Life
NI DAA A L WATA N
السبت  ٢٩تشرين األول ٢٠٢٢

محــليــات

٢

باسيل لـ"حزب الله":
لنوقف الورقة البيضاء
ولنتفق على مرشح
غير فرنجية

محــليــات

٤

اتفاق حدودي ّ
بين لبنان وقبرص
ّ
الخط 23
على

الـعــدد  - ٩٧١الســنة الــرابـــعــة

nidaalwatan.com

Saturday 29 October 2022, Issue 971 - Year 4

 24صــفحــة

 ٥٠٠٠ليرة

١٠ +

سمير حبشي و"شركة أفالم
مصر العالمية" في فيلم ثالث

ترحيب عربي وأوروبي بالترسيم اللبناني  -اإلسرائيلي ...و"االتفاق القبرصي" أسير "الفيتو السوري"

باسيل "يستأذن" نصرالله بالتصعيد:
برّي "الشيطان األكبر"!

يف ســياق ممجوج من التكرار املم ّل يف املواقف واالجرتار
املعلوك لســرة "االنجازات والبطوالت" ،يسابق العهد العوني
الع ّد العكيس ألفول واليته غدا ً بمشهدية بات يغلب عليها طابع
استجداء عطف اللبنانيني واستثارة الشفقة يف نفوسهم تحت
تأثري البث اإلعالمي املمنهج لإلطالالت الرئاسية الوداعية ،مع
تســجيل دخول "حزب الله" أمس عــى خط "تلميع صورة"
رئيس الجمهورية ميشــال عون ســوا ًء عــر املقابلة التي
أجرتها معه قناة "املنار" وهدفت إىل تظهري الجانب اإلنساني
والعصامي الزاهد عن مطامع الدنيا وأطماع الســلطة ،أو من

خالل التقارير املكتوبة التي س ّلطت الضوء عرب موقع "الحزب"
االلكرتوني عىل فضائل "الرئيس عون كما يراه السيد نرصالله"
بما هو من "رجل قائد وشجاع وجبل ال يُشرتى وال يُباع"!
ّ
وألن الوقت لم يعد يسمح بإطالة أمد "الربوباغندا" العونية
مع دن ّو لحظة الخروج من قرص بعبدا ،رفع العهد وتياره خالل
الساعات األخرية منسوب التهديد والتحدّي يف مواجهة رئييس
مجلس النواب نبيه بــري والحكومة نجيب ميقاتي ،عىل وقع
تجديد التلويح بإصدار رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة
حكومة ترصيــف األعمال ما لم يســارع ميقاتي إىل االمتثال

لرشوط رئيس "التيار الوطني الحر" جربان باســيل الوزارية
وتأليف حكومة جديدة قبل نهاية الوالية الرئاسية ،وذلك ضمن
إطار "أجندة تصعيدية" وضعها باســيل لهدم كل السقوف يف
مرحلة الشغور الرئايس ،و"اســتأذن" األمني العام لـ"حزب
الله" السيد حسن نرصالله خالل اللقاء الذي عقده معه األربعاء
امليضّ قدمــا ً بها ،مصارحا ً نرصالله برغبته يف خوض مواجهة
شــاملة مع بري باعتباره "الشيطان األكرب" الذي وقف خلف
تطويق العهد طيلة واليته الرئاسية واليوم يقف خلف تحجيم
تياره يف مرحلة الشغور الرئايس.
20

عناصر من بلدية الرابية تستعد لعودة "الجنرال" غدًا (رمزي الحاج)

مــــدارات ١٦
ريشي سوناك...
هل ينقذ بريطانيا؟

إقــتـصـــاد ١٧
ّ
مؤسسات تحويل
أموال توقف خدمة
"الصرافة"

بين  13تشرين  1990و 30تشرين  ...2022بلد على آخر نفس
تعرفة الكهرباء وسعر الصرف
والدوالر الجمركي "في خبر كان"؟

العـــالـــم ١٩
قلق أممي
من تصاعد دوامة
العنف في الضفة

الريــاضــية ٢٢
"بيروت" يستعيد
الصدارة بانتصار كاسح
على أطلس

خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
يُفتتح الشــهر الطالع ،املرتافق مع انتهــاء العهد الرئايس ،وتوقع
استمرار الفراغ الحكومي ،عىل التباس بآليات التسعرية الجديدة الواجب
اعتمادها يف أكثر من قطاع .فمع مطلع ترشين الثاني يفرتض ،بحسب
بيانات مؤسســة كهرباء لبنان املعطوفة عىل موافقة وزارة املالية ،أن
تدخل التعرفة الجديدة للكهرباء حيز التنفيذ .كما يفرتض أن يحل السعر
الجديد للرصف عىل أساس  15ألف لرية للدوالر الواحد مكان السعر القديم
البائد .وأن تبدأ الجمارك باحتساب الرسوم عىل البضائع املستوردة عىل
أساس  15ألف لرية للدوالر الواحد ،كما ورد يف مناقشات املوازنة بشكل
ملتبس .بيد أنه بحسب املعلومات فان أي من هذه التعرفات الجديدة لن
تتحول إىل التطبيق عىل أرض الواقع قريباً.
20

واشنطن تفرض عقوبات على صلة بالتحريض ضدّ رشدي

"غضب ثوري" من النظام اإليراني:
سأقتل من يقتل أختي!
مع توايل الروايات املرعبــة التي تحكي قصص
الشــابات والشــباب الذين يُقتلون بوحشيّة عىل يد
أجهزة نظام الجمهورية اإلســامية ،ما زالت تخرج
تظاهرات متف ّرقة يف كافة أنحاء إيران ،حيث تتصاعد
النقمة األهلية ضــ ّد الحكم الثيوقراطي وتكرب "كرة
الثلج" الشــعبية التي تُنادي بإسقاط النظام وسط
تنامــي "الغضب الثــوري" من أدواتــه التي تُريد
االســتمرار بحكم البالد بـ"النار والدماء" ولو عىل
جثث الجيل الصاعد.

روسيا تكمل تعبئة  300ألف من جنود اإلحتياط

أزمة كهرباء في كييف...
وإجالء المدنيين من خيرسون

بعد ترضّ ر منشــآت الطاقة األوكرانية بشدّة
جــ ّراء الرضبات الروســية املر ّكزة يف األســابيع
ّ
املســرات
األخرية ،خصوصا ً من خالل اســتخدام
اإلنتحارية اإليرانية ،شهدت منطقة كييف انقطاعا ً
"غري مسبوق" يف التيار الكهربائي ،ما يُثري مخاوف
جدّيــة قبل حلول فصل الشــتاء القارس ،يف وقت

٩+

أكملت فيه موســكو تعبئة  300ألــف من جنود
االحتياط خالل أكثر من شهر بقليل ،من بينهم 41
ألفا ً نرشوا بالفعل داخل أوكرانيا ،يف إشارة تد ّل عىل
رغبة "القيرص" فالديمري بوتني يف ترسيع محاولة
قلب املعادالت العسكرية بعد سلسلة من النكسات
امليدانية املذ ّلة.
20

وبينما تخىش املنظمات غري الحكومية من تسا ُرع
حملة القمع واتساع رقعتها واشتداد رضاوتها ،اندلعت
أحداث بالقرب من خرم آباد ،حيث تجمّ ع حشد كبري من
املحتجّ ني عند قرب نيكا شاهكرامي البالغة من العمر 16
عاماً ،والتي قتلت قبل  40يوماً ،بحسب مقاطع فيديو.
وهتف املتظاهرون ،وفق فيديــو نرشته "وكالة أنباء
نشطاء حقوق اإلنسان" (هرانا) التي تتخذ من الواليات
املتحدة مق ّراً" :سأقتل ،ســأقتل ،ك ّل من قتل أختي"،
َّ
فيما ّ
شعرهن فوق قربها.
قصت شابات
20

إيرانيون يتظاهرون في كييف أمس
تضامنًا مع الشعب األوكراني وتنديدًا
بالنظامين اإليراني والروسي (أ ف ب)
َ

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - 971السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٢٩تشرين األول 2022

باسيل لـ»"حزب الله"» :لنوقف الورقة البيضاء
ولنتفق على مرشح غير فرنجية
غــــادة حـــالوي
هل فتــح رئيس «التيــار الوطني
الحر» جربان باســيل بــاب املواجهة
عىل مرصاعيه متصدّيا ً لتس ّلم حكومة
ترصيف األعمال الصالحيات الرئاسية؟
يف حرضة األمني العــام لـ»حزب الله»
السيد حســن نرص الله أعلن استحالة
اإلستمرار بسياســة الورقة البيضاء
رئاسياً ،واشــتكى من حليف الحليف.
ويف بكركي قال «اللهم اني بلغت».
ســاعات فاصلة عــن نهاية عهد
رئيــس الجمهورية ميشــال عون .يف
اليومــن األخريين لم يوفــر كبرية أو
صغرية ّإل وخرج بهــا اىل الرأي العام.
حزينا ً بدا عون عــى عهده الذي غلب
عليه التعطيل .و ّزع رسائله واالتهامات
يف كل اإلتجاهات .وقبيل مغادرته قرص
بعبدا كثّف اطالالتــه اإلعالمية ورفع
سقف مواقفه .وعىل عكس ما درجت
عادة من ســبقه من الرؤســاء ،أع ّد
ملغادرته احتفاليــة ومواكبة اعالمية
وشــعبية .حتى نهاية عهده يرصّ عىل
متابعة نشــاطه الرئايس واستقباالته
الرســمية .كال عون االتهامات بحق
رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقاتي
واتهمه بأنه يرفض تشــكيل حكومة.
ويف عالقته مع رئيــس مجلس النواب
نبيه بري أفصح عــن تلك العبارة التي
وقفت عائقا ً يف طريق العالقة بني بعبدا
وعني التينــة «الله ال يخليني اذا بخليه
يحكم» .ولم يحكم.
واالثنني هو يــوم أول بال الرئيس
عون يف بعبدا .جربان باســيل حارضٌ
وقد تحــرر من عبء الســلطة .قبيل
نهايــة العهــد بســاعات ويف ذروة
الخــاف حــول الحكومــة وضبابية
املشــهد الرئايس أعلِن عن لقاء جمعه
بالسيد حســن نرص الله  .كما «التيار
الوطني الحر» كذلك «حــزب الله» لم
ينفيا اللقــاء .التحضري لعقده بدأ منذ
فرتة وغايته األساســية وضع خارطة
طريق لإلنتخابات الرئاســية ومعالجة
العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة.

خفــايـــا
ال تــردّد نائبة بريوتية يف
التعبري علنا ً عــن انزعاجها من
تمايز زميلة لها بحيث أنّها باتت
أقرب إىل زميلة أخرى ،خصوصا ً
ّ
وأن األوىل ســاهمت يف انجــاح
الثانية.
يقال إن شخصية سياسية
قريبة من قــوى الثامن من آذار
نقلت إىل مرجعية روحية أجواء
تتعلــق برئاســة الجمهورية
واملوقف من بعض املرشــحني
ومنهم قائــد الجيــش العماد
جوزاف عون.
ّ
أن وزيرا ً سابقا ً
علم ّ
يتسل
بتســمية مرشــحني لرئاسة
الجمهورية ورئاســة الحكومة
من الصف الثاني.

ما زلنا في أول الخالف والتصعيد سيتوسع (فضل عيتاني)

ممن رفضوا حضور اي
ويف انتظــار مــا
جلسة حكومية يف حال
ســيفصح عنه الســيد
نــر اللــه يف خطابه خالل الساعات الماضية لم تتشــكل الحكومة.
ّ
فإن املشــاورات أبلغ ميقاتي «حزب الله» يتخوّف «حزب الله» من
اليوم،
فراغي .وطاملا ّ
ْ
أن الفراغ
الحكوميــة تســارعت
أمس ،اذ شــهد ارتفاعا ً عزمه على عقد جلسة الرئايس غري مقدور عىل
عادية لمجلس الوزراء معالجته بعد ،فاألجدى
يف منســوب التوتر عىل
فضل التريث تدوير الزوايا حكومياً.
جبهة بعبدا  -عني التينة لكن األخير ّ
يعتــر باســيل ّ
أن
والرساي .وقــد أعقب
املشكلة يف الحكومة وليس يف أي مكان
باسيل لقاء الســيد بزيارة اىل بكركي
آخر .أبلغ «حزب الله» رصاحة أن بري
عكس خاللها أجواء بحثه يف املقرين.
يف حســابات «حــزب اللــه» ّ
يغطي ميقاتــي ويتواطأ معه من أجل
أن
اســتمرار حكومة ترصيف األعمال يف
الساعات الفاصلة عن نهاية عهد عون
ظل الفراغ الرئايس ،وأن وزراء «التيار»
قد تحمل مــؤرشات ايجابية حكومياً.
والــوزارء املســيحيني لــن يحرضوا
هذا ما يســعى اليه ومــا حاول إقناع
أي جلســة للحكومــة لتغطية الفراغ
باسيل به .خالل الساعات املاضية أبلغ
ميقاتي «حزب اللــه» عزمه عىل عقد
الرئايس.
جلسة عادية ملجلس الوزراء ّ
لكن األخري
وعىل طريقة «اللهم إني بلغت» نبّه
فضل الرتيث مبلغا ً عدم حضور وزارئه
اىل فصل جديد من املؤامرة التي ينفذها
الجلســة ،ومثله فعل عدد من الوزراء
ميقاتي بالتوافق مع بري ،بحســبه.

عون وباســيل رفعا وترية التصعيد يف
املواقــف يف مواجهــة ميقاتي وبري،
وهو ما حاول «حزب الله» امتصاصه
وتطويــق املوقف يف محاولــة إلقناع
ميقاتي بتشكيل الحكومة يف الساعات
القادمــة .يف املوضوع الرئــايس علِم
ان باســيل أبلغ «حزب الله» صعوبة
اإلستمرار يف سياسية اإلنتخاب بورقة
بيضاء وطاملا أنّه ليس مرشحا ً ويرفض
انتخاب سليمان فرنجية فليتم اإلتفاق
عىل مرشــح يشــ ّكل نقطــة تقاطع
إلنتخابــه .مواقف باســيل يف بكركي
اخترصت األزمة وعمقها عىل قاعدة أن
اآلتي أعظم.
مصدر قيادي مقرب من عون قال
ّ
إن «ميقاتي وبعيــد تكليفه توجّ ه اىل
بعبدا مبارشة وقال لرئيس الجمهورية
حرفيا ً «أنــا بعد االنتخابــات غري ما
قبلها ،وان شاء الله لن اتعبك» .يميض
املصــدر قائــاً «كان يف لحظة ضمري

وصحوة نادرة واعرتف مســبقا ً أنّه لن
يسهل أمر تشكيل الحكومة وهو ينفذ
مخطط يتشــاركه مع بــري وتغطيه
مرجعيات دينية مع غطاء دويل لحكم
البلد».
ســاعات ثقيلــة يمضيها «حزب
الله» يف ســباق محموم بــن تصعيد
باسيل وتشــكيل الحكومة حيث تقول
مصــادر عليمــة يف «التيــار الوطني
الحــر»« :نأمل من االثنــن ّأل ي ّ
ُنغص
عــى اللبنانيني فرحتهم بالرتســيم».
رســالة باســيل الواضحة كانت بأن
هناك من يقــف خلف ميقاتي ويدفعه
نحو تس ّلم صالحيات الرئيس وهذا له
أبعاد خطــرة» ،متابعا ً «ما زلنا يف أول
الخالف والتصعيد سيتوســع وسيضع
التيار املســيحيني أمام مسؤولياتهم.
يف زمــن الطائف ف ّرطتــم بصالحيات
الرئيس فهل ســيتم الســكوت عن ما
تبقى له من صالحيات اليوم».

الراعي والشغور الثاني :خيبة
أالن ســــركــيـــس

ُيبدي الراعي إمتعاضه من لعبة تعطيل النصاب

تبدو بكركي من أكثــر املواقع التي
يشــغل بالها الفراغ يف املوقــع األول يف
الجمهورية اللبنانية ألن الفاتورة ستكون
باهظــة عىل البــاد والعباد ،علمــا ً ّ
أن
البطريركية تتعاطى بالكثري من الحرص
والدقــة يف هذا امللف ولهــذا ابتعدت عن
لعبة األسماء ومحرقتها ،وحاذرت وضع
«فيتو» عىل أي اسم ّ
مرشح.
كان البطريــرك املاروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي أول من قرأ آفاق
املرحلة بعــد اإلنتخابات النيابية األخرية،
لذلك بدأ سلســلة تحذيراتــه من مغبة
الفراغ الرئايس منذ حزيران املايض داعيا ً
النواب املنتخبني حديثا ً إىل ممارسة حقهم
وواجبهم بانتخاب رئيس جديد للبالد.
ويُخيّــم الحزن اليــوم عىل الرصح
البطريركــي ،ألنه يعترب أن قســما ً من
النواب ال يمــارس دوره بموجب الوكالة
التي منحها له الشــعب ،وقد بات مشهد
الفراغ أكثر من مؤ ّكد .ولهذا ينكبّ ســيّد
الرصح عىل متابعة الشأن الرئايس بكثري
من العناية.
ويف املعلومــات أن البطريرك الراعي
كثّف إتصاالته مع القيادات املسيحية أوالً،
ومع بقية األفرقــاء ثانياً ،من أجل حثّها

عىل إنجاز اإلستحقاق الرئايس وعدم ترك
البالد رهينة الفراغ ،لكن ال مؤرشات جديّة
توحي بأن أمرا ً مــا قد يحصل ويؤدي إىل
انتخاب رئيس يف القريب العاجل ،أو أق ّله يف
األسبوع األول من عمر الشغور الرئايس.
ويُبدي الراعــي إمتعاضه من لعبة
تعطيل النصاب ،ويُحمّ ل مسؤولية ما ق ّد
يحل بالبالد ج ّراء الفــراغ القادم ،للنواب
املع ّ
طلني وعىل رأسهم النواب املسيحيون،
يف حني ّ
أن التعطيــل لفرض الرشوط قد
يؤدّي إىل مزيد من اإلستنزاف.
وعىل رغم عدم الر ّد عىل دعوات الراعي
املتكررة من قبل بعض النواب املسيحيني،
إال أنه ســيكون للبطريــرك موقف عايل
النربة يف عظة األحد وقبل وقوع الشــغور
الرئايس وبعده ،لعــ ّل هذه املواقف تح ّرك
املياه الراكدة.
وتتجمّ ع املعطيات الســلبية ،سواء
أكانت اإلقليمية أم الداخلية لتنذر بالفراغ
املقبل ،فحسب بكركي لم تصل كلمة رس
وإل لكان املع ّ
خارجيةّ ،
طلون مشــوا بها
من دون تردّد مثلما كان يحصل سابقاً.
عايش البطريرك الراعــي أول فراغ
رئايس خالل ســدّته البطريركية يف أيار
 ،2014يومهــا كان رئيس تكتل «التغيري
محصنا ً
ّ
واإلصالح» النائب ميشــال عون
بوعد رئايس من «حــزب الله» ،وتجمّ عت
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موقف سياسي لم يتّخذه عون ...كان غيّر «"المسار »"
راكــيــل عــتــيّــق
من املبالغة القــول ّ
إن والية رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون التي تنتهي االثنني يف  31ترشين
األول الجاري ،وحدها ســبب الخراب ،لكن للتوقيت
كلمته ،وسيُسجّ ل التاريخ ّ
أن االنهيار شبه الشامل
حصل يف عهده.
عىل مستوى «حقوق املسيحيني» الشعار الذي
حمله عون ،سيســجّ ل التاريخ ،بحسب معاريض
العهدّ ،
أن «الرئيس القوي» لم يتم ّكن من تأمني أيّ
من حقوقهم سوى عرقلة توظيف مأموري االحراج.
ويف عهده تعاظمت هجرة املســيحيني أو تهجريهم
ُ
وسقت ودائعهم وجنى أعمارهم وخرسوا أعمالهم
ودُمّ رت قطاعاتهم الرتبوية واالستشــفائية .كذلك
سياســياً ،لم يعمد الرئيس الذي يحوز أكرب حيثية
تمثيلية مســيحية ،اىل جمع الزعماء املسيحيني أو
تم ّكن من مصالحتهم ،بل تعمّ ق الرشخ بينه وبينهم
فكان الرئيس املسيحي الذي ال يزوره املسيحيون بل
ٌ
رئيس لفريق
عىل خالف دائم معه ،ويعتــرون أنّه
وليس لجميــع اللبنانيني ،وأنّه اســتأثر يف عهده
بالحصص املسيحية يف الوزارات والتعيينات لتياره
السيايس دون سائر املسيحيني.
هذا ولم يتم ّكن عون ،بحســب معارضيه ،من
التقدُم خطــو ًة إىل االمام يف املطلــب االبرز والدائم
للمسيحيني :تعزيز سلطة الدولة .فانتظر املسيحيون
من الرئيس استثمار عالقته مع «حزب الله» ،لطرح
موضوع الســاح والح ّد من تأثــره ،إقفال املعابر
غري الرشعية وضبط تلــك الرشعية ،تعزيز إيرادات
املطار واملرفأ وك ّل مرافق الدولة ،طرح االسرتاتيجية
الدفاعية ،وتعزيز عالقات لبنان مع الخارج.
فكانت نتيجة ممارســة عون معاكسة :عزلة
وتمدُّد مظاهر الدويلة وتقهقر الدولة ومؤسساتها
وتفاقم التهريب اىل ســوريا خــال األزمة ...ويف
التحقيق يف انفجــار مرفأ بريوت ،لم تظهر «مونة»
الرئيس عىل «الحــزب» ،ولم يتم ّكن من منع عرقلة
التحقيق ،عىل رغم ّ
أن هــذا االنفجار دمّ ر «مناطق
مســيحية» .ويف «أحداث الطيونــة» لم يلجم عون
هجمــة «حزب اللــه» بل حــاول تحميل جعجع
مسؤولية «دفاع» أهل املنطقة عن أنفسهم ،بحسب
معارضة عهد
ما ترى جهات سياسية مســيحية
ِ
عون.
املؤيدون للعهد يعتــرون ّ
أن هذا «افرتاء» عىل
الرئيس .ويعدّدون اإلنجازات التي تحققت يف عهده،
عىل رغم ممانعة «املنظومة» ،ومنها عىل مســتوى
«حقوق املســيحيني» :إقرار قانون انتخاب ّ
يحقق
التمثيل الصحيــح وتكريس صالحيــات الرئيس

يافطات ُرفعت في منطقة الحدت استعدادًا ليوم األحد (رمزي الحاج)

طرف عن ك ّل ما يتع ّلق بـ»حزب الله» ودوره .فيما
الدستورية .وعىل مستوى العالقة مع «حزب الله»،
كان يكفي لرئيــس الجمهورية أن يؤكد يف مفاصل
يقول عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ســيمون
أساسية ّ
أن ما يقوم به «الحزب» مرفوض .أن يقول
أبي رميا« :تحدثنا كـ»تيار» عن أخطاء «حزب الله»
مسيةّ ،
ّ
إن هذا الفعل
يف ك ّل مرة يطلق «حزب الله»
وطرحنا خالفاتنا معه علنا ً ومنها العالقة مع دول
ليس من مسؤوليات هذا الفريق السيايس .ويكفي
الخليج ،لكن يجب الفصل بــن الرئيس و»التيار»،
عندمــا يتهجّ م األمني العام لـ»حزب الله» الســيد
فالرئيس ليس حزبا ً بل حاضنا ً للجميع ،ومن صلب
حســن نرصالله عىل السعودية أن يقول الرئيس ّ
إن
مهماته الدســتورية أن يكون الحَ كم والحاكم .وإذا
هذا التهجم ّ
يعب عــن رأي «الحزب» وليس الدولة
كان لديه ما يقولــه لـ»الحزب» يبلغه إليه مبارش ًة
وليس من خالل اإلعالم».
اللبنانية .وعندما يحاول «حزب الله» وضع فيتو عىل
ويضيف« :إذا كان هناك اعتبار ّ
قرار ما أو مقاطعة مجلس الوزراء أو االستقالة من
أن «حزب ال ّله»
ٍ
ع ّ
الحكومة ،أن يقول الرئيس ّ
إن هذا
طل التحقيق وأراد «تطيري» املحقق
الترصف خارج إطار املؤسســات
العــديل يف جريمة املرفأ ،فمن حمى
الدستورية وهذا استخدام ملذهبية
القايض طارق البيطار هو الرئيس
عون كان في حالة
سياســية عىل حســاب الرشاكة
عون بتشــديده عىل بقاء القضاء
ّ
مستقالً وعدم السماح بالتدخالت تواطؤ
وغض طرف عن الوطنية .ويكفــي أن يؤكد ويتابع
يف عمله» .أمّ ا سبب عدم طرح عون كل ّ ما يتعلّق بـ»»الحزب»
إقفال املعابر غري الرشعية وضبط
الرشعية منها...
موضوع االســراتيجية الدفاعية،
فهو املشكالت التي حصلت يف سنوات العهد ،فـ»لم
وبالتايل ما كان مطلوبا ً من عون ،بحسب هذه
الجهــات املعارضة ،املوقف الســيايس ،وهذا ما لم
يعد هذا املوضوع أولوية» ،بحسب ابي رميا.
يمارسه ،وما كان متوقعا ً منه انطالقا ً من كونه قائدا ً
إزاء ذلك تعترب مصادر معارضة ّ
أن األســاس
سابقا ً للجيش ومن حيثيته التمثيلية عىل املستوى
هو املوقف الســيايس ،وهو الذي كان مطلوبا ً من
املسيحي ومن أنّه رئيس كتلة نيابية مسيحية كبرية،
عون ولم يتخذه .فالسؤال املركزي هو :ملاذا «حزب
ً
الله» الذي يملك ترســانة من السالح وجيشا ً ودورا ً
إضافة اىل أنّه يختتم حياته برئاســة الجمهورية.
ّ
إنطالقا ً من ك ّل هذه العوامــل كان يجب عىل عون
يتمسك باملؤسسات الدستورية ومشاركته
إقليمياً،
أن يحكم كرئيس للجمهورية وليس كرئيس لفريق
يف الحكومة وأن يكون رئيس الجمهورية حليفا ً له،
وطرف وأن ّ
فيما ّ
ينفــذ «وثيقة مار مخايــل» بدال ً من
أن أحدا ً لن يشــن عليه حربا ً أو يتخذ قرار نزع
«وثيقة الوفاق الوطنــي»ّ .إل ّ
أن «الرئيس القوي»
سالحه بالقوة؟
ُّ
آثر أن ينأى بنفسه عن ك ّل ما يتع ّلق بـ»حزب الله»،
تمســك «حزب الله» هذا ،مرده ،بحسب هذه
وهذا النأي بالنفس أدّى اىل ما وصلت إليه الدولة من
املصادر ،أنّه يريد غطا ًء رشعيا ً لسالحه غري الرشعي.
عزلة وانهيار.
وهذا ما مدّه به عون ،فهو كان يف حالة تواطؤ وغض

المعطلين
وغضب من
ّ
املعطيــات الداخليــة والخارجية التي
ساهمت بانتخابه رئيســا ً بعد سنتني
ونصف السنة من الفراغ.
وكان الراعي بدأ نشــاطه الرئايس
يف العام  2013من خالل جمع األقطاب
املوارنــة األربعة ،وقد حرص الرتشــيح
بهم ،وقطع هؤالء وعدا ً بعدم الذهاب إىل
لعبة تعطيل النصابّ ،
لكن كالً من عون
ورئيس تيار «املردة» ســليمان فرنجية
لم يحرتما الوعد الذي قطعاه يف بكركي.
ّ
لكن ظــروف  2013و 2014تبدّلت ،ولم
تعد هي نفسها قائمة اليوم.
ومن أهم األســباب التــي جعلت
الراعي يُحجم عن القيام بهذه الخطوة،
إعتباره أن اإلســتحقاق يجب أن يأخذ
البُعد الوطنــي وأن تجربة جمع القادة
املوارنة فشــلت ،وأن املجلــس النيابي
منتخب حديثــا ً لذلك ســيقوم بدوره
اإلنتخابــي ،يف حــن أن إنتفاضة 17
ّ
يظن أن
ترشين قلبت املعطيــات ،لذلك

ُحمل الراعي مسؤولية
ي ّ
ما قد يحل ّ بالبالد جرّاء الفراغ
المعطلين وعلى رأسهم
للنواب
ّ
النواب المسيحيون

الكتل لن تترصف مثلمــا ترصّفت مع
استحقاق  2014الرئايس.
لكن كل تلــك املتغريات لــن تبدّل
ترصفات قــوى  8آذار و»التيار الوطني
الح ّر» يف ظل عدم وجود إهتمام إقليمي
ودويل بالوضع اللبناني ،لذلك فإن بكركي
التي كانت تنصح بعدم الوصول إىل الفراغ
ترى البالد عالقة يف أزمتها السياســية
والتي قد تتفاعل.
ولم يمنع اإلنهيار الذي يعيشه لبنان
من تج ّرع كأس الفراغ امل ّر م ّرة جديدة،
لذلك فإن خيبة األمل تطغى عىل بكركي
وســط اســتغراب مدى اإلستخفاف
باإلستحقاقات الدستورية التي يجب أن
تُحرتم.
ال ش ّك ّ
أن حركة الراعي لن تقترص
فقط عىل اإلتصال بالقوى الداخلية ،بل
ّ
سيوسع بيكارها من خالل تواصله مع
السفراء الفاعلني يف امللف اللبناني ،لكن
بكركي تلقــي عتبها بالدرجة األوىل عىل
رؤســاء الكتل ألن القرار بيدهم ،وسط
غياب أجواء دولية توحي ّ
بأن هناك رغبة
يف التعطيــل ،يف حني ّ
أن خيــار الذهاب
إىل الربملان إلتمــام اإلنتخابات ال ينتظر
قرار الســفارات بل يجب أن يكون قرارا ً
لبنانيا ً نابعا ً من متطلبات البالد ،بحسب
بكركي.

٣

طوني فرنسيس

"«إنجازان"» للعهد في نهاياته
اختتم «تفاهم مار مخايل» عهده بخطوة «تاريخية»
في كل المقاسات .فبتوقيعه على «اتفاق هوكشتاين»
ض ّم رئيس الجمهورية ميشال عون لبنان رسميا ً إلى
سلسلة الدول العربية التي أقرت اتفاقات في صيغ
مختلفة ،مع دولة إسرائيل .بدأت هذه االتفاقات مع
«صيغة الجوالن» بين النظام السوري واسرائيل
التي أسفرت عن سالم مستدام في تلك الجبهة
لم تهزه حروب لبنان لتحرير فلسطين على مدى
عقود .ثم كانت «صيغة كمب ديفيد» التي انهت
االحتالل اإلسرائيلي لسيناء ،فـ»اتفاق وادي عربة»
مع األردن وقبله «اتفاق أوسلو» مع السلطة الوطنية
الفلسطينية...
يلتحق «اتفاق هوكشتاين» بمسلسل االتفاقات
المذكورة وينهي واقعيا ً ورسمياً ،حالة حرب مديدة
بين لبنان وإسرائيل ،اندلعت دفاعا ً عن الثورة
الفلسطينية واستمرت ضد الغزو اإلسرائيلي ثم
تناسلت دفاعا ً عن حسابات نظام األسد وبعده قائد
الممانعة واإلقتدار في نواحي بالد فارس.
مهما قيل من تبريرات أو تفسيرات ،ومنها ّ
أن
االتفاق هو مع فلسطين المحتلة ،فإن توقيع رئيس
الجمهورية سيتم حسبانه في الزمن اآلتي بأنه أهم
خطوة اتخذها في عهده ،وأنّه بهذه الخطوة أقفل بابا ً
مفتوحا ً أمام خطابات االستغالل والتحرير الكالمي
وخطابات التخوين والتصنيف وما إليها ،ما يدخل في
حسابات الداخل ،زد على ذلك إقفال شبابيك المزايدة
على الشعب الفلسطيني وقضيته وأرضه ،وتركه
يستكشف بأبطاله في عرين األسود وأزقة نابلس
ومخيمات جنين والضفة وغزة طريقه إلى الحرية
واالستقالل.
بديهي أن الرئيس ميشال عون ما كان يخوض في
هذا التحدي لوال قرار حليف العهد األول «حزب الله».
من دون قرار هذا الحليف لم يكن االتفاق ليحصل،
بل لما ُسمح ألحد بالتفكير فيه ،فالتخوين كان
جاهزا ً في قضايا أقل من ذلك بكثير ،وهو طال افرادا ً
وشخصيات لمجرد طرحهم مسائل وطنية اساسية
للنقاش العام.
بإنجازه اتفاق الترسيم رسم عون خطا ً فاصالً بين
مرحلتين في واقع الحدود اللبنانية الجنوبية ،وطرح
في الوقت نفسه مسألة دور «حزب الله» في المستقبل:
هل يستمر على واقعه تنظيما ً مسلحا ً باسم مقارعة
إسرائيل وتحرير فلسطين إلى ما بعد حيفا ،أم يتحوّل
حزبا ً سياسيا ً عاديا ً بين أحزاب لبنانية أخرى شقيقة؟
لن يأتي الجواب عن سؤال الواقع الجديد سريعاً،
لكن ما بعد «اتفاق هوكشتاين» لن يكون ،بالتأكيد،
كما قبله.

باسيل يهاجم ميقاتي وبرّي من بكركي:
ّ
يحضرون!
الله يستر ماذا
عىل وقع الســجال العقيــم الدائر
بني رئيــس «التيار الوطني الح ّر» النائب
جربان باســيل ورئيس حكومة ترصيف
األعمــال نجيب ميقاتي حول مســائل
دســتورية متع ّلقة بصالحيات الحكومة
ودورها يف حال خلوّ ســدّة الرئاســة،
ّ
شن باســيل هجوما ً سياسيّا ً بعد لقائه
البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعــي يف بكركي أمس ،إذ قال:
«الله يسرت» ماذا يحرضون يف املستقبل
خصوصــا ً لجهّ ة قيام هــذه الحكومة
بمهام أبعد من ترصيــف األعمال ومن
واجباتــي التنبيه لذلــك» ،مؤ ّكدا ً أنه «ال
يمكن أن نقبل بحكومة فاقدة للرشعية
الربملانية والشعبية».
وتابع« :الفكرة بوضع اليد عىل البلد
من خالل حكومــة ترصيف األعمال هي
فكرة كارثية ســتجلب الفوىض ،وهناك
إرادة واضحة من قبــل رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي وبدعم من رئيس مجلس
النــواب نبيه بــ ّري والخــارج وبعض
املرجعيات لحصول الفــراغ الحكومي،
ووضع اليد عىل املقام االول يف الجمهورية
اللبنانية أي الرئاسة».
وأشار إىل ّ
أن «هناك مخططا ً للبنان
وإرادة للوصول إليه ،وهو أال يت ّم تشكيل
حكومة».
وأ ّكــد ّ
أن «األولوية املطلقة النتخاب

باسيل في بكركي

الرئيــس ولألســف بعد أيام ســندخل
يف الفــراغ الرئايس الــذي يتعاطى معه
الجميــع كأمر واقع من دون أن يبذل أي

أحد الجهد للحوار والتفاهم» ،الفتا ً إىل أنّه
سيسعى يف األيام الباقية لتأمني أي نوع
من التفاهم حول رئاسة الجمهورية.

٤

محـــــليـــــات
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ســنـــاء الــجـــاك

لصوص الغاز
ليس سهالً إبداء التفاؤل بدخول لبنان نادي
الدول النفطية .ليس سهالً ما دام «لصوص
الهيكل» على حالهم من الشهية المفتوحة ،وما
داموا ال يجدون رادعا ً يحول دون استيالئهم على
فلس األرملة ،ويطلبون ،وبوقاحة ،منها ومن باقي
اللبنانيين القبول بكل الموبقات التي يصرون على
ارتكابها ،من دون أي إجراء لمنع االنهيار.
ليس سهالً إبداء التفاؤل مع أسئلة يصعب
العثور على أجوبتها.
كيف سينتقل الترسيم إلى مرحلة التنفيذ؟ ومن
يضمن أن تصب إيراداته في خزينة الدولة ،وتحدث
مفاعيلها المالية واالقتصادية التي تخفف من
معاناة اللبنانيين؟
فكل ما نشهده ،عدا التهليل لهذا «اإلنجاز
التاريخي» هو تصعيد الخالف السياسي ،وتنامي
حقول التعطيل المزروعة بألغام مصالح األطراف
المتصارعة على «تركة الحكم» ،مع من يصنّف
نفسه وريثا ً شرعيا ً للرئاسة ومن يعتبر ّ
أن دوره قد
حان ،بعدما أخذ الطرف اآلخر فرصته واستنفدها.
أي تنقيب سوف يحصل في ظل دولة مشلولة
مؤسساتها ،يديرها حزب تديره دولة تفرض
إمالءاتها وتتباهى بنفوذها على أربع عواصم
عربية؟
من سيعقد االتفاقات الضرورية للمباشرة
في استخراج الثروة النفطية في حال استعصى
الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟
حكومة أصيلة أم حكومة تصريف أعمال؟ وهل
ّ
التوصل إلى تشكيل حكومة ونيلها ثقة
يمكن
المجلس النيابي خالل أيام؟؟ وإذا لم يتم التشكيل
هل يمكن للبنان تحصيل فوائد يفترض أن يفرج
عنها الترسيم؟
التجربة تدل على أنّه من المتوقع أن يسارع
«لصوص الهيكل» إلى تطوير أدائهم ليصبحوا
لصوص الغاز ...فمن حضر السوق باع واشترى،
وهم األبرع في االتفاق على اللصوصية وعلى الورقة
البيضاء في انتخابات رئيس الجمهورية ،ما يكرس
تضامنهم وقت الحشرة ،وصراعاتهم على حساب
الناس لالستيالء على المناصب وافتعال األزمات
وشل البالد في الوقت ذاته.
من هنا تبدأ فصول جديدة من الحكاية .هي ال
تتعلق بعملية الترسيم بحد ذاتها ،وبمدى التنازالت
التي قدّمها لبنان ،وبخسارته لجزء من ثروته
لمصلحة إسرائيل وليس لمصلحة فلسطين المحتلة.
من هنا تحتاج الوعود باستثمار الغاز والنفط من
الحقول البحرية إلى غير هذه المنظومة.
لكن هل يمكن التفاؤل بذهاب المنظومة في حين
ّ
أن لبنان يقف أكثر من أي وقت مضى عند حافة
الهاوية ...وينزلق أكثر فأكثر نحو المجهول...
على ماذا سيحصل «حزب الله» بعد الترسيم
الذي أرسى ضمانات أمنية واستقرارا ً بين إسرائيل
ولبنان بما يضمن استخراج الغاز وأمان الشركات
العاملة في الحقول النفطية على ضفتي الحدود
المرسمة؟
ماذا سيفعل «الحزب» بسالحه بفعل هذا الواقع
الجديد؟؟ وبكوادره األمنية؟؟ وبهيكليته المالية؟؟
ماذا سيعطي األميركيون «للحزب» مقابل
موافقته على سماحه بتنازل الدولة اللبنانية عن
حقوقها وتساهلها للوصول إلى الورقة الملتبسة
التوصيف بين الوثيقة واالتفاقية واالتفاق
والمعاهدة؟؟
ومشروعية هذه األسئلة تنبع من ّ
أن ال أحد غير
«حزب الله» يمسك حتى اليوم بقرار لبنان وسيادته
ومؤسساته.
لذلك ال حوكمة جيّدة وال قيود تنظيمية فعالة...
هناك فقط تراخي منظومة تتولى إدارة مؤسسات
الدولة في سياساتها المالية واالقتصادية واإلنمائية
واالجتماعية وفق دستور الفساد ،وتستند في
فسادها على تبعية عمياء للحاكم بأمره .فهم
مسؤولون فقط أمامه ،بعدما قايضوا السيادة
بالمناصب واالمتيازات والخدمات ،ما يجعل التعافي
االقتصادي مستحيالً مع جهوزية لصوص الغاز،
الذين هندسوا كيفية استثماره بما يُشبع شهيتهم
إلى خيراته المرتقبة.
ولذلك ،يبقى االحتالل اإليراني على حاله،
ويبقى السالح على انتهاكه الشرعية بحجة فلسفة
الردع الفارغة ،مدعيا ً ّ
أن الصفقة بين الواليات
المتحدة وإيران ،والتي أرست التطبيع االقتصادي
واالستقرار األمني ،هي تحرير ثالث...
ولذلك ،ال تجد األسئلة أجوبتها ،ولن يجد التفاؤل
سبيله إلى معزوفة انضمام لبنان إلى نادي الدول
النفطية ،إذا لم يستعد سيادته...

الـسـبـت  ٢٩تشرين األول 2022

وفد قبرصي في بيروت وافق على صيغة لتنفيذها وفق اإلجراءات القانونية

الخط 23
اتفاق حدودي ّ بين لبنان وقبرص على
ّ

تأكيد على القواسم المشتركة مع قبرص

بعد إنجاز إتفاق الرتســيم البحــري بني لبنان
وإرسائيــل ووضعه حيّــز التنفيــذ ،انطلقت أمس
مفاوضات الرتسيم بني لبنان وقربص بناء عىل طلب
األخرية ،ولهذه الغاية جال وفد قربيص عىل قرص بعبدا
ووزارة األشــغال والتقى رئيــس الجمهورية العماد
ميشال عون ومن ث ّم وزير األشغال العامة يف حكومة
ترصيف األعمال عيل حمية ،حيــث ت ّم عرض الواقع
القائم حاليا ً عىل الحدود البحرية مع قربص ،واألسس
التي سيتم التفاوض بشأنها.
وضــ ّم الوفد القربيص ،املوفــد الرئايس الخاص
تاسوس تزيونيس ،سفري قربص يف لبنان بانايوتيس
كريياكــو ،ماريا بيليكو من مكتــب محاماة الدولة
القربصية ،أنجليكي ماتيو ويورغوس كوكوسيس من
وزارة الخارجية.
وقال عون خالل استقباله الوفد« :إن الهدف من
اللقاء هو اإلتفاق عىل معالجة املوضوع العالق يف رسم
الحدود البحرية بعدما انتهينا من رسم الحدود البحرية
الجنوبية» .وأضاف« :بني لبنــان وقربص ،ال حاجة
لوجود وســيط ألننا بلدان مجاوران وصديقان ،وهذا
ما يجعل مهمّ تنا سهلة يف إزالة اإللتباسات الناشئة».

وحرض اللقاء يف بعبدا عن الجانب اللبناني :نائب
رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ،الوزير حمية،
وزير الطاقة واملياه وليد فياض ،الوزير السابق سليم
جريصاتي ،املدير العام لرئاســة الجمهورية الدكتور
أنطوان شــقري ،املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،مدير الشؤون السياسية والقنصلية يف وزارة
الخارجية السفري غدي الخوري ،أعضاء مجلس إدارة
هيئة قطاع البرتول :وســام الذهبــي ،غابي دعبول،
وســام شــباط ،واملالزمان األوّالن محمــد عويدات
وجيلبــر داغر من مكتــب الهيدروغرافيا يف الجيش
اللبناني.
وقال بو صعب« :ناقشنا النقاط التي كانت عالقة
بني الجمهورية اللبنانية وقربص والوفد القربيص طلب
لقاءنا بعد االتفاق عىل النقطة  23بالنســبة للحدود
الجنوبية» .وأعلن ّ
أن العمل ســيجري عىل إيجاد ح ّل
للنقاط التي فيها اختالف باآلراء «والتعاون مع قربص
يرسع العمل».
ليس كالتعاون مع دولة عدوّة وهذا ما ّ
وأوضح أنه «لم يحصل ســوء تواصل مع سوريا إنّما
سوء تفاهم».
من جهته ،تحدّث تزيونيس عــن نقاش «ودّي

وبنّاء جــداً» ،الفتا ً اىل ّ
أن النقاشــات ســتتواصل،
مبديا ً تفاؤله الشــديد بأنّه بعد انتهاء العمل التقني
«سنسوّي كل مسائل الرتسيم البحري ،وهو أمر ليس
صعباً ،والتوقيت مناسب جداً ،وهذا ما يحتاجه بلدانا
اللذان أطلقــا العمل للتنقيب يف البحر ،ويحتاجان اىل
املزيد من االســتثمارات .وحاليا ً يحتاج لبنان اىل هذا
األمر أكثر منّــا» ،آمالً يف التوصل «اىل اتفاقات جديدة
من شأنها تسهيل التعاون بيننا بشكل أكرب» ،وقال:
«ليس هناك من مشــكلة بني لبنان وقربص ال يمكن
حلها بسهولة».

في وزارة األشغال

واستكماال ً الجتماع بعبدا ،انتقل الوفد القربيص اىل
وزارة األشغال واجتمع مع الوزير حمية الذي أعلن ّ
أن
النقاش «كان بنّا ًء وايجابيا ً جدا ً حول اعتماد النقاط 1
و 24و 25و 23وكذلك تطرق النقاش اىل النقطة رقم
 ،»7الفتا ً اىل ّ
«أن االجتماع قد توصل اىل قواسم مشرتكة
مع قربص» ،ولفت إىل أنّه ســيُطلع «الرئاسات الثالث
عىل النتائج التي توصلنا اليها ليصار بعدها اىل االتصال
مجددا ً بالوفد القربيص وذلك بحلول منتصف األسبوع

"التهديد" بكسر العرف يُعرّض الرئيس
أكــرم حـمـدان

بعد األخذ والرد والنفي والتوضيح ،حسم رئيس
الجمهورية ميشــال عون موقفه وقبيل ساعات من
مغادرته القرص الجمهوري ،من موضوع التوقيع عىل
مرسوم قبول إســتقالة الحكومة ،بالقول إنّه «ليس
هناك من نص دستوري يشــرط ذلك ،بل إن املسألة
متعلقة باألعراف ،ويمكن خرق العرف».
فمــا الذي ّ
تغي بعدما وُضعــت الترسيبات التي
تحدثت عن نيّته توقيع هذا املرسوم« ،يف إطارالتشويش
املتعمد واإلســاءة املمنهجة ملوقع الرئاسة وشخص
الرئيس» ،وفق بيان مكتب اإلعالم يف رئاسة الجمهورية
الصادر صباح األحد الفائت يف  23الجاري؟
وكيف يقــرأ فقهاء الدســتور والقانون هذه
الخطوة غرياملســبوقة يف لبنان يف حــال تم اللجوء
إليها؟ ال ســيما ّ
وأن الحكومة الحالية هي حكومة
ترصيف أعمال وفقا ً للنص الدســتوري ،وذلك منذ

لماذا بقيت مراسيم تعيين الكثير من
الناجحين في مباريات مجلس الخدمة
المدنية بال توقيع علمًا أنّ توقيعها ال يُشكل
خرقًا لألعراف كونها قانونية مئة بالمئة؟
بدء والية املجلس النيابي مع العلم ّ
أن صدورمرسوم
قبول اإلســتقالة هو مرسوم إعالني ال ينشئ حالة
جديدة.
يصف البعض هذه الخطوة بالـ»هرطقة» التي ال
أساس دستوريا ً لها ،ألنه يف حال صدر مرسوم قبول
اإلســتقالة من دون مرســوم تكليف الرئيس نجيب
ميقاتي تشــكيل الحكومة ،فسيبقى ميقاتي رئيس
حكومة ترصيف أعمال.
وطاملا تحدّث عون عن العرف ،فإنّه وفقا ً للعرف

مخيبر :المرسوم لن يُنقص من صفتها
وصالحيتها
دعــا النائب الســابق غســان مخيرب إىل
«وجوب إرساع مجلس النواب يف انتخاب رئيس
للجمهورية عرب جلســات مستم ّرة يعقدها ليل
نهار يف املناقشــة والتصويــت ،قبل حلول يوم
االثنني» .وقال« :إذا صدر مرسوم رئايس باعتبار
الحكومة مســتقيلة ،كما يتم تداول املوضوع،
فإن ذلك لن يزيد ولن ينقص من صفة الحكومة
ومــن صالحيتها ،التي تعتربهــا املادة  69من
الدستور ،قبل املرسوم الرئايس ،مستقيلة حكما ً
منذ تاريــخ بدء والية مجلس النــواب الجديد.
أمّ ا صالحياتها ،فهي تمــارس باملعنى الضيق
لترصيف األعمــال وفق أحكام املــادة  64من
الدستور ،بمعزل عن صدور املرسوم الرئايس أو
عدمه ،وبمعزل عمّ ا إذا تضمن املرسوم تكليفها
بترصيف األعمال أو لم يتضمن ذلك».
وأكد أن «هذه الحكومة تستم ّر يف ممارسة

هذه الصالحيات يف حال خلوّ ســدّة الرئاســة،
باألصالة عن نفســها بالنســبة لصالحياتها
الخاصــة ،وبالوكالة عن رئيــس الجمهورية
بالنســبة للصالحيات املنتقلــة إليها منه حتى
انتخاب الرئيــس الجديد ،وفق املــادة  62من
الدستور» .وقال« :أما املوقف ،فهو ليس بتفسري
الدستور ،بل يف اعالن وجوب الضغط عىل مجلس
النواب لإلرساع يف انتخاب الرئيس».

الدستوري املســتقر منذ زمن طويل ،يقوم رئيس
الجمهورية بقبول إســتقالة الحكومة شفهيا ً كما
يطلب من رئيس الحكومة شــفهيا ً أيضا ً ترصيف
األعمال إســتنادا ً إىل الفقرة الثانية من املادة  64من
الدستور ،ولدى تشكيل حكومة جديدة ،يصدر رئيس
الجمهورية ثالثة مراســيم يف آن واحد :األول يقبل
فيه إستقالة الحكومة بدون توقيع رئيس الحكومة
عليه ،والثاني يك ّلف فيه رئيس الحكومة تشــكيل
حكومة جديدة ويوقعه الرئيــس أيضا ً منفرداً ،أمّ ا
الثالث فهو مرسوم تشكيل الحكومة والذي يوقعه
الرئيسان معاً.
وترى مصادر دســتورية وقانونيــة ّ
أن إصدار
مرســوم قبول اإلستقالة قبل مرســوم التكليف من
شأنه إدخال البلد يف الفراغ الدستوري ،ال سيما إذا صدر
املرســوم يف آخر يوم من والية الرئيس كما يُخطط،
حيث يؤدي ذلك إىل شلل يف الحركة السياسية يف البالد
وتعطيل دورة الحياة اإلدارية ،وهكذا إجراء يُشــ ّكل
خرقا ً فاضحا ً للدســتور ويُعرض الرئيس للمساءلة
سندا ً للمادة  60من الدستور.
وبمعزل عن اإلجتهادات الدستورية التي تُحاول
ربط هــذا اإلجراء بموضوع نقــل صالحيات رئيس
الجمهورية إىل الحكومة يف حال الشغورّ ،
فإن الثابت
برأي الدســتوريني والحقوقيني هــو ّ
أن صدور مثل
هكذا مرسوم ال يُنشئ حالة جديدة ،إنما هو مرسوم
إعالني لحالة قائمة وموجــودة واملطلوب هو إنجاز
اإلستحقاقات الدستورية يف مواعيدها وعدم التفتيش
عن مربرات وإجراءات إستثنائية تخلق أعرافا ً جديدة
يف البالد.
وتعترب املصادر أن صدور هذا املرســوم ال ي ّ
ُغي
شــيئا ً يف الوضع الدستوري ،ال للحكومة وال للرئيس،
فالحكومة ستواصل ممارســة واجباتها يف ترصيف
أمور البــاد باملعنى الضيق لترصيــف األعمال ،وأي
كالم غري ذلك هو إجتهاد يف غري محله وتزوير للواقع
الدستوري.
وإذا كان هذا املرســوم له قيمة دستورية لجهة
توصيفه ،إال أن خرق األعراف الدستورية والقانونية
املعمول بها قد يؤدي إىل نسف الدستور وشل وتعطيل
البالد ،إذ ال يجوز أن ترتك البالد بال إدارة مسؤولة مهما
كانت الظروف وإال نكــون يف وضعية إنقالب تتطلب
تعليق الدستور.
ويف السياق ،يقول مرجع حقوقي لـ»نداء الوطن»
ّ
إن كل اإلجتهادات واملحــاوالت التي تجري تُر ّكز عىل
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مهمة
إنتهاء
ّ
بو صعب الحدودية!
ّ
وقع رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتــي قرارا ً يقيض بتشــكيل لجنة لتحضري
وإعداد مشــاريع تحديد املنطقــة اإلقتصادية
الخالصة من الجهتني الغربية والشــمالية مع
ك ّل من قربص وســوريا ،برئاسة وزير األشغال
العامة والنقل عيل حمية ،وعضوية ممثلني عن
وزارات الخارجية والطاقة ،والدفاع ،باإلضافة إىل
ممثل عن هيئة إدارة قطاع البرتول يف لبنان.
وجاء يف القــرار أنّه «يمكن للجنة إجراء ما
يلزم يف سبيل التحضري واإلعداد ملشاريع تحديد
املنطقــة االقتصادية الخالصة مــن الجهتني
الغربية والشــمالية ،ويمكن اإلستعانة بما تراه
مناسبا ً من اإلدارات العامة واملؤسسات العامة
ومن أهل اإلختصاص يف ســبيل إنجاز مهمّ تها
وترفع تقارير دوريــة إىل رئيس مجلس الوزراء
الذي يعرضها عند اإلقتضاء عىل مجلس الوزراء».
وبهذا القــرار ،تكون مهمــة نائب رئيس
مجلس النواب الياس بو صعب« ،الحدودية» ،قد
انتهت.
املقبل كي يصــار اىل اإلنتهاء من هذا امللف وعىل كامل
النقاط بني البلدين».
ور ّدا ً عىل ســؤال أشــار حمية اىل أنّه ت ّم االتفاق
عىل إعــادة الحدود من النقطة  1اىل النقطة  23وتبقى
تفاصيل معينة ســيجري النقاش حولها الحقا ً وفقا ً
لألصول القانونية املتبعة بني البلدين».
ومساء ،تلقى الرئيس عون اتصاال ً هاتفيا ً من بو
صعب أبلغه فيه إنّه تــ ّم االتفاق عىل صيغة لتنفيذها
وفق االجــراءات القانونية املتبعــة واملتعلقة بتعديل
الحدود البحرية وفق املرسوم  6433واعتماد النقطة 23
جنوباً .وأوضح ّ
أن الصيغة تعتمد شــماال ً خط الوسط
بني لبنان وقربص ،عىل أن تحدد نقطة االلتقاء بعد أن
يتفق عليها لبنان وسوريا .
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جعجع «"غير مرتاح"» لدعوة برّي:
لربط الحوار بجلسة انتخابات مفتوحة

جعجع خالل ترؤسه االجتماع

كشــف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري
جعجع أن «تكتل «الجمهورية القوية» ســيتجاوب
مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري من خالل
اقرتاح يقتيض بــأن يدعو األخري إىل عقد جلســة
مفتوحة يف أرسع وقــت ،رشط أال تكون ُ
صوريّة،
يتخلل يف اطارها كل الكالم .جلسة مفتوحة ال تنتهي
إال بعد انتخاب رئيس».
كالم جعجــع ورد بعد اجتمــاع «التكت ّل» يف
معراب ،إذ شدّد عىل ّ
أن «أزمة لبنان لن ينقذها سوى
إجراء االستحقاقات الدستورية الفعليّة ويف طليعتها
اإلنتخابات الرئاسية باعتبار أنه مع انتخاب رئيس
جديد يرافقه تشــكيل حكومة جديدة تبدأ عملية
االنقاذ املطلوبة».
تابع« :عندما علمت بهــذا الحوار «ما ارتحت
كتــر» ألننا بصدد انتخاب رئيــس ،كنت ّ
أفضل أن
يوجّ ه رئيس املجلس دعوة إىل النواب الذين يقاطعون
الجلســات ويع ّ
طلون الدورات الثانيــة يف كل م ّرة
ليطلب منهم عدم التعطيل» ،مؤ ّكدا ً أن «الدســاتري
وُضعــت لتُطبّق كما أن النصــاب وُضع ليُحرتم»،

معربا ً عن أسفه ملا نشهده من تحايل عىل القانون
والدستور» .واعترب أنه «لو الفريق اآلخر لديه النيّة
الفعلية بالحوار والتشــاور كان لدينا الوقت الكايف
لذلك قبل هذه الفرتة ،وال ســيما أن ذلك ال يتط ّلب
املنابر والجلسات الرسمية ،لذا ما من يشء يدل عىل
نيته الجدية للتوافق حول اسم ّ
معي».
ودعــا جعجع ب ّري إىل «عقد جلســة ال تنتهي
لوضع جميع النواب أمام مسؤولياتهم ما يمنعهم
من اإلستمرار يف وضع الورقة البيضاء أو الشعارات
بل اختيار اسم مطروح» ،مؤ ّكدا ً «أن من سيصل إىل
سدة الرئاسة سنقدّم له التحية ،سواء كنّا نريده أم
ال».
وعمّ ا يُحكى عن طــرح دويل ّ حول اتفاق يأتي
بالوزير السابق سليمان فرنجية رئيسا ً للجمهوريّة
ونوّاف سالم رئيســا ً للحكومة ،أجاب« :لم أسمع
بهذا الطرح وأستغرب ملاذا لم يصوّتوا بعد لفرنجية
يف الجلسات السابقة ،ويف حال يريدونه ،فليطرحوا
اســمه وإذا نجح يكــون قد نجح .األمــر يف هذه
البساطة».

للمساءلة
اإلجراءات اإلســتثنائية التي تتجاوز الدســتور ،وهذا
يقتيض ربما بعد إنتهاء والية الرئيس عون وتشــكيل
هيئة وطنية مهمتها العمل عىل إزالة كل املمارســات
الخاطئــة التي تمت خارج الدســتور لكي ال تبقى يف
أذهان الناس.
وتتساءل املصادر :لنفرتض أنه تم تشكيل حكومة
كما يريد الرئيس عون و»التيار الوطني الحر» وانتهت
والية رئيس الجمهورية وتعرض رئيس الحكومة ألي
مــرض أو تويف ،فمن يديرالبالد؟ أليســت الحكومة؟
طبعا ً ألنه ال يمكن ترك البلد بال مسؤولية .ولنفرتض
أيضا ً ّ
أن ثلث عدد النواب تقدّم بإستقالته من مجلس
النواب ولــم يعد املجلس قادرا ً عــى إنتخاب رئيس،
حسب األصول الدستورية ،فمن يدير ويُرشف ويُنظم
اإلنتخابات؟ الحكومــة طبعا ً بمعزل عن طبيعة هذه
الحكومة إذا كانت ترصيف أعمــال أو غري ذلك ألنها
السلطة املســؤولة عن إدارة شؤون البالدّ ،إل إذا كان
الهدف من كل ما يجري هو تنفيذ أجندة تســتهدف

من تحضيرات بعض العونيين ليوم األحد (رمزي الحاج)

رضب الدستور ونسفه والذهاب نحو مؤتمر تأسييس
أو نظام جديد.
يف الخالصة ،إذا كان من املمكن خرق األعراف ،وفق
تهويل الرئيس عون ،فلماذا بقيت مراسيم تعيني الكثري

من الناجحني من شباب وشــابات لبنان يف مباريات
مجلس الخدمة املدنية يف أكثــر من موقع بال توقيع،
علما ً ّ
أن توقيعها ال يُشكل خرقا ً لألعراف كونها قانونية
مئة باملئة؟

إدمون رزق :إصدار مرسوم قبول االستقالة
لوحده ...خيانة عُ ظمى
خـــاص "« -نــداء الــوطــن"»
أكــد رئيس الجمهوريــة العماد
ميشــال عــون ،أمس ،يف دردشــة
مــع اإلعالميني ،إنّه «ســيقف بوجه
عدم اعتماد معايــر موحّ دة لتأليف
الحكومة ،وال ّ
نص قانونيا ً يمنع قبول
االستقالة» .وكان شدّد أمس األول ،يف
مقابلة تلفزيونيــة ،عىل ّ
أن «حكومة
ال تملك الثقة ال تستطيع أن تحكم»،
معلنا ً أنّه «عىل وشــك توقيع مرسوم
قبول استقالة الحكومة ألنّه ال يمكن
القبول بذلك».
هذا اإلجراء الذي قد يتخذه عون
قبل انتهاء واليته الرئيســية بعد غ ٍد
االثنني ،يف حــال لم تؤ ّلــف حكومة

جديدة قبل الدخول يف الفراغ الرئايس،
ترى جهــات عدة أنّه ســيدخل البلد
يف فوىض دســتورية ،عىل رغم أن ال
مفاعيــل له وفق الدســتور .ويف هذا
اإلطار ،يوضح الوزير األسبق املرجع
الدستوري إدمون رزق الذي شارك يف
صوغ «اتفاق الطائف» ،يف دردشة مع
«نداء الوطن» أن «ال إجراء يُمكنه تربير
الفشل أو تمويه السقوطّ ،
ألن الواقع
يتحدّث عن نفسه ويد ّل اىل ّ
أن السنوات
املتعاقبة كانت مليئة بالفشل ومألى
بالفراغ» .ويعترب أنّه أمام هذا املفرتق
ال أمل ّإل يف «صحوة شعبية ضاغطة
عــى مجلس النــواب تحتّــم إنجاز
االســتحقاق الرئايس ،ونوعية اختيار
الطاقم واألشــخاص الذين سيتولون

٥

مســؤولية اإلنقاذ وانتشال البلد من
الهوة السحيقة التي أوصلته إليه عهود
الفشل املتعاقبة».
ويرشح رزق ّ
أن الدســتور يحدّد
ترصيــف األعمال باملعنــى الضيق،
ّ
تتــول حكومة
وبالتــايل ال يُمكن أن
ترصيف األعمــال صالحيات الرئيس،
إذ ّ
إن هناك شــغوراً ،وتس ّلم حكومة
ترصيف األعمــال صالحيات الرئيس
يعني التأقلم مع الفراغ .أمّ ا بالنسبة
اىل إصدار عون مرسوم قبول استقالة
الحكومة ،فيقول رزق« :ال يمكنه أن
يصدر هذا املرســوم من دون إصدار
مرســوم تأليف حكومة ،تحت طائلة
اتهامه بالخيانة العظمى .فتعمُّد ترك
البلد للفراغ خيانة عُ ظمى .والفشــل

الذريع يوازي الخيانــة ،وفق قاعدة
قانونية فرنســية تقــول ّ
إن «الخطأ
الجسيم يوازي ســوء النية» ،وتعني
يف حالتنا هذه الخيانــة العُ ظمى .أمّ ا
اعتكاف الوزراء املسيحيني أو غريهم
عــن أي عمل يف حكومة مســتقيلة
أساساً ،فهو يعني ّ
أن هناك قصدا ً لرتك
البلد يف حالة فراغ ويكون املسؤولون
عن ذلــك يف حالة التلبــث بالخيانة
العظمى أيضاً».

مـحـمـد علي مقلد

رئيس توافقي
أم تعطيل توافقي؟
يبدو العنوان قاسيا ً بحق المعارضة .غير
أن النقد الذاتي ال يشفي إن لم يكن موجعاً.
فالمعارضة البرلمانية بكل أطيافها ،بمن فيهم
التغييريون ،وغير البرلمانية المسكونة بهاجس
تحرير لبنان من «االحتالل اإليراني» ،تعلم علم
اليقين ّ
أن مرشحها للرئاسة ،أيا ً يكن أصله وفصله
وبرنامجه ،لن يكون مقبوال ً من جبهة الممانعة،
وأن التحالف الحاكم بقيادة «حزب الله» ،مستعد
لكل االحتماالت ،وال سيما منها تمديد الشغور إلى
«أقرب األجلين».
ويعلم «حزب الله» علم اليقين أيضا ً أنه غير
قادر ال على إرغام خصومه على توقيع عقد
جديد في الدوحة وال في جنيف ،وال على تكرار
فرض الرئيس الذي يختاره ألنه لن يجد من يذعن
له وينصاع لمشيئته على غرار ما حصل في
االنتخابات الرئاسية السابقة .ويعلم الطرفان،
المعارضة والممانعة ،أن أيا ً منهما لن يتمكن من
تأمين نصاب الثلثين في جلسة االنتخاب األولى.
رئيس البرلمان يتربع وحده سعيدا ً على عرش
المؤسسة ،الوحيدة من بين مؤسسات الدولة ،التي
لن تفقد شرعيتها ال بعد الشغور الرئاسي ،وال بعد
أن يتحوّل الصراع على شرعية الحكومة وميثاقيتها
إلى قضية دستورية يعبث بها المستشارون .وهو
يعلم علم اليقين ّ
أن انتظار التوافق ،أي تعطيل
انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية ،يشبه
انتظار النفط من حقل قانا فيما إسرائيل بدأت
بضخ الغاز من حقل كاريش« .نطوي الحياة
وليل التعطيل يطوينا»(اقتباس معدّل من بحيرة
المارتين).
حاشا أطراف المعارضة أن تُتهم اليوم بالتواطؤ
مع خصومها على غرار ما حصل في االتفاق
الرباعي غداة اغتيال رفيق الحريري .غير أنها
تتقاطع معهم في نقطة التعطيل ألنها تنطلق في
معالجتها من اعتقادين مغلوطين ،اعتبار الخارج
صاحب القرار الفصل في الشأن الرئاسي ،واعتبار
المدخل إلى الحل هو نزع السالح غير الشرعي ال
وقف انتهاك الدستور.
الكل يسند تحليله إلى معطيات خارجية.
المعارضة تراهن على تفاقم أزمة الماللي ،وقوى
الممانعة ال تعمل إال لمصلحة النظامين السوري
واإليرني ،فتبدو المعارضة في نظرها مجموعة من
عمالء السفارات .مصدر األزمة في نظر المعارضة
هو االحتالل اإليراني ،فيما ترى الممانعة أن
أميركا والسعودية وراء جوع اللبنانيين وإفقارهم
وتشريدهم في أربع أرجاء الكون.
للتذكير ،غادر المقاتلون الفلسطينيون إلى
تونس؛ تم دحر االحتالل اإلسرائيلي؛ عاد الجيش
السوري من حيث أتى .خرج الخارج كله ولم تجد
األزمة حالً .مع ذلك لم يقتنع سياسيونا األشاوس
بأن جذور أزماتنا كامنة فينا ،داخل حدود
الوطن ،وأن منبعها هو بالضبط ما تقترفه أيدينا،
نحن اللبنانيين ،بحق السيادة والدولة والدستور،
والخارج يلعب دور اإلسناد.
استسهل سياسيونا استدراج الخارج واستمرؤوا
انتهاك السيادة من الداخل .من «حلف بغداد»
إلى «اتفاق القاهرة» إلى اليسار القومي واألممي
واليمين الطائفي والحرب األهلية والمحاصصة
وانتهاك الدستور والكبتاغون ،كلها جرائم بحق
الوطن أبطالها لبنانيون ،وهي جرائم ال عالج لها
قبل أن يعترف المقترفون بذنوبهم فيدخلوا إلى
مطهر النقد الذاتي الجريء ،وقبل أن يتوقفوا عن
إسداء النصح إلى نواب «الثورة» وتلقينهم دروسا ً
في حب الوطن.
حتى «التغييريون» صدّقوا التمثيلية ووقعوا في
حفرتها ،وانغمسوا في لعبة عض األصابع وشد
الحبال ،لكنهم ،لحداثة عهدهم وقلة حيلتهم ،نال
اإلحباط من نظافة كفهم فأخذوا ينفعلون خبط
عشواء ،ولم يدركوا أن المخضرمين يكررون لعبة
االنتظار التي تعلموها بعد رحيل الجيش السوري
وتفننوا في تنفيذها بقوة «القمصان السود» الشيعية.
في نهاية المطاف ،البرلمان هو من سيختار
الرئيس ،بناء على تعليمة خارجية أو من دونها،
فأحف ُ
ظ لماء الوجه ،بدل الدعوة إلى طاولة حوار
عقيم ،كجزء من اللعبة االنتظارية ،بإمكان رئيسه،
التزاما ً بالدستور ،أن يدعو كتلته النيابية إلى
المشاركة في تأمين النصاب ،فينتفض على الدور
الذي ارتضاه لنفسه منذ ثالثين عاماً ،رادارا ً يلتقط
اللحظة أو ساعي بريد محلفاً ،ويكون البرلمان
ساعتئذ سيد نفسه.
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"القوات والرئاسة" من بشير إلى سمير ( 3من )3

إنقالب األدوار ولعبة األقدار مع عون
لم يقبل سمير جعجع السير في عملية تشكيل السلطة في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس الياس
الهراوي رئيسًا للجمهورية .كانت هناك محاولة مكشوفة للتضييق على «القوات» وفشلت العالقة
المحدودة مع الرئيس الجديد في الحدّ منها .قناة التواصل بقيت مفتوحة حتى اإلنتهاء من تمرّد
العماد ميشال عون في بعبدا .بعد ذلك بدأت سلطة الوصاية السورية الجديدة تحجيم «القوات».
نجــــم الهاشـــــم
كان املطلــوب من جعجع و"القــوات" أن يكونوا
من ضمن الفريق الــذي يقبل بما يُعطى له وال يناقش.
املواجهــة األوىل حصلت يف  6أيــار  1992عندما وقعت
"ثورة الدواليب" ضــد حكومة الرئيــس عمر كرامي
واتُهمت "القوات" بأنها تقف وراءها ،وأنها تنفذ انقالبا ً
فاتخذ القرار يف ســوريا بح ّل مجلس النــواب وإجراء
انتخابــات نيابية يف ذلك العام ،بعدمــا كانت مقررة يف
ربيع العام  1994وكانت "القوات اللبنانية" تعد نفسها
كحزب سيايس لخوضها .ولكنها وجدت نفسها مضطرة
لخوض معركة مقاطعة انتخابات ذلك العام .فانقطعت
أي عملية تواصل معها .وبدأت الحرب عليها.

ضد القبضة السورية

انتخاب رئيس جديد للجمهورية وسحب الجيش السوري
من لبنان ونزع ســاح "حزب الله" .عىل رغم ذلك صدر
قرار األسد بالتمديد للحود بعد تهديد الرئيس الحريري.
نهاية ذلك العام ستشــهد تحوال ً كبريا ً من خالل توقيع
عريضة تطالب بالعفو عن ســمري جعجع .سيزور وليد
جنبالط بيت جعجع يف يســوع امللك وســيتصل رفيق
الحريري بزوجته ســريدا ملعايدتها متمنيا ً "أن يكون
الحكيــم بيننا يف العيد املقبل" .كانــت تلك قمة التجرؤ
عىل الوصاية الســورية وقبضتها الحديدية التي بدأت
تتالىش .واعتبارا ً من ذلك التاريخ بدأت عملية التحضري
العميل الغتيال الرئيــس رفيق الحريري .محاولة اغتيال
الوزير مروان حماده يف أول ترشيــن األول  2004زادت
زخم املعارضة بدل أن تخيفها .يف  14شباط  2005شعر
سمري جعجع بحركة غريبة يف السجن .أصوات سيارات
إســعاف تنقلها التلفزيونات مبارشة عــى الهواء .قدّر
أن حدثا ً كبريا ً حصــل .منع من الخروج اليومي للميش.
عندما جــاءت والدته لزيارته قالت لــه "يا حرام قتلوا
الحريري" .كانت هذه العبارة كافية لكي تنتهي املقابلة،
ّ
ولكن جعجع كان قد عرف باألمر .اعترب أن هذا اإلغتيال
يشــكل بداية النهاية لإلحتالل السوري يف لبنان وبداية
لخروجه من السجن .اإلشارة األساسية كانت بنقله من
الطابق الثالث تحت األرض إىل زنزانة عىل مستوى األرض.
عبثا ً ضاعت محاوالت إقناع رئيس الجمهورية إميل لحود
بإصدار عفو خاص عنه ولكن هذه املسألة باتت يف حكم
الساقطة عندما صار عهد لحود كله بحكم الساقط.

دخول الرئيس رفيق الحريري إىل رئاســة الحكومة
بعد تلك اإلنتخابــات لم يبدّل يف طريقــة التعاطي مع
"القوات" .كانت القبضة السورية أطبقت عىل السلطة
بكامــل تفاصيلها انطالقــا ً من التح ّكــم باألكثرية يف
مجلس النواب .وضمن هذا الجو غطت السلطة مالحقة
"القوات" واتهامها بتفجري كنيسة سيدة النجاة وبحل
"الحزب" واعتقال الدكتور ســمري جعجع يف  21نيسان
 .1994اعتقدت ســلطة الوصاية أنها انتهت منه وأنه
سيميض بقية حياته يف السجن ولكنه اختار أن تستمر
املواجهة من داخل السجن ولو من خالل القضاء الخاضع
أيضا لسلطة الجهاز األمني اللبناني -السوري الذي كان
من اإلعتقال إلى الرئاسة
يُفربك امللفات ويجري التحقيقات ويقدمها إىل القضاء
إغتيــال الحريري ه ّز العالم ولبنــان عندما تمت
الذي يأخذ بها عىل قاعــدة أن األجهزة ال تخطئ .ولكن
املطالبة بانســحاب الجيش الســوري من لبنان خالل
عىل رغم كل ذلك لم يكن من املمكــن بناء عىل الوقائع
تشييعه .إلتقت اإلرادات اللبنانية يف لحظة تاريخية بني
واألدلة الحكــم عىل جعجع بتفجري الكنيســة .عندما
تحميل النظام السوري مسؤولية اغتيال كمال جنبالط
تب ّلغ الحكم برباءته شعر وكأنه ربح املعركة و ّ
أن مسار
والرئيس بشري الجميل واملفتي حســن خالد والرئيس
املحاكمة ســتكون له نهاية واملسألة مسألة وقت وهو
رينيه معوض والرئيس رفيق الحريــري .كان التحذير
طاملا ردد أنه دخل إىل السجن بقرار سيايس ويخرج منه
األمريكي واضحــا ً لألســد .يف  5آذار
بقرار ســيايس ،وأن املهم أن ال ينهزم
انصاع للقرار وأعلن أن جيشــه سيبدأ
وأن يبقى متماســكا ً وصلبا ً ومؤمنا ً
باإلنسحاب إىل ســوريا .وعبثا ً حاول
بالتضحية من أجل املبادئ التي سقط
"حــزب اللــه" يف  8آذار ثنيه عن هذا
قد يكون الفراغ الرئاسي
من أجلها آالف الشهداء.
يف العام  1998انتهت سلســلة فترة انتظار من أجل إعادة القرار يف يوم الشكر الحاشد الذي تحدث
فيه الســيد حســن نرصالله يف وسط
املحاكمــات التي خضع لها وشــعر تكوين السلطة في لبنان
بريوت .بعد أسبوع فقط ت ّم الرد بحشد
بعدها أنه صار يف اإلســتيداع .انتهت
واليــة الرئيس الياس الهــراوي وت ّم أو من أجل تسريع اإلنهيار كبري يف  14آذار أطلق "ثورة األرز" التي
التمديد له وهو يف الســجن وانتخب والفوضى ...وفي المسارين طالبت بالسيادة والحرية واإلستقالل.
كانت انتخابات العــام  2005ردا ً عىل
العماد إميل لحود رئيسا ً للجمهورية
تجد «القوات» نفسها في
انتخابات العام  .1992يف سجنه تحوّل
يف
وهو يف السجن وت ّم التمديد له وهو
قلب اللعبة
سمري جعجع إىل مجرد مقيم بانتظار
السجن .كانت القبضة السورية تدير
الخروج وصار يستقبل الحلفاء واملهتمني باإلنتخابات،
الدولة مــن دون معارضة وكان الرتكيز الدائم عىل إبقاء
ومن بني الذين زاروه سعد الحريري والعماد ميشال عون
"القوات" تحت األرض.
وجربان تويني ...كان يشارك يف إدارة تحالفات انتخابية
لم تأخذ فيها "القوات" حجمها الطبيعي ،ولكنها بعدما
عندما آن األوان
كانت محظورة ومحارصة وممنوعة صار لها خمســة
إعتبارا ً مــن العام  2000ســتبدأ مؤرشات التغيري
نواب ووزير يف الحكومة التي تشــكلت برئاسة الرئيس
بالظهور .انســحب الجيش اإلرسائييل من لبنان يف 25
فؤاد السنيورة بعد اإلنتخابات يف  19تموز.
أيار .تويف حافظ األســد يف  10حزيران وتس ّلم ابنه بشار
بعد أســبوع فقط كان ســمري جعجع يخرج من
الرئاســة بعده .يف  20أيلول صدر نداء املطارنة املوارنة
الســجن الصغري إىل الحرية عرب مطار بريوت ليستعيد
الذي أعلن أنه آن األوان لســحب الجيش الســوري من
دوره وليطلق بداية جديدة يف الخــط الذي مثّله ومثّلته
لبنان .ويف نيســان  2001ت ّم انطالق لقاء قرنة شهوان
"القوات اللبنانية" .عىل خط مناقض عاد العماد ميشال
برعاية البطريرك صفري وبمشاركة "القوات" األمر الذي
شكل بداية جديدة لها يف الخط السيادي الذي دافعت عنه
ودفعت الثمن.
 11ايلول  2001كان تاريخــا ً مفصليا ً يف التحوالت
العاملية .الهجمــات اإلنتحارية بالطائرات التي تع ّرضت
لها أمريكا كانــت كفيلة بتغيري وجه العالم ومنه لبنان.
بعد أقل من شهر اسقط الجيش األمريكي حكم طالبان
يف أفغانســتان .وبعد عامني أسقط حكم الرئيس صدام
حســن يف العراق ووصلت القوات األمريكية إىل الحدود
الســورية .وكان مــن الطبيعي أن تــردد أصداء هذه
التحــوالت يف لبنان ببدء توســع دائــرة اإلعرتاض عىل
الوصاية الســورية التي انطلقت مــن بكركي ،فتالقى
معها رئيس "الحزب التقدمي اإلشرتاكي" وليد جنبالط،
وبصورة أقل ظهورا ً الرئيس رفيق الحريري الذي خاض
مع جنبالط رصاعا قويا ً ض ّد ســلطة الرئيس لحود منذ
انتخابات العام .2000
يف أيلول  2004كانت أنظار العالم مركزة عىل لبنان.
عندما أصدر مجلس األمن القرار  1559الذي طلب تأمني
ثورة  14آذار

جعجع والبطريرك صفير "رمز المقاومة"

تفاهم معراب والسقوط الكبير للعهد

عــون يف  7أيار من باريس بعدما أنجــز اتفاقا ً يف أواخر
العام  2004مــع عهد الرئيس لحــود ومن خالله مع
ســوريا ،بحيث تعاد له حقوقه املادية وتبطل الدعاوى
املرفوعة ضده مقابل عدم التحالــف مع قوى  14آذار.
هذا اإلتفاق وجد ترجمته العملية يف تفاهم "مار مخايل"
بينه وبني "حزب الله" يف  6شــباط  .2006واعتقد أنه
يمكــن أن يكون رئيس الجمهوريــة الجديد بعد انتهاء
عهد لحود وبعدما كانت فشلت الحملة من أجل إستقالة
لحــود ،الذي بقي معزوال ً يف القــر الجمهوري يف ظل
أكثرية نيابية معارضة له وحكومة ال يستطيع تعطيلها.
يف ظل هذه األوضاع أعــاد جعجع تنظيم عمل "القوات
اللبنانية" .ووجد نفسه مجددا ً يف قلب معركة استعادة
سيناريو المنع يتكرر
السيادة والتصدي ملحاوالت "حزب الله" وعون اإلنقالب
مرة جديدة يتم استخدام األوراق البيضاء وتعطيل
عىل نتائج اإلنتخابات وعىل الحكومة ،من خالل محارصة
النصاب ملنع وصول مرشح مثل ميشال معوض لرئاسة
الرساي واستمرار مسلســل اإلغتياالت التي فرضت ما
الجمهورية .ومرة جديدة عادت العالقة بني جعجع وعون
يشبه اإلقامة الجربية عىل عدد كبري من النواب.
إىل امل ّد والجزر بشكل أعاد إىل الذاكرة مرحلة ما قبل انتهاء
هذه املواجهة أخذت "حــزب الله" إىل عملية  7أيار
والية الرئيس أمــن الجميل وحكومة
 2008العســكرية يف بريوت والجبل
عون العســكرية .كان عىل جعجع أن
ضد رئيس "تيار املســتقبل" ســعد
يجتاز مرة جديدة الطريق نحو ميشال
الحريري الذي وقع عليه الخيار ليكمل
عون .عىل هذا األســاس كان تفاهم
كانت انتخابات العام
طريق والده ،وضــد رئيس "الحزب
معراب معه يف  18كانون الثاني 2016
التقدمي اإلشــراكي" وليد جنبالط  2005ردًا على انتخابات
وترشيحه لرئاسة الجمهورية .ولكن
وقد أدت العملية إىل "تفاهم الدوحة"
العام  1992وفي سجنه
الذي ّ
كما فعــل عون بــن  23أيلول 1988
تحفظت عليه "القوات" وأوصل
تحوّل سمير جعجع إلى
و 13ترشين األول  1990فعل بني العام
العماد ميشــال ســليمان إىل رئاسة
الجمهورية .إنتخابات  2009أعطت مجرد مقيم بانتظار الخروج  2016والعــام  .2022إنهارت الدولة
واملؤسسات وحصلت ثورة  17ترشين
"القوات"  8نواب وأبقت األكثرية مع
وصار يستقبل الحلفاء
 2019ثم انفجــر مرفأ بريوت يف  4آب
 14آذار .وأدخلت ســعد الحريري إىل
والمهتمين باإلنتخابات
 2020وعمت العتمة كل لبنان ،بحيث
الرساي ولكن يف حكومة أعطي فيها
بدا وطنا ً بال حياة وبال مســتقبل وبال
"حزب اللــه" وحلفاؤه الثلث املعطل.
أمل .ومع ذلك بدأ تعطيل جلسات انتخاب الرئيس.
هذا الثلث تم استخدامه إلســقاط الحريري والحكومة
بعد انتخابات أيــار  2022النيابية ظهر تقدم
يف كانون الثاني  2011وتكليف نجيب ميقاتي تشــكيل
"القوات" نيابيا ً وشــعبيا ً وتراجــع الرئيس عون
حكومة موالية "للحزب" ،بعد إعادة التموضع السيايس
و"التيار الوطنــي الحر" .ولكن كما يف العام 2008
التي نفذها جنبالط .قبل عامني من انتهاء والية سليمان
ويف العــام  2016هنــاك محاولة لفــرض رئيس
ارتســمت معركة رئاســة الجمهورية من جديد .يف 4
للجمهورية يتبنى اسرتاتيجية "حزب الله" مقابل
نيســان  2012تع ّرض جعجع ملحاولــة اغتيال بإطالق
التعطيل واستمرار اإلنهيار 1 .ترشين األول يختتم
قناصني النار عليه يف مقــره يف معراب ولكنه نجا .يف 4
عهد ميشــال عون بالفراغ .إختــار أن يخرج من
نيسان  2014كان يعلن ترشــحه لرئاسة الجمهورية.
القرص يف  30ترشين األول وسط تحركات منارصي
بعد تســعة أعوام عىل خروجه من السجن الذي أمىض
"التيار" تعويضا ً معنويا ً عن خســارة سياســية
فيه  11عاما ً عاد إىل الواجهة السياسية من املوقع األول
وتداعيات وانكســارات .سيكون هذا الخروج بداية
الطريق فيها مع اســتمرار البحث عن تســويات
وصفقات وأدوار ولكن خارج الحكم من أجل البقاء
يف اللعبة السياسية .ثمة انقالب يف األدوار ويف لعبة
األقدار .الفيال التي شــيدت للرئيس عون يف الرابية
تشــبه جربان باسيل أكثر مما تشــبهه .يف املقابل
تبــدأ "القوات اللبنانية" مســرة جديدة يف الحياة
السياسية وســط تعقيدات امللف اللبناني .صحيح
ّ
أن جعجع لم يرتشــح ولكن هذه املرة ثمة معادالت
جديدة ترتسم ليس أقلها ّ
أن "حزب الله" وحلفاءه ال
يمكنهم أن يتحكموا بمصري الرئاسة والجمهورية.
قد يكون الفراغ الرئايس فرتة انتظار من أجل إعادة
تكوين السلطة يف لبنان أو من أجل ترسيع اإلنهيار
والفوىض .يف املســارين تجد "القوات" نفســها يف
قلب اللعبة العبا ً مؤثرا ً وفاعالً لم تتخ َّل عن دورها،
وتعترب أنّها مســتمرة يف تحمل هذه املسؤولية ّ
وأن
األيام ستظهر أنها عىل حق.

للجمهورية .محاولة اغتياله كانت بمثابة تذكري باغتيال
بشري الجميل بعد انتخابه رئيسا ً للجمهورية وكأنه كان
مطلوبا ً أن يكون هــذا اإلغتيال محاولة ملنع جعجع من
ســلوك هذا الطريق .ولكن عىل رغم ذلك عادت معركة
الرئاسة وانحرصت بينه كمرشــح لقوى  14آذار وبني
ميشال عون كمرشــح لـ"حزب الله" وقوى  8آذار .يف
جلســة اإلنتخاب التي عقدت يف  22نيســان وحرضها
 124نائبــا ً حصل جعجع عىل  48صوتــا ً وهنري حلو
عىل  16وأمني الجميل عىل صوت وألغيت ســبعة أوراق
بينما وضعت  52ورقة بيضاء .ومنعا ً لوصول جعجع ت ّم
تعطيل جلسات النصاب واإلنتخاب.
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تجربة الدولة وحدها «الفريدة»

عون يو ّدع "طواقم القصر":
سأخرق األعراف
لقاءات وداعية في قصر بعبدا

أعلن رئيــس الجمهورية العماد
ميشال عون انّه ســيبقى مدافعا ً عن
لبنان رغم أنّه وجد ّ
أن هذا الدفاع بات
صعبا ً وهــو يف مركز الحكم اال ّ
أن ذلك
لن يمنعه من مواصلة املسرية ،مشريا ً
اىل أنهّ كان يســمع أنهّ لن يُســمح له
بتحقيق أي انجاز.
وإذ لفت اىل ّ
أن اســتقرار الوضع
الداخيل تع ّزز من خــال فرض األمن
وتحريــر الجرود من االرهــاب ،فإنّه
اعترب ّ
أن الســام االقتصادي سيتع ّزز
بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
من خالل مصلحــة الطرفني بالهدوء
واالســتقرار ،مشــدّدا ً عىل ّ
أن فكرة
الســام مع ارسائيل لم ترد ابدا ً يف هذا
اإلنجاز ،وقال« :اعتــادت إرسائيل أن
تأخذ من العــرب ،انما هذه امل ّرة نحن
الذين أخذنا منها».
وعىل الصعيــد الحكومي ،جدّد
عون التأكيد أن ال إرادة لدى الرئيس

املك ّلف نجيب ميقاتي وال لدى فريقه،
يف التشكيل .وقال إن ميقاتي «يلبّي
مطالــب ك ّل األحــزاب والتيــارات
والتكتالت النيابية ،مــا عدا مطلب
«التيار الوطني الح ّر» ،مشــدّدا ً عىل
«أنّه من غــر املقبول وضع وصاية
عــى «التيار» أو عــى تكتل «لبنان
القوي».
وعــن عدم قانونيــة إعالنه نيته
التوقيع عىل مراســيم قبول استقالة
الحكومة ما لم يت ّم تشــكيل حكومة
أخرى ،أوضح عــون «أن ليس هناك
نص دستوري يشرتط ذلك ،بل ّ
من ّ
أن
املسألة متع ّلقة باالعراف ،ويمكن خرق
العرف» .وجدّد التأكيد أن لدى سوريا
راغبة يف الرتسيم «وقد ت ّم الحديث عن
تأجيل زيارة الوفد اللبناني اىل دمشق
وليس عن رفض الزيارة».
كالم عون جــاء يف خالل لقاءات
وداعية عقدها قبــل ظهر أمس ،قبل

يومــن مــن مغادرته قــر بعبدا،
اســتهلها بزيارة ثكنة لــواء الحرس
الجمهــوري قبل أن يعــود اىل مكتبه
ليلتقي املدير العام لرئاسة الجمهورية
الدكتور أنطوان شقري واملدراء العامني
واملستشــارين والخرباء شــاكرا ً لهم
تعاونهم معه خالل واليته .ثم استقبل
رؤساء الدوائر واملكاتب يف قرص بعبدا،
وعقــد لقاء مــع أرسة مكتب االعالم
يف رئاســة الجمهوريــة واالعالميني
املعتمدين يف صالون الســفراء ،القى
خالله رئيس مكتب االعالم واملستشار
الرئايس رفيق شالال كلمة.
ثم عقد لقاء وداعيا ً
ّ
موســعا ً يف
«قاعة  25أيار» حرضه املدراء العامون
واملستشــارون والعاملون يف رئاسة
الجمهورية وقائد وضباط لواء الحرس
الجمهوري ،وتحــدث يف خالله املدير
العام لرئاســة الجمهوريــة الدكتور
انطوان شقري.

صرخة العاملين في المستشفيات
الحكومية تهدّد سير العمل
النبطيــة ـ رمـــال جونـــي
اإلرباك يسيطر عىل الناس ،ال سيّما بعدما «فلت»
الغالء من عقــال التجار ،وبات بمثابــة وباء يهدّد
حياتهم ،ال يقل خطرا ً عن الـ»كولريا» والـ»كورونا».
لم تفلح جوالت مراقبي وزارة االقتصاد يف الح ّد منه،
بل اتسعت رقعته بعدما وصل الفرق يف كل سلعة ببن
 10و 15الف لرية.
ما يقلق النــاس اكثر هو ّ
أن الفســاد الغذائي
والصحّ ي بات يحكم قبضته ،لم ينســوا تسمّ م اكثر
من  20مواطنــا ً ج ّراء تناولهم الثوم الفاســد ،وإن
نفت وزارة الصحة وجود تســمّ م ،اال ّ
أن اكثر من 10
اشــخاص أدخلوا اىل املستشــفى للعالج منه ،وسط
تساؤالت :هل هو تسمّ م ام ال؟ فـ»تقرير الوزارة أثار
الريبة واالستغراب» ،بحسب طبيبة عاينت الحاالت،
مؤ ّكدة وجود تسمّ م غذائي مصدره البيض الذي يدخل
يف صنع «املايونيز» ،متســائلة «كيف يعقل أن يصاب
أشخاص بحالة تســمم ،تقيؤ حاد ّواسهال ،ويكون
تقرير الوزارة مغايــراً»؟ وما يثري الريبــة أكثرّ ،
أن
ّ
وكأن شيئا ً لم يكن ،يف ظل تزايد
حاالت التسمّ م م ّرت
حاالت التسمّ م الغذائي ج ّراء أسباب عدّة منها انقطاع
الكهربــاء وانعدام التربيد واســتخدام مواد منتهية
الصالحية.
احد ال ينكر حجم الفساد الغذائي اليوم ،ال سيما
بعد الحديــث عن دجاج مث ّلج يبــاع عىل انه طازج،
ولحوم مجهولة املصدر تضــاف اليها خضار تهرتئ
رسيعاً ،يف تأكيد عىل أنها مروية بمياه ملوثة ،كل ذلك
يضع صحّ ة الناس عىل املحــ ّك ،خصوصا ً مع دخول
البلد يف قلب الـ»كولريا».
ال ترتدّد الطبيبة بالقول ّ
«إن فاتورة العالج باتت
خارج قدرة  80باملئة مــن الناس ،فحتّى ابرة املصل

باتت ملن اســتطاع اليها ســبيالً ،فكل املسلتزمات
بالدوالر» .ورغم تحول الطبابــة ترفا ً خارج القدرة
الشعبية ،عادت رصخة نقابة العاملني يف املستشفيات
الحكوميــة اىل الواجهــة ،بعدما نكثــت الحكومة
بوعودها الرامية اىل إعطائهم حقوقهم ومســاعدات
اجتماعية ،ما دفعهم للتلويح باالرضاب ،ال ســيّما
و ّ
أن هؤالء باتوا غري قادريــن عىل الوصول اىل مركز
عملهم ،بحســب عيل كريم ،أحد العاملني الصحّ يني
يف مستشــفى نبيه بري الجامعي ،مؤكدا ً ّ
أن وضع
العاملني يف املستشفيات الحكومية «تحت خ ّ
ط الصفر
رغم أنّهم يقفون دوما ً يف الصفوف االمامية ملواجهة
االوبئة ولم يتخ ّلوا عن دورهم يوماً ،وما يريدونه هو
حقوقهم ال أكثر ،ويطالبون بدفع مستحقاتهم املادية
واالرساع بدفع املســاعدات االجتماعية عن شهري
 11و  )2021( 12ومن بداية  2022اســوة باالدارات
العامة».
ليســت امل ّرة االوىل التي يوجّ ه فيها العاملون يف
املستشــفى الحكومي إنذارات ،ويف كل مرة ّ
ينفذون
اعتصاما ً ويلوّحون باالرضاب ّ
يتلقون الوعود بدعمهم
ودفع ما أمكــن ليم ّكنهم من مواصلــة خدماتهم
الصحّ يــة ،غــر أن الهدنة تفشــل يف كل مرة ،وهو
ما يشــدّد عليه كريم «ال نريد اتخاذ اجراءات تلحق
الرضر باملرىض ،ما نريده ّ
حقنا ال أكثر ،لم نرتاخ يوما ً
ّ
ولكن للصــر حدوداً ،نفد صربنا فجيوبنا
عن دورنا،
فرغــت ،وال مال لنصل اىل العمــل» .ويرى ّ
«أن الحل
بسيط ويكمن يف االفراج رسيعا ً عن املستحقات املالية
وإعادتنا اىل كنف االدارة العامة».
يبدو ّ
أن الرصخة قد دنت من القطاع الصحّ ي ال
سيّما عىل ابواب تفيش الـ»كولريا» ،فهل سيصمد هذا
القطاع يف ظ ّل تطيري حقوق العاملني فيه؟ ام ستتدارك
وزارة الصحّ ة األمر وتعالجه ملواجهة الوباء الجديد؟

التجربة الفريدة التي يجب أن يعتمدها
لبنان هي الدولة القوية صاحبة القرار والسالح
وحدها .هذه التجربة لم يعتمدها لبنان أبدا ً وهي
ً
ناجحة في إخراج لبنان
الوحيدة التي ستكون
مما هو فيه سياسيا ً واقتصادياً ،فكل التجارب
األخرى منذ االستقالل وحتى اليوم كانت
ً
فاشلة لم توصل سوى إلى الخراب.
تجارب
في لبنان كانت تجربة الوالءات الخارجية هي
بنزاع حول استقالل لبنان ،ثم
السائدة فتسببت ٍ
كان نزاع على خلفية العروبة ونهج جمال عبد
الناصر والصراعات العربية التي تسببت بما
يعرف بثورة الـ ،58ثم كان نزاع على خلفية
الوالء لمنظمة التحرير الفلسطينية وما جره
هذا الوالء من نكبات طالت لبنان واللبنانيين ،ثم
كان نزاع على خلفية الوالء للوصاية السورية
وتح ّكمها بكل مفاصل البالد والعباد ،ثم اندلع
وما زال ،نزاع على خلفية الوالء للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ما و ّرط لبنان في صراعات
المنطقة وأوصد في وجهه االهتمام العربي
والدولي الذي لطالما حظي به .قد يرد البعض
والءات خارجيةٍ
ٍ
في المقابل بالحديث عن
أيضا ً من قبل فرقاء آخرين ،مثل الوالء لفرنسا
والواليات المتحدة والسعودية وصوال ً إلى اتهام
البعض بالوالء إلسرائيل .هذا الحديث هو في
مجمله ال أساس له وهو كالم يُراد منه تبرير
والءات وخيارات اآلخرين ،التي دفعت البعض
أحيانا ً للتعامل مع «الشيطان» كي ينقذ نفسه
من تهدي ٍد وجودي حمل لواءه لبنانيون وغرباء
ضد من يفترض أن يكونوا شركاءهم في

"األونروا" تناشد مساعدتها بـ 13مليون دوالر
صـــــــيدا ـ محـــمـــد دهـــشــــة
املناشدة العاجلة التي أطلقها املفوض العام لوكالة
«األونروا» فيليــب الرازيني للجهــات املانحة لدعمها
بالحصول عىل تمويــل بقيمة  13مليون دوالر من أجل
مواصلة دعمها الالجئني الفلسطينيني يف لبنان ،لم تُهَ دّئ
من روع أبناء املخيمات الذين رأوا فيها إقرارا ً رســميا ً
بارتفاع مستويات الفقر والبطالة مصحوبا ً باليأس اىل
ح ّد تتساوى فيه الحياة مع املوت.
الرازيني الذي أكد ّ
أن هذه املناشدة تأتي وسط إحدى
أســوأ األزمات االقتصادية يف لبنان بالتاريخ الحديث،
وقد تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19وسوء الحوكمة
وانهيار شــبه كامــل يف الخدمات األساســية ،جعلت
الالجئني يف املخيمات يتشبّثون بآخر ما ّ
تبقى.
وعىل الرغــم من أن املناشــدة القــت إرتياحا ً يف
ّ
متأخرةّ ،إل ّ
أن القوى
األوساط الفلسطينية ،وإن جاءت
السياســية دعت إدارة «األونروا» إىل إعالن حالة طوارئ
صحّ ية وإغاثية لتفادي املزيد من التداعيات الســلبية
بعد تفيش «كورونا» واملخاطــر التي تحدق باملخيّمات
مع بدء تفــي الـ»كولريا» .ويقول رئيس «الهيئة 302
للدفــاع عن حقــوق الالجئني» عيل هويــدي ّ
إن دعوة
«األونروا» تمثّل «إقرارا ً ّ
بأن الربامج العادية لم تعد قادرة
عىل تلبية احتياجــات الالجئني ،بعدما وصلت إجراءات
ّ
التقشف وضبط التكاليف إىل حدودها القصوى» ،آمالً يف
تجاوب رسيع «والعمل عىل إنقاذ من ّ
تبقى من الالجئني
الفلسطينيني يف لبنان للعيش بكرامة» .واعترب مسؤول
دائــرة وكالة الغوث يف «الجبهــة الديمقراطية» فتحي
كليب ّ
أن إطالق املناشــدة «ال يلغي إعالن حالة الطوارئ
الصحية واإلغاثية» ،و»األونروا» ليست جمعية خريية،
وقضية الالجئني الفلسطينيني سياسية وليست إنسانية
فقط ،ودعا إىل وضع اســراتيجية وطنية لحمايتها ويف
الوقت نفســه الضغط لتحســن خدماتها وفتح باب
التوظيف أمام الخ ّريجني للح ّد من البطالة الخانقة.
ووفق «األونروا» ،يعيــش يف لبنان  210آالف الجئ
فلســطيني من بينهم  30ألف الجئ فلسطيني مهجّ ر
من ســوريا يف  12مخيّما ً رسميا ً باإلضافة إىل تجمّ عات
أخرى يف ظروف معيشية صعبة ،واستنادا ً إىل آخر مسح
أجرته ّ
فإن  93باملئة من كافة الجئي فلسطني يف لبنان
هم فقراء.

إعتصام مفتوح

من تحرّك العاملين في المستشفى الحكومي سابقًا

الوطن .ولو سلمنا جدال ً بالوالء للغرب وللعرب،
فالنتائج التي أسفر عنها هذا الوالء كانت
لمصلحة لبنان واللبنانيين ،وفي هذا السياق
اندرج إتفاق «الطائف» و»مؤتمرات باريس»
المالية واالقتصادية وصوال ً إلى اتفاق ترسيم
الحدود بين لبنان وإسرائيل.
تجربة الدولة القوية صاحبة القرار والسالح
وحدها هي التي يفترض بالرئيس العتيد
والحكومة العتيدة أن يعمال على أرسائها ،إذ ال
يجوز أن تق ّر الدولة اتفاقا ً حدوديا ً يفترض أن
يضمن االستقرار واالزدهار ،فيأتي فريق لبناني
ضاربا ً عرض الحائط كل ما تحقق من خالل
اإلشارة إلى أ ّن االتفاق ال يرتب أيّ ضمانات
أمنيةٍ  ،فهل يعني ذلك أن هذا االتفاق مباح
إسقاطه في أي لحظة؟ وما هو موقف الموقعين
على هذا االتفاق من هذا الكالم؟ أال يبرر هذا
الكالم إلسرائيل أيضا ً أن تتنصل في أي لحظة
من هذا االتفاق؟ أال يحرم ،استخدام الحدود
البحرية إليصال رسائل إقليمية إذا حصل ،لبنان
من ثرواته الغازية والنفطية؟ أال يثير القول بأن
االتفاق ال يرتّب ضمانات أمنية قلق الشركات
العاملة في مجال النفط والغاز وقد يثنيها عن
عملها في لبنان؟ قد يكون البعض يريد أن
يوصل رسائل لجمهوره الذي ربما أثار االتفاق
شكوكه بكل الشعارات السابقة ،رسائل تقول
إ ّن أي اعتراف بإسرائيل لم يحصل وإنّنا ما زلنا
على حال العداء معها والتصميم على إزالتها من
الوجود ،ولكن حقيقة األمر مختلفة لمن يريد أن
يرى ويقرأ ويفهم.

ولألســبوع الرابع ،اعتصمت عائالت فلسطينية يف
باحة مكتب الخدمات اإلجتماعيــة واإلغاثة للوكالة يف
مخيم عني الحلوة ملطالبة اإلدارة بإعادة فتح ملف العرس
الشديد واإلغاثة وفق معايري جديدة تتالءم مع تداعيات
األزمة املعيشية ،وســط تحذيرات شعبية متك ّررة من
انفجار اجتماعي وشيك.

مطالبات برفع قيمة المساعدة اإلغاثية الدورية

ّ
ونفذت عائلتان اعتصاما ً رمزيا ً يف مكتب «األونروا»
الرئييس يف عربا ـ صيدا ،للضغــط من أجل اإللتزام بما
وعد به مســؤول قسم الشــؤون اإلجتماعية واإلغاثة
فادي فارس ،لجهة تعهّ د الوكالة باإلعالن عن استمارة
محدّثة ،ما يفتح األبواب أمام زيادة حاالت العرس الشديد
يف برنامج الشــؤون اإلجتماعية ،ورفع قيمة املساعدة
اإلغاثية الدورية اىل أكثر من  50دوالرا ً وشــمولها كافة
أفراد العائلة ،إذ ال تزال حتى اليوم محصورة بني األطفال
دون  18والكبار فوق  60سنة.
وأوضح الناشط الفلســطيني وديع العيل لـ»نداء
الوطــن» ّ
أن مطلب العائالت «إلتــزام «األونروا» بعدما
صنّفتهم تحت خ ّ
ط الفقر بتقديم إغاثة شهرية عاجلة
لهم لحني اإلنتهاء من املســح الذي تجريه ،خاصة وقد
بيّنت الدراســات حاجة كل عائلة ملــا ال يق ّل عن 300
دوالر شهريا ً للعيش بالح ّد األدنى ،ترتفع يف حال زيادة
عدد أفرادها واســتئجار منزل ومواصالت لنقل أبنائها
للمدارس» ،مشريا ً إىل ّ
«أن ما تقدّمه «األونروا :كل ثالثة
أشهر لبعض العائالت املســتفيدة من برنامج الشؤون
ال يساوي ما نسبته  20%من حاجتها الفعلية للعيش
ضمن املأكل وامللبس فقط».
باملقابل ،أكــدت «األونروا» يف بيــان ّ
«أن أولويتنا
القصوى اآلن هي توســيع نطاق املســاعدات النقدية
لتغطية املزيد من الفئات يف مجتمع الجئي فلسطني يف
األشهر املقبلة ،وســنجري مسحا ً اجتماعيا ً واقتصاديا ً
يبدأ تنفيذه قبل نهاية العام الجاري ،ونتوقع بعده إعادة
تركيز برنامج شــبكة األمان االجتماعي وتعديله لكي
نتم ّكن من تلبية احتياجــات الفئات األكثر حاجة التي
سيتم تحديدها يف األشهر املقبلة».
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مزارعو عكار يطمئنون:
ال داعي للهلع

الـسـبـت  ٢٩تشرين األول 2022

عشر بلديات منحلّة في بعلبك  -الهرمل
...وعرسال على الطريق
بعلبـــك  -عيســى يحيـــى

سيتكبدون خسائر فادحة

الشمــــال ـ مــــايز عبيــــد
انتشــار الـ»كولريا» يف بعض القرى والبلدات العكارية ،ال سيما يف
ببنني ،أثّر سلبا ً عىل املوسم الزراعي يف املنطقة ،ال سيما بعد الحديث عن
تلوّث مياه ريّ نهر البارد ،السبب األساس للوباء.
بعض املواطنني بدأوا يتخوّفون من رشاء الخضار والفواكه العكارية
خوفا ً من الـ»كولريا» بســبب الريّ  ،وهذه مشكلة جديدة تضاف إىل ك ّم
املشاكل التي يعاني منها املزارع واملواسم الزراعية يف عكار .واعترب عدد
من مزارعي عكار ّ
أن هناك حمالت تطال عكار وزراعتها بهدف القضاء
عىل لقمة عيشــهم وبالتايل عىل حياتهم ،مؤكديــن «أّن مزروعاتنا من
األجود يف لبنان ومواسمنا تصل إىل كل املناطق اللبنانية ونقول للبنانيني
«ال داعي للهلع».
ويعترب مزارعون ع ّكاريّون ّ
«أن زراعة ع ّكار تتع ّرض لصيت ســيّئ
علما ً ّ
أن نســبة األرايض التــي تُروى من البارد ال تتعــدّى الـ 10%من
ّ
فـ»إن منطقة سهل عكار
مساحة األرايض املزروعة» .وبحسبهم دائماً،
التي تعطي نسبة  90%من زراعة عكار وحدها ،تعتمد بشكل واسع عىل
اآلبار االرتوزاية يف الــري ،بينما املناطق التي تروى من البارد هي بعض
أرايض ببنني واملحمّ رة ووادي الجاموس والساحل ،وحتى يف هذه املناطق
ثمّ ة مزارعون يملكون آبارا ً ارتوازية من أجل ري األرايض».
أما أه ّم املواســم واملزروعــات التي تزرع يف عــ ّكار اليوم ،فهناك
املزروعــات الترشينية والشــتوية ،مثل الكوســا والباذنجان والخيار
وامللفوف والفليفلة ،والحشــائش وغريها .ويتخــوّف املزارعون من أن
يؤثر الحديث عن الـ»كولريا» عىل مواســمهم فتتع ّرض للكساد وتدنّي
األســعار ،ويرتاجع التجّ ار من مناطق لبنانية أخرى عن رشائها ،األمر
الذي ســينعكس عليهم سلباً ،بعدما فقدوا سوق الخليج العربي كسوق
تصدير أسايس ،ال سيما سوق اململكة العربية السعودية.
ويف حال استم ّرت األزمة سيتكبّد املزارعون خسائر فادحة يف منطقة
تعتمد عىل املواسم الزراعية بشكل أسايس.

تتّســع دائــرة البلديــات
املســتقيلة بعدما فــرط عقد
مجلســها ،وضاعت يف زواريب
الصفقات حيناً ،وعــدم تناغم
أعضائها أحيانا ً أخرى ،ورغم ّ
أن
التمديد األول لها لسنة ،أعطاها
دفعا ً إضافيا ً إلرساء التفاهمات
الســابقة ،وقع بعضها فريسة
الخالفات والفراغ وهي عىل أبواب
التمديد الثاني ،بحسب املعطيات.
ٍ
وقــت يفــرض فيه أن
يف
تكون البلديــات جاهز ًة ملواجهة
التحدّيات ومشاكل الناس يف هذه
الظروف الصعبة ،وليس آخرها
وبــاء «الكولــرا» وتأمني املياه
النظيفة بالح ّد األدنى ومعالجة
مشاكل النفايات ،تدخل يف نفق
الرصاعات السياســية والحزبية
والعائليــة ،وتبتعــد عن دورها
اإلنمائي ،ليصل بها األمر يف نهاية
املطاف اىل اإلســتقالة ووضعها
بترصّف القائمقــام أو املحافظ
إلدارة شؤون البلدة ،وقد ال تكون
معطيــات املحافظ أو القائمقام
عىل قدر حاجــات الناس .فأهل
م ّكة أدرى بشــعابها وأولوياتها
وكيف يرصفون األموال لتحقيق
تنمية بلدتهم.
أكثر من تســع بلديات يف
محافظة بعلبــك الهرمل حُ ّلت
بعــد االنتخابــات البلدية التي
جرت عــام  2016كان آخرها
بلدية نحلة التي صدر قرار ح ّلها
أخــراً ،فيما تســر ثالث أكرب

بلدية يف املحافظة من حيث عدد
األعضاء ( 21عضواً) عىل طريق
الح ّل وهي بلدية عرسال ،بعدما
فشــلت كل محاوالت االصالح
بني أعضائها ورئيسها ،وسبق
أن تقدّم عدد منهم ( 8أعضاء)
العام املايض باستقالتهم ُ
وقبلت
حينها وبقيــت قائمة ،لريتفع
عددهــم اىل  15وتفقد نصابها.
ورغم محاوالت محافظ بعلبك
الهرمل بشري خرض ملنع الوصول
اىل هذا الحــل األخري ،لم تنجح
املساعي و ُرفعت اإلستقاالت إىل
وزارة الداخليــة إلتخاذ القرار
النهائي بح ّلها والذي ســيصدر
قريباً.
«تفــ ّرد رؤســاء البلديات
والهيمنــة الحزبية التي فرضت
تشــكيالت البلديات وتقاسمت
الواليات الرئاســية لها ،أحد أهم
األســباب التي أدّت إىل استقاالت
بلديــات املنطقــة» ،كما تقول
مصادر متابعــة للملف ،معترب ًة
ّ
«أن الدور الــذي يمكن أن تلعبه
الســلطات املحليــة ال ســيّما
اإلنمائي ،تراجــع أمام املصالح
الضيّقــة والخاصة ،حيث كانت
ً
فرصة لتصفية الحســابات بني
العائالت من دون إختيار األكفأ،
وبابا ً لألحزاب إلرضاء جمهورها
وبيئتها عرب توزيع والية رئاسة
البلدية بني أكثــر من رئيس ،ما
يمنع القيام بما يلزم من مشاريع
وإدارة للشؤون املحلية».
وتضيف املصادر ّ
أن «الدعم
الذي تتلقاه بعض البلديات من

املن ّ
ظمات الدولية والجمعيات
العاملــة عىل خــ ّ
ط النازحني
السوريني فتح باب السمرسات
وجني األمــوال مــن بعض
املنتفعني فيها ،ال سيما رؤساء
البلديــات ،الذين لهــم القرار
الفصــل يف تســمية موظفني
يعملون مع تلــك الجمعيات،
إضافة اىل الثراء الذي بدأ يظهر
عــى بعضهم رغــم الضائقة
اإلقتصادية ،وإفالس البلديات
وعدم تقاضيها مســتحقاتها
من الصندوق البلدي املســتق ّل
واملخصصــات املحددة لها من
الــوزارات املعنيــة ،وإطالق
العديد منهــا الرصخة لتأمني
األموال الالزمــة لدفع رواتب
املوظفــن ،ال ســيّما عمّ ال
النظافــة وغريهــم ،لتكتفي
البلديات بواجباتها األساسية».
تعثّــر البلديــات يف ظ ّل
الوضع الراهن ،وشكوى الناس
من عدم وصول املياه النظيفة
بســبب إرضاب موظفــي
رشكات امليــاه حينــاً ،وعدم
توافر املحروقــات حينا ً آخر
رغم تجهيز بعــض املحطات
بالطاقة الشمســية ،إضافة
إىل مســائل حياتيــة أخرى
تســتدعي حالً ...كلها قضايا
ملحّ ة تفــرض عــى الدولة
وأجهزتها التح ّرك وإعداد العد ّة
لإلنتخابــات البلدية من دون
أي تمدي ٍد إضايف يُبقي الوضع
متعثرا ً والبلــدات والقرى من
دون أدنى خدمات إنمائية.

مســـاحة حـــرّة

الدكتــور شــربل عـــازار

(*)

إذا ســألت أحَ دَهم ملــاذا انت ُ
ض ّد ميشــال عون؟
َ
سيُجيبُ َك:
 - 1ألنّه احت ّل قــر بعبدا طويالً ،من أيلول  1988لغاية
 13ترشيــن  ،1990بدل أن يعمل فورا ً عىل انتخاب رئيس
جديد للجمهوريّة خلفا ً ألمني الجميّل ،كما فعل أوّل قائد
للجيش اللبناني اللواء فؤاد شهاب يف العام .1952
ّ
شــن «حرب تحرير» لم يكن لديها أيّ من
 - 2ألنّه تف ّرد ِب
مقوّمات وظروف الربح واالنتصار.
 - 3ألنّه خــر «حرب التحريــر» وأوصلنــا اىل اتفاق
«الطائف».
 - 4ألنّه ارتــ ّد عىل الداخل بعد انتخاب الرئيســن رينيه
ضبَ املنطقة
معوض والياس الهراوي ولم يت ّم انتخابهَ ،ف َ َ
الح ّرة الوحيدة يف لبنان محاوال ً السيطرة عليها.
 - 5ألنّــه قام بحرب إلغــاء ض ّد امليليشــيات ،أي فقط
«القوات اللبنانيّة» دون سواها ،بينما التحق وأَذعَ َن يف ما
بعد مليليشيا «حزب الله».
 - 6ألنّه حَ ّ
طم حُ رمة البطريركية املارونية وأَذَ ّل البطريرك
نرصالله بطرس صفري.
 - 7ألنّــه ،وبعكس وعوده وخطاباته ،لجأ اىل الســفارة
ظ َ
الفرنســيّة يف  13ترشيــن األول َ 1990لح َ
ــة بدايــة
الهجوم الســوريّ  ،وتــرك القرص الجمهــوريّ ووزارة
الدفاع والجبهات والضبّاط والعســكر واألديرة والرهبان
واملدنيّني ،فريسة املجازر واملوت ا ُملرعب.
* هذا كان زمــن البدلة العســكريّة ،دمار ،خراب،
هِ ج َرة.
* ويف زمن البَدلة املدنيّة،
 - 8ألنّه ،وبعد أن َشي َ
ط َن ك ّل األطراف وطرح نفسه ا ُملنقِ ذ
األوحد ،تحالف معهم جميعا ً دون اســتثناء ،امليليشــيا
اإليرانيّة و»ميليشــيا والية الفقيه» أي «حزب الله» ،ومع
«اإلبراء املستحيل» أي سعد الحريري ،ومع «البلطجي» أي
نبيه ب ّري ،ومع «القاتل والســارق والكاذب واملزاجي» أي
وليد جنبالط ،ومع «ا ُملحَ ِّرض واملجرم» أي سمري جعجع،
ومع االقطاعي اي ســليمان فرنجيّــة ،ومع «الحرامي

السنيورة بعد الترسيم:
ما الحاجة إلى سالح
«حزب الله»؟
اعتبر رئيس الحكومة األسبق
فؤاد السنيورة ّ
أن "اتفاق ترسيم
الحدود البحرية هو اتفاق عادل
للبنان ،وهو الذي كان قد أنجزه
لبنان وأق ّره في العام  .2009وهذا
من دون التقليل من دور رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون
والحكومة اللبنانية ،وكذلك رئيس
مجلس النواب نبيه ب ّري في عملية
المفاوضات األخيرة".
وقال في حديث لقناة "الحدث":
"ش ّكل هذا اإلتفاق جزءا ً من
الصراع السياسي الداخلي بسبب
ّ
أن الرئيس عون يريد أن يُظهر
في لبنان أنّه هو الذي ّ
حقق هذا
اإلنجاز ،متجاهالً الدور الذي كانت
قد حققته الحكومة اللبنانية في
تحديدها لهذه النقطة الثالثية 23
في المنطقة االقتصادية الخالصة
للبنان في العام ."2009
ورأى ّ
أن "االتفاق بمثابة هدنة
في المنطقة اإلقتصادية البحرية
ما بين لبنان وإسرائيل ،والذي
يؤدّي بالفعل إلى وقف األعمال
العدوانية" ،مضيفاً" :عمليّاً ،قد
أصبح محظرا ً على لبنان وإسرائيل
القيام بأي أعمال عسكرية في تلك
المنطقة" ،مشبّها ً "اإلتفاق بالقرار
الدولي  1701الذي ت ّم إقراره في
 14آب من العام  ."2006وأشار
إلى أن "هذا اإلتفاق يطرح سؤاال ً
كبيراً ،وهو الحاجة بعد اآلن لسالح
"حزب الله" الذي يص ّر على
اإلحتفاظ به خارج إطار الدولة
اللبنانية ،والذي هو بالفعل ليس
لمصلحة لبنان ،ولكن لمصلحة
تنفيذ اإلستراتيجية اإليرانية ".

ال ُبخاري :لم ُتفاجئني
تصريحات وا ّ
دعاءات
ّ
عفى عليها الزمن

َم َعك ْمكَ ْملِين
واملناور» أي رياض سالمة،
تحالف معهم للوصول مجدّدا ً اىل قرص بعبدا( .ك ّل التعابري
املذكورة أعاله هي بحسب توصيف الرئيس ميشال عون
والنائب جربان باسيل).
ّ -9
ألن يف عهــده ،فاحت رائحة فضائح بواخر الكهرباء.
ّ - 10
ألن يف عهده ،عَ تّمت الكهرباء.
ّ
ّ - 11
انشــقت الســدود وغــارت املياه.
ألن يف عهــده،
(املسيلحة ،بلعا ،سد جنّة ،بقعتوتة)...
ّ - 12
ضب االقتصاد.
ألن يف عهدهِ ُ ،
ّ - 13
ألن يف عهده ،انهارت اللرية.
ّ - 14
ألن يف عهده ،طارت الودائع من املصارف.
ّ - 15
ألن يف عهــده ،ازدهرت املعابر غري الرشعيّة وذهب
كل ما هو مدعوم اىل خارج الحدود.
ّ - 16
ألن يف عهده ،هرب املستثمرون واالستثمار.
ّ - 17
ألن يف عهده ،عَ ا َديْنا دول الخليج وت ّم َ
سحبُ السفراء.
ّ - 18
ألن يف عهديه ،األول والثاني ،هاجر الشباب واألطباء
واملم ّرضون وأصحــاب املِهَ ن الحــ ّرة والكفاءات بمئات
اآلالف.
ّ - 19
ألن يف عهده وبأوامره وتغطيته ،احت ّل تيّاره واستباح
مؤسسات حكوميّة رغما ً عن ِ
أنف القانون.
ألن يف عهده ،اســتحوذ تيّاره َ
ّ - 20
(ق ّش) جميع املواقع
العســكريّة واألمنيّــة والقضائيّة واالداريّــة يف الدولة
ّ
ومؤسساتها الغيا ً ك ّل باقي املكوّنات.
ألن يف عهده كما قبل عهده ،عَ َّ
ّ - 21
طل البلد ســنوات من
أجل الوصول اىل املراكز والرئاسة.
ألن يف عهده ،تنازل لبنان عن الخ ّ
ّ - 22
ط  29وعن مساحة
 1500كلم ²بحريّة وعن حقل كاريش مع إدّعاء االنتصار.
ّ - 23
ألن يف عهده ،استشهدت بريوت ومرفأها وخوابيها
ولم تنتهِ بعد مدة الخمســة ايام الكتشاف املجرم ،وكان
يعلم بوجود النيرتات.
ّ - 24
ألن يف عهــده ،إنهار التعليــم واملدارس والجامعات
واملستشفيات والصيدليّات واملحاكم والعدليّات والوزارات
ّ
واملؤسسات...
ّ - 25
ارض الكتاب لــم تَعُ د عربية وال
ألن يف عهــده ،مَ عَ ِ
فرنسية وال أجنبيّة ،فقط ايرانيّة ،حَ َرس ثوريّة.

أخبار سريعة

ّ - 26
ألن يف عهده ،لم يُطالِب ،بحســب علمنا ،ســوريّا
باملعتقلني وباملفقودين واملخفيّني قرسا ً من عســكريّي
ورهبان  13ترشين وصوال ً اىل باقي املدنيّني.
ّ - 27
ســم الحدود َ
ألن يف عهده ،لم تُ َر َّ
البِّية والبحريّة مع
سوريا بالرغم من عالقته املمتازة بها.
ّ - 28
ألن يف عهده ،خضعت الدولة للدويلة بشــكل مُط َلق
ثمنا ً
للكريس والتوريث.
ّ
ّ - 29
اللبناني ،ويف آخر
ألن يف عهــدهُ ،م ِن َع عىل الجيــش
ّ
لحظــة ،االحتفال بانتصاره عىل داعــش يف معركة فجر
الجرود يف ســاحة الشــهداء وذلك لبيع االنتصار للدويلة
حَ رصاً.
ّ - 30
ألن يف عهــده ،أصبَحَ لبنان يف أســفل الئحة الدول
الطبيعيّة وأصبح يف رأس قائمة الدول الفاشلة واملنكوبة.
نش ّ
ألن الكثريين ِمن ا ُمل َ
ّ - 31
ــقني عــن الجنرالِ ،من أهل
البيت ومِن وزراء ونــواب وكــوادر وإعالميّني وفنّانني
ورياضيّني وغريهــم ،مألوا الصحف واإلعالم ووســائل
التواصل االجتماعي بفضائح شخصيّة عن الجنرال وعن
التيّار وعن رئيسه الحايل وعن قياداته.
ألن الرئيــس و»التيّار» حكموا لبنــان عهدا ً كامالً
ّ - 32
ّ
وبالحصة الحكوميّة وبأكرب تمثيل
مستفردين بالرئاسة
نيابيّ ،إل أنّنــا وصلنا اىل االرتطام الكبــر بل اىل جهنّم
حسب قوله.
وعليه ،ال يجوز إعادة «التيّار» اىل الحكم م ّرة ثالثة.
ولم تُبَدِّل إطاللة فخامة الرئيس التلفزيونية األخرية
بمــا ذُ ِك َر اعاله .وإذا ســألت عونيّاً ،ملاذا أنــت «مْ َكمَّ ل»
مع ميشــال عون بعد نتائج حُ ْك ِمهِ ِببَدلتيه العســكريّة
والرئاســيّة املعروضتني عىل اللوحات والطرقات ملناسبة
انتهاء العهد ،يُجيبك:
نكاية بســمري جعجــع ،وبالقــوات ،وبالبطاركة،
وبالكنيســة ،وباألحــرار ،وبالكتائب ،وبالســياديّني،
وباملســتق ّلني ،وبالتغيرييّــن ،نكايــة بالتقليديّــن،
نش ِّ
وباالقطاعيّــن ،وبا ُمل َ
ــقني العونيّــن ،وبالرجعيّني
واالنعزاليّــن ،وباالمــركان والســعوديّني والعــرب
والخليجيّني ...نكايات ال تنتهي.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

غ ّرد السفير السعودي في لبنان
وليد البخاري في حسابه الخاص
عبر "تويتر" كاتباً" :المملكة
العربية السعودية تُثبت دوما ً رغم
ك ّل محاوالت التحريض والتشويه
لدورها اإليجابي ،مدى التزامها
بدعم لبنان واحترام سيادته وعدم
ّ
التدخل في شؤونه الداخلية".
وأضاف" :هناك بو ٌن شاسع بين
نفي الواقع المأزوم وبين محاولة
تبريره واإلفتئات عليه ،صدقا ً لم
تُفاجئني تصريحات وادعاءات
ّ
عفى عليها الزمن ،بقدر ما
تفاجأت بتوقيتها ومضمونها".

روسيا تتمنّى للبنان
اإلستفادة من الترسيم
في إطار الترحيب الدولي بإنجاز
ترسيم الحدود البحرية بين
لبنان وإسرائيل ،ع ّلقت السفارة
الروسيّة في لبنان ،عبر حسابها
على مواقع التواصل اإلجتماعي،
ً
قائلة" :نتمنى ألصدقائنا
اللبنانيين أن يستفيدوا من إتفاق
الترسيم وأن يعود لبنان إلى
مسار التنمية واإلزدهار في أقرب
وقت ممكن".

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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الرابيه "«حفرة نفرة"» وأعالم لبنانية ُت ّ
حضر للحدث big event

بين  13تشرين  1990و 30تشرين  ...2022بلد على آخر نفس
««حفرة نفرة»» .هكذا كانت الرابيه البارحة .وموحشة بدت جادة القصر الجمهوري قبل أقل من  48ساعة على مغادرة الرئيس عون .سيعبر ««فخامته» غدا
األحد من بعبدا الى الرابيه ،بين قصر بعبدا وفيال الرابيه ،وبين بين ماذا يدور يا ترى؟ هل استعدّت البلدة المتنية الستقباله بعبارة :الرابيه بتحبك؟ وهل
هناك وجه شبه ما ،في مكان ما ،بين خروج ميشال عون من القصر في  30تشرين الحالي وخروجه منه في  13تشرين الغابر؟

في بعبدا

نـــوال نـــصــر
...ومشــينا الدرب .مشــينا الدرب
بني القــر والفيال قبل ثالثني ســاعة
مــن عبــور «فخامتو» بــن املحطتني.
ســيغادر بعبدا نهائيا ً إال إذا فاجأنا كما
أحبّ بعض العونيــن أن يرسبوا« :عون
راجع ...ع بعبدا» .ولطاملــا كان الجنرال
يتباهــى بأن «العالم» أطلــق عليه صفة
،unpredictableأي ال يمكــن التنبؤ بما
قد يفعله 35 .عاما واللبنانيون يعيشــون
عىل هواه :عون راجــع .عون رجع .عون
ســرجع .فماذا عن عبــوره اىل املحطة
املقبلة؟

معك مكملين

على جسر الدوره

وفخامته يوضب ربمــا آخر أمتعة ينوي
نقلها اىل املق ّر الجديد .أو يفكر بآخر دفعة
أوسمة.
يافطة عند جــر الحازمية  -بعبدا:
«معك مكملني» .ننزل يف اتجاه األوتوسرتاد
اىل الرابيــه .نم ّر عرب جــادة العماد إميل
لحود .وعــى طول الجادة عبــارة «ل ما
تاكل الــرب نقي صحّ » .هو إعالن لكنه
مناسب.
عىل جرس مشــاة برج حمود تكررت
العبارة« :مكملني معك» .وعىل جرس نهر
املوت وجرس جل الديب .خوري هوم وضع
زينة امليــاد .ال أعــام لبنانية عىل طول
الطريق وال صور باســتثناء صورة كبرية
يف عمارة شــلهوب ،عىل مبنــى العمارة
بالتحديد ،مليشال امل ّر ،تلوح للمار بوضوح
عىل األوتوسرتاد الساحيل .أعمدة الكهرباء
يف نصف األوتوسرتاد خالية أيضا من كل ما
يمت اىل يــوم العبور من القرص اىل الفيال.
هي خالية من كل كل يشء حتى الكهرباء.

يف الحدث يافطة :الحدث بتحبك .وما
عداها ملصقات عىل بعض الجسور :معك
مكملني .معه ســيكملون هم .يصطفلوا.
البلــد وأهله يف مكان وهــم يف مكان آخر
مختلف تماماً .أهل البلد يف همومهم وهم
يف «عونك جايي من اللــه» .نقطع الدرب
ممنوع التصوير
بــن املحطتني .يافطة عنــد رساي بعبدا
نفرق من أمــام فالفل أبــو أندريه
عليها صورتــه مذيلة بعبارة« :ملئ الثقة
يف اتجاه أنطلياس صعــودا ً نحو الرابيه.
بالعهد» .واملقصود «ملء» هناك من علقها
الناس يف همومهــا .صهاريج تعبئة املياه
يف «نصاص الليــايل» وغادر .جادة القرص
كثرية .وصولد عىل أسعار البندورة .الكيلو
الجمهوري هادئة وأصوات «الزيز» تصدح
الواحد بتســعة آالف عنــد املفرق .وعىل
مزعجــة .التصوير ممنــوع حتى آرمة:
الطريق صور للعذراء ســلطانة الوردية
القرص الجمهوري .أســاك
وعبارة :بتالوة مســبحتي
حديدية مركونة بني األغصان
أبارك بيوتكم .نتلو املسبحة
إســتعدادا ً ليوم غ ٍد األحد .ال
متناســن ولو للحظات كل
عمال بلدية الرابيه
سيارات دبلوماسية «طالعة
األحداث والتفاصيل األرضية.
نازلة» .القــر الجمهوري سيرفعون النفايات
عىل جرس الرابيه تتكرر
اســراح الجمعة من عجقة طوال النهار حفاظًا العبارة« :مكملــن معك».
الرتســيم يــوم الخميــس .على طبيعة البلدة همهم غري همــوم لبنانيني

على قدم وساق (تصوير رمزي الحاج)

إتجاه القصر واإلتجاه المعاكس

نحو الرابيه

كثرييــن .نتجه صــوب شــوارع الرابيه
املرقمة .فيــا فخامتو يف الشــارع رقم
 .17ال علــم وال صورة وال برش .الفلل عىل
الطريق فارغة من أصحابها الذين هشلوا
منها اىل رحــاب الدنيا هربــا ً من جهنم
الحمراء اللبنانية .حاجز جيش ال عنارص
عليه .وعســكري يتكئ عىل جذع شجرة
ينفث سيكارة ع ّلها تنجيل .نتابع مسارنا
عرب جادة شــكري حنا شــماس .الهواء
هنا عليل ســيعجب عىل األرجح فخامتو.
نقرتب أكثر .نقرتب من حرم فيال فخامتو
لكن حجارة الباطون تمنعنا من املتابعة.
وحاجز يقف اىل جانبه دركي ،بالقرب من
حائط عليه لُصقت صورة قديمة مليشــال
عون ،كان يضج شباباً .هي صورة قديمة
قبالة الفيال القديمة التي سكنها يوم رجع
من بالد األم الحنون .يأمرنا العســكري
باملغادرة مع إنذار واضح بعدم التصوير.
بتأن
نســتدير بمركبتنا ونعــود أدراجنا ٍ
خشية الســقوط يف الريغارات املفتوحة
يف املكان .ثمة ورشــة تقــوم بها رشكة
الكهرباء وعمال فتــح املجارير وأوجريو.
يبدو أنها أعمال تستبق وصول الرئيس...
السابق.
نبحث عــن آرمة ،تشــبه تلك التي
رأيناها يف الحدث ،تخرب املارة بالعشــق
املعلن لفخامتو من خالل عبارة« :الرابيه
بتحبك» فال نجدها يف كل التفاصيل .تُرى
التيار العوني يف مــكان والرابيه يف مكان
آخر؟ نقصــد بلدية البلــدة النموذجية
علنا نســمع عن آخر التحضريات .ندخل
اىل حرمها فنشــاهد اربعة أو خمســة
عمال أمــام أكياس أعالم لبنانية وعيص،
يضعون كل علم يف عصا ،وهم يرتشفون
بني فينة وأخرى بلعة قهــوة .التصوير
ممنــوع .ينذرنا رشطي بلدي .نســأل
عن املســؤول وندخل للحديث معه .ذكر
االســماء ممنوع وتصوير الوجود أيضا
ممنوع .نذعن ونكتفي بالســؤال :كيف
تستعد الرابيه ملالقاة رئيس الجمهورية يف

آخر ساعاته قبل أن يصبح رئيسا ً سابقاً؟
العاملني يف البلدية مــع الحدث الذي جرى
يوم زار الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون
إستنفار بلدي...وجمهوري
السيدة فريوز «يومها كانت نسبة األخطاء
صفر» .نأخذ اإلذن بتصوير األعالم اللبنانية
دور بلدية الرابيه يوم األحد ،يف الثالثني
من بلدية الرابيه رشط عدم تصوير وجوه
من ترشين ،املحافظة عــى صورة البلدة
العاملني وال املناطق التــي أتوا منها ،غري
الناصعة الجميلة ،لناحية النظافة .دورها
أن أحد العاملــن «يدز» عىل زميله املنهمك
رفع مستوعبات النفايات كل ساعتني ،كي
يف إدخــال عصا يف جيب العلم «هذا عكاري
يرى الناس جميعــا الرابيه عىل طبيعتها.
ويحمل الجنسية الرتكية».
والبلديــة تتعاون حاليا مــع من يريدون
إقرتبت نهاية العهد .إقرتب أن يصبح
تعليق األعالم ليل السبت  -األحد .ورشطتها
ميشال عون رئيسا ً ســابقا ً للجمهورية
ستكون حارضة ملنع وقوف السيارات عىل
الجانبني وسيكون حارضا ً
اللبنانيــة التــي تحيا منذ
أعوام يف جهنــم الحمراء.
بني ستة وســبعة عنارص
اللبنانيون ،الذين عايشــوا
رشطــة مــن قبلهــا عىل
الطرقات طوال نهار األحد .شركة الكهرباء وعمال مغادرته بعبدا قبل  32عاما ً
المجارير وأوجيرو
يراقبون بحــذر مغادرته
هــل ســبعة عنارص
بلديــة تكفــي؟ يجيــب ينجزون آخر اللمسات القرص غــداً .هؤالء لم ولن
املسؤول «سينترش الحرس قبل انتقال ««فخامتو» ينســوا ،ما حيوا ،لحظات
الصفــر تلــك ،وال كل ما
الجمهوري يف هــذا النهار
بكثرة كون ميشال عون فيه ال يزال رئيسا ً
سبقها ،وال خراب املنطقة املسماة حينها
الرشقية ،كما لم ولن ينسوا حرب التحرير
للجمهورية .أما دور الرشطة البلدية فهو
ثم اإللغاء ثــم اإلنتحار وال تلك األيام التي
منع إقفال الطرقات الرئيســية عىل املارة
حورص فيهــا القرص بعد حالــة التمرد.
الذين ال يشاركون يف الحدث .البلدية تتعامل
يومها كان سمري جعجع ملتزما الصمت
مع ما ســيحدث كما تتعامل مع أي حدث
والصمت غالبا ً بطولــة .يومها كل لبنان
كبري  big eventليس إال .كما اتفقت البلدية
خرج خــارسا ً من العمليــة التي جرت يف
مع بلدية املطيلب كون من سيخرجون من
 13ترشين عام  .1990فالســوري نجح
الرابيه سيمرون حتما يف املطيلب .التنسيق
ألول مرة ،من زمــان ،يف اقتحام املنطقة
بني البلديتني عىل قدم وساق وكالهما قلب
الرشقية بفضل عبثية جنرال .يومها اراد
واحد.
عون ان يكون رئيس حكومة الجمهورية
نطمــن اىل التقــاء قلبــي البلديتني
الثالثة وحصل ما حصل واليوم يغادر بعد
الجارتني ونتابــع اإلصغاء اىل اســتعداد
كل ما حصل القرص منهيا ً عهد رئاســة
بلديــة الرابيه .هناك مدخــان يؤديان اىل
الجمهورية اللبنانية الثالث عرش.
فيال فخامتــو .والبلدية أخذت عىل عاتقها
يف  13ترشيــن ذاك كان آخر ما قاله
تنظيف كل املستوعبات عىل املدخلني .وهي
ميشال عون «نحارب حتى النرص» .واليوم
لم تتبلغ عن محطات سيرتيث فيها ميشال
يعد أنه «مكمّ ل» ويبتســم حني يسمع من
عون أثناء الطريق وأحد املســؤولني فيها
يقول لــه «مكملني معك» ،مــع يقينه ان
يقول« :نتمنى ان يفاجئنا فخامتو وينتقل
املعارضة التي يرغبها ال تكون إال من داخل
يف هيليكوبرت».
القرص ال من خارجه .وبني التاريخني ،قبل
 Big eventســيكون نهــار األحد يف
واليوم ،بلد عىل آخر نفس.
الرابيه وهو مشــابه ،عىل حــ ّد قول أحد
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سمير حبشي و"شركة أفالم مصر العالمية" في فيلم ثالث

"فرصة أخيرة" ...لن تكون األخيرة
جـــــوزفـــــيـــــن حـــــبـــــشـــــي
" فرصــة أخرية" ،هــو آخر أفالم
املخرج سمري حبيش السينمائية تصويراً،
ولكنه حتما ً لن يكون األخري وال األول" .
فرصة أخرية" هو الفيلم الروائي الطويل
الثالــث لحبــي الذي اطلق مســرته
السينمائية مع فيلم أول هو "االعصار"
ســنة  ،1992والثالث من انتاج "رشكة
أفالم مرص العاملية" ( يوســف شاهني
وغابــي خوري ) بعد الفيلــم الوثائقي
"سيدة القرص" (قصة نظرية جنبالط)
سنة  ، 2002والروائي الطويل "دخان بال
نار" سنة .2008
إعصار سمري حبيش هو الذي لفت
نظر املخرج الراحل يوســف شــاهني
ملوهبة حبــي االخراجية وأســلوبه
املتميّز ،فطلب من ابن شقيقته ورشيكه
غابي خــوري التواصــل معه وعرض
فرصة انتاج أي فيلم من إخراجه .وهذا
ما حدث فعال ،فكان التعاون األول من
خالل "دخان بال نار" الذي تم تصويره

من موقع التصوير

المخرج سمير حبشي

بالكامــل يف لبنــان ،وكان من بطولة
خالــد النبوي وديامان بــو عبود .وها
هو التعاون الثانــي ينطلق مجددا من
لبنان الذي بدأ فيه التصوير يف  9ترشين
األول الجاري ،بني بريوت وجبيل واألرز
وعيون ارغش والبقــاع (دير األحمر)،

ديامان بو عبود في مشهد

ويســتمر حتى  2ترشين الثاني املقبل،
عىل أن يُستكمل يف مرص ملدة اسبوع.
الفيلم عن ســيناريو لنــورا لبيب
وهو مــن نوع الدراما املليئة باالكشــن
والحركة ،مــن بطولــة املمثل املرصي
أحمد حاتــم ،بدور ضابط يف جهاز امني

أحمد حاتم

مرصي ،سيتعرض ملأساة عائلية فيبتعد
عن عملــه ،وينتقل اىل لبنان عند حبيبته
(املمثلة اللبنانية ديامان بو عبود) .ولكن
عملية خطف ســتعيد رميــه يف أجواء
الخطر ،وستجعله يبحث عن الحقيقة...
والحقيقــة أن "فرصة أخــرة" ،ورغم
كونه انتاجا ً مرصياً ،إال أنه يقدّم فرصة
أوىل لفريق كامل من التقنيني واملصورين
اللبنانيني فقط ال غري لتنفيذه بالكامل،
بدءا ً باملخرج سمري حبيش ،مرورا ً باملنتج
املنفذ رشكة "وان شــوت بروداكشن"
لصاحبيها ســمري حبيش وميالد طوق
وصــوال اىل مدير التصويــر ميالد طوق
ومهندس الديكور نرصي طوق واملونتاج
حسني يونس ،ومدير اإلنتاج جان مارك
نعمة وغريهم كثر .بدوره الكاست يضم
أســماء لبنانية عديدة مثــل ديامان بو
عبود وجنيفر عازار وســليم حالل وجاد
أبو عيل وجورج كعدي.
عندما ســألنا املنتج غابي خوري
املتواجد حاليا يف لبنان عن سبب خياره
باالعتماد عىل فريق تقني لبناني بحت،

خبر وفاة شيرين يتصدر

"يا بنات الحالل" تحصد  4ماليين مشاهدة
وصلت مشــاهدات أغنية الفنان صابر الرباعي الجديدة
"يا بنــات الحالل" إىل  4ماليني مشــاهدة بعــد طرحها عرب

أجاب بكل ثقة "لدي ثقة مطلقة بسمري
حبيش .صحيــح هذا التحدي كبري ،وهو
لم يحصل يف السابق ،ولكن ما شجّ عني
عليه هو ثقتي باملخرج ســمري حبيش
ومدير التصوير ميالد طوق  ،فأنا سبق
أن تعاملت معهمــا يف "دخان بال نار"،
و"عارف ومطمّ ــن" عىل نوعية الصورة
ونوعية الفيلم التي ســيقدمانها سلفا.
"علشــان كده" قلنا نخــوض التجربة
من جديد مع ناس ق ّد املســؤولية" .إذا ً
راض حتى اآلن
هل املنتــج غابي خوري ٍ
عن النتيجة؟ "الشــغل هايل ،وبطريقة
منظمة جداً ،وفريق العمل كله متجانس،
والفت جدا ً جدا ً "قد ايه" يف حب وتفاهم
بني كل طاقم العمل".
مــروك مجددا ً ملــر ولبنان ،هذا
الرشيط الســينمائي الــذي يعيد الثقة
بإنتاجــات فنية جــادّة ومحرتفة بكل
معنــى الكلمة ،يتــم تنفيذها يف رحاب
وطننــا ،مــع التأكيد عــى أن "فرصة
أخرية" لــن تكون األخــرة بني حبيش
و"رشكة أفالم مرص العاملية".

القناة الرســمية لرشكة "روتانا" للصوتيات واملرئيات يوم 9
ترشين األول الجاري .وأخذت هــذه األغنية الكثري من األصداء
اإليجابية وانتشارا ً واسعا ً عىل السوشيل ميديا وبالتحديد تطبيق
" "TikTokمن متابعني من كافة األعمار .وهي من كلمات عيل
املوىل ،ألحان فضل سليمان ،والكليب من إخراج سيلفانا املوىل.
يُذكر أن الفنان الرباعي يتحــر لحفل فني يف "دار األوبرا
املرصية" ضمن "مهرجان املوســيقى العربية" وألول مرة سوف
يؤدي "يا بنات الحالل" عىل املــرح .والجدير ذكره أنه تعاطف
مع صديقته الفنانة شــرين عبد الوهاب حيث كتب" :الصديقة
ِ
...أنت قوية بما يكفي
العزيزة الغالية عىل قلوب الجميع شريين
لتخطي هذه املحنة التي تمرين بها ،وأدعو اىل الله رجوعك لعائلتك
وملحبيك يف القريب العاجل بإذن الله".

تصــدّر عرب موقــع "تويرت" ،يف
وبشكل مفاجئ،
الســاعات املاضية
ٍ
هاشــتاغ "شــرين إىل رحمة الله"،
وســط شــائعات تتحدث عن وفاة
الفنانة شريين عبد الوهاب .وتفاعل
عــدد كبري مــن املتابعني مــع هذا
ّ
عــروا عن قلقهم
الهاشــتاغ ،حيث
من تــداول عبارة كهــذه ،خصوصا ً
تتحســن صحيا ً ونفسيا ً
ّ
أن شريين
بعد مرور بضعة أيام عىل مكوثها يف
املستشفى املختص بمعالجة مدمني
املخدرات .وتم تداول الهاشــتاغ من

حســابات وهمية ليتصدر املوقعّ ،إل
أن ال صحة لكل ما قيل وحالة شريين
الصحية مستق ّرة.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

كثرة الضغوط من الرشيك قد
تو ّلد ما لم يكن يف الحسبان،
لكن عليك تدارك الوضع حتى
ال تصل إىل األسوأ.

تترسع لتحقيق األهداف التي
ال
ّ
فالترسع قد
رسمتها ملستقبلك،
ّ
يسبب لك متاعب غري متوقعة.

يمر هذا اليوم بيشء من القلق،
لكن ال ترتك األمور تؤثر عىل
عالقتك بالرشيك ألنه يحاول
مساعدتك قدر املستطاع.

منح الرشيك املزيد من
الراحة والتفكري يساعد
جديا ً يف حل املشاكل وإيجاد
مخرج لكل معضلة.

تتحمس إلطالق مرشوع جديد
وتبدو جاهزا ً لحسم األمور وادخال
تغيريات عىل حياتك اليومية.

مفاجآت ولقاءات حا ّرة
ومبادالت عاطفية مناسبة ،إال ّ
ّ
ّ
يخف قليالً وتتحوّل
أن الوهج
األجواء إىل أق ّل تشويقاً.

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

ظروف مساعدة جدا ً لبلورة
أفكار جديدة أمام أرباب العمل،
حاول االستفادة من الفرصة.

مطلوب منك الدقة يف تسوية
األمور وعدم االستخفاف ،وال
ترتبك أمام الضغوط.

ال تتفرد بالقرارات املستقبلية،
فالرشيك لن يقبل بذلك
وسيطالبك بما يعدّه حقا ً له.

تكون جريئا ً يف طرح املوضوعات
والدفاع عن حقك ،لكن رشط
التحرك يف اإلطار الصحيح.

قد تصلك أخبار جيّدة وتكون
مفيدة لك عىل الصعيد العاطفي
وتبدو متحمّ سا ً ملغامرة جديدة.

خطوات إيجابية تع ّزز
وضعك العميل ،فكن مستعدا ً
لأليام املقبلة ،فهي أكثر
إرشاقا ً ممّ ا تتوقع.

١١
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MOVIES

OUR RATING

...All Quiet on the Western Front
عودة إلى الحرب العالمية األولى

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يهدف الفيلــم األملاني الجديد All Quiet on the
( Western Frontهدوء تام عــى الجبهة الغربية)،
للمخــرج إدوارد بريغر ،إىل إثارة توتر املشــاهدين
بوحشــيته الفائقة .العمل مقتبس من رواية تحمل
العنوان نفسه للكاتب إريك ماريا ريمارك.
يبدو املشهد األول من الفيلم مميزا ً من الناحية
الفنية والتصويرية املحــض .يظهر منظر طبيعي
بشكل أسايس من غابة هادئة وجبال شاسعة
يتألف
ٍ
يف وقت رشوق الشــمس عىل ما يبــدو .تُ ِط ّل هذه
اللقطة املصوّرة من فوق عىل رؤوس أشجار ساكنة
وعالية بدرجة مســتحيلة ،بما يشبه أسلوب املخرج
تريينس ماليك يف معظم أعماله.
ثم ينتقل املخرج إىل مشــهد من الجو لتصوير
الدخان املتصاعد ورسعان مــا تظهر مجموعة من
الجثث .يخــرق وابل من الرصاص األجواء شــبه
الهادئة فجأ ًة ،وتتحرك الكامريا لكشف حجم املجزرة
والحطــام .تخرتق هــذه الحرب حرمــة الطبيعة،

وتتّضــح األجواء القاتمة قبل أن يصوّر بريغر جنديا ً
خائفا ً اســمه "هاينريش" (جاكوب شميت) .يعود
هذا األخري ويتعــ ّرض إلطالق النار ويموت بعيدا ً عن
رمز مهم يشبه "الرداء األحمر"
عدسة الكامريا .ويف ٍ
يف فيلم ( Schindler’s Listقائمة شيندلر) ،يُن َزع زي
هاينريش عن جســمه لتنظيفه وتقطيبه وشحنه
إىل شمال أملانيا ،حيث يستعمله مجددا ً بطل القصة
"بول بومري" (فيليكس كامريير) الذي يالحظ اســم
شخص آخر عىل الزي.
إىل أي حد يسهل تحويل عمل أدبي كالسيكي
إىل فيلــم؟ قد ال يكون اختيار العبــارات املنمّ قة،
عىل وقع املوسيقى التصويرية النابضة واملتكررة
للملحــن فولكر بريتلمان واإليقــاع العام الذي ال
يكف عن التسارع ،طريقة سيئة بالرضورة لنقل
أسلوب النثر املبارش يف كتاب ريمارك .يملك بريغر
أدوات أكثر من تلك التي اســتعملها املخرج لويس
مايلستون لتقديم نسخته الســينمائية املاضية
من هــذه القصة ،فقد كانــت التقنيات الصوتية
ّ
لكــن هذه امليزة تجعل
يف تلك الحقبة يف بدايتها.
النســخة الجديدة أقل إبهــاراً ،فتتحول مظاهر
الفخامة واإلتقان إىل مج ّرد اســتعراض سطحي.
مع ذلك ،يهدف الفيلم يف املقام األول إىل التأثري عىل
املشاهدين بوحشيته الهائلة ،ويصعب أال ينزعج
الناس يف مرحلة معينة.
تتكل هذه النســخة من القصة عىل املشــاهد
املبهرة والصور القوية .وحتى نطاق التصوير يحمل
بُعدا ً
ّ
متوســعا ً واضحاً .يتنقــل املخرج بني تجارب
"بول" يف الخنــادق ومحادثات وقــف إطالق النار
بني "ماتياس إرزبريغــر" (دانيال برول) الذي يرأس
لجنة الهدنة األملانية ،واملارشــال "فريديناند فوش"

من فرنســا (تيبو دو مونتاالمبري) .تضيف مهلة 72
ساعة التي يعطيها "فوش" إىل "إرزبريغر" للتوقيع
عىل االتفاق عامل التشويق إىل مسار القصة ،مع أنها
تنطلق من وجهة نظر ريمارك الذي استعمل صيغة
املتكلم يف كتابه.
ً
مقارنة
عىل صعيد آخر ،سيتغري مصري الجنود
بالقصــة األصلية ،لكن تكون بعــض اللحظات
مؤثــرة بدرجة كبــرة ،كأن يتجــول "بول" يف
أنحاء الخندق ويجمع بطاقات الكالب من رفاقه
القتىل ،ثم يجد نظارات صديقه املميزة يف الوحل.
ويف لحظة أخرى ،تهــرول الجرذان لتجنب الهزة
األرضية التي تُحدثها الدبابات القادمة .ويف مشهد

راقص إسباني رئيس للباليه في أوبرا باريس
اختري اإلسباني خوسيه مارتينيس
مديرا ً لفرقة الباليه يف "أوبرا باريس"
التــي كان أحــد راقصيهــا النجوم
لسنوات ،بعد أربعة أشهر عىل استقالة
املفاجئة مــن هذا
أوريــي دوبــون
ِ
املنصب .وأكد املديــر العام لدار األوبرا
ألكسندر نيف أن مارتينيس "سيضمن
لباليــه األوبــرا الوطنيــة يف باريس
االستقرار واإلشعاع واالمتياز" .وعىل
غرار دوبون ،اختري مجددا ً راقص من
صلب الدار الباريسية العريقة لقيادة
الفرقة املؤلفة من  154راقصاً.
لكــن خالفــا ً للراقصــة النجمة
السابقة التي لم تكن تتمتع بأي خربة
إدارية عنــد تعيينها ،شــغل الراقص
اإلســباني البالــغ  53عامــا ً لثماني
سنوات منصب مدير "الفرقة الوطنية
اإلســبانية للرقص" .وقال مارتينيس:
"سأسعى لتحقيق ذلك مع البحث عن

أفضــل انصهار بني القــوى الحية يف
الدار ومن خالل التعاون مع الراقصني
والفرق العاملة يف أوبرا باريس" .ورغم
درايته الكبرية بالدار ،ســيتعني عليه
التكيّف مع جيل مختلف عن جيله ،مع
راقصني حارضين بقوة عىل الشبكات
االجتماعية ،ولدى جزء منهم مَ يل أكرب
إىل الرقــص املعارص وحتــى الحديث،
ً
مقارنة بالرقص األكاديمي.
وتــد ّرب مارتينيــس املولــود يف
كارتاخينا (قرطاجنة) ســنة ،1969
يف بلــده قبل االلتحاق بــدار األوبرا يف
باريس ســنة  .1987ويف العام التايل،
انضم يف ســن التاسعة عرشة إىل فرقة
الباليه فيهــا ،حيث تد ّرج ليحصل عىل
اللقب األعىل ،أي الراقص النجم ،يف 31
أيار  .1997ويختار مديــر دار األوبرا
بنفســه تقليديا ً مدير فرقة الرقص،
لكن ألكسندر نيف ّ
فضل االعتماد هذه

ّ
املرة عىل لجنة اختيــار .ويف
املحصلة،
جرى البحث يف  23ترشيحاً ،تسع نساء
وأربعة عرش رجالً ،وكانت املنافسة بني
 11فرنسيا ً و 12أجنبياً( .أ ف ب)

الفت يحــاول "بول" ،بوجهــه املغطى بالرتاب،
إســكات لهاث جندي فرنيس كان قد طعنه وبدأ
يُحترض .ويف لقطة مؤثرة أخرى ،يمسك "تجادن"
(إيدين هاســانوفيك) بعنق رفيقه حني يدرك أنه
سيعيش وهو مبتور األطراف.
عىل مســتوى تطويــر الشــخصيات ،يتعلق
أفضــل جانــب يف الفيلــم بالعالقة بــن "بول"
و"كاتشينسكي" (ألربيشت شوش) الذي يستمتع
بآخــر مهمة له ويــرق الطعام مــن مزرعة يف
الساعات األخرية من الحرب ،فتبدو أعمال العنف يف
تلك اللحظات محتدمة بقدر األسلوب الذي يعتمده
املخرج حتى النهاية.

كانييه ويست يخسر
مليا َري دوالر في يوم
أعلن مغني الراب كانييه ويست أنه
خرس مليا َري دوالر يف يو ٍم واح ٍد عقب
توقف التعاون مع رشكتَي  Adidasو
 Gapالعامليتَني بسبب سلسلة تعليقات
أطلقها الفنان األمريكي وُصفت بأنها
معادية للســامية .وكتب ويست عرب
"إنســتغرام"" :خرست مليا َري دوالر
يف يوم واحد ،وال أزال عىل قيد الحياة".
ظي بأكثر من
وأضاف يف
منشــور حَ َ
ٍ
 1.6مليون عالمة إعجــاب" :ال أزال
أحبكــم ،الله ال يــزال يحبكم ،املال ال
يحدّد من أنا ،بل الناس".
وقد شــهد املغني الــذي يطلق
عىل نفسه اســم  ،Yeيف األيام املاضية
تعليق عالمات تجارية كربى عقودها
معه رفضا ً لترصيحــات أطلقها عرب
الشبكات االجتماعية.

ويبدو أن الرســالة التي نرشها
ويســت موجّ هــة إىل أري إيمانويل،
وهــو صاحب رشكــة متخصصة يف
قطاع الرتفيــه يف كاليفورنيا دعا كل
الرشكات املتعاونة مع ويست إىل قطع
عالقاتها معه( .أ ف ب)

ّ
مدققين شباب
ُتطلق شبكة
أطلق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
 UNDPبالرشاكة مــع جمعية "دوائر"

وبدعم مــن أملانيــا من خــال البنك
ً
شــبكة تض ّم 51
األملاني للتنمية ،KFW

من مدققي الحقائق الشــباب يف لبنان
بهدف التوعية حــول مدى تأثري األخبار
الزائفــة وخطاب الكراهيــة يف املجتمع
عىل الصعيدَين املحــي الوطني ،والعمل
عىل مكافحة األخبــار الزائفة ،وذلك يف
ختام مرشوع "الشباب ملكافحة األخبار
الزائفة وخطاب الكراهية".
وحرض الحفلــة الختامية مديرة
البنك األملاني للتنمية يف لبنان الدكتورة
سولفيغ بول ،ومســاعد املمثل املقيم
لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي يف لبنان
السيد إدغار شــهاب ،والسيدة إليسار
ندّاف ممثلــة وزير اإلعــام اللبناني
زياد مكاري ،باإلضافة إىل ممثلني عن
مختلف الجامعات اللبنانية ،وعدد من

اللجــان املحلية الفاعلــة يف البلديات،
وأهايل الشباب وإعالميني.
َ
هدف املــروع الــذي امتد عىل
مــدى  11شــهرا ً إىل تعميــم ثقافة
التحقق من األخبار وخلق شــبكة من
مدققي الحقائق الشــباب من طالب
اإلعالم من مختلف املناطق اللبنانية،
ليكونوا مصدر ثقــة يف مجتمعاتهم.
وشــارك  51طالبا ً مــن كليات إعالم
عدة يف تدريبات حول الرتبية اإلعالمية
وكيفية مكافحة خطــاب الكراهية
وبناء القدرات ملكافحة األخبار الزائفة
باإلضافة إىل إطالق حمالت عىل وسائل
التواصل االجتماعي.
تىل التدريبات إطالق حملة توعية عىل

وسائل التواصل االجتماعي تحت شعار
"#عِ ّد للعرشة" ،املستوحى من الشباب،
لنرش الوعي حول مخاطر األخبار الزائفة
عىل االستقرار االجتماعي.
بعد النشيد الوطني ،افتتح الحفلة،
الكوميــدي نيكوال طــوق بالتعاون مع
الشاب والشابة املشــاركني يف املرشوع
جميــل صالح ومرينا حنّــاوي .وعُ رض
عدد من األفالم حــول املرشوع والحملة
اإلعالمية واملرسحية التفاعلية.
كما جرى إطالق منصة "،"Sawab
وهي أول مبــادرة شــبابية من نوعها
ملكافحــة األخبار الزائفــة يف لبنان عرب
تطبيق "واتســاب" .ووُزعت الشهادات
عىل الشباب.
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وقـفـة من بـاريـس

عــيــســى مــخــلــوف
صدرت يف الغــرب ،يف اآلونة
األخرية ،كتــب عدّة تتناول واقع
األرض وأهلهــا ،ومنهــا كتاب
بعنوان "عرص املرونة" (صدرت
ّ
مؤخــرا ً
ترجمتــه الفرنســيّة
عن منشــوراتLes Liens qui
 )Libèrentللباحث األمريكي يف
مجاالت علم االجتماع واإلقتصاد
جرييمي ريفكني.
 مُســتَهَ ُّل الكتاب يخترص
الهاجــس األوّل لكتابتــه ،كما
يطرح أســئلة أساسيّة انطالقا ً
من وضع اإلنســان يف ســياقه
التاريخي" :نحــن أحدث أنواع
الثدييات عىل وجه األرض .عمرنا
ال يتعدّى املئتي ألف سنة .القسم
األكرب من تاريخنا (أكثر من 95
يف املئة منه) عشــناه بصفتنا
صيّادين وق ّ
طافني عىل غرار من
يشــبهنا من الثدييات البرشيّة
والقرديّــة .ننهل مــن املوارد
الطبيعيّــة ونتكيّف مع ُّ
تغيات
الفصــول ،تاركــن بصمــات
سطحيّة ج ّدا ً عىل جسد األرض.
ما الذي ّ
تغي إذاً؟ كيف أصبحنا
مخ ّربني همجيّــن ولصوصاً،
ننتهــك الطبيعة ونجعلها تجثو
عــى ركبتيها؟ وهــا هي ،هذه

جسدنا ليس لنا
وحدنا!
الطبيعة بالذات ،تلملم جروحها
وتعود بقوّة لتتخ ّلص منّا".
فالسفة عرص األنوار راهنوا
عىل التقــدّم العلمــي واعتربوه
مدخالً لخالص اإلنسان وتحريره
من عبوديّات كثرية .غري ّ
أن التقدّم
الــذي ّ
حقق فتوحــات هائلة يف
ميادين كثرية ،لم يضع ح ّدا ً لجشع
الســلطة والحروب ،بل ،بخالف
ذلكّ ،
وفر إمكانات كبرية لصانعي
الحــروب وم ّكنهم مــن تحقيق
املزيد من الدمــار والقتل بصورة
لم يعرفها العالم من قبل .يكفي
يف هذا املجال أن نشري إىل الحربني
العامليّتني ،وما أســفرتا عنه من
خســائر برشيّة وما ّديّة فادحة.
من جهة ثانية ،لجأت سلطة املال،
مشفوعة بالســلطة السياسيّة،
إىل وســائل متطوّرة الســتغالل
اإلنسان لإلنســان ،واإلفادة من
املوارد الطبيعيّة بشكل متوحِّ ش،
واجتثاث الغابات ،وتهديد النظام
البيئــي بأكملــه .وهكــذا ّ
فإن
اإلنســان الذي ّ
ظن نفسه سيّد
الكون ،يفعل يف األرض ما يشاء،
هو اليوم مهدّد يف وجوده ،وبات
يعرف أنه يقرتب ،هو والكائنات
الحيّة األخرى ،مــن كارثة بيئيّة

قاتلة .حيال هذا الواقع ،ال ب ّد من
إعادة النظــر يف ك ّل يشء :نظرتنا
للعالم ،موقع اإلنسان يف الكون،
فهمنا االقتصاد ودور الحكومات،
تغيري أنماط االستهالك ،طريقتنا
يف التعامل مــع املوارد الطبيعيّة،
وعالقتنا بهذا الكوكب.
لقد ضاقــت األرض ذرعا ً
بابنهــا االنتحاريّ العجيب ،وما
عاد يف اســتطاعتها أن تتحمّ ل
جشــعه وســلوكه العدائــي،
ّ
وتجســدت ردود أفعالهــا اآلن
 نتيجــة االحتبــاس الحراري يف الفيضانــات واألعاصــروالجفاف والحرائــق ...مقابل
ذلك ،يتخيّل جرييمي ريفكني ّ
أن
الوعي املتزايد حيال خطورة ما
يحدث ،ســيدفع يف اتجاه تغيري
الرصاع الســلبي مع الطبيعة،
والقائم عىل الربــح واملردوديّة
املادية فحســب (وإن أدّى ذلك
إىل التفريط يف الحياة نفســها)،
واســتبداله بنســق آخر سمّ اه
"رأس املــال البيئــي" الذي ال
يتعامل مــع البيئــة بصفتها
عبدا ً ينصاع إلرادته ا ُملط َلقةّ .
إن
الطبيعة ،بهذا املعنى ،ليســت
موردا ً وبضاعة لالســتهالك بل

مصدر حياة .وبحسب الكاتب،
علينــا أن نتآخى مع عنارصها
وكائناتهــا ،ال أن نتعاطى معها
من موقع ثنائيّة السيّد والعبد.
وأشــار ،يف هذا السياق ،إىل
ّ
أن ثمّ ة جيالً جديــدا ً من علماء
الفيزيــاء والكيميــاء وعلماء
األحياء يدحضون الفكرة القديمة
التي تقول إنّنا كائنات مســتق ّلة
وبإمكاننــا أن نعيش بمعزل عن
بقيّة الكائنات الحيّة وعن عنارص
الطبيعة نفســها .لقد اكتشف
هؤالء العلمــاء حقيقة مختلفة
تماما ً عمّ ا كان سائدا ً بخصوص
الطبيعة البرشيّة :جميع الكائنات

الحيّة امتــداد ملقوّمات األرض.
املعادن واملاء واألوكســيجني من
العنارص التي تَ ُ
نفذ إلينا باستمرار
عىل شكل ذ ّرات وجُ زيئات تستق ّر
يف خاليانا ويف اللحــم واألعضاء
عــى النحو املنصــوص عليه يف
حمضنا النووي ،وهي تُســتَبدَل
بانتظام ،طوال حياتنا.
جســدنا إذا ً ليس لنا وحدنا.
تشاركنا فيه أشكال حياة أخرى:
ّ
املتعضيات
البكترييا ،الفريوسات،
الوحيدة الخليّة ،والفطريّات .وهذا
يعنــي ّ
أن أكثر مــن نصف خاليا
الجســد ،ومعظم حمضه النووي،
ال يمتّــان ِب ِصلة إلينــا كبرش ،بل

ينتميــان إىل الكائنــات األخرى
التي تعيــش يف ك ّل ركن من أركان
الرتكيب الداخيل لألجسام الحيّة .إىل
ّ
تتوقف الن ّ ُ
ظم
ذلك ،وكما ذكرنا ،ال
البيئيّة األرضيّــة عند حدود الجلد
الذي يكسونا ،فهي تدخل أجسادنا
وتخرج منهــا بال ُّ
توقف ،ما يجعل
ّ
كلً منّا أشبه بغشاء قابل لالخرتاق.
ولذلك نحن نؤ ّلف جــزءا ً ال يتج ّزأ
ّ
ننقض عليها.
من هذه األرض التي
وإن لم يفهم اإلنسان ،وخصوصا ً
أهل القرار ،هذه الحقائق العلميّة
املحض ،فلن يكــون هناك تَصالُح
فعيل مع الطبيعة التي ســتُعاملنا
يوما ً كأنّنا لم نكن.

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر

الغراب

ُ
نوارس تموت فوق صخر ِة الوداع
أيامنا
والبح ُر يف اتساع
ِ
أفقه الرشاع
يلوحُ ث َّم يختفي يف
مـــــحـــــمـــــود عـــــثـــــمـــــان

ُ
يجلس الغرابْ
عىل الرصيف
ُ
األوراق يف الفضا ْء
تتطايَ ُر
كأنَّها كتابْ
مم َّز ٌق يف الريح
كأنَّها األنها ُر يف خريرها الشحيح
ُ
واألرض يف خشوعها
ُّ
تحن للشتا ْء
ِ
ُ
يجلس الغرابْ
الرصيف
عىل
ُ
والخوف والرجا ْء
ْ
صامتون
الك ُّل
ُّ
يضج يف سكونهم نسا ْء
ويهج ُم البكا ْء
ْ
الحفيف
عاطر
ثوب
ِ
من ك ِّل ٍ

ْ
الرصيف
عىل
ُ
ٍ
لوحة يرسمهــا فـــان غــوغ
واألفق مثل
يف السحابْ
ِ
ُ
يجلس الغرابْ
الرصيف
عىل
ْ
املنيس من
واملقع ُد
زمان
ُّ
ْ
الخريف
أصابع
يصريُ يف
ِ
َ
ْ
قيثار ًة
األلحان
مبحوحة
ُ
ري
تباطئي يا
شمس يف رحيلكِ األخ ِ
ْ
مهرجان
فالودا ُع

تراه جا ْء
ٍ
من
قرية بعيد ٍة
تراه جا ْء ؟
ُ
يطرق األبوابْ
كالليل حني
ِ
كالثلج حني زارها
ِ
كالنعمة البيضاء
تثاءبَ املسا ْء
ْ
زمان
املنيس من
واملقع ُد
ُّ
ُّ
ْ
الدخان
يلفه
وح َّل َق الغرابْ ...
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االحتفال باألعمال األدبية
وسط حرب دامية

كانت الصورة المد ّوية لعازف التشيلو فيدران سمايلوفيتش وهو يعزف لحن  Adagio in G minorللملحن
توماسو ألبينوني يوميًا في فترة الظهر ،من أعمق المشاهد اآلتية من حصار سراييفو .كان يجلس بكل أناقة
ويضع ربطة عنق سوداء بكل جرأة وسط حطام المكتبة الوطنية والجامعية للبوسنة.

عازف التشيلو فيدران سمايلوفيتش وسط حطام المكتبة الوطنية والجامعية للبوسنة

تدمري هذه الــروح الثقافية التي أعطت
جـــانـــيـــن دي جـــيـــوفـــانـــي
البوسنة هويتها.
تتكرر الظاهرة نفســها يف أوكرانيا
اليوم .تحــــاول روسيا تدمري الهوية
األوكرانية ،بما يف ذلك اآلثار ،واملكتبات،
واملسارح ،والفنون ،واألعمال األدبية.
يف معظم الرصاعات التــي غ ّ
طيتُها
كانت املكتبــة املذكــورة أعاله قد
ســابقاً ،كانت الفنــون واألعمال األدبية
تع ّرضت للقصف عىل يد رصب البوسنة
أساســية لرفع معنويــات املدنيني فيما
يف  25آب  ،1992فتدمّ ر  90%من مليون
يتخبّطــون لعيــش كل
ونصف مج ّلد من الكتب
لحظة وســط محاوالت
الثمينــة ،بمــا يف ذلك
تدمري بلدهــم ،والجنود
طبعات عثمانية نادرة.
الذيــن يقاتلــون عىل
ُقتِلت أمينة املكتبة (32
خطوط املواجهة دفاعا ً
عامــاً) يف تلــك الليلة،
حني كانت تحاول إنقاذ في معظم الصراعات كانت عن ثقافتهم وتاريخهم.
تكون هذه األعمال أيضا ً
الكتب بــأي ثمن .كان الفنون واألعمال األدبية
ركيزة للذاكرة التاريخية،
مشهد احرتاق صفحات
الكتب وتصاعد الرماد يف أساسية لرفع معنويات
فهي تُحــدد الذكريات
الهواء ملحة ال تُنىس عن المدنيين والجنود الذين املحفوظة إىل األبد.
وحشــية الحرب ورمزا ً
يف ٍ
وقت ســابق من
يقاتلون على خطوط
هذا الشــهر ،قبل فرتة
للتدمري الثقايف.
المواجهة دفاعًا
قصرية عىل بــدء آخر
لــم يكــن مبنى
عن ثقافتهم ووطنهم
جولة رعب روســية يف
دار البلديــة الجميــل،
أوكرانيــا ،حيث أطلق
"فيجكنيــكا" ،الــذي
الروس اعتــداءات صاروخية بطائرات
يشــمل املكتبــة مج ّرد مــكان للبحث
ّ
مســرة انتحاريــة وإيرانيــة الصنع
عن الكتب ،فهو رمز قــوي لالنتماءات
ضــد املدنيني يف كييف ،وشــنّوا رضبات
العرقية متعددة الثقافات .حاول الرصب
يف اليوم التايل ،كانت أميلينا ،الروائية األوكرانية
ومؤلفة كتابَي ( Fall Syndromeمتالزمة السقوط)
و( Dom’s Dream Kingdomمملكــة أحالم دوم)،
ُ
ُ
قابلت
شاركت فيها.
واحدة من أعضاء اللجنة التي
أميلينا للمرة األوىل خــال مؤتمر ملنظمات حقوق
اإلنسان .لكنها توقفت عن كتابة الروايات منذ بدء
الرصاع وبدأت تُحقق بجرائم الحرب .هي تحمل يف
حقيبة ظهرها سدادات أوردة ألن عملها يوصلها يف
معظم األحيان إىل خطوط املواجهة يف أنحاء البلد.
تقول أميلينا" :فيمــا يحاول املحت ّلون الروس
تدمري الن ُ َخب األوكرانية من كتّاب ،وفنانني ،وقادة

فيكتوريا أميلينا خالل مهرجان «لفيف» للكتاب

فيليب ساندز في محادثة له خالل مهرجان «لفيف» للكتاب

صاروخية ضــد البنى التحتيــة املدنية
يف "لفيــف" وهجمات أخــرى يف أماكن
ُ
قصدت واحدا ً من أهم
مختلفة من البلد،
املهرجانات األدبيــة التي حرضتُها عىل
اإلطالق :إنه منتدى الكتــاب املمتد عىل
ثالثة أيام يف مدينة "لفيف".
تقع "لفيــف" يف غــرب أوكرانيا،
وهي مدينة عريقة ش ّكلت طوال سنوات
جزءا ً من الكومنولث البولندي الليتواني،
واإلمرباطوريــة النمســاوية املجرية،
وبولندا ،واالتحاد الســوفياتي ،حتى أن
النازيــن حارصوهــا يف مرحلة معينة.
صمدت هذه املدينة املدهشة عىل مر تلك
الحقبات كلها.
تثبت فكرة تنظيم مهرجان أدبي تزامنا ً
مع احتدام حرب وحشية يف أنحاء البلد مدى
استعداد األوكرانيني لتحدي ظروفهم .اجتمع
الكثــرون يف "لفيف" لحضــور املهرجان
تضامنا ً مع البلد ،منهــم كتّاب أوكرانيون
مثل املعتقل السيايس السابق ستانيسالف
عســييف ،وديانا بريغ التي خرست منزلها
مرتَني يف "ماريوبول" ،والروائية األوكرانية
والناشطة يف مجال حقوق اإلنسان فيكتوريا
أميلينا ،واملحامي والكاتب الربيطاني فيليب
ساندز الذي كتب واحدا ً من أقوى الكتب عن
أصل اإلبــادة الجماعيةEast West Street ،
(شارع الرشق الغرب).

املجتمع املدني ،يجب أن يسمع العالم الحر أصوات
األوكرانيني وينرشوها يف كل مكان .يف هذه الحالة،
لن نحصل عىل فرصة الدفاع عن استقالل أوكرانيا
يف هذه املرحلة من تاريخنا فحسب ،بل إننا سنمنع
تكرار األحداث نفسها يف القارة كلها أيضاً".
أخربتني أميلينا عن آخــر زيارة قامت بها إىل
"إزيوم" ،يف رشق أوكرانيا ،بعــد تحريرها عىل يد
القوات األوكرانية املســ ّلحة .قابلــت هناك والدَي
فولوديمري فاكولينكو ،مؤلف كتب أطفال أوكراني
تع ّرض للخطف من منزله خالل االحتالل الرويس.
أخربها والد فولوديمري أن ابنه ،قبل اختطافه ،كان

حَ َ
ُ
خرست
املحتلني املجانني من موسكو .لقد
ض أيضــا ً املؤرخ ميشــا غليني،
ُ
وفقدت اهتمامي
إيماني بقوة الثقافــة
والخبــر يف حمــات التضليــل بيــر
بالقراءة".
بومريانتســيف ووالده إيغــور الذي كان
شــاعرا ً ســوفياتيا ً
ٍ
بوقت
بعدمــا أدرك ميخيد هذا الواقع
معارضــاً ،والروائي
ِ
قصري ،انضــ ّم إىل الجيش ،ثم خرس منزل
األمريكي الفرنيس جوناثان ليتيل ،والكاتبة
عائلته أثناء القصف بعد أسبوع .لكن حتى
غــر الروائية ناتاليــا جومينيوك الفائزة
يف "لفيف" التي بقيت هادئة نسبيا ً قبل ّ
شن
بجوائز عن أعمالها ،والطبيبان الربيطانيان
االعتداءات األخرية ،لم َ
تبق الحرب بعيدة عن
االستثنائيان هنري مارش ورايتشل كالرك،
املدينة .بني مختلف الحصص يف املهرجان،
اللذان حرضا إىل أوكرانيا كي يشــهدا عىل
تجوّلنا يف الشوارع املرصوفة
األعمال الوحشــية .شــارك
بالحىص ،ومررنا بكنيســة
آخرون يف املهرجــان أيضاً،
َ
القديســن بطرس وبولس
منهم فالســفة ،وأصحاب
التاريخيــة ،وك ّرمنا الجنود
مدوّنات ،وناشطون.
الشهداء .يف إحدى األمسيات،
كان هــذا الخليط من
الثقافات مثــرا ً لالهتمام ،تثبت فكرة تنظيم حني ُ
كنت يف طريقي إىل املنزل
شاهدت حشدا ً
ُ
لكــن يبقــى الكتّــاب مهرجان أدبي تزامنًا من العشاء،
من الشــباب حــول عازف
األوكرانيون نجــوم الحدث
مع احتدام حرب
غيتــار كان يعزف النشــيد
قبل اآلخرين ،فراحوا يقرأون
ويــردون القصــص بكل وحشية في أنحاء الوطني األوكراني .كان ذلك
وبصدق مؤلم .أخرب البلد مدى استعداد املشــهد عاطفيا ً ألقىص حد.
شجاعة
ٍ
عالِم األدب أولكسندر ميخيد األوكرانيين لتحدي وقــف الجميع وهم يضعون
أيديهم عــى قلوبهم ،تحت
الحارضين أنــه أدرك يف يوم
ظروفهم
ضوء القمر املكتمل ،وراحوا
الغزو الرويس ،يف  24شباط،
يغنّون باللغة األوكرانية من
ما ييل" :ال يمكنك أن تحمي
أعمق قلوبهم" :حريــة أوكرانيا لم تَمُت،
عائلتك من األسلحة بقصائدك .وال يمكنك
ومجدها لم يندثر ...يــا أيها األوكرانيون،
أن ترضب أحدا ً بكتــاب .قد تحاول فعل
سيبتسم لنا القدر مجدداً".
ذلك ،لكــن لن تنجح هــذه الطريقة مع

يخبئ مذكرات الحرب التي يكتبها تحت شجرة الكرز
يف الحديقة .ساعدت أميلينا األب الحزين عىل نبش تلك
املذكرات ثم جلبتها إىل متحف خاركيف األدبي.
ُ
"اخرتت املتحف ألنه يشــمل أوىل
توضح أميلينا:
الطبعات واملخطوطات لكتّابي املفضلني الذين أعدمهم
النظام الســوفياتي خالل الثالثينات .أتمنى أن يكون
فولوديمري فاكولينكو حيا ً حتى اآلن وأال تطلق مذكراته
مجموعة أخرى من الوثائق التي تحمل توقيع جيل آخر
من كتّاب أوكرانيني قتلتهم اإلمرباطورية".
خالل أحد اجتماعاتنا ،انضمّ ت إلينا عرب تطبيق
"زوم" الشــاعرة يارينا تشــورنهوز ( 27عاماً)،
فاتّصلت بنا من جبهة القتال .تشــورنهوز كاتبة
موهوبة ،وهي جندية ومقاتلة يف كتيبة االستطالع
 140التابعة لسالح مشاة البحرية األوكراني.
قالت تشــورنهوز" :أنا أعمل اآلن كمســعفة
قتالية يف كتيبة االســتطالع .أنا ناشطة عىل خط
املواجهة منذ العام  ،2019وم ّر  14شهرا ً عىل عميل
يف لوهانسك ودونيتسك".
ثــم أخربتنا بكل فخر أن وحدتها شــاركت يف
الدفاع عن مناطق "سيفريودونتسك" و"باخموت"
و"بوباسنا" .يف شهر آذار ،شاركت يف عمليات عدة
داخل بلدات يف شــمال "ماريوبول" ،وهي تشارك
اآلن يف هجوم مضاد عىل "ليمان" و"يامبيل".
أثناء اإلصغــاء إليها ،ف ّك ُ
رت بمــا فعلتُه حني
ُ
ذهبــت لتغطية الحــرب للمــرة األوىل ،منذ ٍ
وقت
ُ
فحملت معي كتابا ً من القصائد
طويل يف البوسنة،

بحجم الجيب لشــعراء من الحــرب العاملية األوىل
مثل ويلفريد أوين ،وســيغفريد ساسون ،وروبرت
غريفز .ساعدتني القصائد الالذعة واملؤملة عىل فهم
وحشية الحرب بعمق غري مسبوق.
ُ
شــعرت بحجم التضامن بني الكتّاب
يف "لفيف"،
املجتمعني هنــاك .قالت أميلينا" :قــد يكون تجمّ ع
املفكرين من جميع أنحاء العالم يف أوكرانيا ملناقشــة
كيفية تحقيق العدالة وكشف الحقائق جزءا ً من الحل".
يف تلــك الليلة ،ركــب بعضنا يف قطــار متّجه إىل
كييف وكانت معنوياتنا عالية .حملنا معنا أكياسا ً من
الفاكهة وزجاجات الويسكي .وصلنا بعد بزوغ الفجر
إىل العاصمة ولم نعرف أننا سنشهد قريبا ً أسوأ مظاهر
الغضب الذي يحمله الرئيــس الرويس فالديمري بوتني.
رسعان ما تالحقت االعتداءات الصاروخية ضد "لفيف"
وكييف ومدن أوكرانية أخرى .تم إرســالنا إىل املالجئ،
حيث انتظرنا مع السكان املحليني وأوالدهم وحيواناتهم
األليفــة .جلبوا لنا أطباقا ً من البســكويت وأكوابا ً من
الشاي ،وسحب الناس كتبهم وحواسيبهم .كان يُفرتض
أن تُ َ
عقد ندوة يف الطابق األعىل من الفندق ،لكنها حصلت
يف زاوية مرآب أصبح منزلنا الجديد يف تلك اللحظات.
لم أكف عن التفكري بما قاله ميخيد للحارضين
قبل بضعــة أيام يف "لفيــف"" :ســيأخذ كتّاب
موهوبون مــن األجيال املقبلة هــذه املواد الخام
ويحوّلونهــا إىل رواية جميلة يوماً .لكن حني يكون
الفرد يف عني العاصفة ،كل ما يمكنه فعله هو رصد
أبسط لحظات الحزن والرصاخ".
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مـــهـــرجــان

لبنان في مهرجان  Paestumللسياحة األثرية
تشــارك "الوكالة الوطنية لإلعالم" ضمن وف ٍد مــن "جمعية الصحافة
األجنبيــة" يف املهرجان الســنوي التكريمــي باملدينة التاريخية بيســتوم
( ،)Paestumتحت اسم "الجائزة املتوسطية للسياحة األثرية" .وهو املهرجان
الرابع والعرشون للســياحة األثرية الذي يستمر حتى يوم غد  30من الشهر
الجاري ،وتشارك فيه  20دولة منها لبنان وجمهورية مرص العربية.
يضم املوقــع األثري الذي يُقام عليه االحتفــال  40متنزها ً ومتحفاً،
ويشــارك متحفان مرموقان هما "املتحــف القومي للحضارة املرصية"

غــــــــيــــــــاب

ممثالً باملدير أحمد فــاروق و"متحف تونس الوطني" وحضور من لبنان
واألردن والعراق.
جناح خاص به داخل املعرض ،يشارك لبنان من خالل املدن الرتاثية
ويف
ٍ
وهي عبارة عن  54مسارا ً تراثيا ً باإلضافة اىل خمسة مواقع أساسية مسجَّ لة
عىل قائمة "األونيسكو" ،ومعززة الحماية من ضمن معاهدة "الهاي "1954
والنظام التابع لهذه االتفاقية سنة  1999وهي الحفاظ عىل املدن السياحية
أثناء النزاعات.

وفاة الروائي المصري بهاء طاهر

ّ
توف الروائي واملرتجم الشــهري بهاء طاهر ،أحد أبرز
األســماء يف األدب املرصي خالل العقــود املاضية والحائز
جوائز أدبية مرموقة ،عــن  87عاما ً بعد رصاع مع املرض.
ويُعــ ّد طاهر ،املولود عــام  1935يف محافظة الجيزة ،من
األسماء الالمعة يف األدب الروائي والقصيص ،إذ يزخر سج ّله
بالكثري من اإلصدارات التي القت انتشــارا ً واسعا ً يف مرص
والبلــدان العربية عىل مدى عقود .وقد انطلقت مســرته
املهنية يف مجال الرتجمة يف "الهيئة العامة لالســتعالمات"

يف مرص ،قبل نــره أوىل مجموعاتــه القصصية بعنوان
"الخطوبــة" قبل نصف قرن .وأصــدر خ ّريج كلية اآلداب
قســم التاريخ عام  1956من جامعة القاهرة ،سلســلة
روايات ومجموعات قصصية أث ْ َرت املكتبة األدبية العربية،
مــن أبرزها رواية "خالتي صفية والديــر" التي حُ وّلت إىل
مسلسل تلفزيوني حقق نجاحا ً كبريا ً عىل الشاشات العربية
يف التسعينات .ويزخر سجله بإصدارات كثرية ،من أبرزها
"باألمس حلمت بــك" ( ،)1984و"قالت ضحى" (،)1985

ً
إضافــة إىل "واحة الغروب"
و"الحب يف املنفى" (،)1995
التي نال عنها سنة " 2008الجائزة العاملية للرواية العربية".
كما حــاز أيضا ً سلســلة مكافآت أدبيــة مرموقة يف
مسريته الطويلة ،بينها "جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب"
سنة  ،1998وجائزة "جوزيبي أتشــربي" اإليطالية سنة
 .2000كذلك كانت للرتجمة حصة كبرية من مسرية طاهر،
خصوصا ً من خــال عمله كمرتجم لدى األمــم املتحدة يف
جنيف بني عامَي  1981و( .1995أ ف ب)

ماسك يستحوذ على
أعلن إيلون ماســك اســتحواذه عىل منصة "تويرت"
مقابــل  44مليار دوالر ،ما قد يُنذر بمرحلةٍ جديد ٍة من عدم
اليقني ملوقع التواصل االجتماعي الذي يحتل موقعا ً مركزيا ً
يف الحياة السياسية واإلعالمية للواليات املتحدة والعديد من
الدول األخرى .وسارع إىل ترسيح رئيس املنصة باراغ أغراوال
واملدير املايل نيد سيغال واملسؤولة القانونية فيجايا غادي.
وقام ماســك األربعاء املايض بزيارة مق ّر الرشكة يف
وغي التعريف عنه عىل حسابه ،كاتبا ً
سان فرانسيسكوّ ،
باالنكليزية  .Chief Twitويف ٍ
وقت الحق ،أعاد نرش صورة
له وهو محاط بموظفني مــن "تويرت" ،يف أحد مقاهي

الرشكة .ويُثري استحواذ ماسك عىل املنصة مخاوف جزء
كبري من املوظفني يف الرشكة واملســتخدمني واملنظمات
غري الحكومية التي تدعو شبكات التواصل االجتماعي إىل
مكافحة سوء املعاملة واملضايقات والتضليل اإلعالمي.
ينوي ماســك ،الذي يقدّم نفســه كمدافع رشس عن
حرية التعبري ،التخفيف من التح ّكم باملحتوى املنشور عىل
املنصة .فقد فتح املجال أمام عودة الرئيس األمريكي السابق
دونالد ترامب الذي كان قد مُنع من امتالك حساب "تويرت"
بُعيد تعبريه عن تأييده ملنارصيه الذين شــاركوا يف اقتحام
مقر الكونغرس يف كانون الثاني .2021

وأكد امللياردير أنه يريد السماح لجميع أصحاب الرأي
بالتعبري عن آرائهم عرب "تويرت" لكن من دون أن تصبح
املنصة "مكانا ً جهنمياً" .وأضاف" :سبب استحواذي عىل
املوقع هو أنه من املهم ملستقبل الحضارة أن تكون لدينا
ساحة رقمية مشــركة حيث يمكن مناقشة مجموعة
واســعة من املعتقدات بطريقة صحية ،دون اللجوء إىل
العنف" .وأ ّكد أنه لم يشــره "ألنه أمر سهل" أو "لجني
مزيد من املال" ،بل "ملحاولة مساعدة البرش" .ويخطط
ماسك إلخراج "تويرت" من البورصة.
(أ ف ب)

ّ
تتحضر لمئويتها األولى
أعلنت استوديوات  Disneyالهوليوودية يف
لندن ،عن سلسلة أحداث ســتُقيمها يف أوروبا
العــام املقبل ملناســبة الذكــرى املئوية األوىل
إلطالقهــا ،مع برنامج يضــ ّم خصوصا ً حفلة
جوالة ستشهد أداء أشهر املقطوعات املوسيقية
يف تاريخ الرشكة.
ويف  16ترشين األول ّ ،1923
أسس والت ديزني
رشكــة  ،Disney Brothers Cartoon Studioأول
اســتوديواته للرســوم املتحركة .وبعدها ،عرفت
الرشكة التي ابتكرت خصوصا ً شــخصية ،Bambi

تنويعا ً كبريا ً يف أنشــطتها ،بما يشــمل خصوصا ً
مجمعات ترفيهية ومنصة للبث التدفقي.
وقالــت نيكول مورس ،نائبة رئيس قســم
اســراتيجيات العالمة التجارية ملنطقة أوروبا
والرشق األوسط وأفريقيا ،خالل تقديم األحداث
املرتقبة للذكــرى املئوية" :خــال األعوام املئة
املاضية ،شهدنا عىل ّ
تغي ديزني ،بدءا ً من إنتاجها
أول أفالم الرســوم املتحركــة الصوتية مع فيلم
لشــخصية  Mickey Mouseسنة  ،1928وصوال ً
إىل تقديمها حاليــا ً منصة ديزني بالس لخدمات

البــث التدفقــي" .وأعلنت االســتوديوات أنها
ستوجه طوال سنة  ،2023تحية إىل الشخصيات
والقصص من هذا القرن املذهل األول ،وســتقدم
برنامجا ً احتفاليا ً يحمل اسم  .Disney 100وتقيم
ً
ً
أوروبية لفرقــة Hollywood
جولة
للمناســبة
 Sound Orchestraالتي ستعزف بعضا ً من أشهر
املقطوعات يف تاريخ االستوديوات ،بينها Beauty
 & The Beastو Mary Poppinsو،Enchanto
فضال ً عن مقطوعات من عالم  PixarوStarWars
و( .Marvelأ ف ب)

توثّق حسابات األطباء والمعالجين
أعلنت شــبكة "يوتيوب" العمالقة يف مجال
الفيديو عىل اإلنرتنت أنها ســتوثّق حســابات
األطبــاء واملعالجــن الصحيني لإلضــاءة عىل
املقاطع املصــورة املوثوقة يف املجــال الصحي،
يف إطــار الســعي ملكافحة املعلومــات املض ّللة
عىل هذا الصعيد .ومن شــأن التغيري أن يسمح

Astronomy

للمســتخدمني بالتع ّرف فورا ً عىل املقاطع ذات
النوعية الجيــدة يف املسائل الصحية.
وكتب املســؤول يف الشــبكة غارث غراهام أن
هذا األمر من شأنه مساعدة املستخدمني عىل إيجاد
محتويات مصنوعة من أطباء وأخصائيني صحيني
ناشــطني عىل املنصة و"التفاعل معها" .وسيكون

مسار التوثيق الذي يشمل خصوصا ً عمليات تحقق
من الشــهادات ،متاحا ً أيضا ً أمــام األخصائيني يف
الصحة العقلية واملؤسسات العاملة يف القطاع .ومع
جائحة "كوفيد  ،"19 -شــهدت صفحات اإلنرتنت
والشبكات االجتماعية سيالً من املعلومات الخاطئة
أو املضللة بشأن األمراض واللقاحات( .أ ف ب)

 Insightرصد ارتطام نيزك بالمريخ
ً
ً
ثمينة ليلة عيد امليالد العام
هدية
تلقى العلماء الذين يتو ّلون مراقبة املريخ
الفائت ،ففي  24كانون األول  ،2021ارتطم نيزك بسطح الكوكب األحمر ،محدثا ً
هزات بلغت قوتهــا أربع درجات .وأمكن رصد هذه الهزات مبارش ًة بواســطة
مسبار  Insightموجود يف املوقع الفضائي.
ت ّم اكتشــاف هذه الهزات بواســطة مقياس الزالزل يف املسبار الذي كان
هبط عىل ســطح املريخ قبل نحو أربع سنوات ،عىل بعد نحو  3500كيلومرت
من موقع االرتطام .وقدّر الباحثون حجم النيزك نفسه بنحو  12مرتاً ،وهو ما
كان ليؤدي لــو كان متجها ً نحو كوكب األرض ،إىل تفككه وهو بعد يف الغالف
الجوي .ويُفرتض أن تتيح املعلومات القيّمة التي ّ
وفرها هذا االرتطام تحسني
املعرفة بالداخل املريخي وبتاريخ تكوّن الكوكب.

وكانت قوة ارتطام النيزك كافية لكي تو ّلــد يف وقت واحد موجات كبرية
(تصل إىل نواة الكوكب) وموجات سطحية (تعرب قرشة الكوكب أفقياً) ،ما أتاح
ّ
وتبي أن القرشة التي يتمركز عليها
دراســة مفصلة للبنية الداخلية للمريخ.
املسبار أقل كثافة من تلك التي تم اجتيازها من موقع االرتطام.
لكن بات أداء  Insightبطيئا ً راهناً ،كما كان متوقعاً ،بسبب الغبار املرتاكم
عىل ألواحه الشمســية .وقال بروس بانريدت من مختــر الدفع النفاث التابع
لوكالة "ناســا"" :إنه من املحتمل أن يُفقد االتصــال به يف غضون نحو أربعة
إىل ثمانية أســابيع" ،مُعربا ً عن حزنه لذلك رغم ارتياحه لنجاح املهمة .ورصد
املســبار يف املجموع ما يفوق الـ" 1300زلزال مريخي" ،وسيفيد العلماء يف كل
أنحاء العالم لسنوات عدة من البيانات التي جمعها( .أ ف ب)
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Artificial Intelligence

الصم...
الذكاء اإلصطناعي في خدمة
ّ
أحالم ُترجمت واقعًا

لم تكن توقعات العلماء ورؤيتهم لمستقبل العالم المتطور مجرّد
أحالم بعيدة المنال كما رأيناها يومًا ،فقد أثبتوا في السنوات
القليلة الماضية قدرة هائلة على مساعدة البشر وتسهيل أمور
الحياة اليومية بعدة جوانب من السيارات ذاتية القيادة والطيارات
بدون طيار ،إلى ابتكار روبوتات الستئصال األورام ،بكفاءة ال تقارن
يف وقت يســتخدم ماليني األشخاص حول العالم لغة اإلشــارة للتواصل أو يعتمدون عىل صديق أو قريب
ً
نيابة عنهم ،باتت يف متناول القطاع الصحي تقنيات كثرية أعادت للصم أصواتهم
لتفســر هذه اإلشــارات
وخففت من معاناتهم اليومية.

قفاز ذكي يمنح الصوت لمن ال يمكنهم التحدث
تمكنت املخرتعة السعودية هديل أيوب ،مؤسسة
رشكة  Bright Signالناشئة الواقعة يف لندن ،وخالل
ثالث ســنوات من اســتحداث قفاز ذكي قائم عىل
الذكاء االصطناعي ويتيح ملســتخدمي لغة اإلشارة
التواصل مبارش ًة مع اآلخرين بدون مساعدة مرتجم.
ويمكن لكل مستخدم تدريب قفازه عىل حركاته

واســتحداث قائمة من اإلشــارات مكيّفة حسب
احتياجاته .والقفاز مزوّد بأجهزة استشعار متعددة
لقياس حــركات اليد الفردية للشــخص وتتبّعها
وتســجيلها ومصحوب بتطبيق يتيــح التعبري عن
الحركات يف صــورة نص و/أو حديث .ويمكن أيضا ً
للمســتخدمني اختيار لغة القفاز (مثال اإلنكليزية
والفرنســية والعربية) والصوت (مثال ذكر وأنثى
أو طفل) الذي يريــدون أن ّ
يعب به .فالقفاز يرتجم
الحركات إىل نص مكتوب يظهر عىل شاشة اإلسوارة
ثم يحولها إىل صــوت يخرج من مكرب صوت صغري
موضوع أيضا ً عليها.
وهو يف الواقع نظام اتصال ثنائي االتجاه يتيح ملن
يعانون من إعاقات سمعية أو نطقية التواصل بشكل
مســتقل ومبارشة مع اآلخرين بدون مرتجم؛ وبمكن
ملحدودي الحركة ،مثل ضحايا الســكتة الدماغية ،أو
املسنني الذين يعانون فقدان السمع ،أيضا ً استخدامه.
ويبلغ ثمن القفاز الذكي حوايل  800يورو.

تطبيق يسمح للصم بالتحدث هاتفيًا
طوّرت رشكة فرنسية ناشــئة تطبيقا ً يُم ِّكن
الصم وضعيفي الســمع من التواصل عرب الهاتف
بشكل عادي وفوري «تقريباً» .ويحمل التطبيق اسم
 ،Roger Voiceويعتمد عىل تقنية النســخ الصوتي
التي فتحت البــاب أمام كتابة الرســائل الصوتية
بشــكل آيل .وقد استغرق تطوير ميزاته والعمل عىل
جعله مالئما ً لشــبكات الهاتف عامَني ،وفتح الباب
أمام خمسة ماليني أص ّم وضعيف السمع يف فرنسا
وحدها لجعلهم يتواصلون عرب الهاتف بشكل فوري.
وتقــوم الفكرة عىل أنــه إذا لــم يكن لدى
املســتخدم  -باإلضافة إىل صممــه  -القدرة عىل
التواصل لفظيا ً (البعض يتواصل بلغة اإلشــارة)،
فالتطبيق يم ّكنه  -كلما أراد التواصل مع شخص
آخر -من كتابة رسالةٍ تُقرأ مبارش ًة بواسطة تقنية
الذكاء االصطناعي ،ليسمعها محاوره عىل الطرف

نظارات ذكية تساعد الصم على قراءة المحادثات حولهم
طــوّرت رشكــة  ،XRAI Glassنظــارات
 Nreal›s ARتُتيح للصم وضعاف السمع إجراء
محادثات مرتجمة مبــارشة يف مجال رؤيتهم.

وتحتــوي النظــارات عىل ميكروفــون يلتقط
الصوت ،ويرســله يف أقل مــن ثانية إىل الهاتف،
الذي يقوم بتحويل املحادثات إىل نصوص يمكن
قراءتها خالل وقت فعيل.
هذه التقنية املتطــورة يمكنها التعرف عىل
الصوت ،وتحديد من يتكلم؛ وتسمح ويمكن للصم
أو ضعاف السمع املشاركة يف املحادثات ،من دون
الحاجة إىل الرتكيز عىل الشــخص املتحدث وحده،
بما أن النظــارات تصوّر النص عىل العدســات
أمامهم .يُشــار إىل أن املحادثــات التي تلتقطها
النظارة الذكية يتم تخزينها عىل هاتف املستخدم
فقط بدال ً مــن التخزيــن الســحابي ،لحماية
خصوصية املستخدمني ،مع ضمان عدم التنصت
عىل محادثاتهم.
ويبلغ ســعر هذه النظــارات حواىل 483
دوالرا ً أمريكياً.

 Live Transcribeمن "غوغل" لتحويل المحادثات
إلى كالم مكتوب:
طور التطبيق مهندس أص ّم يف رشكة «غوغل»
يدعــى ديمرتي كانســكي ،وهو يحــوّل الكالم
املسموع واملحادثات إىل نصوص مكتوبة .يستمع
التطبيق ملا يــدور حولك من محادثات ويرتجمها
إىل كالم مكتوب عىل الشاشــة أمامك .وقد سهّ ل
هذا التطبيق انخــراط آالف الصم يف مجتمعاتهم
ومحيطاتهــم وباتت فكرة الخروج مع األصدقاء
ممكنة وسهلة نسبياً.

تطبيق إلكتروني يح ّول نصوص قصص األطفال إلى لغة اإلشارة
اآلخر ،ويمكــن لذلك املحاور أن يتحدث بشــكل
طبيعي ،فيقوم التطبيق بكتابة ما يقوله بشــكل
فوري عىل شاشــة األصم ،ما يجعل املحادثة أكثر
سالسة وشبيهة بالتبادل الصوتي الكالسيكي.

تكنولوجيا تساعد الصم على "اإلحساس" بالموسيقى الحية
بذلة «ملســية» جديدة دعمت إنتاجها رشكة
«فودافــون» تقدم تجربة جديدة للصم عشــاق
حفالت املوســيقى الحية .وتتضمــن البذلة 24

ذكاء يومًا بعد يوم،
بمهارة أيدي األطباء .تقنيات حديثة تزداد
ً
وبات المستحيل ممكنًا وبات األصم يسمع واألبكم يتواصل مع
اجتياح االختراعات التي ترتكز على الذكاء االصطناعي ،مس ّه ً
لة حياة
ً
ودامجة إياهم في مجتمعا ٍ
ت كانت
ذوي االحتياجات الخاصة
تتجاهلهم أو تتفاداهم لصعوبة التواصل معهم.

نقطة ارتجاج (اهتزاز) موزعة يف أنحاء الجســم،
من بينها نقــاط مثبتة عند املعصمني والكاحلني،
وتبدو تلــك النقاط االرتجاجية قــادرة عىل منح
الصم وثقييل السمع خاصية اإلحساس باملوسيقى
توافقا ً مع رنينها عىل املرسح.
وتتمثل التكنولوجيا هذه بأخذ املوسيقى مبارش ًة
من املؤدي (أو املصدر) يف وقتها الفعيل ،وتحويلها إىل
ارتجاجات مو َّزعة يف أنحاء جسمك كي تخلق إحساسا ً
بمحيط صوتي ارتجاجي .ويدرك الرواد املوســميون
للحفالت املوسيقية اإلحســاس الذي ترتكه األصوات
ذات الرتددات املنخفضة التي ترضب عىل الصدر خالل
الحفلــة األدائية ،لكن معظم األحاســيس لن تكون
مركزة هناك بمســاعدة البذلة اللمسية ،والتي تبقى
فعالة طوال  10ساعات بفضل البطارية.

توصل فريق من الباحثني يف رشكة Huawei
الصينية لإللكرتونيات إىل وســيلة فريدة ملساعدة
األطفال الذين يعانون مــن الصمم عىل تعلم لغة
اإلشــارة ،عن طريق اســتخدام تقنيات الذكاء
االصطناعــي يف ابتــكار تطبيق يمكنــه تحويل
النصوص يف قصص األطفــال إىل تلك اللغة التي
يستخدمها الصم والبكم يف التواصل مع اآلخرين.
ونبعت فكرة هــذا التطبيــق اإللكرتوني من
الشعور باالحباط الذي ينتاب اآلباء عندما يحاولون
قراءة كتاب ما لطفلهم املصاب بالصمم ،واملعاناة
التــي يجابهونها يف محاولــة توصيل املضمون إىل

هؤالء األطفال .ولعالج هذه املشكلة ،ابتكر الباحثون
يف قســم الذكاء االصطناعــي التطبيق اإللكرتوني
 Storysignأي «القصة بلغة اإلشــارة» الذي يمكن
تحميله عــى الهاتف املحمول أو الكمبيوتر اللوحي
وتغذيته بالقصص التي تثري اهتمام الطفل.
ويتضمــن التطبيــق اإللكرتونــي نموذجا ً
مجســما ً عىل شكل فتاة تســتخدم لغة اإلشارة
لقراءة كلمات القصة مع ظهــور النص األصيل
مكتوبا ً أسفل الشاشة .وكلما قام الشكل املجسم
بعمل اإلشارة الدالة عىل كلمة ما ،يتم تظليل هذه
الكلمة عىل الشاشة ،ما يساعد الطفل عىل الربط
بني اإلشــارات والكلمات ،ويضفي طابعا ً تعليميا ً
عىل التطبيق ،باالضافة اىل دوره الرتفيهي.
وقامت رشكة «أردمان أنيميشــن» لتصميم
الرســوم املتحركة بابتكار شــكل املجسم الذي
أطلقوا عليه اسم «ستار» .ومن مزايا هذه الفتاة
الكرتونية أنها تســتخدم تعابري الوجه وإشارات
الجسم لنقل املشــاعر واالنفعاالت املختلفة خالل
أحداث القصة ،ملســاعدة الطفل عىل فهم املعني
الحقيقي للكلمات يف ســياق القصة .وتم تطوير
هذا التطبيق اإللكرتوني بدعم من االتحاد األوروبي
للصم ،والجمعيــة الربيطانية للصم ،وهو متوافر
مجانا ً عىل نظامي تشغيل «أندرويد» و»أبل» ،وتم
إنتاجه بعرش لغات مختلفة يف عرش دول أوروبية.
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ريشي سوناك ...هل يُنقذ بريطانيا؟
كان وقوف ريشي سوناك أمام منبر متنقل ،خارج مقر رئاسة الحكومة البريطانية ،لإلدالء بتصريحه األول كرئيس وزراء
بريطانيا نقطة تح ّول بارزة على مستويات عدة .هو يبلغ  42عامًا ،و ُيعتبر أصغر رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا الحديث.
حتى أنه أول شخص أسمر وهندوسي يستلم هذا المنصب.
فشــل تراس يف هذه املهمة السبب الذي
بــــرونــــويــــن مــــادوكــــس
دفع األسواق وأعضاء الربملان إىل التمرد
عىل ميزانيتها .سيم ّر وقت طويل قبل أن
يحاول أي رئيــس وزراء تجنّب تعليقات
مكتب مسؤولية امليزانية (هيئة مستقلة
ملراقبة املال العام) ،كمــا فعلت تراس،
ال تقترص أهميــة الحدث عىل هذه
وقبل أن يطرح خطة إنفاق ورضائب غري
العوامل الرمزية ،بل تنذر هذه التطورات
مسؤولة لكن جاذبة سياسياً.
أيضا ً بعودة محتملة إىل الحُ كم املســتقر
حافظ بنك إنكلرتا عىل استقالليته
ّ
بعد  44يوما ً من األزمــات املتواصلة يف
وتمســك بمعالجة التضخم رغم رغبة
عهد سلفته ليز تراس ،وبعد ست سنوات
تراس الواضحــة يف تكليفه بهدف آخر
من الدراما السياسية املحتدمة.
يتعلــق باســتهداف النمو ،مــا يعني
تــراس شــخصية سياســية غري
تصعيب جهــود هــزم التضخم .من
مألوفة ،فهي تفتقر إىل الكاريزما أو قوة
الــروري أن يتابع البنك هذه املقاربة
اإلقناع ،ومع ذلك يعترب الكثريون دورها
نظــرا ً إىل التهديــدات التــي يطرحها
تخريبياً .لكنها لم تُخ ّرب يف نهاية املطاف
التضخم عــى حياة النــاس اليومية
إال عهدها كرئيسة وزراء وسبّبت كارثة
وفرص حُ كم البلد إذا أصبحت املشكلة
حقيقية لحزب املحافظــن .يُعترب هذا
راسخة داخلياً .بدأ الخوف من التضخم
الحزب من أنجح املنظمات السياسية يف
يزيد املطالب بتحســن األجور ويطلق
العالم ،لكنه يجازف اآلن بخسارة قوته يف
اإلرضابات .لكن تعلــو أيضا ً األصوات
االنتخابات العامة املقبلة وتكبّد خسائر
التي تدعو البنك إىل تربير تحركاته بكل
ّ
ال يمكن إصالحها .أصبحت مهمة إنقاذ
يتوسع هامش الوعي العام عند
وضوح.
البلد والحزب عىل عاتق سوناك اآلن.
ارتفاع أســعار الفائدة دوما ً لدرجة أن
كان ســقوط تــراس وصمة عار
تؤثر قرارات التكنوقراط غري ا ُملنتَخبني
هائلة يف بل ٍد يتعامــل أصالً مع تكاليف
بشــدة عىل حياة الناس .يجب أن يأخذ
سوناك متحدّثًا في مجلس العموم في أول يوم له رئيسًا لوزراء بريطانيا | لندن 26 ،تشرين األ ّول ( 2022أ ف ب)
االضطرابات االقتصادية والسياســية
سوناك هذا الوضع باالعتبار حني يرشح
صعوبة يف التفوق يف االســتطالعات
يف املقابــل ،يظن املعارضــون أن ذلك
اكتساب هوية مناطقية أكرب من أسماء
املرتاكمــة عىل مر ســت ســنوات منذ
أهمية اســتقاللية البنك ورضورة هزم
طوال سنوات ،لكنه يتفوق اليوم عىل
االقــراح لن يُحــدِث فرقــا ً كبريا ً عىل
مثل ترييزا ماي أو بوريس جونســون
التصويــت عىل قــرار االنســحاب من
التضخم يف أرسع وقت.
حزب املحافظني بفارق لم
مستوى استقرار األحزاب أو الحكومات
أو ليــز تــراس .هذا
االتحــاد األوروبي ،يف
يُفــرض أن تبــدأ أي
يكن يحلم به ،حتى أنه قد
ألنه ســينتج تحالفات تبقى فيها تلك
الوضع أعــاد تأجيج
حزيران .2016
خطة واسعة يطلقها سوناك
يكســب أغلبية مطلقة يف
األصوات حاســمة .لكن قد يكون تغيري
االقرتاح الــذي يخيّم
جــــــــــاءت
لتجديد الثقة مــن الداخل،
نهاية املطاف .لهذا السبب،
نظام التصويت أكثر قــدرة عىل تمثيل
عىل أوساط السياسة
االضطرابات املتواصلة
تزامنا ً مع كشــف الخطط
مــن املســتبعد أن تَ ْ
صدُر
تعقيدات بريطانيا املعارصة ،وقد يقنع
الربيطانية دوماً :هل
يف القيــادة الربيطانية
الرضيبية ومستوى اإلنفاق
ّ
ً
ً
مبدأ
ي
ن
تب
إىل
دعــوات
أي
أصواتهم
بأن
الناخبني
من
ا
متزايد
ا
عدد
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الوقــت
حان
لتزعزع مكانة اململكة
حب العام بكل وضوح .ســتكون
وجد حزب العمال صعوبة
كان الفتًا أن تر ّ
لهــا قيمة يف ظــل حمالت التشــكيك
املتحدة يف العالم .قد ال في التفوق في االستطالعات عن النظام االنتخابي
التمثيل النســبي من هذا الهند بفوز سوناك جميــع الخيــارات املتاحة
يكون هذا الرضر دائما ً
املعسكر يف الوقت الراهن.
الواسعة بأهمية الحكومة اليوم.
املبني عىل «التصويت
شائكة .عىل غرار عدد كبري
يطرح حــزب العمال نســخته
لكــن يتطلب إصالحه طوال سنوات لكنه يتفوق التعددي» واســتبداله
وصل سوناك إىل السلطة بما في ذلك رئيس مــن الديمقراطيــات التي
الوزراء الهندي
وســط هذه الفوىض كلها.
الخاصة مــن هذه املشــاكل لجذب
جهودا ً كــرى .يجب اليوم على حزب المحافظين بنســخة من التمثيل
تشمل ســكانا ً متقدمني يف
ً
ً
ا
جزء
أن
ال
أو
يــدرك
أن
يجب
اململكة
مناطق
مختلــف
يف
الناخبني
النسبي؟ يظن مؤيدو
أن تثبــت الحكومــة
السن ،ال تملك اململكة املتحدة
بفارق لم يكن يحلم به
ناريندرا مودي
تماســكها ،فتبدأ مثالً
من مؤسســات البلــد زاد
املتحــدة ومــن جميــع االنتماءات
هــذا االقــراح أن أي
األمــوال الالزمــة لتقديــم
ّ
قوة بســبب االضطرابات التي سبّبتها
خصص زعيم حزب العمال،
العرقية.
مقاربة مماثلة ستســمح للمحافظني
بإصالح عالقاتها املضطربة مع أوروبا.
الخدمات العامة التي يريدها الشــعب.
تراس .قام الربملان بواجبه عرب محاسبة
كري ســتارمري ،جزءا ً كبريا ً من وقته
بعزل داعمي «بريكســت» املتشددين يف
تبقى مشكلة قيادة بل ٍد معقد تطغى
لكن يواجــه البلد أيضا ً زيــادة يف كلفة
املسؤولني وإجبار الحكومة عىل تفسري
ملحاربة العنارص اليســارية املتشددة
مختلف األحزاب ومنعهــم من التقرب
عليه الحكومة املركزية يف لندن ويشمل
خدمة الصحــة الوطنية ،حيث تبلغ مدة
مصدر األموال التــي تنوي إنفاقها .كان
داخــل حزبــه .وجد حــزب العمال
من معســكر اليمني بهدف استمالتهم.
أطرافا ً بآراء متباعدة ورغبات متزايدة يف
انتظار العالج مستويات قياسية.
عىل صعيــد آخر ،يحتاج ســوناك إىل خطة
دقيقة لكبح تكاليف الطاقة التي تشــ ّكل مصدر
قلق واضطرابات يف حيــاة الكثريين .تعهد وزير
املال ،جرييمي هانت ،بتمديد السقف الذي حددته
تراس يف شــهر أيلول لفواتري الطاقة ،فقال إنه
سيبحث عن الطرق املناسبة لحماية أفقر الناس

سوناك ووزير المال جيريمي هانت

من تكاليف الطاقة املرتفعة .سيكون هذا التعديل
يف السياســة املعتمدة منطقياً .يف الوقت الراهن،
تســتفيد جميع األ ُ َس من هــذه املنافع ،بغض
النظر عــن مداخيلها أو ثرواتها .يف غضون ذلك،
يجب أن يضع سوناك سياسة متماسكة يف مجال
الطاقة انطالقا ً مــن مجموعة مبادرات متنوعة

كان قد أطلقها أسالفه .ال تزال املحطات النووية
الجديدة متأخرة بســنوات عن خطط بنائها ،لذا
يجب أن يتخذ ســوناك قراره حول إمكانية بناء
محطات أخرى ويحدد طريقــة دفع تكاليفها،
نظرا ً إىل املخاوف املســتجدة من أخذ التمويل من
الرشكات الصينية.
يُعترب التكسري الهيدروليكي الستخراج الغاز
الطبيعي مســألة مثرية للجدل داخل الربملان ،ألن
هذا املوضوع يؤجــج املخاوف املحلية وييسء إىل
التزامات بريطانيــا يف ملف التغري املناخي .يجب
أن يقرر ســوناك ما إذا كانــت الحاجة إىل تأمني
إمدادات أقــل كلفة وبعيدة عن الغاز الرويس أهم
من هذا الجدل ،ثــم يُقيّم قدرته عىل حصد الدعم
يف الربملان.
يُفرتض أن تكون مصداقية الحكومة محليا ً
ركيزة ألي جهود تهدف إىل إصالح سمعة اململكة
املتحدة خارجياً ،لكن ســيضطر سوناك لتعديل
جزء من عالقات البلد األساســية أيضاً .يف هذا
املجال ،ســتقوده الظروف أوال ً إىل أوروبا ،نظرا ً
إىل تقارب العمليات التجارية والروابط الثقافية
َ
الطرفني حتى اآلن .يجب أن تُعطى األولوية
بني
التخاذ قرار حاسم حول أيرلندا الشمالية ،علما ً
َ
الطرفــن تكلما عن اقرتاب إقرار سلســلة
أن
تســويات قد تســمح بتدفق معظم السلع بني
أيرلندا الشــمالية والرب الرئييس من دون تكبد
تكاليف هائلة.
إنه الحد األدنى املطلوب أيضا ً لتحسني العالقات
مع الواليات املتحدة ،حيث أوضحت إدارة جو بايدن
أنها تريــد أن تضع حدا ً لالضطرابــات التي تُهدد

السالم يف املنطقة .قد تصبح املحادثات مع االتحاد
األوروبــي حــول التدابري الالزمة لتحســن ّ
تنقل
الناس وتبادل الســلع والخدمات والرســاميل مع
اململكة املتحدة أكثر سهولة بعد حل مسألة أيرلندا
الشمالية .لكن ستبقى هذه املشاكل شائكة طوال
سنوات .يدرك االتحاد األوروبي أن بريطانيا تحاول
كسب بعض املنافع من وجودها يف السوق املوحدة،
لكن من دون تقبّل قيودهــا ،وهو ال يتعاطف مع
هذه الجهود ألي سبب.
كذلك ،ال يزال ملف الهجرة ،بما يف ذلك هجرة
الطالب والعمال الذين يحملون تأشــرات ،مثريا ً
للجدل يف أوســاط حزب العمال واملحافظني يف آن.
كان الفتا ً أن ترحّ ب الهند بفوز سوناك ،بما يف ذلك
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تمنى أن
تزيد قوة هذا «الجرس الحي» مع بالده.
أخرياً ،قد يحصل ســوناك عىل أقوى ركيزة
إلعادة بناء ســمعة البلد عىل الســاحة الدولية
بفضل الدعم الكبري الذي تقدّمه اململكة املتحدة
ألوكرانيا .كان بوريس جونســون يحب الظهور
إىل جانب الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي
أمام الكامــرات ،وقد أكد عىل هذا املوقف الداعم
عرب إرسال أسلحة ومساعدات منذ بداية الحرب.
وكان ذلك الدعــم كفيال ً بتقويــة مكانة لندن
تجاه حلفائها ،حتــى أنه أعاد التأكيد عىل التزام
بريطانيا بالدفاع عن الحرية وحماية الســيادة
وحُ كم القانون .إنها قيم البلد األساســية ،وهي
تش ّكل ركيزة ملكانته يف العالم .قد يتحسن موقع
البلد أيضا ً إذا أثبــت رئيس الوزراء الجديد قدرته
عىل إنهاء واليته بالكامل.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٧١الســـنة الـرابـعـة

17

الـسـبـت  ٢٩تشرين األول 2022

تر ّ
ددات بيان "«المركزي"» محدودة على سعر الدوالر وانخفاض أسعار السلع

مؤسسات تحويل أموال ُتوقف خدمة "«الصرافة"»
ّ
تشهد السوق السوداء في لبنان «حربًا شعواء» على وقع
ترنّحات سعر صرف الدوالر تارة صعودًا وطورًا نزو ًال .فالبيان
الذي أصدره مصرف لبنان أو الذي جاء فيه لن يكون بعد
اليوم شاريًا للدوالر بل بائعًا له ّ
خفض سعر الصرف من
 40500ليرة لبنانية إلى  37ألف ليرة لبنانية .أما اليوم
وبعد مرور ستة أيام على صدور البيان ،فإن السعر هوى
الى  35ألف ليرة ثم عاد وارتفع الى  37ألفًا ما يثير البلبلة
في سوق الصرافة.
رمــــاح الـــهــاشــم
كان لوقــع بيــان مــرف لبنان
إرتــدادات أخرى ال ســيّما ّ
توقف رشكة
 OMTعن رشاء الدوالر ،وتجاهل التجار
هبوط الــدوالر ،ماذا يحصــل هل هو
«بالون إختبار» أم ّ
أن الســوق السوداء
لن تتأثّــر بالتعاميــم والبيانات لوجود
مضاربات تفوق قوة التعميم؟.
ويؤ ّكد مســؤول يف الـــّ ،OMT
أن
«مكاتبه التــي كانت تشــري الدوالر
ملصلحة مرصف لبنــان يف كافة فروعها
من خــال زبائنها ّ
توقفت اليوم عن ذلك
األمر بعــد صدور بيان مــرف لبنان
كونها تبيعه حرصا ً اىل مرصف لبنان».
ويضيــف« ،بمــا ّ
أن «الحــواالت
الخارجيــة» التــي تصــل إىل الـOMT
هي بالدوالر تحديدا ً فــإن الزبائن كانوا
يطلبون تحويلها اىل اللــرة اللبنانية يف
الفرع ،أمّ ا اآلن فلن يتم ّكنوا من ذلك ّإل يف
مراكز الرشكة التي لدى أصحابها رخصة
رصّ اف فئة أوىل».

متى تعود الخدمة؟

ويُشدّد املســؤول عىل ّ
أن «الخدمة
توقفــت تلقائياً ،بالتزامــن مع صدور

البيان ،ويظهــر ذلك بوضوح عىل املوقع
الرســمي للرشكة ،حيث يظهر يف األعىل
أن الخدمة غري فعّ الة ،وسيعود تفعيلها
بيان جدي ٍد عن مرصف لبنان
عند صدور
ٍ
يقيض بذلــكَّ ،إل أنه ال يوجد وقت مُحدّد
إلعادة التفعيل ّ
ألن ّ
نص البيان أشــار اىل
توقف مرصف لبنان عــن رشاء الدوالر
إشعار آخر».
حتى
ٍ

تأثير البيان «حياتيًا»

أما عن تأثري هذا البيان عىل ســعر
الرصف وأســعار الســلع واملحروقات،
فيقول الخبري اإلقتصادي لويس حبيقة
إن «من يريد رشاء الدوالر ســيتم ّكن من
ّ
منصة صريفة أي
اإلقدام عىل ذلك عــر
ما يوازي الـــ 30ألف لرية ،وبالتايل وفقا ً
للمنطق يجب أن يشــهد دوالر الســوق
السوداء إنخفاضا ً ملحوظا ً إىل أن يصل إىل

وفقًا للمنطق يجب أن يشهد
دوالر السوق السوداء إنخفاضًا
ملحوظًا إلى أن يصل إلى مستوى
سعر «صيرفة»

لماذا لم ينخفض الدوالر؟

يوضــح الخبــر اإلقتصــاديّ ،
إن
«أسبابا ً عدة وراء عدم إنخفاض الدوالر
يف السوق الســوداء ،ومنها عدم فعالية
منصــة «صريفة» أو بمعنــى آخر عدم
حيازة مــرف لبنان عــى كميّة من
ّ
لضخها يف السوق».
الدوالرات
ويُتابع« ،كما ّ
أن هناك احتماال ً آخر
مُستبعد ،وهو أن «املركزي» أصدر البيان
وكأنه يحــاول رمي «بالــون هواء» يف

...وأسعار السلع؟

وعن ســبب عدم إنخفاض أسعار
املواد الغذائيّة ،لحظــة إنخفاض دوالر
السوق السوداء مع صدور البيان ،فيُع ِّلل
ّ
بــأن «الســوبرماركات لم
حبيقة ذلك
تتمكن من ذلك ألن الدوالر عاود اإلرتفاع
برسعة قياسيّة» .وبما ّ
أن مرصف لبنان
لن يعود شــاريا ً للدوالر ،يُشري حبيقة اىل
أن «املســتفيد األول من هذا البيان هو
بالتأكيد رشكات الصريفة التي تَســتفيد
من لعبــة «الطلوع والنــزول» وتكون
رابحة يف جميع األحوال».
«لكن التأثري السلبي يقع دائما ً عىل
املواطن العادي الذي يضط ّر إىل بيع الدوالر

حبيقة :ال تبيعوا الدوالرات إال
عند الحاجة وال تنتظروا هبوطًا
حادًا في سعر السوق السوداء
بسعر مُنخفض لقضاء إحتياجاته التي
تتأثّر بالــدوالر صعودا ً وال تتأثر به نزوال ً
فيدفع الثمن يف الحالتَني» ،وفق ما يلفت
حبيقة.

«لعبة خطيرة»

وإزاء هذه اللعبة الخطرية يف موضوع
تح ّركات ســعر رصف الــدوالر ،يتوجه
الخبــر اإلقتصادي حبيقــة بنصيحة
هامة إىل جميع املواطنني اللبنانيني بعدم
اإلقبال عىل بيع الــدوالرات إال إذا كانت
لديهم حاجة اىل ذلك ،وال تنتظروا هبوطا ً
حادا ً يف سعر السوق السوداء».

بعدما افتتح ســعر رصف الدوالر عىل سعر  37500لرية يف السوق السوداء امس وت ّم تداوله لدى الرصّ افني
بأق ّل بقيمة  1000لرية لبنانية أي بسعر  36500لرية لبنانية ،عاد بعد ظهر أمس وسجّ ل تراجعات فبلغ مسا ًء
 36800لــرة لبنانية للرشاء و  36900لرية لبنانية لبيع الدوالر الواحد أي بزيادة بقيمة  700لرية لبنانية عن
إقفال أمس األول الذي سجّ ل  36200لرية.
ّ
منصة «صريفة» سجّ ل حجم التداول عليها ليوم أمس  26مليون دوالر أمريكي (أي برتاجع
وعىل صعيد
بقيمة  4ماليني دوالر عن إقفال امس األول) ،بمعدل  30100لرية لبنانية للدوالر الواحد ،وفقا ً ألسعار رصف
العمليات التي ّ
نفذت من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.
وذ ّكر مرصف لبنان انه «عىل املصارف ومؤسسات الرصافة االستمرار يف تسجيل كل عمليات البيع والرشاء
عىل منصة  ،Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة يف هذا الخصوص».

أصدر حاكم مرصف
لبنــان قرارا ً وســيطا ً
رقــم  ،13494قــى
بتعديل القرار االسايس
رقــم  13384تاريــخ
 2021/12/16املتعلق
باجراءات اســتثنائية
للســحوبات النقدية
(والتــي تجــري عىل
أســاس التعميم 161
اذ ت ّم تمديــده اىل 30
ترشين الثاني .2022
وجــاء يف القرار:
«بنــاء عــى القرار االســايس رقم
 13384تاريخ  ،2021/12/16وتعديالته املتعلق باجراءات
اســتثنائية للســحوبات النقدية ،وبناء عىل قرار املجلس
املركــزي ملرصف لبنان املتخذ يف جلســته املنعقدة بتاريخ
 ،2022/12/28يقرر ما يأتي:
املادة االوىل :يلغى نص املادة الرابعة من القرار االسايس
رقم  13384تاريخ  ،2021/12/16ويستبدل بالنص التايل:
يعمــل بهذا القرار فور صــدوره وتطبق رشوطه ملدة
تنتهي بتاريخ  ،2022/11/30قابلة للتجديد.
املادة الثانية :يعمل بهذا القرار فور صدوره.
املادة الثالثة :ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية».

أسواق وعمالت

هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

مستوى سعر «صريفة»ّ ،إل ّ
أن ما حصل
هو عكس ذلك فلحظة صدور البيان شهد
دوالر السوق السوداء إنخفاضا ً وصل إىل
ما يقــارب الـ 35ألفــاً ،ويف اليوم التايل
شــهدنا إنخفاضا ً يف أسعار املحروقات،
لكن ما لبث أن عــاود اإلرتفاع ليصل إىل
 37ألفا ً ونصف ،وحتى أسعار املحروقات
عاودت اإلرتفاع».

الســوق من أجل خفض سعر الرصف يف
السوق الســوداءَّ ،
وإل كان من ا ُملفرتض
أن ينخفض ليصل إىل مستوى «صريفة»
وإما أن يبلغ مستوى زهيدا ً عنه».

الدوالر يرتفع إلى  36900ليرة
وتداوالت ««"صيرفة"»  26مليون دوالر

تمديد العمل بالتعميم 161
لغاية نهاية تشرين 2

اليـــــورو
$ 0.99

أوقفت الـ OMTتصريف الحواالت الخارجية التي تصل عبرها (فضل عيتاني)

إطالق  3مناقصات لشراء الفيول
والتغذية الكهربائية إلى  10ساعات
أطلقــت وزارة الطاقــة وامليــاه املديرية
العامة للنفط أمس ،ثالث مناقصات لرشاء كل
من مادتي الفيول اويــل Grade A et Grade
 Bومادة الغاز أويل لصالح مؤسســة كهرباء
لبنان .وبحســب دفاتر الرشوط ،سيتم فض
العروض يف ترشين الثاني عىل أن يت ّم تســليم
الفيول ما بني  1و 10كانون االول .2022
ويأتــي ذلــك عطفــا ً عىل املشــاورات

االسترليني
$ 1.1567
الين الياباني
$ 0.0068

بيـتـكـوين
$ 20485
الذهب
$ 1644

واالجتماعات التــي أجريت بني رئيس مجلس
الوزراء ووزيــر الطاقة وامليــاه وليد فياض
ووزارة املاليــة وحاكم مــرف لبنان ،والتي
أفضت اىل إبالغ فيــاض بتأمني التمويل الالزم
لرشاء مشــتقات النفط لتشغيل معامل انتاج
الطاقة التابعة ملؤسســة كهرباء لبنان وصوال ً
اىل معدل تغذية يومي بني  8و 10ساعات.
وبالنسبة اىل مكان تقديم وتقييم العروض

CMC crypto
$ 479
الفـضـة
$ 19.07

فهو يف املديرية العامة للنفط يف فرن الشــباك
ســنرت غاريوس يف الطابقني العارش والحادي
عــر وللمزيد من املعلومــات يُرجى الدخول
عىل املوقعني الرسميني للمديرية العامة للنفط
ولهيئة الرشاء العام  www.ppa.gov.lbو www.
.dgo.gov.lb

الروبل
$ 0.0163

اليوان الصيني
$ 0.1379

الليرة التركية
$ 0.0538

بــرنــت
$ 95.72

خام WTI
$ 87.94

طن القمح
$ 330

١٨

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - 971السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٢٩تشرين األول 2022

تسعيرة المولّدات الخاصة ترتفع  1031و  1134ليرة
إرتفع الســعر العادل لتعرفات املولــدات الكهربائية
الخاصة من شـهر ترشين االول ،كما أعلنت وزارة الطاقة
واملياه يف بيــان امــس ،اىل  17.381ل.ل .عن كل كيلواط
ساعة مقارنة مع  16350لرية لبنانية/كيلواط ساعة عن
شهر أيلول املايض أي بزيادة بقيمة  1031لرية لبنانية.
وتأتي تلك التعرفة للمشــركني بالعدادات يف املدن أو
التجمعات املكتظة أو عىل ارتفــاع أقل من  700مرت وفق
التايل:
 قدرة  5أمبري 125.000 :ل.ل + .املقطوعية الشهرية* 17.381ل.ل .عن كل كيلواط ساعة.
 قــدرة  10أمبــر 245.000 :ل.ل + .املقطوعيــةالشهرية * 17.381ل.ل .عن كل كيلواط ساعة.
وللمشــركني بالعدادات يف القرى أو املناطق املتباعدة
أو عــى ارتفاع اكثر من  700مرت حــدّدت التعرفة بقيمة
 19.119ل.ل .عن كل كيلواط ســاعة مقارنة مع 17985
لرية/كيلواط ساعة ،أي بزيادة بقيمة  1134لرية لبنانية.
باإلضافــة إىل هامش ربح جيد ألصحابها ،وقد أخذنا بعني
واحتسبت التسعرية كما ييل:
االعتبار وبالتنســيق مع وزارة االقتصــاد والتجارة كلفة
 قــدرة  5أمبري 125.000 :ل.ل( .ثابت)  +املقطوعيةتوزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية املولد.
الشهرية *  19.119ل.ل .عن كل كيلوواط/ساعة.
وهي تأخذ بعني االعتبار يف احتســاب
 قدرة  10أمبري 245.000 :ل.ل( .ثابت)مكونــات اساســية فيها ككلفــة الزيوت
 +املقطوعية الشــهرية *  19.119ل.ل .عن
والفالتــر وتهالــك املولد املعدل الوســطي
كل كيلوواط/ساعة.
وتضــاف  120.000ل.ل .عىل الشــطر  17.381ليرة  /كيلواط الشهري لسعر الدوالر يف السوق املوازي الذي
بلغ  38.990ل.ل.
الثابت من تســعرية العــدادات لكل  5أمبري
ساعة تسعيرة
وصدرت هذه التسعرية بنا ًء عىل الجدول
إضايف.
المولدات لتشرين
الحسابي املعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ
وأشــارت وزارة الطاقــة اىل أن «هــذه
تاريخ 2010/10/14؛ وتطبيقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم
التعرفـة مبنية عىل أساس سعر وسطي لصفيحة املازوت
 2الصادر بتاريخ  2011/12/14يف شــأن إتخاذ التدابري
( 20ليرتاً) يف شــهر ترشين االول البالــغ  860.700ل.ل.
الالزمة لضبط تســعرية املولدات الخاصة ،وإســتنادا ً إىل
وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكالف املولدات

الضمان يتجاوب مع زيادة قيمة
السلفات المالية الشهرية
بحــث املديــر العــام للصندوق
الوطني للضمان االجتماعي د .محمد
كركي مع نقيب أصحاب املستشفيات
الخاصة يف لبنان سليمان هارون ووفد
من أصحاب ومديري املستشفيات ،يف
حضور نقيب مســتخدمي الصندوق
حسن حوماني ،يف امللفات التي تعنى
بالشــأن الصحي واالستشــفائي يف
البالد ،بخاصــة «كيفية تأمني العالج
الــازم للمضمونــن يف أقــل تكلفة
ممكنة».
واعترب املجتمعون أن حل موضوع
زيادة تعرفة جلســة غسيل الكىل عىل
رأس سلسلة القضايا التي تطرق اليها
املجتمعون ،حيث جرى اتصال مبارش
مع وزير العمــل مصطفى بريم ،الذي
وعد باملصادقة الفورية عىل قرار زيادة

التعرفة فور وصــول الكتاب الخاص
بذلك من الضمان ،ملــا لهذا امللف من
أهمية بالغة لجهة التــزام الصندوق
تغطية هــذا العمل الطبي  100يف املئة
وحرصــه عىل عدم تكبيــد املضمون
املريض أي مبالغ مهما بلغت قيمتها.
كذلك تطرق املجتمعون اىل رضورة
زيادة التعرفات الطبية واالستشفائية
بالقدر الكايف الذي يســمح للمضمون
برعايــة صحية الئقــة .وجدد كركي
دعوته اىل «تضافــر الجهود من أجل
تحقيق هذه الغايــة من دون تحميله
مبالغ ماديــة ضخمة وفروقات مالية
غري مربرة.
وأبدى كركــي تجاوبه مع مطلب
املجتمعني بزيادة قيمة السلفات املالية
الشــهرية وذلك بما يتناسب وزيادة

اإلستيراد والتصدير
الزراعي بين لبنان والعراق

آلية التطبيق املشــركة بني الــوزارات (الطاقة الداخلية
واإلقتصاد) املعلــن عنها بتاريــخ  2011/12/20والتي
حَ دّدت مســؤولية وزارة الطاقة واملياه يف تعميم تسعرية
املولدات الخاصة إستنادا ً اىل أســعار املازوت يف نهاية كل
شهر».
واضاف بيان وزارة الطاقــة :يف ما يختص باملصاعد
واألقســام املشرتكة التي تشــرك بقدرات ثالثية األطوار
( )Triphaseينبغي عىل صاحب املولد احتســاب الشــق
الثابت من التســعرية عىل أســاس قدرة الطــور الواحد
( .)monophaseعىل ســبيل املثال اذا كان اشرتاك املصعد
واألقســام املشــركة بقاطع ثالثي األطوار  3x15أمبري
يُحتسب الشق الثابت عىل أساس قدرة  15أمبري وليس 45
أمبري أي 365.000لرية وليس  1085.000لرية.

إنخفاض في حجم
وسعر ربطة الخبز
حدد وزير االقتصــاد والتجارة يف حكومة ترصيف
االعمــال أمني ســام يف قرار أصدره أمس التســعرية
الجديدة لوزن وسعر الخبز اللبناني «االبيض» يف االفران
مواكبة النخفاض سعر رصف الدوالر ،وفقا ً ملا ييل:
 ربطة حجم صغري عــى أال يقل وزنها عن 340غراما ً  10,000لرية لبنانية كحد اقىص ،مقارنة مع 11
ألف لرية لبنانية لوزن  365غراما ً يف التسعرية السابقة
الصادرة يف  20ترشين األول.
 ربطة حجم وســط عىل أال يقل وزنها عن 835غراما ً  17,000لرية لبنانية كح ّد اقىص ،مقارنة مع 18
ألف لرية لربطة بوزن  845غراماً.
ربطــة حجم كبري عىل أال يقــل وزنها عن 1.107
غرامات  21,000ل.ل (واحد وعرشون ألف لرية لبنانية)
كحد اقىص ،مقارنــة مع  22ألف لرية لــوزن 1.110
غرامات.

إجتمع وزير الزراعة في حكومة
تصريف األعمال عباس الحاج
حسن مع السفير اللبناني في
العراق علي حبحاب يرافقه
الملحق االقتصادي في السفارة.
وت ّم بحث العالقات الثنائية بين
البلدين ،اضافة الى عرض ملف
استيراد وتصدير المنتجات
الزراعية من وإلى لبنان وأهمية
العالقات الثنائية على المستوى
الزراعي ال سيما اإلتفاقية المزمع
عقدها بين البلدين .والتقى الحاج
حسن المدير االقليمي لبرنامج
األغذية العالمية عبدالله الوردات
وفريق عمله .وتم البحث في
مجال تنشيط القطاع الزراعي
ومساعدة المزارعين من خالل
برنامج االغذية العالمية .WFP

 1.5مليون ليرة تعرفة
«التعاونية» لغسل الكلى
أعلنت المديرية العامة لتعاونية
موظفي الدولة تعديل التعرفة
المعتمدة لجلسة غسل الكلى
لتصبح مليون و 500ألف
ليرة لبنانية بدال ً من مليون
و 250الف ليرة لبنانية تُدفع
للمستشفى ،وذلك اعتبارا ً من
االول من تشرين الثاني .2022
أما في ما خص أتعاب الطبيب،
فهي توازي  225ألف ليرة
لبنانية ،بحسب التعاونية.

األوضاع اإلقتصادية
بين شقير وميقاتي
بحث رئيس الهيئات االقتصادية
الوزير السابق محمد شقير مع
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس
في السراي الحكومي ،في األوضاع
االقتصادية واالجتماعية وآخر
التطورات والمستجدات الحاصلة
في البالد .وقال شقير إن «االجتماع
كان مناسبة أيضا ً لتهنئة الرئيس
ميقاتي بإتمام عملية ترسيم
الحدود الجنوبية والتوقيع عليها»،
آمالً أن «يش ّكل هذا اإلنجاز فاتحة
خير على لبنان واللبنانيين».

تزايد قلق األميركيين مع تحقيق التضخم 8.2%

رقم اليوم

%40

التعرفات الطبية واالستشفائية التي
بلغت حواىل ثالثة أضعــاف إذ لم تعد
تغطي الســلفات الحالية سوى  30يف
املئة من قيمة الفواتري االستشفائية.
أما يف مــا يتعلق بملــف املبالغ
املقطوعة ،فت ّم التوافق عىل دراســة
كيفية تطبيقها وبخاصة أن أســعار
وزارة الصحة العامة لم تجدد منذ 25
سنة ويجب تعديلها.
وتباحث املجتمعون بملف التغطية
الصحية واالستشــفائية ملستخدمي
الصنــدوق ورضورة إيالئهم االهتمام
الــازم بخاصة أن رواتبهــم لم يطرأ
عليهــا أي زيادة جوهريــة كما حال
املؤسسات واإلدارات األخرى ،وقد أبدى
النقيب هارون تجاوبا ً كبريا ً مع األفكار
التي عرضها النقيب حوماني».

أخبار سريعة

خسارة قيمة
الجنيه المصري
أمام الدوالر

بعد ساعات من رفع سعر رصف الدوالر أمام العملة املرصية ،تجاوز
الدوالر الواحد حاجز  23جنيها ً مرصياً ،ليفقد الجنيه نحو  40يف املئة من
قيمته أمام الدوالر منذ آذار املايض.
وتتوقف زيادة نســبة التضخم املتوقعــة يف مرص ومدتها بعد قرار
البنك املركزي خفض قيمة الجنيه املــري أمام الدوالر ليصل إىل أدنى
مســتوى له ،عىل قدرة الحكومة املرصية يف تحقيق برنامجها الهادف
لزيادة التدفقات النقدية وترشــيد اســتهالكها ورفــع اإلنتاج وتقليل
االسترياد ،إضافة إىل تحويل الســيولة النقدية املتبقية لدى املواطنني إىل
ودائع بنكية.
وأعلن البنــك املركزي عن إخضاع ســعر رصف الجنيه املرصي إىل
آليات العرض والطلب ،ورفع الفائدة بنسبة  2يف املئة ،واإللغاء التدريجي
لالعتمادات املســتندية لتمويل االســترياد ،تزامنا ً مع إعالن الحكومة
التوصل إىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل.
وســتحصل مرص بموجب االتفاق األخري مع الصندوق عىل قرض
بقمية  3مليارات دوالر خالل  46شــهراً ،ضمن قروض بقيمة تســعة
مليارات دوالر تمنحها مؤسسات تمويل دولية.

ّ
التضخم وغالء األســعار الشــغل الشــاغل للناخبني
بــات
ّ
وتغي املناخ .ويتزايد
األمريكيني ،متقدّما ً عىل اإلجهاض والسالح
ّ
التضخم إىل  8,2يف
القلق بهذا الشــأن ،يف الوقت الذي وصــل فيه
املئة يف أيلول عىل مستوى سنوي.
وقبل عرشة أيام عىل انتخابات التجديد النصفي ،يحظى هذا
املوضوع باألولوية بالنسبة اىل نســبة  46يف املئة من األمريكيني

مقابل نحو  37%قبل شــهر ،وفقا ً ملسح أجراه معهد االستطالع
يف جامعــة مونماوث يف منتصــف ترشيــن األول .ويقول مدير
املعهد باتريك موراي «قد يُرتجم بحماســة أكرب لدى الجمهوريني
وبحماسة أقل لدى الديموقراطيني» .أما أسعار املنتجات الغذائية
واملأكوالت يف املطاعم واملتاجر فارتفعت بنسبة  11,2يف املئة منذ
أيلول .2021

 260مليار دوالر لمواجهة التضخم الياباني
أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس تخصيص حزمة إنفاق لتحفيز االقتصاد
بقيمــة  260مليار دوالر ملواجهة تداعيات التضخم وتراجــع قيمة الني .لكن املرصف املركزي
الياباني يرفض التخيل عن سياسته املتســاهلة للغاية التي سددت رضبة للعملة املحلية هذه
السنة ،لتفقد أكثر من  20يف املئة من قيمتها مقابل الدوالر.
وتأمل الحكومة بأن يرتفع اإلنفاق املايل عند احتساب استثمارات القطاع الخاص ،وفق ما
أفاد كيشيدا بعدما أقرت الحكومة موازنة إضافية تموّل جزئيا إجراءات تخفيف حدة األزمة.
وقال« :نريد حماية مصادر رزق الناس والتوظيف واألعمال التجارية مع تعزيز اقتصادنا
من أجل املســتقبل» ،بينما لفت إىل «أن الخطوة ستساهم يف رفع إجمايل الناتج الداخيل بنسبة
 4,6يف املئة» .وترتفع األسعار يف اليابان بأرسع وترية منذ ثماني سنوات ،رغم أن معدل التضخم
البالغ  3%ما زال أقل بكثري من املستويات املرتفعة للغاية التي تشهدها الواليات املتحدة وغريها.
ّ
وضخت اليابان التي تســجّ ل أحد أعىل معدالت ديون بالنسبة اىل إجمايل ناتجها الداخيل ،مئات
مليارات الدوالرات يف اقتصادها عىل مدى العامني املاضيني لدعم التعايف من وباء كوفيد.

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.
بريوت  17ترشين األول 2022
وزير االتصاالت
م .جوني القرم
التكليف 492
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مقتل فلسطين َّيين برصاص الجيش اإلسرائيلي

قلق أممي من تصاعد دوامة العنف في الضفة

فيما تتصاعد حــدّة املواجهــات الدموية بني
الفلسطينيني والقوات اإلرسائيلية ،أعرب ّ
منسق األمم
املتحدة الخاص لعملية الســام يف الرشق األوســط
تور وينيســاند عن قلقه أمــام مجلس األمن أمس
من "شدّة العنف" يف الضفة الغربية ،حيث "تصاعد
اليأس والغضب ...م ّرة أخرى".
وإذ قال وينيسالند" :أقدّم تقريري اليوم (أمس)
يف حني تُعاني الضفة الغربية املحت ّلة دوامة سلبية"،
أضافُ :
"قتل وجُ رح عدد كبري ج ّدا ً من األشــخاص،
معظمهم فلسطينيون ،يف أعمال عنف يومية" ،مح ّذرا ً
من "تصاعد اليأس والغضــب والتوتر املرتاكم م ّرة
أخرى يف دائرة عنف داميــة يُصبح احتواؤها صعبا ً
أكثر فأكثر".
ّ
املنسق األممي قلقه يف شأن "شدّة العنف
وأبدى
يف الضفة الغربية املحت ّلة ،ال ســيّما مع ارتفاع عدد
الفلســطينيني الذين قتلتهم قوات األمن اإلرسائيلية
والهجمات املس ّلحة العديدة التي شنّها فلسطينيون
ض ّد إرسائيليــن ،بما يف ذلك جرائم القتل والعنف من
جانب مستوطنني".
وكشــف أنه قــدّم لجميع األطراف "رســالة
واضحة" مفادها أن "األولوية امللحّ ة تكمن يف تهدئة
الوضع" ،وشدّد عىل أن "هذا ال يُمكن أن يكون الهدف
بح ّد ذاته" ،ودعا للعودة إىل "العملية السياسية".

ويف هذا الصدد ،ح ّذر من أنه "إذا لم تت ّم معالجة
القضايا السياســية التي تُش ّكل أســاس املشكلة،
فسوف يستم ّر تزايد الريبة والعداء املتج ّذ َرين بعمق"،
مشريا ً إىل "إحباط الفلسطينيني وغضبهم املتزايدَين
بعد عقود من االحتالل اإلرسائييل".
ميدانيّــاًُ ،قتل فلســطينيان برصاص الجيش
اإلرسائييل بالقرب من حاجز حوارة عند مدخل مدينة
نابلس شمال الضفة الغربية .وأوضحت وزارة الصحة
الفلسطينية يف بيان أن "املواطن عماد أبو رشيد (47
عاماً) أُصيب برصاص االحتالل اإلرسائييل يف البطن
والصدر والرأس" ،مــا أدّى إىل مقتله ،فيما "أُصيب
اثنان آخران بجروح حرجة أحدهما يف البطن واآلخر
يف الصدر".
ويف وقت الحق ،أشــارت الــوزارة إىل مقتل أحد
املصابني وهو رمزي سامي َزبَا َرة ( 35عاماً)" ،متأثرا ً
بإصابته الحرجة برصاص االحتالل يف القلب" ،بينما
ذكر الجيش اإلرسائييل يف بيان أنه تلقى معلومات عن
"هجوم بإطالق نار من ســيارة عىل هدف عسكري
قرب نابلس".
وأضــاف أن "الجنود الذين يقومون بنشــاط
روتيني يف املنطقة حدّدوا مركبتَني مشبوهتَني ،وردّوا
بالذخرية الحية تجاههما" ،يف حني كشــفت مصادر
مح ّليــة لوكالة "فرانس بــرس" أن الرج َلني اللذَين

ظهور فلسطيني مسلّح خالل تشييع قتي َلين في مخيّم عسكر أمس (أ ف ب)

ينحدران من مخيّم عســكر قــرب نابلس ،كانا من
أفراد الدفاع الوطني الفلسطيني ُ
و"قتال خالل اشتباك
مســ ّلح مع الجيش اإلرسائييل يف بلدة حوارة جنوب
نابلس".
وحمّ ل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه

"حكومة االحتالل مسؤولية هذه الجريمة" ،مطالبا ً
املجتمع الــدويل بتوفري "الحماية الدولية للشــعب
الفلسطيني" ،ولفت إىل أن "أبو رشيد و َزبَا َرة من خرية
ضباط ومرتبات جهاز الدفــاع املدني ،وروّاد العمل
الوطني والتنظيمي واملجتمعي يف مخيّم عسكر".

الدوحة تستدعي السفير األلماني بسبب المونديال

تعرّضت قطر لحملة انتقادات واسعة بعد استضافتها المونديال (أ ف ب)

إستدعت الدوحة أمس سفري أملانيا لديها احتجاجا ً عىل ترصيحات
«غري مقبولة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري» ،أدلت بها وزيرة
الداخلية األملانية نانيس فايرس يف شــأن بطولة كأس العالم لكرة القدم
التي تستضيفها قطر يف غضون  3أسابيع.
وذكرت الحكومة يف بيان ّ
أن «وزارة الخارجية اســتدعت ســفري
جمهورية أملانيا االتحادية لدى الدولة ،وس ّلمته مذكرة احتجاج رسمية،
أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها لترصيحات»
فايرس يف شأن استضافة قطر للمونديال.
وأضافت ّ
أن األمني العام لوزارة الخارجية أحمد بن حسن الحمادي
س ّلم هذه املذكرة االحتجاجية للسفري األملاني ،مطالبا ً بـ»توضيحات يف
شأن هذه الترصيحات» .وأتى ر ّد الفعل القطري غداة قول فايرس خالل
مقابلــة تلفزيونية بثّت الخميس ّ
إن اســتضافة قطر للمونديال كانت
بالنسبة للحكومة األملانية «صعبة للغاية» ،مشدّد ًة عىل ّ
أن «هناك معايري
يجب االلتزام بها ،ومن األفضل عــدم منح رشف تنظيم البطوالت ملثل
هكذا دول».

إستفزاز صاروخي جديد لنظام بيونغ يانغ
يف اســتفزاز جديد للنظام الشيوعي يف بيونغ
َ
صاروخني بالستيَّني
يانغ ،أطلقت كوريا الشمالية
قصريَي املدى أمس ،يف وقت ح ّذرت فيه سيول من
تجربة نووية أخرى قد تُجريها جارتها الشمالية.
وتأتــي عمليتا اإلطــاق الصاروخيتان بينما
تختتم كوريــا الجنوبية  12يوما ً مــن التمارين
العســكرية الربمائية البحرية بمشاركة الحليف
األمريكــي ،وقبل بــدء تدريبات جوية مشــركة
بمشــاركة أكثر من  200مقاتلة أمريكية وكورية
جنوبية اإلثنني.
وذكــر الجيش الكوري الجنوبــي يف بيان أنه
َ
صاروخني بالســتيَّني من منطقة
«رصد إطــاق
تونغتشــون يف كوانغــوون بني الســاعة 11:59
والســاعة  ،»12:18يف إشــارة إىل إقليم يقع عىل
الساحل الرشقي لكوريا الشمالية.
وشــدّدت هيئة األركان املشــركة الكورية
الجنوبية عىل أن «جيشــنا كثــف عمليات الرصد
واملراقبة وهو عىل أهبة االســتعداد وبالتنســيق
الوثيق مع الواليات املتحدة» ،فيما قطع الصاروخان
مسافة  230كلم تقريبا ً عىل علو  24كلم وبرسعة
 5ماخ ،بحســب البيان الذي اعترب عملية اإلطالق
«استفزازا ً خطراً» ينتهك عقوبات األمم املتحدة.
ودانت قيادة منطقة املحي َ
طني الهندي والهادئ
َ
الصاروخني ،معترب ًة أنها
األمريكية عمليّتَي إطالق
تؤكد «التداعيات املزعزعة لالســتقرار» ألســلحة
كوريا الشمالية املحظورة.

وبينما كشف الرئيس الكوري الجنوبي يون
سوك يول أمام الربملان الثلثاء أن بيونغ يانغ عىل
ما يبدو «استكملت االستعدادات لتجربة نووية
سابعة» ،ح ّذرت الواليات املتحدة واليابان وكوريا
الجنوبية األربعاء مــن أن تجربة نووية كورية
شمالية ستســتدعي «ر ّدا ً قويّا ً غري مسبوق»،
وتعهّ دت ّ
رص الصفوف بــن الحلفاء األمنيني
اإلقليميني.
واعترب الباحث يف املعهــد الكوري للتوحيد
الوطني هونغ مــن أن التجربــة الصاروخية
األخرية ،مســعى مــن بيونغ يانغ للــر ّد عىل
التدريبــات «هوغــوك» الربمائيــة وتدريبات
«فيجيالنت ستورم» الجوية.
وقال هونــغ لوكالة «فرانس برس»« :تُدرك
كوريا الشــمالية أنه ليس بإمكانها منافســة
القدرات املشرتكة األمريكية  -الكورية الجنوبية،
لــذا تعتزم بدال ً مــن ذلك أن تظهر بــأن لديها
القدرة عىل رضب مركــز للقيادة الجوية لديهم
بصواريخها».
ورأى مح ّللون أن بيونغ يانغ اســتغ ّلت حال
الجمود يف األمم املتحدة إلجراء مزيد من تجارب
األســلحة .ومجلس األمن منقسم منذ أشهر يف
شأن الر ّد عىل طموحات بيونغ يانغ النووية ،مع
انحياز روسيا والصني إىل جانب كوريا الشمالية
بينما تُطالب الدول األخــرى يف املجلس بفرض
عقوبات.

ّ
يخص األحداث
كما اعتربت الوزيرة األملانية يف ترصيح آخر أنّه «يف ما
الرياضية الدولية يف املســتقبل ،يجب أن نتأ ّكــد من ارتباط منح رشف
االستضافة والتنظيم بمعايري حقوق اإلنســان» ،بينما شدّدت مذكرة
االحتجاج عىل «رفض دولة قطر التام لهذه الترصيحات ّ
بحق دولة تُمثّل
استضافتها لبطولة كأس العالم انصافا ً ملنطقة ظ ّلت تُعاني من صورة
نمطية ظاملة لعقود» .كما استغربت املذكرة إدالء الوزيرة األملانية بهذه
الترصيحات «قبل زيارتها الرســمية للدوحة األسبوع املقبل» ،معترب ًة
ّ
أن هــذا األمر «يُخالف األعراف والتقاليد الديبلوماســية» .ونقل البيان
عن ماجد بن محمد األنصاري ،مستشــار نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية ،املتحدّث الرسمي لوزارة الخارجية ،قوله ّ
إن ترصيحات
الوزيرة األملانية «مرفوضة ومستهجنة ومستف ّزة للشعب القطري».
وشــدّد األنصاري عىل أنّه «ليس مقبوال ً تسجيل الساسة مواقف
ّ
املحل عىل حساب عالقات بلدانهم مع الدول األخرى» .وهذه
لالستهالك
أوّل م ّرة تستدعي فيها الدوحة سفريا ً احتجاجا ً عىل ترصيح ملسؤول يف
بلده يف شأن استضافتها املونديال.

واشنطن وأوتاوا لمساعدة هايتي
شــدّدت الواليات املتحدة وكندا عىل رضورة
تقديم دعم دويل لهايتي ،بعدما أعلنت أوتاوا إنشاء
بعثة لتقييم الوضع هناك ،لكنّهما لم تتحدّثا عن
الجهة التي قد تقود قوة تدخل محتملة يف الدولة
الواقعة يف منطقة الكاريبي.
وأ ّ
كــد وزيــر الخارجية األمريكــي أنطوني
بلينكن خالل مؤتمر صحايف مشــرك مع نظريته
الكنديــة ميالني جويل يف أوتــاوا أن «املحادثات
مستم ّرة» يف شأن هذه القوة التي ستعمل بشكل
أسايس عىل تقديم الدعم للرشطة يف هايتي.
وقال بلينكن« :نحن متفقون عىل أن الوضع
يف هايتي ال يُمكن أن يســتم ّر ،بني نقص الغذاء
والوقود وتفيش الكولريا والعصابات التي تُحارص
املوانئ وتُ ّ
رهــب املدنيني» ،فيمــا التقى الوزير
األمريكي رئيس الوزراء الكندي جاســتن ترودو
للبحث معه أيضا ً بالوضع يف هايتي.
وشدّد بلينكن وجويل معا ً عىل رضورة «قطع
العالقة» بني العصابات وبعض النخب السياسية
التي تُموّلها .ولدى ســؤالها عمّ ــا إذا كانت كندا
مســتعدّة لقيادة قوة التدخل هذه يف هايتي ،لم
تعط الوزيرة الكندية إجابة مبارشة ،لكنّها أ ّ
ِ
كدت
أن بعثة التقييم الكندية تهدف بالتحديد إىل تقييم
الوضع األمني عىل األرض.
وشدّدت جويل عىل أن أي قوة تدخل محتملة
ســتعمل «من أجل الهايتيني ومعهم» .وأضافت:
«نحن ندرس خيارات عدّة ،لكن يجب أن تســتند
إىل التقييم الصحيح عىل األرض».
وتعمل البعثــة الكندية حاليّــا ً عىل تقيص
الحقائق مــن العاملني عىل األرض بهدف «تأمني

الوضع األمني في هايتي يتدهور مع الوقت (أ ف ب)

وســائل مختلفة ملساعدة الشــعب يف هايتي»،
وفق ما أكــدت الحكومة التي تعتزم دعم «حلول
طرحها الهايتيون بهدف توفري الوصول إىل السلع
والخدمات األساسية».
وتأتي هذه الزيارة يف وقت يُحاول فيه املجتمع
الدويل مســاعدة هايتي التي تُعاني من عصابات
تنرش الرعب ،ووضع صحــي متفاقم مع تفيش
الكولريا عىل نطاق واســع .وطالبت الحكومة يف
هايتي املجتمع الدويل بمساعدتها ،وبإرسال قوة
لحفظ السالم .وقد ك ّرر األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوترييش هذا النداء.
لكن إرسال قوة مســ ّلحة ال يحظى بإجماع
ال يف صفوف الســكان يف هايتــي وال يف مجلس
األمن ،ولم تعرض أي دولــة بعد قيادة القوّة ،يف
حني أكدت الواليات املتحدة استعدادها لدعم هذه
القوة ،ولكن من دون قيادتها ،وكذلك فرنسا.

٢٠
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مهاجم يقتحم منزل بيلوسي ويعتدي على زوجها
قبــل أق ّل من أســبوعني عىل انتخابــات منتصف الوالية
املفصلية ،تعــ ّرض زوج رئيســة مجلس النــواب األمريكي
الديموقراطية نانيس بيلويس «لهجوم عنيف» يف منزل الزوجَ ني
أمس ،حيث نقل إىل املستشفى.
وقال الناطق باســم بيلويس ،درو هاميل يف بيان« :يف وقت
مبكر من صباح اليوم (الجمعة) ،اقتحم مهاجم منزل بيلويس يف
سان فرانسيسكو واعتدى بعنف عىل السيد بيلويس» ،موضحا ً
أن نانيس بيلويس لم تكن موجودة يف ذلك الوقت.
وأشــار هاميل إىل أن بــول بيلويس ( 82عامــاً) نُقل إىل

املستشفى حيث يتلقى «رعاية ممتازة ،ومن املتوقع أن يتعاىف
تماماً» ،فيما قبض عىل املشــتبه فيه وما زالــت دوافعه قيد
التحقيق.
وبحســب البيان ،أعربــت نانيس بيلــويس وأرستها عن
امتنانهم لرجال الطوارئ والخدمات الطبّية ،مطالبني باحرتام
خصوصيّتهم خالل هذا الوقــت ،يف حني أدان الرئيس األمريكي
جو بايدن «الهجــوم العنيف» عىل منزل بيلــويسّ ،
معبا ً عن
«دعمه أرسة بيلويس».
ونقل البيت األبيــض يف بيان أن «بايــدن ي ّ
ُصل من أجل

العائلة» ،وهو «ســعيد من أجل التعايف بشــكل كامل لبول»،
مطالبا ً بـ»مراعاة خصوصية عائلة رئيسة مجلس النواب».
ووفق رشطة الكابيتول ،وهي الجهة املسؤولة عن حماية
أعضاء الكونغرس ،ازدادت التهديدات املوجهة ضدّهم منذ العام
 ،2017من  3939إىل  9625يف .2021
وأُدين بول بيلويس بجنحة القيادة تحت تأثري الكحول بعد
تو ّرطه يف حادث ســيارة يف أيار ،وحُ كــم عليه بالحبس  5أيام
يف مقاطعــة نابا يف والية كاليفورنيــا .ويمتلك بيلويس رشكة
للعقارات مق ّرها سان فرانسيسكو.

تـتـمـــات
باسيل "يستأذن" نصرالله بالتصعيد :برّي "الشيطان األكبر"!

وبينمــا كان عون يؤكد أمام اإلعالميني املعتمدين يف القــر الجمهوري جهوزيته لـ»خرق
العرف» وتوقيع مراسيم قبول استقالة حكومة ميقاتي ردا ً عىل عدم تلبيته مطالب «التيار الوطني
الحر» الوزارية يف التشــكيلة الحكومية الجديدة ،توىل باسيل نفسه التشهري بالرئيس املكلف من
عىل منرب بكركي مشددا ً عىل أنه «بدعم من بري والخارج وبعض املرجعيات يخططون لوضع اليد
عىل رئاســة الجمهورية من خالل حكومة ترصيف األعمال وهي فكرة كارثية ستجلب الفوىض»
إىل البلد .ويف هذا الســياق ،علمت «نداء الوطن» ّ
أن باسيل نقل إىل نرصالله رسالة من عون تتضمن
تحميالً كامالً للمســؤولية لحلفاء «حزب الله» وعىل رأسهم بري الذي يح ّرض ميقاتي عىل عدم
االســتجابة ملطالب باســيل ،مؤكدا ً العزم عىل مواجهة مخطط بري وميقاتي ورئيس «الحزب
التقدمي االشرتاكي» وليد جنبالط الهادف إىل منع تأليف حكومة جديدة والدفع باتجاه أزمة فراغ
رئاسية وحكومية تربر الذهاب اىل انتخاب رئيس من دون االتفاق مع «التيار الوطني».
وبحسب املعلومات نفســهاّ ،
فإن رسالة عون عىل لسان باسيل جددت التأكيد لنرصالله عىل
«صالبة العالقة والتحالف» مع «حزب الله» لكن مع التشــديد عىل كون «التحرر من قيود الرئاسة
سيسقط كل املحرمات من اآلن وصاعداً» يف مواجهة حلفاء «الحزب» وعىل رأسهم رئيس املجلس
النيابي.
تزامناً ،برز أمس إعالن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري جعجع إثر ترؤسه اجتماع تكتل
«الجمهورية القوية» يف معراب عدم تجاوب التكتل مع الدعوة الحوارية التي يعتزم بري توجيهها
إىل الكتل النيابية للبحث يف مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وسأل جعجع« :ما عالقة الحوار
بانتخاب الرئيس» ،وأضاف« :الدساتري وُضعت لتُطبّق والنصاب وُضع ليُحرتم» ،وبنا ًء عليه« ،تخوّفا ً
من أي محاولة تعطيل وتمرير للوقت لعدم إجراء االنتخابات الرئاســية» اقرتح جعجع عىل رئيس
املجلس النيابي الدعوة إىل «جلســة مفتوحة ال تنتهي اال بعد انتخاب رئيس» باعتبارها «الوسيلة
الوحيدة لنكون مؤتمنني عىل الدستور واالســتحقاق الدستوري من دون مضيعة للوقت يف امور
اخرى ال عالقة لها بأزمتنا الحالية».
يف الغضون ،تواصل الرتحيب الخارجي باتفاق ترســيم الحدود البحرية بني لبنان وإ ٍرسائيل
أمس ،إذ وصفت جامعة الدول العربية عىل لسان األمني العام املساعد السفري حسام زكي االتفاق
بأنه «خطوة مفيدة» ،مؤكدا ً يف بيان دعم الجامعة الكامل «ملا من شــأنه استعادة لبنان لحقوقه
السيادية البحرية واالستفادة من ثرواته وموارده الطبيعية يف منطقته االقتصادية الخالصة».
كما رحّ ب االتحاد األوروبي بالتوقيع عىل اتفاق الرتســيم البحري اللبناني  -اإلرسائييل وهنّأ
البلدين عىل «هذا اإلنجاز التاريخي» ،الذي من شأنه أن يسهم «يف استقرار وازدهار الجارين وكذلك
يف املنطقة األوســع» ،مع إبداء االســتعداد األوروبي «ملواصلة تطوير رشاكاته مع كل من لبنان
وإرسائيل ودعم الجهود الرامية إىل التعاون اإلقليمي لصالح الجميع».
قربيص أمس يف قرص بعبدا للبحث يف ملف ترســيم الحدود
لبناني -
وتوازياً ،عُ قد اجتمــاع
ّ
ّ
البحرية بني البلدين ،خلص إىل االتفاق عىل إيجاد حل للنقاط التي فيها اختالف باآلراء بني البلدين،
لكن عىل أن يبقى إنجاز اتفاق الرتســيم البحري النهائي بينهما أسري رفع «الفيتو السوري» عىل
ترسيم الحدود الشمالية مع لبنان ،ال سيما و ّ
أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أكد إثر
اللقاء ّ
أن امللف الحدودي مع قربص لن ينتهي «إال بعد التفاهم مع سوريا».
ومســاءً ،أعلن بوصعب التوصل مع الوفد القربيص إىل «صيغــة توافقية لتنفيذها بموجب
اإلجراءات القانونية املتبعة واملتعلقة بتعديل الحدود البحرية وفق املرسوم  6433واعتماد النقطة
 23جنوباً» ،عىل أن يبقى تحديد نقطة االلتقاء يف الصيغة التي تعتمد شماال ً خط الوسط بني لبنان
وقربص «بعد أن يتفق عليها لبنان وسوريا».

تعرفة الكهرباء وسعر الصرف والدوالر الجمركي "في خبر كان"؟

يف ما يتعلق بالتعرفة الجديدة للكهرباء ،التي ســترتاوح بني  10سنتات للشطر الذي يقل عن
 100كيلواط ،و 27سنتا ً للشطور التي تزيد عن هذا السقف ،فهي «ما زالت معلقة» ،بحسب عضو
مجلس إدارة كهرباء لبنان الشمايل  -قاديشا ،املهندس يف مجال الطاقة سامر سليم .النها مرتبطة
بحسب القرار املتخذ يف مجلس إدارة املؤسسة بعاملني اثنني:
االول ،مواكبة من الوزارات املعنية ،وال سيما منها :الداخلية ،العدل واملالية .فعىل القوى االمنية
أن تواكب عملية إزالة كل املخالفات والتعديات عىل الشبكة .ذلك من أجل تخفيض الهدر غري التقني
الذي يتمثل برسقة الكهرباء .وعىل وزارة املالية أن تبدأ بتسديد متأخرات مؤسسات القطاع العام
التي تتجاوز  230مليون دوالر ،وإال فان التعرفة ستحتسب عىل أساس  37سنتا ً للكيلواط .أما من
جهة وزارة العدل التي يفرتض بها مرافقة العملية ،فهي مقيدة بإرضاب القضاة.
الثاني ،تأمني ما بني  8إىل  10ساعات تغذية يف اليوم الواحد.
إذا سلمنا ً جدال ً بامكانية تحقيق العامل االول ،فيظهر أن تطبيق العامل الثاني شبه مستحيل.
فكل ما يحكى عنه لغاية اللحظة من فيول عراقي ،سواء تأمن من الصفقة الجديدة ،أو من املتبقي
من الصفقة القديمة بمقدار  180ألف طن ،لن يؤمن أكثر من  5ساعات تغذية من الكهرباء ابتداء
من أول االسبوع القادم .وهي ساعات غري كافية لرفع التعرفة.
أمــا يف ما يتعلق بالدوالر الجمركي ،وحتمية البدء بتطبيقه مع توقيع رئيس الجمهورية عىل
قانون موازنة  ،2022أو عدم رده بأســوأ الســيناريوات ،فان االمر ال يزال لغاية الساعة ملتبساً.
«فزيادة الرضيبة الجمركية تتطلب واحدا ً من أمريــن ،إما نصا ً واضحا ً ورصيحا ً يف املوازنة .وإما
إقرارها بقانون خاص يف املجلس النيابي» ،بحســب مدير املحاسبة السابق يف وزارة املالية د.أمني
صالــح .و»بما أن املوازنة التــي أطلعنا عليها ال تتضمن نصا ً رصيحا ً يجيز احتســاب الرضائب
الجمركية عىل أســاس  15ألف لرية ،إنما فقط احتســاب النفقات والواردات عىل أساس  15الفاً،
تصبح إمكانية تطبيقه مشــكوكا ً بها .فيما لم نطلع عىل تفاصيل املوازنة بعد إقرارها وإرسالها
إىل مقامي مجلس الوزراء ورئاســة الجمهورية .مع أنه من املستبعد أن يكون قد أُدخل تعديل عىل
النص بهذا املعنى» .ويف حال لم يكن قانون املوازنة يتضمن نصا ً رصيحا ً لزيادة الرضيبة الجمركية،
فـ»ال يمكن البدء بتطبيق الدوالر الجمركي» ،بحسب صالح.
اإللتفاف عىل تطبيق الدوالر الجمركي ،يتطلب من جهة اخرى تخفيض ســعر الرصف إىل 15
ألف لرية ،كما جرى االعالن عنه من قبل رئيس الحكومة ونائبه .عندها «تحتسب الرسوم الجمركية
عىل الواردات تلقائيا ً عىل أساس  15ألف لرية» ،بحسب صالح .فـ»بحسب القانون تجبى الرضيبة
والرسوم ومختلف العمليات الجارية بعملة أجنبية عىل أساس سعر الرصف الذي يصدره املرصف
املركزي» .بيد ان هذا االمر دونه أيضا ً عقبات كثرية ،واعرتاضات أكثر.
وعليه فان الدوالر الجمركي ،وســعر الرصف ،وتعرفة الكهرباء أصبحت يف «خرب كان» ،سواء

أقرت املوازنة أو لم تقر ،يف حال ردها الرئيس بني اليوم وغداً .وباختصار فان «الطاســة ضايعة»،
كما يقال باالمثال الشــعبية عن فقدان املرجعية الصالحة التي يمكن االحتكام اليها .ومما يزيد
االمور تعقيداً ،هو عجز حكومة ترصيف االعمال عن اتخــاذ القرارات املصريية ،نتيجة التعطيل
السيايس املتوقع أن يطبع املرحلة املقبلة بعد الدخول يف مرحلة الشغور الرئايس.

"غضب ثوري" من النظام اإليراني :سأقتل من يقتل أختي!

كما وقعت أحداث أخرى بعد دفن املتظاهر إســماعيل مولودي الذي يبلغ  35عاما ً يف مهاباد،
حيث فتحت القوات األمنية النار وقتلت عدّة محتجّ ــن .وهتف املتظاهرون «املوت للديكتاتور»،
قاصدين بذلك املرشد األعىل عيل خامنئي ،يف الوقت الذي اشتعلت فيه النريان يف مكاتب الحكومة يف
مهاباد .كما ُقتل متظاهران آخران يف بانيه الواقعة قرب الحدود مع العراق.
وتجمّ ع طالب جامعة «بارس» للفنون والعمارة يف ساحة الجامعة يف طهران ،وردّدوا هتافات
مثل «يجب إطالق رساح الطالب املسجون» ،و»إذا ُقتل شخص سيبقى خلفه ألف شخص» ،و»أيها
الجالسون ...مهسا القادمة ستكون منكم» .وتجمّ ع الطالب يف جامعة «آزاد كرج» أيضا ً مردّدين
هتافات مثل «الطالب يموتون وال يقبلون اإلذالل» .وبحســب مقاطع فيديو ،تجمّ ع طالب جامعة
«سيتي سنرت» يف أصفهان ،وهتفوا «ح ّرية ...ح ّرية» و»املوت للديكتاتور».
ً
إضافة إىل ذلك ،تشــهد مدينة زاهدان يف محافظة سيســتان بلوشستان أعمال عنف بدأت يف
 30أيلــول باحتجاجات عىل خلفية تقارير حول اغتصاب عنرص أمن لفتاة ،وخ ّلفت  93قتيالً عىل
األق ّل ،وفق منظمة «إيران هيومن رايتس» .وذكرت «هرانا» و»إيران هيومن رايتس» أن قوات األمن
أطلقت النار عىل متظاهرين يف زاهدان أمس ،ونرشتــا مقطعَ ي فيديو يظهران محتجني يف ّرون
وسط إطالق نار.
من جانبه ،تحدّث مجلس األمن اإلقليمي يف سيستان بلوشستان عن «أعمال شغب» يف زاهدان،
مؤكدا ً مقتل شــخص ج ّراء إطالق نار من «مجهولني» وإصابة  14آخرين .ويف وقت سابق ،أقالت
السلطات اإليرانية اثنني من كبار املسؤولني األمنيني يف زاهدان ،أحدهما قائد رشطة املدينة ،وفق ما
ذكرت وسائل إعالم رسمية.
ويف وقــت ادّعى فيه «الحرس الثــوري» اإليراني أن وحدته االســتخباراتية أحبطت هجوما ً
بـ»القنابل» يف مدينة شــراز ،شارك اآلالف يف تظاهرات أُقيمت يف طهران وعدد من املدن اإليرانية،
دعا إليها «املجلس اإلســامي لتنســيق التنمية» ،تنديدا ً بهجوم «إرهابي» تبنّاه تنظيم «الدولة
اإلسالمية» ،استهدف مرقدا ً دينيّا ً يف شرياز وراح ضحيّته  15شخصاً.
توازياًّ ،
عب مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة عن القلق إزاء معاملة إيران للمتظاهرين
املحتجزين ،متحدّثا ً عن أن الســلطات ترفض اإلفراج عن بعــض جثث الضحايا .وقالت املتحدّثة
باسم مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان رافينا شامداساني خالل إفادة صحافية يف جنيف:
«لقد رأينا الكثري من ســوء املعاملة ...ولكنّنا نشهد أيضا ً مضايقة لعائالت املحتجني» ،مشري ًة إىل
أن السلطات ترفض يف بعض الحاالت تسليم جثث املتظاهرين الضحايا إىل ذويهم أو تُس ّلمها لهم
رشيطة عدم إقامة جنازة أو التحدّث إىل اإلعالم.
ويف واشــنطنّ ،
حضت مجموعة من مرشّعي الحزبَني الجمهــوري والديموقراطي ،رشكات
التكنولوجيا ،عىل توسيع الوصول إىل األدوات والخدمات عرب اإلنرتنت للمتظاهرين اإليرانيني بعد أن
ّ
خففت وزارة الخزانة األمريكية القيود الشهر املايض ،فيما فرضت الخزانة األمريكية عقوبات عىل
ّ
مؤسسة « 15خرداد» املق ّربة من النظام اإليراني والتي تعرض منذ سنوات مكافأة َملن يقتل الكاتب
سلمان رشدي الذي تع ّرض العتداء عنيف هذا الصيف يف والية نيويورك.
وقال وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن« :نحن نســتهدفهم اليوم لتقديم الدعم املايل
لعمل إرهابي».

أزمة كهرباء في كييف ...وإجالء المدنيين من خيرسون

وكتبت رشكة «دتيك» األوكرانية الخاصة عىل «فيســبوك»« :لألسف ،ستُفرض قيود إضافية
عىل اإلمدادات الكهربائية يف األيــام املقبلة» .ونقلت وكالة «إنرتفاكس» األوكرانية لألنباء أن املدير
التنفيذي للرشكة دميرتو ســخاروك أوضح أن «هذه القيود ستستم ّر من  5إىل  6ساعات» مقابل
 4ســاعات يف السابق ،فيما كشــفت فرنســا أنها تُخ ّ
طط لتنظيم «مؤتمر لدعم املقاومة املدنية
األوكرانية» يوم  13كانون األوّل يف باريس ،يجمع مانحني وجهات فاعلة أخرى ،إليجاد حلول بغية
تلبية حاجات أوكرانيا يف مواجهة فصل الشتاء.
وأوضحــت وزارة الخارجية الفرنســية يف بيان أنّه «ســيت ّم الرتكيز خصوصــا ً عىل توريد
األساسيات ،وكذلك عىل إعادة بناء البنى التحتية الحيوية ،ال سيّما الطاقة» ،يف حني أعلنت الواليات
املتحدة أنها ســتُقدّم مجموعة جديدة من املساعدات العسكرية ألوكرانيا ،هي عبارة عن هوائيات
أقمار اصطناعية من مخزونات الجيش األمريكي ،بقيمة إجمالية تبلغ نحو  275مليون دوالر.
ويف غضون ذلك ،قال وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو خالل حوار مع بوتني نقله التلفزيون
الرويس« :لقد أنجزت مهمة تجنيد  300ألف شخص» ،مشريا ً إىل أن  41ألفا ً منهم مو ّزعون يف وحدات
عســكرية يف أوكرانيا .كما أوضح أن روسيا ال تُخ ّ
طط لتعبئة املزيد من جنود االحتياط واملدنيني يف
ّ
املستقبل القريب ،فيما أشاد الرئيس الرويس بـ»وطنية» املجندين الذين تمّ ت تعبئتهم.
من جانبها ،تســتع ّد القوات األوكرانية لخوض معركة رشسة الســتعادة مدينة خريسون
واملناطق املحيطة بها يف الجنوب ،حيث أكدت موسكو أنها أجلت جميع املدنيني الراغبني يف املغادرة
إىل روسيا أو إىل املناطق الواقعة تحت السيطرة الروسية .ويف إشارة إىل تكبّد موسكو خسائر برشية
فادحة ،كشف الزعيم الشيشاني رمضان قديروف مساء الخميس ّ
أن  23من مقاتليه ُقتلوا خالل
املعارك الضارية حول خريسون هذا األسبوع وأُصيب  58آخرون.
ُ
ويف منطقة دونيتســك ،يف رشق أوكرانياُ ،قتل  5أشــخاص وأصيب  9آخرون بجروح خالل
الساعات الـ 24األخرية ،ال سيّما يف باخموت ،وهي بقعة ساخنة أخرى عىل الجبهة تُحاول القوات
الروسية احتاللها منذ الصيف ،بحسب حاكم املنطقة بافلو كرييلنكو.
وكان الفتا ً أمس تجمّ ــع عرشات اإليرانيني يف كييف للتعبري عــن تضامنهم مع األوكرانيني
ّ
مسيات إيرانية الصنع لرضب أوكرانيا ،بينما كشف رئيس بلدية
ولالحتجاج عىل استخدام الروس
كييف فيتايل كليتشــكو أن الجيش نرش «معدّات دفاعية جديدة مضادة للطائرات» لحماية البنى
التحتية الحيوية للعاصمة بشكل أفضل.
ويف هــذا اإلطار ،طالب وزير الخارجية األوكراني دميرتو كوليبا نظريه اإليراني حســن أمري
عبداللهيان بالتوقف فورا ً عن تزويد موســكو أسلحة تُســتخدم لقتل مدنيني وتدمري بنى تحتية
ّ
مسيات
هاتفي بني الرج َلني منذ اتهام كييف موسكو باستخدام
أساسية يف أوكرانيا ،يف أوّل اتصال
ّ
إيرانية الصنع لرضب مدن أوكرانية.

أخبار سريعة
السعودية تترقب
زيارة شي
كشف وزير الخارجية السعودي
األمير فيصل بن فرحان خالل
اجتماع للجنة الشؤون السياسية
والخارجية المنبثقة من اللجنة
الصينية  -السعودية المشتركة
أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس
الصيني شي جينبينغ بزيارة
مرتقبة إلى المملكة ،بعد أيام
من فوز الرئيس الصيني بوالية
ثالثة على رأس الحزب الشيوعي.
وذكر بن فرحان أن «اجتماعنا...
يأتي في توقيت مه ّم بحيث يسبق
الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني
إلى المملكة وقبل انعقاد القمة
السعودية  -الصينية ،والقمة
الخليجية  -الصينية ،والقمة
العربية  -الصينية» ،الفتا ً إلى
أن بالده «تعمل على إنهاء كافة
الترتيبات لها من أجل نجاحها
وتحقيق التط ّلعات المرجوة
منها» .وشدّد على «العالقات
التاريخية والمتينة» بين البلدَين.

أنقرة تقتل  13مقات ً
ال
في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية في
بيان مقتل  13مقاتالً من «حزب
العمال الكردستاني» و»وحدات
حماية الشعب» الكردية في شمال
سوريا ،مح ّذر ًة من أن «نيران
التح ّرش التي يُطلقها اإلرهابيون
لن تبقى من دون عقاب» .ولفت
البيان إلى أن القوات التركية
«قتلت  13إرهابيّا ً من التنظيم
إثر إطالقهم النيران في اتجاه
مناطق عمليتَي «درع الفرات»
و»نبع السالم» ،بهدف زعزعة
أجواء األمان فيها»ّ .
ونفذت القوات
التركية بالتعاون مع «الجيش
الوطني السوري» عمليّات عدّة
في شمال سوريا ،ض ّد «داعش»
والتنظيمات الكردية .كما قامت
هذه القوات عبر تلك العمليات
بـ»تطهير آالف الكيلومترات
من اإلرهابيين ،وأتاحت الفرصة
آلالف السوريين لعودة آمنة إلى
مناطقهم» ،بحسب البيان.

مخاوف أمنية
في نيجيريا
تعمل الشرطة النيجيرية على
تشديد اإلجراءات األمنية في
كافة أنحاء البالد ،بعدما أمرت
الواليات المتحدة ديبلوماسييها
غير األساسيين وعائالتهم بمغادرة
أبوجا ،بسبب «تصاعد خطر
الهجمات اإلرهابية» على العاصمة،
ما أثار مخاوف أمنية .وبينما بات
سكان منطقة العاصمة الفدرالية
في حال تأهب قصوى منذ األحد،
دعت الشرطة النيجيرية في بيان
مساء الخميس كبار ضباطها إلى
«تعزيز األمن في مناطقهم ،ال سيّما
في العاصمة الفدرالية» .وطلب
المفتّش العام للشرطة عثمان
ألكالي بابا من سكان المنطقة
«توخي اليقظة وإبالغ الشرطة
عن أي حوادث أو أشخاص
مشبوهين» .وح ّذرت واشنطن
مواطنيها من أن «إرهابيين قد
يُهاجمون» مراكز تسوّق وفنادق
ومطاعم وحانات ومدارس في
العاصمة .كما أصدرت دول أخرى،
بما فيها بريطانيا وأستراليا وكندا،
تحذيرات مماثلة .والخميس ،أغلق
«جابي اليك مول» ،وهو مركز
تجاري رئيسي في العاصمة،
أبوابه ألسباب أمنية غير محدّدة.

تســـــالي ٢١

nidaalwatan.com
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لآلداب لعام  - 2020فئة في ورق اللعب.
 - 2رئيس روسي راحل  -زاد وكثر.
 - 3نأتي بعد  -جمع عظيم  -ح ّراس الكروم.
 - 4أرخاه وأرسله  -قاموا مقام.
 - 5شبكة باألجنبية  -مدينة بريطانية  -نبات
الشوك.
َب ِّر ّي كثير َّ
 - 6أنبياء  -كان ذا حجم أو عدد أكثر من غيره -
مأوى األسد.
 - 7مدينة أميركية  -نعم باإلسبانية  -الجاف.
 - 8اضطرابات بالبل  -الخبر أو البيان ُيذاع لغرض
من األغراض  -قادم.
 - 9فيلم للمخرج رومان بوالنسكي  -حرف جر -
من األزهار  -رفع التهمة عن.
 - 10اعولت المرأة  -من يسدد السهم أو الرصاص
نحو هدف معين  -مجتاز.
 - 11قاتلها  -ساحة القتال  -إحصل.
نشاطه  -والد فالن.
 - 12نوتة موسيقية  -ق َّل
ُ
 - 13بذر األرض  -من آالت الحدادين  -مغ ٍر بالش ّر
مح ّرض عليه.
 - 14مطرب كويتي  -دولة عربية.
 - 15سقط الورق عن الشجر  -مدينة في الجزائر.
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سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

1

 – 1دولة عربية  -غير مغلق  -وهب.
 - 2شارع شهير في نيويورك ُيستعمل ككناية
لإلشارة إلى األسواق المال َّية في الواليات الم َّتحدة
 عتب برفق  -أصدر في األمر قرا ًرا حاس ًما. - 3يحب ويرغب  -جزيرة يونانية.
 - 4لباس  -جمع الشيء  -انتزع المال قه ًرا أو
اختالسا  -عملة نقد ّية عرب ّية.
ً
 - 5نظفها بالماء  -للنداء  -تمنح  -عائلة مؤلف
إيرلندي راحل.
 - 6قشر النخل  -ضمير متصل  -ص ّر  -الثمن.
 - 7كاتب إنكليزي راحل  -حياة حاضرة.
ف ال َم ْنكب  -طريق  -أحد
 - 8عظم عريض َخلْ ّ
الوالدين  -غ ّنج ودلّع.
ش َّدة  -ماركة ساعات.
 - 9ج َذب أو ق َذف في ِ
 - 10عملة عربية َ -كريم األفعال وجمي ُلها  -ت َّم
ض َي.
وق ِ
ُ
تباعا  -خراب
 - 11يقوم مقام  -شرب ثانية أو
ً
 كانت أسنانه قصيرة ملتزقة منعطفة علىغار الفم.
 - 12مسرح ّية غنائ ّية قصيرة تشتمل عادة على
حبكة عاطف ّية نهايتها سعيدة  -أداة نصب -
مدينة في نيجيريا.
 - 13محافظة في تركيا  -إحسان  -إله مصري.
 - 14قذف  -بيت التاجر الذي يجمع فيه المتاع
والغالل  -ما أخرجته األرض من زرع وشجر.
 - 15بلدة لبنانية في قضاء بنت جبيل  -ممثل
كوميدي إنكليزي راحل.

المربعات الذهبية

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

5

أفقي ًا
 – 1شاعرة وكاتبة أميركية فازت بجائزة نوبل

8x8

4

عمودي ًا
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الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على
األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة
لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
 – 1غير أذكياء.
 - 2تبع أثره.
 - 3مشيّد.
 - 4حيوانات رخوة ال عظام لها تعيش في
الماء.
 - 5من تخلّى اآلخرون عن نصرته.
 - 6تقسيم.
 - 7وجع الرأس.
 - 8قليل الشعر أو الريش متفرقه.
 - 9آخر جزء في بيت الشعر.
 - 10مرعب ومذعر.
 - 11فخر.
 - 12إنتقل إلى مكان آخر.
 - 13خصوم.
 - 14صغير األيل ال يزال يتبع أمه.
 - 15تقابل على غير قصد.
 - 16س ّل السيف من الغمد ورفعه.
 - 17كل أنبوبة في ساق الشجرة تنتهي
بعقدتين.
 - 18استجاب لرغبة.
 - 19أحزن وغ ّم.
 - 20مأكل ،قوت.
 - 21توارد لفظين أو أكثر لمعنى واحد.
 - 22تع ّذر بلوغه.
 - 23مخادع ومخاتل.
 - 24متغير ومتبدل.
 - 25فاقد الحيوية والنشاط.

فإتىق

قبلمت

افةيق

بصقة

= 65

24

متقلب
ذا ء غ

ز ة ئـ ت ج

فرويع

بياءغأ

زازإعت

= 52
اصدفت

فياتصد

عممر

داعص

هـ ر ش أ

= 45
زرعأ

جشىأ

ا ئـ ر خ

ذولمخ

فخيم

= 67
تإسحال

واغمر

=
56

=
87

ادفتر

ضىأر

=
60

تإحلر

=
65

= 96

=
57
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 73
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 29
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 136
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 141
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 6
أن يكون 520

ماءغر

25

19

57

87

الكلمات المتقاطعة
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أفقيا – 1 :جورج ويا  - 2 -يل  -بول بيا
  - 3ميدي  -فراش  - 4 -يمالحه  -لن  - 5كفر  -باب  - 6 -او  -جر  -وان - - 7ركله  -فرخ  - 8 -تنازل  -دلس 9 -
 ر ر  -هانوفر.عموديا - 1 :جيمي كارتر  - 2 -وليم
فوكنر  - 3 -دار  -ال  - 4 -جبيل  -جهزه
  - 5و و  -حبر  -ال  - 6 -يلفها 7 - ابر  -بوردو  - 8 -يال  -اخلف - 9 -واشنطن  -سر.
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كـــرة قـــدم

ايندهوفن يفوز على أرسنال ويصعد معه

ّ
ويؤهل يونايتد
"يوروبا ليغ" :رونالدو يس ّجل
...وروما يحتفظ بآماله لبلوغ الدور التالي
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا مع عودته الى صفوف مانشستر يونايتد االنكليزي ،وبلغ
معه الدور ثمن النهائي من الدوري األوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" ،بفوزه على ضيفه شيريف
تيراسبول الموالدفي - 3صفر.
يف املقابل ،أبقى روما اإليطايل
عىل آمالــه بالتأهــل بفوزه عىل
مضيفه هلسنكي الفنلندي .1-2
وشــارك رونالدو أساســيا ً
يف املباراة بعد عودتــه اىل الفريق
للمرة االوىل ،منذ أن رفض الدخول
كبديــل يف الفوز عــى توتنهام يف
الدوري االســبوع املايض ،وعوقب
باستبعاده عن مواجهة تشليس يف
ســتامفورد بريدج السبت املايض
(.)1-1
وأكد الهولنــدي إريك تن هاغ
مدرب يونايتد عن مسألة رونالدو:
"األمر ليس صعبــا ً لكنني أعتقد
أننا ســوّينا االمور وأجبنا عىل كل
األســئلة ،غاب ملباراة واحدة واآلن
عاد إىل الفريق كاملعتاد".
وســجل الربتغــايل ديوغــو
دالــوت ( )44والبديــل ماركوس
راشــفورد ( )65ورونالدو ()81

شارك رونالدو أساسيًا
مع يونايتد
أهداف يونايتــد ،الذي لحق بريال
سوسييداد اىل ثمن النهائي ،علما ً
أن الفريق االسباني الفائز 2-صفر
عــى مضيفه أومونيا نيقوســيا
القــريص بهديف روبرتــو نافارو
والبديل برايس منديس ،ســبق أن
ضمن تأهله اىل الــدور املقبل منذ
الجولة السابقة.
يونايتــد
وســيتنافس
وسوسييداد املتصدر بفارق ثالث
نقــاط عىل صــدارة املجموعة يف
الجولة االخرية عندما يتواجهان يف
إسبانيا.
وتعترب صدارة املجموعة مهمة
لتفــادي القادمني مــن أصحاب

املركــز الثالــث يف دوري األبطال،
خصوصــا ً أن فرقا ً بــارزة عدة
انتقلت للعــب يف الدوري األوروبي
مثل برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو
مدريد وأجاكس امسرتدام.

خسارة أولى ألرسنال

وألحــق أيندهوفن الهولندي
الخســارة األوىل قاريــا ً بضيفه
أرسنال اإلنكليزي 2-صفر ولحق
به إىل الدور ثمن النهائي.
وســجّ ل هديف فوز أصحاب
األرض كل من جوي فريمان ()56
والبديل لوك دي يونغ ( ،)63لريفع
الفريق الهولنــدي رصيده إىل 10
نقاط يف املركز الثاني من املجموعة
األوىل خلف أرسنال ( 12نقطة).
وضمــن أيندهوفــن عبوره
إىل الدور املقبــل قبل جولة واحدة
من انتهاء دور املجموعات ،بفوز

زوريخ الســويرسي عــى بودو
غليمــت النروجي  1-2الذي خرس
حظوظه يف التأهل ويف رصيده أربع
نقاط.
وتأجل حسم صدارة املجموعة
التي بحث عنها أرســنال ،الفائز
باملباريات االربــع االوىل قارياً ،اىل
الجولة السادسة.
وهذه الخســارة الثانية فقط
ملتصدر الدوري االنكليزي يف جميع
املسابقات هذا املوسم بعد سقوطه
امام مانشسرت يونايتد يف الدوري.
وقــال رود فان نيســتلروي
مدرب أيندهوفن والعب مانشسرت
يونايتد السابق" :لم يكن الشوط
األول ســهالً ،ورأيت عــددا ً من
الالعبــن تنفــد طاقتهــم ألننا
اضطررنا ملطاردة الكرة كثرياً".

يتمسك باألمل
روما
ّ

"بيروت" يستعيد الصدارة بانتصار كاسح
على أطلس
إســتعاد فريق بريوت فريست حامل اللقب صدارة
ترتيب بطولة لبنان لكرة الســلة من الحكمة ،بعد فوزه
الكاســح أمس عىل ضيفه أطلس بفــارق  56نقطة،
وبنتيجة ( )76-132عىل ملعب مجمع الشياح الريايض،
األربــاع ( )56-101()32-72()11-30ضمن املرحلة
الخامســة .ورفع بطل لبنان رصيــده اىل  10نقاط يف
املركز األول فيما بات رصيد أطلس  7نقاط.
وبرز مــن أصحاب األرض مايكل ديكســون الذي
ســجّ ل  32نقطة و 5ريباوندز و 7تمريرات حاســمة،
وأضاف زميله نعيم رابــاي  20نقطة و 6ريباوندز ،ث ّم
جريار حديديان  17نقطة ،يف املقابل حقق مايلز كارتر
"الدوبل دوبــل" للفريق البقاعي محرزا ً  22نقطة و10
ريباوندز ،فيما كان زميله ويلســون ســيدني أفضل
مسجل يف صفوف أطلس برصيد  23نقطة و 4ريباوندز.
وتســتكمل املرحلة الخامســة غدا ً األحد بمباراة
واحدة تجمع فريقــي بيبلوس وأنرتانيــك عىل ملعب
مجمع ميشــال ســليمان يف جبيل الســاعة السابعة
والنصف مساءً.

اإلتحاد اللبناني للباك غامون:
أبي حيدر رئيسًا وفرج الله أمينًا للسرّ
نالــت الهيئــة االداريــة
املنتخبــة لإلتحاد اللبناني للباك
ّ
املرخــص لها بموجب
غامون
القــرار رقــم 2022/1/139
تاريــخ  ،2022/7/28إفــادة
إدارية رسمية صادرة عن وزارة
الشباب والرياضة وموقعة من
املدير العام للوزارة زيد خيامي،
حــول توزيع املناصــب داخل
اإلتحاد اللبناني للعبة ،وقد جاء
كاآلتي:
جــان جــورج أبــي حيدر

إتحاد الباك غامون في مبنى وزارة الشباب والرياضة

يف سياق متّصل ،ينظم إتحاد
"البــاك غامــون" بطولة لبنان
العامــة للعبة يومَ ــي  26و27

يلتقي روما ولودوغوريتس
على البطاقة الثانية
وأبقــى رومــا عــى آماله
بالتأهل بفــوزه  1-2عىل مضيفه
هلسنكي الفنلندي بهديف االنكليزي
تامي أبراهام ( )41وهدف عكيس
ألرتو هوسكونن ( ،)62فيما سجل
بريباريم هيتيماي هدف أصحاب
االرض (.)54
ورفع روما رصيده اىل  7نقاط
يف املجموعة الثالثة ،بالتساوي مع
لودوغوريتس البلغاري الذي سقط
1صفر أمام ضيفه ريال بيتيساالســباني املتصدر الضامن تأهله
مسبقاً.
ويلتقــي رومــا يف العاصمة
االيطالية مــع لودوغوريتس عىل

البطاقة الثانية يف الجولة االخرية،
علما ً أن الفريق البلغاري فاز 1-2
يف الجولة االوىل.
وعاد فنربغشــة الرتكي من
بعيد وتعــادل مع ضيفه رين 3-3
يف املجموعة الثانية.
وتقدم الضيوف مبكرا ً بثالثة
أهداف ألمني غويــري ( 5و،)30
ومارتان تريييه ( ،)16قبل أن يبدأ
أصحــاب األرض بالعودة تدريجيا ً
بأهداف اإلكوادوري إينري فالنسيا
( ،)42السلوفيني ميها زايك ()82
وإيمري مور (.)88
وبالتايل رفع الفريقان اللذان
ضمنا تأهلهما مســبقا ً اىل الدور
املقبل ،رصيديهمــا إىل  11نقطة
لكل منهما ،وتأجل رصاع حســم
الصــدارة اىل الجولة االخرية ،فيما
تعادل يف املجموعة نفسها دينامو
كييف األوكرانــي ومضيفه الرنكا

نجــوم الــغـد

خروبي الهدّافة التي تس ّ
جل
في األوقات الصعبة
ح ّ
طت الالعبة الصاعدة زينب خروبي ( 17عاماً) رحالها هذا العام يف
نادي "نجوم الجنوب" الذي سيكون منافسا ً جديا ً عىل لقب بطولة لبنان
للشــابات لكرة القدم يف املوسم الحايل ،وهي تخطو خطوات ثابتة نحو
النجومية من خالل األداء العايل واملستوى الفني املميّز اللذين قدّمتهما
كمهاجمة تشغل مركز رأس حربة ،إذ تجيد اللعب بكلتا القدمني وتربز
كهدافة أثبتت جدارتها مع فريقها السابق "سوبر غريلز" الذي أمضت
يف صفوفه ثالثة مواسم بقيادة املدربة سحر دبوق ،حيث حققت لقب
وصيفة هدافة الدوري ملوسم  2021-2020مسجلة  30هدفاً.
أحرزت زينب العديد من األهداف ،معظمها من مسافات بعيدة ويف
األوقات الصعبة والحاسمة ،لكنها تعترب مباراتها أمام فريق "ساس" يف
بطولة الدوري املاضية األبرز ،فقد ه ّزت شباكه بثالثية ،وقادت فريقها
للفــوز بعدما كان متأخرا ً بهدف .إســتدعيت مؤخرا ً للدفاع عن ألوان
منتخب لبنان للشابات ،لكنها إعتذرت بســبب اإلصابة التي تعانيها،
والتــي ّ
فضلت أن تعالجها قبل تفاقمها ،عــى أن تلتحق بزميالتها يف
املنتخب يف أقرب وقت .تمنّي زينب النفس بأن تكمل مسريتها الكروية
الناجحة من دون إصابات ،وهي تعمل جاهدة عىل تطوير مســتواها
الفني والبدني من خالل التماريــن املنتظمة ،آملة يف أن تحقق حلمها
املســتقبيل ّ بدخول عالم االحرتاف الخارجي مع أفضل الفرق األوروبية
كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وغريها...

من مباراة "بيروت" وأطلس

رئيســاً ،برنار مجيد حاتم نائبا ً
للرئيــس ،صالح ريمــون فرج
الله أمينا ً
للــر ،كريم وليم أبو
ّ
عبيس أمينا ً للصنــدوق ،طوني
يوسف برنابا مسؤوال ً للعالقات
الدولية ،ايــي أنطونيوس نعمة
مســؤوال ً للعالقــات الداخلية
وكربيال لويس توتونجي مسؤوال ً
لإلعالم والتوثيــق .وتبدأ الهيئة
اإلداريــة الجديدة واليتها بتاريخ
 2022/7/28وتســتم ّر ألربــع
سنوات تنتهي يف .2026/7/26

رونالدو (باألحمر) مسج ً
ال هدف يونايتد الثالث (أ ف ب)

ترشين الثانــي املقبل يف القاعة
الكربى للنادي اللبناني للسيارات
والسياحة يف الكسليك.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
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الـسـبـت  ٢٩تشرين األول 2022

البرج يستمرّ متصدرًا وفوز الساحل والعهد

القــريص  .3-3ويف املجموعــة
الرابعة ،ضمن أونيون سان جيلواز
البلجيكي تأهلــه إىل ثمن النهائي
بفوزه عىل مضيفه ماملو السويدي
بهدفني نظيفني.
وسجّ ل هديف الضيوف املالطي
تيدي تيومــا ( )10والعاجي جان
تيــري الزار ( ،)42لريفعا رصيد
فريقهما إىل  13نقطة يف الصدارة.
كما فاز يف املجموعة نفسها
أونيون برلــن األملاني عىل ضيفه
براغا الربتغايل بهــدف من ركلة
جزاء أحــرزه روبن كنويش (،)68
ليقفز الفريق األملانــي إىل املركز
الثاني مع تسع نقاط مقابل سبع
لرباغا.
يف املجموعة السابعة ،تعادل
فرايبورع االملاني املتأهل مســبقا ً
( 13نقطة) مع ضيفه أوملبياكوس
اليوناني (نقطتــان) بهدف لكل

منهما ،فيما فــاز نانت الفرنيس
( 6نقاط) عىل ضيفــه قاره باخ
االذربجيانــي ( 7نقــاط) 1-2
ليتأجل حســم البطاقة الثانية اىل
الجولة االخرية.
يف الثامنــة ،تأهــل
فريينتسفاروش املجري بتعادله
مع موناكو الفرنيس  ،1-1فيما
فاز النجم األحمر بلغراد الرصبي
عــى طرابزون ســبور الرتكي
 1-2لتبقى املنافســة مفتوحة
بني الفرق الثالثــة عىل البطاقة
الثانية.
ويف السادســة ،فــاز الزيو
االيطايل عىل ميدتيالند الدنماركي
 ،1-2وشــتورم غراتس النمسوي
عىل ضيفــه فيينــورد الهولندي
1صفر ،لكن حســم البطاقتنيتأجل اىل الجولة االخرية.
(أ ف ب)

كلوب يفلت
من اإليقاف

ُغ ّرم األملاني يورغن كلوب ،مدرب ليفربول االنكليزي30 ،
ألف جنيه إسرتليني ( 34ألف دوالر) ،لكنه أفلت من اإليقاف بعد
البطاقة الحمراء التي تلقاها خالل فوز فريقه عىل مانشسرت
سيتي 1-صفر يف ترشين األول الجاري خالل الدوري االنكليزي
املمتاز ،وفق ما أعلن االتحاد املحيل لكرة القدم.
وطرد الحكم أنتوني تايلور كلوب من امللعب ،بعد أن احتج
االملاني عىل قرار عدم احتســاب خطأ عــى الربتغايل برناردو
سيلفا ملصلحة املرصي محمد صالح.
وقال كلوب الحقاً" :البطاقة الحمــراء خطئي .تجاوزت
حــدودي يف تلك اللحظة .عندما أنظــر اىل اللحظة اآلن ،أعتقد
أنها تستحق البطاقة الحمراء".
وأديــن كلوب بارتكاب ســلوك غري الئق مــن قبل لجنة
مســتقلة وفرضت عليه غرامة قدرها  30ألف جنيه إسرتليني
( 34ألف دوالر).
وعىل رغم ذلك ،يمكن لالتحاد االنكليزي اســتئناف القرار
بمجرد أن يتلقى األسباب املكتوبة من اللجنة.
وجاء يف بيان االتحاد" :أق ّر املدرب أن سلوكه خالل الدقيقة
 86كان غري الئق ،وفرضت لجنة مستقلة عقوبة خالل جلسة
استماع .هذه العقوبة قابلة لالستئناف من قبل يورغن كلوب
أو اتحاد كــرة القدم بعد تلقي األســباب املكتوبة من اللجنة
املستقلة"( .أ ف ب)

إفتتحــت أمس املرحلة الثامنــة من الدوري
اللبناني لكرة القــدم بثالث مباريات ،فعىل ملعب
بحمدون البلــدي إلتقى فريقا الــرج والحكمة
وانتهت ملصلحة األول بهدفني مقابل هدف واحد.
ســجل للفائز خالد تكه جــي يف الدقيقة ()51
وريتشــارد ( ،)72وللخارس عــي كركي (.)65
وبقي الــرج يف الصدارة لألســبوع الثامن عىل
التوايل برصيد  21نقطة ،فيما توقف رصيد الفريق
األخرض عند  7نقاط.
ويف املباراة الثانية التي استضافها ملعب فؤاد
شهاب الريايض يف جونيه ،تغلب فريق العهد بطل
لبنان عىل التضامن صور بصعوبة ( )0-1بفضل
هدف ســجله محمد حيــدر ( .)75ورفع الفائز
رصيده اىل  19نقطة بينمــا تجمّ د رصيد الخارس
عند  8نقاط.
وعىل ملعب نادي العهد ،حقق شباب الساحل
فوزا ً كبريا ً عىل شــباب الغازيــة بأربعة أهداف
نظيفــة تناوب عىل تســجيلها ك ّل من زين فران
َ
هدفني
( )9وعيل الفضل ( )75وكليمــوت بوبي
( )81و( .)92ورفع الساحل رصيده اىل  18نقطة
وتوقف رصيد الغازية عند  5نقاط.

من مباراة شباب الساحل وشباب الغازية (طالل
سلمان)

مباريات اليوم وغدًا

وتســتكمل املرحلة بعد ظهــر اليوم ،فيلعب
النجمــة مع الصفاء عىل ملعب جونيه الســاعة
( ،)16.45وتختتــم األحــد بمباراتــن ،فيلتقي
األنصار مع اإلخاء األهيل عاليــه يف جونية أيضا ً
( ،)14.00وطرابلس الريايض مع الســام زغرتا
عىل ملعب طرابلس البلدي (.)14.15

فوز ووريورز وداالس وسقوط كليبرز
قــاد العمالق الســلوفيني
لوكا دونســيتش فريقه داالس
مافريكــس إىل تعميــق جراح
مضيفه بروكلــن نتس ،عندما
سجل له  41نقطة يف طريقه إىل
الفوز  125-129بعد التمديد ،يف
الدوري األمريكــي للمحرتفني يف
كرة الس ّلة.
وأضــاف دونســيتش11
متابعة مع  14تمريرة حاسمة،
ليحقق الـ"تريبــل دابل" الـ47
يف مســرته اإلحرتافية يف املوسم
العادي.
وتألق النجمان كايري إرفينغ
وكيفن دورانت يف صفوف نتس
بتسجيل األول  39نقطة والثاني
 37نقطة ،لكن ذلك لم يكن كافيا ً
لتجنيب الفريق الخسارة الثانية
عىل أرضه.
ومني لوس أنجليس كليربز
بخســارته الثالثة عــى التوايل
بسقوطه أمام أوكالهوما سيتي
ثاندر .118-110
وكان نورمــان باول أفضل
مســجل يف صفــوف الخــارس
برصيد  21نقطة ،وأضاف ريجي
جاكســون  18نقطة والكرواتي
إيفيكا زوباتش  12نقطة مع 18
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أخبار سريعة
عبد النور يتعالج

يخضع قائد فريق الرياضي
بيروت جان عبد النور للعالج
الفيزيائي اثر اإلصابة الطفيفة
التي لحقت به خالل مباراة
فريقه أمام هوبس في المرحلة
الثالثة من بطولة لبنان لكرة
السلة ،حين تع ّرض إللتواء في
كاحله بعد محاولته إلتقاط
إحدى الكرات الصعبة "ريباوند"
قبل تجاوزها خط الملعب .ولم
يحدّد الطبيب المعالج حتى اآلن
مسألة مشاركته أمام دينامو
لبنان مساء االثنين المقبل
في قمّ ة المرحلة الخامسة من
عدمها .يُذكر ّ
ان عبد النور غاب
عن لقاء فريقه األخير أمام
المريميين ديك المحدي.

تصرّف غير مقبول

باين محاو ً
ال التسجيل لممفيس أمام ميتشل (أ ف ب)

متابعة ،فيمــا اكتفى النجم بول
جورج بتســجيل  10نقاط مع
سبع متابعات.
وفرض نجم كليربز السابق
شــاي جيلجيوس -ألكســندر
نفســه نجما ً للمباراة بتسجيله
 24نقطة لثاندر.
وأعاد النجم ستيفان كوري
فريقه غولدن ســتايت ووريورز
حامل اللقب إىل سكة االنتصارات
بتســجيله  33نقطة يف ســلة
ميامي هيت .110-123
يف املقابل ،بــرز جيمي باتلر

يف صفوف ميامي بتســجيله 27
نقطة ،وأضاف بــام أديبايو 26
نقطة.
ومني ســاكرامنتو كينغز
بخسارته الرابعة يف أربع مباريات
بسقوطه أمام ممفيس غريزليز
.125-110
وبــرز يف صفــوف الفائز
ديسموند باين ( 31نقطة) وجا
مورانت ( 22نقطة) ،ودي آرون
فوس يف صفــوف الخارس (27
نقطة).
(أ ف ب)

تع ّرض مد ّرب معروف يتمتع
بسيرة ذاتية حسنة ،إن من الناحية
الفنية أو األخالقية ،الى سيل من
الشتائم والتهجّ مات غير المبررة
من قبل عد ٍد من مشجّ عي فريقه
خالل إحدى المباريات ّ
الحساسة،
والتي استطاع الفوز بها في
النهاية .وعلى رغم ذلك ،فقد أدت
هذه التص ّرفات المستغربة الى
تقديم المد ّرب إستقالته الفورية
من منصبه ،علما ً ّ
أن إدارة ناديه
بذلت مساعي حثيثة من أجل ثنيه
عن قراره ،وهي كانت حريصة على
بقائه حتى آخر الموسم الرياضي
ّ
بغض النظر عن النتائج الفنية التي
سيحققها الفريق.

ّ
يتحضر
منتخب السيدات

هاميلتون سيبقى لما بعد 2023
أكد سائق مرسيدس الربيطاني لويس هاميلتون،
بطل العالم سبع مرات ،عشية سباق جائزة املكسيك
الكربى ،املرحلة  20من بطولــة العالم يف الفورموال
واحد ،أنه يعتزم تمديد ارتباطه "لســنوات عدة" مع
فريقه عقب نهاية عقده الحايل العام املقبل.
وأوضــح هاميلتون خالل مؤتمــر صحايف" :لم
أضع لنفيس حداً ،ألكون صادقاً" ،مضيفا ً أنه "خطط
لتوقيع عقد متعدد السنوات مع فريقه".
وتابع" :ال أعرف حقا ً كيف ســتكون السنوات
الخمــس املقبلة .ما زلنــا نعمل عىل ذلــك" .وكان
هاميلتون ،البالغ من العمر  37عاماً ،قال سابقا ً إنه
ال ينوي التســابق بعد سن األربعني .لكنه أوضح اآلن
أن مشاريعه عىل هامش الفورموال واحد ،وخصوصا ً
مؤسســته الخريية التي تهدف إىل مساعدة الشباب
من األوســاط املحرومة ،تمثل دافعا ً إضافيا ً للبقاء يف
الرياضة.
وقال" :ال أشعر بالتقدم يف السن ،أشعر بالشباب
واللياقة" ،مؤكدا ً أنه يريد "قيادة الفريق إىل املزيد من
األلقاب العاملية".
وتابع مازحــاً" :بعد ذلك ال أعــرف .إذا اعتزل

االسباني فرناندو ألونســو ،البالغ  41عاماً ،يجب أن
أفكر مرتني ألنني سأكون أكرب سائق سناً!" .بعد خيبة
أمل الفشل يف التتويج باللقب العاملي يف سباق الجائزة
الكربى األخري للعام  2021ملصلحة الهولندي ماكس
فريشــتابن ،يعيش هاميلتون أسوأ موسم له يف العام
 ،2022حيث يحتل املركز الســادس يف الرتتيب العام.
ولم يفز الربيطاني حتى اآلن بأي سباق هذا العام ،ولم
يتبق منه سوى ثالث جوالت ،يف املكسيك غدا ً والربازيل
وأبو ظبي يف ترشين الثاني املقبل( .أ ف ب)

يشارك منتخب لبنان للسيدات
بالكرة الطائرة في بطولة غرب
آسيا التي ستقام في العاصمة
األردنية عمّ ان منتصف تشرين
الثاني المقبل .ولهذه الغاية
يواصل المنتخب تحضيراته
الفنية المكثفة بصورة شبه
يومية تحت إشراف المدربَين
الوطنيَّين إيلي النار وجوني
اللقيس .وتتألف البعثة اللبنانية
من المهندس علي خليفة
رئيساً ،ايلي موسى إدارياً ،النار
واللقيس مدربَين ،جون أبو
جودة إحصائياً ،والالعبات ميرا
عدرا (قائدة المنتخب) ،سارة
عكاري ،آيا ماريا مطر ،ليا
شبيب ،ميرنا شيخو ،ياسمين
تامر ،ريم العلي ،أندريا أبي
صعب ،مارييلال جريدي ،إيما
صفا ،كارين مكرزل وسيلين
بشعالني.

٢٤
العـــدد  - 971السنــــة الـرابـعـة

رفــــــــــيق خــــــــــوري

كلفة الزعامة والرئاسة
الزعامة في لبنان أعلى مرتبة من الرئاسة.
وال فرق ،سواء أكانت الزعامة مك ّرسة
تاريخيا ً أم مصنوعة حديثاً .العماد ميشال
عون صنع زعامته في ظروف مساعدة
أيام الحرب كقائد للجيش وخالل رئاسته
حكومة عسكرية من القصر الجمهوري
رفعت شعارات فخمة شعبوية .غير أنه أراد
الزعامة طريقا ً الى الرئاسة التي كانت حلما ً
قديما ً له .اليوم يوحي بأنه يغادر الرئاسة
بعد ست سنوات للتركيز على ممارسة
الزعامة من الرابية .نقلة تختلف الحسابات
حولها ،من حيث بدا الناس يحسبون الوقت
الباقي على نهاية العهد باأليام والساعات.
فال مجال لتجاهل ما فعلته الرئاسة
بالزعامة ،وال ما فعله الرؤساء  -الزعماء
باللبنانيين ولهم وبلبنان وله .والفيصل في
السجاالت الدائرة والسهلة بين المدافعين عن
العهد والمهاجمين له حال الناس وما حل
بهم خالل العهد وقبله.
ذلك أن صعود زعامة عون رافق خوض
حربين خاسرتين والرفض إلتفاق أوقف حرب
لبنان .حرب «التحرير» دفع ثمنها اللبنانيون
جميعاً .وحرب «اإللغاء» قصمت ظهر
المسيحيين .ورفض الطائف وما تبعه من
انتخاب رئيسين قاد الى الدخول العسكري
السوري الى قصر بعبدا ووزارة الدفاع
واستشهاد عدد مهم من الضباط والجنود
ولجوء عون الى السفارة الفرنسية ونفيه الى
فرنسا .كل ذلك مقابل «فاصلة» في الطائف،
هي عمليا ً ترئيسه الذي حدث بعد عودته من
المنفى وتفاهمه مع دمشق و»حزب الله»
وقبوله دستور الطائف.
أما رئاسة عون ،فإن كلفتها بدأت بعامين
ونصف من الشغور الرئاسي ولم تنته بأعمق
أزمة وطنية وسياسية ومالية واقتصادية
واجتماعية .والحجة هي «ما خ ّلوني» وسردية
«الحرب الكونية» إلفشال العهد .لكن «الرئيس
القوي» الذي لم يستقل بل سكت عن الذين
«خلهم»ّ .
«ما خلوه» ثم ّ
خلهم يسطون
على المال العام والخاص .شاركهم في لعبة
المحاصصة .تحدث عن الحرب على الفساد.
من دون محاسبة فاسد كبير واحد .والمفارقة
أن وزارة الخزانة األميركية فرضت العقوبات
على صهره جبران باسيل بتهمة الفساد
حسب قانون «ماغنتسكي».
مفهوم أن ما أصاب اللبنانيين على يد
المافيا السياسية والمالية والميليشيوية بدأ
قبل رئاسة الجنرال ولم يكن هو المسؤول
الوحيد .لكنه حدث على ساعة العهد .وال
يبدل في األمر أن عون جاء الى الرئاسة
حامال ً برنامج «اإلصالح والتغيير» ،وال
قوله اليوم إنه «ال يمكن من ساهم في
تخريب لبنان أن يكون قادرا ً على إنقاذه».
وإذا كان ما يعتبره أهم قرار إستراتيجي
اتخذه هو «تفاهم مار مخايل» مع السيد
حسن نصر الله ،فإن بنود التفاهم بقيت
حبرا ً على ورق ،وسط دعم «حزب الله»
للعهد وحاجته الى مظلة الشرعية الرئاسية
والزعامة المسيحية.
وال بأس ،ما دام واحد من أهم رؤساء أميركا
توماس جيفرسون يقول« :ال رئيس يحمل معه
من الرئاسة السمعة التي حملته إليها».

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يفوق
عدد حمامات
الـ «سونا»
عدد السيارات
يف فنلندا.

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

الـسـبـت  ٢٩تشرين األول 2022

باسيل:
إتفاق الترسيم
هو مثال كيف تكون
االستراتيجية
الدفاعية

البحر المتوسط ...مقبرة عالميّة للبالستيك
يف األعمــاق كمــا عــى الشــواطئ أو يف بطون
السالحف يغزو البالســتيك كل مكان يف البحر األبيض
املتوسط الذي يُعترب األكثر تلوثا ً بني بحار العالم ،ولن
تنفع عمليات التنظيف مهما تكثفت يف لجم الكارثة ما
لم يرافقها الح ّد بشكل كبري من النفايات عىل اليابسة.
يف األخدود الغائص يف موناكو ،اكتشــف فريق
علمي ما يشــبه مكبا ً للنفايات عىل عمق كيلومرتَين
تحــت املاء ،حيــث ترقد أكواب وعبوات بالســتيك،
بينها حتــى علبة ألبان من عالمــة تجارية اختفت
عن الوجود قبل أكثر مــن عقدَين .ويوضح الباحث
فرنسوا غالغاني ،أن « 95%من النفايات البالستيكية

يف املياه تنتهــي يف عمــق البحر».وتتع ّرض منطقة
األبيض املتوســط التي تضم أبرز وجهات السياحة
العاملية ،لضغــط برشي هائل ،كما تســتحوذ عىل
ربع حركة املالحة البحرية حــول العالم .وقد وصل
هذا البحر شبه املغلق إىل مســتوى اإلشباع ،إذ ح ّذر
الصندوق العاملي للطبيعة من أن مياه املتوسط تض ّم
بني  5%و 10%من إجمايل كميات البالستيك العاملية.
ويتسبب التلوث البالستيكي ســنويا ً بنفوق مليون
طري وأكثر من مئة ألف حيوان من الثدييات البحرية.
وأظهرت دراسات أولية أن بعض األجناس البحرية
تعاني ضعفا ً أمام البالســتيك ،بينها الســاحف التي

يبتلع  80%منها أكياســا ً بالستيكية ،وشعب املرجان
املروحي التي تُقطع فروعها ج ّراء شباك الصيد املرمية،
أو األســماك الفانوســية الصغرية التي تبتلع اللدائن
الصغرية التي تطوف عىل سطح املياه( .أ ف ب)

 22طف ً
ال طردوا من قطار إلثارتهم "الضوضاء"
تع ّرضت رشكة الســكك الحديد اإلسبانية Renfe
لوابل من االنتقادات لطردها من أحد قطاراتها نحو 22
ٍ
طفالً ال تتجاوز أعمارهم عرش سنوات ،بعدما اعتربت
أنهم مشــاغبون ويثريون الضوضــاء .وأوضحت أن
ا ُملراقِ ب يف محطة «بالينسيا» طلب من األطفال النزول
مــن القطار ،قبل وقت قصري مــن وصولهم إىل ليون
بسبب «سلوكهم» الذي اشتكى منه عدد من الركاب.
وأضافت الرشكة أن األطفال كانوا يُحدثون ضجّ ة
مفرطة وكانوا يركضون يف العربات ،واســتمروا عىل
هذا املنوال ،رغم الطلب من املسؤو َلني اللذين يرافقانهم
ضبط ســلوكهم .وأكدت أنها أمّ نــت نقل مجموعة
األطفال إىل ليون يف حافلة وفرتها لهم« ،ورافقهم طوال
الوقت طاقم تابع لها وعنارص من الرشطة الوطنية».

إال أن عددا ً من ذوي التالميذ املشــمولني بهذا
اإلجراء حملوا عىل قرار الرشكة ،ورأوا أن رد فعلها
لم يكن متناسباً ،وأشاروا إىل إمكان االدعاء عليها يف
هذا الشأن .ووصلت هذه القضية إىل «هيئة الدفاع
عن الشعب» التي أعلنت فتح تحقيق ملعرفة ما إذا
كان قرار  Renfeيشكل ّ
مسا ً بـ»حقوق األطفال».
وحاول جوزيب لويس أالي ،مدير مكتب الرئيس
السابق إلقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون ،إضفاء
طابع ســيايس عىل الحادث ،مذ ّكرا ً بأن األطفال من
كاتالونيــا .وأعلنت رشكة الســكك الحديد يف ظل
االنتقــادات أنها فتحت «تحقيقــا ً داخليا ً لتوضيح
الحقائق» .وأكدت أنهــا «املرة األوىل التي يُتخذ فيها
إجراء من هذا النوع»( .أ ف ب)

صقر آلي يحدّ من حوادث اصطدام الطيور بالطائرات
يحاكي صقر  ،Robot Falconالذي طوّرته جامعة
«غروننغن» يف هولندا ،املصنوع من األلياف الزجاجية
ّ
املوسع والذي يبلغ طول جناحيه 70
والبويل بروبيلني
سنتيمرتاً ،حركات الصقر الكبري والقوي .ويف دراسةٍ
نُرشت يف اآلونة األخــرة ،أثبت أنه فعّ ال للغاية بإبعاد
الطيور .ويتــم التحكم بالطائر مــن األرض ،وتوجد
مروحة مثبتة عىل كل جناح ،وكامريا عىل رأسه .وهو
أكثــر فاعلية من الطائرات بدون طيــار ،حيث يردع
بشــكل أرسع .ولكن هناك بعض القيود التي
الطيور
ٍ
يمكن مواجهتها مع الصقر اآليل .حيث يجب توجيهه

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

من قبل طياريــن مد ّربني ،وال يمكــن أن يطري أثناء
هطول األمطار أو ظروف الريــاح القوية .وعاد ًة ما
تكون بطارية الصقر اآليل محدود ًة بـ 15دقيقة فقط.
وتنخفض فعاليتــه عندما يتعلــق األمر بردع
الطيور الكبرية ،مثل اإلوز أو مالك الحزين ،وقد يلزم
تطوير روبوت أكرب ،مثل النرس ،لهذا الغرض.
وهذه ليســت املرة األوىل التي يتم فيها استخدام
تصميم صقر آيل لــردع الطيور عن بيئة املطار .ففي
العــام  ،2017أصبح مطار «إدمونتــون» الدويل يف
كندا أول مطار يف العالــم يدمج مجموعة كاملة من

خدمات النظام الجوي بــدون طيار ضمن عمليات
املطار اليومية ،عندما قام بتجربة  ،CFS Robirdالتي
صممتها رشكة .Clear Flight Solutions

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
االشتراك السنوي 30٠،٠٠٠ :ل.ل  -هاتفi.abiakl@nidaalwatan.com ،+961٣٩٨٣٣٥٤ :
مكتب طرابلس لالشتراكات واإلعالنات :طرابلس  -الجميزات  -تلفون78 860742 :

لإلعــالنــات:
هاتف - +9611283300 :فاكس+9611285956 :
بريد إلكترونيinfonews@media-unit.com :

