســتقبل،
متســائالً عمّ ا إذا كان املطلوب القبول بشغور مركز
رئاســة الجمهورية والفــراغ كمدخل لفرض حوار
ما ،يف حني ال يقبل أي من الرؤساء وتحديدا ً الرئيس
بري أن يشغر مركز رئاســة مجلس النواب للحظة
واحدة .ومع رفضه الحوار يف «رشيعة الغاب» ،أكد أن
املبادرات قائمة والحوار قائم بشكل يومي بني جميع
األفرقاء.
أما النائب إبراهيم منيمنة ،فرفض ربط إنتخاب
الرئيس بالحوار الــذي قد يكرس أعرافــا ً جديدة،
مشــددا ً عىل وجوب تفعيل اآلليات الرســمية داخل
مجلس النواب ،رغم موقفهم الواضح منذ  17ترشين
بوجود مشكلة يف هذا النظام.
يف حني ربطت النائبة حليمة قعقور ،املشاركة يف
أي حوار مرتقب برشوطه وأسسه وما إذا كان يرتقي
فعالً إىل حــوار ديمقراطي ،مشــرة إىل أن رفضها
للتوافق يأتي من رفضها لقتل الحياة الديمقراطية،
مؤكدة يف الوقت نفســه أن «النظام لم يعد يصلح،
وســقط! ونحن يف مرحلة إنتقاليــة ،وأنا مع تغيري
النظــام واملنظومة مــن زمان ...إســقاط النظام
الطائفي!».
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"اتـفـاق هـوكـشـتـاين" ...مـن بـعـبـدا إلـى الـنـاقـورة

عون ّ
يوقع الرسالة األميركية :إنجاز يح ّولنا إلى دولة
هوكشتاين :سيخلق فرصًا إقتصادية واستقرارًا على

ّ
موقعًا رسالة موافقة لبنان على مضمون الرسالة األميركية
عون

أُسدلت الســتارة امس عىل ملف ترسيم الحدود
البحرية الجنوبية ،بني لبنان ،الذي ّ
وقع رئيسه العماد
ميشال عون رســالة املوافقة عىل مضمون الرسالة
الرســمية األمريكية ،مؤكدا ً انه «عمل تقني ال أبعاد
سياسية له» ،وارسائيل التي رأت يف الخطوة «إعرتافا ً
بدولة ارسائيــل» حيث توىل رئيــس حكومتها يئري
البيد توقيع االتفاق بعدما صادقت حكومته بصورة
نهائية عليه ،فيما اعترب املبعــوث الخاص للرئيس
األمريكي الوســيط آموس هوكشــتاين ّ
أن ااالتفاق
«سيش ّكل نقطة تحوّل يف االقتصاد اللبناني».

في قصر بعبدا

وكان هوكشتاين قد بدأ يومه الطويل يف لبنان،
بزيارة قرص بعبــدا ترافقه الســفرية األمريكية يف
بريوت دوروثي شــيا ،وس ّلم عون الرسالة األمريكية
وقــام بتوقيعها ،وهي تؤكــد ّ
أن «لبنان حصل عىل
الحقــول املحددة يف املنطقــة االقتصادية الخالصة
اللبنانية كاملة والتي كان أودعها األمم املتحدة العام
 2011واعتمدت يف املرسوم الرقم .»6433
وحرض اللقاء عن الجانب اللبناني ،نائب رئيس
مجلس النواب الياس بو صعــب ،ووزير الخارجية
واملغرتبني عبد الله بو حبيب ،والوزير السابق سليم
جريصاتي ،واملدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور
أنطوان شقري ،واملدير العام لالمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،واملستشار السفري أسامة خشاب.
واعترب عــون ّ
أن «انجاز ملف ترســيم الحدود
البحرية الجنوبية هو عمل تقني ليست له أي ابعاد
سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية
التي ينتهجها لبنان يف عالقاته مع الدول» .ورأى ّ
أن
«هذا اإلنجاز يم ِّكن لبنان من أن يصبح دولة منتجة
ومصدِّرة للغاز والنفط بعد اســتكمال أعمال الحفر
والتنقيب يف الحقول الجنوبية بدءا ً بحقل قانا».
وأوضــح بو صعب أنّه إىل جانب الرســالة التي
وقعها الرئيس عون «هناك رســالة وقعت من وزارة

هوكشتاين مسلّمًا عون الرسالة األميركية

في عين التينة

بايدن :لشرق أوسط أكثر تكام ً
ال
بعد إنجاز مراسم توقيع اتفاق الحدود البحريّة بني لبنان وإرسائيل
يف مق ّر اليونيفيل يف الناقــورة أمس ،توالت ردود الفعل الدولية ،وأبرزها
للرئيس األمريكي جو بايدن الذي هنأ لبنان وإرسائيل «عىل إبرام اتفاقھما
رســمیّا ً من أجل ح ّل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده» ،معتربا ً أن
«ھذه اإلتفاقیة تق ّربنا خطوة واحدة من تحقیق رؤیة لرشق أوسط أكثر
أمانا ً وتكامالً وازدھاراً ،ما سوف ّ
یوفر منافع لجمیع شعوب املنطقة».
وشدّد بايدن يف بيان عىل أن هذا «اإلتفاق التاريخي سیؤمّ ن مصالح
إرسائیل ولبنان» ،مؤ ّكدا ً أن «الواليات املتحدة ســتواصل العمل كمسھّ ل
فیما یعمل الطرفان عىل الوفاء بالتزاماتھما وتنفیذ ھذا االتفاق».
ولفت إىل أنه ال ینبغي أن تكون الطاقة خصوصا ً يف رشق املتوســط
سببا ً للرصاع ،بل أداة للتعاون واإلستقرار واألمن واالزدھار».
...وفي السراي

الخارجية اللبنانية ،تتوجه اىل األمم املتحدة ،وتشــر
إىل أنّنا نودع ربطا ً نسخة عن الرسالة التي استلمناها
مــن الوفد األمريكي ،ونســخة عن الرســالة التي
سلمناها اىل الجانب االمريكي».
ووصف بو صعب هوكشتاين بالوسيط العادل،
وقال« :منــذ زمن بعيد ســمعت باتفاقية ابراهام،
واليوم اعتقــد ّ
أن هناك مرحلة جديــدة ،قد يكون
عنوانها اتفاقية آموس هوكشتاين».
بــدورهّ ،
عب هوكشــتاين عــن امتنانه لعون
ولرئيس مجلس النــواب نبيه بري ولرئيس حكومة
ترصيف االعمال نجيب ميقاتــي «الظهارهم حس
القيادة ،هو يوم تاريخي يف املنطقة ،من خالل ما هو
ممكن يف هذه الظروف ،بانجاز اتفاق ســيوجد أمالً
وفرصا ً اقتصادية واســتقرارا ً عىل جانبي الحدود».
وقــال« :أعتقد أنّه سيشــكل نقطــة تحول مهمة
لالقتصاد اللبناني وملرحلة جديدة من االســتثمار،

ودعما متواصالً للنهــوض باالقتصاد ،ولضمان أي
ترتيب سيحصل ،سيتم بانفتاح وشفافية».
وعن امكانيــة ان يخل أي طرف به أجاب« :لقد
تمّ ت كتابــة هذا االتفاق مع االخــذ يف االعتبار بأن
البلدين أعداء ،وليســت هناك عالقات دبلوماســية
بينهما .وهذا االتفاق يؤكد للبنان بأن ما من خرق له
يمكن أن يحصــل .الواليات املتحدة قبلت من جهتها
ان تكون عنوانا ً عىل الدوام ألي سؤال أو استفسار يف
حال حصول إشكاالت ،وستبذل كل جهدها ملواجهة
ذلك .ولكن اعتقد ّ
أن النيّة الحسنة والجهود الصادقة
التي بذلت من كل األطراف ،ســتجعل األمور تتقدم.
الجــزء األهم يف هــذا االتفاق هو أنّــه من مصلحة
البلدين أال ّ
يخل به ،وأن يتقدما إىل االمام .ك ّل األطراف
ســتكون رابحة يف هذا االتفاق ،اذا واصل الجانبان
تطبيقه .اذا تم خرقه من قبل طرف واحد ،سيخرس
الطرفان .لســنا قلقني يف هذا املجال ،ولكن الواليات

املتحدة وافقت عىل مواصلــة العمل مع الطرفني يف
حال الحاجة اليها».
ثم ترأس عون اجتماعــا ً ألعضاء الوفد اللبناني
الرســمي إىل الناقورة ضــمّ :املدير العام لرئاســة
الجمهوريــة الدكتــور أنطوان شــقري ،ومفوض
الحكومة لــدى القوات الدوليــة العاملة يف الجنوب
(اليونيفيــل) العميد منري شــحادة ،وعضو مجلس
إدارة هيئة النفط وســام شــباط ،ورئيس مركز
االستشارات القانونية يف وزارة الخارجية واملغرتبني
الســفري احمد عرفة ،وزودهم بتوجيهاته ،قبل ّ
أن
يغادر الوفد اىل الناقورة.

في عين التينة والسراي

ومن عني التينة قدّر هوكشــتاين لربي «قيادته
وجهوده لهذا املسار ودفعه قدما ً من اجل الوصول اىل
هذا التفاهم الذي سيكون مهما ً جدا ً للشعب اللبناني

ّ
يشكل
صيدا تواكب الترسيم :عسى أن
صـيــدا  -مــحــمــد دهــشــة

البعض ّ
فضل متابعة عمله لكسب قوت يومه

خطف إتفاق ترســيم الحــدود البحرية
الجنوبية بــن لبنان و»إرسائيل» بوســاطة
أمريكية وتحت إرشاف األمم املتحدة ،اإلهتمام
الشعبي يف صيدا كما يف مختلف املناطق ،بعيدا ً
من اإلجراءات الرسمية التي حرص املسؤولون
ّ
بــأن التوقيع ليــس تطبيعا ً وال
عىل التأكيد
تنازال ً وال تفاوضا ً مبارشاً ،وإنما هو «تفاهم»
للحفاظ عىل ثروات لبنان يف النفط والغاز أمام
املحاوالت اإلرسائيلية املتك ّررة لرسقتها.
ويأمــل الصيداويون أن يشــ ّكل توقيع
اإلتفاق يف الناقــورة يف «يومه التاريخي» كما
وُصف ،بصيص أمل للخروج من النفق املظلم
والطويل ج ّراء األزمات التــي فتكت بالناس
بال هوادة ،ليعيد لبنــان إىل الخارطة الدولية
نفطي ومنتج للغاز ،ما يساعد
بتحوّله إىل بلد
ّ

عىل وقــف اإلنهيار املتســارع وبدء خطوات
جديــدة نحو التعايف ،ولــو تط ّلب األمر بعض
الوقت.
«االتفاق ســيمنع العــدوّ اإلرسائييل من
رسقة خرياتنا البحرية» ،يقول محمد غزاوي
لـ»نــداء الوطن» ،ويضيف« :قــوة املقاومة
واملوقف اللبناني املوحّ د أجــراه عىل توقيعه
رغــم كل املماطلة واملناورة بهــدف تحقيق
مكاســب إضافية ،ويف نهاية املطاف نأمل يف
أن يشــ ّكل بداية لوقف معاناتنا املعيشية غري
املسبوقة والتي جعلتنا نموت يوميا ً ببطء».
يف أروقــة املدينة وصالوناتهــا العائلية،
تدور أحاديث كثرية عــن اإلتفاق وبأنّه يصبّ
يف مصلحة لبنان اقتصاديــا ً وماليا ً كما يقول
عبد الله املرصي «ألنّه يشــ ّكل خشبة خالص
املواطنــن يف دورة حياتهــم وإنقاذهم من
حفرة االنهيار التي وقعوا فيها ولو بعد حني،

اليوم نحن نجمع رصيدنــا يف «القجّ ة» للغد،
وسيكون أفضل إذا أحســن املسؤولون إدارة
امللف وعائداته ملصلحة كل لبنان واللبنانيني».
بدورها ،تقول الناشطة يف حراك «ائتالف
 17ترشين» املهندسة هانية الزعرتي لـ «نداء
ّ
«بغــض النظر عن تفــاوت اآلراء
الوطــن»:
وموقفنا من اإلتفاق ،فإنّه بالتأكيد سينعكس
إيجابا ً عىل الدورة االقتصادية يف ظل أسوأ أزمة
معيشــية يم ّر بها لبنــان يف تاريخه الحديث،
ّ
ّ
امللف
وشــفافة لهذا
واملطلوب إدارة حكيمة
النفطي ،بعيدا ً من املحاصصة واملحســوبية»،
مشــددة عىل «رضورة ان يواكــب اللبنانيون
مسار هيئة إدارة النفط بشكل دقيق من أجل
ضمان وصول فوائدها اليهم ،واالعرتاض عند
مالحظة اي خلل وتصحيحه».
وفيمــا مــأ ضجيــج التوقيــع مقا ّر
الرئاســات الثالث ،إمتــدادا ً اىل مقــ ّر األمم
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تسليم الوثائق في الناقورة في غرفتين منفصلتين
رمــال جــونــي
كما كان متوقعــاً ،تمّ ت عملية
توقيع ترســيم الحدود البحرية بني
لبنــان وإرسائيل بهدوء وبشــكل
رسيع ،باستثناء الخرق الذي سجّ لته
الزوارق اإلرسائيلية عند وصول الوفد
اللبناني اىل رأس الناقورة عرب طوّافة
تابعة للجيش اللبناني ،فرفض دخول
مقر األمم املتحدة قبــل مغادرتها.
وهذا ما حصل .عدا ذلك ،لم يشــهد
اليوم الطويــل يف الناقورة أي خرق
يذكــر ،حتى دوريــات «اليونيفيل»
والجيش اللبناني ،الربّية والبحرية،
كانت طيلة النهــار أكثر من عادية،
وضمن السيناريو اليومي املعتاد.
عند الثالثــة والنصف بعد ظهر
أمس وصــل الوفد اللبناني واملبعوث
األمريكي آموس هوكشــتاين وكل
املشــاركني عرب طوافــات للجيش
إىل الناقــورة ،وانتقلــوا عرب آليات
برفقــة الجيــش و»اليونيفيل» اىل
ّ
املخصصــة للتوقيع ،حيث
الخيمة
ت ّم تســليم ورقة التفاوض اللبنانية
للمبعــوث األمريكــي ،وكذلك فعل
الوفد اإلرسائييل .فــكل فريق ّ
وقع
ورقته وســتودع لدى األمم املتحدة،
ّ
ملف الرتســيم وتبدأ
ومعها ينتهي
رحلة اإلستكشاف والتنقيب وصوال ً
الستخراج ثروة لبنان النفطية.

ماذا في يوم الناقورة الطويل؟

ولالقتصاد اللبناني» .وقال« :أنــا أقدّر دائما ً صدق
الرئيس بري ورصاحته وجهــوده التي كانت حافزا ً
للوصول اىل ما توصلنا اليه اليوم» .وزار هوكشتاين
الــراي الحكومي حيــث قدّم لــه ميقاتي هدية
تذكارية ،بعدما شكر له جهوده ،معتربا ً ّ
«أن التعاون
بني مختلف املسؤولني اللبنانيني ،بمساعدة اصدقاء
لبنان حقق هذه الخطوة النوعية االساسية يف تاريخ
لبنان ،بعد سنوات من العمل الدؤوب».
ومساء استقبل عون الوفد اللبناني إىل الناقورة
بعد عودته من مقر القوات الدولية ،وســ ّلمه شقري
املستند الرســمي لتســلم املوفد الرئايس األمريكي
هوكشتاين رسالة رئيس الجمهورية باملوافقة عىل
الصيغة النهائية ملصلحــة املفاوضات غري املبارشة
لرتســيم الحدود البحرية الجنوبية ،والرســالة إىل
فرونيــكا التي تتضمن تأكيــد االحداثيات املرتبطة
بالحدود البحرية اللبنانية إليداعها يف األمم املتحدة.
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باكــراً ،كانت وســائل اإلعالم
املحلية واألجنبية عىل أهبّة االستعداد
لتغطية أه ّم حدث يشهده لبنان منذ
عقود ،توقيع ترسيم الحدود البحرية
وفق الخط  23وحقل قانا .فالحدث
كان إعالميــا ً أكثر من أي يشء آخر.
عىل الصعيد الشــعبي كانت الحياة
ّ
وكأن
يف الناقورة أكثر مــن عادية،
الناس لم يسمعوا بالحدث التاريخي
الذي يجري عند آخر نقطة حدودية
مع فلسطني املحتلة.
عىل طــول الطريــق من صور
باتجاه الناقــورة ،دوريات معتادة
لـ»اليونيفيــل» ،محــال تجاريــة
تمــارس عملها املعتــاد ،رصّ افون
جوالــون ينتــرون ولــك ّل منهم
تسعريته الخاصة.
عند مدخل الناقــورة ،وحدهم

مسار التفاوض الذي استم ّر جوالت
الصيّــادون يمارســون هوايتهم
عــدّة ،اعتــادوا االنتظــار والبحث
الصباحيــة ،ك ّل يرمــي صنّارته يف
عن معلومات ،فالوصــول اىل رأس
البحــر الخايل من األوســاخ ،فبحر
الناقــورة حيث خيمــة التفاوض
الناقورة من أنظف شــواطئ لبنان،
ممنوع ،وبالتــايل التقاط صورة أو
دوريات «اليونيفيــل» تم ّر بتوقيتها
خرب يبدو بعيد املنال.
الثابــت مــن دون أي تعديل يذكر،
برسعة انتهت عملية الرتسيم،
كذلك دوريــات الجيش .ما إن تصل
كلمــة لهوكشــتاين ،وملديــر عام
اىل نقطــة «اليونيفيل» األساســية
رئاســة الجمهورية انطوان شقري.
القريبة من رأس الناقورة ،تشــاهد
تسليم الوفد اللبناني ورقة الرتسيم
نظاما ً مختلفــاً .رشطي من القوات
ّ
ظم الســر ّ
الدولية ين ّ
املوقعة من رئيس الجمهورية ومعها
بدقة ،النظام
هنا مقدّس ،والك ّل يتقيّد به .لم يتغري
إحداثيات الحدود ،وتســليم الورقة
يشء قد يرافق حدث الرتســيم ،عىل
اإلرسائيلية .صــورة للوفد اللبناني،
العكس ،بقيت األمور عىل حالها.
وأخرى للوفد االرسائييل ،وتم االنتقال
مــا إن تصــل اىل الســاحة
اىل مرحلة جديدة من تاريخ لبنان.
ّ
املخصصــة لإلعالميني،
وتمــت عمليــة
حتى تطالعك عدســات
تسليم الوثيقة للوسيط
الكامريات التــي تحاول
األمريكي هوكشــتاين
التقاط إشارة من هنا أو إجراءات أمنية
من الوفديــن يف غرفتني
من هنــاك ،فاملعلومات عادية وعجقة
منفصلتــن ،يف حضور
املمثلــة الدائمــة لألمم
بدت خجولة نســبياًّ ،إل
إعالميين
املتحــدة يف لبنــان يوانا
ما رشــح عــن الجانب
اإلرسائييل ّ
فرونتســكا والســفري االمريكيــة
أن التوقيــع ت ّم والتعليق
يف لبنان دوروثي شــيا والســفرية
الذي تناول انتهاء الرتســيم والبدء
الفرنسية آن غريو.
بمرحلة اســتخراج النفــط .أما يف
وقد ألقى شــقري كلمــة أعلن
الجانــب اللبناني ،فكانــت األمور
ّ
فيها عن «تســليم الرسالة املوقعة
سيوقع االتفاق،
غامضة نسبياً ،من
من الرئيس ميشــال عون اىل السيد
وهل ســيقترص اللقاء عىل تسليم
هوكشــتاين ،وتســليم الرســالة
وتس ّلم؟
املوقعة من وزير الخارجية اللبناني
بدا الحدث هنا إعالميا ً بامتياز،
اىل الســيدة جوانا فرونيكا املنسقة
ك ّل مراســل يحاول أن يلتقط إشارة
ومعلومة ،الكل أجمع عىل ّ
الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان ،كي
أن الحدث
يتم وضعها يف نــرة قانون البحار
تاريخي ،معظــم اإلعالميني واكبوا

إحدى السفن التابعة للقوات الدولية في الناقورة

مهمة «"المقاومة"»:
نصرالله يُعلن انتهاء
ّ
الترسيم إنتصار للبنان

ويف املوقع االلكرتوني لشؤون املحيط
وقانون البحر».
وعند الرابعة و 40دقيقة انتهى
اللقــاء يف رأس الناقــورة وغادرت
الوفود املشاركة مقر االجتماع يف رأس
الناقورة اىل مهبط املروحيات التابع
لـ»اليونيفيــل» لتتوجــه بعدها اىل
العاصمة بريوت عرب مروحيات تابعة
لـ»اليونيفيل» والجيش اللبناني.

فرونتسكا

والحقــاً ،رحّ بــت فرونتســكا
بـ»تسليم الرسائل املتعلقة برتسيم
الحدود البحرية بني لبنان وإرسائيل
يف أعقــاب الوســاطة األمريكيــة
الناجحة التي قادها املنسق الرئايس
الخاص آموس هوكشتاين» .وذكرت
فرونتسكا بعد تســلمها اإلحداثيات
البحرية املوقعة من كال البلدين يف مقر
«اليونيفيــل» يف الناقورة« :إنه إنجاز
تاريخي عىل مستويات عدة .آمل أن
يكون بمثابــة خطوة لبناء الثقة من
شــأنها تعزيز األمن واالســتقرار يف
املنطقة وتأمــن املنافع االقتصادية
لكال البلدين» .وســتقوم املنســقة
الخاصة بإيداع وثائق الرتســيم لدى
األمم املتحدة يف نيويورك».
وأثنــت عــى «كل مــن لبنان
وإرسائيــل لتوصلهمــا إىل حــل
متفق عليه من قبــل الطرفني .كما
شــددت عىل مغزى هــذا اإلتفاق
بالنســبة للبنان ،حيث أظهر القادة
السياســيون وحدتهم لبلوغ هدف
مشرتك .وأضافت« :إن االتفاق يفتح
صفحة جديدة للبنان بما قد يساعد
عىل خلق زخــم إيجابي لبناء توافق
حول املصلحة الوطنية للبالد».
وأشار بيان ملكتبها االعالمي إىل
أنّه تطلعا ً للمســتقبل وبينما يتعني
عىل كافة األطــراف إعطاء األولوية
لتنفيــذ التزاماتهــم بموجب هذا
االتفاق ،ستظل األمم املتحدة ملتزمة
بمســاعدة األطراف عــى تطبيقه،
حســبما يطلب منها وضمن حدود
واليتها .وإدراكا ً ألهمية اســتدامة
األمــن والســلم ،أعادت املنســقة
الخاصة تأكيــد رضورة تنفيذ قرار
مجلــس األمن رقم  1701بشــكل
كامــل ،والقــرارات األخــرى ذات
الصلة».

"الشيوعي" يعترض

خشبة خالص
املتحــدة يف الناقــورة جنوباً ،كان أبنــاء املدينة
يعيشــون روتينهم اليومي ،البعض ّ
فضل متابعة
عمله لكســب قوت يومه وإن اسرتق السمع بني
الحني واآلخر اىل مــا يجري ،والبعض اآلخر واكبه
باهتمام ،ويقول الناشــط االجتماعي وائل قصب
لـ»نداء الوطن»« :باعتقادي ّ
أن لبنان لم يســاوم
عىل حــدوده البحرية ،والعربة تبقــى يف النجاح
برتجمــة إيجابياته لوقف معانــاة الناس وعودة
لبنان اىل ســابق عهــده منارة للــرق والحرية
والسياحة والطبابة وسواها».
امّ ا «أبو مازن» جرادي فــا يبايل كثريا ً بكل
ما يقال حول االتفاق ،مستغربا ً توصيف البعض،
فـ»ما حصل هو املمكن يف ظ ّل عدوّ ماكر وغادر،
ولــوال تهديد املقاومــة لكان العــدو االرسائييل
اســتخرج النفط والغاز من دون مباالة لحقوق
لبنــان البحرية ،وملا اكرتث العالم ،ال بما يجري يف
لبنان ،وال بمأساة شعبه».

معترضون على التوقيع

أ ّكد األمني العام لـ»حزب الله» الســيد حسن نرص الله أن «ما حصل من البداية
إىل النهاية يف ملف الرتســيم هو انتصار كبري للبنان وللشعب وللمقاومة» .وأعلن أنّه
«مع توقيع الرسائل واستكمال الخطوات الشكليّة نكون قد انتهينا من هذه املرحلة
ويف ما يتعلق باملقاومة تكون املهمّ ة قد انتهت وبناء عليه كل التدابري واالســتنفارات
اإلستثنائية التي اتخذتها املقاومة قد انتهت» ،مشدّدا ً عىل ّ
أن «املهمة أنجزت».
أضــاف« :املفاوضات حصلت مع إرسائيل بطريقة غري مبارشة عرب الوســيط
ّ
سيوقع عىل ورقة وإرسائيل عىلورقة أخرى ليت ّم تقديمهما
األمريكي .كما أن لبنان
إىل الواليات املتحدة ،وبالتايل بالشكل واملضمون السلطة اللبنانية كانت دقيقة للغاية
يف عدم إعطاء أي شكلمن أشكال التطبيع مع إرسائيل».
وأوضح أن «الحديث عن التطبيع واالعرتاف بإرسائيل ال صحّ ة له ألن الرتسيم ال
يعترب معاهدة إنما اتفاق عىل الحدود البحرية».

بالتوازي مع مراســم توقيع اتفاق ترســيم الحــدودّ ،
نفذ الحزب
الشــيوعي اللبناني وتجمّ ع «لوطني» وقفة اعرتاضية عند أول الناقورة
رفضا ً للرتسيم و»تنازل لبنان عن الخط  ،»29رفع املحتجّ ون ،عىل ق ّلتهم،
شــعارات منددة بالتوقيع .واعترب عيل بدير «أن مــا يحصل هو اعرتاف
رســمي بإرسائيل» ،مؤكدا ً أنهم يدافعون عن حدود لبنان ،مشريا ً اىل ّ
«أن
املســؤولني انتقلوا بالطوافات اىل الناقورة لكــي ال نعرتض وصولهم».
بدوره ،لفت أحد املتظاهريــن اىل ّ
«أن االعرتاض واجب وطني ألننّا نرفض
مسار التطبيع فما حصل تطبيع وال يمكن وصفه غري ذلك».
التح ّرك الذي انتهى بحرق العلم اإلرسائييل تنديدا ً برفضه التنازل عن
حدود لبنان ،ت ّم تحت أعني الجيش اللبناني وقد حال دون وصول املحتجّ ني
اىل نقطة تجمّ ع اإلعالميني ،ما عدّوه «خوفا ً من أصواتهم اإلعرتاضية».
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أسـعـد بـشـارة

فولكلور بري الحواري
«ما دمنا نع ّ
طل مسار المؤسسات
الدستورية وأنتم ال تستطيعون فعل
اي شيء لوقف التعطيل ،فلنتحاور»...
هذه هي معادلة الرئيس نبيه بري
الذي بدأ بتطبيقها بالتنسيق مع
«حزب الله» في العام  ،2006بعدما
كاد موج  14آذار يجرف منظومة
الممانعة ،فارتأى من يبتهج بلقب
«ساحر األرانب»ّ ،
أن التوقيت قد حان
لجر الجميع الى طاولة الحوار .وهكذا
جلسوا حول الطاولة بعدما «تواضع»
أمين عام «حزب الله» وقبل بالجلوس
معهم ،وكانت مناورة طويلة األمد لم
تنته اال بحرب تموز ،وبما تالها من
تخوين واعتصام في وسط بيروت ،ثم
عملية ميليشيوية في بيروت والجبل،
أدت الى فرض اتفاق الدوحة ،الذي
كان بداية الطريق لالنقالب على اتفاق
«الطائف».
ال بد هنا في كل المراحل التي دعا
فيها الرئيس بري للحوار أن يدرس
التوقيت بعناية .عندما أسقط «حزب
الله» حكومة الرئيس سعد الحريري
من الرابية بلسان النائب جبران
باسيل ومشاركة بري ،لم يخطر على
بال رئيس المجلس أن يدعو للحوار.
وعندما فرض «حزب الله» ميشال
عون رئيسا ً «ببندقية المقاومة» قبل
انتخابه بسنتين ،لم يدع بري للحوار،
بل شارك ولو على الرغم منه ،في
وصول عون للرئاسة على اعتبار ّ
أن
قرار انتخاب عون لم يكن مطروحا ً
للنقاش عند «الحزب».
ال يدعو بري للحوار ّإل بتنسيق
مسبق مع «حزب الله» ،وال يكون
توقيت الدعوة ّإل عندما يعجز
«الحزب» عن تحقيق هدفه بشكل فظّ
ومباشر ،فيستدرج الجميع إلى طاولة
تقطيع الوقت والصور االستعراضية
والجلسات التي تكثر فيها الثرثرة،
وتق ّل الجدية .إنّه زمن شراء الوقت اذاً،
فلماذا الذهاب إلى ملعب من يشتري
الوقت بالمجان؟ ولماذا الخوف من
مواجهة بري والقول له بصراحة:
لست المرجع الصالح للدعوة الى
الحوار ،وال ثقة ّ
بأن ما تدعو اليه هو
ّ
حوار حقيقي ،وال ثقة بأن هذا الحوار
لو خرج بنتائج ولو متواضعة أن يتم
تنفيذها!!
فطاولة الـ 2006التي اتفقت
على انشاء المحكمة الدولية وتحديد
الحدود ونزع السالح داخل المخيمات،
تشهد بأن ما جرى كان انقالبا ً على
الحوار ،كما ّ
أن اتفاق الدوحة يشهد
ّ
بـ»القمصان السود» على أنه ما من
مصداقية لكل حامل بندقية ،فبندقيته
هي ضمانته ،ومن أجلها ينقلب حتى
على نفسه ،وليس فقط على الع ّزل
الذين يحاورهم.
هؤالء الع ّزل في مواجهة السالح،
يضعهم رئيس المجلس كل مرة أمام
خيارات صعبة .عند توجيه الدعوة إلى
الحوار ،يسأل األعزل نفسه :أشارك
أم ال؟ ويجيب :ال خيار ّإل المشاركة
فلن أقف في مواجهة من سيتهمونني
بأنني ض ّد الحوار ،ولن تكون هناك
خسارة من تكرار التجربة على الرغم
من ّ
أن النتائج االستعراضية معروفة
سلفاً ،فال بأس للمؤمن في هذه الحالة
أن يُلدغ من الجحر أربع مرات.
ينطبق هذا الكالم على معظم
الكتل التي ستشارك في حوار بري،
في المجلس النيابي الذي سيكون
تحت عنوان حوار رؤساء الكتل
البرلمانية ،وسيكون المشهد غريبا ً في
ساحة النجمة :رؤساء كتل برلمانية
يتحاورون فيما المطلوب منهم ومن
كتلهم( ،تحديدا ً كتل الممانعة) ،أن
ينتقلوا بدقائق الى قاعة المجلس
لتأمين النصاب وانتخاب الرئيس.

الـجـمـعـة  ٢٨تشرين األول 2022

عون على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة:
لتوحيد المعايير"« ...وإذا باسيل مش مقتنع أنا بقنعو»"
قبل  3أيام من موعــد املغادرة ،بعد
عهد شــهد أزمات ومصاعب سياســية
واقتصادية واجتماعية جمّ ة ،قال رئيس
الجمهورية ميشــال عون« :خرست من
واليتي  3ســنوات ونصف الســنة جراء
حكومات ترصيف األعمال وهذا ال يجوز».
كالم عــون جاء خــال مقابلة عرب
شاشــة الـ LBCIأمس ،إذا أشــار إىل ّ
أن
«الحكومة الحاليــة ال تتمتّع بالثقة وال
يُمكنها أن تحكم ،أنا عىل وشــك توقيع
مرسوم قبول إستقالتها «ورح أعطيهم
فرصة» حتــى نهاية الوالية لتشــكيل
حكومــة وفق معايري موحّ ــدة ،ويكفي
الحديث عرب الهاتف «وإذا باســيل مش
مقتنع أنا بقنعو».
ويف ملف اإلتفــاق البحري ،أ ّكد عون
«أن لبنــان أخذ حقه كامالً يف الرتســيم

ونحن نشــعر أننا أعطينا اللبنانيني أمالً
ّ
«الســاحة الجنوبيّة
جديداً» ،مضيفا ً أن
أصبحت مستقرة ولن تكون مصدر عنف
وقد وقعنــا اتفاق ترســيم الحدود ملنع
الحرب».
وعن عائدات النفط والغاز ،أشــار
عــون إىل أن «األموال التي ســتصدر من
الرشكات ســتعود للصندوق الســيادي
وال يوجد مــن يم ّد يده عىل أمواله التي ال
يمكــن أن تضيع وال يمكن ألحد الوصول
إليها».
وعن موقف دمشــق من الرتســيم
أردف« :الجانــب الســوري لديــه ملء
اإلرادة للتفاوض حول ترســيم الحدود،
والرئيس بشار األسد قابَل هذا املوضوع
باملوافقــة ،أمّ ا تفاصيــل املوضوع فال
يملكها األســد وال أنا أعلم بتفاصيل ماذا

يوجد يف سوريا» .وبشأن عودة النازحني
لفت إىل ّ
أن «ســوريا لــم تضع أي رشط
لعودتهم واملجتمع الدويل ال يريد للنازحني
أن يذهبوا اليهم ،فهم يحاربون عودتهم
اىل ســوريا ويتحدثون بدمجهم بالشعب
اللبناني» .أما يف امللــف الرئايس وتعليقا ً
عىل ترشيح سليمان فرنجية ،قال عون:
«نحن لدينا عينان والسيد نرصالله لديه
عينان ولكن كل منا يرى األلوان بشــكل
مختلف».
ورأى أن «الحــوار حــول املوضوع
الرئايس سيفشل ولكن التشاور ربما قد
ّ
يفيض إىل نتيجة» ،مردفاً« :يحق لرئيس
مجلس النوّاب نبيه ب ّري أن يتشــاور مع
الكتل النيابية وليس أن «يدعو للحوار»،
وحتى إن انتهت واليتي الرئاسية فال يحق
لــه أن يح ّل مكان رئيــس الجمهورية».

وقال« :اللــه يطول عمرو والناس بحبوه
شــو بدي أعمل» ،وانا طبقت الدســتور
والقوانني وليقم الباقــون بمقارنة من
يقفز من سلطة لسلطة وكل قانون يُم ّرر
اىل وزارة املالية واالخرية توقفه».

مســـاحة حـــرّة

إتفاق «"الطائف»" من منظار القانون الدولي
الــبــروفــســور أنــطــونــيــوس أبــو كــســم

(*)

ّ
إن مــروع الحوار بني األفرقاء اللبنانيني الذي كان
ين ّ
ظم من قبل الخارجية السويرسية بالتعاون والتنسيق
مــع منظمــة  ،Humanitarian Dialogueبهدف النظر
يف تحديث العقد االجتماعــي اللبناني عرب تطوير بعض
جوانب النظــام من دون إعادة النظــر به بمجمله ،من
ضمنه اتفــاق «الطائف» الذي يشــ ّكل املحور األوّل من
الحوار املزعوم ،قد أثار بلبلة سياســية ودبلوماســية
مربّرة .فهاجس املثالثة ،وهاجس الديمقراطية العددية،
وهاجس تحجيم األقليــات ،وهاجس املؤامرة ض ّد إحدى
(أو بعــض) الطوائف ،ك ّلها مرشوعة وتهدّد ما ّ
تبقى من
عقد اجتماعي ،قوامه العيش املشرتك.
بالرغم من ّ
أن اتفاق «الطائف» ،لم يكن إال تســوية
سياســية دولية وإقليمية لوقف الحرب يف لبنان ،تحت
عنوان إصالحات سياســية وتنموية وأمنيّة ضمن إطار
التعديالت الدســتورية ،إال أنّه وعىل املستوى الدستوري،
أتى بتعديالت جوهرية جيّدة ولكن ناقصة وغري مكتملة.
ت ّم استغالل «الطائف» كغطاء قانوني للمحاصصة
الطائفية ما بــن أركان الحكم الذيــن ّ
نصبتهم الحرب
زعماء خالدين .أما عىل مستوى «الطائف» كوثيقة وفاق
وطنيّة ،فثبت أنها وثيقة سياسية غري قابلة للتطبيق ،وال
تحاكي الحالة املجتمعية السياسية ،حيث فشل االتفاق
بأن يكون عقدا ً اجتماعيا ً نموذجياً .ففي املمارســة ،بدأ
تطبيقه كاتفاق الغالب ضــ ّد املغلوب ،خصوصا ً وأنّه لم
يح َ
ظ بإجماع لبناني واسع .األه ّم أن «الطائف» قد أنتج
تبي ّ
نظاماًّ ،
أن قوّة ارتكازه ليست داخل النظام.
بالرغم من كافة الثغرات التــي تعرتيه ،لقد حظي
اتفاق «الطائف» بغطاء دويل وعىل مستوى مجلس األمن.
وبالتايل ،هل من ّ
الســهل تعديله وصوال ً إىل التوافق عىل
مســ ّلمات قد تتعارض مع القواعد التي أرساها مجلس
األمن بشأن الحالة يف لبنان؟
لقــد حظي اتفاق «الطائف» بغطــاء مجلس األمن
منذ إقراره ،حيــث رحّ ب هذا األخــر بالتصديق عليه،
بيان رئايس عقب جلسته الـ 2891التي انعقدت
بواسطة ٍ
يف  7ترشين الثانــي  .1989كما وأ ّكــد مجلس األمن يف
ٍ
مناســبات عدّة وعرب بيانات رئاسية (أبرزها املؤرخة يف
 1989/11/22و )1989/12/27تأييد أعضائه لالتفاق
وللعمليــة الدســتورية التي بــدأت يف الطائف لتحقيق
اســتعادة وحدة لبنان واستقالله وســيادته عىل كامل
إقليمه بالطرق السلميّة.
أمّ ا املفرتق األســايس ،والــذي أدّى إىل اعتماد لغة
«الطائف» ،فقد ت ّم بواســطة قرار مجلس األمن .1559
لقد ت ّم اعتماد القرار  1559مــن قبل مجلس األمن يف 2
أيلول  2004بموجب الفصل الســادس من ميثاق األمم
املتحدة ،إبّان االنتخابات الرئاسية اللبنانية للعام .2004

مقارنة بين  1559و»الطائف»

ّ
إن مقارنة القرار  )2004( 1559باتفاق «الطائف»
عىل أســس مبدأ وحدة أرايض لبنان وسيادته واستقالله
الســيايس داخل حدوده املعرتف بها دوليًا ومبدأ بســط
ســيادة الدولة اللبنانيّة عىل كامل األرايض اللبنانيّةُ ،
تبز
جليّاًّ ،
أن ّ
بشكل الفت البنود الواردة
نص القرار  1559ك ّرر
ٍ
يف وثيقــة الوفاق الوطني (ثانيا ً وثالثاً) الذي صادق عليه
مجلس النواب اللبناني يف  5ترشين الثاني .1989
ّ
َّ
للنصني يُظهر التزامات قانونية
إن التحليل القانوني

متطابقة ،تنطبق عىل ك ّل مــن الحكومة اللبنانية وعىل
الحكومة السورية وبالتايل عىل العالقة السورية اللبنانية.
مع االختالف الوحيد ،هــو ّ
أن قرار مجلس األمن يفرض
التزامــات دولية عىل ّ
كافة األطــراف املعنية فيما اتفاق
ّ
الطائف هــو ّ
يخص القانون الداخــي اللبناني وله
نص
قيمة دستورية ،وبما ّ
أن الدولة السورية لم تصادق عليه،
فال يمكن اعتباره اتفاقا ً ثنائيا ً ما بني لبنان وسوريا.
ّ
الضفة األخرى ،وعىل مســتوى القانون الدويل،
عىل
ّ
إن القرار  )2004(1559هو قرا ٌر ملزم بموجب املادة 25
من امليثاق والتي بموجبها ،تتعهّ د جميع الدول األعضاء
بتنفيذ قــرارات مجلس األمــن ،وبالتايل ،فهو ينشــئ
التزامات عــى عاتق الدول املعنيّــة بتطبيق مندرجاته،
ً
ونتيجة لتطبيقها القرار
ومنها الدولة الســورية ،التي،
 ،1559ق ّررت انسحاب قواتها الســورية من لبنان بعد
ستّة أشهر من تاريخ صدوره.
وبالتايل ،فإن القرارات التي تلت اعتماد القرار ،1559
سياق يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بتطبيقها.
قد ساهمت يف خلق
ٍ
فقد و َّلد القرار  1559نطاقا ً متعدد األبعاد :بُع ٌد ســوري
لبناني ،وبعد لبناني  -فلســطيني ،وبُعد لبناني  -إيراني.
واملؤكدّ ،
أن القرار  1559وقــرارات مجلس األمن الالحقة
 )2005( 1595و )2005( 1636و )2005( 1644و1680
( )2006و )2006( 1701وغريها ،هي قرارات ذات خلفية
أمنية تهدف لحماية الســيادة اللبنانية ّ
بغض النظر عن
أســباب أخرى دفعت املجتمع الــدويل للتدخل يف القضايا
ّ
اللبنانية ،من باب ّ
الحق يف اتخاذ جميع
أن ملجلــس األمن
التدابري التي تُ َ
عتب مناســبة للحفاظ عىل الســلم واألمن
الدوليني.
ّ
إن القــرار  1559قد ع ّزز ما ورد يف اتفاق «الطائف»
بشأن ســيادة لبنان وح ّل جميع امليليشــيات اللبنانية
واألجنبية .عىل الصعيد القانوني الدويل ،لقد حوَّل القرار
 1559اتفاق «الطائف» من اتفاقية وطنية داخلية مربمة
برعاية إقليميــة ،إىل اتفاقية وطنية  -إقليمية ذات طابع
دويل ،وذلــك لوجود أحكام مشــركة ومتطابقة ما بني
أحكامه وما بني الـ .1559من الواضــح ّ
أن هذا القرار،
ّ
بطريقة ما ،يشــ ّكل عنرصا ً
محفزا ً لتنفيذ أحكام اتفاق
الطائف املتع ّلقة بالجوانب األمنية وتعزيز سيادة لبنان.
تجدر اإلشارة اىل أنّه وعىل مستوى األمم املتحدةّ ،
إن
مجلس األمن سبق له أن درس مسألة «السيادة اللبنانية»
منذ العام  1978واتخذ  76قرارا ً بشــأنها  -حتى ترشين
األول  ،2004-جميعها تدعو بشكل خاص إىل وقف العنف
وحماية املدنيني واحرتام السيادة ،وإىل انسحاب القوات
اإلرسائيلية من األرايض اللبنانية وبسط سلطة السلطات
اللبنانية عىل كامل األرايض اللبنانية.
إجرائياً ،لقــد ك ّرر قرار مجلس األمــن رقم 1680
( ،)2006املتخذ يف  17أيــار  ،2006تأكيد دعوته للتنفيذ
التام لجميع متطلبات القــرار  .1559بل أكثر من ذلك،
فإنّه وتحت الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،دعا
مجلس األمن يف القــرار  )2006(1701بموجب الفقرة
التنفيذية  -اإلجرائية الثامنة منــه ،إىل «التنفيذ الكامل
لألحــكام ذات الصلة مــن اتفاق الطائــف (والقرارين
 )2004(1559و  ))2006(1680التي تطالب بنزع سالح
كل الجماعات املســلحة يف لبنان ،حتى ال تكون هناك أي
أسلحة أو سلطة يف لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية».
وأمّ ا يف حيثيات القرار  ،1701لقد أ ّكد مجلس األمن أهميّة
بسط سيطرة حكومة لبنان عىل جميع األرايض اللبنانية
وفقا ً لألحكام ذات الصلة من اتفاق «الطائف».

إن تنفيذ اتفاق الطائف أصبح يش ّكل التزاما ً
وبالتايلّ ،
قانونيا ً دوليا ً يقع عىل عاتق الدولة اللبنانيّة ،خصوصا ً يف
ما يتع ّلق بموضوع بسط سيادة الدولة عىل كافة األرايض
اللبنانيةّ .
وإن هذه املنزلــة القانونية ذات الطابع الدويل
التفاق ،قد ك ّرسها مجلس األمن عرب عدّة قرارات ،آخرها
القرار  )2022( 2650املعتمد يف  31آب  2022بخصوص
تمديد والية قوات الطوارئ الدولية.

التعديل من زاوية القانون الدولي

وعليه ،إنّه ليس متاحا ً من زاوية القانون الدويل ،تعديل
«الطائف» يف ما ّ
خص أركان بسط سيادة الدولة اللبنانية
بشــكل يتعارض مع منطوق القرار .1559
عىل أراضيها
ٍ
فتنفيذ االتفاق أصبح مالزمــا ً لتنفيذ القرار  ،1559وهذا
ما يظهر من اللغة الدبلوماسية املعتمدة من قبل املجتمع
الدويل يف هذا الشأن .فعىل سبيل املثال ال الحرص ،أتى البيان
املشرتك األمريكي  -الفرنيس  -السعودي بشأن لبنان عىل
هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة واملؤرخ
يف  22أيلول  2022عــى ذكر أنّه «أ ّكد الوزراء عىل رضورة
قيام الحكومــة اللبنانية بتنفيذ أحــكام قرارات مجلس
األمن  1559و 1701و 1680و )...(2650وااللتزام باتفاق
الطائف املؤتمن عىل الوحدة الوطنيّة والسلم األهيل».
عىل ك ّل حالّ ،
إن أبرز طــاوالت الحوار التي جمعت
القيــادات السياســية اللبنانيــة ،كان جوهرها كيفية
مقاربة تطبيــق قــرارات الرشعية الدوليــة ،بدءا ً من
بنود حــوار الربملان يف العام  2006مــرورا ً بإعالن بعبدا
وبحوارات بعبدا.
ّ
إن اإلشكالية اليوم ،هي إشكالية دستورية عميقة،
حيث ّ
أن ممثيل جزء يســر من  41%من اللبنانيني الذين
شاركوا يف االنتخابات النيابية هم الذين يحاولون تقرير
مســتقبل البلد ،يف حني ّ
أن  59%لم يعطوا ثقتهم لهؤالء
املســؤولني ،علما ً ّ
أن هناك أكثريــة قويّة صامتة  -غري
الذيــن يلجأون إىل اإلرضاب  -لم تشــارك باالنتخابات ال
انتخابا ً وال ترشــحا ً قد قامت بما كان يقتيض بالسلطة
التنفيذية أن تقــوم به إبّان األزمــات املتتالية ،فقدّمت
التضحيات بالرغم من اإلمكانيات املاديّة شبه املعدومة.
ّ
إن «الطائف» يفرتض تطبيقا ً بحســن نيّة ،وليس
صحيــا ً وال يجــوز أن تكون املرجعيــات الطائفية هي
بشــكل عام وأمام األزمات السياسية
ضمانة لتطبيقه.
ٍ
ً
ضمانــة للميثاقية،
املتالحقة ،ال يزال االتفاق يشــ ّكل
حيث ّ
أن الديمقراطية اللبنانية هي ديمقراطية طوائفية
تناصفيّة اصطالحية مر ّكبة .فالهويــة الثقافية للبنان
كغنى ثقايف
قائمــة عىل العيش املشــرك والطوائفيــة
ً
ملجتمع تعدّديّ وســط منطقة تحكمها أنظمة عنرصية
املس بــروح «الطائف» ّ
ومذهبيّــة .فال يجوز ّ
املعب عنه
يف مقدّمة الدســتور ،وال يجوز تعديــل أيّ من الثوابت
املك ّرسة يف مقدّمته أو ّ
املس باألعراف الدستورية القائمة
مترسعة لفرض عقد
عىل امليثاق الوطنــي .فأيّة محاولة
ّ
اجتماعي جديد ســتؤدّي إىل تهديد هوية لبنان التعددية
ّ
وستؤدي إىل طائفية مقنّعة تحت ستار العلمنة القائمة
عىل «الديمقراطية العددية» التــي نبذها العالّمة اإلمام
الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين يف وصاياه.
ّ
إن ما يقتيض بحثه يف الدستور يف الوقت الراهن هو
املواد املتع ّلقة بآلية عمل املؤسسات لتأمني استمراريتها
من دون أي تعطيــل لضمان حقوق املواطنني وكرامتهم
حتى يشعروا أنّهم ينتمون لدولة قانون.
(*) محا ٍم دويل ّ وأستاذ جامعي
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القافلة األولى إختبار لتحديد مصير العودة النهائية
زحلة  -لوسي بـارسخـيـان

يطبّق فيها املعنيون بالحكم يف
لبنان رشوط النظام السوري،
الذي يقول من جهة إنّه مرحّ ب
بعودة كل أهلــه اىل مناطقهم
اآلمنــة ،بينما هــو يصنّفهم
بني مواطنني مرغــوب فيهم
وآخريــن غري مرغــوب بهم.
ويف رحلة العــودة األخرية من
عرســال ،بدا هذا األمر واضحا ً
من خالل تزويد عنارص األمن
العام املرشفني عىل العملية بـ3
لوائح 2 ،منهــا ربطتا العودة
برشط التسوية ،سواء بالنسبة
لتأدية الخدمــة اإللزامية ،أم
ح ّل امللفاّت األمنية والقضائية.
ليصبــح الســؤال املنطقــي
املطروح :إذا كانت ســوريا قد
أقفلت فعليــا ً صفحة الحرب
مع أهلها ،فلماذا تحتاج اىل ك ّل
هذه اإلجراءات والوســاطات
الستعادة مواطنيها من أماكن
هجرتهــم ،وخصوصــا ً من
لبنان الــذي ال يختلف أحد عىل
كونه دفع الثمــن األغىل لهذه
اإلستضافة؟

عىل هامش مغادرة مئات
الالجئني الســوريني من بلدة
عرســال اىل قراهم يف منطقة
القلمــون الســورية األربعاء
املــايض ،قال وزير الشــؤون
االجتماعيــة فيكتــور حجار
يف دردشــة لـ»نــداء الوطن»
معه ،ر ّدا ً عىل ســؤال ،حول ما
تحدّث عنه الجئون عن عراقيل
وضعت من الجانب الســوري
أمام مغــادرة الراغبني منهم
يف العودة ،مــا حرفيته« :نحن
اليوم نتحــدث عن عودة آمنة،
وبالتايل هناك بعض األشخاص
ّ
وملفات
الذين عليهم مشــاكل
يجب دراســتها .سوريا تعمل
عــى أمنها كما يعمــل لبنان
عىل أمنه .فــإذا كان أي نازح
ســوري اليوم يريد الذهاب اىل
كندا أو أي بلــد أوروبي تُجرى
معه مئة مقابلة ويتم تفتيشه
م ّرات قبــل قبول طلبه بدخول
أراضيها ،ويُمنع من الدخول إذا
كان قد حمل قطعة سكني م ّرة.
وهذا ما يحصل اليوم .ســوريا
تعمل عىل أمنها ،ولبنان يعمل
للمحافظة عــى أمنه ،وهؤالء
خرجــوا من بالدهــم وكانت
هناك حوادث ،وبعضهم شارك
بالحرب ،لذلــك هناك ترتيبات
بني الدولتــن ،وإزالة للعوائق،
وكل عائق منطقي سيُزال من
الجانب السوري ويكون هناك
تسهيل من الجانب اللبناني».
إجابة الوزير ش ّكلت إرباكا ً
لجهة املقصــود منها ،وما إذا
كان وزير الشؤون االجتماعية
يف لبنان قلقــا ً عىل أمن النظام
السوري ،فوافق عىل إبقائهم يف
لبنان اىل حني «تفييشهم أمنياً»
من قبل الســلطات السورية.
فيما املفرتض ّ
أن لبنان إستقبل
جريانه الذيــن لجأوا إليه هربا ً
من نظامهم ،وليس العكس.
ليســت املــرة األوىل التي

 18الجئًا فقط

إنطالقــا ً من هــذا الواقع
يصبــح مفهومــا ً أن ال يخرج
من نقطــة املصنع الحدودية يف
قافلة العودة الطوعية ســوى
 18الجئــاً .ولــدى التدقيق يف
يتبــن ّ
ّ
أن ج ّلهم
هويــة هؤالء
مــن الجنوب اللبنانــي ،بينما
لم تغادر مــن البقاع بجناحيه
األوســط والغربي أي حافلة،
علمــا ً ّ
أن البقاع يض ّم القســم
األكرب من الالجئني املو ّزعني عىل
مختلف قرى القضاءين اللذين
احتضناهم سياسيا ً وإنسانياً،
فباتوا بعد مرور أكثر من عرش
سنوات عىل هجرتهم القرسية
من بالدهم ،جزءا ً من نســيج
املجتمعات التي لجأوا اليها.
نظــرة بانوراميــة عىل
ســهل البقاع تكشــف حجم
انتشار التجمّ عات التي إحت ّلت

سأل رئيس الحزب «التقدمي االشتراكي»
وليد جنبالط في تغريدة له« :لماذا
تغيّب الجيش عن ابرام االتفاق حول
الترسيم الذي يثبت الهدنة ويؤكدها،
وأين هي الشركة الوطنية للنفط وأين هو
الصندوق السيادي»؟ وقالّ :
«إن تح ّركات
المسؤولين في هذا الشأن تثير الريبة
ّ
وكأن الموضوع هندسة مالية اضافية
مصيرها الضياع والهدر».

ّ
يحمل الن ّواب مسؤولية
غابريال
الوصول إلى الفراغ
من العائالت التي قررت العودة

جزء كبير من هؤالء
ال يعتبر نفسه معنيًا
جهت
بالدعوة التي و ّ
لالجئين للعودة الطوعية
مع كافة الضمانات
مساحات واسعة من األرايض
الزراعية يف هذه املنطقة ،بينما
ســكنت ايضا ً عائالت كثرية يف
منازل داخل األحياء السكنية،
ليطبعوا بعض األحياء بعاداتهم
وتقاليدهــم وحتــى أذواقهم
باملأكل وامللبس وغريها.
والالفت ّ
أن جزءا ً كبريا ً من
هؤالء ال يعترب نفســه معنيا ً
بالدعوة التــي وجهت لالجئني
للعــودة الطوعية مــع كافة
الضمانــات .هــم ال يف ّكرون
بالعودة عىل رغم كل الظروف
الصعبــة التــي ال يحتاج من
يعيشــون يف الخيم تأكيدها،
وقد فاقمتهــا األزمة اللبنانية،
ويتحمّ لــون اإلتهامات كونهم
مســؤولني ولو عن جزء منها،
وعن كافة الويالت التي لحقت

وقد تلحــق باملجتمع اللبناني
ومــن بينهــا إنتشــار وباء
الـ»كولريا».
عند اإلســتماع اىل رأيهم
باملقابل ،نكتشــف ّ
أن لديهم
ألف سبب وسبب لعدم مغادرة
لبنــان .وبعدمــا كان خوف
شبابهم خصوصا ً من التجنيد
اإللزامــي ،تتقــدّم ذرائعهم
حاليا ً ّ
أن أوالدهم تســجّ لوا يف
العام الدرايس الجــاري ،ولن
يســمحوا لهــم بالتخ ّلف عن
الدراســة .ولكنّهم ال يمانعون
يف املقابل تســيري هجرتهم اىل
أي بلد آخر غري سوريا يحملون
جنسيته .ما يرتك إنطباعا ً بأنّه
ليس النظام وحده من ال يريد
أهله ،إنمــا الالجئون اىل لبنان
ال يريــدون العــودة اىل كنف
هذا النظام ،وهم مســتعدّون
لتحمّ ــل كل املخاطر واألزمات
وحتى اإلضطهــاد والعنرصية
املمارســة بحقهــم ،رشط أال
يعودوا اىل بالدهم.
أما املغــادرون يف القافلة
األوىل التي إنطلقــت األربعاء
بعــد تعرقل الخطة بســبب
«كورونــا» ،فكان الفتــا ً ّ
أن

ج ّلهم من النســاء واألطفال،
معظمهم ممّ ــن أبدوا رغبة يف
العودة منذ سنة  ،2019فيما
بدت أعداد الرجال أق ّل بكثري،
ولم تشمل سوى من هم غري
مطلوبني للتجنيــد اإللزامي.
بعضهم يريــد املغادرة ولكنّه
يقول إنّــه ســينتظر نتائج
املعاملــة التي ّ
تلقتهــا عيّنة
العائديــن األوىل اىل بالدهــم،
ويبــدو أنها ســتحدّد مصري
العودة النهائية لبقية الالجئني
السوريني اىل بالدهم.
فالالجئون الســوريون يف
لبنــان تعبوا أيضــاً ،ويؤكدون
ذلك فعــاً .ولذلك هم ينتظرون
الضمانات ،وشفافية التعاطي
معهــا .فهــذه الضمانات هي
األهم بالنســبة لهم وال يعنيهم
أبــدا ً «اإلنجاز الوطنــي» الذي
بدا الوزير حجــار توّاقا ً ليضعه
يف ســجله الحكومي ،قبل أيام
من نهاية والية عهد ،ســتميض
قافلته يوم اإلثنني املقبل ،ولكن
من دون أن يبدو واثقا ً باملقابل،
ال بمواعيــد وال بأعــداد قوافل
العائدين السوريني التي قال إنها
ستتقاطر تباعا ً اىل سوريا.

الشغور الرئاسي حتمي ٌّ والتسوية قادمة
بدأ الع ّد التنازيل للوصول عمليّا ً إىل الشــغور الرئايس
الذي ال يُعتَ َبُ ً
هدفا بل نتيجة ملمارسة هذه «املنظومة» التي
ً
عىل ما يبدو أنّها ما وفرت جهدا للوصول إىل هذه النتيجة،
حتى باتت اإلشكالية اليوم عن مدّة هذا الشغور الرئايس،
ال عن طبيعته ،إذ بات حتمياً .وما كان فريق إيران ليطالب
تشــاركي يف هذه االنتخابات لو أنّه يملك األكثريّة
بتوافق
ّ
املطلقة .من هنا ،يبدو ّ
أن اللني السيايس الذي يعتمده هذا
الفريق يف خطابه هو نتيجة عــدم قدرته عىل االتّفاق يف
البيت نفسه ،مع العلم ّ
أن سلطة إيران يف لبنان قد نجحت
ً
بفرض أمر واقع مستخدمة قدرتها عىل استعمال السالح
غري الرشعي لترتجم إرادتها سياســيّاً .من هذا املنطلق،
يجب تغيري اسرتاتيجيات املواجهة من قبل الفريق السيادي
مع التأكيد عىل الثبات فيها .ولقد أثبتت التجارب مع هذا
الفريق السيايس أنّه قادر عىل إبطال مفاعيل الديمقراطية
بقوة الســاح ،وهذا ال يعني عمليّا ً أن تنتقل اسرتاتيجية
املواجهة من السياسة إىل العسكر ،كما هو يريدّ ،
ألن هذا
امليدان الوحيد الذي برع فيه .
وما نجاحه دائما ً يف إجهاض النتائج السياســية ّإل
نتيجة إلرصار الفريق السيادي عىل اعتماد الطرق نفسها،
حتى لو تغريت اســراتيجيات املواجهة .وعىل ما يبدو ّ
أن
هذا الفريق يعمل اليوم عىل استغالل «املومنتم» الدويل الذي
ّ
بأمس الحاجة إىل تسجيل نرص يف السياسة الخارجية
هو
ً
للدول العظمى انطالقا من تأمني املصالح والحاجات فيما
يتغذى من سوق النفط والغاز.
فهو قدّم ،ومن تاريــخ وجيوب اللبنانيني جميعهم،
يف ملف الرتســيم تنازالت تفوق ما يمكن أن يخرسه يف أيّ

أخبار سريعة
جنبالط :لماذا تغيّب الجيش؟

مســـاحة حـــرّة

الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
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مواجهة عسكريّة .وذلك ك ّله بهدف الحفاظ عىل مكاسبه
يف السلطة ،إضافة إىل تأمينه موارد رشعية جديدة لتمويل
منظومته الفاســدة ليتمكن من االستمرار يف السلطة يف
املرحلة القادمة.
من هنــا ،الحاجة اليــوم إىل اســراتيجية جديدة
للمواجهة يكون قوامها إطارا ً جبهويّا ً كيانيًا ً ســياديّا ً ال
يستثني من أجندته املجتمع الدويل الذي يجب وضعه أمام
مســؤولياته تجاه القضية اللبنانية .ولع ّل التخاذل الذي
مارســه املجتمع الدويل إزاء قضيتنا هــو نتيجة ملهادنة
الشيطان خوفا ً من تجاربه .وهذا املسار اإلنحداري التنازيل
الذي اعتمده فريق  14آذار منذ لحظة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري بهدف لبننة منظمة «حزب الله» قد أثبت فشله.
حتى عملية االحتواء التي ادّعى فريق العهد ممارستها
مع منظمة «حزب الله» قد أدّت إىل انصهاره هو نفســه
يف هذا املحور؛ مــع العلم ّ
أن ذلك أتى نتيجه لذمّ يّته بهدف
االســتئثار بك ّل املراكز التي أغدقتها عليه منظمة «حزب
الله» .مع كل ما تزامن من أجندة تنفيذية لتحقيق مصالح
هذه املنظمة ،ولو عىل حساب وجودية لبنان.
و ُربَّ ســائل اليوم عن جدوى أي مواجهة سياسية
مع الســاح غري الرشعي .من هنا رضورة صياغة طرح
ســيايس جديد وفريــد يتماىش مع الواقعيــة اللبنانية.
ٍّ
وإســقاط التابوهات عن الفدرالية والكونفدرالية وعدم
الســماح بشــيطنتها كما كان يحدث يف املايض .وحدها
الصيغة الجديدة االســتثنائية اللبنانية ،مع الحفاظ عىل
روحية املناصفة التي ثبّتها اتفــاق «الطائف» تُبطل كل
البدع واملحاوالت االنقالبيــة عىل صيغة لبنان الجديد .وال
خالف حول طبيعة مدنية الدولــة ألنّنا ال نؤمن بالحكم
التيوقراطي أو الديكتاتوري ،أو التبعي ألي «نظام ماليل»

كان أو غريه.
ّ
وعىل ما يبدو ّ
مرشح
ان ســلطة إيران لن تتبنّى أيّ
رئايس ال يقدّم لها ال ّ
طاعة .وحتّى الساعة يبدو هذا األمر
متع ّذراً .لذلك ،هي تســعى للوصول إىل الشغور ال ّرئايس،
بهدف أن تلعب ورقة ضغطها عــى املجتمع الدّويل الذي
قد يكون ال ّراعي أليّ تســوية؛ بهدف تحســن رشوطها
التسوويّة خارجيّاً.
وقد تلعب أوراق قوّتها ك ّلها ،بما فيها افتعال أيّ فوىض
أمنيّة بهدف الضغط الدّاخيل للدفع نحو التسوية املوعودة،
ال سيّما بعد ارتفاع أصوات معارضة الحوار الذي دعا إليه
تتحصــن داخليّا ً وخارجيّا ً
ّ
دولة ال ّرئيس نبيه ب ّري .بذلك
املفاوض الضعيف .مع
وتصبح بموقع املفاوَض القوي ال
ِ
علمها ّ
أن مَن يواجهها ال يملك أيّ اسرتاتيجيّة جديدة غري
تلك التي اعتادت عىل تطويعها منذ ذلك الســابع من أيّار
 2008وحتّى ما قبله.
بالطبع ليس املطلوب ممارسة التقيّة واحتواء من ّ
ظمة
ّ
ليحقق مصالحه
«حــزب الله» كما فعل املجتمع الــدّويل
عىل حســاب لبنان ،بل العمل عىل إعادة عزلها دوليًّا عرب
تفعيل املطالبــة بتنفيذ القرارات الدّوليّة؛ مع طرح أجندة
جديدة ملناقشــة الصيغة اللبنانيّة يف مؤتمر دويل ّ يضغط
لتنفيذه مَن طالب به ،أي البطريركيّة اللبنانيّة ،عىل قاعدة
أكثر من فدراليّة وأق ّل من كونفدراليّة ،مع ضمانة الحياد
البطريركي ،ويف كنــف الكيانيّة اللبنانيّــة بعيدا ً من ك ّل
املشاريع التقسيميّة؛ بهدف مواجهة علنيّة ملا بات يُط َرحُ
بالع َلن من مشــاريع دســتوريّة قد تتبنّاها سلطة إيران
وعمالؤها يف لبنان قوامهــا مثالثة أو حتّى أكثر .ذلك ك ّله
ّ
ألن الشــغور الرئايس بات حتميّاً ،وكي ال تكون التسوية
عىل حساب لبنان الحضارة والتّاريخ واملستقبل.

في إطار جولتهم على القيادات السياسية
والمرجعيات الروحيّة ،إلتقى وفد من
منظمة «مجموعة العمل األميركي من أجل
لبنان» برئاسة السفير إدوارد غابريال
مع وفد من الكونغرس األميركي ،مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
في دار الفتوى أمس .وبعد اللقاء ،قال
غابريال« :بحثنا مع المفتي في ضرورة
أن تجتمع األطراف كافة على رئيس قادر
على مساعدة الشعب اللبناني» ،الفتا ً إلى
«أن هذا الرئيس يجب أن يمثّل طموحات
الشعب اللبناني ويطبّق الدستور» .وحمّ ل
غبريال المجلس النيابي مسؤولية الوصول
إلى فراغ رئاسي» .وختم مشدّدا ً على
أهمية صندوق النقد الدولي بالنسبة للملف
اللبناني وترسيم الحدود البحرية.

 511نازحًا غادروا
إلى سوريا و 37إلى إيطاليا
بعد العودة الطوعيّة والخجولة للنازحين
السوريين أمس األوّل إلى ديارهم حيث لم
تتخ َ
ط أعدادهم الـ» 511نازحا ً من أصل
 751كانت مق ّررة عودتهم» ،وفق المديريّة
العامّ ة لألمن العام ،التي أشارت في بيان
أمس إلى أن «أعداد العائدين عبر المراكز
الحدودية تو ّزعت كما يلي :مركز المصنع
غادر  12من أصل  12نازحاً ،مركز
العبّودية غادر  12من أصل  ،13معبر
الزمراني غادر  487من أصل .»726
ورأت أن «هذا العدد يؤ ّكد بأن العودة هي
طوعيّة بامتياز».
وعلى خ ّ
ط المغادرة ،أعلنت جمعية «سانت
إيجيديو» وصول  37سوريّا ً أمس األوّل
إلى مطار فيوميتشينو في روما ،بينهم 13
قاصرا ً على متن رحلة قادمة من بيروت.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
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 باملشــاركة يمكنهم االطالع عىل
دفــر الرشوط عرب املنصــة االلكرتونية
لهيئة الرشاء العام www.ppa.gov.lb
اعتبارا ً من يوم االثنني 2022/10/24
ملدة ثالثة أشهر من تاريخه.
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التكليف 492
إعالن
شطب مؤسسة تجارية
صادر عن السجل التجاري يف جبل لبنان
بتاريــخ  2022/10/27وبناء للطلب
تقرر شطب قيد مؤسسة جويال التجارية
والكائنة يف ســن الفيل واملســجلة برقم
خاص  7018بعبدا لصاحبتها الســيدة
عليا بشاره الدكاش.
فعــى كل ذي مصلحة ان يقدم اعرتاضه
ومالحظاته خالل مهلــة عرشة ايام من
تاريخ آخر نرش.
رئيس قلم السجل التجاري
يف جبل لبنان
ليليان متى
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NETFLIX CORNER
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MOVIES

...The Chalk Line

OUR RATING

الرعب يطغى على القصة

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يف الحياة العادية ،يميل معظم الناس إىل املغادرة
إذا شــاهدوا طفالً يف منتصف طريق مهجور خالل
الليل .لكن تختلف الشــخصيات التي يقدّمها فيلم
( The Chalk Lineخط الطبشــور) ،عىل شــبكة
«نتفلكس» ،عن النــاس العاديني لحســن الحظ،
ّ
تتوســع
ما يضمن محتوىً ترفيهيا ً للمشــاهدين.
الخالفات بني زوجَ ني حني يقرران إنقاذ فتاة صغرية
وضعيفة .لكن لن تكون هذه املبادرة بسيطة بقدر ما
توحي به بعد دخول تلك الفتاة الغامضة إىل منزلهما.
يف التفصيل ،تعثر «بــوال» (إيلينا أنايا) وزوجها
«ســيمون» (بابلو مولينريو) عىل الفتــاة «كالرا»
(إيفا تينري) وهي تقف يف منتصف الشارع ويقرران
إنقاذها .حني ال يحرض أحد ألخذها من املستشفى،
يصطحبانهــا إىل منزلهما وفق توصيــات الفريق
الطبــي .يصعب أن يدخل أي طفــل إىل حياة هذين
الزوجني ألنهما يعيشــان عالقة مضطربة بســبب
مشــاكل اإلنجاب ،لكن رسعان مــا تصبح «كالرا»

أشبه بقنبلة موقوتة يف عالقتهما القابلة لالشتعال.
تبدو ترصفات «كالرا» الغريبة مسؤولة مبارش ًة
عن حوادث مريبة كأن يأكل أصدقاء الزوجَ ني الزجاج
من وعاء املربّى خالل وجبــة الطعام .تدافع «بوال»
عن «ابنتها» املزعومــة تلقائيا ً ألنها تتفهم رصاعها
للتعبري عن نفســها عرب القيــام بترصفات غريبة
األطوار .رسعان مــا تدفعها هذه الغريزة الواقية إىل
محاولة الكشف عن جذور «كالرا» قبل أن تجمعهما
الحيــاة .لكن حني تبدأ «بــوال» البحث عن األجوبة،
ستكتشف أكثر مما ّ
توقعته بكثري.
تســتحق املمثلة إيلينا أنايا اإلشادة عىل أدائها،
وقد يعرفها بعض املشــاهدين عىل األرجح إذا كانوا
من محبّي السينما اإلســبانية نظرا ً إىل تعاونها مع
بيدرو أملودوفار يف أفالم مثــل The Skin I Live In
(البرشة التي أعيش فيها) .هي تعطي يف هذا الفيلم
ّ
تجســدها حني
ثقالً نفســيا ً حقيقيــا ً للمرأة التي
تحاول فهم عالقتها مع األمومة بطريقة مضطربة
وواقعية .حتى أنها تتمتع بشجاعة ال يمكن انتزاعها
منها يف أي ظرف.
ال يتكل املخرج والكاتب إيناسيو تاتاي ورشيكته
بشكل أسايس
يف الكتابة إيزابيل بينيا عىل الحوارات
ٍ
يف الفيلم ،بــل يُر ّكزان عىل نرش أجــواء مريبة عرب
نقل املشاعر التي تُ ّ
عب عنها الشخصيات عن طريق
الصمت ولغة الجسد .يستعمل الفيلم أسلوبا ً مقتضبا ً
لرشح ترصفات «كالرا» غري املربرة ،منها عبارات مثل
«الفتاة ال تتجاوز خط الطبشور ا ُملحدّد لها مطلقاً».
يتطرق الفيلم أيضا ً إىل موضــوع االعتداء الجنيس،
لكنه ال يعرض تفاصيل خادشة عىل الشاشة.

ريهانا ُتعاود نشاطها الموسيقي مع
تُعاود النجمة العاملية ريهانا
نشاطها املوســيقي عرب أدائها
األغنيــة التصويرية الرئيســة
ملوسيقى فيلم  Marvelا ُملرتقب
بعدما حققــت نجاحات يف عالم
املوضة ومستحرضات التجميل
ووالدة طفلها األول .وبعد غياب
ست ســنوات كمغنية منفردة،
تُصدر الفنانــة البالغة  34عاما ً
أغنية  Lift Me Upالتي ستكون
ضمن املوسيقى التصويرية لفيلم
Black Panther: Wakanda
 Foreverالذي ســتعرضه دور
السينما يف مختلف أنحاء العالم
بعد أسبوعني .وكانت أغنية Love
 On The Brainعــام  2016آخر
أغنية منفردة لريهانا.

يستحق تاتاي اإلشــادة ألنه يقدّم محتوىً غنيا ً
بإمكانات محدودة ،فيضفــي جوا ً من الرعب الدائم
عرب اســتعمال اللون الرمادي غري ا ُملشبَع وحوارات
مخترصة .لكن رسعان ما تتضح سلبيات الرتكيز عىل
األجواء العامة أكثر من القصة حني تضطر الحبكة
لتفســر الســلوكيات الغريبة وتبدو الشخصيات
السطحية غري مقنعة .يحاول صانعو العمل القيام
بمناورة جريئة يف الفصل الثالث من الفيلم عرب تبديل
األدوار الرئيســية ،علما ً أن أفضــل صانعي األفالم

يعجزون عن تحقيق هذا الهدف أحياناً .يشمل الفيلم
لحظات الفتة ،لكنه ال يرقى إىل املستوى الذي يطمح
إليه املخرج يف نهاية املطاف.
قد ال يكون هذا الفيلم مناســبا ً لجميع األذواق
ألنه ميلء بالشوائب .يقدّم إيناسيو تاتاي عمالً واعدا ً
يف أول فيلم طويل يف مســرته ،لكــن يفتقر العمل
ُخرج تاتاي
إىل املستوى املناســب من التماسك .قد ي ِ
فيلم تشويق بجودة أفضل مستقبالً ،لكن ال تتجاوز
إيجابيات هذا العمل حدود األجواء املبهرة.

كانييه ويست يُطرد من مكتب

وتقــدّم النجمــة صاحبة
األغنيــات الضاربــة بينهــا
 Umbrellaو Diamondsعرضا ً
فنيا ً خالل اسرتاحة بني الشوطني
يف املبــاراة النهائية لبطولة كرة
القدم األمريكية  Super Bowlيف
شباط املقبل .وتر ّكز املغنية منذ
سنوات عىل نشــاطات تجارية
خارج إطار املوســيقى ،لتكرس
نفســها خصوصــا ً لعالمتها
التجارية ملستحرضات التجميل
 .Fentyويطالب معجبوها منذ
سنوات نجمتهم بإصدار ألبومها
التاســع الذي قالت إنه سيكون
«مليئًا بالريغــي» ،وملحت منذ
العــام  2019إىل أنه عىل وشــك
االنتهاء( .أ ف ب)

خرجَ مغني الراب كانييه
أُ ِ
ويســت من مكتــب لرشكة
 Skechersلألحذيــة الرياضية
التي ع ّللت هــذا اإلجراء بكونه
حرض إليه «مــن دون دعوة»،
وأوضحت أن ويســت الذي ّ
غي
اسمه رســميا ً إىل  Yeوصل إىل
أحد مكاتبهــا يف لوس أنجليس
«مــن دون أن يعطــي علمــا ً
ســلفاً» بمجيئــه و»من دون
ً
مضيفــة« :نظرا ً إىل أنه
دعوة»؛
كان يصوّر مــن دون إذن ،توىل
مو ّ
ظفان يف املكتــب مرافقته
وزمالءه إىل خــارج املبنى بعد
محادثة قصرية».
وأكــدت الرشكــة أن «ال
نيــة لديها إطالقــا ً للعمل مع

ويست» .وقالت« :نحن نستنكر
ترصيحاتــه األخــرة املثرية
لالنقســام وال نتغــاىض عن
معاداة السامية أو أي شكل آخر
من أشكــال خطاب الكراهية».

وكانــت رشكــة Adidas
األملانيــة لتصنيــع املعــدات
الرياضية أعلنت إنهاء رشاكتها
مع املغنــي عقب إطالالته التي
انطوت عىل معاداة السامية يف
األسابيع األخرية ،وباتت أحدث
عالمة تجاريــة للمالبس تتّخذ
هذا القرار .كما مُنع الفنان من
استخدام «تويرت» عقب
نرشه تغريد ًة أشــار
فيهــا إىل عزمه عىل
مهاجمــة اليهود
حذفتهــا املنصة
آنــذاك النتهاكها
قواعــده ،علما أنه
مُنع كذلك من استخدام
«إنستغرام»( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ال للترسع يف إطالق االحكام،
يجب أن تأخذ بعني االعتبار أن
جوّك الخاص مصدر املشاكل
والتجاذبات السلبية.

عليك التزام الحذر يف بعض
األحيان لئال تقع يف خطأ جسيم،
وخصوصا ً أن هناك من ينتظر
أي خطوة ناقصة من جانبك.

تتفق مع الرشيك عىل عدة أمور،
ولن ترتكا أي خالف يتفاقم لئال
تقعا يف مشاكل حلولها صعبة.

تترصّ ف بإيجابية كبرية تجاه
الزمالء ،وهذا يكون من دون شك
محل تقدير واحرتام كل
من حولك مستقبلياً.

عليك أن تكون أكثر وضوحا ً
مع الرشيكّ ،
عب له عن حقيقة
مشاعرك الرومانسية تجاهه
لكي تكسب هذه العالقة.

إستعدادك للدفاع عن الرشيك
حتى النهاية يشكل عالمة
فارقة يف حياتك ويع ّزز
موقعك عنده.

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

ال تقس عىل الرشيك وكن
أكثر مرونة ،تطورات كثرية يف
العالقة ،وهذا يكون يف مصلحتك
ويرتد إيجابا ً عىل العالقة.

إحذر من بعض الرتاجع املعنوي
املرتافق مع بعض الرتدّد يف هذه
الفرتة العصيبة لكي ال تفلت
األمور من بني يديك.

حافظ عىل وترية واحدة يف العالقة
بالرشيك لكن ال تجعل الروتني
يدخلكما يف امللل ،فهذا ليس يف
مصلحتكما عىل املدى املنظور.

الجو العام يف العمل اليوم قد
يشري إىل بعض التغريات املفاجئة
يف مجالك املهني أو يف إدارة
املؤسسة التي تنتمي إليها.

يفسح لك يف املجال لح ّل األمور،
وخصوصا ً أن الوضع بات
محتداً ،ومن شأن ذلك أن يرتك
انعكاسات تطال الجميع.

إبتعد عن االستخفاف يف
تعاملك مع الرشيك ،وكن أكثر
عمقا ً معه ،فهذا يفيدكما أكثر
عىل املدى املنظور.
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Music

جـــــائـــــزة

 Music Healsأل ّول مرّة
في مستشفى بعبدا الحكومي
دعت رئيسة املعهد الوطني
العايل للموسيقى الدكتورة هبة
القواس إىل احتفال موســيقي
بعنوان  ،Music healsيف إطار
خطة دعم املعهــد والعاملني
فيه ودعم مستشــفى بعبدا
الجامعــي الحكومي ،برعاية
وزيــر الثقافــة يف حكومــة
ترصيف األعمال القايض محمد
وسام املرتىض ووزير الصحة
يف حكومة ترصيــف األعمال
الدكتور فراس األبيض.
وســتعزف يف االحتفال الذي
يُقام يوم الجمعة  4ترشين الثاني
املقبــل ،بتمام الســاعة الثامنة
والنصف مســاءً ،يف مستشفى
بعبــدا الجامعــي الحكومــي،
«األوركســرا الفلهارمونيــة
اللبنانية» بقيادة املايسرتو لبنان

الـجـمـعـة  ٢٨تشرين األول 2022

بعلبكي ،و»األوركسرتا الوطنية
للموسيقى الرشق عربية» بقيادة
املايسرتو أندريه الحاج ،بحضور
نخبة من املمثلني والفنانني منهم
يوســف الخال ،كاريــن راميا،
جوزيف العيىس ،وأنطوان وديع
ظهور خــاص .كما
الصــايف يف
ٍ

ً
ً
خاصة
تحية
يتضمن الربنامــج
ألعمال األخوَين صباغ.
يعود ريع االحتفال ملستشفى
بعبدا لتغطية االستشفاء لجميع
العاملــن يف الكونرسفتــوار،
وتُبــاع البطاقات يف جميع فروع
.Ticketing Box Office

"جائزة فلسطين العالمية لآلداب"
األسبوع المقبل
يتنافس  90أثرا ً أدبيا ً من مختلف أنحاء العالم
القتناص «جائزة فلسطني العاملية لآلداب» ،بعدما
دخلت املرحلة النهائية للتحكيم.
وكشــفت األمانة العامة للفعاليــة التي يُقام
اإلحتفال الختامي لها األربعاء املقبل  2ترشين الثاني يف
بريوت ،عن ّ
تلقي مئات الكتب من مختلف دول العالم
إىل سكرتارية الجائزة .وتس ّلط الجائزة عدساتها عىل
القضية الفلسطينية ،وتأسســت عام  ،2019وهي
جائزة غري حكومية بالتعاون مع املؤسسات الثقافية
واألدبية يف عدد من الدول اإلسالمية ،وتُعقد بالتعاون
مع «اتحاد الكتاب العرب» وشخصيات أدبية وثقافية
عربية وإسالمية والهدف منها تقدير الكتّاب والشعراء
والنارشين يف جميع أنحاء العالــم الذين دافعوا عن
الشعب الفلسطيني بكتاباتهم.
وتُعلن نتائج لجنة التحكيم حيث تصل قيمة
الجائزة إىل  60000دوالر يتم توزيعها عىل الفائزين
كاآلتي« :جائزة القصة أو الشعر األفضل لألطفال»

 10آالف دوالر« ،جائزة الرواية أو القصة القصرية
األفضل»  25ألــف دوالر« ،جائزة كتــب الرحالة
والخاطــرة األفضــل»  10آالف دوالر ،و»جائزة
الشعر والقطعات األدبية األفضل»  15ألف دوالر.
يُشــار إىل أن توزيع الجوائــز يُقام كل عامَني
اقرتاح من األمني العام للمجلس التنفيذي
بنا ًء عىل
ٍ
وموافقة مجلــس واضعي السياســات ،يف إحدى
املناسبات ذات الصلة بفعاليات القضية الفلسطينية
ِّ
املؤسسني ومجلس
يف بلد متط ّوع بحضور األعضاء
واضعي سياسة الجائزة .كما يُمنح العمل األفضل
يف كل مجموعة تمثاال ً وجائزة نقدية.

مــتــحــف

متحف «ماريا كاالس» بأثينا يُفتتح في 2023
يُفتَتَح العام املقبل يف أثينا متحف مخصص ملغنية األوبرا الشــهرية
ماريا كاالس يف الذكرى املئوية مليالدها .وأشارت بلدية أثينا إىل ّ
أن املتحف
ا ُملرتقب افتتاحه صيف العام  2023سيعرض «أعماال ً أرشيفية تاريخية
قيّمة وتســجيالت مبارشة نادرة لكاالس ،باإلضافة إىل مجموعة فريدة
من أسطواناتها ومقتنياتها» .وتتضمن املجموعة ألبوما ً من الصور يعود
إىل مرحلة املغنية املدرسية وكتبا ً وعالمات ّ
موقعة وصورا ً فوتوغرافية.
وذكــرت البلدية ّ
أن عرشات املؤسســات اليونانية وهواة الجمع
منهم الفنانون الراحلون أليكوس فاســيانوس وديمرتيس ميتاراس
وبانايوتيس تيتسيس ،ساهموا يف إنشاء املتحف الجديد .كما ّ
أن بعض

ما ســيعرضه املتحف قدّمه مرسح «ال سكاال» يف ميالنو و»دار أوبرا
ميرتوبوليتــان» ومرسح «ال فينيس» يف البندقيــة ومدرج «فريونا»،
وهي أماكن ســطع نجم كاالس فيها يف العام  .1947وعاشت صوفيا
سيســيليا أنّا ماريا كالوغريوبولو املولودة عــام  1923يف نيويورك
ألبوَيــن مهاج َرين يونانيَــن ،بأثينا بني عامــي  1937و 1945بعد
انفصال والدَيها .وتابعت دروسا ً بالغناء يف املعهد املوسيقي الوطني ثم
انطلقت مســرتها املهنية يف «أوبرا أثينا امللكية» عام  .1941وتوفيت
يف باريس عام  1977بعد مســرة مهنية دولية مرموقة امتدت ألكثر
من ثالثة عقود.

وبعد عامَ ني عــى رحيلهاُ ،رمي رفاتها يف بحر إيجه .وســبق أن
ً
مجموعة محدود ًة لها يف
افتُتح متحف مخصــص ملاريا كاالس عرض
أثينا بني عامَ ي  2002و( .2008أ ف ب)

ّ
منصة لرصد أضرار المواقع الثقافية األوكرانية إيلون ماسك يزور
ً
منصــة تتبع عامة يف
أعلنــت األمم املتحدة أنها ســتطلق
غضون أيا ٍم لرصد األرضار التي لحقت باملواقع الثقافية والرتاثية
والفنية يف أوكرانيا بعد الغزو الرويس عرب استخدام صور األقمار
االصطناعية قبل وبعد الغزو ومطابقتها.
وأكدت األونيســكو أنها تحققت من تعــ ُّرض  207مواقع
ثقافية يف أوكرانيا ألرضار منذ الغزو الرويس يف  24شباط املايض،

تشمل  88موقعا ً دينيا ً و 15متحفا ً و 76مبنى ذا أهمية تاريخية
أو فنية و 18ن ُ ُ
صبا ً و 10مكتبات .وقالت كريســتا بيكات مديرة
الثقافة والطوارئ يف األونيسكو« :استنتاجنا هو أن الوضع سيئ
وقد يستمر يف التفاقم ليصبح أسوأ» .وحتى اآلن لم ي َ
ُصب أي من
مواقع الرتاث اإلنساني العاملي السبعة يف أوكرانيا بأرضار.
وتعاونت املن َ
ظمــة لرصد األرضار مع مركــز األمم املتحدة
لألقمار االصطناعية «يونوســات» ،حيث ترســل قائمة باملواقع
التي يُحتمل أن تترضر إىل املركز استنادا ً إىل تقارير ميدانية .وبعد
ذلك تطلب من مؤسسات خاصة صور أقمار إصطناعية للمواقع
التُقطت قبــل الحرب ،ويقوم فريق صغري من الخرباء بدراســة
الفوارق بني الصور وتقدير الفرتة الزمنية التي حدث فيها الرضر.
وأضافت بيكات« :إنها تجربة اختبارية ملعرفة كيفية جمع
هذه املعلومات بشكل مفيد ،وطموحنا عىل املدى الطويل توسيع
نطاق التجربة خارج أوكرانيا ونقلها إىل مستوى عاملي».
كما تعمل األونيسكو أيضا ً مع متاحف يف أوكرانيا عىل مكافحة
خطر حدوث عمليات نهب ،وهي مشــكلة شائعة خالل الحروب،
وناقشت مع كييف إمكان نقل قطع فنية وثقافية خارج البالد طوال
فرتة الحرب ،لكن نظــرا ً لصعوبة األمر اقترصت الخطوة األوىل عىل
نقل مجموعات فنية إىل مناطق أكثر أمانا ً داخل أوكرانيا( .أ ف ب)

نرش امللياردير إيلون ماسك مقطع
فيديو يُظهره وهــو يدخل مقر رشكة
«تويرت» يف ســان فرانسيسكو حامالً
حوض مغسلة ،كذلك ّ
غي التعريف عن
نفسه عىل حسابه يف املوقع إىل «رئيس
تويرت» قبل أيام من املهلة النهائية إلتمام
صفقة رشائه الرشكــة .ولم يتضح إذا
كان قد التقى أي شــخص داخل املقر،
لكن من املفرتض أنــه يعمل حاليا ً مع
الرشكة الســتكمال عملية االستحواذ
التي تبلغ قيمتها  44مليار دوالر.
ّ
ويتعي عىل ماسك إنهاء الصفقة
بحلول اليوم الجمعة ،وإال سيحال اىل
املحكمة لتخ ّلفه عــن تنفيذ االتفاق
املبدئي الذي ّ
وقع عليه.
بعرض من
وكان ماسك قد تقدّم
ٍ
دون طلب من الرشكة لرشاء «تويرت»

Astronomy

 ...REV 1مصنع فضائي متط ّور
تستعد رشكة  Space Cargo Unlimitedاألوروبية الناشئة لتصنيع مركبة
ستش ّكل مصنعا ً فضائيا ً بحلول العام  ،2025ضمن إطار الهدف املتمثل يف إنتاج
ما يتمتّع بقيمة كبرية يف الفضاء عرب االســتفادة من انعــدام الجاذبية .وعُ هد
بتصنيع  Rev1التي تمثّل مركبة مســتقلة ال تستلزم وجود رائد فضاء فيها ،إىل
رشكة  Thales Alenia Spaceاملتخصصة يف الوحدات املضغوطة.
وهذه املركبة الفضائية التي ال يتخ ّ
طى وزنها ثالثة أطنان ســتكون قابلة
إلعادة االستخدام عرشين مرة وستبقى يف مدار منخفض عىل ارتفاع بضع مئات
من الكيلومرتات عىل مدى شهرين إىل ثالثة أشهر لكل مهمة فضائية .وستكون
استخداماتها متعددة ،بدءا ً من الزراعة وصوال ً إىل مجال األدوية واألدوات الجديدة.

ويف العام  ،2020أرسلت  Space Cargo Unlimitedإىل الفضاء  320نبتة عنب
عىل مدى  14شهراً .وقال رئيسها التنفيذي نيكوال غوم ّ
إن «تع ّرض هذه النبتة للبيئة
الفضائيــة أحدث تطوّرات لديها مما جعلها تقــاوم التغري املناخي بصورة أكرب»،
الفتــا ً إىل ّ
أن «الجاذبية هي املعيار الوحيد للحياة الذي لم يشــهد تغيريا ً منذ أربعة
مليارات عام ،وعدم وجوده يؤدي إىل إحداث تطورات متسارعة» .وتخطط الرشكة
حاليا ً لتطلق يف األسواق يف العام  2024نبتَتَيها من نوعَ ي  Cabernet Sauvignonو
ً
مقاومة للتغري املناخي .وتتيح عملية اإلنتاج الفضائي أيضا ً تلميع
 Merlotاألكثــر
العدسات البرصية العالية الدقة من خالل التغلب عىل العوائق املرتبطة بالجاذبية أو
حتى توفري «غرف مثالية» لتصنيع املعالجات الدقيقة( .أ ف ب)

ّ
ووقع اتفاقا ً بهذا الشــأن يف نيســان
املنرصم ،لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك،
ما دفع املنصة إىل رفع دعوى قضائية
ضده(.أ ف ب)

١٠

مـــــدارات
العـــدد  - 970السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٢٨تشرين األول 2022

العولمة لم َت ُمت بعد
بعد سنتين ونصف على تفشي جائحة كورونا التي كشفت هشاشة سالسل اإلمدادات العالمية ،وثمانية
أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا ،وقطع الروابط االقتصادية بين روسيا والغرب ،واضطراب أسواق األغذية
والطاقة العالمية ،أصبح العالم على مفترق طرق .يزعم البعض أن العولمة تتجه إلى االنحسار.
إيــــــان بــــــريــــــمــــــر

مثلمــا أنهت الحــرب العامليــة األوىل وجائحة
اإلنفلونزا يف العام  1918أول حقبة عظيمة من العوملة،
يظن عدد متزايد من املحللني أن خليط «كوفيد ،»19 -
والحرب الروســية يف أوكرانيا ،والحركات الشعبوية
ّ
املتوســعة ،واملنافسة الجيوسياســية بني الواليات
املتحدة والصني ،بدأ يكبح الحقبــة العظيمة الثانية
من العوملة .يف هذا السياق ،كتب الصحايف فريد زكريا
يف منتصف ترشيــن األول« :تُعترب هذه الحرب الباردة
الجديدة نهاية لحقبة العوملــة والتكامل التي طبعت
النظام الدويل منذ العام .»1989
يوافقه الــرأي كبــار املســتثمرين وصانعي
السياســة .يف شــهر آذار املايض ،كتب الري فينك،
الرئيس التنفيذي لرشكة إدارة األصول ،BlackRock
ً
ألصحاب األسهم بأن الحرب يف أوكرانيا «وضعت حدا
"اليونيسفير" في "فالشينغ ميدوز كورونا بارك" | نيويورك
للعوملة التي اختربناها يف العقــود الثالثة املاضية».
ال مفــر مــن أن ينعكــس فك االرتبــاط بهذا
األمريكيني الناشــطني هناك ال ينــوون املغادرة .يف
والعالم أجمع .يريد قطاع األعمال يف الواليات املتحدة
وخالل املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس ،يف شهر
الشــكل عىل مكانة روسيا االقتصادية ،والعسكرية،
املقابل ،يف ّكر  3%منهم فقط بنقل مواقع اإلنتاج إىل
والصني توســيع الصفقات املشرتكة بدل تقليصها.
أيار ،حذرت مديرة صندوق النقد الدويل ،كريستالينا
والجيوسياســية .مع ذلك ،لم تصبح روسيا معزولة
الواليات املتحدة ،ويخطط  60%لزيادة استثماراتهم
كذلك ،ال ترغب معظم البلــدان األخرى (بما يف ذلك
جورجيفا ،من «تجزئة جغرافية اقتصادية» مرتقبة.
عن العالم أجمع.
يف الصني .كذلــك ،تتابع واردات الواليات املتحدة من
أقرب حلفاء واشــنطن يف آسيا وأوروبا ،رغم قلقهم
برأيها ،بدأت البلدان والرشكات «تعيد تقييم سالسل
تبقى حصة روســيا من الناتج املحيل اإلجمايل
السلع املصنّعة الوســيطة والنهائية نموها بوترية
من الصعود الصيني) يف حصول دمار اقتصادي عاملي
اإلمدادات العاملية» وتلغي عقودا ً من التكامل.
العاملي صغرية ،لكن تُعتــر مواردها الطبيعية أهم
أرسع من اإلنتاج الصناعي األمريكي ،ما يثبت عدم
مؤكد ،لذا عمدت إىل تكثيف استثماراتها وتعاملها مع
لكن ســبق وأعلــن الكثريون مــوت العوملة يف
تغيري مواقع اإلنتاج حتى اآلن.
االقتصادَين األمريكي والصيني معاً.
مــن إقصائها بالكامل من االقتصاد العاملي .ســبق
مناســبات متكررة :بعد األزمة املالية العاملية يف العام
رغم ّ
تريد بكــن من جهتهــا أن تتكل عىل نفســها
توســع االضطرابات ،والحروب التجارية،
وكثّفــت الصني والهند رشاء النفط الرويس ،من 1.7
 ،2008وبعد اســتفتاء «بريكســت» يف العام 2016
وانتخاب دونالد ترامب يف ٍ
تكنولوجيا ً واقتصاديــاً ،لكن ال يزال النمو االقتصادي
واملشــاكل الوبائيــة ،تابعت التجــارة الثنائية بني
مليون برميل يوميا ً يف حزيران  2021إىل  2.8مليون
وقت الحق من تلك الســنة،
ّ
الصيني يتكل عىل الروابط التجارية مع الغرب .تشرتي
الواليات املتحدة والصــن نموها .بلغت قيمة تجارة
مخفضة.
برميل تقريبا ً يف حزيران  ،2022وبأسعار
وبعد تفيش جائحــة «كوفيد »-19يف العام  .2020لم
َ
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي واليابان حواىل 40%
االتجاهني  657مليار دوالر يف العام ،2021
السلع يف
كذلك ،تتابع الــدول النامية االتــكال عىل الحبوب
يتحقق أيٌّ من تلك التوقعــات حينها ،لذا يُفرتض أن
من صــادرات الصــن ،وبالكاد
بعدما كانت  557مليارا ً يف العام
واألسمدة الروسية ،وال تزال مجموعة
يمتنع املحللــون اآلن عن توقع اندثار
ّ
تغيت هذه النســبة خالل العقد
 ،2019ومــن املتوقع أن يتجاوز
من الجيوش النظامية وغري النظامية
العوملة مجــدداً .بــدل انتهاء عرص
املــايض .كذلــك ،ال تملك الصني
هذا الرقــم القيمة القياســية
تستعمل األسلحة الروسية واملرتزقة
التكامــل االقتصادي ،يختــر العالم
القدرة الالزمة عىل إنتاج أشــباه
املســجّ لة يف العام 659( 2018
الروس .بعبارة أخرى ،ستتابع معظم
ركودا ً جيوسياسيا ً جَ عَ ل العوملة تتعثر.
موصالت متطورة محلياً ،وتضمن
مليار دوالر) خالل هذه الســنة.
مناطق العالم التعامل مع روسيا.
من الواضح أن بعض أجزاء العالم
ال تــزال الواليــات املتحدة أكرب أصبحت السيطرة على العالقات قيود التصدير وضوابط االستثمار
يف غضون ذلك ،أصبحت الواليات
بدأ ينفصل عــن بعضه ،لكن تقترص أغلقت الشركات الغربية
رشيكة تجارية وســوق تصدير األميركية ـ الصينية أكثر خطورة األمريكية أن تبقى الصني عاجزة
املتحدة والصني عالقتَني يف منافســة
هــذه الظاهرة عىل مناطــق معينة ومتعددة الجنسيات
عن إنتاجهــا عىل مر العقد املقبل
للصــن ،وتبقى الصــن أكرب
جيوسياســية محتدمة دفعتهما إىل
ويبقــى نطاقها محــدوداً .اضطرت
وصعوبة نظرًا إلى عدائية
عىل األقل .ونظرا ً إىل أهمية أشباه
رشيكة تجاريــة ،وأهم موردة
الديمقراطيــات الصناعية املتقدمة جميع شركاتها تقريبًا فك ارتباطهمــا يف مجاالت لها أهمية
في روسيا وقامت
للبضائع املستوردة ،وثالث أكرب الحز َبين الجمهوري والديمقراطي املوصالت لتصنيع سلع استهالكية
كربى عىل مســتوى األمــن القومي.
بشــكل شبه
لالنفصال عن روســيا
ٍ
ً
ً
مثــل الهواتــف ،والحواســيب،
املتحدة.
للواليات
تصدير
سوق
ا
متزايد
ا
عــدد
املجاالت
تلك
تشــمل
الغربية
الرشكات
كامل ودائم .أغلقت
تجاه الصين
بتصفية ممتلكاتها
والسيارات ،وحتى معظم أنظمة
يف غضون ذلــك ،حافظت
من القطاعات «االســراتيجية» التي
ومتعددة الجنسيات جميع رشكاتها
التســ ّلح املتقدمة ،ال تستطيع الصني أن تتحمّ ل كلفة
االستثمارات عىل قوتها .تشــعر الرشكات الغربية
أصبحت اآلن خارج العمليات التجارية واالستثمارات
تقريبا ً يف روسيا وقامت بتصفية ممتلكاتها .كذلك،
فك ارتباطها عن الواليات املتحدة وحلفائها.
بالقلق من املجازفــات التي ترافق االســتثمار يف
األجنبية ،بدءا ً من تقنيات االســتخدام املزدوج مثل
تع ّرض األوليغارشــيون الروس للعقوبات وتجمّ دت
لكن ال يشــر هذا الوضع إىل زيــادة التقارب
الصني اليوم أكثــر من أي وقت مــى ،لكن تَقِ ّل
أشباه املوصالت ،وصوال ً إىل مصادر الطاقة املتجددة،
أصولهم ،وحُ ذِفت معظم البنوك الروســية من نظام
بني الواليــات املتحدة والصني .ال تــزال أهم عالقة
املؤرشات التي تثبت انســحابها .بلغت االستثمارات
ومواقع التواصل االجتماعي ،وصناعة املعلومات.
املدفوعات العاملي «سويفت» ،وصودرت احتياطيات
جيوسياســية يف العالم تفتقر إىل الثقــة املتبادلة،
الخارجية املبارشة يف الصني مســتوىً قياســيا ً يف
لكن ال يمكن أن يتجاوز فك االرتباط الجزئي هذه
البنك املركزي الرويس أيضاً .يف الوقت نفسه ،أوقفت
وتميل السياسات املحلية يف البلدَين نحو العدائية مع
السنة املاضية ،ويكشف استطالع جديد أجرته غرفة
العتبة ألن االقتصادَين األمريكي والصيني مرتابطان
الدول املتقدمة رشاء الطاقة الروسية ومنعت وصول
مرور الوقت.
التجارة األمريكيــة يف الصني أن  83%من املصنّعني
لدرجة أن يكون الطالق الكامل بينهما مدمّ را ً للبلدَين
روسيا إىل الصناعات املتقدمة والعنارص األساسية.
لقد أصبحت السيطرة عىل العالقات األمريكية
الصينيــة أكثر خطورة وصعوبة نظــرا ً إىل عدائية
الحزبَني الجمهــوري والديمقراطي تجاه الصني،
وسياســة «الذئب املحــارب» الصينية ،ومقاربات
التعامل مع أزمة كورونا ،والغزو الرويس ألوكرانيا،
وتصاعد التوتر بســبب تايوان .مع ذلك ،ال توشك
هذه العالقة عىل االنهيــار ألن الروابط التي تجمع
البلدَين لم تخرس قيمتها بل زادت أهميتها.
قد ال يكون فــك االرتباط الجزئي بني روســيا
والغرب أو بني الصني والواليات املتحدة مرادفا ً لزوال
العوملة ،لكنه يشــر إىل تحوّل يف طبيعة العوملة .بدأ
النظام االقتصادي العاملي يصبــح متعدد األقطاب
وأكثر انقســاما ً يف ظل غياب قيادة دولية واضحة،
ما يعني أن املعطيات الجيوسياســية ستتســلل إىل
الحســابات االقتصادية مع مــرور الوقت .عادت
املخــاوف عىل األمن االقتصــادي إىل الواجهة بعدما
كشــفت أزمة كورونــا والغزو الــرويس ألوكرانيا
حجم الرتابط بني الدول ونقــاط ضعفها .قد تكثّف
البلــدان والرشكات محاوالتها لزيــادة قوة تحمّ لها
للصدمــات الخارجية ولعزل نفســها عن الضغوط

الجيواقتصاديــة عــر خليط مــن مقاربة «دعم
الحلفاء» ،ونقل األعمــال إىل بلدان مجاورة ،وتنويع
مصادر اإلمدادات ،والتخزين .حتى أن النشــاطات
االقتصادية العابرة للحدود قــد تتحول إىل نطاقات

للنفوذ الجيوســيايس حني تُعمّ ق الدول تكاملها مع
أصدقائها وتُخفف اتكالها عىل األعـــــداء .تختلف
هذه القوى عن مظاهر العوملة العدائية التي ســادت
يف العقــود األخــرة ،لكنها ال تتجه نحــو االكتفاء

الذاتي .تبقى منافع التخصص هائلة وتكاليف كبح
العوملة أكرب من أن يتحمّ لها أحد .كذلك ،تُعترب سالسل
القيمــة العاملية التي تنتج معظم الســلع املعارصة
معقدة وشائعة لدرجة أن تصبح إعادة ابتكارها عىل
املســتوى الوطني مهمة شبه مستحيلة .من املتوقع
أن تنسحب رشكات غربية إضافية من الصني ،لكنها
لن تعيد اإلنتاج إىل بلدها األم عىل األرجح بل ستنقله
إىل دول صديقة ذات أجور منخفضة ،مثل املكســيك
وفيتنام .سبق وأثبت نقص حليب األطفال يف الواليات
املتحدة ،يف ٍ
وقت سابق من هذه السنة ،أن قوة التحمّ ل
بشكل أسايس
ال تنجم عن االكتفاء الذاتي ،بل تشتق
ٍ
من التنويع االقتصادي والقدرات االحتياطية.
قد تؤدي هــذه التحوالت يف أنمــاط التكامل
العاملي إىل خسائر عىل مستوى الفاعلية .يف النهاية،
تزيد العوامل السياســية والجيوسياسية تكاليف
العمليات التجارية وتمنع تخصيص املوارد بالشكل
املناسب .لكن يبقى هذا التحوّل ثمنا ً بسيطا ً مقابل
صمود العوملة ومنافعهــا .من خالل إيجاد التوازن
املناســب بني الفاعلية واألمن ،يمكن إنشاء نظام
اقتصادي أكثر أمانا ً واستدامة.

اقــــتصــــاد
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العـــدد  - ٩٧٠الســـنة الـرابـعـة الـجـمـعـة  ٢٨تشرين األول ٢٠٢٢

خسر  10في المئة من صادراته الصناعية و 50في المئة من الزراعية

أخبار سريعة

لبنان يتل ّهى بقشور السياسة الداخلية ويهمل حماية
أسواق التصريف الخارجية

الدوالر يثابر
على اإلنخفاض
و"صيرفة" مستقرّة

تنهار مؤسسات الدولة الواحدة تلو األخرى ،ومعها تنهار جميع
قطاعاتها اإلنتاجية والخدماتية .وبد ًال من تعزيز العالقات مع
أسواق التصريف الخارجية لحماية الصادرات ،بوصفها بوابة
أساسية إلدخال الدوالر ،جرى العكس تمامًا .فالدولة الملهية
ّ
للمتنفذين
بالمناكفات السياسية ،وحماية المصالح الشخصية
من الذين عاثوا في البلد خرابًا وفسادًا ،لم تتخذ أي خطوة جدية
لغاية اليوم إلعادة فتح األسواق أمام المنتجين اللبنانيين .وذلك
بعدما أقفلتها التصريحات السياسية غير المسؤولة واإلستمرار
في تهريب المخدرات بالشحنات الزراعية والتجارية.
جويــــل الفغــــالي
منذ أكثر من ســنة ،منعت السعودية
دخول الخــروات والفواكه اللبنانية إىل
بالدهــا ،أو العبور عــر أراضيها ،بعد أن
أعلنت املديرية العامة السعودية ملكافحة
املخــدرات "إحباط محاولــة تهريب 2.4
مليون قــرص إمفيتامني مخدر من لبنان
مخبّأة داخل شــحنة لفاكهــة الرمان".
وكان قد جاء هذا القــرار يف وقت يم ّر به
لبنان يف ظروف اقتصادية ومالية صعبة.
فرتك تداعيات ســلبية عىل املزارعني الذين
يواجهون صعوبات مادية ولوجستية .ما
أدّى اىل تكديس اإلنتاج الزراعي اللبناني .ال
سيّما مع الكميات الكبرية التي تستقبلها
اململكــة العربية الســعودية من الخضار
والفواكــه اللبنانيــة .واعتبارها نقطة
عبور أساسية إىل العديد من أسواق الدول
الخليجية .ومنها أســواق دولة اإلمارات
العربية املتحدة وســلطنة عمان وإمارة
قطر.
عىل األثر ،انعقد اجتماع يف مقر غرفة
التجــارة والصناعة والزراعــة يف بريوت
وجبل لبنان الحتــواء تداعيات التطوّرات
عىل الصعيدين التجــاري واإلنتاجي .وقد
بحــث املجتمعون يف إجراءين أساســيني
لعــودة التصدير وعدم تــرر املنتجني
اللبنانيني:
 األول تمحــور حــول الطلــب منرشكة  ،Bureau Veritasمراقبة الحاويات

األوىل الســترياد املواد الغذائية والزراعية
وختمها .األمــر الذي يعطــي مصداقية
اللبنانية" .ويعترب الرتشــييش أن "املزارع
دولية بأن هذه الشــحنات خالية من أي
ممنوعات.
اللبناني مظلوم مــن كل هذه االتهامات،
 الثانــي تركيب أجهزة الســكانروأن هوية الذين افتعلوا التهريب معروفة
املتطــورة يف مرافئ التصدير األساســية
جيدا ً من قبــل الجميع" .واىل جانب إغالق
وال ســيما يف مرفأ بــروت والتي يمكن
االســواق الســعودية أبوابهــا أمام كل
املنتوجــات الزراعية اللبنانيــة ،عرقلت
اإلســتعانة بها إلتمام عمليــات املراقبة
أيضا ً دخولها اىل األرايض
لرفع مســتواها وتعزيز
األخرى عن طريقها ،أي
صدقيتها ،عرب استخدام
لم يعد بإمكان الشاحنة
التكنولوجيــا املتطــورة
الوصــول اىل الكويــت
لزيادة درجــات األمان يف
مئة مليون دوالر هي
وعمان ودبي وقطر.
عمليات التصدير.
خسارة لبنان بعدما
األمــور ال تقف عند
إال أن هذه اإلجراءات
املهمــة والفعّ الة "ال تزال أغلقت المملكة العربية
هــذا الحد فقــد فرضت
مع ّلقة مــن وقت إقرارها السعودية أبوابها أمام
سوريا عىل كل الشاحنات
وإعطاء املوافقة الرسمية
املحمّ لــة باملنتجــات
منتجات لبنان
اللبنانية التي تم ّر عربها
عليها" ،بحســب رئيس
تجمّ ع مزارعي البقاع ابراهيم الرتشييش.
ذهابا ً وإيابا ً رضيبة عالية تصل إىل حواىل
و"نتيجــة لذلك خرس لبنــان مئة مليون
 5000دوالر أمريكي .وهي تش ّكل عبئا ً عىل
دوالر نتيجة استمرار إغالق أسواق اململكة
املــزارع اللبناني ،ما يؤدي اىل تدني القدرة
العربية السعودية أمام منتجات لبنان .أما
التنافســية لهذه املنتجــات يف الخارج،
من الناحية الكمية فقد خرس لبنان أيضا ً
وخاصــة ألن أجرة النقل من ســوريا اىل
الدول العربية أقل كلفة من لبنان اىل الدول
تصدير حواىل مئة ألــف طن من منتجاته
العربية .كل هــذه العراقيل تجعل القطاع
الزراعية عىل أنواعها ،و صناعته الزراعية
الزراعي واملزارع اللبناني بحالة يُرثى لها"،
كالكبيس والزيت والزيتون والشــوكوال
بحسب الرتشييش.
اىل أسواق الســعودية .وانخفضت نسبة
الصــادرات اىل حــواىل الـــ 50يف املئة.
وذلك بســبب مقاطعة اململكــة العربية
والصناعة أيضًا!
الســعودية املنتجات اللبنانية .ال سيما أن
لم يكن القطاع الزراعي الوحيد الذي
اململكة العربية الســعودية تأتي يف املرتبة
ترضّ ر من إغــاق أســواق دول الخليج
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بلغت التحويالت التي تدفقت إىل لبنان  6.6مليارات دوالر يف العام  ،2021فشــهدت
بالتايل زيادة عن العام  2020حني بلغت آنذاك قيمتهــا  6.2مليارات دوالر ،لتضع لبنان
يف املركز الثالث يف منطقة الرشق األوســط وشــمال أفريقيا مــن حيث الحجم اإلجمايل
للتحويالت املتدفقة.
ومن املرجّ ح يف عــام  ،2022أن تــزداد تدفقات التحويالت إىل البلــدان املنخفضة
واملتوسطة الدخل ،مثل لبنان ،بنسبة  4.2%لتصل إىل  630مليار دوالر أمريكي".
وأشار بيان لـ  WorldRemitاىل ان "تحويالت املغرتبني اللبنانيني والتي تصل إىل أكثر
من  6مليارات دوالر ســنوياً ،تثبت أنها وسيلة أساســية لدعم األرس ،مع وصول نسبة
اللبنانيني الذي يرزحون تحت خط الفقر إىل ما نحو ."60%
وأضاف" :تتجه األنظار اآلن إىل ما ســيحمله العام  2023ملاليني العائالت التي تعتمد
عىل التحويالت املالية كل عام يف ظل الجهود الواسعة املبذولة لزيادة معدالت التلقيح ضد
فريوس كورونا ( )COVID-19وتحقيق االستقرار االقتصادي يف لبنان .وإنطالقا ً من هذه
العوامل ،تشارك الخبرية يف التحويالت واملديرة اإلقليميّة ألفريقيا الفرنكوفونية والرشق
األوســط لرشكة  ،WorldRemitإيمان رشيوي أحدث اتجاهات السوق لعام  2022وما
بعده".

ّ
التوصل اىل اتفاق
منح صندوق النقد الدويل قرضا ً بقيمة  3مليارات دوالر ملرص بعد
عــى برنامج إصالحات ،كما أعلنت الحكومة املرصية أمــس ،مع خفض قيمة الجنيه
املرصي بنسبة  15%اســتجابة لطلب املؤسسة الدولية ملنح هذا القرض لبلد تقفز فيه
أرقام التضخم.
وتع ّد مرص ،وفــق وكالة "موديز" ،واحدة من خمــس دول يف العالم مهددة بعدم
القدرة عىل ســداد أقســاط ديونها الخارجية البالغة أكثر من  150مليار دوالر .ويف آب
املايض ،قال مرصف "غولدمان ساكس" أن مرص بحاجة إىل نحو  15مليار دوالر لتتمكن
من سداد ديونها.
وقال صندوق النقد الدويل إنه "تم التوصل مع مرص اىل اتفاق عىل برنامج اصالحات
يتيح لها الحصول عىل "قرض بقيمة  3مليارات دوالر عىل  46شهراً" .وسيساعد اإلتفاق
يف حصول مرص عىل تمويالت بقيمة " 5مليارات دوالر خالل العام املايل "2023/2022
من رشكاء التنمية ومؤسســات دولية أخرى .وقد تحصل أيضا ً عىل مليار دوالر اضافية
من خالل صندوق االستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق ملساعدة الدول النامية.

أسواق وعمالت

هرفينا األوكرانية
$ 0.0270

االسترليني
$ 1.1572
الين الياباني
$ 0.0068

وخاصة السعودية ،إنما القطاع الصناعي
أيضاً .وبحسب عضو مجلس إدارة جمعية
الصناعيني بول أبي نرص" ،كان الطموح
رفع الصادرات الصناعية اىل الســعودية
إىل  500مليون دوالر يف الســنة الواحدة،
لإلســتفادة من انخفاض الكلفة يف لبنان
وزيــادة التصدير .ولكن إغالق األســواق
السعودية أمام املصدر اللبناني أبقت قيمة
الصادرات بحدود  250مليون دوالر ،ال بل
توقف التصدير بشكل كامل ،وخرس لبنان
حواىل الـ  10باملئة من التصدير الصناعي
اىل اململكة العربية الســعودية .ورغم كل
االقرتاحــات التي اقرتحناها الســرجاع
األسواق الســعودية ،ومنها تعديل طرق
التصديــر والتدقيق باملنتجــات املصدّرة
داخــل املعامل قبل أن تتجــه نحو املرفأ،
وكذلك وضع أجهزة الســكانر عىل املرفأ
وغريها ،فلم ن َر لغاية اليوم أي رد من قبل
املسؤولني ،وما زالت كل عمليات التصدير
اىل السعودية ممنوعة".
وقد شــكل القرار الســعودي صدمة
بالداخل اللبناني ،ترافق توقيته مع وصول
األزمــة االقتصادية واملالية والسياســية
ذروتها .وها هي الدولــة اللبنانية تضيّع
ّ
الفرص أمــام اللبنانيــن،
وتغض النظر
عــن كل الجهود التي قــام بها املزارعون
واملصنعون لتحسني منتجاتهم وتصديرها
اىل الخارج ،لعل هذا األمر ينعش االقتصاد
اللبناني ويخفف من حــدّة انهيار العملة
الوطنية.

تحويالت المغتربين اللبنانيين السنوية
سترتفع 4.2%

مليارات دوالر قيمة
قرض صندوق النقد لمصر

اليـــــورو
$ 0.9978

كان الطموح رفع الصادرات الصناعية الى السعودية إلى  500مليون دوالر في السنة
الواحدة

بيـتـكـوين
$ 20570
الذهب
$ 1661

CMC crypto
$ 480
الفـضـة
$ 19.43

الروبل
$ 0.0162
بــرنــت
$ 96.67

اليوان الصيني
$ 0.1384
خام WTI
$ 89.09

تابع سعر صرف الدوالر في السوق
السوداء تراجعه أمس مسجّ الً
 36200ليرة لبنانية للشراء و
 36250ليرة لبنانية لبيع الدوالر
الواحد انخفاضا ً من  36900ليرة
لبنانية أي بتراجع بقيمة نحو700
ليرة لبنانية ،وذلك بسبب األجواء
اإليجابية الناجمة عن التوقيع على
اتفاقية ترسيم حدود لبنان البحرية
مع إسرائيل .وعلى صعيد ّ
منصة
"صيرفة" بلغ حجم التداول عليها
ليوم امس  30,000,000دوالر
أميركي بمعدل  30100ليرة
لبنانية للدوالر الواحد ،وفقا ً ألسعار
صرف العمليات التي نُفذت من قبل
المصارف ومؤسسات الصرافة على
المنصة.

بهذه الحاالت ُتعطى
تأشيرة الدخول
إلى السعودية
عند الوصول
اعلنت شركة طيران الشرق
األوسط في تعميم أصدرته أمس،
أن "المملكة العربية السعودية
سمحت مشكورة للمسافرين
اللبنانيين الحائزين على تأشيرة
زيارة سياحية أو تجارية سارية
المفعول من إحدى دول اتفاقية
الشنغين أو من الواليات المتحدة
األميركية أو من المملكة المتحدة،
الحصول على تأشيرة دخول عند
الوصول الى مطارات المملكة
العربية السعودية الدولية ،شرط:
 أن يكون المسافر استخدمالتأشيرة المذكورة أعاله لمرة
واحدة على األقل في الدخول
الى الدولة المانحة للتأشيرة قبل
الدخول الى المملكة .
 أن تكون مدة التأشيرة ساريةالمفعول.
 حيازة بطاقة إئتمان بالعمالتاالجنبية International Credit
 )Cardأو (Fresh Dollar,
 ...Euro, etcلتسديد رسم
التأشيرة البالغ  480ريال سعودي
عند الوصول الى مطارات المملكة
العربية السعودية.
ال يمكن االستعاضة عن دفع رسم
تأشيرة الدخول ببطاقة االئتمان
بالدفع نقداً ،مما يؤدي الى عدم
السماح له بالدخول الى المملكة
وإعادته الى بيروت".

 400مليار ليرة لتغطية
المرض واألمومة
تعزيزا ً لوضع الضمان وتأمينا ً
لحقوقه المتوجبة على الدولة،
ومؤازرة لمطالبات ادارة الضمان
واالتحاد العمالي العام ،أعطى وزير
العمل التوجيهات الالزمة لتصفية
 400مليار ليرة لبنانية عبارة عن
مساهمة الدولة في تغطية فرع
المرض واألمومة في الصندوق
وأخذت المعاملة طريقها للتنفيذ عبر
إحالتها على وزارة المال لدفعها.

الليرة التركية
$ 0.0533
طن القمح
$ 331

١٢

العـــــالــــم

العـــدد  - ٩٧٠الســـنة الـرابـعـة الـجـمـعـة  ٢٨تشرين األول ٢٠٢٢

البنتاغون :سالحنا النووي يهدف إلى ردع "أي هجوم إستراتيجي"
فيمــا تتكاثــر املخاطــر املرتبطة
باألســلحة النوويّة من كوريا الشــمالية
مرورا ً بباكستان وإيران ،وصوال ً إىل الحرب
الروســيّة ض ّد أوكرانيا ،ح ّذر البنتاغون يف
اسرتاتيجيّته النووية الجديدة التي نُرشت
أمس مــن أن الواليات املتحــدة تعترب أن
األسلحة النووية تهدف إىل «ردع أي هجوم
اسرتاتيجي» حتى لو كان تقليديّاً.
وقال مســؤول رفيع يف وزارة الدفاع
األمريكيــة للصحافيــن« :يشــمل ذلك
اســتخدام الســاح النووي ،مهما كانت
قوّته ،كما يشــمل الهجمات االسرتاتيجية
الكبرية ج ّدا ً باستخدام وسائل غري نووية»،
موضحا ً أن هذه املقاربة الجديدة تهدف إىل
«تعقيد اتّخاذ القرارات» بالنسبة إىل العدو.
وتحتوي وثيقة اســراتيجية الدفاع
الوطنــي أيضا ً عىل تحذير صــارم لزعيم
كوريــا الشــمالية كيم جونــغ أون من
استخدام ترســانة بالده النووية املتنامية.
وح ّذرت وزارة الدفاع األمريكية من أن «أي
هجوم نووي من جانب كوريا الشــمالية

ض ّد الواليات املتحدة أو حلفائها ورشكائها
ســيكون مرفوضــا ً وســيؤدّي إىل نهاية
هذا النظام» ،مؤكــد ًة أنّه «ليس هناك أي
سيناريو يســتطيع نظام كيم أن يستخدم
فيه أسلحة نووية ويبقى».
وجــاء يف الوثيقة أن الصــن «تُمثل
التحدّي األسايس واألكثر منهجية ،يف حني
أن روسيا تُش ّكل تهديدات خطرة للمصالح
القوميــة الحيويــة للواليــات املتحدة يف
الخارج ويف الوطن» .وأضافت االسرتاتيجية
أن «التحدّي األكثر شموال ً وخطورة لألمن
القومي األمريكي هو املساعي (الصينية)
القرسية واملتزايدة العدوانية إلعادة تشكيل
منطقة املحي َ
طني الهندي والهادئ والنظام
الــدويل ليُناســب مصالحهــا وخياراتها
التسلطيّة».
وتُســ ّلط الوثيقة الضوء عىل الخطاب
الصيني حــول تايوان التــي تعهّ دت بكني
السيطرة عليها بالقوّة إذا لزم األمر ،باعتباره
عامل زعزعة لالســتقرار يؤدّي إىل حصول
تقديرات خاطئة ويُهدّد السالم يف املنطقة.

جه "رسالة" إلى واشنطن
شي يو ّ
يف خض ّم التوترات الجيوسرتاتيجية املتسارعة
بني واشــنطن وبكني ،اعترب الرئيس الصيني يش
جينبينغ أن الصني والواليات املتحدة يجب أن «تجدا
ســبالً للتوافق» من أجل صون السالم والتنمية يف
العالــم ،فيما بدأ واليته الثالثــة عىل رأس الحزب
الشيوعي الصيني.
وكتــب الرئيــس الصيني يف رســالة تهنئة
ّ
ملؤسســة «اللجنة الوطنية للعالقات بني الواليات
املتحدة والصني» ،أن «العالم اليوم ليس سلميّا ً وال
هادئاً» ،بحسب ما نقل تلفزيون «يس يس تي يف».
وقــال للمنظمة غــر الربحيــة ومق ّرها يف
نيويورك« :كقوى عظمــىّ ،
فإن تعزيز االتصال والتعاون بني الصــن والواليات املتحدة
سيُساعد عىل زيادة االستقرار واليقني العامليَّني وتعزيز السالم والتنمية يف العالم».
ولفت يش إىل أن الصني «مســتعدّة للعمل مع الواليــات املتحدة ملنح االحرتام املتبادل
والتعايش السلمي وإيجاد ُ
سبل للتوافق يف العرص الجديد» ،معتربا ً أن ذلك «لن يعود بالنفع
فقط عىل البلدَين بل أيضا ً عىل العالم».
توازياً ،اعترب وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن أن الصني ترفض الوضع القائم
رسع جدولها
بحكم األمر الواقع منذ فرتة طويلة يف تايوان ،مك ّررا ً تقييما ً سابقا ً بأن بكني تُ ّ
الزمني لالستيالء عىل الجزيرة و»إعادة التوحيد».
وأوضح أن الصني استخدمت «اإلكراه وجعل الحياة صعبة بطرق متنوّعة يف تايوان عىل
أمل أن يؤدّي ذلك إىل ترسيع إعادة التوحيد ،وأيضا ً يف حال لم ينجح ذلك ّ
تمسكت بإمكانية
استخدام القوّة لتحقيق أهدافها».

السيسي يستقبل محمد بن راشد

السيسي ومحمد بن راشد (أرشيف)

إســتقبل الرئيس املرصي عبد الفتاح
السييس نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن
راشــد آل مكتوم يف قرص االتحادية أمس،
بالتزامن مع فعاليات االحتفال بمرور 50
عاما ً عىل العالقــات اإلماراتية  -املرصية
التي تُقــام يف القاهرة برعايــة الرئيس
اإلماراتي الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان
والرئيس املرصي عىل مدار  3أيام.
وأكد محمد بن راشــد يف وقت سابق
أن دولة اإلمــارات ومرص تبدآن  50عاما ً
جديــدة من العالقات القويــة واألخوية
املســتق ّرة واملتطوّرة ،والعمل املشــرك،

بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان والرئيس املــري عبد الفتاح
السييس ،مؤكدا ً أن «مرص واإلمارات قلب
واحد».
وأشــار إىل أن العالقــات األخوية بني
اإلمارات ومرص ّ
تأسست عىل قيم االحرتام
املتبادل والعمل املشرتك الهادف إىل تحقيق
َ
الشــقيقني ومصلحة
مصلحة الشــعبَني
كافة الشعوب العربية ،الفتا ً إىل أن البلدَين
يتط ّلعان إىل املستقبل بفكر منفتح وإرادة
صلبة ملواصلة مســرة العمل التنموي يف
ّ
تمس
كافة املجاالت ،ال ســيّما تلــك التي
حياة الشعوب.

أخبار سريعة
ضربات إسرائيليّة قرب
دمشق

مبنى البنتاغون (أرشيف  -أ ف ب)

واعتربت الوثيقــة أن التهديد الذي
تُشــ ّكله موســكو «ظهر أخــرا ً من
خالل الغزو الــرويس اإلضايف غري املربّر
ألوكرانيا .وستدعم وزارة (الدفاع) الردع
القــوي للعدوان الرويس ضــ ّد املصالح
القوميــة الحيوية للواليــات املتحدة،
بما يف ذلــك ض ّد حلفائنــا يف املعاهدة»

ّ
املؤسســة لـ»حلف شــمال األطليس».
كما شــدّدت عىل الحاجــة إىل التعاون
مع الدول الحليفــة والرشكاء اآلخرين
ملواجهة املخاطر التي تُشــ ّكلها الصني
وروســيا ،مؤكد ًة أن مثل هذا التعاون
«أسايس ملصالح األمن القومي للواليات
املتحدة».

شولتز يدعم أثينا في مواجهة أنقرة
دان املستشــار األملاني أوالف شولتز
موقف تركيا املشــكك يف سيادة اليونان
عىل جــزر يف بحر إيجه ،يف ســياق من
التوترات املتصاعدة بني الجا َرين اللدودَين
واملنضويَني يف «حلف شمال األطليس».
ويف أوّل زيــارة يُجريهــا إىل اليونان
منذ تو ّليه املنصب ،اعترب شــولتز خالل
مؤتمر صحايف مشرتك مع رئيس الوزراء
اليوناني كريياكوس ميتســوتاكيس أن
رشيكا ً يف «حلف شمال األطليس» يجب ّأل
يُش ّكك يف سيادة عضو آخر يف التحالف.
وشدّد عىل أن «أي قضية كهذه يجب
أن تح ّل بناء عىل القانون الدويل» ،مؤكدا ً
أن «عالقات حســن الجوار بني اليونان
وتركيا تكتيس أهمية ليس فقط للبلدَين
بل ألوروبا بأرسها».
من جهته ،قال ميتسوتاكيس« :من
املؤســف حقا ً أن (الرئيس الرتكي رجب
طيــب) أردوغان ال يُمكنــه أن يرى أنه
يتّجه نحو مأزق عندما يُســمّ م شــعبه
بأكاذيب بحق اليونــان» .وتابع« :يُدرك
جرياننا وك ّل حلفائنا أن الجزر اليونانية
ال تُهدّد أحداً».
وبعدمــا اتّهــم أردوغــان اليونان
بـ»احتالل» جزر يف بحــر إيجه كان قد

شولتز وميتسوتاكيس في أكروبوليس
أمس (أ ف ب)

حُ ســم مصريها يف اتفاقات تــ ّم تبنّيها
بعد الحرب العاملية األوىل ،اعترب شــولتز
خالل مقابلة أجرتهــا معه صحيفة «تا
نيا» أن «التهديدات العسكرية املب ّ
طنة إىل
ح ّد ما» التي تُطلقها أنقرة بحق اليونان
«غري مقبولة» ،داعيا ً البلدَين إىل تسوية
خالفاتهما عىل طاولة املفاوضات.
وخالل مقابلة أجرتها معه صحيفة
«لوبوان» الفرنسية ،رأى ميتسوتاكيس
أن اللهجــة املســتخدمة يف «الخطاب
التصعيدي» ألردوغان وكبار املســؤولني
األتراك «غري مسبوقة».

غانتس بضيافة أردوغان
إستقبل الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس بحضور
وزير الدفاع الرتكي خلويص أكار يف العاصمة أنقرة أمس ،بحسب ما أفادت وكالة «األناضول».
وذكرت الوكالة أن اللقاء جرى يف املجمّ ع الرئايس بعيدا ً من عدسات وسائل اإلعالم ،فيما
كان وزير الدفاع الرتكي قد اعترب أن زيارة نظريه اإلرسائييل «ستُع ّزز التعاون والحوار الثنائي
بني البلدَين وتُسهّ ل ح ّل بعض القضايا العالقة ،خصوصا ً قضية فلسطني».
وأكد أكار خالل مؤتمر صحايف مشرتك مع غانتس أن «تركيا وإرسائيل العبان مهمّ ان يف
املنطقة ،ولدينا روابط مهمّ ة وقيم مشرتكة عىل الصعيدَين التاريخي والثقايف».
واعترب أن «تطوير العالقات والتعاون بني تركيا وإرسائيل ،ال ســيّما يف مجاالت الدفاع
واألمن والطاقة ،سيؤدّي إىل تطوّرات مهمّ ة يف ما يتع ّلق بالسالم واالستقرار اإلقليميَّني».
من جانبه ،أشــار غانتس إىل النجاح يف «إزالة عدد مقلــق من التهديدات ض ّد املواطنني
والرسي خالل العام الحايل».
اإلرسائيليني واليهود يف تركيا بفضل االتصال الوثيق
ّ
كما أعرب عن ثقته بإمكانية عمل البلدَين بشــكل «يُق ّلل مــن تأثري الذين يُزعزعون
استقرار املنطقة من خالل دعم اإلرهاب أو تنفيذ أعمال إرهابية ض ّد املدنيني األبرياء».

أردوغان خالل استقباله غانتس أمس (أ ف ب)

ُقتل  4عناصر موالين إليران
في القصف اإلسرائيلي الذي
استهدف بعد منتصف ليل األربعاء
 الخميس نقاطا ً في محيطدمشق ،بحسب ما أفاد «المرصد
السوري» الذي كشف أن الضربات
اإلسرائيلية استهدفت «مستودعات
للسالح والذخيرة ومق ّرات
للميليشيات التابعة إليران على
بُعد بضعة كيلومترات من مطار
دمشق الدولي» .وهي المرة الثالثة
التي توجه فيها إسرائيل مثل هذه
الضربات خالل أسبوع .ونادرا ً ما
تؤ ّكد إسرائيل تنفيذ ضربات في
سوريا ،لكنّها تُك ّرر أنّها ستواصل
تصدّيها لما تصفها بـ»محاوالت
إيران ترسيخ وجودها العسكري
في سوريا وإرسال صواريخ دقيقة
إلى حزب الله».

تعديل حكومي
في األردن
أجرى رئيس الوزراء األردني بشر
الخصاونة تعديالً حكوميّا ً بموافقة
«اإلرادة الملكية السامية» ،هو
الخامس لحكومته منذ تشكيلها
قبل عامَين ،فيما أدّى الوزراء
اليمين الدستورية أمام الملك .ولم
يشهد التعديل الحكومي أي تغيير
على الحقائب السيادية ،لكنّه رفع
عدد النساء في الحكومة إلى 5
وزيرات ،لتض ّم حكومة الخصاونة
ً
إضافة
اآلن  26وزيرا ً ووزيرة،
إليه .وشمل التعديل تغيير حقيبة
وزيرة الدولة للشؤون القانونية
وفاء بني مصطفى لتُصبح وزيرة
للتنمية اإلجتماعية ،وتح ّل مكانها
نانسي نمروقة .وح ّلت زينة طوقان
وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي،
بعد أن كانت أمينة عامة للوزارة،
لتخلف ناصر الشريدة الذي أصبح
مع التعديل نائب رئيس الوزراء
للشؤون اإلقتصادية ووزير الدولة
لتحديث القطاع العام .وتو ّلت خلود
السقاف ،التي كانت رئيسة صندوق
استثمار أموال الضمان االجتماعي
ونائبة رئيس مجلس االستثمار،
وزارة االستثمار خلفا ً لخيري عمرو.
والسقاف وطوقان ونمروقة يتولي َن
مناصب وزارية للم ّرة األولى.

جهاد ّيون يذبحون
المئات في مالي
أكدت منظمة العفو الدولية في
تقرير أن جماعات مس ّلحة تابعة
لتنظيم «الدولة اإلسالمية» ذبحت
مئات األشخاص في شمال
شرق مالي هذا العام ،معتبر ًة
أن السلطات ال تفعل ما يكفي
لحماية المدنيين .وتحدّثت المنظمة
الحقوقية عن فرار عشرات اآلالف
من القرويين من منازلهم في
منطقتَي ميناكا وغاو بعد أن فقدوا
مواشيهم وممتلكاتهم في هجمات
منذ آذار .واستهدفت االنتهاكات
إلى ح ّد كبير قبيلة الداوساهاك.
وذكرت أن مساحات شاسعة
من أراضي مالي أصبحت تحت
سيطرة الجماعات التابعة لـ»الدولة
اإلسالمية» في الصحراء الكبرى.
وقالت كبيرة مستشاري المنظمة
لشؤون أفريقيا جيهان هنري إن
«الجماعات اإلسالمية المس ّلحة في
شمال شرق مالي ّ
نفذت هجمات
مرعبة ّ
ومنسقة على القرى...
وذبحت مدنيين ونهبت منازل
ودمّ رت ممتلكات».

تــتــــــــمــات
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العـــدد  - ٩٧٠السنــــة الـرابـعـة

أتم واجباته مع "حزب الله"...
العهد ّ

فمــن الضياع الجيل الذي واكب التحضريات الرســمية لعملية إخراج صيغة
وصورة التوقيــع اللبناني عىل االتفاقية الحدودية حتى لحظة وصول الوســيط
األمريكي آموس هوكشتاين مساء األربعاء ،مرورا ً باستمرار «قطبة» الوفد اللبناني
إىل الناقورة «مخفية» يف أروقة القــر الجمهوري حتى صباح الخميس ،وصوال ً
إىل تخريجة تويل رئيس الجمهورية ميشــال عون نفسه التوقيع عىل نص املذكرة
األمريكية وتوقيع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عىل الرسالة املوجهة إىل األمم
املتحدة تأكيدا ً عىل موافقة لبنان الرسمية عىل إحداثيات االتفاقية الحدودية البحرية
املربمة مع إرسائيل ،كان مخاض الرتســيم «عســر الهضم» عىل اللبنانيني تحت
ّ
الضخ الرئايس والسيايس واإلعالمي العوني واملمانع من استغباء
وطأة ما تضمنه
فاقع للعقول ومحاوالت فاشــلة لغسل األدمغة والتعمية عىل حقيقة إبرام اتفاق
حدودي لبناني مع إ ٍرسائيل بكامل إرادة «حزب الله» الذي يعلم القايص والداني يف
لبنان وخارجه أنه كان له اليد العليــا يف إدارة عملية التفاوض الحدودي بقفازات
العهــد العوني ،فكان له ما أراد وأنجز العهد مهمته بنجاح وأت ّم بذلك آخر واجباته
تجاه «الحزب» بأن أوصله إىل ب ّر األمان الحدودي عىل الجبهة الجنوبية مع إ ٍرسائيل
قبل انتهاء الوالية الرئاسية ...وعىل قاعدة «الطبع غلب التطبيع» أخذ عون بصدره
وقلمه مسؤولية توقيع «التطبيع املب ّ
طن» مع إرسائيل باألصالة عن الرئاسة األوىل
وبالنيابة عن «حزب الله».
ورغم كل الوقائع الحســية وامللموسة عىل م ّر مراحل التفاوض مع إرسائيل
عرب الوســيط األمريكي والتي بيّنت بما ال يقبل الش ّك ّ
أن ّ
نص االتفاقية الحدودية
يؤكــد أنّها أبرمت بني «دولة لبنان ودولة إرسائيل» ،وعىل الرغم من تشــبيه نائب
رئيس مجلس النواب الياس بو صعب «اتفاقية هوكشتاين» بـ»اتفاقية ابراهام»
للسالم والتطبيع مع إ ٍرسائيل ،وتأكيد بو صعب نفسه يف وقت سابق عىل ّ
أن اتفاقية
الرتســيم تشــمل «ترتيبات أمنية» عىل الحدود الجنوبية مع إ ٍرسائيل ،فضالً عن
تأكيدات الوسيط األمريكي مرارا ً وتكرارا ً عىل ّ
أن هذه االتفاقية تؤمّ ن أمن إرسائيل
عىل الحدود الشــمالية مع لبنان ،ســعى األمني العام لـ»حزب الله» السيد حسن
نرصالله يف إطاللة متلفزة أمس إىل إقناع جمهوره بعدم وجود أي اتفاق بني لبنان
وإ ٍرسائيل حول الحــدود البحرية نافيا ً من جهة أي اعرتاف لبناني بإرسائيل أو أي
تطبيع معها ،قبل أن يوقع نفسه يف فخ التناقض يف املواقف بني نفيه يف ختام حديثه
إعطاء «ضمانات أمنية» إلرسائيل وبني إعالنه يف مستهل حديثه عن انتهاء «مهمة
املقاومة» بعد توقيع الرســائل والوثائق الخاصة باتفاقية الرتســيم البحري مع
إ ٍرسائيل ،قائالً« :فيما يتعلق باملقاومة تكون املهمة قد انتهت ،بنا ًء عليه كل التدابري
واالجراءات واالســتنفارات االستثنائية والخاصة التي قامت بها املقاومة منذ عدة
أشهر أعلن اآلن أنها قدانتهت» ،وهو ما أكدت أوساط مواكبة ملفاوضات الرتسيم
أنه كان «موقفا ً مطلوباً» من نرصالله إعالنه بالتوازي مع انعقاد اجتماع الناقورة
إلنهاء مراسم إبرام اتفاقية الرتسيم.
ومســاءً ،كانت إطاللة متلفزة لرئيس الجمهورية عرب شاشــة «أل بي يس»
ضمن سلسلة مقابالت مماثلة ينوي القيام بها يف أيام عهده األخرية عىل أن تكون
إطاللته اليوم عرب شاشــة «املنار» ،ففتح عون نريان «تصفية الحسابات» يف أكثر
من اتجاه رئايس وســيايس من دون أن ّ
يوفر املؤسســات الترشيعية واإلجرائية
والقضائية ،فاعترب عىل دارج عادته منذ تبوئه سدة الرئاسة األوىل ّ
أن الجميع تآمروا
عليه يف الداخل والخارج ملنعه من «محاربة الفساد».
وإذ لــم يخرج عن املألوف منه يف التهجم عىل اإلعالم اللبناني واصفا ً إياه بأنه
«كاذب وبشــع» ،أكد عون عىل طريقته وجود ضمانــات أمنية بموجب اتفاقية
الرتســيم البحري مع إ ٍرسائيل من خالل تأكيده ّ
أن «الســاحة الجنوبية أصبحت
مستقرة ولن تكون بعد اآلن مصدرا ً للعنف واستحالة أن تندلع الحرب» بعد توقيع
هذه االتفاقية ،ليدير بعدها فوهة نريانه باتجاه الداخل اللبناني فلم يرتدد يف نسف
«حوار عني التينة» الذي يعتزم رئيس املجلس النيابي نبيه بري الدعوة إليه للبحث
يف مســألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،مؤكدا ً أن هذا الحوار «سيفشــل ّ
ألن
بــري ال يحق له الدعوة إىل الحوار وأن يحل مكان رئيس الجمهورية يف توجيه مثل
هذه الدعوة» ،مقابل منحه رئيس املجلس حق «التشاور الثنائي» فقط وليس عقد
اجتماع حوار موسع بني الكتل النيابية.
وحكوميا ً أيضاً ،بادر عون إىل التشهري بالرئيس املكلف نجيب ميقاتي متهما ً
إياه بأنه «ال يملك النية الجدية يف تشكيل حكومة» ومتهكما ً عليه باإلشارة إىل أنه
بعد اجتماع قرص بعبدا األخري «ذهب عىل متن يخته ولم يعد» ،لكنه جدد االستعداد
لتأليف حكومة جديدة ولو قبل ســاعة من انتهاء واليته يف حال نال رئيس «التيار
الوطني الحر» ما يطلبه من حصة وزارية ،مهددا ً يف املقابل بأنه أصبح «عىل وشك
توقيع مرسوم اســتقالة حكومة ترصيف األعمال» رغم أنه كان قد نفى قبل أيام
عرب مكتبه اإلعالمي وجود أي نية لديه لتوقيع مثل هذا املرسوم.
والحقاً ،أصدر ميقاتي بيانا ً ر ًد فيه عىل تحريف عون لوقائع مشاورات التأليف
ّ
الســن ،وذلك من خالل إشــارته إىل أنّه
واضعــا ً ذلك يف خانة التخريف ربطا ً بكرب
«بشأن ما تحدث عنه فخامته من مسائل خاصة ووقائع مجتزأة ومح ّرفة أو غري
صحيحة… فأكتفي بالقول بأســف :أحيانا تخون كبارنا الذاكرة فتختلط الوقائع
بالتمنيات والحقائق باألوهام».

م التعطيل ...واإلنهيار اإلقتصادي
«جهنّ »

قمة الالمسؤولية تمثلت يف إهدار سنة ونصف السنة بعد االنتخابات الرئاسية
بالتعطيل بحجة أن حكومة العهد االوىل تبدأ فعليا ً بعد االنتخابات النيابية يف العام
 .2018فيما بقي البلد يف العام االول من االزمة أي يف العام  2020من دون حكومة
فاعلة ملدة سنة .إذ لم يت ّم تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الرئيس حسان دياب
التي استقالت يف  19كانون االول  2020إال يف  10أيلول  .2021وهي نفسها الحكومة
التي تعطلت بعد االنتخابات النيابية التي جرت يف  20أيار الفائت ولم يُشــ ّكل بديل
عنها لغاية الساعة.
باالضافة إىل االكالف الباهظــة للتعطيل الحكومي عىل الوضعني االقتصادي
واملعييش للمواطنني ،فان كل عام من االعوام الستة تميز بخضة اقتصادية .وهذه
أبرز املحطات:
 افتُتح عهد الرئيس عون بعد عامني ونصف العام من الشغور الرئايس بعملياتمشــبوهة نفذها «املركزي» مع املصــارف لزيادة احتياطياتــه بالنقد الصعب،
لتعويض خسائر املرحلة املاضية من جهة ،وانقاذ مصارف كانت ماضية بطريقها
نحو التعثر من جهة ثانية .هذه الهندســات التي تمت من خالل مبادلة ســندات
خزينة باللرية تحملها املصارف بســندات يوروبوندز ،كانت باكورة االنهيار .وقد
أدت إىل امتصاص املصارف دوالرات مودعيها وضخها يف رشايني «املركزي» لتأخري
االنهيار املحتم واعطاء فرصة للعهد لتغيري الواقع.
 يف آب  2017أُقرت سلسلة الرتب والرواتب ،التي فاقت كلفتها التوقعات املوضوعةبأضعاف مضاعفة ،ووصلت بحسب التقديرات إىل  5آالف مليار لرية .وقد أدت هذه
السلســلة إىل اتخام موازنة  2018بالرضائب والرسوم وزيادة االعباء عىل املواطن
الصالح واملؤسسات امللتزمة ،فيما زادت نسب الته ّرب والتهريب بشكل كبري.
 أمام تسارع وترية االنهيار تداعى املجتمع الدويل ملساعدة لبنان من خالل مؤتمردويل .فعقد يف نيسان  2018مؤتمر «سيدر» يف فرنسا .وقد خصص للبنان  11مليار
دوالر من القروض لتنفيذ وتطوير البنى التحتية .ورغم املساعي التي بذلها «ناظر
سيدر» الوزير بيار دوكان ،خالل السنوات املاضية ،فان لبنان فشل يف تنفيذ ابسط
االصالحات ولم يصل دوالر واحد من املساعدات.
 يف آب  2018أعدت رشكة «ماكينزي» خطتها الشــهرية لتطوير ونمو االقتصاداللبناني .ورغــم أهمية بنود الخطة التــي هدفت إىل إيجاد بيئــة أعمال جاذبة
لالستثمارات الخارجية وتفعيل القطاعات االنتاجية وزيادة تنافسيتها ...إال أنها
بقيت حربا ً عىل ورق.
 يف العام  2019انفجرت ثورة  17ترشين االول ،أقفلت املصارف ألسبوعني ،لتعودوتفتح أبوابها عىل أوسع عمليتي «هريكات» و»كابيتال كونرتول» غري مقوننتني.
وبدأت اللرية تفقد قيمتها تدريجيا ً أمام الدوالر.
 يف آذار  2020تخلف لبنان للمرة االوىل عن ســداد ديونه ،وفشلت كل املساعي يفاقرار خطة التعايف االقتصادية التي وضعتها «الزارد».
 بني العام  2020ونهاية  2021إســتنفد مرصف لبنــان أكثر من  22مليار دوالرمن احتياطيات النقد الصعب لتمويل عمليات الدعم التي استفاد منها املحتكرون.
 العام  2021كان عام التخبط بامتياز ،لم ينجح الربملان يف إقرار املوازنة وفشل يفإقرار القوانني االصالحية املطلوبة كمقدمة لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدويل.
 يف العام  2022توصل لبنان إىل اتفاق مبدئي عىل مســتوى املوظفني مع صندوقالنقد الدويل ،ووعد باقرار رشوط مســبقة منها :اعــادة هيكلة املصارف ،انجاز
التدقيق يف موازنة املرصف املركزي واملصارف ،إقرار موازنة متوازنة ،إلغاء الرسية
املرصفيــة ،إقرار «الكابيتــال كونرتول» تنفيذ االصالحات االدارية توحيد ســعر
الرصف ...وغريها الكثري من الرشوط التي بقيت حربا ً عىل ورق.
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 يف العام  2022أيضا ً غرق لبنان يف الظالم وعجز عن انتاج أكثر من  150ميغاواطيف الكثري من أيام الســنة ،يف حني أن قدراته االنتاجيــة يف الكهرباء تتجاوز 2000
ميغاواط.
 إنهارت اللرية أمام الدوالر وفقدت أكثر من  95يف املئة من قيمتها ورزح أكثر من 85يف املئة من املواطنني تحت خط الفقر.
 -ترسيم الحدود البحرية مع إرسائيل يف ربع الساعة االخري من العهد.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

البرلمان العراقي يمنح حكومة السوداني الثقة

وتتأ ّلف الحكومة الجديدة من  12وزيرا ً شــيعيّاً ،غالبيّتهم مرشحون من قبل
«اإلطار التنسيقي» ،و 6وزراء من السنة ،ووزي َرين كرديَّني ،ووزيرة واحدة لألقليات،
فيما ال تزال وزارتان من حصة املكوّن الكردي قيد التفاوض ولم يت ّم ملؤهما بعد.
وتشغل  3نساء مناصب يف الحكومة الجديدة التي لم يُشارك فيها التيار الصدري.
وقبيل بدء الجلسة ،قال الســوداني يف كلمةٍ أمام الربملان« :سيتصدّى فريقنا
الوزاري للمســؤولية يف هذه املرحلة التي يشــهد فيها العالم تحوّالت ورصاعات
سياسية واقتصادية كبرية ج ّداً» ،متعهّ دا ً مكافحة الفساد الذي كان «السبب وراء
العديد من املشــكالت االقتصادية ،وإضعاف هيبة الدولة وزيادة الفقر والبطالة
وسوء الخدمات» .وقد وضع الســوداني يف برنامج حكومته الجديدة ،بند «تعديل
قانون االنتخابات النيابية خالل  3أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خالل عام».
وخالل الجلسة ،أبدى النائب املعارض عالء الركابي من حركة امتداد املنبثقة
من احتجاجات ترشين ،اعرتاضه عىل الحكومة الجديدة ،ما أدّى إىل حصول شجار
داخل القاعة .لكن الجلسة تواصلت بعد ذلك.
ويف ردود الفعل ،رحّ بت بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق يف بيان بمنح الثقة
ً
للحكومة الجديدة،
منبهة إىل «تحدّيات خطرة تتط ّلب إجراءات حاسمة» تنتظرها،
ّ
التغي املناخي» .كذلك ،هنّأت السفرية األمريكية يف
مثل «معالجة الفســاد» و»آثار
بغداد ألينا رومانوفكيس يف تغريدة الحكومة الجديدة بنيلها الثقة ،وقالت« :نتط ّل ُع
قدما ً للعمل مــع الحكومة الجديدة لتعزيز أهدافنا املشــركة خالل هذه املرحلة
املحورية للعراق وشعبه».

بوتين يهاجم "الهيمنة الغربية" :الكوكب...

أن الكوكب «يف وضع ثوري» ،أشار إىل ّ
وإذ تحدّث عن ّ
أن الهجوم عىل أوكرانيا
جــزء من هذا «التغيري للنظام العاملي بأرسه» الذي ال مف ّر منه ،إذ إن «روســيا لن
تحتمل أبدا ً إمالءات الغرب العنيف واالســتعماري» .وقبل ذلك بوقت قليل ،وصف
بوتني مواجهتــه مع الغرب بمعركة مــن أجل بقاء روســيا ،متّهما ً األمريكيني
والغربيني بأنّهم يُريدون «تدمري (روسيا) ومحوها من الخريطة».
إىل ذلــك ،طالب بوتني الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتوجه «يف أرسع وقت»
إىل أوكرانيا ،عىل خلفية اتهام موسكو لكييف بتجهيز «قنبلة قذرة» ،بينما كشفت
الوكالة الذرية أنّها ســتجري «تدقيقا ً مستقالً» هذا األســبوع يف شأن «القنبلة
القذرة» ،يف وقت طلبت فيه روســيا كذلك من مجلس األمن الدويل إطالق «تحقيق
أممي» يف ضلوع واشنطن بتطوير أسلحة بيولوجية يف أوكرانيا ،بحسب ما أعلنت
وزارة الخارجية الروسية ،التي أوضحت أنها أرفقت الشكوى بمرشوع قرارّ .
لكن
السفرية األمريكية لدى األمم املتحدة ليندا توماس غرينفيلد سارعت أمام مجلس
األمن إىل اعتبار اتهامات موسكو «محض افرتاء» .ويف السياق ذاته ،ر ّد نائب املمثلة
السامية املسؤولة عن قضايا نزع السالح يف األمم املتحدة أديجي إيبو عىل موسكو
ّ
بأن األمم املتحدة «ليســت عىل علم» بوجود برنامج أسلحة بيولوجية يف أوكرانيا،
يف حني وصف وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن استخدام القوات الروسية
ّ
ملسيات إيرانية بأنه أمر «مرعب».
ّ
املسيات «لقتل مدنيني
وإذ قال بلينكن خالل زيارة ألوتاوا أن اســتخدام هذه
أوكرانيــن وتدمري البنى التحتية التــي يُعوّلون عليها من أجــل الكهرباء واملاء
والتدفئة» هو أمر «مرعب» ،شدّد عىل أن «الواليات املتحدة وكندا ستواصالن العمل
مع حلفائنا ورشكائنا بهدف ردع إيران ومنعها من تسليم هذه األسلحة».
ويف خض ّم الرصاع الجيوســيايس األمريكي  -الرويس ،ح ّذر البيت األبيض من
أن الواليات املتحدة ســر ّد «بطريقة مناســبة» عىل أي هجوم رويس ضد أقمار
اصطناعية تجارية أمريكية ،بعد تلميحات روسية من أنها يُمكن أن تُصبح أهدافا ً
مرشوعة ،مؤكدا ً أن الواليات املتحدة «ستُحمّ ل روسيا مسؤولية أي هجوم من هذا
القبيل يف حال حدوثه».
ويف األثناء ،كشفت مج ّلة «بوليتيكو» األمريكية أن الواليات املتحدة سارعت إىل
نرش نسخة أكثر دقة من قنبلتها النووية األساسية يف قواعد «حلف شمال األطليس»
يف أوروبا ،حيث ت ّم تقديم موعد وصــول قنبلة الجاذبية « »12-B61املطوّرة جوّاً،
ليُصبح يف كانون األوّل املقبل بدال ً من الربيع املقبل.
ويف الغضون ،تحدّثت الســلطات يف شبه جزيرة القرم األوكرانية التي ضمّ تها
ّ
بمسية
موسكو العام  2014أن محطة لتوليد الكهرباء يف القرم استُهدفت بهجوم
ليل األربعاء  -الخميس ،مشري ًة إىل أن املحطة لم تترضّ ر كثرياً .بالتزامن ،سيخضع
استهالك الكهرباء ملزيد من القيود يف املناطق الواقعة يف وسط أوكرانيا ،بعد قصف
رويس جديد عىل البنية التحتية للطاقة ،بحسب ما أعلن مستشار الرئاسة األوكرانية
كرييلو تيموشينكو عرب «تلغرام».
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أفقيا:

 – 1رئيس دولة أفريقية.
 - 2كانت أسنانه قصيرة ملتزقة
منعطفة على غار الفم  -رئيس
دولة أفريقية.
 - 3إحدى مديريات محافظة
حجة في اليمن  -سرير.
 - 4يأكل معه  -أداة نصب.
 - 5جحد بنعم الله  -مدخل.
 - 6حرف عطف  -جذب  -واحد
باألجنبية.
الطا ِئر.
 - 7رفسه برجله  -ول ُد َّ
 - 8تخلى عن حقه  -خديعة.

 – 1رئيس أميركي سابق.
 - 2روائي أميركي راحل.
 - 3منزل  -للنفي.
 - 4مدينة لبنانية  -أع ّده وه ّيأه.
 - 5متشابهان  -مداد  -للنفي.
 - 6يص ّرها.
 - 7مخايط  -مدينة فرنسية.
يف
 - 8جامعة أميركية  -لم ِ
بوعده.
 - 9عاصمة دولــة كبرى  -ال
يباح به.

 - 9متشابهان  -مدينة ألمانية.

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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مطالبة بتحقيق دولي في "وحشيّة" النظام...

وتابع« :يبدو واضحا ً أن أعماال ً وحشية كثرية حصلت مع قدر كبري من العنف
بحق الســكان» ،مقدّرا ً عدد «من ُقتلوا بيد السلطات» منذ بدء التظاهرات بـ»ما ال
يق ّل عن  »250شخصاً ،بينهم  27طفالً .وأشار إىل أن هذا التقدير يبقى «حذرا ً ج ّداً»،
الفتا ً إىل أن عدد القتىل هو «بال أدنى ش ّك أكرب بكثري» .كذلك ،ندّد بالدور «اإلشكايل»
لـ»رشطة األخالق» التي «اســتخدمت العنف يف قضية (مهسا أميني) ويف حاالت
أخرى عدّة».
ً
توازياً ،دانت باريس اســتمرار حملة القمع يف إيران،
كاشــفة أنها تعمل مع
رشكائهــا األوروبّيني من أجل فــرض عقوبات جديدة عىل مســؤولني إيرانيني.
واعتربت وزارة الخارجية الفرنســية أن إيران «تواصل منطقها يف القمع العنيف
ويف انتهاكات الحقوق والح ّريات األساسية» ،يف حني دان االتحاد األوروبي «الطابع
السيايس» للعقوبات التي ق ّررت طهران فرضها عىل نواب وصحافيني أوروبيني ر ّدا ً
عىل تدابري عقابية فرضها االتحاد األوروبي عىل مسؤولني ضالعني يف حملة القمع.
ويف األثناء ،كشــفت منظمة العفــو الدولية أن قوات األمــن اإليرانية قتلت
 8أشــخاص عىل األق ّل منذ مساء األربعاء ،مشــر ًة إىل إطالقها النار مجدّدا ً عىل
«أشــخاص يف حداد ومتظاهرين» ،ومندّد ًة بـ»االستخدام غري القانوني لألسلحة
النارية».
وتجدّدت التظاهرات الغاضبة يف شمال غرب إيران أمس ،حيث نزل اآلالف إىل
الشــوارع يف مدينة مهاباد يف محافظة أذربيجان شمال غرب البالد ،خالل تشييع
متظاهر ُقتل األربعاء ،فيما طوّق غاضبون مخفرا ً للرشطة يف املدينة.
وظهر يف تسجيل نُرش عىل موقع «إيران واير» اإلخباري ،متظاهرون يُرضمون
النار يف مكتب الحاكم .وهتف بعض املحتجّ ني «ال يجب أن نبكي شــبابنا ،يجب أن
ننتقم لهم!» ،يف إشارة إىل مقتل املتظاهر الشاب إسماعيل مولودي ،بينما واجهت
القوات األمنية املتظاهرين بالرصاص الحي ،ما أدّى إىل مقتل  3أشخاص ،بحسب
منظمة «هنكاو» الحقوقية غري الحكومية التي تتّخذ من النروج مق ّرا ً لها.
وهتف متظاهــرون «الجيش يدعمنا» واحتمى عــدد منهم هربا ً من إطالق
«الحرس الثوري» اإليراني النار ،داخل ثكنة يف ســقز ،بحســب «هنكاو» .وسعى
متظاهرون آخرون لالحتماء من إطالق نار يف مدينة دهكالن يف محافظة كردستان.
وانترش متظاهرون أيضا ً حول قاعدة لقوات «الباسيج» يف سنندج ،فأشعلوا النار
وأجــروا قوات األمن عىل الرتاجع .وتجمّ ع محتجّ ون كذلك عند قرب الشــابة نيكا
شــاهكرامي ( 16عاماً) ،قــرب مدينة خرام أباد ،بعــد  40يوما ً عىل مقتلها عىل
أيدي قوات األمن ،وفق وكالة أنباء نشــطاء حقوق اإلنسان (هرانا) التي تتّخذ من
الواليات املتحدة مق ّراً .وأمكن سماعهم يهتفون «سوف أقتل ،سوف أقتل ...من قتل
شقيقتي» .وتجمّ ع شــبان أيضا ً يف ذكرى وفاتها يف جامعات يف طهران وكرج ،إىل
غرب العاصمة ،حيث هتفوا «قد يموت طالب لكنّهم لن يقبلوا اإلذالل».
ويف غضــون ذلك ،أظهر تحليــل نرشته شــبكة «يس أن أن» باالعتماد عىل
لقطات مصوّرة وشهود عيان ،تع ّرض املراهقة اإليرانية نيكا شاهكرامي للمالحقة
واالحتجاز من قبل قوات األمن اإليرانية يف الليلة التي زعمت فيها الســلطات أنها
سقطت من فوق سطح.
تزامنــاً ،تعهّ د قادة إيران بـ»معاقبة» من يقف وراء الهجوم الذي أودى بـ15
شخصا ً يف مرقد شيعي يف مدينة شرياز األربعاء .ودعا املرشد األعىل عيل خامنئي إىل
توحيد الجهود ض ّد «املؤامرة» التي يُدبّرها أعداء إيران ،يف حني ربط الرئيس اإليراني
إبراهيم رئييس بني الهجوم والتظاهرات ،قائالً« :نيّة العدو هي إعاقة تقدّم البالد،
ومن ث ّم أعمال الشغب هذه تُمهّ د الطريق أمام أعمال إرهابية».

عموديا :
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :كورس دو سود  - 2 -بروس ويليس  - 3 -رين  -االلم -
 - 4دانو  -ما  - 5 -لبيب  -تا  - 6 -الدانوب  - 7 -حدود  -كيان 8 -
 رو  -الرنكا  - 9 -هدمها  -هلم.عموديا - 1 :كبر  -ناحره  - 2 -وريد  -لدود  - 3 -رونالدو  - 4 -س
س  -نبادله  - 5 -دواوين  -أ أ  - 6 -ويل  -بوكر  - 7 -سالم  -بينه -
 - 8ويالت  -اكل  - 9 -دسم  -اغنام.
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الريــــاضـــية

مـوند

يـــاليــات

العـــدد  - ٩٧٠الســـنة الـرابـعـة الـجـمـعـة  ٢٨تشرين األول ٢٠٢٢

ألمانيا ...والبحث عن إستعادة األمجاد
مع إقتراب مونديال قطر ،تواصل "نداء الوطن" نشر حلقات
خاصة عن أبرز المنتخبات المشاركة في العرس العالمي ّ
ّ
والمرشحة إلحراز اللقب تحت عنوان "موندياليات" ،ونتطرّق
في تقريرنا اليوم الى المنتخب األلماني الباحث عن إستعادة
ّ
يتضمن:
األمجاد ،وهو
 - 1مشاركاته السابقة في كأس العالم،

 - 2أبرز الالعبين الذين مثّلوه منذ انطالق المونديال،
 - 3نجومه الحاليون ووضعهم خالل هذا الموسم،
 - 4مشواره في التصفيات،
 - 5نقاط قوته،
 - 6نقاط ضعفه،
 - 7حظوظه.

رالـــــف شـــــربـــــل

مشاركاته السابقة في كأس العالم:
فاز بالبطولة أربع م ّرات يف تاريخه أعوام  1954و 1974و 1990و ،2014وح ّل وصيفا ً يف أربع مناسبات .يف نهائي
مونديال  1954فاز عىل املنتخب املجري األسطوري الذي كان يقوده بوشكاش بنتيجة  .2-3أمّ ا يف مونديال  1974فكان
فوزه يف النهائي عىل حساب املنتخب الهولندي املميّز بقيادة كرويف بنتيجة  .1-2القاسم املشرتك بني الفوز بمونديال
 1990ومونديال  2014هو املنتخب األرجنتيني ،فمارادونا إنفجر بالبكاء اثر تغلب األملان عليه يف نهائي  1990بنتيجة
ّ
املرصعة بالذهب تفلت منه يف ملعب املاراكانا يف نهائي  ،2014حيث خرس
 ،0-1ومييس شــاهد مصدوما ً كأس العالم
"التانغو"  0-1أيضاً .هو أكثر منتخب خاض املباراة النهائية لكأس العالم (ثماني م ّرات).

أبرز الالعبين الذين مثّلوه منذ إنطالق المونديال:
* فرانز بيكينباور :أحد أفضل املدافعني يف التاريخ .هو «الليربو» الفائز بالكرة الذهبية مرتني عامَي  1972و.1976
قاد أملانيا للظفر بكأس العالم ســنة  1974كالعب وســنة  1990كمدرب .ســاهم أيضا ً بفوز بالده بكأس األمم
األوروبية  .1972ت ّم إختياره ضمن التشــكيلة املثالية يف ثالثة «موندياالت» يف أعــوام  1966و 1970و .1974فاز
بالحذاء الربونزي كثالث أفضل هداف ،وبجائزة أفضل العب شاب يف مونديال  .1966كذلك ،إختاره «الفيفا» ضمن
أفضل تشكيلة يف تاريخ كأس العالم التي أعلنها عام .1994
* غريد مولر :هو ثاني أفضل هداف يف تاريخ «املانشافت» وثالث أفضل هدّاف يف تاريخ املونديال برصيد  14هدفاً،
بواقع عرشة أهداف يف مونديال  ،1970وأربعة أهداف يف مونديال  1974من بينها هدف الفوز عىل هولندا يف النهائي.
فاز بالكرة الذهبية عام  1970وبجائزة أفضل هداف يف مونديال  1970ويورو .1972
* كارل-هاينز رومينيغه :فاز بالكرة الذهبية م ّرتني عامَي  1980و .1981قاد بالده للظفر بيورو  1980ولتحقيق
املركز الثانــي يف مونديايل  1982و .1986يف كأس العالم  ،1982ت ّم إختياره ضمن التشــكيلة املثالية ونال الحذاء
الفيض (ثاني أفضل هداف يف البطولة) والكرة الربونزية (ثالث أفضل العب يف البطولة) .يف رصيده تسعة أهداف يف
ٌ
وهدف واحد يف مونديال  .)1986سجّ ل  45هدفا ً يف 95
املونديال (ثالثة يف مونديال  1978وخمسة يف مونديال 1982
مباراة دولية.
* لوثار ماتيوس :هو أكثر العب خاض مباريات يف تاريخ كأس العالم ،حيث شارك يف  25مباراة خالل خمس نسخ
يف أعوام  1982و 1986و 1990و 1994و .1998فاز بالكرة الذهبية عام  1990بفضل قيادته بالده إلحراز مونديال
ذلك العام حيث أحرز خالله ثالثة أهداف .هو أكثر العب مثّل املنتخب األملاني برصيد  150مباراة دولية.
* يورغن كلينســمان :أحد أبرز الالعبني يف تسعينات القرن املايض .سجّ ل  11هدفا ً يف تاريخ مشاركاته املونديالية
(ثالثة عام  ،1990وخمســة يف مونديال  ،1994وثالثة يف مونديال  .)1998ساهم بفوز بالده بكأس العالم 1990
وبكأس األمم األوروبية  .1996ت ّم اختياره ضمن التشــكيلة املثالية يف مونديــال  .1990ح ّل ثانيا ً يف ترتيب الكرة
الذهبية ألفضل العب يف العالم عام .1995
* ماتياس زامر :الفائز بالكرة الذهبيــة ألفضل العب يف العالم عام  1996بفضل قيادته أملانيا إلحراز لقب بطولة
كأس األمم األوروبية يف ذلك العام وفاز بجائزة أفضل العب فيها .ســجّ ل هدفني ألملانيا يف تلك البطولة ،منها هدف
الفوز عىل كرواتيا يف الدور ربع النهائي .ساهم أيضا ً ببلوغ أملانيا نهائي يورو  1992قبل أن تخرس يف النهائي أمام
الدنمارك .أمّ ا تجربته املونديالية فاقترصت عىل نســخة العام  1994التــي خرجت منها أملانيا يف ربع النهائي اثر
خسارتها أمام بلغاريا.
* أوليفر كان :الفائز بجائزة أفضل حارس وأفضل العب يف مونديال  2002بعد قيادته «املاكينات األملانية» للوصول
اىل النهائي .هو حارس املرمى الوحيد يف التاريخ الذي فاز بجائزة أفضل العب يف املونديال.
* مريوسالف كلوزه :الهداف التاريخي للمنتخب األملاني برصيد  71هدفا ً يف  137مباراة دولية .ساهم يف فوز أملانيا
باللقب العاملي  2014وبنيلها امليدالية الفضية يف مونديال  2002وامليدالية الربونزية يف مونديايل  2006و .2010فاز
بالحذاء الذهبي ألفضل هداف يف مونديال  .2006هو أفضل هداف يف تاريخ كأس العالم برصيد  16هدفا ً (خمســة
يف مونديال  2002كلها بالرأس ،من بينها ثالثية يف شــباك املنتخب الســعودي ،خمسة يف مونديال  ،2006أربعة يف
مونديال  ،2010وهدفان يف مونديال .)2014

نجومه الحاليون ووضعهم خالل هذا الموسم:
* توماس مولر :أحــد أكثر الالعبني األملان الذين تألقوا يف
املونديال عىل مدار التاريخ .يف مونديال  2010فاز بجائزة
أفضل العب شاب وبالحذاء الذهبي ألفضل هداف برصيد
خمسة أهداف ساهمت بتحقيق «املانشافت» املركز الثالث
يف أول مونديــال أقيــم يف األرايض األفريقية .يف مونديال
 ،2014كان هداف منتخب بــاده وثاني أفضل هداف يف
البطولة برصيد خمسة أهداف ،كما أنه فاز بالكرة الفضية
التي تُمنح لثاني أفضل العب يف املسابقة .ت ّم اختياره ضمن
التشكيلة املثالية لكأس العالم م ّرتني عامَي  2010و.2014
* مانويــل نوير :فاز بالقفــاز الذهبي ألفضل حارس يف
مونديال  2014وت ّم اختياره ضمن التشــكيلة املثالية يف
مونديال  .2014هو أحد أفضل الحراس يف التاريخ ،وما زال
حتى يومنا هذا أحد أبرز الح ّراس عىل مستوى العالم.
* لريوي ســاني :كان أبرز الغائبني عــن مونديال 2018
بســبب قرار فني من املدرب يواكيم لوف ،وها هو اليوم
يفرض نفسه من بني نجوم بايرن ميونيخ و»املانشافت».
* كاي هافريتز :صاحب هدف الفوز لتشليس عىل حساب

مانشســر ســيتي يف نهائي دوري أبطال أوروبا .2021
سجّ ل هدفني ألملانيا يف يورو  2020وهو يُعترب أحد الركائز
األساسية يف هذا املنتخب.
* أنطونيو روديغري :أحد أبرز الالعبني يف مركز قلب الدفاع
عىل مســتوى العالم .انتقاله اىل ريــال مدريد يف الصيف
املايض يؤكد مدى تطوّره وتميّزه.
* جوشوا كيميتش :العب مميز يستطيع أن يشغل مراكز
عديدة عىل أرض امليدان ،وقد نقل تألقه مع بايرن ميونيخ
اىل املنتخب األملاني .ت ّم إختياره ضمن التشــكيلة املثالية
لكأس األمــم األوروبية  2016حيث ســاهمت عروضه
الالفتــة يف تلك البطولة يف وصول أملانيــا اىل الدور نصف
النهائي ،كذلك كان أحد أبرز عنارص املنتخب األملاني الذي
فاز بكأس القارات .2017
* الــكاي غوندوغان :بعد أن عانى األم َّرين من اإلصابات،
اســتطاع غوندوجان أن يعود بقوة مع فريقه مانشسرت
ســيتي ومنتخب بالده ،ويُعترب أحد أبرز العبي الوسط يف
العالم.

المنتخب األلماني الفائز بمونديال 2014

مشواره في التصفيات
تصدّر مجموعته بسهولة محققا ً تســعة إنتصارات يف عرش مباريات .ه ّز شباك خصومه خالل
التصفيات  36م ّرة ولم يدخل مرماه سوى أربعة أهداف.

ميروسالف كلوزه أفضل هداف في تاريخ المونديال

غيرد مولر هداف مونديال 1970

نقاط ضعفه

نقاط قوته
أوالً ،وجــود املد ّرب فليك عىل دكــة بدالئه الذي
يعرف كيف يفوز باأللقاب ،وهو عارص مرحلة مليئة
بالنجاحــات للمنتخب األملاني عندما كان مســاعدا ً
ليواكيم لوف .ثانياً ،إمتالك أملانيا رصيدا ً برشيا ً مميزا ً
يمزج بني خربة بعض املخرضمــن كتوماس مولر
ومانويل نوير وطموح وحيوية النجوم الشباب مثل
كاي هافرتز وجمال موســياال .ثالثاً ،الحافز املعنويّ
لدى الالعبــن بالتعويض عن إخفاقات الســنوات
األخرية.

يف البداية ،عدم إمتالكه رأس حربة من طراز عاملي،
فباقي املنتخبات البارزة تتفوّق عليه يف هذه الجزئية ،وقد
تج ّلت هذه املشــكلة يف مونديــال  2018ويف يورو 2020
حيث أضاعــت «املاكينات األملانيــة» الكثري من الفرص
الســهلة .كذلك تذبذبُ نتائجه يف الســنوات األخرية ،إذ
شهد «املانشافت» إنحدارا ً كبريا ً يف مستواه بدأ يف مونديال
 2018وما زال مستمرا ً حتى اآلن ،وخري دليل نتائج األملان
الســيئة يف يورو  2020ويف دوري األمم األوروبية ملواسم
 2019/2018و 2021/2020و.2023/2022

مانويل نوير أفضل حارس في مونديال 2014

حــــظــــوظــــه
وقع يف مجموعة صعبة تض ّم ّ
كلً من إســبانيا وكوستاريكا واليابان .وصوله اىل الدور نصف النهائي سيكون
إنجازا ً كبرياً ،فهو ليس حاليا ً ضمن أفضل أربعة منتخبات يف العالم.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - 970السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٢٨تشرين األول 2022

السلّة األميركيّة :اليكرز  4-0وميلووكي 0-3
تواصلت متاعب لــوس أنجليس اليكرز
العريق بخســارة رابعة عىل التوايل ،وكانت
أمام دنفــر ناغتــس  ،99-110يف الدوري
األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
قدّم العمالق الرصبــي نيكوال يوكيتش
أداء باهراً ،فسجّ ل  31نقطة و 13متابعة و9
تمريرات حاسمة ،وقاد ناغتس إىل الفوز عىل
اليكرز ،الذي لم يتذوق طعم الفوز حتى اآلن.
وسجّ ل لاليكرز ليربون جيمس  19نقطة
وأنتوني ديفيس  22نقطة و 14متابعة ،وكان
متعادال ً  54-54بني الشــوطني مع مضيفه
الذي عاد وتفوّق عليه  17-32يف الربع الثالث.
وتشبه بداية هذا املوسم ( )4-0ما حصل
مع اليكرز يف  ،2016-2015عندما عرف أسوأ
موسم يف تاريخه محققا ً  17فوزا ً مقابل 65
خسارة .وهذه رابع مرة فقط يف تاريخ النادي
يبدأ بخسارة املباريات األربع األوىل يف املوسم.
وســجّ ل العمــاق اليونانــي يانيس
أنتيتوكونمبو  40نقطــة أو أكثر مرة ثانية
هذا املوســم ،وقاد ميلووكي باكس اىل الفوز
عىل ضيفه بروكلني نتس  ،99-110بتسجيله
 43نقطــة ،لريفع باكس رصيــده إىل ثالثة

انتصارات من دون خسارة.
وكان يانيــس قد ســجّ ل  44نقطة يف
مباراته األخرية ضد هيوســتن السبت ،ليبلغ
معدل تسجيله  36نقطة يف املباراة الواحدة.
يف املقابــل ،كان كيفــن دورانت أفضل
مســجل لدى بروكلني ( 33نقطة) ،وأضاف
كايري إرفينغ  27نقطة.
وألحــق تورونتــو رابتــورز بضيفه
فيالدلفيا سفنتي سيكرسز خسارته الرابعة
هذا املوسم  ،109-119يف مباراة شهدت بروز
غاري ترنــت جونيور صاحب  27نقطة ،من
بينها  5ثالثيات.
ويف ديرتويت ،سجل تراي يونغ  35نقطة
وقاد أتالنتا هوكس إىل الفوز عىل بيســوتنز
.113-118
وألحق ميامــي هيت الخســارة االوىل
ببورتالند ترايل باليــزرز  ،98-119كما فاز
كليفالنــد كافاليريز عىل أورالنــدو ماجيك
 ،92-103عــى رغم تأ ّلق باولــو بانكريو،
الرقم  1يف اختيارات الالعبني الجدد (درافت)،
بتسجيله  29نقطة ملاجيك.
(أ ف ب)

الحكمة الفائز على ""NSA
يتصدّر موقتًا
تصدّر فريــق الحكمة
موقتــا ً بطولة لبنــان لكرة
السلة برصيد  10نقاط ،بعد
املنطقــي أمس عىل
فــوزه
ّ
مضيفــه " "NSAالصاعــد
حديثــا ً من الدرجــة الثانية
بفارق  17نقطــة ،وبنتيجة
( )64-81عــى ملعب فؤاد
شــهاب الريايض يف جونية يف
إفتتاح املرحلة الخامسة من
البطولة ،األربــاع ()18-18
( .)47-59()36-37وحاول صاحب األرض مقارعة ضيفه يف النصف
األول مــن اللقاء ،حيث بقيت األرقام متقاربة ومتأرجحة بني الطرفني،
عىل عكس النصف الثاني الذي دانت فيه السيطرة للفريق األخرض الذي
إســتفاد من تألق العبَيه األجنبيَني كليف ألكسندر الذي حقق "الدوبل
دوبل" مسجالً  22نقطة و 14ريباوندز ،وكويرون روش ( 27نقطة و5
ريباوندز و 5تمريرات حاسمة) ،وأضاف زميلهما عيل مزهر  12نقطة
و 7ريباوندز و 5تمريرات حاسمة.
أما من جانب الفريق الخارس الذي رفع رصيده يف الرتتيب العام اىل
 7نقاط ،فكان إيزيا هامون أفضل مسجل برصيد  20نقطة و 8ريباوندز
و 5تمريرات حاســمة ،تاله ك ّل من انطوني فرييل وجورج سعيد برصيد
 10نقاط ،مع  9ريباوندز و 5تمريرات حاسمة لألول و 5ريباوندز للثاني.
وتستكمل املرحلة الخامســة اليوم بمباراة واحدة تجمع فريقي
بريوت فريســت وأطلس عىل ملعب مجمع الشــياح الريايض الساعة
السابعة والنصف مساءً.

رايس مدرّبًا جديدًا لشالكه
ّ
عي نادي شالكه متذيل ترتيب
الدوري األملاني لكرة القدم ،توماس
رايس مدربا ً جديدا ً لفريقه ،بحسب
ما أعلن رسميا ً امس.
وكان رايس وافق قبل أيام عدة
عىل ّ
تول تدريب شــالكه ،لكن ناديه
الســابق بوخوم عرقل االنتقال من
دون مقابــل مايل ،بحســب تقارير
صحافية .وذكرت مجلــة "كيكر"
املتخصصــة ان شــالكه دفع قيمة
انتقال بلغت  300ألف يورو لضمان
خدمات املدرب البالغ  49عاماً .ويتذيل شــالكه حاليا ً ترتيب الدوري االملاني
"البوندسليغا" ،وكان من دون مد ّرب بعد اقالة ملهمه السابق فرانك كرامر
يف اعقاب الخسارة القاسية أمام هوفنهايم  5-1يف مسابقة الكأس منتصف
ترشين االول الجاري.
وكان بوخــوم أقال رايس ،الذي قــاده إىل الصعود من الدرجة الثانية يف
موسم  ،2021-2020بعد خســارة أول خمس مباريات من موسم -2022
.2023
وكانــت مباراته األخرية مع بوخوم امام شــالكه بالذات ( ،)3-1وهي
الوحيدة التي حقق فيها االخري الفوز هذا املوسم يف "البوندسليغا".
ويتوقع أن يتوىل رايس تدريب شالكه اليوم يف "غلسنكريشن" ،علما ً انه
يستقبل فرايبورغ الثالث غدا ً يف الدوري املحيل( .أ ف ب)

١٥

أخبار سريعة
ظاهرة في مالعب
"السلة"

بوتشر مسج ً
ال من دانك استعراضي لرابتورز في سلّة فيالدلفيا (أ ف ب)

غران بري المكسيك :فيرشتابن لرقم قياسي

نادرا ً ما تشهد مالعب كرة السلة
المحلية وجود العبين أجنبيَين
شقيقين في فريق واحد ،وهذا ما
حدث مع نادي هوبس الذي ض ّم
هذا الموسم األخوين األميركيين
كريستوف واشبيرن ( 29عاماً)
الذي التحق بالفريق في المرحلة
الثانية من بطولة لبنان ،ث ّم
شقيقه جوليان واشبيرن (31
عاماً) الذي خاض مباراته األولى
مع هوبس أمام الرياضي بيروت
ضمن المرحلة الرابعة .وقد
تعاقد معهما الجهاز الفني بدال ً
من الالعبَين النيجيري  -الكندي
أوتاس ليكبولور والمونتنغري
فيليب سموجلوفيك اللذين لم
يكونا على قدر اآلمال المعقودة
عليهما.

دوري ّ كرة القدم

بيريز مستعرضًا مهاراته أمام مشجعيه في غواداالخارا (أ ف ب)

يســعى الهولنــدي ماكس
فريشتابن ،املتوّج بطالً للعالم للعام
الثاني عىل التوايل ،إىل االنفراد بالرقم
القيايس يف عدد االنتصارات يف موسم
واحد ،عرب الفوز يف ســباق جائزة
املكسيك الكربى ،املرحلة العرشين
من بطولة العالم للفورموال واحد.
حقق فريشــتابن ،الذي حسم
اللقــب العاملي يف الجولــة الثامنة
عــرة يف اليابان 13 ،فــوزا ً حتى
اآلن هذا املوســم ،آخرها يف جائزة
الواليات املتحدة الكــرى ،ليعادل
الرقــم القيايس املســجل باســم
األملانيــن مايكل شــوماخر (13
من أصل  18ســباقا ً مع فرياري يف

 )2004وسيباســتيان فيتيل (13
من أصل  19مع ريد بول بالذات يف
.)2013
وفريشتابن هو السائق الوحيد
الفائز ثالث مرات يف املكسيك (2017
و 2018و.)2021
من جهته ،يســعى املكسيكي
ســرجيو برييز ،زميل فريشتابن
يف ريد بول والفائز بســباقني هذا
املوســم يف موناكو وسنغافورة ،إىل
فوز ثالــث ،وأوّل طال انتظاره بني
جماهريه ،علما ً انه لعب دورا ً كبريا ً
يف انتصارات فريشتابن هذا املوسم.
ويسعى برييز اىل إنهاء املوسم
يف الوصافة خلف فريشتابن ،وهو

يحتل املركز الثالث يف الرتتيب العام
حالياً ،بفارق نقطتني خلف سائق
فرياري شارل لوكلري من موناكو.
ويطمــح الربيطانــي لويس
هاميلتون (مرســيدس) بدوره اىل
الفوز وتحقيق رقــم قيايس آخر.
فقد فــاز الربيطاني بجائزة كربى
واحدة عىل األقل يف الخمســة عرش
عاما ً املاضية .وإذا فاز هذا املوسم،
فسوف يتفوّق عىل شوماخر.
ولكن هاميلتون يواجه أســوأ
موســم له يف الفورموال واحد منذ
ظهوره األول يف  ،2007وهو حاليا ً
يف املركز السادس يف الرتتيب العام.
(أ ف ب)

تنطلق بعد ظهر اليوم المرحلة
الثامنة من الدوريّ اللبناني لكرة
القدم ،فيلعب البرج المتصدّر مع
الحكمة على ملعب بلدية بحمدون
الساعة ( ،)15.00وشباب
الساحل مع الشباب الغازية على
ملعب نادي العهد (،)15.00
والتضامن صور مع العهد على
ملعب جونية البلدي (.)15.45
وتستكمل المرحلة غدا ً السبت،
فيتقابل النجمة مع الصفاء في
جونية ( ،)16.45وتختتم األحد
بمباراتَين ،فيلتقي طرابلس
الرياضي مع السالم زغرتا على
ملعب طرابلس البلدي (،)14.15
واألنصار مع اإلخاء األهلي عاليه
في جونية (.)14.00

جولة نيابية رياضية

مضرب بال :فوز ألكاراز وخروج موراي
خرس الرويس أنــدري روبليــف ،املصنف ثامنا ً
عاملياً ،أمام البلغــاري غريغور ديميرتوف  3-6و4-6
ضمن منافسات الدور الثاني من دورة فيينا النمسوية
لكرة املرضب ( 500نقطة) عىل أرض صلبة.
ويلتقي ديميــروف يف ربــع النهائي األمريكي
ماركوس خــرون الفائز عــى الربيطاني كامريون
نوري ( 13عاملياً)  3-6و.4-6
من جهته ،حقق الــرويس دانييل مدفيديف فوزا ً
رسيعا ً عىل النمسوي دومينيك تييم  3-6و.3-6
كذلك فــاز البولونــي هوبرت هــوركاش عىل
الفنلندي اميل روسوفيوري  5-7و 6-4و.3-6
ويف دورة بال السويرسية ،بلغ االسباني كارلوس
ألكاراز املصنــف أول عاملياً ،الدور ربع النهائي بفوزه
عىل الهولندي بوتيتش فان تزادشــلوب  4-6و 2-6يف
الدور الثاني.
واحتاج ألكاراز اىل ســاعة و 26دقيقة لتحقيق
الفوز الثاني عىل منافســه الهولنــدي يف مواجهتني
بينهما حتى اآلن.
ويلتقي ألكاراز يف الدور املقبل مع مواطنه بابلو

مدفيديف في مباراته وتييم (أ ف ب)

كارينيو بوســتا الخامس والفائز عىل الســويرسي
دومينيك ســرايكر املشارك ببطاقة دعوة  5-7و7-6
و .4-6وفاز الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثالث
عىل الرصبي ميومري كيسمانوفيتش  1-6و6-صفر،
االسباني روبرتو باوتيستا أغوت عىل الربيطاني اندي
موراي  3-6و ،2-6والكازاخستاني الكسندر بوبليك
عىل االســباني الربت راموس  3-6و ،3-6والفرنيس
أرتر ريندركنيش عىل السلوفاكي أليكس مولكان 2-6
و( .4-6أ ف ب)

جالت لجنة الشباب والرياضة
النيابية أمس في منشآت مدينة
كميل شمعون الرياضية والملعب
البلدي ،في حضور محافظ مدينة
بيروت القاضي مروان عبود
ورئيس مجلس إدارة المنشآت
الرياضية رياض الشيخة واألعضاء.
بعد الجولة أوضح رئيس اللجنة
سيمون أبي رميا أنه سيكون هناك
تصوّر وجلسات نقاش للسعي
الى ّ
ضخ الحياة في هذه المنشآت،
مشددا ً على أهمية الشراكة بين
القطاع الخاص ووزارة الشباب
والرياضة لتفعيل واستنهاض
الرياضي الراهن .بدوره أكد
الواقع
ّ
الشيخة ّ
أن الح ّل الوحيد لمعضلة
الرياضي هو الشراكة
الواقع
ّ
الفعلية بين القطاعَ ين العام
والخاص أو خصخصتها بالكامل.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

سبق األغاني
«السياسة في أغنية» أحد البرامج اإلذاعية
التي قدمتها ماغي فرح في زمن غابر،
وتحديدا ً في النصف الثاني من سبعينات
القرن الماضي .لذيذا ً كان البرنامج ومنعشاً.
وكانت اإلذاعات تبث في ذاك الزمن أيضا ً
«توب تن» األغاني الذي يقطعه الخبر األمني
العاجل ،ويستكمل بعد الخبر بث األغاني
الرائجة كأن شيئا ً لم يكن.
فكرة «التوب تن» ،كالسيكية ،ال تبوخ مع
الوقت وال تبهت ما دامت هناك أغنية ضاربة
ومستمع مضروب وإهداءات وقادة ملهمون.
وفي ما يأتي «توب تن» األغاني المهداة
إلى من وحّ د معظم اللبنانيين في األسابيع
األخيرة لواليته .جميعهم وقفوا «سنكي
طق» أمام الروزنامة ينتظرون بلهفة
منتصف ليل اإلثنين/الثالثاء .كأنهم على
أهبة رأس سنة تجريبي.
• في المرتبة العاشرة «بعمرك شفت باب
عم يبكي» (من الفرح) مهداة من هاغوب
بقرادونيان إلى الجنرال.
• في المرتبة التاسعة «روح واتركني
لحالي روح» لفدوى عبيد مهداة من الدكتور
سمير جعجع إلى الجنرال عاألكيد األكيد...
• في المرتبة الثامنة «يا الرايح وين
مسافر تروح تعيا وتولي/شحال ندموا
العباد الغافلين قبلك وقبلي» كلمات وألحان
ملحم خلف مهداة إلى عبد العزيز بوتفليقة.
• في المرتبة السابعة «دقي دقي يا ربابة
« مهداة من العاملين في القصر الجمهوري
إلى الرئيس الغالي.
• في المرتبة السادسة «ليلة مبارح ما
جانيش نوم» مهداة من القاضية غادة عون
إلى مانح األوسمة.
• في المرتبة الخامسة «أسألك الرحيال»
شعر نزار قباني وغناء شادية ،ويهديها
صاحب الدولة الرئيس نجيب ميقاتي إلى
صاحب الفخامة الرئيس ميشال عون مع
صينية شوكوال من عند محمد شقير.
• في المرتبة الرابعة «شدّوا الهمة،
الهمّ ة قوية .عون بينده عالعونيي يا عونيي
هيال هيال» مهداة من المستمع جبران إلى
الشعب العظيم.
• في المرتبة الثالثة
Goodbye my love, goodbye
I always will be true
So hold me in your dreams
‹Til I come back to you
مهداة من محمد رعد إلى الرئيس الغالي.
إختار رعد أغنية المرحوم ديميس روسوس
للتعبير عن رغبته في طي صفحة خطف
المغني اليوناني في العام  .1985وصافي
يا لبن .آل المرحوم روسوس يشكرون
عاطفتكم يا حاج.
• ح ّلت في المرتبة الثانية أغنية «كالم
الناس ال بيقدّم وال ّ
بيأخر» لسلطان الطرب
سليم عون.
• وتصدرت سبق األغاني
«Mon ami, mon frère. Dis-moi
 »comment faireالمهداة من «اإلستيذ» إلى
«الجنرال وعموم أهالينا في الرابية .صاحب
األغنية المدعو أنريكو ماسياس من عمر
اإلستيذ نبيه .اإلثنان يتمتعان بنشاط ملحوظ.
أنريكي يغني مع كارال بروني و»اإلستيذ
«يعزف على القانون لسينتيا زرازير.

يبلغ إتّساع
هـــــــــــــل
ّ
عش النرس
تعــــــــــلم
حواىل ثالثة أمتار.

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

لوحة راقصة خالل البطولة العالمية للتزلج على الجليد  -مونبيليه( .أ ف ب)

 ...Spareمذكرات األمير هاري في كتاب
ينرش األمري هاري يف  10كانون الثاني املقبل مذكراته املنتظرة يف
كتاب بعنوان  ،Spareبعد أربعة أشــهر فقط عىل وفاة امللكة إليزابيث
الثانية ،من خــال دار Penguin Random Houseللنرش التي قالت:
«يسعدنا أن نعلن عن نرش قصة دوق ساسكس األمري هاري الشخصية
جدا ً والقوية عاطفياً» .ووُصف الكتــاب عىل املوقع اإللكرتوني الذي
ّ
خصصته له دار النرش بأنه نافذة مفتوحة عىل ر ّد فعل األمري عىل وفاة
والدته األمرية ديانا ،وكيفية تأثري هذه املأساة عىل حياته يف ما بعد.
وكان هاري أعلن يف تموز  2021أنــه يعمل عىل مذكراته التي
ســروي فيها «أخطاءه» و»الدروس التي تع ّلمهــا» طيلة حياته.
وقال« :أكتب املذكرات ليس بصفتي األمري منذ والدتي ،ولكن بصفتي

ُ
اعتمرت قبعات كثرية
الرجل الذي أصبحت عليه اآلن» .وتابع« :لقد
عىل مر الســنني ،باملعنى الحقيقي واملجــازي ،وآمل أن أتم ّكن من
خالل رسد قصتي ،عــن التقلبات واألخطاء والدروس التي تعلمتها،
من املســاعدة يف إظهار أن لدينا جميعا ً قواســم مشرتكة أكثر ممّ ا
نظن ،أيا ً كانت أصولنا» .وأعرب عن ســعادته ّ
ألن الناس سيقرأون
رواية عن حياته صادقة ومطابقة تماما ً للواقع.
وأشــارت دار النرش إىل ّ
أن الكتاب سيُنرش يف اململكة املتحدة
وايرلندا وأســراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب أفريقيا .وسيعود
ريع هذه املذكرات التي ســتُنرش يف  16لغــة للجمعيات الخريية
الربيطانية( .أ ف ب)

متح ّولة جنسيًا تشتري "ملكة جمال الكون"
اســتحوذت إمرأة األعمال التايالندية املتحولة جنســيا ً آن
جاكابونج جاكراجوتاتيب يف مقابل  20مليون دوالر عىل الرشكة
املنظمة ملسابقة «ملكة جمال الكون» التي كانت مملوكة سابقا ً
لدونالــد ترامب .وبذلك ،باتت «آن جــاي كاي إن» ،وهي نجمة
تلفزيونية مشهورة تدافع عن حقوق مجتمع املثليني واملتحولني
أول امرأة تملك الرشكة املنظمة للمســابقة الجمالية الشهرية.
كما تتوىل إدارة مجموعة  JKN Globalاإلعالمية وهي معروفة يف
بلدها بتقديمها النسخة التايالندية من  ،Project Runwayوهو
برنامج من نوع تلفزيون الواقع عن املوضة.
وتقدَّر ثروة جاكراجوتاتيب ،التي أملت يف تعزيز صورة تايالند
يف الخارج ،بـ 170مليون دوالر .واستغرق إنهاء املفاوضات مع

املالك السابق  ،IMGوهي رشكة تابعة لرشكة الرتفيه األمريكية
العمالقة  Endeavorنحو عام .وســتبقى املديرة العامة للرشكة
آيمي إمريش والرئيسة التنفيذية بوال شوغارت يف منصبَيهما.
وانطلقت مســابقة «ملكة جمال الكون» قبــل  71عاماً،
وتقام النســخة املقبلة منها يف نيــو أورلينز األمريكية يف كانون
الثانــي املقبل .وتُنقل وقائع املســابقة تلفزيونيا ً إىل  165دولة.
وتملك مجموعة  JKN Globalأساسا ً حقوق توزيع أفالم وثائقية
أجنبية وبرامج روائيــة تلفزيونية وبرامج مــن نوع تلفزيون
الواقع يف تايالند .وتتوىل  IMGتنظيم املســابقة منذ العام 2015
بعدما اســتحوذت عليها من رجل األعمــال والرئيس األمريكي
السابق دونالد ترامب الذي كان يمتلكها منذ عام ( .1996أ ف ب)

جمع  379طبعة من "مئة عام من العزلة"
يهتم خورخي إيفان ســاالزار باالسيو منذ 16
عاما ً بجمــع مختلف طبعات روايــة «مئة عام من
العزلة» الشــهرية للكاتب الكولومبي الحائز جائزة
«نوبل» غابرييل غارسيا ماركيز ،ويملك منها نسخا ً
بالتاميلية واألرمنية واألذرية و 45لغة أخرى.
وتحتل مئات الكتــب املرتّبة بعناية ودقة رفوف
مكتبته يف مدينة أرمينيا وســط غــرب كولومبيا.
ويــرح ّ
أن مجمل ما لديه  379طبعــة ،من بينها
الطبعــة األوىل التي صــدرت عــام  .1967ويصف
املهندس البالغ  59عاما ً الكتاب الذي يملكه من هذه
ّ
«املفضل» لديه ،إذ هو واحد من ثمانية
الطبعــة بأنه
آالف نسخة فحســب اقترصت عليها الطبعة األوىل،

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

وتمكن من الحصول عليه من بائع كتب يف املكسيك.
كان خورخي يف الثالثة واألربعني عندما بدأ بجمع
أعمال الكاتب الشهري .ويعتقد أن لديه أكرب مجموعة
من هذه الرواية يف العالم ،مع أنه ال يســتطيع إثبات
ذلك رسمياً .ويشري إىل أنه راس َل موسوعة «غينيس»
لألرقام القياسية يف شأن تسجيل إنجازهّ ،
لكن الجواب
الــذي ّ
تلقاه هو أن ليس لدى املوســوعة رقم قيايس
مماثل ملقارنته به.
ويوثّق ساالزار كل نسخة لديه يف سج ٍّل خاص،
يورد فيه أبرز البيانات املتوافرة عن الكتاب وصورة
غالفه .حتى أنه يملك طبعة «مقرصنة» كان غارسيا
ّ
سيوقعها يف الصني ،ونســخة روسية حذفت منها

الرقابة الســوفياتية مقاطع ذات طابع إباحي .أما
أحدث نسخة حصل عليها ،فهي بلغة جزر «فارو».
(أ ف ب)

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
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