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هل صحيح أن عيون
المستثمرين القطريين
على فنادق لبنان؟

باسيل يطرق "باب الدوحة" :ساعدوني لرفع العقوبات األميركية!

نصرالله يُفاخر بقمع "ثورة  17ت":
لرئيس يستنسخ "لحود وعون"
"ال أولوية تعلو عــى أولوية الرئيس" لدى بكركي ،و"ال
أولوية تعلو عىل أولوية الســاح" لدى حــارة حريك ...بهذا
االختصار يمكن اختزال تناقضات مشهدية األمس بني املعايري
الوطنية والدستورية التي رسمها مجلس البطاركة واألساقفة
الكاثوليك يف لبنان برئاســة البطريرك املاروني بشارة الراعي
لالســتحقاق الرئايس ،وبني األبعاد الفئويــة والحزبية التي
وضعها األمني العام لـ"حزب الله" الســيد حســن نرصالله

كرشط موجب إلنجاز االستحقاق مهما طال أمد الشغور.
فعىل دارج العادة عند كل اســتحقاق دستوري مفصيل
عىل صلة مبارشة بمحاوالت إعادة تكوين السلطة واستنهاض
مؤسسات الدولة ،يبادر "حزب الله" إىل إعالء مصلحة سالحه
عىل رأس املصالح الوطنية تحت طائل تعطيل االستحقاقات
ورشق عموم اللبنانيني بوابل من اتهامات العمالة والتخوين
والتآمر واالئتمار بأوامر السفارات والدول الغربية ،إىل درجة

َ
يتوان معها أمس عن التشــهري باملواطنني الذين دفعهم
لم
الجوع والعوز إىل االنتفاض عىل منظومة الفساد التي يرعاها
"حزب الله" يف سدة السلطة ،باعتبار ّ
أن ثورة  17ترشين هي
من صنيعة "الطاعون" األمريكي بنظر نرصالله الذي تفاخر
يف إطاللته املتلفزة ّ
بأن "حزب الله" كان وراء قمع هذه الثورة
والتصدي لها عــام  2019بوصفها كناية عن "فوىض زرعت
لعنتها الواليات املتحدة" يف لبنان.
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بايدن في مصر 100 ...عام من "العالقات االستراتيجية"
19 +

مــــدارات 16
المعركة على مستقبل
السياسة الخارجية
في الحزب الجمهوري
مستمرة

إقــتـصـــاد 17
أزمة لبنان ليست
في نقص التدفقات
من الخارج
السيسي خالل استقباله بايدن
في شرم الشيخ أمس (أ ف ب)

التظاهرات مستمرّة في إيران ...وأوروبا تتحرّك ر ّ
دًا على القمع
العـــالـــم 19
"أوشن فايكينغ" ترسو
في تولون ...وميلوني
تر ّد على باريس

لندن ُتسائل طهران عن "تهديد صحافيين بالقتل" في بريطانيا

فيما خرجت تظاهرات ومســرات يف مدن إيرانية عدّة،
خصوصا ً زهدان يف محافظة سيستان بلوشستان ،حيث أحيا
املئات ذكــرى "الجمعة الدامي" بعد  6أســابيع عىل املجزرة
التي حصلــت يف املنطقة ،كان الفتا ً اتهام لندن طهران بتهديد

حياة صحافيني مقيمــن يف اململكة املتحدة ،يف وقت يتصاعد
فيه الضغط الدويل عىل الجمهورية اإلســامية لوقف حملتها
الدمويــة بحق الثائريــن ضدّها .وإذ كتب وزيــر الخارجية
الربيطاني جيمس كليفريل عرب "تويرت"" :اســتدعيت القائم

باألعمــال اإليراني اليوم (أمس) ،بعدمــا تع ّرض صحافيون
يعملون يف اململكة املتحدة لتهديدات فورية بالقتل من إيران"،
أضاف" :نحن ال نتسامح مع التهديد والرتهيب من دول أجنبية
تجاه األفراد الذين يعيشون يف اململكة املتحدة".
20

"يوم تاريخي" لألوكرانيين:
"خيرسون لنا"
الريــاضــية 22
"أن بي آي":
واشنطن يطيح داالس
وهورنتس يتعرّض
لخسارة سابعة متتالية

أوكرانيون يحتفلون بتحرير خيرسون في كييف أمس (أ ف ب)

بعد انسحاب القوات الروسية تحت ضغط الهجوم األوكراني الساحق ،بدأ
الجيش األوكراني دخول خريســون أمس ،بحسب وزارة الدفاع األوكرانية ،ما
يُش ّكل انتكاسة قوية أخرى ملوسكو وانتصارا ً اسرتاتيجيّا ً مهمّ ا ً لكييف ،حيث
خرجت تجمّ عات شعبيّة عفويّة تحتفل بالنرص الجديد ض ّد االحتالل الرويس.
ويف وقــت أعطى فيه التقدّم امليداني األوكراني الجديد دفعا ً معنويّا ً هائالً
للجنود واملقاومني ،أشاد الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي عىل وسائل
التواصــل االجتماعي بـ"يوم تاريخي" ،الفتا ً إىل أن قوات عســكرية خاصة
أصبحت داخل مدينة خريسون يف جنوب البالد.
وكتب زيلينسكي عىل "تلغرام"" :اليوم (أمس) يوم تاريخي .نحن نستعيد
خريســون ...خريســون لنا" ،فيما أظهرت مقاطع فيديو س ّكان خريسون
يتجمهرون حول عنارص من القوات األوكرانية ويستقبلونهم بحفاوة بالغة.
وأظهر أحد املقاطع التي نرشها زيلينســكي ،جنودا ً أوكرانيني يقولون
إنهم من "اللواء  "28فيما سمع حشد وهو يهتف "يف يس يو" ،وهي اختصار
للقوات املس ّلحة األوكرانية.
20
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هل س ُتخطف رئاسة الجمهورية خطفًا؟
كــلــيـــر شــكـــر
يزداد املشهد الرئايس تعقيداً ،ربطا ً
بالتطورات االقليمية والدولية التي تأخذ
منحى اشتباكياً ،تصاعديا ً ال ينذر باقرتاب
أزمنة التســويات .واألرجح ّ
أن مشــهد
الجلسات االنتخابية اململة ،سيكرر ذاته
طوال الفرتة املقبلة ،والتي يصعب تحديد
ّ
متغياتها.
مدّتها أو معايري
يف الواقــع ،تد ّل املــؤرشات عىل ّ
أن
االستحقاق الرئايس فوّت لحظة ترسيم
الحدود التي شــ ّكلت فرصــة تاريخية
تقاطعــت فيهــا مصالح الكبــار عند
املنطقة االقتصاديــة الخالصة الخاصة
بلبنان ،لتنجز اتفاقاً ،ك ّلفت مفاوضاته
عقــدا ً من الزمن ،لكــن لحظته لم تأت
ّإل حني توافرت الظــروف املالئمة لكي
تتالقى املصالــح عند الخ ّ
ط  23بعد ض ّم
مكامن قانا املحتملة إىل الجانب اللبناني.
وهذه الظــروف لم تقتــر عىل طريف ّ
االتفاق ،وإنما شــملت يف س ّلتها حاجة
اوروبا للغاز ،كما حاجة الواليات املتحدة
األمريكية البرام االتفاق.
ّإل ّ
أن التطــورات املتســارعة عىل
الســاحة الدولية ،بدءا ً بالحراك الشعبي
داخل ايران ،وصوال ً إىل نتائج االنتخابات
النصفية يف الواليــات املتحدة األمريكية
واستطرادا ً تقييد يديّ الرئيس األمريكي
جو بايــدن ملا تبقى مــن واليته ،مرورا ً
باالشتباك األمريكي  -السعودي والتعثّر
يف املفاوضات الســعودية  -االيرانية...
حالت دون انســحاب «املومنتوم» الذي
أحدثــه اتفاق ترســيم الحــدود ،عىل
االستحقاق الرئايس.
وكما وصف الدبلومايس الجزائري
األخــر االبراهيمي مســار اتفاق
الطائف بأنّه شــهد تبدال ً جذريا ً بعيد
حــرب الخليج االوىل ،يمكن اســقاط
التشبيه عىل اتفاق الرتسيم من خالل
اإلشــارة إىل ّ
أن حرب اوكرانيا سمحت
بإبرام االتفــاق ،لكــن اللبنانيني لم
يلتقطوا اللحظة السقاطه عىل اتفاق
مواز يأتي برئيس للجمهورية ورئيس
ٍ
للحكومة ،فجاء االشــتباك االقليمي
الســعودي  -االيرانــي واألمريكي -

االيراني  -الســعودي ليطيح بحظوظ
أي تسوية قريبة.
هكــذا ،يصــر املســار املتــد ّرج
الــذي اختاره «حزب اللــه» يف مقاربته
لالنتخابات الرئاســية مفهومــاً .اذ ّ
أن
«الحزب» يحرص حتى اللحظة عىل عدم
الكشــف عن أوراقه ،ولو ّ
أن مرشــحه
الجــدي واألســايس معــروف للحلفاء
وللخصــوم ،وهو رئيس «تيــار املردة»
سليمان فرنجية.
ّ
لكن «الحزب» يتعاطى مع املســألة
بكثري من الحذر ،وقرر يف املرحلة األخرية
االنتقال من مربّع الصمــت املطبق ،إىل
مربّع تحديــد املعايري ،حيــث يواظب
مسؤولوه عىل حرصها بمعايري محددة
تتصل حــرا ً بالعالقة مــع املقاومة،
لجهة الرغبة يف انتخــاب رئيس يحمي
ظهر املقاومة وال يطعن بها ...حتى أط ّل
األمني العام لـ»حزب الله» السيد حسن
نرص الله وقال باملبارش« :نريد رئيســا ً
مطمئنا ً للمقاومة ،ورئيســا ً شجاعا ً وال
يخاف ويقــدّم املصلحــة الوطنية عىل
خوفه ونريد رئيســا ً ال يباع وال يشرتى.
ال نريد رئيسا ً يغطي املقاومة أو يحميها
ألنها ال تحتــاج إىل ذلك ،بل رئيســا ً ال
يطعنها يف الظهر».
هكذا ،حــدّد الحــزب مواصفاته
للرئيــس املقبــل ،ليطيــح بالكثري من
األســماء التي قد تشــ ّكل حالة التقاء
وســطي بينه وبني الخصوم من خالل
ّ
االتفاق عىل مرشــح حيادي أو مستقل
ّ
تخص
أو غريهمــا من األوصــاف التي
الرتشــيحات الوسطية .ليعود بذلك اسم
فرنجية إىل رأس القائمة.
وبهــذا املعنــى ،يمكن القــول ّ
إن
«الحزب» عاد إىل منطق التشدد يف موقفه

موقف رئيس "««التيار الوطني ّ
الحر" جبران باسيل هو المتحكم
بهذا السيناريو من خالل انضمامه
إلى جبهة المؤ ّيدين لخيار رئيس
««"تيار المردة"»»

خفــايـــا
حاول أحد املق ّربني من
مرشــح رئــايس معرفة
حقيقة الفيتو الذي تضعه
دولــة عربيــة فاعلة عىل
ترشح قريبه ،فأتى الجواب
بأن العالقات الشــخصية
يشء واملوقــف الســيايس
يشء آخر.
يتعمّ ــق الخالف بني
النواب «التغيرييني» ما دفع
أحدهم إىل توجيه كالم حا ّد
أن ّ
لزمالئه معتربا ً ّ
كل ً منهم
لديه ارتباطات ال يبوح بها.
يرتدّد أن شــخصيات
بارزة جنوبية تســارع إىل
رشاء العقــارات يف منطقة
ّ
تحســبا ً لقدوم
الناقــورة
الرشكات العاملة يف مجال
النفــط لالســتثمار يف
املنطقة.

هل باإلمكان تحقيق هذا الخرق من دون تسوية إقليمية كبيرة؟ (رمزي الحاج)

من االستحقاق ربطا ً بالظروف الخارجية
ّ
التي تسلك مســارا ً
معقدا ً يصعب معه
ايجاد مخــرج تفاهمي لالســتحقاق
الرئايس.
ويقــول املتابعون ّ
إن الســعوديني
بدورهم ،قرروا العودة إىل لبنان من موقع
املتص ّلب أيضا ً بدليل اطاحتهم بمرشوع
طاولة الحوار التي كانت ستستضيفها
السفارة الســويرسية يف بريوت والعمل
من جديد عــى تثبيت اتفــاق الطائف
«بالقوة» وهو الذي صار أشــبه بهيكل
متهاو .كل ذلك ليزيد من اإلشارات التي
ٍ
تثبت ّ
بأن االســتحقاق الرئايس صار يف
عني العاصفة.
ما يعني ّ
أن احتمــال حصول خرق
يف املدى املنظور ،صار مستبعدا ً يف ضوء

التباعد الحاصــل يف املواقف الذي يجعل
امكانية التقدّم خطوة إىل األمام ،إىل خ ّ
ط
وسطي ،غري متوفرة ،وها هي قمّ ة املناخ
الذي استضافتها مرص ،تم ّر مرور الكرام
عىل امللــف اللبناني بينمــا كان البعض
يعتقد ّ
أن املرصيني قد ينجحون يف احداث
خرق ما مع العلم ّ
أن مرشــحهم املفضل
هو قائد الجيش جوزاف عون ....وبالتايل،
ّ
إن سيناريو التفاهم غري مطروح راهناً،
ّال اذا كان ســليمان فرنجية هو موضع
هذا التفاهم.
ّ
فــإن موقف رئيس
وفــق املتابعني
الوطني الحر» جربان باســيل،
«التيــار
ّ
هو املتحكم بهذا الســيناريو من خالل
انضمامه إىل جبهة املؤيّدين لخيار رئيس
«تيار املردة» لتأمني أكثرية نيابية تحمله

إىل قــر بعبدا ،خصوصــا ً ّ
وأن تموضع
رئيس الحزب التقدمي االشــراكي وليد
جنبالط بني االصطفافني ،ولو ّ
أن فريقه
ال يزال حتــى اللحظة ضمن الجبهة التي
تصــوّت للنائب ميشــال معوض ،يجعل
من احتمال انتخاب فرنجية رئيساً ،قابالً
للتحقيق ،ولو من خالل تأمني النصاب ال
أكثر ،بدليل ّ
أن النائب مروان حمادة ذكر
يف حديث له أمس أن «ســليمان فرنجية
مقبول».
وهذا ما يقود إىل السؤال :هل باإلمكان
تحقيــق هــذا الخرق من دون تســوية
اقليمية كبــرة؟ أو باألحــرى من دون
رشاكة الســعودية؟ هل يمكن لـ»حزب
الله» أن يخطف الرئاسة من خالل تأمني
أغلبية تجعل من فرنجية رئيساً؟

«"حزب الله"» :إذا لم يقتنع باسيل بفرنجية اليوم ...قد يقتنع
راكــيــل عــتــيّـــق

إذا نجحت محاولة إقناع جنبالط وباسيل سيتخطى فرنجية حاجز الـ 75صوتًا (رمزي الحاج)

«ال جديد» عىل الخــ ّ
الرئايس،
ط
ّ
وال بــوادر ألي حلحلــة أو خرق عىل
هذا املســتوى ،قبل نهاية السنة .هذا
ما تُجمع عليه أطراف سياسية عدة،
مؤكد ًة ّ
أن هناك اســتعصا ًء يف امللف
الرئــايس ويف انتخــاب رئيس جديد
للجمهورية يف «جلســات الخميس».
وبحســب «حــزب الله» ،ســيكون
«االنتظــار» عنوان املرحلــة املقبلة
رئاســياً ،يف غياب الحــوار الداخيل
واملبــادرات الخارجيــة ،فيما تعترب
جهات سياســية معارضــة ّ
أن هذا
ليس «انتظاراً» بــل تعطيل وعرقلة،
فـ»الحــزب» اعتاد عىل اســتخدام
هذا «الســاح» لفرض الرئيس الذي
يناســبه ،بحيث ّ
يخي اللبنانيني بني
الفراغ ومرشحه.
وعىل رغم الرفض العلني الجازم
الــذي يبديه رئيس «التيــار الوطني
الحــر» النائب جربان باســيل تجاه
انتخاب رئيس تيار «املردة» سليمان
فرنجية رئيســا ً للجمهورية ،وفشل
محاولة األمني العــام لـ»حزب الله»
الســيد حســن نرصالله مع باسيل
عىل هذا املســتوى ،خالل اللقاء الذي
جمعهما أخــراًّ ،إل ّ
أن «الحزب» لم
يطو صفحة فرنجية،
يستســلم ولم ِ
بل سيستم ّر يف محاولة إقناع باسيل

بري ،يرى باســيل ّ
أن رئيس «املردة»
بانتخابــه .ومن املرجــح ،أن يعقد
يف حال تم ّكــن من الوصول اىل كريس
نرصالله «لقــاءات إقناع» أخرى مع
باسيل ،بحســب مصادر م ّ
الرئاســة األوىل ،سيشــ ّكل عهــده
طلعة عىل
اســتمرارا ً ملحاربة «التيار» و»الحالة
موقف «الحــزب» ،لكن حتى اآلن ،لم
العونية».
تتبلور معطيات جديدة لعقد االجتماع
لكن عىل رغم تعنُّت باسيل ،ال يزال
«الرئــايس» التايل بــن حليفي «مار
فرنجية مرشح «حزب الله» لرئاسة
مخايــل» ،فبعد نحو أســبوعني عىل
ّ
الجمهوريــة ،بحيث بات مرشــحه
تتغي أي وقائع أو
لقائهما األخري ،لم
«شــبه املعلن» ،وذلك إىل حني نضوج
لم يربز أي جديد رئاسيا ً لكي يحاول
ظــروف إعالن تبنّي هذا الرتشــيح.
نرصالله مع باسيل «مرة جديدة».
وإلنضاج هذه «الطبخة الرئاســية»،
يف ذلــك اللقــاء الــذي جمــع
يعمل «الحزب» ورئيس
نرصالله وباسيل حول
مجلس النــواب نبيه
«الرئاسيات» ،لم يطرح
بــري ،إنطالقــا ً من
رئيــس «التيــار» أي
مطالب يريدها يف العهد من المرجح أن يعقد اعتبــار ّ
أن فرنجيــة
الجديد ،لكــي ينقلها نصرالله «"لقاءات إقناع"» مرشح توافقي وليس
«رئيــس مواجهة أو
«الحــزب» اىل فرنجية
أخرى مع باسيل
تحــدٍّ» ،فمــن جهة،
ويعرضهــا عليــه،
إنّه الرئيس الــذي يثق فيه «الحزب»
ويضمــن لرئيس «التيــار» تنفيذها
ويحمي «ظهر املقاومة» ويتفق عىل
مقابل «بركته» النيابية واملســيحية.
اسمه «الثنائي الشيعي» ،ومن جهةٍ
فحتى اآلن ،ال يزال «الرفض الباسييل
ثانية ليــس «خارجاً» عــن «اتفاق
القاطــع» ملنــح «غطــاء الحيثية»
الطائف» وكان جالســا ً يف الصفوف
لفرنجية وتأمــن األكثرية النتخابه،
األوىل خالل «مؤتمر االونيســكو» يف
محصورا ً يف خانة «املبدأ» ،بحســب
مصــادر م ّ
طلعة عىل موقفــه ،إذ ّ
الذكرى الـ 33عىل االتفاق ،فضالً عن
إن
باســيل يعترب ّ
الصداقة التاريخية التي تربط عائلة
أن غريمه املســيحي
فرنجية بالحُ كم يف الســعودية .هذا
 الشــمايل ،جزء من املنظومة التيً
إضافة اىل اعتبار «الثنائي الشــيعي»
قاتلت عهد الرئيس العماد ميشــال
ّ
أن فرنجيــة ليس اســتفزازياً ،وهو
عون ،وعىل رأسها الرئيس نبيه بري.
وانطالقا ً مــن ّ
قادر عىل التواصل مع جميع األفرقاء
أن فرنجية مق ّرب من
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"«اإلشتراكي"» والثبات على ترشيح مع ّوض:
الخلل الداخلي ممنوع
أالن ســـركــيـــس
يفاجئ رئيس الحزب «التقدمي اإلشرتاكي»
وليد جنبالط متابعيه ،فهو ميّال منذ أحداث  7أيار
 2008إىل التســويات مع الفريق األقوى داخلياً،
أي «حــزب الله» ،لكن ما يفعله يف اإلســتحقاق
الرئايس يــد ّل عىل ثبات يف املوقف من خالل تبنّي
ترشيح رئيس حركة «اإلستقالل» النائب ميشال
معوّض.
يُروّ ج «التيار الوطني الحــ ّر» يف حربه عىل
ترشيح رئيس تيار «املردة» سليمان فرنجية أن
ّ
ّ
مرشح
مرشح «الرتويكا املنقرضة» أو
األخري هو
النظام الذي نشــأ بعد اتفــاق «الطائف» ،وكان
عماده الثالثي املكوّن من الرئيس رفيق الحريري
والرئيس نبيــه ب ّري وجنبالط ،لذلك لن يســر
باسيل برتشيح فرنجية.
المشهد سيتكرر (رمزي الحاج)
ويحاول جنبالط أن يحجز مقعدا ً له يف دائرة
إشــعار آخر وهذا ظهر خالل الجلسة اإلنتخابية
التأثري ،وهو الذي يعلــم أن صديقه ب ّري ما زال
األخرية .ومن الناحية الجنبالطية ،فإن ترشــيح
قويا ً لكــن دخول عنارص جديدة عىل الســاحة
معوّض رفع من مســتوى اإلستحقاق الرئايس،
السياســية بعد الـ 2005بدّل قواعد اللعبة ،لذلك
فألول مــ ّرة منذ العــام  2007يكــون للفريق
ّ
فإن رهانه عىل إبقاء الرصاع الكبري قائما ً ليلعب
ّ
مرشح ينزل به إىل جلسة اإلنتخاب حتى
السيادي
لعبة «بيضة القبّان».
لو لم يكن قادرا ً عىل تأمني الثلثني أو النصف زائدا ً
إختار جنبالط عــام  2014الذهاب إىل خيار
واحداً.
ثالث بعدما أقدم رئيس حزب «القوات اللبنانية»
ال تريد املختــارة أن يُفقد التوازن الداخيل يف
الدكتور سمري جعجع عىل الرتشح للرئاسة بوجه
البــاد ،فاصطفافهــا إىل جانب
رئيس تكتــل «التغيري واإلصالح»
محور «املمانعة» يعني حســم
آنــذاك العمــاد ميشــال عون،
املعــارك النيابيــة والترشيعية
ودعم ترشــيح النائب يف «اللقاء
الديموقراطــي» هنــري حلو ،المعركة الرئاسية هي والسياســية ،ولكــن يف املقابل
لكــن بعدما أبرم الرئيس ســعد محطة إلعادة لبنان إلى ســيضع لبنــان يف مواجهــة
الحريري التســوية الشهرية مع حضنه العربي والغربي املجتمعــن العربي والدويل مثلما
حصل مع عهد عــون ،لذلك فإن
فرنجية ســار جنبالط بالتسوية والبدء بتنفيذ اإلصالحات
جنبالط الذي يدعو إىل التســوية
بعدمــا باركها الرئيس بري ،لكن
دائما ً ما زال يعارض إنتخاب رئيس ال ينال رىض
التوازنات املســيحية ودعم «حــزب الله» لعون
ع ّ
الدول العربية واملجتمع الدويل.
طال مفاعيل إنتخاب فرنجية.
ال توجد مشــكلة شــخصية بــن جنبالط
يترصّ ف جنبالط يف هــذا الوقت مثل جميع
وفرنجيــة ،فصدام مــا بعــد  2005إنتهى بني
الكتل الكربى ،فكل فريق يرغب بإيصال مرشحه
الرجلــن ،لكن عدا عن عــدم وجود رىض عربي
لكنه يقول إنه منفتح عىل التسويات ،ويف السياق
حتى الساعة عىل انتخاب فرنجية ،فإن جنبالط
فإن دعم جنبالط لرتشيح معوّض مستم ّر حتى

غدًا
يف الداخل ،ولم يرشــح عن أي
دولة مؤثــرة يف امللف الرئايس
وضعها «فيتو» عىل اسمه.
وإنطالقــا ً مــن توصيفه
لفرنجية رئاســياً ،ســيدعو
«الحــزب» ،يف مرحلة الحقة،
ســائر األفرقاء السياســيني
للنقاش والتفاهــم حول هذا
االسم ،لكن بعد أن يتم ّكن من
إقناع حلفائه بهذا الرتشــيح
أوالً .وإذ تقــ ّر مصادر م ّ
طلعة
عىل موقف «حــزب الله» ،بأن
ال معطيات تشري اىل ّ
أن باسيل
«يغي رأيه»ّ ،إل ّ
ّ
أن «الحزب»
قد
ال يــزال متمســكا ً بورقــة
فرنجيــة ،وال يــزال «الثنائي
الشــيعي» يعمــل بـ»صرب»،
عىل خطني :خ ّ
ط باســيل الذي
يتواله «الحــزب» ،وخط رئيس
«الحزب التقدمي االشــراكي»
النائــب وليد جنبــاط الذي
يتواله بري .فبحسب «بوانتاج»
«الثنائــي» ،إذا نجحت محاولة
إقناع جنبالط وباســيل معاً،
سيتخطى فرنجية حاجز الـ75
صوتاً .وعىل رغم ّ
أن باسيل لم
يقتنع حتــى اآلن ،يرى «حزب
الله» ّ
أن حليفــه «قد يقتنع يف
مرحلة مقبلة» ،وهو ســيقوم
بك ّل ما يف ا ُملستطاع إلقناعه.

٣

يرى أن فرنجية ال يملك حاضنة مسيحية سواء
من «التيار الوطني الحر» أو «القوات اللبنانية»،
لذلك لن يُقدم عىل خطوة تستف ّز املكوّن املسيحي
وتؤثر سلبا ً عىل العالقات الداخلية والوضعية يف
الجبل يف هذا الوقت.
ّ
تمســكه برتشــيح
ويؤكد «اإلشــراكي»
ميشــال معوّض لعوامل عــدّة أبرزها إنطالقه
من دعم مســيحي قوي ،ورغبته بعدم مسايرة
الواقع وعدم اعتباره شخصية تكمل عهد عون،
وكذلك وجود عالقات عربية وغربية قوية للرجل
تجعله قادرا ً عىل إصالح ما أفسده العهد السابق
وحلفاؤه ،لذلك ال تغيري جذريا ً يف مواقف جنبالط
يف القريب العاجل.
وإذا كان البعــض يرى أن ّ
تمســك جنبالط
بمعــوّض هو منــاورة ورفع ســقف املطالب
للتفاوض لحظــة تحني الســاعة ،إال ان أجواء
«اإلشــراكي» مغايرة تماماً ،وتشــدّد عىل أن
املعركة الرئاســية هي محطة إلعــادة لبنان إىل
حضنه العربي والغربي والبدء بتنفيذ اإلصالحات،
لذلك لن يكون هناك انتخاب لفرنجية أو أي اسم
آخر مــن حلفاء «حزب الله» ألن الوضع اللبناني
ال يسمح بذلك.

طوني فرنسيس

الدستور «"مادًا رجل ْيه"»
رئيس للدولة إلى اجتهادات
ال يحتاج انتخاب ٍ
دستورية منسوبة إلى الدساتير األوروبية ،فالكالم
على التجارب الفرنسية ،وهي مرجعية بالنسبة إلى
ً
حماسة لدى سامعيه ،فهو في
لبنان ،ما عاد يثير
أغلبه لزوم ما ال يلزم ،وليس شرطا ً أن تكون من
مريدي دالوز كي تكون نائبا ً محترما ً في المجلس
النيابي المحترم.
مر ٌد ذلك ليس في رفض االجتهادات في دساتير
مماثلة وإنما في رفض الدستور واألعراف من
األساس ،والسعي الدؤوب للقفز فوقها وإحالل
التفسيرات االعتباطية المنطلقة من مصالح سياسية
فئوية ومذهبية مح ّل النصوص والعمل بموجبها في
إدارة الدولة واالنتظام العام.
لم يبدأ هذا المسار منذ أيام ،وال في جلسة
المجلس النيابي األخيرة .إنه مسار متدرج منذ بدء
العمل باتفاق الطائف ،جعل من الدستور في البداية
نصا ً مهزوما ً أمام كلمة ضابط فرع االستطالع
ً
مطية لـ»الثنائي»
السوري ،وفي مرحلة الحقة كرسه
الطائفي المسلح مدعوما ً من حلفاء ينتظرون عطاءه
ومكرماته.
في هذا المناخ لم يعد مجلس النواب سيدا ً لنفسه
وال صماما ً ألمن المؤسسات الدستورية .صار
مستعدا ً لتغيير وجهته بين ليلة وضحاها كما حصل
في زمن اميل لحود ،وت ّم اختصاره تدريجيا ً إلى
بضع قيادات يترأسها مجتهد في إدارة المصالح
المتداخلة والمتضاربة.
لم يكن اجتهاد المجتهد األخير موفقا ً في جعله
المادة الدستورية «ماد ًة رجليها» من النافذة ،فمن
زمن لم يستفق المجلس على ضرورة إعادة توقيف
النظام على رجليه ،وعندما فعل النائبان سامي
الجميل وملحم خلف ،ذلك ،بإثارتهما ضرورة تفسير
المادة  49والنص الذي يحكم انتخاب الرئيس ،كان
جواب رئيس المجلس الذي سيذهب مثاال ً في تاريخ
التشريع.
المشكلة كانت وال تزال في إحساس المهيمن
على المجلس بنشوة االنتصار ،منذ انتصار السوري
وصوال ً إلى «انتصار» ورثته .والمشكلة أيضا ً هي في
رضوخ اآلخرين إلى مصالحهم الضيقة التي ال عالقة
لها بالمصالح الوطنية العابرة لعنعنات الطائفيين
والمذهبيين ،وهذا التحالف بين أصحاب المصالح
وسطوة الميليشيا جعل البالد بال دستور أو قانون
مثلما جعلها بال كهرباء وهي تغرق في المجهول.

دعوة فورية من البطاركة الكاثوليك النتخاب رئيس
للجمهورية
شــدّد مجلس البطاركة واألســاقفة
الكاثوليك يف لبنــان عىل ّ
أن ال «أولوية تعلو
عىل أولوية انتخاب رئيــس للجمهورية»،
داعيا ً «النواب إىل انتخاب رئيس فوراً».
ولفت يف بيــان إىل أنّه «من دون رئيس
جمهورية ال حماية للدســتور وال إرشاف
عىل انتظام عمل مؤسسات الدولة وال فصل
للســلطات وال خروج من الشلل السيايس
اإلقتصادي واملــايل فالدولة من دون رئيس
تقع يف الشــلل الكامل» .واعترب ّ
أن «لبنان
يتعــ ّرض اليوم ألزمة خطــرة تهدّد كيانه
وهويته ،لكن ال خوف عليــه ألنه حقيقة
حيّــة يف التاريخ وألن جميع اللبنانيني باتوا
يعرتفون بأنه وطن ح ّر مســتقل ونهائي
ّ
وألن العالم يعرتف له بأنه
لجميع أبنائــه،
مهــد حضارة عريقة وبلــد التعددية وأمّ ة
حوار وعيش مشرتك .إنّه أكثر من وطن ،إنّه
رســالة حرية وتعدّدية للرشق كما للغرب.
ولكن من واجــب ك ّل املواطنني الوالء لهذا
الوطن النهائي».
ورأى «أنّــه من الــروري أن تقف
كنيستنا يف لبنان بشجاعة وجرأة وتواضع
أمام التاريــخ وأمام الضمــر وأمام الله
لتقوم بفحص ضمــر عميق وبفعل توبة
صادق وبتنقيــة حقيقية للذاكرة ،فتطلب
املغفرة عن األخطاء التي ارتكبها ويرتكبها
أبناؤها ،وتصفح عن اإلســاءات واإلهانات
التي ارتُكبت بحقها وبحق أبنائها» ،داعيا ً
«املواطنني وبخاصة املسؤولني السياسيني
والكتل النيابية إىل فعل مماثل».
وأشــار البيــان إىل ّ
أن «املجلس يعمل

البطاركة واألساقفة :لبنان يتعرّض ألزمة خطيرة تهدّد كيانه

عىل وضع خ ّ
طة عمل تقيض بتعيني «لجنة
حقيقة ومصالحة» تضــ ّم حكماء وتعمل
عىل التواصل مع جميع األطراف اللبنانيني،
دينيني وسياسيني ومدنيني ،لتهيئة األجواء
تمهيدا ً للدعوة إىل الحوار».
وقد عقــد املجلس دورته الســنوية
العادية الخامســة والخمســن يف الرصح
البطريركي يف بكركي من  7ترشين الثاني
إىل  11منــه (أمس) ،برئاســة الكاردينال
مار بشــاره بطرس الراعي وبمشــاركة
البطريــرك اإلنطاكي للرسيــان الكاثوليك
مار أغناطيوس يوســف الثالــث يونان،
بطريــرك انطاكية وســائر املرشق للروم
امللكيــن الكاثوليك مار يوســف العبيس،
وكاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا لألرمن
الكاثوليك مار روفائيــل بيدروس الحادي
والعرشين ،ومطارنة الكنائس الكاثوليكية،
والرؤساء العامني للرهبانيات .كما شارك
يف الجلســة اإلفتتاحية السفري البابوي يف
لبنان باولو بورجيا ،يرافقه القائم باألعمال
املونسنيور جيوفاني بيكياري.

لجنة لتنقية الذاكرة
وإتمام المصالحة الحقيقية
خــاص «" -نــداء الــوطــن"»
كان الفتــا ً خالل البيــان الختامي
ملجلس البطاركة واألســاقفة الكاثوليك
إشارته إىل ّ
أن «املجلس يعمل عىل وضع
خ ّ
طة عمل تقيض بتعيني «لجنة حقيقة
ومصالحة» تض ّم حكمــاء وتعمل عىل
التواصل مع جميع األطراف اللبنانيني،
دينيني وسياســيني ومدنيــن ،لتهيئة
األجواء تمهيدا ً للدعوة إىل الحوار».
ويف السياق ،تكشــف املعلومات أن
اللجنة املنوي تأليفها هي لتنقية الذاكرة
ومهمتها التواصل مــع األفرقاء الذين
شاركوا يف الحرب أو من أكمل مسريتهم

وذلك لح ّل املشــاكل العالقــة منذ ذلك
الحني تمهيدا ً إلتمام املصالحة الحقيقية
التي لم تتحقق بعد الحرب.
والجدير ذكره أن هــذه اللجنة ال
عالقة لها بمواضيع الساعة املطروحة
وعىل رأسها أزمة إنتخاب رئيس جديد
للجمهورية أو أزمــة النظام ،كما أنها
ال تتالقى مع دعــوة الرئيس نبيه ب ّري
للحوار ،بل إن املواضيع التي ستناقشها
أعمق بكثري وتهدف إىل تهيئة األرضية
الداخلية لتالقي اللبنانيني بعد  32سنة
عىل نهاية الحرب ألن املســؤولية تقع
عىل عاتــق الداخل للقيــام باملبادرات
املطلوبة.
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نواب تحت الحصار وعملية  7أيار
سعد الحريري من لقاء األسد إلى ترشيح عون

للدكتور مصطفى علّوش تجربة سياسية غنيّة بعضها حديث في
السياسة وبعضها مخفي ّ ولم يسبق أن كشف عنه إل ّ لمامًا .النائب
السابق ونائب رئيس «تيار المستقبل» قبل أن يستقيل منه ،كان منتظمًا
في العمل األمني في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وتحديدًا في
العمل الخارجي الذي كان يديره وديع حداد الرجل اللغز والمخطط للكثير
من العمليات األمنية وخطف الطائرات .بعد انتقاله إلى دراسة الطب في
الجامعة األميركية وبعدما أصبح طبيبًا مقيمًا أعجبته ظاهرة ميشال

عون في العام  1988فأ ّيده وتر ّدد إلى قصر الشعب في بعبدا قبل أن
يشعر باألسى عليه في  13تشرين .بعدها تعرّف إلى رفيق الحريري وكان
عمل في الواليات المتحدة األميركية وظهر عنده التح ّول من اليسار
المتشدّد إلى الليبرالية اإلجتماعية .أعجبه الحريري الذي أتى إلى لبنان من
ضمن مشروع إقليمي ودولي كبير .في هذه الحلقة يتحدث الدكتور
علوش عن عالقته مع الرئيس رفيق الحريري وعن اغتياله وعن اختيار
الرئيس سعد الحريري ليكمل مسيرة والده و»تيار المستقبل».

نجـــم الهاشــــم
أين كنت في  7أيار 2008؟

 عندما حصلت عملية  7أيار كنت يفاألوتيل .لم أسافر .بقيت  7أيام يف أبو ظبي
مع عدد من النواب طلبا ً للحماية الشخصية
بعد تكرار عمليات اإلغتيــال ثم طلبت أن
أعود .اتصل بي وســام الحســن وكنت يف
غرفــة العمليات يف أيلــول  .2007قال يل:
أنت وين؟ قلت :يف غرفة العمليات .قال :ال
ّ
مفخخة مرصودة لك
تتح ّرك .هناك سيارة
وسيارة ثانية لم نعرف وجهتها .سألته :شو
بعمل؟ قــال :خ ّليك مطرحك ونحن ننقلك.
أنهيت العملية وكنت قلقاً .كنت أذهب بعد
العمليات للعب كرة السلة فلم أذهب .بقيت
يف العيادة ثم توجهت ســرا ً إىل املنزل وبعد
وصويل حصــل اغتيال النائب أنطوان غانم
فعرفنا عندها وجهة الســيارة الثانية .يف
اليوم التايل ذهبت إىل األوتيل .كنت أخرج ليالً
وانقطعت عن ممارسة الطبّ  .كان ابني يف
الجامعة وعلينا مصاريف .فقررت العودة
إىل العمل .اتصل بي سعد الحريري وقال يل:
أنت رأس حربة يف تيار «املستقبل» ومع ّرض
للخطر أكثر من غــرك .قلت له :صحيح
ولكنني بحاجة إىل العمل .قال :سنؤمّ ن لك
ذلك .بالفعل أمنوا دعما ً لكل النواب.
يف هجــوم «حزب اللــه» عىل الرئيس
سعد الحريري و»تيار املستقبل» يف بريوت
يف  7أيار  2008قلت لن أبقى يف األوتيل تحت
الحصار .ركبت ســيارة مموهة وانتقلت
إىل طرابلس .بقينا مدة يف أوتيل فينيســيا
ثم يف أوتيل الهويا .ذهبت والتقيت ســمري
جعجــع وبحثنا يف الوضــع وما يمكن أن
نفعله بعد  7ايار .ونقلــت بعد ذلك أجواء
اللقاء إىل ســعد الحريري .قلت له أنني ما
عدت أريد أن اشــتغل يف الطــب وعلينا أن
نواجه «حزب الله» .صــارت هناك تعبئة
سنيّة ض ّد «الحزب» .طلب مناقشة الفكرة.
ذهب إىل السعودية وعاد طالبا ً ّ
غض النظر
أن هناك تفاهما ً
عن املوضوع عىل أساس ّ
سيحصل مع بشــار األسد .أعتقد أنه كان
هناك تفاهم بني فرنسا والسعودية عىل هذا
األمر بعد اتفاق الدوحة .عام  2010عرفت
بهذا األمر من وسام الحسن .كنت أهاجم
النظام السوري باستمرار.

لماذا لم تترشح في انتخابات
2009؟

 بدأ الحديث داخل «تيار املستقبل» عنّ
أن أحمد فتفت ومصطفى علوش ال يفرتض

علوش وزوجته

ّ
وبشار األسد
الرئيس سعد الحريري

ّ
يرتشحا لإلنتخابات سنة  .2009وصلني
أن
خرب مــن فريد مــكاري ّ
أن هناك تعليمات
بإزاحــة األصوات العاليــة يف هذه املرحلة.
سمري فرنجية .فارس سعيد .أحمد فتفت.
ّ
أترشــح
مصطفى علوش ...لم أصدّق .لم
وسقط سعَ يد وفرنجية .كان سبق والتقيت
ّ
«حض حالك
الرئيس سعد الحريري وقال يل
لإلنتخابــات» .يف هذا الوقت بدأ الحديث عن
ّ
سيرتشــح وبدأت األمور
أن نجيب ميقاتي
تختلط .قبل شهرين من اإلنتخابات سألت
الحريري :قبــل أن أتو ّرط يف اإلنتخابات هل
أكمــل يف الحملــة أم ال؟ وكنت أرصف من
مدخويل عىل هذه الحملة .قال يل« :كمِّل بس
يف احتمال نرجع نســحبك» .قلت له :ال .لن
أكمِّل إذا .قال :ملاذا؟ قلت له :شيخ سعد أنا
مستع ّد أن أكون بوابا ً يف «تيار املستقبل» بس
كون عارف حايل .ولكن لن ّ
أترشح وأنسحب.
قال :شــو منعمل؟ قلت :أخرج من عندك
وأرصح أنني أنسحب من اإلنتخابات وأبقى
مناضالً يف «تيار املستقبل» .وهذا ما حصل
وعدت إىل عميل.

ماذا حصل بعد اإلنتخابات؟

 بعــد اإلنتخابــات وحصــول «تياراملستقبل» عىل كتلة من  33نائبا ً اتصل بي
هاني حمــود وقال :أنا مع الرئيس ســعد
الحريري وهو يقــرح أن تكون أمني عام
«تيار املســتقبل» .قلت له :هذا رشف كبري
يل .قال :هناك لجنة خماســية ســتقودها
وتديرهــا .م ّرت فرتة ولــم يتّصل بي أحد.
اتّصلت وســألت .قالــوا يل إنهم يحرضون
املوضوع وأحمد الحريري أمني عام واألعضاء
أنت وسمري ضومط و ...لم تعجبني القصة
وقلت« :ما عندي وقتّ .
خل أحمد الحريري

العب الجودو

طلعت عاإلعالم بمقابلة
يستلم» .اشــتغلنا معه
ّ
وفشــيت
مع وليد عبود
وبقيت أهاجــم النظام
الســوري وصار الرئيس
خلقي .بعد أسبوعني صار
سألت الحريري :قبل أن
سعد الحريري يطلب مني أتورّط في اإلنتخابات هل اإلنقالب عىل الرئيس سعد
الحريري .كنا يف لقاء معه
وقف الهجوم بعدما كان
أكمل في الحملة أم ال؟
بعد ذلــك وقال إنه عاد إىل
التقى بشار األسد.
كمل بس في
ّ
قال ليِّ :
وصفقوا له .كنت
جذوره.
بعــد اإلنتخابات كنا
اجتمعنــا لنبحث يف من احتمال نرجع نسحبك .قلت يف صف خلفي ولم ّ
أصفق.
سأل :وين مصطفى؟ شو
يجــب أن يتوىل رئاســة
أكمل
له :ال .لن ِّ
رأيك؟ قلت له لو سمعت
الحكومة .كنــت الوحيد
مني من سنتني ما كنا وصلنا لهون .عندما
الذي طلب أن يكون فؤاد الســنيورة .وقلت
ذهب للقاء ّ
بشــار األسد قلت له إنه يحبط
للرئيس الحريري أنه من األفضل له أن يبقى
متفرغا ً إلدارة العمل الحزبــي يف «التيار».
قوى  14آذار وســنّة لبنــان .قال« :ما حدا
يزايد عليّي منكم .أنا ح َّ
قامت القيامة عيلّ .الســيدة بهية الحريري
طيت إيدي بإيد اليل
قالــت :هذا الكالم غري مقبول .ســعد الزم
قتل بيي ونحن مرتوكــون لحالنا وأنتو عم
يكون رئيس الحكومة .وهو كان مرصّ ا ً أيضا ً
يغتالوكم».
عىل هذا األمر وصار رئيسا ً للحكومة.

ما كان موقفك من مرحلة اللقاء

هل طرح اسمك لتكون وزيرًا بعد
هذه المرحلة؟

 رجعنا مشــينا بالتيــار وطلب منيبين الحريري واألسد؟
الرئيس سعد الحريري أن أكون رئيس التيار يف
 كنا مجتمعني م ّرة وكان صار الرئيسطرابلس .عندما بدات األحداث يف سوريا كنت
ســعد الحريري يف بيت الوســط .قلت له:
يف مقابلة تلفزيونية وقلت إنني مع الحرية يف
«كيف لك قلب تؤمّ ن لواحد ك ّذاب؟» قال :مني
يعني؟ قلتّ :
ســوريا ومع الديمقراطية .سئلت عن وضع
بشار األسد .سألني :حكي معك
املرأة يف الســعودية وتع ّرضها للجلد بسبب
وسام؟ قلت :ال .قال :سيتّصل بك .وصلت إىل
قيادة السيارة مثال .قلت إن اي حكم يترصّف
البيت واتّصل وسام الحسن .قال :فيك تجي
لعنــدي؟ رحــت .رشح يل أن هناك تفاهما ً
مع املرأة بهذه الطريقة هو حكم فاشل وأي
حكم يبقى أسري املطاوعني سيصل إىل نهايته.
ســنيا ً علويا ً ملواجهة التمدد الشيعي وامللك
بشار األسد وأن ّ
عبدالله متّفق مع ّ
بشار قال
«قامت القيامة عيلّ» .اتّصل بي سعد الحريري
للملك إنه ال يستطيع يف هذه املرحلة التخلص
وسألني :أنت قلت يش ض ّد السعودية؟ قلت له
بالعكس .أنا قلت إنه إذا كانت السعودية تريد
من الهيمنة اإليرانية عىل الجيش الســوري
وهناك آالف الضباط ّ
أن تتط ّلع إىل مرحلة جديدة الزم تتخ ّلص من
يتلقون مساعدات من
هاملسائل .حاولوا إقناعي باإلعتذار فرفضت.
إيران وإذا قام باي عمل فسيغتالونه كما ت ّم
اتفقنا أن أقابل السفري السعودي عيل عوض
اغتيال أنور السادات .وإنه طلب استثمارات
العســري .قابلته يف الســفارة وكان أحمد
يف ســوريا ليتم ّكن من الخــروج من تحت
الحريري .قلت له إن ما قلته يف املقابلة ال يمثل
الســيطرة اإليرانية .وطلب مني أن أسكت
«أحسن ما يقتلوني» ألن هناك تهديدا ً بذلك
«تيار املستقبل» وأنا مسؤول عنه .وسافرت
من النظام السوري.
بعد ذلك.
قلت له :طيب شــو بعمل؟ قال ابنك يف
عــام  2013بعــد اســتقالة حكومة
أمريكا وأخواتك يف فرنسا
الرئيس نجيــب ميقاتي
وتكليف تمام سالم تشكيل
إذهــب لعندهم فرتة من
الحكومة الجديــدة كان
الوقت حتى ينسوك .قلت
مطروحا ً أن يحصل «تيار
لــه :إذا رحت مــن بدّو ذهبت والتقيت سمير
يرصف عليّي؟ قال :روح جعجع وبحثنا في الوضع املســتقبل» عىل عدد من
الوزراء .اتصل بي ســعد
اشتغل وما تطلع عاإلعالم
وما يمكن أن نفعله بعد
الحريري من الســعودية
ورح نشــدِّد الحمايــة
عليك .يف هذا الجو عدت  7أيار ونقلت بعد ذلك
وكان قــد ألقــى خطابا
متلفزا ً يف ذكرى  14شباط.
إىل العمــل يف طرابلس .أجواء اللقاء إلى سعد
ســألني :شــو رأيك باليل
وما حدا سأل عني حتى
الحريري

صار؟ قلت لــه :كان خطابا ً ممتازاً .قال إنه
يقصد ّ
قصة الوزارة .ســألت شو املطلوب؟
قــال :اللــواء أرشف ريفي يرفــض وزارة
الشؤون اإلجتماعية .قلت له :غلطان .قال:
إنه يريد وزارة الداخلية والسعوديون يريدون
إعطاءها لنهاد املشــنوق« .شو رأيك تاخد
وزارة الشــؤون وبتكون وزارة العدل لرشيد
درباس» .قلت له :وأرشف؟ قال :بيطلع ب ّرا.
قلت له :خ ّلينا ندرســها بوضوح .إذا أنا ما
عملت وزير أبقى معــك .إذا أرشف ما عمل
وزيــر رح يقولوا الناس أنــك تخاذلت أمام
«حزب الله» ألنّه يرفض توزيره .قال :شــو
منعمل؟ قلت :ملاذا ال يكــون وزيرا ً للعدل؟
قال :ورشــيد درباس؟ قلت :بيقبل بوزارة
ثانية .قــال :هيدي أول مــرة حدا بريفض
وزارة .قلت :دولــة الرئيس أنا عم ف ِّكر معك
حتى تض ّل ماســك األمور .قال :أنت ترفض
الوزارة؟ قلت له :عم ق ّلك اليل الزم يصري مش
عم أرفض وزارة.

كيف اتخذ الحريري خيار تأييد ترشيح
العماد عون؟

 كنت ضد ترشــيح سليمان فرنجيةوميشــال عون .بقيت ساعتني عند سمري
جعجع .طلــب مني إقناع الرئيس ســعد
الحريري بتأييد انتخاب عون عىل أســاس
أنه ال يوجد إال هذا املخــرج وأطلعني عىل
تفاهم معــراب غري الرسي وقــال يل إننا
نكون معا لتشــكيل قوة ضغط عىل عون.
ســألته :أنت متأكد من هــذا األمر؟ قال:
متأكد .ذهبت إىل السعودية وقابلت الرئيس
سعد الحريري ونقلت له ما قاله يل جعجع.
قال يل :ســألت مرة الحكيم إذا كان يضمن
ميشــال عون فقال يل إنّو ألله ما بيضمن
ميشــال عون .كيف بدّي أقبل فيه؟ ولكن
بعدها أخذ املبــادرة بعد اتصاالت ونصائح
ّ
تلقاها ومفادها «إنو أنت عمول العالقة مع
ميشال عون ليش تعملها عن طريق سمري
جعجع» .وبدأت اللقاءات بني نادر الحريري
وجربان باسيل .وركب اإلتفاق الـ(.)deal
وعاد الرئيس سعد الحريري إىل لبنان وأخذ
هذا الخيار.
يتبع الجزء األخري:
أنا والرئيس سعد الحريري:
حاكيتو ما ر ّد
الخروج من املستقبل وانتخابات
2022
(األربعاء  16ترشين الثاني)
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قانون الشراء العام :هؤالء يتمرّدون
خــــاص" -نـــداء الوطــن"
رغــم دخول قانــون الرشاء
العام حيّز التنفيــذ بتاريخ 29-
 ،2022 7الذي يشــ ّكل مدماكا ًأساسيا ً يف بناء الشفافية وترشيد
اإلنفــاق يف املؤسســات واملرافق
العامّ ــة والبلديــات ،كخطــوة
متقدّمة عىل طريق تطوير اإلدارة،
يبدو أن بعض الجهّ ات الشارية ال
تريد لإلصالح واملساءلة واملحاسبة
موطئ قدم ،رغم الهريان املنترش
يف الدولة الباحثــة أيضا ً عن وثبة
تغيري حقيقي يف مكان ما.
وبالفعــل ،ثمة جهــات كما
يقــول مصــدر إداري م ّ
طلع عىل
قانون الرشاء العام يف اتصال مع
«نداء الوطن» ،لم تلتزم بالقانون
الجديــد واملعايــر املطلوبة ،وقد
أشــار إليها رئيــس هيئة الرشاء
العام جــان العليّة يف بيانه أمس،
قائال ً إن «بعض الجهات الشارية

ترفض التســليم بنفــاذ القانون
وتخــى النرش ،ربمــا لئال يصل
األمــر إىل علم وســائل اإلعالم أو
املواطــن اللبنانــي» ،وأنّهم «لم
يفهمــوا بعــد أن الرسيّة هي يف
داخل العــروض وأن طرق الرشاء
ورشوط املشــاركة فيه وتنفيذه
هــي أمــور علنية مــن الواجب
نرشها ليتمكن الــرأي العام من
مراقبتها».
فمن املقصود بتلك الجهّ ات؟
كشف املصدر ذاته أن «كازينو
لبنان قد أجرى مناقصات يُروّجها
وزير اإلقتصاد يف حكومة ترصيف
األعمــال مــن دون مرورها عىل
الهيئــة الشــارية أو نرشها عىل
األقل عىل مواقعها».
وأفــاد أن رشكــة «طــران
الرشق األوســط» ومصالح املياه
لــم تتقيّد بقانون الــراء العام
الذي يلزمها بنرش املناقصات التي
تدخل أيضــا ً يف إطار ّ
حق الوصول

إىل املعلومات» ،مردفا ً أن املديرية
العامّ ة للنفط قد أرسلت مناقصة
إىل هيئــة الرشاء واحتفظت بـ10
لديها».
ورأى املصــدر أن بيان العليّة
«عايل اللهجة» ورضوري لتصويب
مســار هذه القضيــة والقول إن
«التخبيصــات» واإللتفاف حول
القانون الجديد لن يم ّر».
باملقابل ،لفــت املصدر إىل أن
بعــض الجهّ ات كمــرف لبنان
وهيئة أوجــرو ومجلس اإلنماء
واألعمار تجاوبــت إىل ح ّد ما مع
الرشوط واملعايــر املطلوبة من
قبل الهيئة.
ّ
ّ
تتوضح
وتوقع املصــدر ،أن
املســألة أكثر يف األيــام القليلة
املقبلــة ،معتربا ً أن لــدى العليّة
مــا يكفي من املناقبيــة والجرأة
لكشــف جميع الجهات املتخ ّلفة
عن اإللتزام بقانون الرشاء العام.
وكان العليّة أشــار يف بيان له

مـحـمـد علي مقلد
أمس إىل أنّه «لــم يفهموا بعد ّ
أن
الرسية هي يف داخل العروض وان
طرق الرشاء ورشوط املشــاركة
فيه وتنفيــذه هي أمــور علنية
مــن الواجــب نرشهــا ليتمكن
الرأي العام مــن مراقبتها ،وهذه
موجبات قانــون حق الوصول إىل
املعلومات ايضاً» ،مشــرا ً إىل أن
«هيئــة الرشاء العــام بوصفها،
بمقتــى املادة  76مــن قانون
الرشاء العام املؤتمنة عىل مراقبة
تطبيق قانون الرشاء العام ،تحذر
الجهات الشــارية غــر املمتثلة
برضورة االمتثال فــورا ً ملوجبات
القانون سيما تلك املتعلقة بالنرش
والعلنية ،واال ســتكون مضطرة
إىل ممارســة صالحياتها كاملة
بما فيها تلــك املنصوص عليها يف
املادة  112من قانون الرشاء العام
املتعلقة باقــراح فرض عقوبات
 ،باإلضافــة اىل إبــاغ املراجــع
القضائية والرقابية املختصة».

السنيورة ير ّد على القاضية عون :تدعوني إلى السخرية
ر ّد رئيس الحكومة األســبق فؤاد السنيورة
عىل ما اعتــره «التغريدة امللفقــة واملفتعلة
للقاضية غــادة عون» الفتــا ً إىل ّ
أن «مضمون
التغريدة ،ال يستحق مني التفاتة ألنها تدعوني
إىل السخرية لسخافتها ومجافاتها للعقل .غري
أن تلك الفعلة ليست معزولة عن سياق سيايس
ْ
«وَس َلن َ ُة» القضاء ،أي جعله وسيلة
متمادٍ قوامه
وأداة للكيد الســيايس والشــخيص الذي بَ َلوْتُ ُه
قبل ذلك مــراراً ،وخرجت منه أكثر صالبة وأع َّز
شأناً».
واعترب يف بيان ّ
أن «خروج القاضية املذكورة
عن موجب التحفــظ أصبح قاعــدة ،كما أن
سكوت الهيئات القضائية ورؤسائها عنها صار

قاعدة أيضا ً بل فضيحة أدهى» .وتوجّ ه «لهوالء
املسؤولني» بالقول« :لقد رحل العهد ،ولم ترحل

معه تدخالته املخجلة ،فمتى يتحركون لوضع
حد نهائي لهذا االنتهاك الذي ي َُســمَّ ى يف عرف
القانون «فعالً فاضحا ً علنياً» ،وخدشــا ً لحياء
العدالة ووقارها ،خصوصــا ً ان ما روّجته وما
اســتندت اليه هو يف االســاس محض اختالق
وتلفيق من طرف سيايس معروف».
وختم« :أنا الــذي أدرج املادة  73يف قانون
موازنة العام  2001إلخضاع مؤسســات الدولة
وإداراتها لنظام التدقيــق الداخيل والخارجي،
ّ
املختصة والراقية .كما
من قبل مكاتب التدقيق
جرى بعدها إقرار مرشوع القانون رقم 17053
من قبل حكومتي األوىل بتاريخ ،2006/05/25
والذي ال يزال حبيس األدراج».

مواصفات نصرالله الرئاسيةُ :مطمئِن للمقاومة
وشجاع وال يُباع وال يُشترى
أوضح األمــن العام لـ»حزب
الله» الســيد حســن نرصالله ّ
أن
«الحزب» ال يريد رئيســا ً «يغطي
املقاومــة أو يحميهــا ،املقاومة
يف لبنان ليســت بحاجــة لغطاء
أو حمايــة ،وما نريده رئيســا ً ال
يطعنها يف ظهرها وال يبيعها وهذا
من الحــد األدنى ملواصفات رئيس
الجمهوريــة» .وقــال« :الرئيس
العمــاد ميشــال عون ،ســواء
أحببته أم ال عىل مدى  6ســنوات،
كانت هذه املقاومة التي ســ ّ
طرت
معادالت الردع ودافعت عن لبنان
وكانــت عامال ً حاســما ً يف انجاز
الحدود البحرية ،كانت آمنة الظهر
ألنّه كان يف بعبدا رجل شــجاع ال
يباع أو يشرتى وال يخاف».
أضاف« :املقاومــة التي صنعت
التحرير عــام  2000والتــي قاتلت
بالسياسة والعسكر يف الـ 2006كانت
مطمئنة يف ظهرها ألن الرئيس العماد
اميل لحــود لم يطعنهــا أو يرتكها.
واملقاومــة كجزء كبري من الشــعب
اللبنانــي ،تريد رئيســا ً للجمهورية
يف بعبدا مطمئنــا ً للمقاومة ونريده
شــجاعا ً يبدّي مصلحــة لبنان عىل
مصلحته الشــخصية وال يخاف وال
يباع وال يشرتى».
واعترب ّ
أن السفارة االمريكية
«تتدخــل يف أصغــر التفاصيــل
الحكومية والوزاريــة يف لبنان».
وقال« :الواليات املتحدة تعلن دعم
الجيش اللبنانــي العتبارهم إياه
مؤهال ً للوقــوف يف وجه املقاومة

ولكن الجيــش بقياداتــه كافة
وضباطه يرفضــون هذه الفكرة
من السابقني والحاليني» .أضاف:
«املقاومــة هي مــن أهم عنارص
القوة يف لبنان وهي مســتهدفة ال
ســيما من قبل األمريكيني الذين
ما زالوا يســعون للفوىض .يجب
الحفاظ عىل عنارص القوة يف لبنان
ورئاســة الجمهورية أهمها ولها
عالقــة باألمن القومــي لبلدنا».
ورأى ّ
أن «الفــراغ يف الرئاســة
ينعكس عىل كل اللبنانيني والوضع
اللبناني واملصلحة الوطنية الكربى
هــي أن ينتخب رئيــس يف أرسع
وقت ممكن وال نظنّن ّ
أن أحدا ً يريد
الفراغ الرئايس يف لبنان» .ولفت إىل
ّ
أن «لبنان حصل عىل مطالب الدولة
اللبنانية بقوته وبالتقاطه للحظة
التاريخيــة» ،وقــال« :من يمنع
وصول الغاز املــري والكهرباء
األردنيــة إىل لبنــان اآلن؟ قانون
قيــر األمريكــي .واألمريكيون
الذين فشلوا يف اسقاط سوريا عرب
االرهابيني وتمويل التكفري يريدون
اسقاطها عرب الجوع والربد».
وأكد ّ
أن «اتفاق الرتســيم لم
ينجز ألجــل لبنان بــل لتجنيب
ّ
ألن اإلدارة
املنطقــة الحــرب
األمريكية الحالية أوليتها بأوكرانيا
وروســيا والطاقــة ،أيضا ً تعرف
ظروف الكيان الصهيوني وتعرف
معنى أن يذهب الكيان لحرب مع
حزب الله» .وقــال« :لو ّ
أن الدولة
كانــت يف يــد «حزب اللــه» كما
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يقولون لكان التيــار الكهربائي
عىل أقله عــاد إىل البلد .واذا أردنا
للبنان أن يســتخرج نفطه وغازه
يجب أن نبحث عن رئيس من هذا
النوع».
وأشــار إىل ّ
أن «بعــض مــن
يطمح للرئاسة من أول ظهورهم
يريد أن يناقــش باملقاومة بينما
هناك مئات املواضيع الحساســة
وهذه بداية خاطئة».
ولفــت اىل كالم «املســؤولة
املعنيــة عن لبنــان ومنطقتنا يف
الخارجيــة األمريكيــة ،وتحدثت
عن ســيناريوات كارثية يمكن أن
تؤدي للخالص مــن «حزب الله»
ووصفته بالطاعــون أو اللعنة».
وقال« :نقــول لها مــن اللعنة؟
الكيــان الصهيوني الــذي هجر
وقتل واستباح فلســطني ولبنان
ولكــن برعاية مــن وبدعم من؟
لعنة االجتياح االرسائييل للبنان يف

الـ 82التــي تخلصنا منها صنعت
يف الواليــات املتحــدة «Made in
 .»USAاملقاومــة التي يمثل فيها
«حزب الله» فصيال ً أساســيا ً إىل
جانب الفصائل هو الذي أزال هذه
اللعنة وطرد هذا الطاعون».
أضاف« :الفــوىض التي أتت
بها الواليات املتحدة إىل لبنان تحت
عنوان «ترشيــن» وهم من أعلنوا
ذلك ،وهذا الحــراك الذي حصل يف
لبنــان وكان لدينا منذ اليوم األول
الشجاعة للتشكيك يف خلفيته رغم
ّ
أن كثرا ً يف لبنان أخذوا بالشعارات
الطنانة» ،ســائالً« :من الذي أراد
الخراب يف لبنــان يف الـ 2019بعد
فشــل مرشوع الحرب األهلية ولم
يرتكوا مقاما ً ال لرئيس الجمهورية
أو لرئيس مجلس النواب أو لعلماء
و»كلن يعني كلن» فاسدين ،بينما
القديســون هم زبائن الســفارة
األمريكية».

ما بين ثورة تشرين وانتفاضة االستقالل ()٣

صراع سياسي
أم بين حضارت ْين وثقافت ْين؟
«انطلقت الحركة ثم توقفت في العام ذاته.
بلغت ذروتها في  14آذار  ،2005ثم بدأت
بالهبوط ،ظنَنا أن بإمكاننا من خالل خطاب عالي
السقف أن نقلب العالم  .لألسف ،ال نستطيع
إعادة كتابة التاريخ ،وال استعادة حركة  14آذار».
هذا قول لوليد جنبالط تعليقا ً على الحنين إلى
تلك اللحظة الجميلة من مسيرة الوحدة الوطنية
المبنية على مشاعر العداء للخارج ال على برنامج
إلعادة بناء الوطن والدولة.
جمهور  14آذار كان صادق الحدس ،أما
قيادته فأصدرت وثيقة عام  ،2008بخلفيات
فكرية معادية لروح االنتفاضة .لم يتضمن
النص برنامجا ً يعالج أزمتها ،بقدر ما كان مليئا ً
بالشكوى وباستحالة بعثها من رماد أخطائها
القاتلة .قالت الوثيقة «إن االنقسام في لبنان
ليس من طبيعة طائفية وال سياسية .هو خالف
ثقافي وانقسام بين فسطاطين ،بين ثقافة السالم
والوصل والعيش معا ً وثقافة العنف والفصل».
مع أنها تعرضت للعنف واالغتياالت ،إال ّ
أن
مقتلها يكمن في غياب خطتها إلعادة البناء ال في
قوة خصومها .الحظ بعض المحبين ّ
«أن غالبية
الشرائح الشعبية التي نزلت إلى الشوارع عام
 2019كانت قد شاركت أو ناصرت ثورة  14آذار
 ،2005مطالبة بالعدالة والسيادة» .قد تكون
المالحظة صحيحة وقد ال تكون ،واألكيد ّ
أن مفهوم
السيادة في انتفاضة االستقالل غيره في ثورة
 17تشرين .إذا كانت سيادة الدولة هي سيادة
القانون على الحدود وداخل الحدود فذلك يعني
ّ
أن الطائفية والمحاصصة وخرق الدستور انتهاك
للسيادة ،لم تقصر قوى  14آذار في االنغماس فيه
كله ،وأحجمت عن النقد الذاتي.
كالم كثير قيلّ ،
لكن النقد لم يجد آذانا ً صاغية.
بدأ من لحظة تشييع جنازة رفيق الحريري
ولم ينته في  17تشرين  ،2019وشارك فيه
صحافيون متعاطفون أو خصوم .الصحافي
إيلي الحاج رأى «أن  14آذار دخلت التاريخ حين
راحت تبتعد أكثر فأكثرعن نقطة لقاء جامع»،
والصحافي أيمن شروف رأى أنّها راحت «تمارس
السياسة كجمعية أهلية» ،أي حين لم يعد لديها
برنامج سياسي موحد ،فيما رأت مي شدياق ّ
أن
«إخوة اضاعوا الطريق ،وحسابات ضيقة حالت
دون تحقيق االستقالل الثاني وأن فشل الرؤية
هو سبب الخروج من المشهد» .فيما رأت نسرين
مرعب ّ
أن «ال شيء مطلوبا ً سوى إطالق رصاصة
الرحمة ودفنها ،والبحث عن خطة جديدة ومعالم
ثورة جديدة».
على جبهة الخصوم ،المنهج ذاته في نقد
الوثيقة .سعدالله مزرعاني قام برحلة حول العالم
وصراعاته وانقساماته وتحالفاته .قال في نقده،
كأنه «ليس في المنطقة مشروع أميركي ،وليس
في العراق  170ألف جندي ،وليس في المنطقة
صراع عربي ـ إسرائيلي ،وليس في لبنان مشكلة
أراض ما زالت محتلة» .وال كلمة واحدة عن
العوامل الداخلية ،فال أحد قادر على مقاربتها إال
بعيون خارجية .العقل ذاته ما زال يدير معركة
رئاسة الجمهورية عام  2022بمنهج وآليات العين
على الخارج.
ّ
نقصر في تلبية نداءات  14آذار لذلك كانت
لم
قراءاتنا العديدة للتجربة نوعا ً من النقد الذاتي
الصادق .نصوص طويلة نشرناها في كل وسائل
اإلعالم ،كان أبرزها نقد الوثيقة بعد أسبوع على
نشرها .رأينا فيها خطرا ً على وحدة االنتفاضة،
ألنها قرأت الحدث بعين الحرب األهلية ال بعين
إعادة بناء الوطن والدولة.
الكالم عن الفسطاطين والحضارتين والثقافتين
والفصل والوصل هو ذاته ما كانت تسميه إذاعة
لندن الحرب بين المسلمين والمسيحيين ،وهو
ذاته االنقسام بين الجبهة اللبنانية وتحالفاتها
حتى «مع الشيطان» ضد الوجود الفلسطيني
المسلح ،والحركة الوطنية وتحالفاتها مع
«مالئكة» التحرر الوطني العربي والفلسطيني ضد
الفسطاط اآلخر.
المعركة ليست معركة ثقافية بل سياسية
بامتياز .هي بين الدعوة إلى قيام دولة القانون
والمؤسسات والدعوات إلى الفدرالية أو والية
الفقيه .بين الديمقراطية واالستبداد .بين حماية
التنوع وتنظيم االختالف وبين استبداد سياسي
وديني وحزبي يلغي التنوع ويفجر االختالفات.
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ســنـــاء الــجـــاك

بأرجل كثيرة
دستور
ٍ
لم يكن على سجيّته رئيس المجلس
النيابي نبيه بري في الجلسة األخيرة
النتخاب رئيس للجمهورية .بدت «روحه
ضيقة» على ما يقال في التعبير الشعبي ،أو
هي كانت واصلة إلى «رأس منخاره» .وكأن
همه كان إنهاء هذا االستعراض في أسرع
وقت والمغادرة.
المداخالت القليلة التي سمح بها على
مضض ،لم يكن يستمع إليها .لم يستمع
إلى إي كلمة تتعلق بتفسير مواد الدستور
التي يريدها أصحاب المشاريع الخاصة
فضفاضة على قياسه.
حتى عبارته التي ذهبت مثالً «مادة إجرها
من الشباك» أظهرت تبرمه وضيق صدره،
وذلك ردا ً على سؤال النائب سامي الجميل
عن المادة التي بموجبها يتحدد نصاب
الجلسة الثانية.
ّإل ّ
أن هذه العبارة تبقى األصدق في
كل ما شهدته الجلسة .فكل مواد الدستور
نبتت لها أرجل كثيرة تسعى للتسلل خارج
مجلس النواب ،وألسباب ال سبيل إلخفائها
أو تجميلها.
لذا ال تستوجب هذه العبارة الفاقع
صدقها انتقادا ً أو استهجاناً .ومن يتابع ما
يجري في لبنان ومنذ كانت سيادة هذا البلد
مصادرة من «النظام األسدي» ،لتقبض عليه
إيران بعد ذلك ،ومواد الدستور تبحث عن
عالج .وال نعلم إن كان عالجا ً أو مرضاً ،نمو
أرجل لها ،لتمدها إلى حيث يناسب األجندات
والمشاريع لمصادري السيادة ...أو لتف ّر من
هذه االنتهاكات.
وبالطبع ،كان على «أبو مصطفى» وطوال
أربعين عاماً ،أن يتابع آليات التنفيذ .وهكذا
تحوَّل الدستور وجهة نظر ومثار جدل
وسببا ً لالنقسام العمودي ،ولم يعد شرعة
تستند الدولة إليها وإلى روحيتها لتُدار
المؤسسات وتدور عجلة االنتاج.
بالتالي ،من حق الرجل أن يتعب ،وهو
الذي ينوء بكل هذه التحوّالت في جسد
المواد الدستورية .ولع ّله لم يعد يستطيع
أن يضبط حركة األرجل النامية أو حركة
الشبابيك المفتوحة .أو لع ّل القلق يؤرقه،
فينهكه ،خوفا ً من تحرك األرجل على إيقاع
غير اإليقاع المرسوم لها ،فيورطه.
وماذا إذا مدّت المادة رجلها من الشباك
لتهرب ،أو تستغيث ،أو تعترض لكثرة ما
انتُ ِهكت؟ ماذا لو استثمرها المتآمرون على
التشريع وهيبته وحرمته؟ هل تعطى األوامر
لشرطة المجلس بإطالق النار على الرجل
الممدودة؟ في األمر مخاطرة .وتحديدا ً ألن
الشباب متخصصون بالتسديد إلى العيون.
ماذا يمكن أن يح ّل بدستور مفقوءة
عينه .األرجل يمكن تعويضها .فلكل
مادة أرجل احتياطية حاضرة لتذهب في
االتجاه المطلوب ،لكن إذا أصيبت عينها،
قد ال تتوجه وفق التعليمات وقد تصبح
كالعدالة عمياء عن أي اعتبارات غرضية
ألصحاب المشاريع التي تضر بالجسد األكبر
للدستور ،وتطيح بتوازن القرف الحالي.
آخر ما يريده من يتحكم بالبالد ويصادر
سيادتها هو عدالة دستورية عمياء.
المفروض أن تبقى العدالة استنسابية ،أو أن
يصار إلى تفسيرها وفق معادلة لكل مقام
مقال .وأخطر ما يريد تجنبه الرئيس بري
هو سؤال مباشر وملحاح كالذي وجهه إليه
النائب سامي الجميل.
ّ
التوسع في قيام ممثل
أما األخطر فهو
الشعب بدوره الحقيقي ،كما فعل النائب
ملحم خلف عندما امتشق من مواد الدستور
كتلة صلبة ملساء ووجّ هها بوضوح فاقع
وصارخ بوجه جميع المتالعبين بالدستور،
وليس فقط إلى الرئيس الملتزم بثنائيته مع
شريك يأتمر بأوامر ّ
مشغله ،الذي يسيطر على
أربع عواصم عربية ،حتى لو حاول التمايز.
لكن يبدو ّ
أن خروج المرء من تاريخه
ليس باألمر اليسير .فكيف إذا كان المتب ّرم
هو من كبار المساهمين ومن كبار الالعبين،
وصوال ً إلى إفالس القانون والقضاء وتقويض
مؤسسات الدولة وإلى مجاعة تشريعية دفعت
مواد الدستور إلى البحث عن نمو أرجل كثيرة
والزحف بها نحو شبابيك الخالص؟

الــســبــت  ١٢تشرين الثاني 2022

المحامون يحرّرون نقابتهم من عبء
"«كلن يعني كلن"»
طـــونـــي كــرم
إنعكســت «االنتفاضة الترشينيّة»
عىل املشــهد النقابي كما عىل الرصوح
الجامعيّة ،منذ العام  2019قبل أن ينقلب
املشــهد ،وترتاجع تلك املجموعات التي
ً
ّ
مشــرطة
عيت الحزبيني بانتمائهم،
تجميد نشاطهم الحزبي للتعاون معهم
يف اإلنتخابــات النقابيّة ...لتك ّرس أعرق
نقابة للمهــن الح ّرة يف لبنــان اليوم،
وأكثرها تماســا ً مــع املواطنني ،أفول
وهج تلك الحالة ج ّراء اتســاع هامش
التخبّط السيايس والضياع داخل «الحالة
التغيريية» التي يمثلهــا النواب الـ،13
الذين ولو لربهةٍ من الزمن إســتقطبوا
مرشوع
تأييــد الرأي العــام ورغبته يف
ٍ
مغاير ملرشوع التقليديني.
ٍ
وعــى الرغم من أهميــة العمل
الرتاكمــي للتغيري ،يحمّ ل املرشــح
الســابق لعضوية النقابــة املحامي
جــاد طعمة مســؤولية غياب بعض
مجموعات « 17ترشين» عن الرتشح
لخوض هذا اإلستحقاق الديمقراطي،
إىل «نــواب التغيري» الذيــن تخ ّلوا عن
دورهــم يف متابعة العمــل النقابي
وتعزيز الحضور يف النقابات والسعي
إىل اســتعادتها من أحزاب الســلطة،
ما يشــكل خطوة أساســيّة لتعزيز
أدائهم الربملانــي والنقابي وصوال ً إىل
تحقيق النتائج املرجوة يف اإلنتخابات
النيابيّة املقبلة أي يف  .2026وال يخفي
طعمة الذي كان مرشــحا ً من ضمن
إئتــاف «نقابتنا» الذي حمل شــعار
«كلــن يعني كلــن» ،أن أداء «النواب
الـ  »13شــ ّكل خيبة لـ»مجموعات
الثورة» بعــد التعويل عليهم من أجل
تقديــم نموذج وقــدوة إلقناع الناس
بــأداء «التغيرييني» ،قبــل أن تدفع
اإلنقســامات يف صفوفهم ،املواطنني
كمــا الناخبــن أكان يف النقابات أو
سواها إىل العودة لتأييد األحزاب التي
صمدت خــال تلك املرحلــة ،بعدما
ش ّكلت نتائج إنتخابات نقابة املحامني

لماذا أهمل ملحم خلف المشاركة في االستحقاق؟

يف العام املايض خيبة لـ « 17ترشين»
او إلئتالفهم عىل وجه الخصوص الذي
لم يتمكن من إيصال أيٍّ من املرشحني
عىل الئحته «نقابتنا» .وتوجه طعمة
إىل النقيب الســابق والنائب التغيريي
ملحم خلف بسؤاله عن السبب الفعيل
إلهمال املشاركة يف إنتخابات النقابة
اليوم بعد أن ســاهم يف بلورة «إئتالف
نقابتنا» يف العام املايض؟
وعــن كيفيّــة املشــاركة يف
اإلنتخابات ،يضع طعمة هذا األمر يف
عهدة «نادي الحقوقيني» الذي سيتخد
قراره بعــد املناظــرات املرتقبة بني
املرشحني عىل أن يكون الدعم حرصا ً
للمرشــحني املســتقلني غري املنتمني
ألي حزب من األحزاب التقليدية ،عرب
اختيار مرشحني أو ثالثة فقط ليكون
للمحامــي واإلعتبارات الخاصة الحق
يف اختيار املرشــح الرابــع الذي يراه
مناسباً.
ومن خارج «اإلئتالف التغيريي»،
عمدت املحامية ميســم يونس التي
نالت خالل االســتحقاق املايض 862
ّ
صوتا ً
ومرشــح «الكتلــة الوطنية»
املحامي جــورج يزبك الذي نال بدوره
 775صوتاً ،إىل الرتشح مجددا ً لخوض
اإلنتخابات كمستقلني منفتحني عىل

أداء "النواب الـ ّ »"13
شكل
خيبة لمجموعات «"الثورة"»
بعد التعويل عليهم من أجل
تقديم نموذج وقدوة إلقناع
الناس بأداء «"التغييريين"»
التعاون مع جميــع املحامني ،بعدما
خاضا املعركة يف الدورة السابقة بوجه
«جبهة املعارضة» التي ضمّ ت األحزاب
واملجموعات «السيادية».
يف الغضون ،رأى مرشــح سابق
لعضوية النقابــة ّ
أن الجو اإلنتخابي
يختلف عن الدورات الســابقة نظرا ً
لغياب الحماســة ،بعدمــا ارتد الجو
العــام يف البلد منــذ  2019إىل حالة
إحبــاط أدّت إىل تبــدّل يف أولويــات
املحامني ،وتحوّل الحمالت اإلنتخابية
إىل «غدوات وســهرات» تــدور حول
«الحمص والتبولة» يف بلد «اإلنهيار»،
بعيــدا ً عن الكفــاءة والعلم واملواقف
واملواقع والتاريــخ النقابي للمحامي
الذي إعتادوا اختيار املرشــحني عىل
أساسه.
وإذ تتقاطــع مواقــف املحامني

عىل أن نقابتهم تعكس بشــكل كبري
الجــو العام يف البلد ،نظرا ً لتماســها
مع املواطنني ودورهــا يف الدفاع عن
الحقــوق وتعزيــز أهــداف العدالة
واملصلحة العامــة والحريّة وكرامة
املواطنني واملســتضعفني ،برز تشديد
عىل أن االنتفاضة بشكل عام وروحها
التي كانــت يف  2019لم تعد موجودة
اليوم رغــم التحديــات اإلقتصادية
واملاليــة والسياســية واإلجتماعــة
واإلنمائيــة التي تصيب البلــد بعيدا ً
فعل يعــوّل عليها ،وهذا ما
عن ردود ٍ
يشــر إىل عودة النقابة إىل «وضعها
الطبيعي املحافظ» ،بعد تراكم خيبات
«التغيرييــن» ،ليؤكد أحــد املحامني
الــذي أرصّ عــى موجــب التحفظ
واإلســتحصال عىل إذن مســبق من
النقابة قبل الترصيح ،عىل ّ
أن تراجع
تلك املجموعات التــي ادعت «الثورة»
والنتيجة املخيبة لآلمال التي حصدتها
يف  2021دفعا بعض مجموعات «17
ترشين» التي أصبحت أســرة شعار
«كلن يعني كلن» ،إىل إعادة اســتنباط
شــعارات جديدة بعدما أرهقهم هذا
الشعار الكبري وارتد سلبا ً عليهم ليختم
قائالً« :التعويل عىل الرتاكم يكون عىل
النجاح وليس عىل الفشل».

مطمر للمواد المش ّعة في نحلة...
ولّى إلى غير رجعة
بـعـلـبــك  -عـيـســى يــحــيــى
أثار خرب عزم الدولة اللبنانية إنشــاء مطمر
للمــواد املشــعّ ة والســامّ ة يف جرود بلــدة نحلة
البقاعية ،بعد رفض اقامتــه يف الجنوب وبريوت،
ســخطا ً وغضبا ً عارمني لدى أهايل البلدة ومدينة
بعلبك وجوارهما ،ملا يسبّبه من أذى بيئي وأمراض
تطال الناس.
وبعد انتشــار الخرب ،تداعى أمس أهايل نحلة
إىل تنفيذ وقفة احتجاجية يف ســاحة البلدة ،شارك
فيها نواب املنطقــة وفاعليات دينية وبلدية وأهايل
البلدة والجوار رفضا ً إلنشاء املطمر ،رافعني الفتات
وشــعارات مندّدة ومطالبة الدولــة بالرتاجع عن
القرار ملا يسبّبه من أذى وتهديد بتلوّث الرتبة واملياه
الجوفية ،ال ســيما نبع اللجوج مصدر مياه الشفة
ملدينة بعلبك.
وأشار املفتي خليل شــقري اىل ّ
أن القرار «هو
مرشوع قتل ،وما عزم عليــه فريق من الدولة هو
أمر خطري جداً ،فاملنطقة التي سيُنشأ عليها املطمر
تش ّكل الحوض املائي ألغلب مناطق البقاع ويشمل
نحلة ويونني وبعلبك ومقنة وشــعت وغريها من
القرى املجاورة ،وال يمكن أن نتغاىض وأن نســمح
بإنشاء هذا املرشوع غري املرشوع».
بدوره ،رأى مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ
بكر الرفاعي ّ
«أن بلدة نحلة تش ّكل الحديقة الخلفية

خالل االعتصام في بلدة نحلة

ّ
واملتنفس البيئي لكل هذه املنطقة التي
ملدينة بعلبك
لوال نحلة وجرودها وســهولها وشجرها وماؤها
لفقدنا التوازن البيئــي واملناخي يف املنطقة ك ّلها»،
ســائالً« :هل هكذا يت ّم التعاطي مع املواطنني؟ يف
كل دول العالــم عندما يكــون هناك مرشوع عىل
هذا النحو يطرح عىل بســاط البحث ويكون هناك
دراسات علمية ونقاش مع املنطقة وأهلها ،ال تأتي
املشاريع أبدا ً عىل هذا النحو».
وقال« :إنّه مرشوع مشــبوه تس ّلل بليل ،ولن
يســتطيع أبدا ً أن يم ّر وأن يدخل اىل هذه البلدة ،وال
إىل أي بلدة أخرى يف محافظة بعلبك الهرمل».

من جهته ،قال رئيس تكتّل «بعلبك الهرمل»
النائب الدكتور حســن الحاج حســن« :عندما
أعلن عن مرشوع مطمر للنفايات املشعّ ة ،قمنا
ّ
وتبي
باالتصاالت الالزمة لنســأل عن املوضوع،
ّ
أن هناك فكرة إلنشــاء مطمر لنفايات مشــعّ ة
يف جرود بلــدة نحلة وهي مرفوضة يف بلدة نحلة
ويف بعلبــك الهرمل ،ويف كل لبنان ،ألنّها تؤثر عىل
املياه الجوفيــة والنباتات وعىل الرتبة .وعىل هذا
األســاس أعلمكم أن هذه الفكرة انتهت وبشكل
نهائي ،وال داعي للقلق من هذا املرشوع الذي ّ
ول
إىل غري رجعة».

محـــــليـــــات
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النزاع على رئاسة بلدية طرابلس يشلّها:
مصائب يمق مع ميقاتي ومولوي ...فوائد لقمر الدين
طــرابــلــس  -مـايــز عــبــيــد
ّ
تسي مدينة طرابلس أيامها
بينما
الصعبة وســط سيل من األزمات ،تبدو
ّ
الشق ،فتتخبط
بلديتها غري معنية بهذا
بأزماتها الخاصة ،وأهمها اإلنقسامات
بــن األعضــاء والنزاع املســتج ّد عىل
رئاستها بني كل من رياض يمق وأحمد
قمرالدين.
يتأبّط ك ّل من يمق وقمرالدين قرار
ترئيسه للبلدية ويترصَّف عىل أساسه.
فاألخري ،أي قمرالديــن ،يمارس حتى
اللحظة مهام رئاسة البلدية التي ك ّلفه
بها محافظ الشــمال رمزي نهرا قبل
جلسة انتخابه بـ 11صوتا ً يف  19الشهر
املايض ،ويتســ ّلح بهذه الجلسة ليبقى
فوق كريس رئاســة البلديــة ،يف حني
يتأبّط يمق قرار مجلس شــورى الدولة
الذي ر ّد عىل مراجعته الســابقة بشأن
جلسة حجب الثقة عنه ،فأبطلها ،وبنا ًء
عليه يعترب يمق ّ
أن كل ما بُني عىل هذه
الجلســة هو بحكم الباطل ،ورئاســة
البلدية يجب أن تعود إليه من جديد.
وعليه ،يبدو ّ
أن مسألة رئاسة بلدية

مبنى بلدية طرابلس

طرابلس قد دخلت ،أو باألحرى أُدخلت
يف ســياق نزاع قضائي طويــل األمد،
بني رئيســن ك ّل منهما يدّعي أحقيّته
بالرئاسة ،بينما يمارس قمر الدين هذه
ّ
متحصنًا بقرار تكليفه
املهام بالفعــل،
من املحافظ وقرار انتخابه من األعضاء.
وتقول أوســاط طرابلســية إنّه «أمام

غياب أي كيميــاء يف العالقة تجمع بني
يمق وك ّل من رئيــس حكومة ترصيف
األعمال نجيب ميقاتي ووزير داخليته
بســام مولوي ،وال يبــدو الحال كذلك
بني األخريين وقمــر الدينّ ،
فإن األمور
ّ
مرشــحة لإلســتمرار عىل هذا املنوال
من دون حســم ،فيســتمر قمر الدين

بين «"الطرابلسية"» و"»العصرونية"»...
الكعكة وجبة الفقراء
صــيــدا  -مــحـمـد دهـشــة
يف زمن األزمــة اإلقتصادية
واملعيشــية الخانقــة ،لم تعد
الكعكــة مجــ ّرد «إفطــار» أو
«عرصونية» يتناولها املواطنون
غــداة ك ّل صباح ،بــل تحوّلت
إىل وجبة طعام رئيســية بديلة
عن الغداء ،مع ارتفاع األســعار
والغــاء الــذي طــال كل يشء
إرتباطا ً بالــدوالر األمريكي ،بدءا ً
من منقوشــة الزعرت والجبنة،
مرورا ً بالفالفل وصوال ً إىل الفول
والحمص وتوابعهما.
عنــد أحد أرصفة الســوق
التجاريــة يف شــارع األوقــاف
املتفرع من ســاحة «النجمة» يف
صيدا ،يقــف الصيداوي محمود
بعاصريي خلــف عربة متح ّركة
أطلق عليها اســم «أبو البنات»،
عارضا ً كعكــه للبيع ،وقد اختار
الطرابلســية منها نظرا ً لإلقبال
الكثيــف عليها ولق ّلــة بائعيها
بخالف الكعكــة «العرصونية»
التي تنتــر عرباتها يف مختلف
أرجاء املدينة وأسواقها الشعبية
وصوال ً إىل أحياء صيدا القديمة.
يــرح بعاصريي ســبب
إطالقه اســم «أبو البنات» عىل
العربة ،ويقول لـ»نداء الوطن»:
«ألنه لدي بنتان فقط دون شباب،
وألن االسم أحيانا ً يجذب الزبائن،
يستفرسون عنه وسبب تسميته
ثم يشــرون الكعك» ،مشريا ً إىل
ّ
أن «عائلتي صغــرة مؤلفة من
الزوجة والبنتني ...ورغم ذلك أنوء
بتأمني مصاريف الحياة بســبب
الغالء الفاحش وارتباط األسعار
بالدوالر األمريكي الذي يح ّلق ك ّل
يوم علوّاً ،ليزيد من سقوط الناس
نزوال ً يف القعر».
وبعاصــري «أبــو البنات»
إحرتف املهنة منذ ثالث ســنوات
فقط مع بدء األزمة املعيشــية،
كان يبيع «قهوة إكســرس» يف
املكان ،ولكن مع ازدياد العاطلني

بالجلوس عىل كريس البلدية رغم تب ّلغه
قرار شــورى الدولة ،بينما يستم ّر يمق
متخبّطا ً بالنزاع القضائي ،فتم ّر األشهر
الســبعة املتبقية من عمــر البلديات
ويبقى الوضع عىل حاله».
الالفــت ّ
أن وزيــر الداخليــة ،ويف
معرض ردّه عىل كتاب مجلس شــورى

الدولة الذي أبطل مفاعيل جلسة طرح
الثقة بيمق ،طلب املشــورة واملراجعة
من هيئة القضايا يف وزارة العدل التخاذ
ما يراه مناســباً .وأ ّكد مرجع طرابليس
لـ»نداء الوطن» ّ
أن «وزير الداخلية ،بهذا
اإلتجاه ،يستثمر يف الوقت ويؤجّ ج النزاع
القضائي بدل تنفيذ قرار مجلس شورى
الدولة ،ويكون بذلك قد أدخل املسألة يف
أجل غري مسمى».
الدوّامة القضائية إىل ٍ
وأمام هــذه الحالــة ،يمكن رصد
رأيــن يف الشــارع الطرابلــي ،األول
يعتــر ّ
أن قرار مجلس الشــورى يلزم
املعنيني به بالتطبيق ،ويلزم قمر الدين
بالتنحّ ــي لصالح يمق ،أمّ ا الثاني فريى
ّ
أن هــذا القرار غري ملزم ويمكن نقضه
واســتئنافه .وبني هذا وذاك ،يرى يمق
ّ
ّ
الحق
أن قرار شــورى الدولة قــد أعاد
ألصحابه فجعل من قمرالدين شــخصا ً
مغتصبا ً للسلطة .النزاع القائم كان من
املمكن ربّما لوزيــر الداخلية أو لوزير
العدل حسمه لصالح يمق لو كان لألخري
حظوة يف بالط ميقاتي! فمصائب يمق
مع ميقاتــي ومولــوي ...فوائد لقمر
الدين.

ّ
البن "«أرابيكا"» من أفريقيا...
شجرة
إلى قدموس
النـبـطـيـة  -رمـال جـونـي

«"أبو البنات"» أمام عربته

«"أبو البنات"» بائع الكعك
في صيدا ...يسعى إلى
حياة كريمة وسط األزمة
المعيشية
عن العمل وكثــرة العاملني فيها
تحــوّل إىل بيع الكعــك واختار
«الطرابلســية» منهــا وليــس
«العرصونية» ويقول «لقد دخلت
الكعكــة الطرابلســية إىل صيدا
منذ عرش ســنوات فقط ،نحن
مشهورون هنا بـ»العرصونية»،
والنــاس بطبعهــم يحبون كل
جديد» ،مضيفا ً أنه «يبيعها سادة
بـ 9آالف لــرة وبالجبنة املميزة
 40ألفاً ،وباملرتديال  40ألفا ً ومع
الجبنة أو الشوكوال كذلك بالسعر
ذاته ،ألننا من الفقراء ونشــعر
بالناس وبأوجاعهم».
ويكشــف طول أمد األزمة،
كيــف يحــاول الصيداويــون
وخاصــة الفقــراء والعائالت
املتعففــة منهــم ،التأقلم مع
تداعياتهــا والبحث عن البديل ال
األصيل يف مختلف نواحي الحياة،
ويقــول بعاصــري «الالفت يف

البيع ّ
أن كثريا ً مــن الناس باتوا
يقصدوننــي عنــد «الظهرية»
لتناول كعكة بالجبنة واملرتديال
بخالف السابق صباحا ً كنوع من
الفطور أو عرصا ً كـ»الســناك»،
هؤالء أصبحوا يعتربونها وجبة
غداء رئيسية بدال ً من السندويش
عىل أنواعــه واختالفه وأرخصه
بـ 80ألــف لرية أو املنقوشــة
بالجبنة بـــ 60ألفــاً ،وتبقى
الكعكــة أفضل من املنقوشــة
بالزعرت رغــم أنها أرخص بـ25
ألف لرية لبنانية.
ويقــوم بعاصــري بإعداد
الكعكة بإتقان ،يضــع الجبنة
املنقوعــة بامليــاه ،يضعهــا يف
«املحمصة – ساب» ،التي تعمل
بالغاز حتــى تســخن وتذوب
وتصبح شــهية ،قبل أن يقدّمها
إىل الزبون بكل محبــة ،ويقول
«الفقر ليس عيبــا ً وإنما العيب
عىل املسؤولني الذين لم يعالجوا
مشــاكل الناس حتى اضطروا
إىل اســتبدال الطعام بأقل منه...
هذا إن وجدوه ،لقد تركوا الناس
هائمني عــى وجوههم ،أموالهم
محتجزة يف املصارف ويختارون
املوت عــر البحر عىل البقاء عىل
قيد الحياة فقراء».

يف صور وتحديــدا ً يف بلدة
ّ
البن
قدموس ،ما زالت اشجار
التي زرعها محمود الحســيني
قبــل اكثــر من  10ســنوات
منتصبة القامــة ،يعتني بها
ويقطفهــا وينتج منها قهوته
العربية ذات النكهــة الطيبة.
أدرك باكــرا ً ّ
أن زمــن القهوة
قد يهتــ ّزّ ،
وأن فنجانا ً منها قد
يصبح باهــظ الثمن .وبالفعل
ّ
تحققت نبوءته.
يرتشف محمود الحسيني
قهوة مــن إنتاجــه ،وقد أتى
بشجرة «أرابيكا» من أفريقيا،
مُقدّما ً فرصــة ذهبية للبنان
تحثه عىل زراعة ّ
البن وانتاجها
وتصديرها ،بدال ً من استريادها
ومن ثم انتاجها محلياً .يفتخر
بزراعته وقــد ظ ّلت محصورة
يف حقوله ولم تتوســع ،يقول:
«زراعــة ّ
البن قــوة اقتصادية
للبنان يف هذا التوقيت الصعب،
وال خروج للبنان من أزمته ّال
بالزراعة وبتعزيز الصناعة».
يف منزله تتع ّرف عىل زراعة
جديدة يف لبنان ،إىل مواطن ق ّرر
عن ســابق ارصار وتصميم أن
يجعــل منها فرصــة انتاجية
له ولبلده ،فالقهوة بحســبه
«برتول لبنان ال يق ّل أهمية عن
النفط ،وثروة كــرى ،يكفي
أنّها تفتح باب التصدير إىل ك ّل
أصقاع العالم ،ولكن مع األسف
يف لبنان ال يوجد من يهت ّم بهذه
القطاعات االنتاجية واملربحة».
عــى مســاحة واســعة
زرع الحســيني أشــجار البن
«أرابيكا» ذات النوعية اليمنية
الجيدة ،يواظــب عىل رعايتها
واالعتناء بها ،ويعترب الوحيد يف
لبنان الذي ج ّرب هذه الزراعة،

ّ
البن
الحسيني مع أشجار

ويفتخر أنّه نجح فيها.
يوفــر الحســيني الكثري
من الوقت لالعتناء بأشــجاره،
فهو يراها الفرصــة الذهبية
اليوم للبنان الــذي يتّجه نحو
الزراعــة وإن بشــكل بطيء.
برأيه لقد ّ
تأخر كثــراً ،ولكنّه
يرى يف تحفيز املزارعني للعودة
إىل أراضيهم خطوة جيدة« ،قد
ّ
البن بديالً عن أشــجار
يكون
الحمضيات وحتــى املوز الذي
بدأ يرتاجع».
يتحــدث الحســيني عن
طريقــة قطــف الحبــوب
ّ
فالبن الذي يشبه
وتحضريها،
زهــره «زهر الليمــون» ،يم ّر
بمراحل عــدة يبــدأ بقرشة
خرضاء ثم صفــراء فحمراء
ليدخل مرحلة النضوج النهائي
الــذي يعطيه اللون األســود.
تعطــي شــجرته موســمني
متتاليني ،وتحتاج إىل يد عاملة
وآالت خاصة لتصنيعها مؤكدا ً
ّ
أن ما تنتجه أشجاره من حبوب
ال تقل جودة عن الحبوب التي
تُنتــج يف أفريقيــا ،منبع هذه
الشجرة.
ّ
وألن انتاجــه محدود ،فإنه
يذهب لالستهالك املنزيل ،ويلفت
إىل أنّه يعتمــد الطرق البدائية يف

استخراج اللبّ يف ظل غياب اآلالت
املخصصــة له ،ليذهــب بعدها
للتحميــص والطحــن لتتذوق
قهوة أصيلة ،واستمرارية انتاجه
تحتــاج لدعــم وزارة الزراعة
«ولكن ال يوجد مــن يهت ّم بمن
يزرع أشجار منتجة وجديدة».
نجح الحسيني حيث أخفق
كثر ،قدّم زراعة منتجة ،وعليه،
ســأل« :ملاذا ال يتم االلتفات إىل
الزراعات الصناعيــة يف لبنان
وملــاذا التشــكيك بامكانيــة
نجاحها ،ها هي الشجرات بعد
اكثر من عرش سنوات ما زالت
ّ
البن الذي لم اشرته من
تعطي
الخــارج منذ زمــن ،لو كانت
أشــجار ّ
البن تغطي مساحات
واســعة مــن أرايض لبنــان
الســاحلية لكنّا بلــدا ً مصدّرا ً
ونؤمّ ن امــواال ً للخزينة ونوفر
فرص عمل لشباب كثر هاجروا
بحثا ً عن العمل.»...
يميض «عاشــق القهوة»
يف مرشوعــه ،وقد بــات جزءا ً
ال يتجــ ّزأ من هويتــه ،يكفي
انه قدّم حــاً اقتصاديا ً راهنا ً
يف زمن تعصف فيــه األزمات
بالوطن ،عــى أمل يف أن تلتفت
الدولة لهذه املبادرات وتدعمها
وتقتدي بها.

٨

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٨٣السنــــة الـرابـعـة
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هم التدفئة يُقلق المدارس الرسمية
ّ
زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
إنترشت قبل أيام عرب وسائل التواصل
االجتماعي ،نســخة عن رســالة موجّ هة
للجنة رعايــة صندوق مجلــس األهل يف
ثانوية قــب الياس الرســمية ،تبلغ فيها
أولياء الطلبة عن إســتيفاء رسم من كل
طالب لتأمني التدفئة ،حدّدت قيمته بمليون
ّ
مقســمة عىل أربعة أشهر .وقد بررت
لرية
الرسالة الرسم بصعوبة الظرف العام الذي
تم ّر بــه البالد ،بحيث أن األموال املتوفرة يف
صندوقي املدرسة ومجلس األهل ال تكفي
ألكثر من عرشة أيام مــن التدفئة ،بعدما
تجاوز ســعر برميل املازوت الذي تحتاجه
يوميــا ً لتأمني التدفئة املناســبة للتالميذ،
الثمانية ماليني لرية.
هذه الرســالة ال يمكن أن تم ّر مرور
الكرام بأي حــال ،فكيف إذا كان املوضوع
يطال هنا تالميذ املدرسة الرسمية ،وبالتايل
أوالد طبقة كانــت يف املايض تعترب فقرية،
وباتت حاليا ً مسحوقة ،وجزء كبري منها لم
يتم ّكن من تأمني ولو برميل مازوت واحد
لتدفئة املنازل شتاء؟!
ومشكلة تشــغيل وســائل التدفئة،
كما تؤكد املصــادر ،ال ترسي عىل املدارس
فقط ،إنما عىل مختلــف اإلدارات والدوائر
الرسمية ،التي تؤمّ ن عادة مادة املازوت من
ميزانياتها ،ووقع بعضها تحت عجز تأمني
نفقاته الباهظة لهذا املوسم ،فيما أموالها
املتوفــرة يف صناديقها الخاصة ،محجوزة
باملصارف.
إنطالقا ً من هذا الواقع ،أبدت مصادر
تربويــة تفهّ مها ألن تلجــأ لجنة األهل يف
املدرســة املذكورة لطلب مساعدة األهل يف
تدفئة أوالدهم ،واعتــرت أن األمر يصبح
مفهوما ً عندمــا نجد ّ
أن أغلــب املدارس
الرسمية يف املناطق الجبلية ستعاني خالل

طالب أمام إحدى المدارس الرسمية في زحلة

العام الدرايس مشــكلة كبرية مع التدفئة
عدم توفر األموال كليــاً ،بل تؤكد املصادر
لألسباب التي ذكرت سابقاً.
أن بعــض املدارس لديها أمــوال كافية يف
ورشحت املصادر ّ
أن الكتاب املوجّ ه اىل
صناديقها ،وحتى لتغطية الكلفة املرتفعة
األهل ليس موجّ ها ً من إدارة الثانوية ،وإنما
لصفيحة املازوت ،إنما املشــكل الحقيقي
من لجنــة األهل .ونظــام مجالس األهل
يتمثّل يف الســقف الــذي حدّدته املصارف
يعطيها الحق بطلب مساعدة أولياء الطالب
لســحوبات اإلدارات من صناديقها ،وهي
سحوبات تكاد ال تغ ّ
يف كل مــا يســاهم بتطوير
طي
املدرسة أو مساعدتها ،رشط
ســعر نصــف برميل
أن تتبنّى القرار كامل اللجنة
مازوت بحــده األقىص،
تعب بالنهاية عن موقف معظم المدارس لديها علما ً ّ
التي ّ
أن هناك مدارس ال
األهل ،علمــا ً أن قرارات هذه أموال في صناديقها
زالت تتوفر لديها كميات
اللجــان يف املــدارس ال تعترب
مــن املــازوت املخ ّزن
ولكنها محكومة
من العام املــايض ،كما
ملزمــة للتالميــذ ،وبإمكان بسقوف السحب التي
األهــل أن يقــرروا الدفع أو
تؤكد مصــادر تربوية،
تحددها المصارف
عدمه ،من دون أن يرتّب ذلك
وهــذه كميــات توفرت
عىل أوالدهم أي عواقب.
عرب منظمة «اليونيســف» ،التي لم يتبني
بحسب األوســاط املدرسية ،فإنّه لوال
حتى اآلن ما إذا كانت ســتقدّم مساعدات
ّ
مشــابهة عن العام الدرايس الحايل .ووفقا ً
تأخر الشــتاء لهذه السنة ،لكانت ارتفعت
منذ مدّة رصخــة معظم املــدارس لعدم
للمعلومــات ،فإن وزير الرتبية إشــرط
مقابل أي مســاعدة بمادة املازوت لفرتة
قدرتها عىل تدفئة تالميذها .وليس السبب

التعليم املسائية ،مساعدة مشابهة للدوام
الصباحي.
وباإلضافــة اىل فئــة املــدارس التي
ســاهمت ظروف اإلرضابــات والتعطيل
املتتايل للعام الــدرايس املايض ،بتوفري وفر
من مخزونها للشتاء الحايل ،هناك مدارس
أخــرى حســبت لألزمة حســابا ً طويالً،
فاستفادت من ســقف السحوبات املحدّد
لها يف املصارف ،وح ّررت جزءا ً من أموالها
وإحتفظت بها يف أدراج املدرسة وخزناتها.
وهذه الفئة ُ
سمح لها إســتثنائيا ً يف العام
املايض بعدم إعــادة األموال اىل صناديقها،
بعدما أنجزت معامالت قطع الحساب التي
تحدد نفقاتها خالل السنة املالية ،وبالتايل
ستتم ّكن من اإلستفادة من قرشها األبيض
الذي ّ
وفرته لليوم األسود.
يف املقابلّ ،
فإن عددا ً كبريا ً من املدارس
الرســمية ،يف البقاع تحديــداً ،ال يملك أيا ً
من الخيارات السابقة كما تؤكد األوساط
الرتبوية .وهذه اإلشــكالية كانت موضوع
نقاش وبحث مطــول يف اإلدارة املركزية،
حيث يتم حاليــا ً البحث يف حلني متوازيني:
األول مؤقــت ورسيع ،ويقــي بأن ّ
توفر
كل مدرســة كمية قليلة من املازوت وفقا
لإلمكانيات املتوفرة لديها ،وهي كميات قد
تكفي ألسابيع أو شهر بحدّه األقىص ،إىل
أن يتم إرســاء الحل الثاني ،والذي يتّم عرب
اإلدارة املركزية من خــال إبرام عقد مع
رشكة موحّ دة ســتؤمن املازوت للمدارس
بأسعار محددة ،وتو ّزعه عىل مسؤوليتها،
عــى أن يتم الدفع مــن صناديق املدارس
مبــارشة للرشكــة التي سريســو عليها
االتفاق ،وتقبل خالله التحويالت املرصفية
مبارشة من صناديق املــدارس ...بإنتظار
أن ترتجم نتائج هذه اإلقرتاحات والحلول
عملياً ،إنقاذا ً للعام الدرايس الحايل من الربد
الذي صار عىل األبواب.

صناعة المراكب البحرية ...إرث ال يزول
صــيــدا  -مــحــمــد دهـــشـــة
تحافظ ق ّلة من العائالت الصيداوية ،والتي ال يتجاوز
عددها عــدد أصابع اليد الواحدة ،عــى صناعة املراكب
البحريــة بأنواعها املتعدّدة وأحجامهــا املختلفة للصيد
ّ
تتوقف عن
والســياحة والرياضة معاً ،يف ورش كبرية ال
العمل داخل حــرم ميناء الصياديــن وعىل بعد عرشات
األمتار حيث ترســو مئات املراكب ،لتحفظ إرثا ً تراثيا ً يف
مسرية تمت ّد إىل عقود طويلة.
فموقع صيدا البحري ومهنة صيد األسماك وصناعة
املراكب البحرية ،مشــهدية ثالثية األبعاد ،لكنّها متالزمة
ومتكاملة فرضت عىل ســ ّكانها أنماطا ً معينة ليعتاشوا
منها ،وقد شــ ّكلت ذاكرة جماعية ألبنــاء املدينة الذين
تفتّحت عيونهم عىل البحر والصيد ومخاطره وحكاياته
الحلوة وا ُملــ ّرة التي ال تنتهي ،وعىل الصناعة التي توارثها
األبناء عن اآلباء واألجداد وحافظوا عليها ســبيالً للعيش
هيكل خشبي قيد الصناعة
الكريم وعنوانا ً للرتاث.
عائلــة ّ
العامة لحجمها لنلبّي متطلبات الســوق كافة ،وأصبح
العقاد واحدة من هذه العائالت التي حافظت
لدينا آالت حديثة مثل منشار البنزين وفارة الكهرباء ممّ ا
عائلتي سنبل وعطية عىل الرغم من
جانب
عىل املهنة ،اىل
ْ
يسهّ ل عملنا ،بعدما كانت املراكب تُصنع يدويا ً وتحتاج إىل
ّ
أن التقنيات قد غريَت مراكب الصيد نفســهاّ ،إل أنّها ال
تزال متواضعة وبســيطة .املعلم نارص أحمد ّ
قوة وجهد كبريين وتستغرق وقتا ً طويالً».
العقاد (59
ّ
ولكن
اليوم ،تســتغرق صناعة املركب نحو شهرين،
عاماً) ،ورث صناعة «الفلوكة» عن والده الفلســطيني
تصنيعه ال يتم ّإل بناء عىل طلب مســبق ،يرشح العقاد
الذي كان يعمل يف فلســطني لكنه ُهجّ ــر منها إىل لبنان
رحلته مــن األلف إىل الياء« :نشــري
قرسا ً عام النكبة  ،1948ليبدأ رحلة جديدة
الخشب وهو عادة من الكينا أو الصنوبر
من الحياة والعمل.
ّ
يجف من
أو الرسو ،نرتكه لفــرة حتى
داخل منرشته التي تفوح فيها رائحة
ّ
العقاد لـ»»"نداء الوطن"»» :املياه والبلل ،ثم نقطعه بمنشار البنزين،
الخشــب املقطوع حديثا ً مع النشارة ،وإىل
ونبدأ بتفصيله عــى اآلالت الكهربائية
صنعة حلوة ونادرة
جانب الهيكل العظمــي ملركب يف مراحله
ونقوم بنصب الهيكل ونستخدم خشب
األوىل ،يجلــس نارص وهو من الجيل الثالث
في لبنان
الكينــا للقاعــدة واألضــاع ،والرسو
للعائلة عىل كريس بالســتيكي بخالف كل
والصنوبر للجسم الخارجي ،ونبدأ بجمعه تدريجيا ً إىل أن
ما حوله ،يلتقط أنفاسه بعد ساعات من العمل املضني،
يصبح متكامالً».
يومئ ملساعديه ،شــقيقه وابنه أحمد ،لإلسرتاحة قليالً،
وتتعدّد أشــكال املراكب بني «املب ّ
طنة» وهي مجوّفة
ويقول لـ»نــداء الوطن»« :إنّها صنعــة حلوة ونادرة يف
ومرفوعة املقدّمة ولها مثل القرون يســتخدمها صيادو
لبنــان ،تعلمتها من والدي العــام  1975وكان طموحي
ّ
أن أصبح مع ّلما ً
االســماك يف صيدهم قرب الشــاطئ ويف عمــق املياه،
وحققت هديف وحلمي» ،قبل أن يضيف:
«الســبنك» وهو نموذج مصغر عــن املب ّ
طنة« ،الالنش»
«نحن ثالثة أخوة ولنا محرتفات يف صيدا والجية والرصفند
وهو مركب كبري مقفل وله غرف ورسيع ويستخدم عادة
لصناعة املراكب عىل أنواعها .ما زلنا نعتمد أسلوب األجداد
للرحالت الطويلة« ،الزحّ افــة» ويكون حجمه صغريا ً أو
يف صناعــة «الفلوكة» ولكنّنا طوّرنا الشــكل والخطوط

متوسطاً ،إضافة إىل «الشختورة» للنزهات ونقل العائالت
و»الحسكة» وتستعمل للرياضة البحرية» ،يقول العقاد:
ٌ
متخصص يف صناعة نوعني منها هما «الالنشــات
«أنــا
والبطنية» .لكن «الالنشــات» أكثر ثباتــا ً من املبطنة».
وتتفاوت أسعارها حســب أحجامها وال ّ
تقل عن  7آالف
دوالر وتصل اىل  15ألفا ً وفق طولها ،كل مرت تقريبا ً بألف
دوالر ،إرتباطا ً بإرتفاع أســعار األخشــاب التي تستورد
من الخــارج وبالعملة الخــراء ،ولكنّها رضورية وال
يمكن اإلستغناء عنها وعن اللوازم التي تستخدم ،يضيف
العقاد« :عمر الخشب ال نهاية له حتى بعد  25عاماً ،لكن
املركب بحاجة إىل صيانة دوريــة ومنتظمة ،صحيح ّ
أن
الخشب ال يترضّ ر غري ّ
أن املسامري تحتاج إىل إستبدال».
لم يندم العقاّد عــى تعلم املهنة وال عىل تعليمها ألحد
أبنائه ،لكنه بات مســكونا ً بهواجــس األفول« ،فالوضع
االقتصادي ال يُشــجّ ع وأخاف عىل هذه املهنة من الزوال،
لم يعد الطلب عىل املراكب كما كان ســابقاً ،فاألزمة بدّلت
األولويــات وأثّرت عىل عمل الصياديــن خاصة مع تراجع
الثروة الســمكية وهذا ما ينســحب عىل عميل .إال أنني ال
أذكــر يوما ً ّ
توقفت فيه عن العمل ،فأنا أعمل دائما ً يف ُ
صنع
ّ
«تتحسن الظروف
املراكب وصيانتها وتجديدها» ،آمالً يف أن
وتلتفت الدولة لهذه املهنة التي تش ّكل تراث املدينة».

أخبار سريعة
«"األمن»" بين مولوي
والعماد عون
إستقبل وزير الداخلية والبلديات
القاضي بسام مولوي ،في مكتبه
في وزارة الداخلية أمس ،قائد
الجيش العماد جوزاف عون،
وجرى البحث في األوضاع
األمنية .وت ّم التشديد خالل اللقاء
على «أهمية التعاون ومواصلة
التنسيق بين األجهزة األمنية
والعسكرية كافة لضبط الوضع
األمني في هذه الظروف التي
يم ّر بها الوطن».

أمن الدولة يدهم
مكاتب سماسرة النافعة
دهمت قوة من المديرية العامة
ألمن الدولة مكاتب لسماسرة في
النافعة وضبطت أوراق تأمين
مزورة ،عمد أصحابها إلى بيعها
ألصحاب السيارات والزبائن ،وعند
وقوع أي حادث مروري ،يكتشف
الزبون التزوير الذي تعرض له،
مما يضعه في إشكاليات مالية
وقضائية .عملية الدهم هذه جاءت
استكماال ً لما حققته أمن الدولة
في ملف النافعة من توقيفات منذ
ما يقارب الشهر وتسليمها الملف
إلى القضاء الذي تابع تحقيقاته،
وأفضى إلى الكشف عن اختالسات
لمبالغ خيالية من ج ّراء تأمين
دفاتر سوق من دون امتحان.

 157دولة تطالب إسرائيل
بالتعويض عن أضرار
البقعة النفطية في لبنان
شكرت وزارة الخارجية
والمغتربين في بيان «الدول
الـ 157األعضاء في األمم
المتحدة على تصويتها في اللجنة
الثانية لصالح قرار التضامن مع
لبنان ،في وجه الكارثة البيئية
التي سبّبتها إسرائيل بعدوانها
عام  2006على خزانات النفط
في منطقة الجية جنوب بيروت،
أو ما يعرف بقرار»البقعة
النفطية على الشواطئ اللبنانية».
ولفتت الى أنه «على الرغم من
التقدّم المحرز في عمليات
التنظيف واحتواء البقعة النفطية
التي تسببت بأسوأ كارثة بيئية
ّ
المتوسط ،فإن األضرار
في تاريخ
والخسائر االقتصادية والصحية
والبيئية الجسيمة التي تكبّدها
لبنان لحينه ،لم تتم معالجتها
بعد» .وأكدت الوزارة أن القرار
«يكتسي أهمية متزايدة هذا العام
بُعيد قمة المحيطات وCOP26
العام الماضي ومحادثات
 COP27الحالية بشأن أهمية
حماية النظم البيئية والتنوع
البيولوجي» .وأضافت« :بعيدا ً عن
مقاربات التسييس لهذا القرار،
تتعهّ د الوزارة مواصلة مساعيها،
بالتعاون مع المجتمع الدولي،
إللزام إسرائيل تحت مندرجات
القوانين الدولية المرعية اإلجراء،
تسديد التعويضات المترتبة عليها
والمقدرة بحوالى  856مليون
دوالر أميركي ،نتيجة لألضرار
اإلقتصادية والبيئية التي تسببت
بها للبنان».
وأملت الوزارة «من الدول
الصديقة والحريصة على احترام
شرعة األمم المتحدة ومقاصدها،
اإلستمرار في التصويت مجدّدا ً
لصالح القرار لدى عرضه على
الجمعية العامة من أجل تبنّيه
خالل األسابيع المقبلة».

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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مازن صالحة قال «"كلّو حكي جرايد"»

هل صحيح أن عيون المستثمرين القطريين على فنادق لبنان؟

هناك عبارة تتكرر في فنادق كثيرة :إن أرضيناك تحدّث عنا وإن لم نكن عند حسن ظنك فتحدث إلينا .الفنادق في لبنان ،التي أرضت في زماِنِها الزوار
كل العالمّ ،
قصة في ذاتها .فكيف حالها اليوم؟ فلنتحدث عنها .فلنسأل عنها .فلنطرح السؤال جديًا :هل هناك من يشتري حقا فنادق لبنان؟
من ِ
هل عيون المستثمرين على القطاع الفندقي في البلد المنهار؟ وماذا عن فنادق لبنان العريقة؟ هل تتغيّر؟ هل تنتهي فنادق وتتأسس فنادق؟

فينيسيا

نــــوال نـــصـــر
كثر الحديث يف الشهرين املاضيني عن
اتجاه املســتثمرين ،بعيون عرشة عرشة،
اىل رشاء فنادق عريقة يف لبنان واإلستحواذ
عليها .أوتيل فينيســيا العريق واحد منها.
وفينيســيا الذي بناه يف العام  1953نجيب
صالحه ،الذي عاش العــ ّز وعاش الحرب،
كأنه مرصود .ما إن ينهض من كبوة حتى
يســقط يف أخرى .بريجيت باردو زارته يف
ألقه .وأفالم عديدة صوّرت فيه ،أحدها كان
فيلــم  twenty- four hours to killيف العام
 .1965فيلم غامض يف قرص ســاحر .ومن
يؤمن بالتعاويذ يقول :ســحروا الفندق ما
جعله ال يتوقف عن دفــع أثمان املراحل يف
البلد.
ال نثق بالســحر بل بالفوىض التي تع ّم
البــاد وتجعل كل ما هو جميل يدفع أثمان
أغالطهــا .يف كل حال ،هل نترسع وننجرف
مع القائلني إن مستثمرين قطريني ينوون
رشاء الفندق -املع َلم؟

بيار األشقر 90% :من المؤسسات
الفندقية لبنانية و 90%من
الكبيرة منها أجنبية

بريستول أقفل نهائيًا

إشاعة

رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب
أصحاب الفنادق بيار األشــقر يجيب عن
ُ
«قرأت هذا الخرب عرب الواتساب،
تساؤالتنا:
فأرسلته مبارشة اىل مازن صالحه مستغرباً،
فأجابني :ال صحّ ة لهــذا الخرب .كلو أخبار
جرايد».
بيار األشــقر تأكد مــن الجواب من
مصدره .مديرة العالقات العامة والتسويق
يف فينيســيا أكدت كالم األشقر «ال صحّ ة ملا
قيل عن بيع األوتيــل وال مفاوضات حول
ذلك ،كما ان فينيســيا ليس بصدد اإلقفال.
نحــن ،وأقولها لكــم اآلن ،بصــدد إفتتاح
املرحلة الثالثة من خطتنا ملعاودة نشــاط
الفندق .افتتحنا الشــقق والســويت ،كما
افتتحنا خدمة الحجر يف الثالث من ترشين
األول ،وسمينا ذلك ( soft openingقصدنا
به اإلفتتاح التدريجي طابــق وراء طابق)
وسنفتتح الطوابق العالية من املبنى الثالث.
لو كنا بصــدد البيع ملا فعلنــا ذلك .مازن
صالحة هو املالك ويبقى».
فندق فينيســيا ،بعد كل مــا أصابه،
ليس للبيع .ماذا عن الفنادق األخرى؟ وهل
صحيح أن عيون مســتثمرين قطريني عىل
القطاع الفندقــي اللبناني؟ هل صحيح أن
القطاع الفندقــي يف لبنان يؤول اىل األجانب
والعرب ال اىل مستثمرين لبنانيني؟

كثر الــكالم يف اآلونة األخرية عن توجه
جهاز قطر لإلســتثمار اىل القطاع الفندقي
اللبناني .وقد استثمر فعليا ً يف فندق الفاندوم
يف بــروت والعمل جار الســتكمال خطته
اإلســتثمارية .وملن ال يعــرف جهاز قطر
لإلستثمار فهو صندوق ثروة سيادي تابع
لقطر ويرأســه تميم بن حمد بن خليفة آل
ثاني ويعنى باإلســتثمار املحيل والخارجي
وخصوصا يف األسواق العاملية .فما رأي بيار
األشقر يف ذلك؟
يؤكد نقيب أصحــاب الفنادق يف لبنان
«أن  90يف املئة من املؤسســات الفندقية يف
لبنان لبنانية ،أما أكرب املؤسسات الفندقية
السياحية فنسبة  90يف املئة منها خارجية
وهناك إســتثمارات مشــركة بني لبنان
وأجانب .بكالم آخر اإلستثمارات التي تفوق
الـ  150مليون دوالر هي أجنبية» .وبتوضيح
أدق من أصل  560فندقا ً يف لبنان حاليا ً هناك
 60عىل األكثر أجنبية فقط ال غري وإن كانت
قيمتها عالية جداً .ويتابع األشــقر «نحن
من يُمســك بالقطاع فعليا ً حتى ولو كانت
الفنادق األجنبية أكرب .نحن من نسيطر عىل
السعر ونحدد األسعار».
مازن صالحة باع فنــدق الفاندوم ال
فينيسيا بســبب تعثر عانى منه وسدد ما
عليه من إســتحقاقات ويقول األشقر «يف
أي حال كل يشء يف عالم التجارة والسياحة
عرض وطلــب وخاضع للبيع والرشاء ومن
يملك املال يمكنه إذا اتفق مع أي مســتثمر
محيل أو أجنبــي ،يف لبنان أم يف نيويورك أم
يف إيطاليا أو يف الخليج العربي ،اإلســتجابة
للعرض والطلب».

اإلستثمار = إستقرار

أه ً
ال بكم في فنادق لبنان

أيام العز ّ

لكن ،هناك أسماء عريقة بيعها يهز من
يف البلد؟ يجيب األشقر «هذا يهزنا ً عاطفيا
بشكل ســلبي أما تجاريا ً فله تأثري ايجابي
«بوزيتيف» ومعناه ان الوضع يف البلد يتجه
نحو اإلســتقرار .فال أحد يستثمر يف مكان
غري مستق ّر .ويســتطرد :يف كل حال نحن
كنقابة لم نسمع عن حاالت بيع .نحن لدينا

مازن صالحة

بيار األشقر

زمالء عديدون ولم نســمع ،كما لم يخربنا
أحدهم ،عن نوايا ببيع فنادقهم .ثمة حاالت
محصورة سببها أن أصحاب الفنادق بلغوا
عمرا ً متقدمــا ً وأوالدهم خارج البلد ،أطباء
مثــاً ،وال يرون أنفســهم يف القطاع .تلك
حاالت إستثنائية».
ننظــر اىل اوتيــل الربيســتول فنراه
مهجورا ً مقفال بال حراك .هو الفندق الوحيد
الذي أقفل يف البلد ،مــن فئة خمس نجوم،
يف شــارع مدام كوري يف بريوت ،أقفل بعد
خمسني عاما ً من افتتاحه .إقفاله طبعا ً أثّر
معنويا عىل اللبنانيني الذين يرون فيه عراقة
واستقبل يف تاريخه ضيوفا مشهورين أمثال
ألــرت الثاني أمري موناكــو ومحمد رضا
بهلوي شاه ايران وجاك شرياك رئيس فرنسا
وشهدت قبته لقاءات الربيستول الشهرية.

الشــائعات كثرية .هنــاك من يرصّ يف
اآلونــة األخرية عىل القــول ،عن قصد ،بأن
دول خليجية تعمل عىل رشاء فنادق كبرية يف
لبنان ألن البلد ،بعد الرتسيم ،عاد واعداً .لكن،
كما قال بيار األشقر« ،اإلستثمارات عرض
وطلب لكن ال يشء يوحي ،أقله حتى اآلن ،أن
الطلبات لإلستثمار مكدسة».

أيام العز

الثابــت الوحيد هو ان اإلســتثمارات
القطرية يف القطاع الفندقي يف لبنان تمّ ت يف
«الفاندوم» .أوتيل موفنبيك (ملالكه الوليد بن
طالل) بيع يف  2017طبعا ألسباب خاصة.
أوتيل لوغــراي متوقف بعد كل ما أصابه ...
وسيعود نبضه إليه .ال يشء إذا حتى اللحظة
يمكن أن يهــز عرش األســماء الفندقية
العريقة يف البالد .ثمة أســماء محفوظة يف
فنادق جديدة
التاريخ وإن نســاها كثري مــن اللبنانيني.
مدير عام مجموعة فنادق النكســر
فندق دير األمراء يف دير القمر إســألوا عنه.
يف لبنان وليد إســماعيل يتحدث عن الشغل
فندق املري أمني يف بيت الدين .فندق القادري
«عال العال» يف ترشين الثاني هذا يف فنادق
الكبري يف زحلة ...ونحن نغوص أكثر يف تاريخ
الفنادق العريقة نصل اىل بحمدون وتحديدا ً
لبنان ويقول «ال معلومات عن فنادق كبرية
معروضة لإلستثمار حاليا يف لبنان .سمعنا
اىل فندق األمباسادور .هو أقفل أيام زمان ،يف
أن فينيســيا قد يباع .مجرد
ستينات القرن املايض ،أي يف
«خــر» ورد إلينا .لكن ،عىل
عرص لبنان الذهبي ،والسبب
ما نعتقد أن صاحبه إكتفى
بحسب ما قيل وقتها :خطأ
ببيع فاندوم ويف آخر النهار مازن صالحة باع فندق بروتوكويل .لــن ندخل طبعا ً
لن يُقدم عىل ذلك يف شــأن الفاندوم بسبب تعثر يف التفاصيــل فما نحن فيه
فينيسيا ألنه مرتبط باسم
يكفي «اليل فينا مكفينا» يف
عانى منه وسدد
األيام الحالية .لكن ،ما ننتبه
العائلة .ويســتطرد قائال :مستحقاته وديونه
هناك فنادق تفتــح .أوتيل
إليه هو أن لبنان الســياحي
غالرييا فتح حديثاً .ورمادا داون تاون فتح.
والفندقــي كان دائما ً مقصدا ً مليســوري
نأمل خريا».
العالم .كان لبنان الذي نُحبّ  .األيام تغريت.
الزمان ّ
هناك خمســة فروع لفندق النكسرت
تغي .فهل عيون املستثمرين عادت
يف لبنان ،أربعــة يف بريوت وواحد يف الحدث.
اىل القطاع الذي كان يد ّر عملة «فريش» عىل
والشغل ،كما ســمعنا« ،عال» .بيار األشقر
البلد؟
مــن جهته يقــول« :الح ّل يف لبنــان لكل
كل ما نراه
يبــدو أن ال يشء أكيــدا ً يف ِ
القطاعات ،ال للقطاع الفندقي فحســب،
ونســمعه من «حكي جرايد» -كما وصف
هو السياسة .بعد إتفاق الدوحة (،)2008
مــازن صالحة كل الكالم حني ســأله بيار
األشقر عن النية ببيع فينيسيا  -وإذا صحّ
كل لبنان يف غضون ثالثة
«فوّلت» الفنادق يف ِ
أيام .فليتوقفوا عن إفتعال مشــاكل فتُح ّل
أن فينيســيا أو غريه تحــت مجهر عيون
كل القصص .حققت املصارف يف عام واحد،
املستثمرين فذلك ،بحسب أصحاب القطاع
عام  ،2010ارباحا ً ُقدّرت  9,3مليارات دوالر
الفندقي ،بح ِّد ذاتــه بارقة جميلة .لكن ،ال
وحني بدأت مشاكل سوريا بدأنا يف الرتاجع».
يشء أكيد أبداً.

١٠
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الكوميدية أريج الحاج:
بين النقد الفكاهي والسخرية شعرة

صفحاتها على مواقع التواصل اإلجتماعي باتت أشبه بـ"كاتالوغ"
لعد ٍد من الشخصيات الفكاهية التي أتقنت تجسيدها .آالف
المتابعين يتناقلون مقاطع الفيديو التي تص ّورها وتنشرها ،والتي
تتميّز بالرسائل السياسية واإلجتماعية التي تشق ّ طريقها باحترافية
ريــــــتــــــا ابــــــراهــــــيــــــم فــــــريــــــد
ت الى نجمة على مواقع التواصل
خالل فترة قصيرة تحوّل ِ
اإلجتماعي ،مع مئات آالف المتابعين .ما الذي ساهم في نجاحك
بهذه السرعة؟
ُ
ُ
كنت
أطلقت صفحتي عىل موقع فيســبوك ،حيث
يف العــام 2019
أنرش مقاطع فيديو أتناول فيها مواضيع إجتماعية وسياســية وفنية
يف إطار النقد أو إبداء الرأي بأســلوب مضحــك .وحني بدأ عدد املتابعني
ُ
بادرت اىل تقليد عددٍ من الشــخصيات بطريقة
يرتفع شــيئا ً فشــيئاً،
اســتوحيت من ك ّل طائفة شخصية معيّنة .علما ً ّ
ُ
أن هذه
فكاهية ،حيث
ُ
أدخلت عليها بعض
الشــخصيات موجودة يف املجتمع اللبناني ،لكنّــي
اإلضافات الطريفة لناحية املبالغة يف لكنة الصوت أو أســلوب الكالم أو
طريقة التفكري .وأعتقد ّ
أن املتابعني أحبّوا هذه الشخصيات ألنّهم ملسوا
فيها نوعا ً من الواقعية التي تضحكهم يف الوقت نفسه.
تنمر أو
الالفت في الشخصيات التي
تجسدينها أنّها خالية من أي ّ ّ
ّ
إهانات شخصية .كيف يمكن لذلك أن يساعد في إيصال الرسالة
بطريقة أفضل؟
بالطبع ،أحاول قدر اإلمكان أن أتجنّب التنمّ ر أو اإلساءة أو التجريح
يف الــكالم أو حتى يف التعبري .وحتى لو صــدرت مني هفوة صغرية عن
طريق الخطأ ،أعتذر عنها فوراً .فهناك شعرة حساسة تفصل بني انتقاد
مسألة ما بطريقة فكاهية ،وبني السخرية منها .وأنا دوما ً أسقط األمر
عىل نفيس ،حيث إنّي أحبّ أن أتع ّرض لإلنتقاد كي أستفيد من املالحظات
وأتع ّلم منها ،رشط أال يصل من ينتقدني اىل التجريح.
تعليقات كثيرة أشادت بإتقانك اللهجة الدرزية في إحدى
تجسدينها ،والتي نالت إعجاب عدد
الشخصيات الفكاهية التي
ّ
ت على أداء هذه اللهجة؟
كبير من الدروز أنفسهم .كيف تمرّن ِ
(تضحك) ِ
أنت تدخلــن قليالً يف العمق اآلن .أنا من بلدة عني عطا يف
راشيا الوادي ،حيث البيئة هناك مختلطة بني املسيحيني والدروز .ونحن
ُ
نجحت يف تقليد بعض الشخصيات
قد تعايشــنا مع كلتا البيئتني .وكما
املسيحية ،تم ّك ُ
نت أيضا ً من أن أصيب اللكنة الدرزية بطريقة صحيحة،
ُ
ُ
الحظت
نشأت يف هذه البيئة حيث "العيش املشرتك" كما يقال .وقد
ألني

بين سطور ّ
النص الكوميدي" .نداء الوطن" تواصلت مع الممثلة
والكوميدية أريج الحاج ،التي نجحت في استثمار موهبتها والجمع
ّ
والخفة والفكاهة البعيدة عن كل ّ أنواع اإلبتذال أو
بين الذكاء
التعابير المسيئة.

ذلك من خالل التعليقات ،علما ً أني ّ
أفضل أن تبقى هويّتي لبنانية بعيدا ً
عن أي تصنيف طائفي.
ما ال يعرفه الكثيرون أنك خرّيجة مسرح وشاركت بأعمال درامية
عدّة .كيف يمكن للممثّل الذي بات مصبوغًا بالكوميديا أن
ينفصل عن هذه الصورة خالل تأديته شخصية تراجيدية؟
ِ
ذكرت ،لذلك أحاول دوما ً التوفيق بني
صحيح أنا خ ّريجة مرسح كما
ط الكوميدي والخ ّ
الخــ ّ
ط الدرامي ،كي ال أتــرك انطباعا ً ّ
بأن أدوار أريج
تقتــر فقط عىل الكوميديا ،خصوصا ً ّ
أن معظم املسلســات واألفالم
اليــوم ترتكز عىل املحتوى الدرامي ،فيما باتــت الكوميديا متّجهة أكثر
نحو الربامج .مع اإلشــارة اىل أنّي ّ
تلق ُ
يت تعليقات كثرية وشهادات من
دكاترة وزمالء يف املهنة ،أ ّكدوا يل فيهــا أنّني قادرة عىل تقديم الكثري يف
الدراما .وحاليا ً أنا بصدد املشاركة يف مسلسلني دراميني.
ما ص ّحة األخبار التي انتشرت عن انضمامك إلى فريق اإلعالمي
هشام حداد الذي انتقل الى قناة MTV؟
نعم حصل تواصل بيننا ،بانتظار أن يت ّم االتفاق النهائي قريباً .وأنا
شخص مثل هشام حداد ،ألنه إعالمي ناجح ومميّز
أترشّ ف بالعمل مع
ٍ
ُ
رغبت باالنضمــام اىل فريقه منذ أن كنت
عىل الصعيــد املهني .ولطاملا
أشاهد حلقاته.
برأيك كيف يمكن لمواقع التواصل أن تتحوّل جسر عبور ِ نحو
الشاشة الصغيرة أو حتى نحو السينما؟
ال شــ ّك يف ّ
أن مواقع التواصل اإلجتماعي باتت أمرا ً أساسيا ً يف حياتنا.
حيث إننا انتقلنا من الشاشــة الصغرية ،أي التلفزيون ،اىل شاشة أصغر،
أي الهاتف ّ
النقال .وباتت الفرصة ســانحة أمام كل من يشعر بأنه قادر
عىل صناعة املحتوى .لكن امله ّم أن يدرك كيفية الدخول يف املنافســةّ ،
ألن
األخرية رشسة جدا ً عىل مواقع التواصل .وعليه أن يحسن اختيار املواضيع،
وأن يقدّم محتوى يســتقطب املتابعنيُ .
وهنا يمكنني أن أعطي مثاال ً عن
نفيس ،إذ تواصل معي اإلعالمي هشام حداد بعد أن شاهد مقاطع الفيديو
التي أنرشها ،مع اإلشارة اىل أنني أكتب ك ّل النصوص وا َملشاهد بنفيس .هذا
وسوف تكون يل مشــاركة يف مسلسل "صالون زهرة" بجزئه الثاني ،وقد
تواصلوا معي أيضا ً بعد أن لفتتهم إحدى الشخصيات التي أق ّلدها.

خالل تأديتها الٕحدى الشخصيات

ّ
ويخففون
ت من الفنانين الكوميديين الذين يُضحكون الناس
أن ِ
ّ
يخفف عنكم أنتم؟
من ثقل همومهم .لكن من
بالطبع نحن نعانــي األزمات مثل الجميع .وربّمــا نتأثّر أكثر من
ً
ألن الباب فيه بات مفتوحا ً
منافسة واســعةّ ،
ٍ
وسط يشــهد
غرينا ،يف
للجميع .يُقال يف علم النفس ّ
إن األشخاص الذين يُضحكون اآلخرين هم
مكان
أكثر الذين يواجهــون حزنهم بصمت من دون أن يعلم أحد به .يف
ٍ
ما ،نحن ّ
نرفه عن أنفســنا من خالل الفيديوات التي ننرشها ونضحك
ً
بأفكار مميزة
أخرج
حني
"التنفيسة"
أجد
،
ال
مث
يل
بالنســبة
عليها .أنا
ٍ
ّ
وأجسدها ،وهي تضحكني قبل أن تضحك اآلخرين.

جاد نخلة يعود بـ"شكرًا سلف"

مريم نور في منزل شمس الكويتية

بعد غياب عن الساحة الفنيّة ،يعود النجم جاد نخلة بأغنية مُصوّرة
جديدة بعنوان "شــكرا ً سلف" يُطلقها بالتعاون مع رشكة Universal
 Music MENAومن إنتاج  .Rock Productionاألغنية هي من كلمات
أحمد مايض وألحان بالل الزين وتوزيع جمال ياســن وماسرتينغ زين
داوود ،وتتناول العالقات العاطفيّة التي تشوبها أخطاء ومشاكل عديدة
ويُســيطرعليها الكذب والخيانة .يُشــار إىل أن الفيديو كليب ُ
صوّر يف
بريوت مع ا ُملخرج أسعد شديد ضمن إطار درامي رومنيس.

نرشت الفنانة شــمس الكويتية عــى صفحتها يف
"تويرت" مقطع فيديــو ملريم نور بمنزلها يف أحدث ظهور
ً
كلمة
لها منذ فرتة ،وهي تــأكل املعجنات .ووجّ هت مريم
للمتابعني فقالت":كلنا إيد وحدة من الله".
وأرفقت شــمس الفيديو بتعليــق" :مع حبي األبدي
وعشق روحي مريم نور تس ّلم عليكم جميعاً .مريم عمرها
 100عام لم تأخذ حبة دواء منذ  80عاماً".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

دافع عن إنجازاتك اليوم،
فالجميع يحاول أن يدفعك إىل
مواجهة قرارات صعبة يعتقدون
أنك عاجز عن اتخاذها.

يثري هذا اليوم املشاعر ويُكسبك
هالة كبرية وجاذبية تمارسها
عىل الجنس اآلخر.

إنجازات مهنية الفتة ودقة يف
التنفيذ وصوال ً إىل النجاح ،وهذا
سيكون عنوان املرحلة املقبلة إذا
قمت بالخطوات الالزمة.

ال تكن قاسيا ً مع الرشيك فغايته
تبقى راحتك وسعادتك ،واندفاعه
قد يكون السبب يف ارتكابه
األخطاء.

تتلقى عرضا ً مهما ً لتويل منصب
مميز انتظرته طويالً خارج
البالد ،فال ترتدد يف تسلم املهمة.

ال تحمّ ل الرشيك مسؤولية
كل األخطاء القديمة،
وحاول أن تتخطى ذلك
برحابة صدر وبساطة.

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

تترسع يف الحكم عىل
ال
ّ
اآلخرين إذا لم تكن متأكداً،
فقد تجد نفسك يف مواجهة مع
الشخص غري املعني باملواجهة.

الصرب هو من أبرز صفاتك ،وهذا
يجعلك أكثر قربا ً من الرشيك
ومثاال ً يحتذى يف هذا املجال.

تنشط كثريا ً هذا اليوم
عىل مستوى االتصاالت وتبادل
املعلومات ،وقد تقوم بعمل
مشرتك ومثمر مع أحد الزمالء.

يسعدك الرشيك باقرتاحاته
الجيدة ،فتطمنئ ويساعدك
عىل تخطي العقبات التي كنت
تخىش مج ّرد ذكرها.

توقع هذا اليوم مفاجأة ما
تتعلق بوضع مايل عىل األرجح
وله عالقة بشؤون شخصية.

تستقطب بعض األشخاص
حولك وتأرسهم بسحرك
وأناقتك وإطاللتك املميزة.

١١

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨٣السنــــة الـرابـعـة

NETFLIX CORNER

الـسـبـت  ١٢تشرين الثاني 2022

DOCUMENTARY

...Fifa Uncovered

OUR RATING

مخالفات فاضحة في عالم الفيفا

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يتألــف الوثائقــي الجديــد Fifa Uncovered
(الكشف عن حقيقة الفيفا) ،عىل شبكة "نتفلكس"،
من أربعة أجزاء .تبدأ قصته مع رئيس اتحاد الفيفا
الســابق جواو هافيالنج ،وتبلغ األحــداث ذروتها
مع سلســلة اعتقاالت يقوم بها مكتب التحقيقات
الفدرايل بعد عقود بتُهَ م الفساد واالبتزاز.
دعم هافيالنج كأس العالم يف العام  1978بكل
قواه ،واســتضافت األرجنتني هــذا الحدث حينها
مــع أن البلد كان قد وقع للتــوّ ضحية دكتاتورية
عسكرية وحشية .هكذا ظهر نوع جديد من الرجال
الرســميني ،فرصد فرصة مناســبة لتوسيع هذه
الرياضة واستغالل قدرات تسويقها وبثها .بحلول
بداية الثمانينات ،أسس رئيس "أديداس" ،هورست
داســلر ،الرشكة الخاصــة International Sport
 ،and Leisureوحصلت هــذه األخرية عىل جميع
حقوق الفيفا اإلدارية .لم يحصل اتحاد الفيفا وال
الدول األعضاء فيه عىل حصص عادلة من األموال
املتزايدة التي أنتجتها هــذه الصفقة ،لكن حرص
هافيالنج عىل ّ
تلقي أكرب املكافآت الشخصية.
رسعان ما يغوص ســيب بالتر يف هذا العالم،
وهو البطل الرئييس يف الوثائقي .كان بالتر يحظى
بدعم هافيالنج ،لكنه عاد وأســقطه من منصبه
أخريا ً يف العام  1998وبقــي رئيس االتحاد إىل أن
انهار كل يشء يف العام  .2015يســتعمل صانعو
العمــل خليطــا ً نموذجيا ً من أرشــيف األخبار
واملقابالت مع مراقبني ومصادر مط ّلعة لتفســر

تحوّل الفيفا ،يف عهــد بالتر ،إىل كيان جاذب جدا ً
للفاسدين ،حتى لو لم تكن مؤسسات االتحاد بحد
ذاتها فاســدة .حتى ّ
أن سياسات الفيفا الداخلية
تجعل االتحاد أكثر عرضة ملن يسعون إىل تحقيق
مصالحهم الشــخصية :عند اختيار الرؤســاء
وأماكن اســتضافة كأس العالــم ،تملك الدول
األصغر حجمــا ً حقوق التصويــت بقدر معاقل
كرة القدم األساســية ،حتى لو كانت تلك الدول
تفتقــر إىل ثقافة رياضية قويــة محليا ً للتحقق
من توجهاتها .استفاد من هذا الوضع رجال من
أمثال جاك وارنر ،رئيس اتحاد أمريكا الشــمالية
والوســطى والكاريبي لكرة القدم ،ومســاعده
تشاك بليزر ،مدير الرياضة األمريكية.
يطغى أســلوب املماطلة عــى الحلقة األخرية
التي تعرض تفاصيل مفرطة وكان يمكن تقليصها
من أربع إىل ثالث ساعات ،ومع ذلك يطرح الوثائقي
ُ
والصدَف
عموما ً مجموعة مشــوّقة من االدعاءات
الشــائكة ،فتظهر األموال النقدية يف أغلفة بنّية عند
حصــول تصويت مهم ،ثم تختفــي يف املرحلة التي
يُفرتض أن تُموّل فيها مشاريع تنموية بارزة .حتى
أن املخالفات الفاضحة التي يرتكبها بعض املتورطني
يف هــذه العمليات تنرش أجواء النفور التي يســهل
اإلدمان عليها يف األعمال الوثائقية التي تتمحور حول
جرائم حقيقية.
عىل صعيد آخر ،يجذب الوثائقي املشــاهدين
بفضل مشــاركة نجوم كبار ،لكنه ال يســتفيد
منهم بالشكل املناســب .يف الجزء املرتبط بإقدام
دولة قطر النفطية القمعيــة ،التي تم اختيارها
الســتضافة كأس العالم للعام  ،2022عىل تكثيف
اســتثماراتها يف عدد من البلدان الداعمة لطلبها،
كان يُفــرض أن يتع ّرض ممثــل البلد النتقادات
الذعــة ومبارشة ،لكن يتعثر املحــاور يف اللحظة
الحاســمة من املقابلة .يحاول بالتــر بأي ثمن
شــكل من
أن يعيد تلميع صورته عرب اكتســاب
ٍ
ّ
يكف عن الظهور لتقديم حجج تافهة
السلطة ،فال
بدل مواجهة األســئلة األساسية .يف النهاية ،يقال
له إنه مضطر لتحمّ ل جز ٍء مــن اللوم ألنه ترأس
لجنة تنفيذية شــائبة لدرجة أال يبقى إال شخص

واحد يف منصبه من أصل  22عضــوا ً بعد اختيار
روسيا وقطر الســتضافة كأس العالم يف العامَ ني
 2018و 2022عىل التوايل .هو ي ّ
ُعب عن ندمه ،لكنه
ينكر أي مســؤولية أخالقية عىل عاتقه ،ويقول
إنه يعجز عن تحمّ ل مســؤولية ما يفعله أعضاء
اللجنة من "بلدان أخــرى وثقافات أخرى" .لكن
بما أن أسوأ الفضائح شملت مندوبني من أفريقيا
والرشق األوسط والكاريبي ،فال مف ّر من وضع هذا
املوقف يف خانــة التضليل أو مظاهر الفوقية التي
تبديها الشخصيات الفاسدة .يصعب أن نكتشف
الحقيقة مع بالتر.
يرتفع مســتوى العمل حني يعرض تفاصيل
عن الفيفا يف عهد بالتر بأســلوب حذق ويعترب تلك
املرحلة تجسيدا ً للمشاكل السائدة يف أواخر القرن
العرشين :يخطئ من يتوقع محاسبة الشخصيات

القوية التي تطــارد مصالحهــا التجارية لكنها
تحظــى بحمايــة األنظمة القائمــة .حني يقول
الصحايف ديفيد كون مــن صحيفة "ذا غارديان"
إن التعاون مــع األنظمــة الدكتاتورية قد يكون
أسوأ من تلقي الرشــاوى ،تظهر لقطات لجياني
إنفانتينو الذي َ
خ َلف بالتــر وتق ّرب من فالديمري
بوتني والنخبة الحاكمة يف قطر.
يغــوص الوثائقــي إذا ً يف عال ٍم قاتــم بامتياز
يخترصه واحد من أبرز املخربين يف العمل ،وهو مدير
القسم اإلعالمي السابق يف الفيفا ،غويدو توغنوني،
فيقول" :إذا كنتم تســألون عن قــدرة الفيفا عىل
اإلفالت من الفساد يوماً ،فيجب أن تسألوا أوال ً عن
قدرة العالم عىل اإلفالت من قبضة الفســاد .ال ،ال
يســتطيع االتحاد اإلفالت منه ببنيته الراهنة .هذا
غري ممكن".

تخوض غمار النقل المباشر
تنقل "نتفليكس" مبارش ًة عرضا ً للفكاهي األمريكي كريس
روك ،يف ســابقة للمنصة العمالقة بمجال البث التدفقي الساعية
لتعزيز موقعها ،يف ظل املنافســة املتزايدة مــن منصات أخرى
سبقتها إىل نقل العروض املبارشة .وأعلنت املنصة الرائدة عامليا ً يف
مجال الفيديو بالبث التدفقي أنها ستنقل العرض مبارش ًة مطلع
 ،2023ووعدت نائبة رئيس الشــبكة للمحتويات الفكاهية روبي
برو املشرتكني بـ"أوقات ال تُنىس".
وواجهت الشبكة أزمة نمو يف النصف األول من العام الحايل،
إذ فقدت مليونا ً ومئتَي ألف مشــرك ،مــا دفعها إىل اتخاذ تدابري
مختلفة لتبديل الوضع.
وتتيح اعتبارا ً من ترشين الثاني الحايل ،اشرتاكا ً شهريا ً بسعر
أدنى لكن مع إعالنات ،بهدف استقطاب مشرتكني جدد وتحقيق

إيرادات إضافية .كما يشكل النقل الحي لعرض الفكاهي كريس
روك الذي تصدّر عناوين األخبار إثر حادثة الصفع الشهرية التي
تعرض لها عىل يد املمثل ويل ســميث خالل حفلة "األوسكار"،
ً
وســيلة لتنويع العرض لدى املنصة .كما تعتــزم نقل مباريات
رياضية مبارش ًة عىل منصتها.
ويف ظل املنافســة املحتدمة بقطاع خدمــات البث التدفقي،
تتيح املنصات املنافســة لها ،خصوصا ً "ديزني بالس" و"أمازون
برايم فيديو" للمشرتكني مشاهدة منافسات رياضية أو حفالت
فنية مبارشة .وقد نظمت "نتفليكس" التي ازداد عدد مشرتكيها
بواقع  2.4مليون شخص إضايف يف الربع الثالث ،مهرجانا ً فكاهيا ً
سنويا ً بلوس أنجليسّ .
لكن العروض املقدَّمة خالل هذا الحدث ال
تُنقل عىل الهواء عرب املنصة( .أ ف ب)

ماكرون يُطلق "مختبرًا" لحماية األطفال
أطلق الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون "مخترب
حمايــة الطفولة عىل اإلنرتنــت" ،يف مبادر ٍة تجمع
سلســلة العبني دوليني يف املجال ،ودعا باملناســبة
مالك "تويــر" الجديد إيلون ماســك إىل االنضمام
لهذه الجهود .وغرد عرب"تويرت" باإلنكليزية" "إيلون
ماســك ،هل ســيحمي الطائر األزرق أطفالنا؟" ،يف
إشار ٍة إىل شعار الشبكة الشهرية؛ مضيفاً" :إىل جميع
املتطوعــن :انضموا إلينا" .ور ّدا ً عــى الدعوة ،غ ّرد
ماسك بالفرنســية" :حتماً" ،مضيفا ً باإلنكليزية:
"سنتخذ تدابري يف هذا املجال".
يضم املخترب منصات ومنظمات غري حكومية
وهيئات ناظمة ،ومهمتــه معالجة تبعات تع ّرض

ّ
القص املتزايد للمواد اإلباحية واملضايقات والعنف
عرب اإلنرتنت .وأطلقــت هذه املبادرة خالل اجتماع
يف قــر "اإلليزيه" مع منظمــات غري حكومية
وممثلني عــن منصات رقمية كــرى ومحركات
بحث "ميتا" و"مايكروسوفت" و"غوغل" و"تيك
توك" ،...ملناســبة "منتدى باريس للســام" .كما
شارك رئيســا األرجنتني ألربتو فرنانديز وإستونيا
أالر كاريس أيضاً.
ويف مســتهل اللقاء قال ماكــرون إن "الفضاء
الرقمــي ال يمكــن أن يكون متفلتا ً مــن القوانني.
هذه املعركة التــي خضناها ضد اإلرهاب ونخوضها
ضد خطــاب الكراهية عرب اإلنرتنت .هذا ما يجب أن

نواصله عىل مســتوى حماية أطفالنا" .الفتا ً إىل أن
هذا املخترب يجب أن يحدد "الطرق الســليمة لوضع
ضوابــط" ،حيث أن "حمايــة أطفالنا عرب اإلنرتنت
تتطلب تحســن التحقــق من عمر املســتخدمني
وتحســن رصد املرتبصــن الجنســيني وردعهم،
وتحســن رصد املضايقات اإللكرتونيــة وصدها،
وزيادة الفعالية عىل صعيد سحب املضامني".
هذه املبادرة مســتوحاة من نداء كرايتشريش
ملناهضة التطرف العنيف عرب اإلنرتنت والتي أطلقتها
نيوزيلندا وفرنســا بعد املجزرة التي أودت بحياة 51
شخصا ً يف مســجدَين بهذه املدينة النيوزيلندية سنة
( .2019أ ف ب)
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وقـفـة من بـاريـس

المس َتعاد
الزمن ُ
عــيــســى مــخــلــوف
حظي كاتب باالهتمام
ق ّلما
َ
الــذي يحظى به اليــوم الكاتب
الفرنيس مارســيل بروســت يف
الذكــرى املئويّــة لوفاته (18
ترشين الثاني  ،)1922وهذا ما
يســتدعي منّا الوقوف ،وللم ّرة
الثانية هــذا العــام ،عند هذه
الظاهــرة الثقافيــة النــادرة،
خصوصا ً مع صــدور عرشات
الكتــب والوثائــق واألفــام
واملعــارض ،ومنهــا املعرض
ا ُملقام حاليا ً يف "مكتبة فرنســا
الوطنية" تحت عنــوان" :بنا ُء
النتاج" ،واملقصود بالنتاج ،هنا،
هو "البحث عن الزمن املفقود"،
انطالقا ً من األسئلة اآلتية :كيف
ُكتبَ هذا الكتــاب؟ كيف تخيّله
كاتبُه وكيف أَنجزه ليصبح أحد
أشهر األعمال األدبيّة العامليّة؟
يروي املعرض حكاية كتاب

إحدى صاالت المعرض في "مكتبة فرنسا الوطنيّة"

بصورة فريدة يمكــن تطبيقها
عىل كتــب أخرى تركــت أثرها
العميق يف تاريخ األدب .ويتضمّ ن،
باإلضافة إىل الصــور واللوحات
الفنّيّة واألفــام الوثائقيّة ،كتبا ً
ومخطوطات ومذ ّكرات ومقاالت
نقديّــة ودفاتــر ُكتبــت عليها
مالحظــات تحضرييّــة ،وك ّلها
يبلغ زهاء ســبعة آالف صفحة،
تُربز املح ّ
طات األساسيّة لصياغة
هذا الكتاب الشاســع واملتعدّد،

صفحة مخطوطة من "البحث عن الزمن المفقود"

وصوال ً إىل صيغته النهائيّة ،وثمّ ة
بني املعروضات ما يُع َرض للم ّرة
األوىل .من خالل هذا الكتاب ،يروي
املعرض أيضا ً سرية الكاتب الذي
رفضت دار "غاليمار" نَرشَ الجزء
األوّل من تحفتــه األدبيّة لتعود
وتتبنّاه بدءا ً مــن الجزء الثاني،
وحتّى بعد وفاته ،مع نرش "الزمن
ا ُملستعاد" يف العام  .1927يكشف
املعرض أيضــاً ،وكذلك املؤ ّلفات
التي تواكبه ،الثقافة املوسوعيّة
التــي كان يتمتّع بها بروســت،
ومعرفتــه العميقة ،ليس
فقــط بأحــوال املجتمع
البورجــوازي الذي عاش
فيه ،وإنما أيضا ً باملوسيقى
والعلوم اإلنسانية والفنون
التشكيليّة ،ما جعل كتابه
كأنّه متحــف كبري ألعمال
فنّيّة مك ّرســة لها أثرها يف
تاريخ ّ
الفن الغربي.
تأتــي اإلضــاءة عىل
بروست اآلن ،لتُظهر بصورة
أعمق ،ووفق معطيات علميّة
جديدة ،مكوّنــات نتاج أديب
هــو أحد أكثر األدبــاء الذين

بروست طف ً
ال

طبعوا املشــهد الثقايف الفرنيس.
وتقتيض اإلشــارة إىل ّ
أن "األنا"
الحارضة بقوّة يف نتاجه ال تقترص
عىل "أناه" الشخصيّة فحسب ،وال
عىل شخص دون سواه ،بل تذهب
أبعد من ذلك لتشمل اإلنسان كك ّل.
فحديثــه عن املصري اإلنســاني
وقســوته ،وعن "الجانب الحا ّد
واملروّع يف اإلنسان" ،يجعل الكاتب
يرتفع فوق نفســه ،ويتجاوزها،
ويتك ّلم باســمنا جميعاً ،ليصل
أخــرا ً إىل القول إنّنــا وحيدون،
و"ك ّل فــرد منّا هــو ،يف النهاية،
شخص وحيد".
يف مكتبة فرنســا الوطنيّة،
وأمــام مرجعيّــات ال تُحىص،
متع ّلقــة بالبحث عــن الزمن
املفقــود ،نخال أنفســنا أنّنا يف
مكتبة داخل املكتبــة التي تُعَ ّد
إحدى أه ّم وأكرب مكتبات العالم.
يف قلــب هــذه املتاهــة التي ال
تنتهي ،نعثر عــى أعمال بحّ اثة
ف ّككــوا نتاج بروســت بأكمله،
شــكالً ومضمونــاً ،ومنهم من
أحىص كلماته ورســم خريطة
العالقات بينهــا .وثمّ ة من رصد

عباراتــه الطويلة لنعــرف ّ
أن
العبارة األطول بلغت  931كلمة،
ما جعل الكتاب املتشــعّ ب أشبه
بخيوط ســجّ ادة هائلة تتداخل
خيوطها امللوَّنــة بتناغم مذهل،
وفق إيقاعــات حميمــة يندر
وجودها يف عالم األدب.
"املجلة الفرنسية الجديدة"
التي اعتنــت بجمع مخطوطات
بروســت األخرية بعــد وفاته،
وتهيئتها للنرش مع أخيه روبري،
كانت قد ّ
تأسست يف العام .1908
ّ
املفضلة،
إنهــا مج ّلة بروســت
وكان ينظر إليها بصفتها املجلة
الجديرة بنرش كتاباته ونصوصه.
وهي ال تــزال حتّــى اآلن وفيّة
بالوعــد .ويف عددها الصادر هذا
ّ
تخصص الجزء األكرب
الخريــف،
منهــا للحديث عن بروســت يف
ّ
ملف شــارك فيه عدد كبري من
ّ
املتخصصني يف سريته ونتاجه.
بإيالء مارســيل بروســت
هذا االهتمام الكبري ،وبالصيغة
العلميّة التي يجري فيها ،هناك
بعض العزاء ،خصوصا ً يف مرحلة
تضيع فيها ،أكثر فأكثر ،املعايري

النقديــة واالعتبــارات األدبية.
أَن يكون الرتكيــز عىل الكتاب
بهذا الشــكل ،إنّما هو قيمة له
ولكاتبه ولألدب عــى العموم.
املعرض يروي سرية نتاج ،كما
ذكرنا ،حتّى ليبدو ّ
كأن الكاتب،
أيّ كاتــب كان ،يأتــي إىل هذا
العالــم ليكتب .ث ّم يرحل وتبقى
مؤ ّلفاته .دائما ً كان اسم النتاج
ســابقآ ً الســم الكاتب ،قبل أن
يصبح اســم الكاتب ،يف العقود
األخرية ،ويف الغالب ،هو السابق
وهو األهمّ .يف زمن تســليع ك ّل
يشء ،أصبــح الرتويج إلســم
الكاتب أكثــر أهميّة من النتاج
نفسه ،ليس يف األدب وحده ،بل
يف كافة الحقول اإلبداعيّة .يقول
دوني ديدرو يف رسالة بعث بها
إىل فولتري يف التاســع عرش من
شهر شــباط من العام :1758
"يأتي وقــت يختلط فيه الرماد
ك ّله معاً ،لذا ،ما الذي يهمّ ني إن
ُ
كنت فولتري أو ديدرو ،وإن كان
الذي سيبقى أجزاء من كالمك أو
من كالمي؟ علينا أن نعمل وأن
يكون وجودنا مفيداً.

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
ْو ُجوهنا ْمكاتيب...

شال م َح ّمر

إِيه يا وطن ...بَعدُن عا حالُنُ ...
شوف

ّملا َغمَ رتيني بْ قلِب ملهوف

عَ م ِيع َلقو… وعَ م تط َلع َ
الضجِّ ه

نْسيتي َ
ع تمِّ ك تمْ سحي ا ْلحُ م َرہ

ُ
س ِمعت ْ
بعضن… ْ
كفوف
وعَ م ِيرضبو
نـــــعـــــمـــــان الـــــتـــــرس

ِ
وشفتُن احمَ ُّرو ...وجَّ ك ووجِّ ي !

بوسه َ
تمِّ ك طبَع ِ
ع شايل الصوف
ابـــــراهـــــيـــــم شــــــحــــــرور

وْبعدا َل ه ّلق… "صوفتي حمرا"
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تـــــكـــــريـــــم

األزهر يكرّم جهاد األطرش
برعاية اإلمام الدكتور أحمد الطيب
شــيخ األزهر الرشيف افتَتــح فضيلة
الدكتور محمد الضوينــي وكيل األزهر
الرشيــف ،وفضيلــة الدكتور ســامة
داود رئيــس الجامعــة ،والدكتور أحمد
حســن عميد كلية الدعوة اإلســامية
بجامعة األزهــر" ،املؤتمر العلمي الدويل
الثاني" تحت عنوان "الدعوة اإلســامية
والسالم العاملي ...تحديات الواقع وآفاق
املســتقبل" ،والذي نظمته كلية الدعوة
اإلســامية بالقاهرة وذلك بمركز األزهر
للمؤتمرات يف القاهرة.
املؤتمر الذي يهدف إىل تل ُّمس مشاكل

الواقع ومحاولة إصالحها والسعي إلخراج
العالم إىل واحة أمــان وطمأنينة ،حرضه
ٌ
نخبة من الفنانني من مرص ولبنان والذين
أعمال فنية إســامية
كان لهــم دور يف
ٍ
ّ
جسدوا خاللها شخصيات إسالمية ظلت
راسخة لدى املشاهد العربي.
ومثّــل لبنان الفنــان القدير جهاد
األطرش الــذي ّ
عب عن ســعادته بهذه
"الدعــوة الكريمة مــن أرض الكنانة"،
ورسوره لتلبيتها واملشاركة يف هذا املؤتمر
العاملي الذي يبحث شــؤونا ً عاملية .كما
أثنى عىل الدور املهم الذي تقوم به مرص
يف خدمة قضايا حفظ السالم العاملي مما

جعلها يف املرتبة السابعة عاملياً .ويف ختام
كلمته قدّم الفنان شــكره لإلمام األزهر
ولرئيــس املؤتمر وعميد كليــة الدعوة
اإلسالمية الدكتور أحمد حسني ،ولجميع
املرشفني والقائمني عىل الحدث.
الجدير بالذكــر أن األطرش هو أول

فنــان عربي من خارج مرص يتلقى هذه
الدعــوة وينال هــذا التكريم ،حيث برع
بأدواره التمثيلية وتجســيده للكثري من
الشخصيات يف الرتاث العربي واإلسالمي
وللقادة املسلمني كسعد بن أبي وقاص،
عمرو بن العاص ،طارق بن زياد ،وعقبة

بن نافع .ومن الشــعراء حسان بن ثابت
شــاعر الرســول ،زهري بن أبي ُ
س ْلمى،
كعب ابن زهري ،وأبــو فراس الحمداني.
ومن العلماء والفالسفة أبو حامد الغزايل،
الخوارزمي ،إبــن الهيثم ،ابن طفيل ،ابن
خلدون ،والعديد من األدوار األخرى.

جــــــــــائــــــــــزة

جائزتان لـ

طارق إبراهيم

في BROADCAST PRO
حصدت منصة "شــاهد" جائزتَي "أفضــل إنتاج ملنصة
رقمية خالل العام" ( )Best OTT Production of The Yearعن
مسلسل "منعطف خطر" ،و"أفضل تطبيق تقني لعام "2022
( ،)Best 2022 Tech Implementation in OTTوذلك يف حفل
جوائز "برودكاست برو – الرشق األوسط " (– Broadcast Pro
 )Middle Eastالتي أقيمت يف دبي.
ويف السياق ،شــكر طارق ابراهيم ،مدير قناتَي  MBC1و
 MBCدراما ومدير املحتوى يف "شــاهد" من ّ
ظمي الحفل عىل
جهودهم ،وقــال" :يعكس فوزنا املضاعف هــذا العام جهود
فريق العمل وحرص أعمال شــاهد األصلية عىل تقديم أفضل
تجربة مشــاهدة عائلية فريدة للماليني من املشاهدين يف كل
مكان" .وختم" :نعد جمهور شاهد باالستمرار يف تقديم أفضل

جديال كريشنسامي

اإلنتاجات األصلية التي نســعى من خاللها إىل االرتقاء بتجربة
املشاهدة العربية إىل أعىل املستويات سوا ًء لناحية املحتوى الذي
يحمل قصص منطقتنا إىل العالم ،أو من حيث املســتوى الفني
والتقني والقدرة عىل املنافسة عاملياً".
جدير بالذكر أن مسلسل "منعطف خطر" املتوفر بحلقاته
الكاملة عىل باقة  VIPمن "شــاهد" ،من بطولة باسل خياط
وباسم سمرة ،محمد عالء ،ســلمى أبو ضيف ،تامر نبيل ،آدم
الرشقاوي ،وآخرين .وهو من إنتاج  Charismaوإخراج السدير
مسعود.
وتُعد جوائز "برودكاســت برو الرشق األوســط" إحدى
الفعاليــات الرائدة يف املنطقة لتعزيــز التميّز بصناعة الرتفيه
والبث واألقمار الصناعية.

"سفاري الشارقة" يحصد جائز َتين في هوليوود وميالنو
حصد الفيلم الوثائقي "سفاري الشارقة" جائزتَني عامليتَني خالل
مشــاركته يف مهرجانَي "جوائز هوليوود الذهبية" بالواليات املتحدة
األمريكية و"مهرجان جوائز ميالنو الذهبية" بإيطاليا ،بعد شهر واحد
من عرضه عىل تلفزيون الشارقة يف  7ترشين األول املايض.
وحاز الفيلــم الذي أنتجته "هيئة الشــارقة لإلذاعة والتلفزيون"
بالتعاون مع "املكتــب اإلعالمي لحكومة الشــارقة" و"هيئة البيئة
واملحميــات الطبيعية" ،الجائزة الرشفية للفيلــم الوثائقي الطويل يف
مهرجان "جوائز هوليــوود الذهبية" بدورته الثالثة يف لوس انجلوس،

ضمن  35فئة تنافســت عليها مجموعة من األعمال بمختلف أنواعها،
منها برامج وثائقية طويلة وقصــرة ،ونصوص درامية وغريها .كما
نال الجائزة الفضية لألفالم الوثائقيــة الطويلة من "مهرجان جوائز
ميالنو الذهبية" اإليطايل بدورته الثالثة.
ويســتعرض الوثائقي مراحل إنشــاء مرشوع يُع ّد أكرب حديقة
ســفاري خارج القارة األفريقية ،يف محمية "الــردي" بمدينة الذيد،
ويتضمن مقابالت مع نخبة من املتخصصــن والخرباء يف مجال علم
ً
إضافة إىل املهندسني والفنيني العاملني باملرشوع.
األحياء والبيطرة

مــــتــــحــــف

المتاحف مصدومة من هجمات الناشطين

أكدت متاحف عاملية صدمتها العميقة إزاء التحركات التي اســتهدفت
أعماال ً فنية عىل يد ناشــطني مناخيني ،مذ ّ
كر ًة بالدور الذي تضطلع به هذه
املؤسســات يف حفظها .وكتب نحو مئة من هذه املؤسسات العاملية ،بينها
متحف "برادو" يف مدريد و"اللوفــر يف باريس" و"غوغنهايم" يف نيويورك،
يف بيان أن "الناشطني املســؤولني عن هذه الهجمات يسيئون بشدة تقدير
ّ
وعب القائمون عىل هذه
هشاشــة هذه األعمال التي ال يمكن تعويضها".
املتاحف عن "صدمة عميقة إزاء املخاطر غري املدروسة" عىل األعمال الفنية
جراء سلسلة هجمات نفذها ناشــطون يقولون إنهم يريدون توعية الرأي
العام بشأن التغري املناخي.
ويف األســابيع األخرية ألصق ناشــطون مناخيون أيديهم عىل لوحة للرسام

غويا يف مدريد ،أو عىل سلسلة لوحات "حســاء كامبل" الشهرية ألندي وارهول
بأسرتاليا ،كما رموا حساء الطماطم عىل إحدى لوحات سلسلة "دوار الشمس"
لفان غــوخ بلندن ،أو معجون البطاطا عىل تحفة فنيــة لكلود مونيه يف متحف
قرب برلني .وفيما لم تُصب اللوحات بأي أذى ،سبب الهجوم عىل "دوار الشمس"
أرضارا ً طفيفة طالت إطار اللوحة.
وأكد املوقعون عىل البيان املشــرك الصادر عــن  92متحفاً ،أن "املتاحف
هي أماكن إلقامة حوار بني أشــخاص من آفاق متنوعة للغاية وبالتايل مواقع
تساهم يف التبادالت املجتمعية" .وأضاف هؤالء" :من هنا ،باتت وظائف املتحف
األساســية ،أي الجمع والبحث والوساطة والحفظ ،رضورية وهامة أكثر من
أي وقت مىض"( .أ ف ب)

Auction

يحطم رقمًا قياسيًا
مزاد "بول آلن"
ّ
حققت مزادات نظمتها دار "كريستيز" يف نيويورك
عــى مجموعة أعمال فنية كان يملكهــا بول آلن ،أحد
مؤســي "مايكروســوفت" الذي تويف ســنة ،2018
إيرادات قياســية بلغت  1.62مليــار دوالر ،مع تخ ّ
طي
خمسة من أعمالها عتبة املئة مليون دوالر لكل منها.
ويف مؤرش إىل اســتمرار ســوق الفنون بالنمو رغم
الضبابية السياســية واالقتصادية الســائدة ،بيعت كل
هذه اللوحات الخمس خالل أمسية دخلت تاريخ املزادات
يف مركز "روكفيلر" بمانهاتــن .وهذه اللوحات هي Les

 Poseuses Ensembleلجورج سورا التي بيعت يف مقابل
 149.24مليون دوالر ،ولوحة الرسام الفرنيس بول سيزان
 La Montagne Sainte-Victoireالتــي بيعت بـ137.8
مليون دوالر ،وعمل فنســنت فان غــوخ Orchard with
 Cypressesمع  117.2مليون دوالر ،و Maternity IIلبول
غوغان مع  105.7ماليني دوالر ،و"غابة بريش" للرســام
النمسوي غوستاف كليمت مع  104.6ماليني دوالر.
وقال رئيس الدار النيويوركية غيوم تشــروتي" :إن
مجموعة بول ج .آلن اســتقطبت عرشات آالف الزائرين

إىل دور املعارض الفنية لكريســتيز حول العالم ،ودخلت
التاريخ اآلن مع تحطيمها الرقم القيايس ألغىل املبيعات يف
املزادات عىل اإلطالق" .ويف املجموع ،كانت املجموعة تضم
 155تحفــة فنية ممتدة عىل  500عــام من تاريخ الفن
وبيعت  100%منها ،وقد تجاوزت قيمتها الرقم القيايس
املسجل سابقا ً ملجموعة "ماكلو" التي تحمل اسم زوجَ ني
ثريَّني من نيويورك ،والتــي حصدت  922مليون دوالر يف
مزاد نظمته دار "سوذبيز" خالل الربيع املايض.
ريع املزاد سيصبّ بالكامل لألعمال الخريية( .أ ف ب)
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Wellness

لماذا عليك تقوية عضالتك األساسية؟
مقوّس وغري ملتصق باألرض .تجنب إمالة ردفيكُ .
شــ َّد عضالت بطنك،
وارفع ردفيك مــن عىل األرض حتى يكونا يف محــاذاة ركبتيك وكتفيك.
استمر عىل هذه الوضعية ألطول مدة ممكنة دون أن تغريها عىل اإلطالق.

تمارين العضالت األساســية جزء مهم من برنامج اللياقة البدنية
الشــامل .غالبا ً ما يتم تجاهل تمارين عضالت الجســم األساسية رغم
ممارســة تمارين البطــن والضغط .هذا رغم أن تلــك التمارين تجعل
عضالت الجسم األساسية  -العضالت املحيطة بالجذع والحوض  -أفضل
شكالً .أكمل قراءة املقال ملعرفة السبب.

تساعد تمارين العضالت األساسية في تجانس عضالت البطن

تد ِّرب التمارين الرياضية ملنطقة الجذع عضالت الحوض ،وأســفل
ُ
بتناســق .يؤدي ذلك إىل تحســن
الظهر ،والوركني ،والبطن عىل العمل
التوازن والثبات ،ســواء كان ذلك يف امللعب أو يف األنشــطة اليومية .يف
الحقيقة ،تعتمد أغلب الرياضات واألنشــطة البدنية األخرى عىل ثبات
عضالت الجذع.

تسهل قوة عضالت الجسم أداء معظم األنشطة البدنية

تحسن التمارين الرياضية األساسية توازنك وثباتك
ِّ

ال تحتاج تمارين العضالت األساسية إلى أجهزة خاصة
أو عضوية في صالة لأللعاب الرياضية

يعد أي تمرين يتطلب اســتخدام عضالت البطن والظهر عىل
نحو متناسق تمرينا ً للعضالت األساسية .عىل سبيل املثال ،يمكن
أن يســاعد اســتخدام األوزان الحرة بطريقة تتطلب إبقاء جذع
الجســم ثابتا ً يف تدريب العديد من العضالت وتقويتها بما يف ذلك
العضالت األساسية.
يمكنك أيضا ً تجربة عدد من تمارين العضالت األساسية لزيادة ثبات
العضالت األساســية وتقويتها .ومن أمثلة التمارين األساسية التمرين
اللوحي (بالنك) وتمارين البطن وتمارين كرة اللياقة البدنية.
من أمثلة تمارين العضالت األساسية التقليدية أيضا ً تمرين الجرس.
أبق ظهــرك يف وضع محايد ،غري
اســتلق عىل ظهرك مع ثنــي ركبتيكِ .
ِ

هــل ترغب يف الحصــول عىل عضالت بطن أكثــر وضوحاً؟
تؤدي تمارين العضالت األساســية دورا ً مهما ً يف ذلك .عىل الرغم
من أن حرق دهون البطن يتطلب القيام بأنشــطة هوائية ،فإن
تمارين العضالت األساسيــة تعمــل عىل تقويــة العضـــالت
األساسية وتجانسها.
تسهل عضالت جذع الجسم القوية أداءك العديد من األنشطة مثل
أرجحة مــرب الغولف أو التقاط كوب من الرف العلوي أو االنحناء
لربط حذائك .عضالت جذع الجسم القوية مهمة كذلك للرياضيني مثل
العدّائني ،إذ قد يسبب ضعف عضالت جذع الجسم مزيدا ً من اإلرهاق
ونقص القدرة عىل التحمل واإلصابات.
يمكن أن يعرضك ضعف عضالت جذع الجسم كذلك لوضعيات سيئة
للجسم وشعورا ً باأللم أســفل الظهر وإصابات العضالت .قد يساعدك
تقوية عضالت جذع الجسم كذلك عىل تحسيــن حالة ألم الظهر.

يمكن أن تساعدك تمارين العضالت األساسية على تحقيق
أهداف اللياقة البدنية

وتعد التمارين الهوائية واللياقة البدنية للعضالت عنارص أساســية
يف معظم برامــج اللياقة البدنية .لكن ليكن لديــك برنامج لياقة بدنية

متكامــل ،ال بد أن تحــرص عىل إدراج تمارين العضالت األساســية يف
مجموعة التمارين التي اخرتتها.
ســواء كنت مبتدئا ً تتخــذ خطواتك األوىل نحو اللياقــة البدنية أو
متمرســا ً يف اللياقة البدنية وترغب يف تعزيز النتائج ،فإن وجود برنامج
لياقة بدنية متكامل هو الطريقة األفضــل لتحقيق أهدافك عىل صعيد
اللياقة البدنية.

لنوم هانئ مارس التمارين في هذه األوقات
يمكــن أن يســاعدك الحفاظ عىل
النشاط البدني يف النوم لساعات أطول.
غــر أن توقيت ممارســة التمارين قد
يؤثر يف نومك.

الصباح

إذا كنت تريد أن تنام بشكل أفضل
ليالً ،فحاول أن تذهب إىل صالة األلعاب

الرياضيــة بمجــ ّرد أن تســتيقظ يف
الصباح .فممارسة التمارين الرياضية
املعتدلة الشــدة يف الصبــاح تؤدي إىل
تغيريات صحية يف ضغط الدم يف املساء
وإىل نوم أعمق.
يمكــن أن تحقــق لــك التمارين
الرياضية الصباحية الفوائد التالية:
النوم بشــكل أرسع يف وقت النوم،

االســتيقاظ مــ ّرات أقل أثنــاء الليل،
تقصري مدة النوم الخفيف (نوم حركة
العني الرسيعة) بعد الظهر .وإن كان ال
يمكنك دخــول صالة األلعاب الرياضية
قبل الغداء فال بــأس يف ذلك .يمكن أن
تساعدك ممارســة التمارين الرياضية
بعد الظهر عىل النوم بشكل أفضل أيضاً.
فقد يســاعدك التمرين يف منتصف

اليوم عىل الدخول يف النوم أرسع يف املساء.
وذلك ألن ممارســة التماريــن الرياضية
ترفع درجة حرارة جسمك بشكل طبيعي
لبضع ساعات بعد تمرينك .وعندما تعود
درجة الحرارة إىل االنخفاض ،ســتبدأ يف
الشعور بالنعاس.
ولتحقيق مزيد من الفائدة ،مارس
تمارينــك يف مــكان مفتــوح يف ضوء
الشــمس .فضوء الشــمس يساعد يف
الحفاظ عىل عمل دورة االســتيقاظ/
النوم لجسمك بالشكل الصحيح.

المساء

بالنسبة إىل بعض األشخاص (وليس
جميعهــم) ،فــإن ممارســة التمارين
الرياضية القوية يف وقت متأخر من اليوم
تعمل عىل إيقاظهم بدال ً من تهدئتهم .وذلك
ألن التمارين الرياضيــة تزيد من رسعة
رضبات القلب وترفع درجة حرارة الجسم.
فإذا كانت ممارســة التمارين الرياضية
مسا ًء تزيد من نشاطك ،فربما يكون عليك
تجنب ممارســة التمارين الشاقة يف وقت
متأخر من الليل وقبل النوم.
ويمكنك أن تج ّرب بدال ً من ذلك روتينا ً
مريحا ً مثل اليوغا أو التاي تيش .يمكن أن

تســاعد هذه التمارين الخفيفة البالغني
األكرب سنا ً عىل النوم بشكل أفضل.

بعض التمارين أفضل من عدم
التمرين

ممارسة التمارين الرياضية اختيار
صحي ومن الذكاء أن تكون نشيطا ً بدنياً.
تســاعد ممارســة التمارين الرياضية
بانتظام يف الحفاظ عىل قوة القلب وعىل
تقليل مســتوى التوتر .حــاول أن تظل
نشيطا ً بدنيا ً لتكون بأفضل صحة.
لكن تذ ّكر أن ك ّل شخص له طبيعته
املختلفــة .إذا كنــت تجــد صعوبة يف
النوم ،فراجع توقيت ممارســة تمارينك
الرياضية .عدّل نمط تمارينك لرتى ما إذا
كان هذا سيفيدك أم ال .إذا كنت تمارس
الرياضــة يف وقت متأخر من النهار أو يف
املساء وتنام بشكل جيد ،فاستم ّر يف ذلك.
يمكنك أيضا ً تســجيل مالحظات
عن موعد تدريبك ومــدى جودة نومك.
يمكن أن يســاعد تســجيل مالحظات
التدريب/النوم عىل معرفة أفضل وقت
يف اليوم ملمارســة التمارين .وإذا كانت
لديك مشــاكل يف النوم ،فف ّكر يف عرض
مالحظاتك عىل الطبيب.

Allo Doc

تحسن الذاكرة؟
هل هذه اإلبتكارات
ّ
ُ
شاهدت تقارير عن عمليات مبتكرة لتحسين
عمري  70عامًا ،ولم تعد ذاكرتي بالقوة التي كانت عليها.
الذاكرة ،منها َح ْقن دم جديد أو تحفيز الدماغ بتيارات كهربائية .هل أصبحت هذه الحلول متاحة؟
يحــاول العلماء منذ عقود تحســن الذاكرة عــر تعريض الدماغ
لتيارات كهربائيــة ،وقد حققوا حتى الفرتة األخــرة نتائج مختلطة.
ر ّكزت الدراسات عموما ً عىل الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة املدى .تُخ َّزن
الذكريــات العاملة موقتا ً يف جز ٍء من الدماغ عند اختبار الحدث ،ثم تُ َ
نقل
إىل جزء دماغي آخر لتخزينها عىل املدى الطويل.
لكن عىل عكس النتائج املختلطــة يف املايض ،نرش موقع مجلة
"علم األعصاب الطبيعي" ،يف  22آب  ،2022نتائج دراسة عىل البرش
(ال الفــران) لتحليل أنــواع محددة من التحفيــز الكهربائي الذي
يستهدف مناطق دماغية معينة .دام التحفيز لعرشين دقيقة يومياً،

طوال أربعة أيام ،وقد ّ
حسن الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة األمد يف
آن طوال شهر عىل األقل .لم يرتافق التحفيز الكهربائي مع أي جراحة
أو ألم .يجب أن يكرر علمــاء آخرون هذه النتائج الواعدة ،ويُفرتض
أن يدرســها باحثون مختلفون قبل التأكيد عليها .وعند التأكد من
هذه االســتنتاجات ،يجب أن يستكشف العلماء مدة استمرار املنافع
ويرصدوا أي آثار معاكســة محتملة .من األفضــل أال يبالغ أحد يف
تفاؤله إذاً .مع ذلك ،بدأ العلم يفهم أخريا ً مسار الشيخوخة بما يكفي
لتجديد اآلمال باحتمــال أن نتمكن من إبطائها ،أو حتى كبح آثارها
عىل الدماغ ،يف أحد األيام.

تقنية تعريض الدماغ لتيارات كهربائية
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Heart Matters

حافظ على صحة قلبك بالموسيقى!
َ
َ
اختبرت بطريقة مباشرة قدرة هذا
شعرت يومًا بقشعريرة أثناء سماع الموسيقى المفضلة لديك ،يعني ذلك أنك
إذا
الفن العالمي على إحداث تغيرات جسدية ملموسة .لكن ال تقتصر تجربة سماع الموسيقى أو ابتكارها على الشعور
برعشة ممتعة وعابرة ،بل إنها قد تذهب إلى حد تحسين صحة قلبك.

يقول الدكتور بيرت ليبي ،طبيب قلب
يف مستشــفى «بريغهام» للنساء وأستاذ
طب يف جامعــة «هارفارد»« :بدأت األدلة
التي تشــر إىل منافع املوســيقى لدى
املصابني بأمراض القلب واألوعية الدموية
تتزايد .بشــكل عــام ،ينجم هــذا األثر
اإليجابي عىل ما يبدو عن قدرة املوسيقى
عىل تجديد توازن فرعَ ني أساســيَني من
الجهــاز العصبي الالإرادي يف الجســم.
يعمل هذا الجــزء البدائي مــن الجهاز
العصبي بطريقة تلقائية ،فين ّ
ظم وظائف
مثل معــدل رضبات القلــب ،والتنفس،
وضغط الدم .يتحكــم واحد من الفرعَ ني
باســتجابة الضغط النفــي (الهرب أو
املواجهة) ،بينما يسيطر الفرع اآلخر عىل
استجابة االسرتخاء (الراحة والتعايف).
عىل غرار االســرخاء أو ممارسات
مهدّئة أخرى ،يبدو أن ســماع املوسيقى
(أو الغناء أو العزف عىل آلة موســيقية)
يدفــع الجهــاز العصبــي إىل تفضيل
اســتجابة االســرخاء .يلعب العصب
املبهم ،الذي يمتد مــن الدماغ إىل البطن،
دور الوسيط يف هذه االستجابة.
يســمح تحفيز هذا العصب بإبطاء
إيقــاع التنفس والنبض ،حتــى أنه قد
يســهم يف تخفيف االلتهاب الذي يُعترب
املسؤول األسايس عن أمراض القلب.

هل تستهدف الموسيقى
"أوتار القلب"؟

كانــت كلمــة «وتر» تُســتعمل يف
الســابق للداللة عىل األربطة أو األوتار يف
الجسم ،ويدخل اســتعمال عبارة أوتار
املأبض يف هذه الخانة.

كذلك ،كانت عبــارة «أوتار القلب»
تُســتعمل يف األصل لإلشارة إىل عصب أو
وتر يُفــرض أن يحمي القلب أو يقوّيه.
اليوم ،يشــر هذا املصطلح إىل مشاعر
عميقة مــن التعاطف ،وهو يتماىش مع
الفكرة القديمة التي تعترب القلب مصدرا ً
لجميع العواطف.

ألحان تمأل القلب

يف العام  ،2021نرشت مجلة «نزعات يف
طب القلب واألوعية الدموية» مقالة بعنوان
«أثر املوسيقى عىل جهاز القلب واألوعية»
حيث ح ّلل الباحثون أحدث املراجع الطبية
حول هذا املوضوعّ .
لخص العلماء نتائج 26
دراسة شارك فيها  1342شخصاً.
رصد الباحثون نزعــة إىل زيادة تق ّلب

معدل رضبات القلب لدى من سمعوا أنواعا ً
ً
دفعة واحدة أو خالل
مختلفة من املوسيقى،
جلســات متعددة ،ملدة ترتاوح بني  7و70
دقيقة .يقيس هذا التق ّلب أبسط التغريات
يف الفرتة الفاصلة بني رضبات القلب ،وهو
يشــر إىل صحة الجهاز العصبي الالإرادي.
يعني ارتفاع هذا املعدّل أن القلب يستطيع
التجاوب رسيعا ً مع التغريات املتسارعة يف
أنحاء الجسم ،وترتبط هذه املرونة بالحفاظ
عىل صحة القلب .حللت دراستان فقط آثار
ّ
يحسن
الغناء ،لكنهما أثبتتا أن هذا النشاط
تقلبات معدل رضبات القلب أيضاً.
ّ
توصلت هــذه املراجعــة إىل نتائج
أخرى عن منافع املوسيقى املحتملة:
تحســن األداء الريايض :تكشــف
دراســات عدة أن املوســيقى قد تُ ّ
حسن

مســار الحصص الرياضيــة عرب زيادة
قــوة التحمّ ل ،أو املســافات املقطوعة،
أو مدة التماريــن ،أو عرب تخفيف التعب
أثناء النشــاطات الجســدية .يف دراسة
كانت الرياضة فيها جــزءا ً من برنامج

إلعادة تأهيل القلب ،عمد املشاركون إىل
تكثيف تمارينهم بفضل تقنية «التحفيز
الســمعي اإليقاعي» التي ساعدتهم عىل
تنسيق إيقاعهم مع املوسيقى املنتقاة.
تراجع مســتويات هرمون الضغط
النفــي :وثّقــت دراســتان تراجعا ً يف
مســتوى هرمون الكورتيــزول املرتبط
بالضغــط النفيس يف اللعــاب ،علما ً أن
دراسة منهما شملت أشخاصا ً يخضعون
ّ
تحسن معدالت
لغســيل الكىل وأملحت إىل
النجــاة من أمــراض القلــب واألوعية
الدموية لدى من ســجلوا أكرب تراجع يف
مستويات الكورتيزول.
انخفــاض ضغط الــدم :التزم 30
شــابا ً مصابا ً بارتفاع بسيط يف ضغط
الدم بحمية «داش» («املقاربات الغذائية
لوقف ارتفاع ضغط الدم») طوال شهر.
تزامنا ً مع شهر الحمية ،سجّ ل من ُ
طلِب
منه ســماع «أكثر موسيقى مريحة عىل
البيانو والناي» طوال  30دقيقة ،عىل مر
خمسة أيام أسبوعياً ،تراجعا ً إضافيا ً يف
ً
مقارنة
ضغط الدم ومعدل رضبات القلب
بمن لم يسمعوا تلك املوسيقى.

عالج بسيط وقليل الكلفة والمخاطر
تستحق آثار املوسيقى الصحية الواعدة استكشافا ً إضافياً ،وقد بدأت مبادرة
( Sound Healthتعاون بني املعاهد الوطنية للصحة ومركز جون كينيدي للفنون
التمثيلية) تستكشف هذا املوضوع .يف مطلق األحوال ،يبقى سماع املوسيقى عالجا ً
ســهالً وغري مكلف وقليل املخاطر ،رشط أن يبقى مستوى الصوت يف نطاق آمن
طبعاً .ال ضري من اســتعمال املوسيقى لتنشــيط تمارينك الجسدية أو اسرتجاع
االسرتخاء .ال ترتدد إذا ً يف تجربة هذه الطريقة!

راقب ضغط دمك في المنزل
يصاب نصف الراشدين تقريبًا بارتفاع ضغط الدم ،لكن ال يعرف إال ثلث هذا العدد بوضعه وفق
معظم التقديرات .قد تؤدي هذه المشكلة إلى إيذاء األوعية الدموية إذا لم تُعا َلج في الوقت
المناسب ،فتزيد سماكتها وتتصلّب ،ما يعني احتمال تضرر القلب والدماغ والكلى في نهاية المطاف.
ال يعرف معظم الناس أنهم مصابــون بارتفاع ضغط الدم ألنهم ال
يقيسونه إال عند زيارة الطبيب .لتصحيح الوضع ،تقيض أفضل طريقة
بقياس ضغط الدم يف املنزل .يســهل اســتعمال أجهزة مراقبة الضغط
املنزلية ،فهي ليست مكلفة وقد ترصد التغريات التي تتطلب رعاية طبية.

خطوات مفيدة

طبّق بعض الخطوات لزيادة دقة النتيجة التي تقرأها عىل شاشــة
الجهاز .قبل قياس الضغط بثالثني دقيقة عىل األقل ،ال تستهلك الكافيني،
وال ّ
تدخن أو تمارس الرياضة .كذلك ،احرص عىل التبول ألن املثانة املمتلئة
قد ترفع ضغط الدم ،وتجنّب العوامل التحفيزية مثل مشاهدة التلفزيون
أو إقامة األحاديث .وعند استعمال الجهاز املنزيل ،التزم بالخطوات التالية:
استعمل ذراعك غري الطاغية (الذراع اليرسى إذا َ
كنت معتادا ً عىل استعمال
اليد اليمنى) ،إال إذا طلب منك الطبيب قياس ضغطك بالذراع األخرى.
أَ ْ
وأبق مرفقك بمستوى القلب تقريباً.
س ِن ْد ساعدك إىل طاولة
ِ
ضع الرشيط الضاغط حول ذراعك ،فوق إنش من ثنية مرفقك.
ُ
شــ ّد طرف الرشيط بقوة كافية ،فال يسع إال طرفا إصبعَ ني تحت
الطرف األعىل للرشيط.
اجلس وســ ّ
طح قدميك عىل األرض وال تشــبك كاح َليك ألن هذه
الحركة قد تؤثر عىل تدفق الدم الطبيعي.
اضغط عىل زر التشــغيل يف الجهاز ،ثم امتنــع عن التحرك أثناء
قياس الضغط .ســينتفخ الرشيط حينها ثم يف ّرغ الهواء ببطء .عند
اكتمال عملية القياس ،ســتعرض الشاشــة مستوى ضغط دمك مع
رسعة النبض عىل لوحة رقمية.
انتظر خمس دقائق ثم كرر عملية القياس نفسها.
أخرياً ،قارن النتيجتَني وسجّ ل الرقم النهائي.

يويص الخرباء بقياس الضغط مرتَني يومياً ،صباحا ً ومســاءً ،طوال
بضعة أيام ،ملعرفة متوســط الضغط .يُفــرض أن يكون الضغط أدنى
مستوى فور االســتيقاظ ،لكنه يرتفع بدرجة معينة يف أواخر فرتة بعد
الظهر ويف املساء.

اختر الجهاز المناسب

يمكنك أن تشــري جهاز الضغــط املنزيل عــر اإلنرتنت أو من
الصيدلية .اخرت جهازا ً مزوّدا ً برشيط ضاغط ينتفخ تلقائياً ،وتجنّب يف
املقابل األجهزة املزوّدة برشيط حول املعصم أو أجهزة استشــعار عىل
طرف اإلصبع ألنها تفتقر إىل الدقة.
يكون حجم الرشيط الضاغط مناسبا ً إذا كان الجزء القابل لالنتفاخ
يغ ّ
طي  80%من الساعد بالكامل .قد يعطي الرشيط نتيجة خاطئة إذا
كان أصغر من اللزوم .تتعدد النماذج التي تسجّ ل النتائج لفرتة تصل إىل
أسبوعَ ني ،وتستطيع األجهزة األعىل كلفة أن ترسل البيانات إىل تطبيق
عىل هاتفك الذكي ،ما يُسهّ ل عليك ّ
تعقب التغريات وتقاسم املعلومات
مع طبيبك.
لكن يمكنك أن تــدوّن النتائج يف مذ ّكرة بكل بســاطة ،أو تلتقط
صورة النتيجة عىل هاتفك الذكــي .يجب أن تعرف أيضا ً أن عددا ً كبريا ً
مــن األجهزة املنزلية لم يتم التحقق من دقته .يمكنك أن تتأكد من دقة
النتائج التي تُســجّ لها عرب جلبها إىل موعدك مع طبيبك ومقارنتها مع
النتيجة التي يقيســها يف عيادته .تُعترب النتيجة املنزلية دقيقة إذا بقي
الفارق بني الرقمَ ني أقل من .10%
اليوم ،يُعترب ضغط الــدم طبيعيا ً إذا كان الضغط االنقبايض (الرقم
األعىل) أقل من  120ملم زئبق ،والضغط االنبساطي (الرقم السفيل) أقل
من  80ملم زئبق .لكــن يصبح املعدل مرتفعا ً إذا بلغ الضغط االنقبايض

 130ملم زئبق وما فوق ،والضغط االنبســاطي  80ملم زئبق وما فوق.
يجب أن يحاول معظم كبار السن إبقاء ضغط دمهم أقل من 80/120
ملــم زئبق ،لكن ال يواجه البعض أي مشــكلة حتى لو كان ضغطهم
أعىل أو أدنى بقليل من هذا املستوى .يستطيع الطبيب أن يساعدك عىل
تحديد نطاق الضغط املثايل يف حالتك.
بشــكل عام ،يجب أن تُبلِغ طبيبك بأي تغــرات تالحظها خارج
هذا النطاق إذا دامت ألكثر من بضعة أيــام ،حتى لو كنت تأخذ دوا ًء
لتخفيض الضغط .قد تكشــف مراقبة ضغط الدم أيضا ً أنك تحتاج إىل
تعديل دوائك أو تغيري توقيته خالل اليوم.
ّ
ويغي
أخرياً ،تذ ّكر أن بعض الســلوكيات قد يؤثر عىل ضغط الدم
مســتواه ،ال سيما اإلفراط يف رشب الكحول ،واملبالغة يف أخذ مسكنات
األلم الشــائعة مثل اإليبوبروفني (أدفيل ،موترين) أو النابروكســن
(أليف) ،وأخذ مزيالت احتقان مثل الســودوإيفيدرين (سودافيد) أو
األوكسيميتازولني (أفرين) .كذلك ،قد يرتفع ضغط الدم بدرجة كبرية
عند اإلفراط يف استهالك الصوديوم.

16

مـــــدارات
العـــدد  - ٩٨٣السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ١٢تشرين الثاني 2022

المعركة على مستقبل السياسة الخارجية
في الحزب الجمهوري مستمرة
فيما يحلل الجمهوريون نتائج االنتخابات النصفية ،يبدو حزبهم متخبطًا في مجال األمن القومي .هذه
دين تقريبًا ،يختبر الحزب الجمهوري جد ً
ال داخليًا حول السياسة الخارجية ودور
االنقسامات ليست جديدة .كل عق َ
الواليات المتحدة في العالم .واجه الحزب الديمقراطي انقساماته الخاصة طبعًا ،وقد اتضحت أحدث مظاهرها
عند نشر رسالة التجمع التقدمي في الكونغرس (ثم سحبها الحقًا) لحث الرئيس جو بايدن على عقد محادثات
مباشرة مع روسيا إلنهاء الحرب في أوكرانيا .يدور جزء من أهم النقاشات حول السياسة الخارجية في األوساط
الداخلية لكل حزب منهما بدل أن يحصل النقاش بين الحز َبين.
اآلخر من البحار والتحرك بعد خســارة
ويـــــلـــــيـــــام إنـــــبـــــوديـــــن
الحرية .لقــد تع ّلمنا أن االنعزالية لم تكن
ردا ً مقبوال ً عىل الحكومات االســتبدادية
التي تحمل طموحات توســعية يوما ً ولن
تصبح كذلك مطلقاً».
أَمَ ــر ريغان القــوات األمريكية
هذا الوضع قائم منذ قرن تقريباً.
امليدانية ببــدء القتال يف مناســبة
قبل الحــرب العامليــة الثانية ،وخالل
واحدة عىل مــر عهــده املمتد عىل
الحرب الباردة وما بعدها ،ويف الحقبة
ثماني ســنوات ،فأرسلها إىل جزيرة
املعارصة اليــوم ،يحارب الجمهوريون
«غرينــادا» الصغــرة يف الكاريبي.
لتحديد الدور القيــادي الذي يُفرتض
لطاملا كان حذرا ً يف اســتعمال القوة،
أن تضطلع بــه الواليــات املتحدة يف
وحــرص عــى اللجــوء إىل القوات
الشــؤون العاملية .بصورة عامة ،يبدو
العســكرية ملنع األعمــال العدائية،
أن تلك املناوشات الداخلية تُعا َلج برأي
ودعم القــوات الخارجية كي تقاتل
الجمهوريني عــر أحــداث العالم أو
بنفســها (بما يتماىش مع «عقيدة
العهود الرئاسية الناجحة التي يقودها
ريغــان») ،وزاد قــوة املبــادرات
الجمهوريــون ،أو خليط من العام َلني.
الدبلوماســية .كان الدمج بني القوة
فيما يتجه الجمهوريون إىل االستفادة
والدبلوماســية مــن أبــرز معالم
مــن انتصاراتهم يف الكونغرس يف العام
حنكته السياســية ،فهو بنى وزارة
 2022ويتطلعــون للعــودة إىل البيت
دفاع متينــة لتفعيــل تواصله مع
األبيض يف العام  ،2024من األفضل أن
الكرملني وإطالق مفاوضاته البارزة
يراجعــوا أوال ً اإلرث الذي تركه الرئيس
مع الزعيــم الســوفياتي ميخائيل
الالمع رونالد ريغان.
غورباتشــوف .كان وزير الخارجية
ّ
يتوســع الرشخ
يف القــرن الحايل،
األمريكي ،جورج شــولتز ،من أكرب
الذي يشــوب الحزب الجمهوري راهنا ً
منارصي الحشــد الدفاعي الذي قام
بسبب الحروب املضطربة يف أفغانستان
به ريغان ،فقد أدرك أن الجيش القوي
والعراق ،واألزمة املالية يف العام ،2008
يزيد فاعلية الجهود الدبلوماسية.
صورة للرئيس رونالد ريغان في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أوكسون هيل | أميركا ،شباط 2019
وفشل اسرتاتيجية التواصل مع الصني،
كذلــك ،اعترب ريغــان الحرية ميزة
تحافظ عىل سياسة التعاون الدويل داخل
بالنسبة إىل الحزب الجمهوري املعارص،
إذا كان يدعم الرئيــس املجري فيكتور
وإخفاقات سياســية أخــرى .يطبّق
غري متكافئــة يف السياســة الخارجية
الحزب الجمهوري أكثر من أي شخصية
وحتى الحزب الديمقراطي.
أوربان أو بوتني مثالً.
الجمهوريــون اآلن مقاربــة مبهمة
األمريكية ،فدعم حقوق اإلنسان ،وحرية
سياســية أخرى .تُذ ّكرنا التهديدات التي
يمكــن اختصار سياســات ريغان
لكن يشري التحدي الصيني يف املقابل
ترتكز عىل تحالفات متبدّلة وانفعاالت
األديــان ،والديمقراطيــة ،يف األنظمة
الخاصة باألمن القومي بعبارته الشهرية
إىل عامل واعد آخر يف سياســة التعاون
يطرحها الحزب الشيوعي الصيني اليوم
متضاربــة بدل أن تقــوم عىل معايري
الشــيوعية والديكتاتوريات العسكرية،
ّ
«الســام عن طريق القــوة» ،لكنه كان
الــدويل التــي يتبناهــا الجمهوريون:
بأن أحداثا ً مثل الحــرب العاملية الثانية،
يرتسخ هذا الوضع ألن
واضحة املعالم.
وسعى إىل توسيع الحرية االقتصادية عرب
ّ
مقتنعا ً بــأن «القوة»
إرث ريغــان .كان ريغــان آخر رئيس
وتوســع التهديــدات
الحــزب الجمهوري ال
نظام تجــاري مفتوح
تتجاوز حدود القدرات
أمريكي يطلق منافسة ضد قوة عظمى
الســوفياتية ،واعتداء
يحكــم البلد من البيت
بني أصدقــاء الواليات
العســكرية وتشــمل
شــيوعية ومســ ّلحة نوويا ً يف أوراسيا
 11أيلــول ،هــي التي
األبيض وال يســتطيع
املتحــدة ،تزامنــا ً مع
قِ يَــم الواليات املتحدة،
ويفوز بها ،ويتجنب يف الوقت نفســه
عالجــت النقاشــات
االتكال عــى الرئيس
الضغط عىل حلفاء مثل
وأفكارها ،وتحالفاتها،
الكوارث النووية ،ويدعم توسيع الحرية
السابقة حول السياسة
لتحديــد أجندتــه يف
اليابان لفتح أسواقها
واالزدهار حول العالــم ،ويُعاد انتخابه
يتوسع الشرخ الذي يشوب الخارجيــة يف الحــزب
مجــال السياســة
وجهودها الدبلوماسية ،كان ريغان آخر رئيس أميركي املغلقــة .يف الوقــت
ّ
ريغان،
برأي
وتاريخها.
ساحقة.
بنتيجة
يكشــف
الجمهوري.
الخارجية .من الواضح
نفســـه ،أثبت ريغان
يطلق منافسة ضد قوة
الحزب الجمهوري راهنًا
حمــل ذلــك التاريخ
لــم يــدرس معظــم الناخبــن
استطالع رأي جديد أن
أن الخالفــات القائمة
شــجاعته السياسية،
دروســا ً شــائكة عن عظمى شيوعية ومسلّحة
الجمهوريني سياســات ريغــان ،و ُو ِلد
تتمــاىش مــع الجدل بسبب الحروب المضطربة  89%من الجمهوريني
ّ
فتمســك بالتجــارة
قرن من في أفغانستان والعراق
الجيــل األصغر ســنا ً بعــد رحيله من
يحملون نظرة سلبية إىل
السياســات الحمائية نوويًا في أوراسيا ويفوز بها الحرة رغم قوة الدعم
املســتمر منذ ٍ
السلطة ،لكن يعتربه جميع الجمهوريني
الزمــن حــول مكانة واألزمة المالية في العام الصني ،وتعتربها أغلبية
واالنعزاليــة التائهــة ويتجنب في الوقت نفسه للسياســات الحمائية
خــال الثالثينات .هو
تقريبا ً سياسيا ً ناجحاً .يقدّر الناخبون
الواليــات املتحــــدة  2008وفشل استراتيجية كبرية «عدوة» للواليات
يف الكونغرس ،وتصدّى
الكوارث النووية ويُعاد
واجــه االنعزاليــن يف
قيمة السياســات الناجحة أكثر من أي
املتحــدة .ال يطرح أي
وهدفها يف العالـــم.
للمواقــف الرافضــة
انتخابه بنتيجة ساحقة
التواصل مع الصين
ّ
عرصه عرب إلقاء خطاب
التزامات إيديولوجية بسياسة التعاون
مرشــح جمهــوري
يتخبط الجمهوريـون
داخل حزبه حني اتفق
أسطوري يف «بوانت دو
الــدويل أو النزعات االنعزاليــة .تتعدد
لعضويــة الكونغرس
حتى اآلن بــن إثبات
مع غورباتشــوف عىل
ّ
هوك» ،فرنســا ،يف الذكرى األربعني لغزو
االختالفــات بــن أحــداث الثمانينات
برنامجا ً متســاهالً مــع الصني ،وحتى
حس القيادة يف الخارج أو الرتكيز عىل
التخلص من جميــع الصواريخ النووية
النورمانــدي ،فقال« :نحــن ،يف الواليات
والظروف الراهنة طبعاً ،وال يمكن اعتبار
هويل يدعــو إىل تبنّي مقاربــة صارمة
الشؤون الداخلية.
متوســطة املــدى .كان ريغــان يطبّق
املتحدة ،تع ّلمنا دروسا ً مريرة من الحربَني
الصني مشابهة لالتحاد السوفياتي .لكن
تجــاه بكني .وال تنحرص هــذه العدائية
عىل صعيد آخر ،ال تزال السياســة
سياســاته بطريقة ال مثيل لها ،فحاول
العامليتَني .من األفضل أن نكون مستعدين
يحمل ســجل ريغان يف مجال السياسة
تجاه الصني داخل الحزب الجمهوري ،بل
االنعزاليــة الجديــدة متخبّطة داخل
استمالة الناخبني الذين يخالفونه الرأي
إنها جزء من املسائل القليلة التي ي ِ
لحماية الســام بدل االختباء عىل الجانب
الخارجيــة حتــى اآلن أهميــة كربى
ُجمع
الحــزب الجمهــوري .عندمــا صوّت
وش ّكل مصدر إلهام ملن يؤيدونه.
عليها الحزبان الديمقراطي والجمهوري،
مجلس الشيوخ األمريكي عىل قرار لدعم
ّ
تفضل أغلبيات قوية يف املعســك َرين
إذ
انضمام السويد وفنلندا إىل حلف الناتو
تطبيق سياســة متشــددة مع الصني
ّ
مثال ً يف تموز  ،2022وحده الســيناتور
التوســع
اليوم ،أصبحت االنعزالية األمريكية الجديدة ســببا ً لتوجيه انتقادات الذعة للمقاربات األمريكية املبنية عىل
وتقديم دعم متزايد إىل تايوان.
الجمهوري جوشوا هويل من ميسوري
والغطرســة وأخطاء السياســة الخارجية .برأي الجمهوريني ا ُملحبَطني من اإلخفاقات األمريكية يف أفغانستان والعراق،
ال مفــر من أن يــؤدي تطبيق هذه
صوّت ضد القرار رغــم هجوم دونالد
واملستائني من الخسائر االقتصادية بسبب املمارسات التجارية الخارجية املدمّ رة ،واملنزعجني من استغالل الحلفاء لبلدهم
القناعــات بطريقــة عملية إىل نشــوء
ترامب عــى الحلفاء عمومــا ً والناتو
طوال عقود ،والخائفني من تصعي ٍد خطري مع حاكم مختل ومســ ّلح نوويا ً مثل بوتــن ،أصبحت الدعوة إىل ضبط النفس
سياسة خارجية قوية .لن يكون التخيل
خصوصــاً .تثبت هــذه التجربة عمق
مربرة .قد تعطي النزعة إىل اســتعمال القوة العســكرية نتائج كارثية ،إذ تبقى تجارب فيتنام والعراق جزءا ً من املغامرات
عن الحلفاء اآلسيويني ،وتهميش حقوق
االلتــزام الجمهــوري بالحلف .كذلك،
املكلفة التي تدعو إىل توخــي الحذر .لكن يجب أال تصبح التجارب الخاطئة التي ترافقت مع مشــاركة القوات األمريكية
اإلنســان ،وتخفيض ميزانيات الدفاع،
يتماىش جميع املرشحّ ني الجمهوريني
امليدانية يف حروب غري مربرة مرادفة للدعوة إىل إلغاء املساعدات ألصدقاء واشنطن يف معاركهم الخاصة ،أو سحب أي قوات
خيارات ممكنة للتصدي للحزب الشيوعي
للرئاســة (باســتثناء ترامــب) مع
أمريكية متبقية يف الخارج ،أو إنهاء التحالفات األمريكية نهائياً .ملعالجة التحديات التي تواجهها الواليات املتحدة ،ال يمكن
الصينــي .تطرح الصــن أيضا ً معضلة
توجهات املعسكر الدويل املحافِ ظ .لكن
اعتبار ســجل السياســة االنعزالية عىل مر القرن املايض جديرا ً بالثقة .بدءا ً من الحرب العاملية الثانية ثم الحرب الباردة
سياسية عىل الحركة املحافِ ظة الوطنية،
منحى
ســتتخذ السياســة الخارجية
وصوال ً إىل االنســحاب من أفغانستان ،يحمل خصوم الدور األمريكي القيادي يف العالم والدبلوماسية املس ّلحة سجال ً فاشالً.
ً
ألن جزءا ً من رموزهــا يدعم بكني بقدر
مختلفا ً وغري متوقــع طبعا ً إذا أصبح
من األفضل إذا ً أن يحرص الجمهوريون الذين يبحثون عن توجيهات فاعلة يف مجال السياســة الخارجية اليوم عىل حماية
ّ
الرئيس الرويس فالديمري بوتني .ال يمكن
مرشح الحزب الجمهوري.
ترامب
إرث ريغان يف حزبهم.
أن يكون أحد صادقا ً يف معارضته للصني
يبدو أن الصني ستكون الجهة التي

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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المعضلة األساس في كيفية استثمار األموال ال في كيفية جذبها

أزمة لبنان ليست في نقص التدفقات من الخارج

المــــحرر االقتصـــــادي
يجد املتابــع للخطط الحكوميــة الخاصة
بمعالجة األزمة محطة الزمة تتكرر ،مفادها اننا
بحاجة التفاق مع صندوق النقد الدويل للحصول
عىل قرض بقيمة  3مليارات دوالر .قرض مشفوع
باصالحات يفتح الطريق لقروض وتدفقات أخرى
من الخارج ،ترتواح تقديراتها بني  11مليار دوالر
للذين يحنون اىل مؤتمر ســيدر ،و 20اىل  25مليار
دوالر للمعولني عىل سيدر ووعود وأمنيات أخرى.
ما سبق يعني ان لبنان يرغب وبإلحاح ،وكأن
املسألة حياة أو موت ،بتدفقات نقدية من الخارج
النقاذ اقتصاده وقطاعه املايل ربما .علما ً بأن ازمة
املصــارف اعمق من أن تنقذها تدفقات عامة .اىل
ذلك ،هناك من يعول عىل مليارات تأتي من امكان
اكتشاف نفط وغاز يف عدد من البلوكات البحرية.

تكرار نفس النموذج التشغيلي

يمكن القول ان تلك الخطــط ،انما تكرر ما
كان سائدا ً منذ التســعينات حتى تاريخه ،اي ان
التدفقــات الخارجية هي الوحيــدة القادرة عىل
احياء لبنان واهله واقتصاده .وال نموذج تشغيليا
صالحا ً اال باالعتماد عىل املزيد من تلك التدفقات.
عىل ســبيل املثال ال الحــر ،يذكر عىل هذا
الصعيد أن لبنان شــهد تدفقات هائلة يف سنوات
قليلــة بني  2007و 2010قدرت آنذاك بني  35و40
مليار دوالر .وبني أســباب ذلك التدفق الســخي
األزمة املالية العاملية التي دفعت بمليارات ،من دول
غربية كانت تعاني من أزمات مالية آنذاك ،اىل دول
أخرى بينها لبنان حيــث الفوائد العالية والرسية
املرصفية .ثم بدأ ميزان املدفوعات يســجل عجزا ً
اعتبارا من  2011تزامنا مع انخراط "حزب الله" يف
احداث الربيع العربي ،وتردي االوضاع االقتصادية
والفراغ الرئايس خالل اكثر من سنتني...
واذا أخذنا اسوأ ســنوات التدفقات يف تاريخ
لبنان ،وهــي بــن  2014و ،2021لوجدنا انها
بلغت نحو  17اىل  18مليار دوالر ســنوياً .وهي
موزعة بني تحويالت مغرتبني وايرادات سياحية
وصادرات وبعض التدفقات االستثمارية.
الرقم املذكور يعترب مرتفعا ً قياســا ً اىل حجم
االقتصاد .وكان يفرتض استخدامه ملعالجة ثغرات
يف الهيكل االقتصادي واالختالل املايل .لكن االمور
تركت عىل ما هي ،مــن دون اي اجراء اقتصادي
مايل جذري مما سمح بهدر كل تلك املليارات .ال بل
كان االقتصــاد بحاجة اىل ما هو اكثر منها .ففي
مقابل تدفــق  120مليار دوالر يف الفرتة املذكورة،
خــرج من البــاد  178مليارا ً قســم كبري منها
لالسترياد ،ثم تحويالت العمالة االجنبية فضال عن
خروج اموال اعتبارا ً مــن  2017بعد أزمة رئيس
الحكومة السابق ســعد الحريري يف السعودية.
وبالتايل كان الفارق االجمايل نحو  58مليار دوالر
اي بمعدل  8مليارات دوالر(بالسالب) سنوياً.
تعليقا عىل ما ســبق تذكر مصادر اقتصادية
مالية جملة مالحظات كاآلتي:

تبقى الثغرة األكبر في اإلستيراد المفرط

أوالً :يبقى االســترياد املفتوح عىل مرصاعية
وبرسوم جمركية زهيدة املشكل األساس .والسؤال
هو كيف لبلد مأزوم ،يف معظم قطاعاته تقريباً ،ان
يعود االســترياد فيه لالرتفاع يف  ،2022حيث تشري

التقديرات اىل امــكان وصول الواردات اىل  15مليار
دوالر مع نهاية الســنة ،اي  100%من الناتج الذي
يقدره البنك الــدويل بنحــو  14اىل  15ملياراً .تلك
النســبة فريدة من نوعهــا يف العالم ،وال يمكن ان
تستمر عىل هذا النحو ،ألنها تستنفد االحتياطيات
الباقية يف مرصف لبنان ...وبعد ذلك الطوفان!

تننمية القطاعات المنتجة وتوجيه
اإلستثمارات

ثانياً :عىل الخطط الحكومية الرتكيز اكثر عىل
كيفية تنمية القطاعات االنتاجية واملصدرة ،وعدم
االكتفاء بحوافز مجتــزأة ومبعثرة من هنا وهناك
من دون خطة شــاملة ،فضالً عــن عقم حوافز
توضع عىل قياس هــذا او ذاك وفقا للضغوط التي
تمارس ،او املصالح التي تشــبك بني اطراف معنية
بمعزل عــن خصوصية أو أهمية هــذا القطاع او
ذاك .ولذلك ايضا ً صلة بالتدفقات االستثمارية من
الخارج ،التي كانت تجد ضالتها يف الودائع املرصفية
ذات الفوائد العاليــة .كما يف القطاع العقاري الذي
تورم لدرجة انه تحول عبئا ً عىل االقتصاد والسكان
ال ســيما الرشائح الواســعة التــي تفرجت عىل
ارتفاع اسعار العقارات وااليجارات بحرسة بالغة.
فالتدفقات االستثمارية ال ترتك عادة عىل عواهنها،
بــل يمكن توجيهها اىل قطاعــات دون أخرى .ويف
البلدان الغربية الليربالية تجارب كثرية وقائمة عىل
هذا الصعيد .وهذا االســتدالل كي ال يتهم احد احدا ً
باالقتصاد املوجه!

تعويل مبالغ فيه على السياحة

ثالثاً :يف كل مرة يقرتب فيه الصيف وموســم
العطالت ترسي اخبار عن امكان انتعاش ما ،بفعل
رصف دوالرت يف الداخل من قبل املغرتبني او بعض
الســياح .اال ان ذلك رسيع الذوبان ،وال يعول عليه

كثرياً .الن معظم الدوالرات التي تنفق تعود لتخرج
الســترياد الفيول واملازوت لــزوم الكهرباء ولزوم
اســترياد مواد وســلع وغذاء يزيد استهالكها مع
ازدياد عدد املغرتبني والســياح .السياحة عموما،
وان كانت مساندة نســبيا ً يف اطار نمو االقتصاد،
ليســت القطاع الذي يعول عليه بالدرجة األوىل من
حيث مســاهمتهىا يف الناتج املحيل .وخري دليل ان
بلدين عربيني مثل مرص واملغرب عرفا هذا املعادلة،
ويعمالن منذ عقود عىل تنمية قطاعات أخرى ذات
قيمة مضافة اعىل ،رغم انهمــا من البلدان الغنية
والجدية يف الجذب السياحي.

إعتماد مفرط على العمالة األجنبية

رابعا :رغم االزمة الخانقــة وخروج عرشات
اآلالف مــن العمالة االجنبية مــن لبنان يف 2020
و ،2021تبقى تحويالت العمالة الباقية اىل بلدانها
االم نحو ملياري دوالر ســنوياً ،وهــو رقم كبري
قياسا ً اىل حجم االقتصاد وأزمة ثالثة ارباع سكانه
وتراجــع ناتجه مــن  55اىل  15مليار دوالر فقط.
وعىل هذا الصعيد ،نقاش كبــر حول ما يقبل ان
يقوم به اللبناني وما ال يقبل القيام به .وهو نقاش
سوسيولوجي وسيكولوجي واقتصادي يف آن .وهنا
يجدر بالجهــات املعنية البحث جديا ً إما يف رضائب
عالية تفرض عىل العمالة االجنبية واســتقدامها،
واما اعادة التفكري بكل بنية التعليم والتدريب املهني
يف البالد ،فضالً عــن رضورة اعطاء حوافز ألرباب
العمال املقبلني عىل توظيف لبنانيني .وهذا ما تقوم
به دول الخليج الغنية رغم الثروات النفطية هناك،
إذ تطبق برامج واسعة النطاق لتحفيز توظيف اليد
العاملة الوطنية عىل حساب العمالة الوافدة.

تقرير بنك عودة

عىل صعيد متصــل ،صدر قبل ايــام تقرير

لبنــك عودة ناقش فيه الحاجــة إىل التحوّل نحو
نموذج اقتصادي جديد بعد فشــل النموذج الذي
اتّسم فيه لبنان لعقود من الزمن .وسأل التقرير
"هل ينبغي عــى لبنان التخيل عن املح ّركات التي
تقبع خلف النموذج الســابق؟ هل ينبغي إغفال
قطاع الخدمات والذي ش ّكل لعقود طويلة املح ّرك
الرئييس للنمو؟ ومــا هو البديل لبلد ال تتوفر فيه
املواد األولية وال العمالة املتدنية الكلفة؟
وأضاف ":مما ال شك فيه ّ
أن النموذج السابق
والــذي يعتمد عىل تمويل العجــوزات الكبرية يف
امليزان التجــاري من خالل األمــوال الوافدة من
الخارج لم يعد نموذجا ً مســتداما ً نظرا ً للتق ّلص
امللحوظ يف األموال املتدفقة مــن الخارج .لذا ،ال
بد للبنان من خفض اســترياده ،وتعزيز صادراته
وإنتاجه املحيل وتعزيز تدفقاتــه املالية الوافدة
بشكل عام".

فجوة الواردات والصادرات كبيرة جدًا

فصحيح ،وفق التقريرّ ،
أن الواردات تقلصت
بنســبة  30%خالل العامني اللذين أعقبا اندالع
األزمــة االقتصادية-املاليــة يف لبنــان ،إال أنّها
بلغت زهاء  14مليــارا ً يف العام  ،2021يف حني ّ
ان
الصادرات لم تتجــاوز الـ 4مليارات دوالر ،أي ّ
أن
نســبة الصادرات إىل الواردات لم يتع ّد الـ.29%
وتجدر اإلشــارة هنا إىل أنّه خالل األشهر السبعة
األوىل من العام  ،2022زادت الواردات بنسبة 34%
مقارنة مع الفرتة نفسها من العام السابق .كما
يجدر الذكر ّ
أن نســبة الواردات إىل الناتج املحيل
اإلجمايل مرتفعة جدا ً عند  ،65%وهي تعترب إحدى
أعىل النســب يف العالم ،ذلك ّ
أن هذه النسبة تبلغ
 37%يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا،
و 24%يف األســواق الناشــئة ،و 28%يف العالم
بشكل عام.

خطيئة تثبيت سعر الصرف

اقتصاد عاش عقودًا فوق طاقته

عدم إغفال التجارة والخدمات

ّ
ّ
التمســك يف
إن االختــاالت الحقيقية الراهنة نتجت عن
الحفاظ عىل استقرار سعر الرصف لفرتة طويلة ،وفقا لتقرير
بنك عودة ،ما أدى إىل أحجام كبرية من الواردات من الســلع
والخدمــات داخل اقتصاد يعتمد بشــكل مفرط عىل الخارج
ويفتقد إىل االنتاج املحيل وســط إنفاق مفــرط .فمنذ العام
 ،2014ت ّم إنفاق نحو  178مليار دوالر عىل الواردات واالنفاق
السياحي يف الخارج (توزعت بني  142مليار دوالر و 36مليار
دوالر عــى التوايل) ،يف حــن توافدت تدفقــات مالية بقيمة
 120مليــار دوالر (تحاويل مالية صافيــة وعوائد الصادرات
واســتثمارات أجنبية مبارشة وســياحة) ،األمــر الذي نتج
عنه فجوة بقيمة  58مليار دوالر ،والتي تم تمويلها بشــكل
غري مبارش عرب املوجودات الخارجيــة الصافية للنظام املايل
(مرصف لبنان ومصارف).

مما ال شــ ًك فيه ّ
أن هناك حتما ً مسؤولية مشرتكة ملختلف العمالء
االقتصاديني تجاه اندالع األزمة ،كما يؤكد تقرير بنك عودة إال أنّه ال يمكن
إغفال أن االختالالت الحقيقية نتجت عــن اإلنفاق املفرط داخل اقتصاد
عاش لعقود فوق إمكاناته يف ظل سياســات محلية غري تقليدية وسوء
إدارة بالغ للقطاع العام .وأكد ّ
أن معالجة مسألة القطاع الخارجي والذي
يشهد اختالالت مســتمرة يع ّد أمرا ً أساسياً .إذ يمكن التوصل إىل تحقيق
توازن يف ميزان املدفوعات من خالل تقليص الواردات بشكل أكرب ،وزيادة
الصادرات وتعزيز التدفقات املالية .من هنا تربز أهمية تعزيز قدرة لبنان
عىل جذب التدفقات املالية الوافدة من خالل استعادة عامل الثقة تدريجياً،
كما تعزيز اإلنتاج املحيل والصادرات من خالل دعم القطاعات ذات القيمة
املضافة وفرض قيود ورضائب عىل االسترياد الذي يؤدي إىل تآكل املوجودات
الخارجية لدى النظام املايل اللبناني .ويظهر عىل نفس القدر من األهمية
ترويج اإلنتاج املحيل عىل املستوى املحيل ويف أسواق التصدير.

إىل ذلك ،يشــر تقرير عودة اىل انــه ينبغي عىل لبنان عدم
إغفال قطاعات التجارة والخدمات كونها تمثّل ميزته األساسية
وسمته التنافسية .ومن ضمن هذه القطاعات تظهر الخدمات
الصحية والخدمات التعليمية والخدمات الهندسية والخدمات
السياحية والخدمات املالية .إن هذه القطاعات كانت وستبقى
املح ّرك الرئييس لالقتصاد اللبنانــي يف ظل تخ ّرج آالف الطالب
اللبنانيني ســنويا ً والذين يتوجهون نحــو قطاعات التجارة
ّ
فــإن أي نموذج جديد ينبغي أن
والخدمات خصوصاً .وعليه،
يع ّزز قطاع التجارة والخدمات باعتباره املح ّرك األسايس للنمو،
ناهيك عن تحفيز قطاعي الزارعة والصناعة بهدف التوصل إىل
تحقيق االكتفاء الذاتي لتلبية الحاجات االســتهالكية املحلية
بدال ً من االعتماد شبه الكيل عىل مصادر خارجية وسلع أجنبية
بشكل عام.
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الــســبــت  ١٢تشرين الثاني 2022

باتت على شفير اإلنهيار بعد عامين على بدء األزمة

 %54,4من اإلدارات العامة قادرة على تقديم
الخدمات لسنة إضافية
واملؤسســات العامة يف البالد ،التي تُعاني
ونقص
أصالً مــن ضعف البُنــى التحتية
ِ
املوار ِد البرشية وشحّ املوار ِد املالية».

كشــفت نســبة  54,4يف املئــة من
اإلدارات واملؤسسات العامة اللبنانية التي
شملتها دراســة تقييميّة لتداعيات األزمة
عىل القطاع العام يف لبنان ،أنها «قادرة عىل
االســتمرار يف تقديم الخدمات للمواطنني
حماية مستوى
لسنة إضافية عىل أبعد تقدير».
الخدمات اإلجتماعية
أما الدراســة التي أجراها معهد باسل
ورأت رئيســة قســم السياســات
فليحان املايل واالقتصــادي بالتعاون مع
االجتماعية ملكتب اليونيسف يف لبنان سارة
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف)،
هيغ أنه بالنظر إىل التجربة الدولية ،يف أزمة
وأُع ِلنَت نتائجُ ها يف حلقة نقاشية اقيمت يف
ما ،يجب حماية املستوى األسايس للخدمات
املعهد بأن نسبة  60يف املئة من هذه الجهات
االجتماعية ،وضمان الحد األدنى من الدخل
ّ
«عبت عن مخاوفها يف شأن تراجع قدرتها
لألرس الضعيفة واألكثــر فقراً .أمّ ا يف لبنان،
عىل توفري الخدمات».
فنحن نشــهد حركة يف االتجــاه املعاكس
وفيما الحظت الدراســة التي شملت
خاصة يف قطاعات الصحة والتعليم واملياه.
نســبة  50يف املئة من الجهات الحكومية
وقالت إن دراســة املعهــد املايل تطرح
أن «األزمات ادت إىل خلل يف
 3نقاط مهمة جــداً :أوالً،
توفري الخدمــات العامة»،
الحاجــة امللحــة لتطوير
وأن «املؤسسات التي تقدّم
خطة إنقاذ وطنية للخدمات
الخدمــات العامــة بلغت خطر الهجرة يصيب كل العامة كدعــم ّ
توفر املياه،
حدا ً مــن اإلجهــاد وباتت اإلدارات ويهدّد بإفراغها واملدارس ،واملراكز الصحية،
عىل شــفري االنهيــار بعد
ومراكز التنمية االجتماعية
من أفضل الخبرات
عامــن عىل بــدء األزمة»،
عىل األقــل  -وضمان الح ّد
أ ّكد وزير املال يوســف الخليــل يف افتتاح
األدنى الستمرار األداء الفعال لهذه الخدمات.
الحلقة النقاشــية أن «مــروع موازنة
ثانياً ،أهمّ ية التنســيق الكبري مع مجموعة
عام  2023ســيكو ُن مُنســجما ً مع خ ّ
طةِ
واســعة من الجهات الفاعلــة التي تدعم
التعايف االقتصادي التي تَبَنَّتْها الحكومة يف
الخدمات العامة عىل كافة املستويات .وثالثاً،
شهر أيار  ،»2022و»سي ُ
ِ
باالقرتاحات
َأخذ
حاجتنا جميعا ً إىل فهم ووعي أكرب بامليزانية
ِ
سعر
د
توحي
مستوى
ا ُملناسبة ،ال سيما عىل
الوطنية ،لزيادة املعرفة حول مقدار األموال
ِ
الرصف واعتماد سياسات رضيبيةٍ عادلة
التي ال يزال يتعني عىل الدولة إنفاقها.
وتصحيح األجور».
وأوردت الدراســة يف هــذا اإلطــار أن
نســبة  52يف املئة من االدارات تقيّدت جزئيا ً
ورأى الخليل أن «أهمية هذه الدراسة
َ
قرائــن وأد ّلة
تَكمُــن يف أنّهــا مبني ٌّة عىل
بخطة الرشاء الســنوية ،وان  23,1يف املئة
ِ
اإلدارات
علميّة تُقدّم توصيفا ً دقيقا ً لواقع
لــم تُع ّد خطــة رشاء ،وأن  24,5يف املئة من
ِ
واملؤسســات العامــة يف لبنــان ،وتُح ّد ُد
االدارات «لجأت بشــكل متزايــد اىل التعاقد
املخاط َر التي تُهدّد وجودَها واســتمرا َرها
املبارش والرشاء بالرتايض لتأمني املشرتيات
ُ
َ
ِ
نعيشها».
األزمات املتتالية التي
نتيجة
يف الحاالت الطارئة» .وشــهدت  55,3يف املئة
والحــظ ّ
أن األوضاع الصعبــة التي
من االدارات واملؤسســات تأخرا ً يف تســديد
ْ
«أرهقت كاهــ َل اإلدارات
يشــهدها لبنان
املتأخرات التي ترتاوح من شهر اىل  12شهراً،

رئيسة قسم السياسات االجتماعية في
يونيسف لبنان سارة هيغ

خطر الهجرة يصيب كل اإلدارات
أشارت الدراســة اىل أن «خطر الهجرة يصيب كل االدارات ويهدد بإفراغها من
افضل الخربات ومن ذاكرتها املؤسســية» ،معتربة يف هذا الســياق أن «االستقاالت
وزيادة نســبة الغياب وفقدان القدرة الرشائية واســتنفاد املهارات ،هي مؤرشات
مقلقــة يف ما يتعلق بقدرة القطاع العام عىل الخروج من االزمة» .وأشــارت إىل أن
 55,8يف املئة من الجهات املستجيبة للدراســة «ذكرت ان عددا ً من املوظفني طلبوا
اجــازات غري مدفوعة منذ العام  ،2019ال ســيما من فئات املوظفني املســؤولني
عن تقديم الخدمات الفنية والقطاعية ،كاألطباء واملد ّرســن واملهندســن وتقنيي
تكنولوجيا املعلومات» ،وأن  42,1يف املئة من املوظفني «طلبوا اجازات ملدة تزيد عن
ثالثة اشهر».
وأدى ذلك اىل تقويــض عالقاتها باملوردين
واظهر ضعف الرتابط بني الرشاء العام وبقية
وظائــف االدارة املالية .ويف  67,7يف املئة من
الحاالت ،إثر التأخر يف تســديد املستحقات

الخليل :مشروع موازنة 2023
خطة
سيكون منسجمًا مع ّ
التعافي االقتصادي

المكننة والخدمات الرقمية
يف شــأن املكننة والخدمات الرقمية وحفــظ املعلومات
وأمنها ،افادت الدراســة بأن «محدودية تكنولوجيا املعلومات
وغيــاب الذكاء االصطناعي (بيغ داتــا) ،تُعطل عملية تحليل
البيانــات واســتخدامها بطريقة فاعلة لتطويــر الخدمات
املقدمة والبحث عىل توفري خدمات جديدة ،مما يؤثر يف عملية
ادارة العمليات ،وبالتــايل الحفاظ عىل جودة الخدمات وحفظ
املعلومات وأمنها» .واشارت يف هذا اإلطار إىل «استنفاد االجهزة
والبنيــة التحتية الحاليــة يف االدارات العامــة ،وعدم تجديد
تراخيص الربامــج واالمان مما يعرض معــدات تكنولوجيا

«"أشهر صعبة »"
في منطقة اليورو
ح ّذر االتحاد األوروبي امس من أن منطقة اليورو ستدخل
يف ركود خالل الشــتاء بينما رفعت بروكسل ّ
توقعاتها بشأن
معدالت التضخم للعامــن  2022و 2023عىل خلفية ارتفاع
أسعار الطاقة.
وترزح أوروبا تحت وطأة اله ّزات االقتصادية التي أحدثتها
الحرب الروسية عىل أوكرانيا وأدت إىل ارتفاع تكاليف الطاقة
وسدّدت رضبة للقدرة الرشائية للمستهلكني يف مختلف أنحاء
القارة .وأفادت املفوضية األوروبية بأن ازدياد ضبابية الوضع
وارتفاع التكاليف يتوقع بــأن يُدخال منطقة اليورو ومعظم
بلدان التكتل يف ركود يف الفصل األخري من  .2022ولفتت اىل أن
«انكماش النشاط االقتصادي يُتوقع أن يستمر يف الربع األول
من العام املقبل ،وأن يعود النمو إىل أوروبا خالل الربيع».
وأضافت« :يف وقت تواصل الرياح املعاكســة القوية الحد
من الطلب ،يتوقع بأن يكون النشاط االقتصادي ضعيفاً ،مع
بلوغ نمو إجمايل الناتج الداخيل  0,3يف املئة عام .»2023
(أ ف ب)

يوسف الخليل

املعلومــات لخطر القرصنة وفقدان بيانــات املواطنني ،وذلك
يعرض للخطر قــدرة الحكومة عىل جمــع البيانات واملوارد
الالزمة (مثل تحصيــل الرضائب والرســوم) وبالتايل تقديم
الخدمات» .ومن األرقام التي أوردتها الدراســة يف هذا الشأن
أن  51,6يف املئة من اإلدارات واملؤسسات املشمولة باالستبيان
«تجري فحــص صيانة الجهزة تكنولوجيــا املعلومات فقط
عندما تطرأ مشكلة» ،يف حني أن « 12,1يف املئة تعرضت لجرائم
إلكرتونية ومحاوالت قرصنــة» ،و 24,2يف املئة «ال يوجد فيها
قسم مخصص لتكنولوجيا املعلومات».

سلبا ً عىل قدرة مؤسسات الدولة عىل الرشاء
وأدى اىل نقــص حــاد يف مخزون الســلع
واللوازم.

العمل المحاسبي وإعداد التقارير

ويف ما يتعلق بالعمل املحاسبي وإعداد
التقاريــر املالية« ،أدى غياب الشــفافية
املاليــة اىل اضعاف القدرة عــى التدقيق
والرقابة ،ال ســيما ان البيانات املالية غري
موحدة وتتطلب عمليات معالجة لتبسيط
املعلومات ونــر البيانات ،وهــو ما له
عواقب مبارشة عــى قدرة وزارة املال عىل
توقع الحجم الحقيقي لالنفاق باالضافة اىل
جودة الرقابة املالية والربملانية».
وأبرزت الدراســة أن «عــدم انتظام
الرقابة الداخليــة والتدقيق الخارجي من
شــأنه ان يؤثر عىل املدى البعيد ويحد من
قدرة الحكومة عــى ادارة واصالح نظام
املالية العامة ،او تلبيــة املتطلبات املالية
للجهات املانحة» .و»أدى تعدد الحسابات
اىل زعزعــة عملية ادارة النقد والســيولة
وضعف التقارير املالية» ،مشــدد ًة عىل أن
«االنفاق من خارج املوازنة الناتج بشــكل
اسايس من تأسيس الرشكات اململوكة من
الدولة ومرافق عامة ،يخلق مخاطر مالية
كبرية ويهدد استدامة تقديم الخدمات».

تخفيف الصين قيود كورونا
يرفع سعر النفط 3%
قفزت أســعار النفــط ،أمس ،بعدمــا خففت
الســلطات الصحية يف الصني ،أكرب مســتورد عاملي
للخام ،بعض القيود الصارمة يف البالد بشــأن فريوس
كورونا.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت  2.86دوالر أو
بنسبة  3.1%إىل  96.53دوالرا ً للربميل قبل أن تنخفض
اىل  95.91مساء أمس.
وزادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
األمريكــي  2.87دوالر أو  3.3%إىل  89.34دوالرا ً
للربميل ،قبل ان تســجل مساء  88.88دوالراً .ويشمل
تخفيف القيود يف الصني تقصري أوقات الحجر الصحي
للمخالطني املقربني ،واملســافرين الوافدين ،باإلضافة
إىل إلغــاء عقوبة عىل رشكات الطــران لجلبها ركابا ً

مصابني .كما ارتفعت أسعار الخام أيضاً ،بعد أن جاءت
بيانــات التضخم األمريكية أكثر اعتــداال ً من املتوقع
مما ع ّزز اآلمــال يف أن مجلس االحتياطي الفيدرايل من
شأنه أن يبطئ زيادات الفائدة .كما دعم ضعف الدوالر
األمريكي أســعار النفط ألنه يجعله أرخص للمشرتين
الذين يحملون عمالت أخرى.
مع ذلــك ،تتجه عقــود النفط القياســية نحو
انخفاضات أســبوعية بسبب ارتفاع مخزونات النفط
األمريكية ،واملخاوف املستمرة بشأن الطلب عىل الوقود
يف الصني وسط ارتفاع يف حاالت كوفيد اليومية.
وقفزت الحاالت إىل أعىل مســتوياتها منذ إغالق
شنغهاي يف وقت سابق من هذا العام ،وأبلغت كل من
بكني وتشنغتشو عن حاالت يومية قياسية.

أخبار سريعة
تعزيز التعاون
اإلقتصادي مع ليبيا
كيفية تعزيز التعاون في مجاالت
الصحة واالستشفاء والدواء
والصناعة والسياحة والتطوير
العقاري وتكنولوجييا المعلومات
بين لبنان وليبيا ،كان محور اللقاء
اإلقتصادي في مقر غرفة بيروت
وجبل لبنان بين إتحاد الغرف
اللبنانية برئاسة الوزير السابق
محمد شقير ،ووفد من اإلتحاد
العام لغرف التجارة والصناعة
والزراعة الليبية برئاسة محمد عبد
الكريم محمد الرعيض .وت ّم اإلتفاق
على متابعة كل هذه المواضيع
الهامة ،بإجتماعات قطاعية لبنان
ليبية على الـ Zoomتمهيدا ً لوضع
تصور تعاون حولها.
وأ ّكد شقير «إهتمام القطاع الخاص
اللبناني بتعزيز التعاون مع نظيره
الليبي» .ونوه الرعيض بأهمية
«إجتماع التعاون اإلقتصادي
الثنائي» ،ومشيدا ً بأهمية «القطاع
الخاص اللبناني وقوته وفعاليته».
وفي نهاية اللقاء تم توقيع مذكرة
تعاون بين إتحاد الغرف اللبنانية
ممثالً بشقير وإتحاد الغرف الليبية
ممثال بالرعيض.

نقابة األفران :للتحقيق
في الحصص الموزّعة
طالب رئيس نقابة األفران والمخابز
العربية في بيروت وجبل لبنان
ناصر سرور ،العميد محمد الشيخ
المك ّلف من الحكومة إدارة ملف
الطحين والخبز« ،التحقيق في
حصص األفران المو ّزعة من قبل
الوزارة وتخفيض حصص من
لديهم زيادات وإعطاء األفران التي
تقفل أبوابها يوما ً في األسبوع
بسبب نقص الطحين لديها».
وتمنّى على اللجنة األمنية «أن
تصدر جدوال ً يضمن أال يقفل أي
فرن في لبنان أبوابه ليوم واحد ،ألن
الخسارة يتحملها صاحب الفرن
منفردا ً حين يقفل» ،الفتا ً الى أنه
«لدى اللجنة األمنية القدرة على
تحقيق الهدف بسبب وجود األجهزة
الساهرة على األمن والمال العام».
وتمنّى أن يصل «قرض الـ150
ّ
لمستحقيه وليس هدرا ً
مليون دوالر
كما حصل مع الـ 17مليار دوالر
التي ّ
تبخرت ،ولم نشهد أيّ تحقيق
جنائي جدّي يع ّرض من هدر المال
العام للمحاسبة الفعلية».

 1940مليار دوالر نفقات
الواردات الغذائية
نبّهت منظمة األغذية والزراعة
التابعة لألمم المتحدة الـ»فاو» إلى
أن النفقات العالمية على الواردات
الغذائية يتوقع أن تبلغ  1940مليار
دوالر في العام  ،2022أي بزيادة
بنسبة  10%عن العام الماضي.
الى ذلك ،من المتوقع أن ترتفع
الفاتورة العالمية لواردات
المدخالت الزراعية ،بما فيها
األسمدة ،بنسبة  48%مقارنة مع
العام  ،2021كما ح ّذرت منظمة
األغذية والزراعة المهتمّ ة بالدول
ّ
الهشة التي تعاني باألساس من
انعدام األمن الغذائي.
وح ّذرت الـ»فاو» في تقريرها
نصف السنوي حول «توقعات
الغذاء» من أن تداعيات زيادة هذه
الفاتورة ستكون عواقبها مأسوية
على الدول المستوردة الفقيرة،
التي ستدفع أكثر لقاء كميات أق ّل.
(أ ف ب)

العـــــالــــم
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جه رسالة لدول العالم في "كوب "27
بايدن يو ّ
ّ
حض الرئيــس األمريكي جو بايدن
دول العالم عىل بذل املزيــد من الجهود
لتجنّب كارثة االحرتار املناخي ،مؤكدا ً أن
بالده هي عىل «املسار الصحيح» لتحقيق
تعهداتهــا املتع ّلقة بخفــض انبعاثات
الكربون بحلول .2030
وخالل خطاب أمام املؤتمر السنوي
لألمم املتحدة حــول املناخ (كوب  )27يف
منتجع رشم الشــيخ املرصي عىل البحر
األحمر أمــس ،أكد بايــدن أن «األزمة
املناخيــة تتع ّلــق بأمن البــر واألمن
االقتصــادي واألمن القومي والحياة عىل
الكوكب».
وتحدّث عن إقــرار الواليات املتحدة
خطة استثمار بقيمة  369مليارا ً لجعل
االقتصاد األمريكي أكثــر مراعاة للبيئة،
معتربا ً أنها تصلــح مثاال ً للدول األخرى.
وشدّد عىل أن بالده تقوم بما عليها يف هذا
النضال للح ّد من االحرتار املناخي.
وأضاف بايدن« :الواليــات املتحدة
تح ّركت وعىل الجميع التح ّرك .هذا واجب
قادة العالم ومســؤوليّتهم» ،معتربا ً أن
«الدول القادرة عىل املســاعدة يجب أن
تُســاند الدول النامية حتّى تتم ّكن من
اتخاذ قرارات حاسمة عىل صعيد املناخ،
من تســهيل عملية انتقال الطاقة فيها
وتعزيز مســار االزدهــار املتمايش مع
رضوراتنا املناخية».
وتطــ ّرق إىل الغزو الرويس ألوكرانيا،

مشــدّدا ً عىل أنه «أبــرز الحاجة امللحّ ة
لوقف ارتهان العالم للوقود األحفوري».
ورأى أن النــزاع أعطــى دفعــا ً جديدا ً
الســتبدال النفط والغاز بمصادر طاقة
متجــدّدة .وقاطع ناشــطون كانوا بني
الحضور كلمته التي استم ّرت  22دقيقة،
بصيحات وحاولوا رفع الفتة تحتج عىل
الوقود األحفوري .وقد اقتيد هؤالء خارج
القاعة.
وقبل الخطاب التقى بايدن الرئيس
املرصي عبد الفتاح السييس عىل هامش
«كــوب  ،»27حيث أثار مســألة حقوق
اإلنسان يف البالد فيما تُثري صحة سجني
الــرأي األبرز يف البالد عــاء عبد الفتاح
قلقا ً بعدما بدأ إرضابا ً عن الطعام قبل 7
أشهر.
وشدّد الســييس عىل عمق العالقات
االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة ،مؤكدا ً
أن «العالقــة بني القاهرة وواشــنطن
ّ
تتغي عــى امتداد 40
اســراتيجية ولم
ســنة» .وأوضح أن ملرص اســراتيجية
لحقوق اإلنســان ولديهــا لجنة للعفو
ّ
تســتحق
الرئايس للنظر يف القوائم التي
اإلفراج ،كمــا أطلقت مبــادرة للحوار
الوطني.
من جانبه ،أشــار بايدن إىل أن 100
عام م ّرت عــى العالقــات األمريكية -
املرصية املشــركة ،معربا ً عن أمنيته أن
تزيد قوة العالقات املرصية  -األمريكية،

بايدن يتفاعل مع الحضور بعد خطابه في "كوب  "27أمس (أ ف ب)

وأن يكون البلدان أقرب لبعضهما.
وقال« :مرص اتخذت موقفا ً واضحا ً
يف شــأن الحرب الروسية عىل أوكرانيا»،
معربا ً عن «شــكره ملــر للعبها دور
الوســيط يف مــا يتع ّلق بمــا يطرأ من
تطوّرات يف غــزة» .واعترب أن مرص هي
املكان املناسب النعقاد قمة «كوب .»27

وتُشــ ّكل الزيــارة الخاطفــة إىل
مرص بداية جولة تمت ّد أســبوعا ً يُشارك
خاللها بايــدن يف قمة رابطة دول جنوب
رشق آسيا (آســيان) يف كمبوديا خالل
عطلة نهاية األســبوع ،قبــل أن ينتقل
إىل إندونيســيا لحضور قمة «مجموعة
العرشين».

وســجّ ل انتشــار كثيف للرشطة
املرصية يف وسط القاهرة أمس ،ال سيّما
يف «ميدان التحرير» الذي شــ ّكل مركزا ً
أساســيّا ً لتجمّ ع املتظاهريــن يف ثورة
 ،2011وذلك بعد دعوات «افرتاضيّة» إىل
التظاهر لم َ
تلق اســتجابة عىل األرض،
بحسب وكالة «فرانس برس».

"أوشن فايكينغ" ترسو في تولون ...وميلوني تر ّد على باريس
رست الســفينة اإلنســانية «أوشــن فايكينغ» يف ميناء تولون
العســكري (جنوب فرنسا) أمس وأنزلت  230مهاجرا ً أُنقذوا يف البحر
املتوسط ،يف سابقة يف فرنسا أثارت توتّرا ً ديبلوماسيّا ً كبريا ً مع إيطاليا،
ما دفع رئيســة الحكومة اإليطالية جورجيا ميلونــي إىل التنديد بر ّد
الفعل الفرنيس «العدواني وغري املفهوم وغري املربّر» ،مذ ّكر ًة ّ
بأن بالدها
اســتقبلت حواىل  90ألف مهاجر هذا العام يف حني أن الدول األوروبّية
التي تعهّ دت مساعدة  8آالف شــخص ورعايتهم ،استقبلت يف نهاية
املطاف  117شخصاً.
وهذه امل ّرة األوىل التي تُنزل فيها سفينة إنقاذ تعمل قبالة الساحل
الليبي ناجني يف فرنســا .لكنّه استقبال «اســتثنائي» كما قال وزير
الداخليــة الفرنيس جريالد دارمانان الخميس ،مشــرا ً إىل أنه «واجب
إنســاني» ،فيما أدان إيطاليــا لـ»خيارها غري املقبــول» واملخالف
لـ»القانون الدويل» بعدما رفضت استقبال السفينة.
وبقيت سفينة «أوشن فايكينغ» تجوب البحر ملدّة  3أسابيع لعدم
تم ّكنها من إنزال رجال ونســاء و 57طفالً ،بعضهم من دول يف حالة
حرب أنقذوا قبالة ســواحل ليبيا ،يف ميناء إيطــايل .ويف بداية فرتة ما
بعد الظهر ،بدأ نقل هؤالء املهاجرين يف حافلة إىل مركز لتمضية العطل
يف شــبه جزيرة جيان يف هيري ،وهي بلدة تبعد نحو  20كيلومرتا ً رشق

نتنياهو يُكلّف تشكيل
الحكومة غدًا
ذكرت الرئاسة اإلرسائيلية أمس أن رئيس الوزراء اإلرسائييل
األسبق بنيامني نتنياهو ،الذي تصدّر حزبه انتخابات األوّل من
ترشين الثاني ،سيُك ّلف األحد رسميّا ً تشكيل الحكومة.
وأوضحت الرئاســة يف بيــان أن «رئيس الدولة إســحق
هرتسوغ أنهى» أمس  3أيام من املشاورات مع «ممثيل األحزاب
املنتخبني يف الكنيست».
وأوصت غالبية من النواب يبلغ عددهم  ،64بمنح نتنياهو
تفويضا ً لتشكيل حكومة وسيتس ّلمه بموجب ذلك ،األحد.
وســيكون أمام زعيم حزب «الليكــود»  28يوما ً لتجميع
فريقه الوزاري ،ويُمكن أن يحصل عىل  14يوما ً إضافية إذا لزم
األمر.
وبدأ نتنياهو الجمعة املاضيــة مفاوضات مع حلفائه من
اليمني املتديّن واليمني القومي لتشكيل حكومة يُرجّ ح أن تكون
األكثر يمينية يف تاريخ إرسائيل.
ويُطالب الزعيم اليميني املتشدّد إيتمار بن غفري ،وهو الذي
ّ
بتول حقيبة األمن
لطاملا طالــب بض ّم كامل الضفة الغربيــة،
العام ،وهو منصب سيجعله مسؤوال ً عن الرشطة .أمّ ا بتسلئيل
ســموطريتش من تحالف «الصهيونية الدينية» ،فيُطالب علنا ً
بوزارة الدفاع.

تولون ،أُعلنت «منطقة انتظار دولية» يبقى املهاجرون فيها  20يوماً،
وفق وكالة «فرانس برس».
وأوضح دارمانان ّ
أن الناجني «لن يتم ّكنوا من مغادرة هذا املركز،
وبالتايل لن يكونوا تقنيّا ً عىل األرايض الفرنســية» .وسيخضع هؤالء
ملتابعــة صحيّة وتفتيش أمني من قبل أجهزة االســتخبارات ،قبل أن
يســتجوبهم املكتب الفرنيس لحماية الالجئني الذي يمنح وضع الجئ
ويُمكنه إجراء ما يصل إىل  90مقابلة يوميّا ً اعتبارا ً من اليوم.
وأشــارت الداخلية الفرنســية إىل أن ثلثَي األشخاص سيُغادرون
فرنسا لينقلوا إىل  11بلداً ،هي أملانيا التي ستستقبل حواىل  80شخصاً،
ولوكسمبورغ وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وليتوانيا ومالطا والربتغال
وإيرلندا وفنلندا والنروج.
ويف خض ّم تقديم مرشوع قانون يف شأن الهجرة إىل فرنسا يهدف
إىل إصالح إجراءات اللجوء من أجل تحقيق مزيد من عمليات الرتحيل،
أوضح الوفد املرافق لدارمانان أن «الركاب الذين ال يســتوفون رشوط
طلب اللجوء ُ
سيحلون مبارشة من منطقة االنتظار إىل بلدهم» ،بينما
واجهت الحكومة انتقادات من اليمني.
عىل صعيد آخر ،أعلنت فرنسا واململكة املتحدة إحراز تقدّم يف سبيل
التوصل إىل اتفاق جديد يف شأن الهجرة غري الرشعية .وبعد اجتماعهما

ميلوني خالل مؤتمر صحافي في روما أمس (أ ف ب)

يف باريس ،أشار وزير الخارجية الربيطاني جيمس كليفريل مع نظريته
الفرنسية كاترين كولونا إىل «رضورة معالجة كافة أشكال الهجرة غري
الرشعية ،بما فيها عمليات عبور القوارب ومعالجة أسبابها الجذرية».
وجاء أيضا ً يف بيانهما املشرتك أنهما «رحّ با بالتقدّم الذي أُحرز نحو
إبرام اتفاق جديد مه ّم بني فرنســا واململكة املتحدة ،ويف هذا السياق،
نحو إبرام سلسلة من التدابري الطموحة يف أقرب وقت ممكن».

قمة "الدول التركيّة"
أنقرة تتسبّب بمعضلة في ّ
دعا الرئيس الرتكــي رجب طيب أردوغان يف
أوزبكســتان أمس البلدان األعضاء يف "منظمة
الدول الرتكية" يف آسيا الوسطى التي تُمثل مفرتق
طرق رئيسيّا ً للطاقة والتجارة ،إىل تعزيز تعاونها
مع أنقرة ،عىل أمل االســتفادة من ضعف نفوذ
موســكو الغارقة يف الحرب ض ّد أوكرانيا .وخالل
قمة هذه املنظمة يف سمرقند ،اعترب أردوغان أنه
يف ظــ ّل الحرب يف أوكرانيا التــي أدخلت املنطقة
يف "فرتة حساســة ومحفوفــة باملخاطر ،تزداد
الحاجة إىل تعزيــز تعاوننا وتضامننا وتناغمنا".
وأمام نظرائه يف املنطقــة ،دعا أردوغان أيضا ً إىل
أن يتــ ّم "يف أقرب وقت ممكن" إنشــاء صندوق
استثماري تركي يُسهّ ل تعزيز التعاون االقتصادي
بني هذه الدول.
ّ
وتأسســت هذه املنظمة عــام  2009وكان
اســمها "املجلس الرتكي" قبل أن تُعاد تسميتها
"منظمة الدول الرتكية" .وهي تض ّم  4جمهوريات
ســوفياتية ســابقة يف القوقــاز (أذربيجان)
وآسيا الوســطى (كازاخســتان وقرغيزستان
وأوزبكســتان) ،وكذلك دولتَــن مراقبتَني ،هما
تركمانستان -وهي جمهورية سوفياتية سابقة
يف آسيا الوسطى -واملجر.
وشدّد الزعيم القرغيزي صدر جباروف عىل

"الحاجة إىل التعاون بشــكل أوثق عىل املستوى
التجــاري" بــن دول املنظمة بســبب "األزمة
الحالية"ّ .
لكن القمّ ة تخ ّللتها معضلة تسبّب بها
إعالن أنقرة انضمام "جمهورية شــمال قربص
الرتكية" ا ُملعلنــة من جانب واحد والتي ال يعرتف
بهــا املجتمع الدويل ،إىل منظمــة الدول الرتكية،
كعضو مراقب.
وشــكر أردوغان نظراءه خالل خطابه عىل
"قبولهم" هذه العضوية ،علمــا ً أنه لم يؤكدها
أي بلد آخر .وعىل العكس ،فقد أ ّكدت أوزبكستان
"عــدم توقيع" أي ّ
نص يف هــذا اإلطار ،فيما أكد

الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف
خالل القمة أهمّ يــة "وحدة أرايض ك ّل الدول" ،يف
ترصيح أوضحت وزارة الخارجية الكازاخستانية
أنه يتع ّلق بالطلــب الرتكي بعضوية "جمهورية
شمال قربص الرتكية".
والزيارة هي الثالثة للرئيس الرتكي إىل آسيا
الوسطى خالل شه َرين يف إطار جهوده الحثيثة
لتعزيز العالقات مع الجمهوريات الســوفياتية
الســابقة يف هذه املنطقة والقوقاز التي تشرتك
تركيا معهــا يف العالقات الثقافيــة واللغوية
والدينية.

٢٠
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قمة "آسيان"
بورما وتيمور الشرقيّة على طاولة ّ
لفت قادة رابطة دول جنوب رشق آسيا
(آسيان) خالل قمّ تهم يف بنوم بنه يف كمبوديا
أمس إىل الطريق املســدود يف املفاوضات مع
بورما الغارقــة يف دوّامة عنف والغائبة عن
هذا اللقاء السنوي.
وبينما تتّهم «آســيان» نايبيداو بعدم
التفاعل مع التوافق الــذي ت ّم التوصل إليه
السنة املاضية إلخراج البالد من الفوىض التي
غرقت فيها منذ انقالب شــباط  ،2021رأى
رئيس الفيليبني فرديناند ماركوس جونيور

أمام القادة الحارضيــن أنه من الرضوري
حصول «تطبيق رسيع» لهذا التوافق.
وطلب ماركوس أيضا ً من «آسيان» فتح
اتصاالت مع مجموعات املعارضة يف بورما،
كما ورد يف مرشوع بيان القمة الذي يقرتح
فتح حوار مع حكومة الوحدة الوطنية.
ويف السياق ،كشــفت وزيرة الخارجية
اإلندونيســية ريتنو مارســودي أن القادة
اتفقوا عىل خ ّ
طة من  15نقطة .وعىل الرغم
من أنهــا لم ِ
تعط تفاصيل حــول االتفاق،

أكدت أنه يُمثل تحذيرا ً شــديدا ً للمجموعة
العسكرية الحاكمة لكي تتح ّرك أو مواجهة
عواقب خطرة مثل منعها من املشــاركة يف
قمم «آسيان» عىل املدى الطويل.
داخــل التكتل ،كانت إندونيســيا أحد
أبــرز األصــوات املطالبة بإجراءات أشــ ّد
حيال املجموعة العســكرية ،مــع ماليزيا
وسنغافورة.
من جانب آخرّ ،
توصل قادة «آسيان» إىل
«اتفاق مبدئي» عىل انضمام تيمور الرشقية

إىل املنظمة اإلقليمية .وأصبحت هذه الدولة
التي تُع ّد  1.3مليون نسمة وكانت مستعمرة
برتغالية سابقة ضمتها جاكرتا عام ،1975
مستق ّلة يف  2002بعد  24عاما ً من االحتالل
اإلندونييس.
ويُمكــن أن يت ّم انضمامها الرســمي
ّ
ستتول
خالل القمة املقبلة يف إندونيسيا التي
الرئاســة الدورية لهذا التكتل اإلقليمي .ويف
االنتظار ،نالــت دييل وضع مراقب يُتيح لها
املشاركة يف ك ّل اجتماعات «آسيان».

تـتـمـــات
نصرالله يُفاخر بقمع "ثورة  17ت" :لرئيس يستنسخ "لحود وعون"

وبعدما اســتف ّز كالم األمني العام لـ»حزب الله» التخويني رشائح واســعة من املواطنني
الثائرين عىل فساد الطبقة الحاكمة ،سارع النائب ابراهيم منيمنة إىل أن يعكس هذا االمتعاض
الشــعبي بتغريدة عنيفة ر ّد فيها عىل نرصالله متوجها ً إليه مبارشة بالقول« :من قوّض الدولة
يا سيّد هو من استعمل ســاحه يف الداخل ويف املنطقة ،وهو من ترك الحدود سائبة ،وهو من
ع ّ
طل االستحقاقات الدســتورية من االنتخابات الرئاسية إىل تأليف الحكومات ،وهو من حمى
املصارف والفاسدين يف الدولة ،ومن قوّض الدولة يا سيّد هي معادلة سالحكم مقابل فسادهم،
وارتهانكم كلكن يعني كلكن ألجندات ومشاريع خارجية ،أما  17ترشين فسيبقى يوما ً مجيدا ً
لحالة وطنية عابرة للطوائف».
وعىل قاعدة معادلة «الســاح مقابل الفســاد» ،أتت مقاربة نرصالله للملف الرئايس من
زاوية استحضار هواجس «املقاومة» لالتكاء عليها يف معرض تربير رضورة بقاء سالح «حزب
الله» خارج إطار الدولة ،واضعا ً من هــذا املنطلق «مواصفات الحد األدنى» الواجب توافرها يف
أي مرشح رئايس لكي يستطيع الوصول إىل قرص بعبدا ،فشدد باختصار شديد عىل رضورة أن
يكون الرئيس املقبل للجمهورية ضامنا ً و»مطمئنا ً للمقاومة» عىل صورة مستنســخة عن كل
من الرئيسني السابقني إميل لحود وميشال عون.
وإزاء قطع «حزب الله» حبل الصمت الرئــايس الذي اعتصم به طيلة الفرتة املاضية ،رأى
مصدر ســيايس رفيع ّ
أن «الحزب» قرر عىل ما يبدو أخذ مسؤولية تعطيل االستحقاق الرئايس
«بصدره» بعدما استشــعر اإلرباك الذي يسود جبهة حلفائه يف قوى الثامن من آذار بما يف ذلك
«التيار الوطني الحر» نتيجة ارتفاع منسوب الضغط عليهم أمام الرأي العام الداخيل والخارجي
جراء األداء التعطييل املفضوح لجلســات انتخاب رئيــس الجمهورية النيابية ،موضحا ً يف هذا
السياق ّ
أن نرصالله قال بشكل أو بآخر أمس ّ
إن «حزب الله» عازم عىل انتزاع رئاسة الجمهورية
«مرة أخرى» بعد انتهاء عهده الرئايس الســابق وإال فإنّه مستعد إلعادة السيناريو نفسه الذي
ســبق أن اعتمده إليصال مرشحه العماد ميشال عون إىل قرص بعبدا بإبقاء سدة الرئاسة األوىل
شاغرة ألكثر من سنتني حتى إيصال مرشح «مطابق للمواصفات» التي حددها والتي بدت من
ّ
خالل حديثه
«مفصلة عىل قياس كل من رئيس «تيار املردة» ســليمان فرنجية ورئيس «التيار
الوطني الحر» جربان باسيل».
وباالنتظار ،يرى املصدر ّ
أن «باســيل سيعمل جاهدا ً لالستفادة من الزمن الرئايس الضائع
يف سبيل إعادة تعويم نفســه يف الخارج» ،واضعا ً زيارته قطر يف هذا اإلطار بحيث «ذهب لكي
يطرق باب املسؤولني يف الدوحة باعتبارهم الطرف األقدر عىل مساعدته لدى األمريكيني يف سبيل
ترسيع خطوات رفع العقوبات عليه من دون الحاجة إىل أن يســلك مسارا ً قانونيا ً قد يستغرق
وقتا ً طويالً يتجاوز مرحلة الشغور ،باعتباره قدّم خدمة كبرية لألمريكيني من خالل نيله موافقة
«حزب الله» عىل ترســيم الحدود البحرية مع إرسائيل وبالتايل يجب أن يكافئه األمريكيون عىل
نجاحه يف هذه املهمة».

لندن ُتسائل طهران عن "تهديد صحافيين بالقتل" في بريطانيا

وذكرت محطة «فوالنت ميديا» التلفزيونية التي تتّخذ من لندن مق ّرا ً والتابعة لقناة تلفزيون
أن صحافيَّني بريطانيَّني  -إيرانيَّــن ّ
إيران الدوليةّ ،
تلقيا «تهديدات بالقتل من الحرس الثوري
اإلســامي» ،مشــر ًة إىل ّ
أن الصحافيَّني كانا يعمالن يف اململكة املتحدة لصالح القناة املستق ّلة
الناطقة باللغة الفارسية ،والتي تُغ ّ
طي «ثورة النساء» املندلعة يف إيران.
كذلك ،باتت بطلة املصارعة اإليرانية مليكة باليل ،املقيمة حاليّا ً يف اســكتلندا ،تستفيد من
«خطة حماية» ،بحسب ما أفادت الرشطة ،بعد تع ّرضها لتهديدات تتّهم باليل طهران بتوجيهها
إليها.
ويف غضون ذلك ،ندّدت بريطانيا وفرنســا يف بيان مشــرك نرشته الخارجية الربيطانية
بـ»قمع إيران العنيف لالحتجاجات السلمية املرشوعة» .ودان وزير الخارجية الربيطاني جيمس
كليفريل ونظريته الفرنســية كاترين كولونا ،ما وصفاه «أنشطة إيران املزعزعة لالستقرار يف
ّ
املسية والصواريخ» ،وشدّد الجانبان عىل
الرشق األوسط وما حوله» ،بما يف ذلك «نقل الطائرات
أهمية تعزيز التعاون الدويل ملواجهة هذه األنشطة.
وأكد الوزيران رضورة العمل عىل ّأل تمتلك إيران أبدا ً سالحا ً نووياًّ ،
وعبا عن القلق العميق
إزاء تعاون طهران املحدود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف ما يتع ّلق بربنامجها النووي.
ويف رســالة وجّ هاها إىل رئاسة املجلس ،دعا سفريا أملانيا وآيســلندا لدى األمم املتحدة يف
جنيف إىل عقد «جلسة خاصة» يف شأن «تدهور أوضاع حقوق اإلنسان يف الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،خصوصا ً يف ما يتع ّلق بالنســاء واألطفال» .ويتط ّلب تنظيم جلسة خاصة موافقة 47
دولة عضوا ً يف املجلس.
ويُناقــش وزراء خارجية االتحاد األوروبي اإلثنني فرض عقوبات جديدة عىل إيران ر ّدا ً عىل
قمعها لالحتجاجات الشعبية ،بحســب وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس الندسبريجيس
الذي قال خالل زيارة إىل برلني« :ســنقرتح قوائم إضافية يُمكن إضافتها إىل قائمة العقوبات»،

خالل التظاهرات في خاش أمس (لقطة من فيديو)

مشريا ً إىل ّ
أن العقوبات الجديدة «ستشمل جانبَني ،املشــاركة اإليرانية يف الحرب يف أوكرانيا إىل
ً
إضافة إىل انتهاكات حقوق اإلنسان التي تشهدها املدن اإليرانية».
جانب روسيا،
ووفق ما أفاد ديبلومايس أوروبي يف بروكسل وكالة «فرانس برس» ،تهدف حزمة العقوبات
الجديدة إىل إضافة حواىل  30اسما ً إىل أشخاص أو كيانات سبق أن استهدفها االتحاد األوروبي،
الذي فرض عقوبات يف منتصف ترشين األوّل ض ّد «رشطة األخالق» اإليرانية و 11مسؤوال ً كبرياً.
توازياً ،كشف الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون خالل منتدى باريس للسالم أنه استقبل
يف باريس ناشــطات إيرانيات ،وقال« :اســتقبلنا بكثري من الفخر والرسور وفدا ً من النســاء
َّ
ثورتهن» ،بينما اتهم
اإليرانيات» ،مضيفاً« :أُريد أن أُك ّرر هنا فعالً احرتامنا وإعجابنا يف ســياق
وزير الخارجية اإليراني حسني أمري عبداللهيان عددا ً من الدول الغربية بنرش العنف يف إيران من
خالل تعليم املحتجّ ني عىل صنع أسلحة وقنابل «مولوتوف».
وح ّذر القائد العام لـ»الحرس الثوري» اللواء حسني سالمي ،أعداء إيران ،من أنهم لن يعرفوا
ّ
«سنقض مضاجعكم» ،وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية .وأضاف« :منذ أيّام
السالم ،قائالً:
عدّة ،وهم يشعرون بالخوف ويُرسلون عرب دول مختلفة رسائل لنا يطلبون منّا ّأل نستهدفهم»،
مؤكدا ً «أنّنا لن نم ّر مرور الكرام عىل الجرائم التي ارتكبها األعداء ...سننتقم لدم الشهداء».
ميدانيّاً ،هتف رجال خالل تجمّ عات يف زاهدان بعد صالة الجمعة «املوت لخامنئي» ،بحسب
تسجيل مصوّر نرشته «منظمة حقوق اإلنسان يف إيران» .وتأتي التظاهرات األخرية بعد أسبوع
من مقتل أكثر من  10أشــخاص يف حملة أمنية ّ
نفذتها قوى األمن يف خاش ،وهي مدينة أخرى
يف سيستان بلوشستان.
وأظهر تسجيل مصوّر نرش عىل وســائل التواصل االجتماعي خروج تظاهرات مجدّدا ً يف
خاش أمس ،إذ شوهد عرشات من عنارص رشطة مكافحة الشغب يتح ّركون يف اتّجاه احتجاجات
يف إيران شهر ،وهي مدينة أخرى يف املحافظة ذاتها.
وشوهدت قوات األمن الحقا ً تُطلق الغاز املسيل للدموع عىل املحتجّ ني يف أحد شوارع إيران
شهر ،بحسب تســجيل مصوّر نرشته قناة « 1500تصوير» عىل اإلنرتنت ،يف حني أفادت وكالة
«تســنيم» ّ
بأن الســ ّكان أحرقوا اإلطارات يف راســك ،ما أدّى إىل إغالق الطريق املؤدّي إىل ميناء
تشابهار لفرتة وجيزة.
ودعا خرباء لحقوق اإلنســان يف األمم املتحدة السلطات اإليرانية إىل وقف استخدام عقوبة
اإلعدام أداة لســحق االحتجاجات ،يف حني دعا ناشطون جماهري كرة القدم الذين سيحرضون
كأس العالم الذي يبدأ يف وقت الحق هذا الشهر إىل ترداد اسم مهسا أميني يف الدقيقة  22من ك ّل
مبــاراة يلعب فيها الفريق اإليراني ،إذ كانت تبلغ  22عاما ً لدى وفاتها عىل يد «رشطة األخالق»
اإليرانية.

"يوم تاريخي" لألوكرانيين" :خيرسون لنا"

ويف وقت الحق ،أعلن الجيش الرويس انســحاب أكثر من  30ألف جندي رويس من منطقة
خريسون ،تاركني الضفة اليمنى لنهر دنيربو لالنتشار عىل ضفته اليرسى ،يف صفعة عسكرية
«تاريخيّة» مدوّية للكرملني ووزارة الدفاع الروسية.
ورغم ذلك« ،ستبقى منطقة خريسون تابعة لروســيا االتحادية» ،بحسب الناطق باسم
الكرملني دميرتي بيســكوف ،الذي أكد أنّه «ال يُمكن أن يكون هناك تغيري» ،فيما ح ّذر الرئيس
الرويس فالديمري بوتني ســابقا ً من أن بالده ســتُدافع «بك ّل الوســائل» عمّ ا تعتربه جزءا ً من
أراضيها ،يف تهديد مب ّ
طن باللجوء إىل السالح النووي.
ويف املقابل ،رحّ ب الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون بـ»عودة خريسون إىل أوكرانيا ،وهي
خطوة مهمّ ة نحو االســتعادة الكاملة لحقوقها السيادية» ،فيما تحدّث ماكرون خالل منتدى
«باريس للسالم» مع زعماء دول من جنوب العالم دعوا إىل مفاوضات إلنهاء الحرب يف أوكرانيا
التي تُعاني البرشية برمّ تها من تداعياتها.
وبينما تواصل القوات الروســية شــن رضبات موجعة يف كافة أنحاء أوكرانيا ،استهدفت
رضبة ليل الخميس  -الجمعة مدينة ميكواليف يف جنوب البالد ،عىل مســافة  100كيلومرت من
خريسون.
ودُمِّ ر مبنى ســكني من  5طوابق تماماً ،ما أســفر عن مقتل  7أشخاص عىل األق ّل ،كما
أفاد رئيس اإلدارة اإلقليمية فيتايل كيم .كما يســتم ّر القتال عىل الجبهة الرشقية ،خصوصا ً يف
باخموت ،املدينة التي تُحاول موسكو احتاللها منذ الصيف.
ور ّدا ً عىل عقوبات واشنطن ،منعت روسيا  200مواطن أمريكي ،من بينهم أشقاء الرئيس
جو بايدن والعديد من أعضاء مجلس الشــيوخ ،من دخــول أراضيها ،يف حني أكد الكرملني ّ
أن
الرئيس الرويس فالديمري بوتني لن يحرض قمة «مجموعة العرشين» يف إندونيسيا األسبوع املقبل
ّ
ألن جدول أعماله يحول دون ذلك ،وال يعتزم توجيه رسالة عرب الفيديو خالل القمة.
ويف الغضون ،أطلقت األمم املتحدة ندا ًء لتقديم تربّعات ملاليني النازحني ج ّراء الرصاعات يف
أوكرانيا وأفغانستان والرشق األوسط ،ومساعدتهم عىل تخ ّ
طي الشتاء وسط «صعوبة كبرية»
يف تأمني التدفئة.

أخبار سريعة
هجوم بروكسل إرهابي
كشف مكتب المدّعي العام
الفدرالي في بلجيكا أمس
أن الرجل الذي طعن شرطيّا ً
حتّى الموت في بروكسل
مساء الخميس معتقل سابق
في جرائم القانون العام،
وكان على لوائح هيئة «أوكام»
البلجيكية المك ّلفة تحليل
التهديد اإلرهابي ،الفتا ً إلى ّ
أن
المشتبه فيه الذي ُقدّم على
أنه «ياسين م .من مواليد
العام  1990في بروكسل»،
صرخ «الله أكبر» أثناء
مهاجمته بسكين اثنين من
ضباط الشرطة في سيارتهما
المتوقفة عند إشارة حمراء.
وتو ّلى قاضي التحقيق قضية
«اغتيال ومحاولة اغتيال
ارتُكبت في سياق إرهابي».

السجن لرئيس بلدية
اسطنبول
طالب القضاء التركي أمس
بسجن رئيس بلدية اسطنبول
والعضو في حزب «الشعب
الجمهوري» أكرم إمام أوغلو،
أحد أبرز وجوه المعارضة
في وجه الرئيس رجب طيب
أردوغان وحزبه الحاكم.
وكشف محاميه كمال بوالت
أن القضاء طلب السجن لمدّة
تتراوح بين سنة و 3أشهر
إلى  4سنوات وشهر بحق إمام
أوغلو ،ما قد يُقصيه من الحياة
السياسية لمدّة  4سنوات.
وأدان بوالت المحاكمة ،معتبرا ً
أنها «قضية سياسية» .وبعد
خروجه من صالة الجمعة،
توقع إمام أوغلو ،الذي لم يمثل
أمام المحكمة ،أن يُب ّرأ ،وقال:
ّ
«ما زلت
متمسكا ً باألمل...
أُريد أن أثق في العدالة
العظيمة لجمهورية تركيا».
وتأتي هذه الجلسة بعد
أسبوع على اتهام رئيس حزب
ّ
«الشعب الجمهوري»
والمرشح
المحتمل للرئاسة كمال
كيليتشدار أوغلو بـ»نشر
أخبار كاذبة».

"جبهة تيغراي" تنفي
مزاعم أديس أبابا
بعدما أعلنت الحكومة اإلثيوبية
أمس ّ
أن قواتها تُسيطر على
 70في المئة من إقليم تيغراي
الشمالي ،مشير ًة كذلك إلى
إرسال مساعدات إلى المنطقة،
سارعت «جبهة تحرير شعب
تيغراي» إلى تكذيبها ،فيما
يُع ّد إيصال المساعدات
اإلنسانية من أه ّم أُسس اتفاق
السالم الموقع بين الحكومة
الفدرالية و»جبهة تيغراي»
لوضع ح ّد لحرب طاحنة
استم ّرت عامَ ين في شمال
إثيوبيا .كما رفض أحد عناصر
اإلغاثة في تيغراي تصريحات
أديس أبابا ،مؤكدا ً لوكالة
«فرانس برس» أنّه «ال يسمح
ألي مساعدات بدخول مدينة
شير ...ولم تعد أي خدمات وال
يسمح بتسيير رحالت جوية».
وجاء اإلعالنان المتناقضان
َ
بينما يعقد ممثلون عن
طرفي
النزاع اجتماعات في العاصمة
الكينية نيروبي لمتابعة االتفاق
الموقع في بريتوريا في 2
تشرين الثاني.
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 – 1ممثلة مصرية  -صوت األفعى.
 - 2مغنية وممثلة أميركية  -عام وانبسط في
الماء.
 - 3أبد  -يمارسونه (العمل)  -من أعضاء الجسم.
 - 4أحد الوالدين  -ع ّدد ما فعل من إحسان حتى
أفسده  -سخن الماء  -رجع وعطف.
 - 5س ّراق  -خاصته باألجنبية  -حزن  -والية
أميركية.
شديدا ً  -بدا
 - 6مضغ الطعام ُ -ش ِغ َف
وأحب ُح ّبا ً َ
َّ
وإما شي ًئا فشي ًئا  -مرتفع.
إما فجأة ّ
لل َّنظر ّ
 - 7ملك أردني راحل.
 - 8يزيله عن رأسه (شعره)  -من أخوات كان
 تهذيب. - 9قائد جيش لبناني راحل.
 - 10جرذ باألجنبية  -مقاييس للطول  -شحم
 نعم بالروسية. - 11موضع عال ينحدر منه الماء  -نسب إلى
فالن جريمة أو ذنب  -شبكة باألجنبية  -اسم
موصول.
يجعلون َبعض األكياس فوق بعض  -تسوية
َ - 12
األقالم والعيدان ونحوها  -أغلظ أوتار العود.
 - 13نوتة موسيقية  -قادم  -المذاهب.
وخطاط عربي
 - 14أديب ومؤلف موسوعات
ّ
من مؤلفاته “معجم البلدان”  -نعم باإلسبانية.
 - 15بلدة لبنانية في قضاء الكورة  -أديب لبناني
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

6

أفقي ًا
 – 1رئيس دولة عربية.
 - 2رئيس عراقي سابق  -دولة عربية.
شخص للقيا ِم بعم ٍل
 - 3سنة باألجنبية  -تفويض
ٍ
من األعمال  -أمر فظيع  -للمساحة.
ش ُّق في األرض -
 - 4خنزير بري  -رشف الماء َّ -
الشراب.
من يقدم َّ
 - 5جبل في لبنان  -تعمية والتباس وغموض -
مبتل باألجنبية.
 - 6مدينة فرنسية  -معلومات تفصيلية حول
شيء ما.
 - 7ثبت ورسخ  -من مؤلفات األديب المصري
مصطفى لطفي المنفلوطي  -ندم وتحسر.
 - 8يفشي الس ّر  -كرع الماء بال تنفس  -أوقد
وأشعل النار  -للتمني.
 - 9يجمعه ويضمه  -أرشده  -أطوار أو أقدار
محددة من الشيء.
 - 10جلد بعض الحيوان  -أعداد يساوي واحدها
يمس بيده.
ألف ألف -
ّ
 - 11غ ّمي وه ّمي  -البدين  -ذئب.
 - 12أنزل فال ًنا بمكان  -تغيير.
 - 13شعور  -آخر الدواء  -يد باألجنبية  -نوتة
موسيقية.
 - 14عاصمة دولة عربية َ -و ْق ُت العمل وم َّد ته
المح َّددان بال ِّنظام والقانون  -يحمله كل إنسان.
 - 15ضريح  -اختلط واشتبه وأشكل عليه األمر
 -القصد.
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سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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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.
 – 1طلق اليدين.
 - 2مؤ ٍذ ومضر.
 - 3تقوية.
 - 4غيهب.
 - 5قطع الزرع.
 - 6أراض واسعة رحبة.
 - 7غير منحاز.
 - 8مديد.
 - 9انطلت عليه الحيلة.
- 10
استعاري.
ّ
 - 11عظيم اللحية.
 - 12جرائم.
 - 13صوت األسد.
 - 14الزم.
 - 15عنب غير ناضج.
 - 16عباقرة.
 - 17ما يق ّدم من مساعدة أو عون في القيام
بعمل أو قضاء حاجة.
 - 18إشراف على الموت.
 - 19عيون.
 - 20تخلّى عن نصرة شخص.
 - 21أظهر عدم رضى.
 - 22غزالن.
 - 23ما ربط من كل شيء.
ُ - 24م ْصلَح ليصير أفضل ِم ّما كان.
 - 25حزين.

اوحلظ

اظبء

ل و ف هـ

ا ب ذ ة ج هـ

= 82
يمكر

لمةظ

ليطو

يءسم

ي ر ئـ ز

= 28

1

كريم
تاءإس

احستا

ندإخع

دمةخ

اذلخ

= 73
ايدمح

ضإتحرا

صنيتح

ادحص

صرمح

= 48
سحنم

زمحة

=
67

=
78

ازيمج

ت ئـ ب م ك

=
64

اياتجن

=
63

= 94

=
53
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب
أن يكون 522

اكفع

الكلمات المتقاطعة

158 164 136 110 183
83

63

65

138

56

108

123 72

98
101 99

65

68
40

143

62 118 142

128 87

أفقيا – 1 :بول روبير  - 2 -الطائع لله -
 - 3لهو  -يالطف  - 4 -امس  -كم - 5 -
قاطع  -مبهم  - 6 -ول  -ست  - 7 -لدن
 اوراق  - 8 -الديوانية  - 9 -تورينو.عموديا - 1 :المقوالت  - 2 -بله  -الدلو
  - 3وطواط  -ندر  - 4 -ال  -معس  -يي  - 5 -رئيس  -تاون  - 6 -وعل  -واو
  - 7بالكبيرن  - 8 -يلطمه  -ايف 9 - -رهف  -مدقة.
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كـــرة سلـــة

جيمس يدعو لعودة إيرفينغ إلى المالعب

"أن بي آي" :واشنطن يطيح داالس
وهورنتس يتعرّض لخسارة سابعة متتالية
ألحق ميامي هيت بضيفه تشارلوت هورنتس خسارته السابعة على التوالي ،على رغم إهداره
تقدّمًا بفارق  15نقطة في الربع الثالث ،فخرج فائزًا  112-117بعد التمديد ضمن منافسات الدوري
األميركي للمحترفين في كرة السلّة.
كاد هيت يفــ ّرط بتقدّمه
عــى غــرار ما حصــل أخريا ً
بخسارتيه أمام إنديانا بايرسز
وبورتالند ترايل باليزرز.
وتألق يف صفــوف الفائز
جيمي باتلر مع  35نقطة و10
متابعات و 8تمريرات حاسمة،
وأضاف بام أديبايو  18نقطة
و 14متابعة.
وعىل رغم غياب تاير هريو
لإلصابة ،تقدّم هيت بفارق 15
نقطة يف الربــع الثاني ،ليك ّرر
السيناريو ذاته يف الثالث.
ووصل الفارق إىل  12نقطة
قبل التوجــه اىل الربع الرابع،
ّإل ّ
أن هورنتــس عادل النتيجة
بتســجيله  12نقطة متتالية،
ثم تقدم بثالثية من مايســون
بالميل قبــل  6.50دقائق عىل
النهاية ،ليعــود ويرفع الفارق
إىل  4نقــاط قبل أن يســيطر
التعــادل  104-104ويخوض
الفريقان وقتا ً إضافيا ً حسمه

ميامي يف مصلحته.
وبــرز كيــي أوبــر عند
الخارس مع  29نقطة ،وأضاف
تريي روزييه  22نقطة.

 26نقطة ليونغ

يف أتالنتا ،فاز هوكس عىل
فيالدلفيا ســفنتي سيكرسز
.95-104
وتفوّق هوكس عىل ضيفه
يف الربع الثالث بتســجيله 34
نقطــة يف مقابــل  ،24ليعود
ويتقدّم بفــارق  20نقطة يف
الربع األخري.
ونجح سفنتي سيكرسز يف
تقليص الفارق إىل  6نقاط قبل
 2.06دقيقتني من النهايةّ ،إل
أن ذلك لم يكن كافياً.

بورتالند يفوز على رغم
غياب ليالرد

وكان تــراي يونغ أفضل
املســجلني عند الفريق الفائز
مع  26نقطة ،وأضاف كلينت
كابيــا  18نقطــة إىل جانب
 20متابعــة ،يف حــن ّ
حقق
الكامريونــي جويل إمبييد 26
نقطة و 13متابعة لســفنتي
سيكرسز.
قال يونغ بعد فوز فريقه:
"تقدّمنا بفارق كبري وشــعرنا
باالســرخاء ،ما ســمح لهم
بالعودة إىل أجواء املباراة".
ّ
"يتعــن علينا
وأضــاف:
القيــام بعمل أفضــل إلغالق
املباريات".
وفاز بورتالند ترايل باليزرز
عىل مضيفــه نيــو أورليانز
بيليكانــز  ،106-95عىل رغم
غياب نجم الفائز داميان ليالرد
بسبب إصابة يف ربلة ساقه.
سجل جرييمي غرانت 27
نقطة و 8متابعــات لباليزرز،
يف حني كان األبرز عند الفريق

دردشـــة

جنتويان لـ"نداء الوطن" :لعبة
الميني فوتبول في تقدّم مستمر ّ

الخارس زيون وليامســون مع
 29نقطة.
ويف واشنطن ،سجل كاييل
كوزمــا  26نقطة وقاد فريقه
ويــزاردز للفوز عــى داالس
مافريكس .105-113
ويف ظل غيــاب براديل بيل
بســبب بروتوكوالت فريوس
كورونا والالتفي كريســتابس
بورزينغيس إلصابة يف فخذه،
ســاعد كوزما فريقه لتحقيق
فوز مقنع.
يف املقابل ،تألق ســبنرس
دينويدي العب ويزاردز السابق
والذي قدم إىل داالس يف صفقة
تضمنت رحيل بورزينغيس إىل
واشنطن ،بتسجيله  33نقطة،
يف حني اكتفى السلوفيني لوكا

باول مسج ً
ال لداالس تحت أنظار كوزما (أ ف ب)

دونســيتش بثماني تسديدات
ناجحة فقط مــن أصل  21يف
طريقه إىل  22نقطة.
تقــدم داالس  78-80يف
أواخر الربع الثالث ،لكن كوزما
والياباني روي هاتشيمورا (24
عاماً) الذي ســجل  23نقطة
قادا ويــزاردز للعودة والتقدم
 6-21يف طريقه للسيطرة عىل
املباراة.

جيمس يدعم إيرفينغ
"نايكي" ألغت إطالق حذاء
"كايري "8

قال نجم لــوس أنجليس
اليكــرز ليــرون جيمــس
إنه ينبغــي الســماح لالعب

بروكلني نتــس كايري إيرفينغ
بالعودة إىل املالعب ،بعد تعليق
مشــاركاته يف الدوري بسبب
منشورات عىل مواقع التواصل
االجتماعي أثارت جدال ً كبرياً.
وتتواصــل تداعيات "أزمة
إيرفينغ" منذ أســبوعني بعد
نــر فيديو أديــن عىل نطاق
واســع باعتبــاره معاديــا ً
للســامية ،حيث قال الرشيك
املؤســس لرشكــة "نايكي"
للملبوســات الرياضيــة فيل
نايــت إن عالقــة الرشكة مع
إيرفينغ من املحتمل أن تنقطع
إىل األبد.

العدّاءة األولمبية المغربية السابقة
المتو ّكل في بيروت

فــــادي سمعــــــان
أعلن نائب رئيس اإلتحاد اللبناني للميني فوتبول
طوني جنتويان لصحيفتنا ّ
أن موســم  2022كان
رائعا ً ومميّزا ً لكافة البطوالت الرسمية التي أجريت،
بدءا ً من منافسات الدرجة األوىل وانتها ًء بالدرجات
األدنى ،مرورا ً ببطوالت السيدات والفئات العمرية.
أضاف" :اللعبة يف تقدّم مســتم ّر ألسباب عدّة
أبرزها العمــل املثايل الذي يقوم بــه اتحاد اللعبة،
إضافة اىل النقل التلفزيوني الذي أدخل هذه الرياضة
الجميلة واملثــرة اىل ك ّل بيت ،وهذا ما أعطى األندية
دفعا ً معنويا ً وحماسا ً زائدا ً لتنظيم صفوفها ،خاصة
فرق الدرجتني الثانية والثالثة التي تهدف للصعود اىل
دوريّ األضواء ،كما ّ
أن األندية باتت مجربة بحســب
قانون االتحاد باملشاركة يف بطوالت الفئات العمريّة
والسيدات".
وتابع جنتويان" :االتحاد ســمح بض ّم العبني
الفني
أجانــب يف البطوالت من اجل رفع املســتوى
ّ
للعبة عىل رغم األعباء املادية والتكلفة الباهظة ،وقد
تو ّزعوا كاآلتي :العبان يف فرق الدرجة األوىل مع العب
فلســطيني ،والعب اجنبي واحد وآخر فلسطيني يف
فرق الدرجــة الثانية ،أما يف الدرجة الثالثة فتقترص
املشاركة عىل العب فلسطيني فقط" .وأردف" :اثمّ ن
عمل لجنة الحكام ورئيســها هيثم دوغان والحكم
الدويل السابق حيدر قليط وأثني عىل الجهود الجبارة
التي يبذلونها من أجل تطوير املستوى العام للحكام،
حيث بات لدينا ســتة حكام دوليني من الفئة األوىل،
إثنان منهم قادا مباريات يف بطولة العالم التي أجريت
يف أسرتاليا وهما طوني نايل وعيل عيد".
وعن املســاعدات التي يقدّمها االتحاد لألندية،
أشــار جنتويان اىل ّ
أن االتحاد يعمل ما يف وســعه
لتأمني املســاعدات عىل رغم األوضاع الصعبة التي
تواجهها البالد ،شــاكرا ً رئيــس االتحادَين اللبناني
واآلسيوي أحمد دنش الذي يقوم بواجبه عىل أكمل
وجه ويدعم من جيبــه الخاص عىل كافة األصعدة،

طوني جنتويان

"من دون أن ننىس دور األمــن العام جيلبري عبود
وبقية األعضاء الذين هم بمثابة خلية نحل ال تهدأ،
إذ ّ
إن الجميع يعمل كيد واحدة وقلب واحد ،وهذا ما
ملســناه من خالل التقدّم املضطرد للمستوى الفني
للعبة عموماً".
ولفت جنتويان اىل ّ
أن االتحــاد يبحث جدّيا ً يف
إســتضافة بطولة آســيا  ،2023وقد وضع تصوّرا ً
وخطة عمل لهذا الحدث سيعلن عنهما رئيس االتحاد
رسميا ً يف مؤتمر صحايف ،متوقعا ً مشاركة أكثر من
سبعة فرق فيها ،وموضحا ً ّ
أن الفائز بلقبها سيتأهل
اىل نهائيات بطولة العالم التي تستضيفها إمارة دبي
يف ترشين األول .2023
وعن وضع فريق أنرتانيك للميني فوتبول ،قال:
"تطمح إدارة النادي دوما ً للبقــاء يف املراكز األوىل،
يتحسن موسما ً
ّ
وفريقنا بات رقما ً صعبا ً ومستواه
بعد آخر ،وقد تأهلنا اىل نهائي الكأس هذا املوسم لكن
الح ّ
ظ لم يحالفنا ألننــا عانينا من إصابات جمة يف
صفوفنا ،والجهود منصبّة دوما ً عىل الفئات العمرية
عند الذكــور واإلناث ،ونملك طاقات وخامات واعدة
تبرش بمستقبل باهر يف اللعبة".

ّ
رستم مستقب ً
المتوكل في مطار بيروت
ال

وصلت اىل بريوت أمس عضو املكتب التنفيذي
للجنة األوملبية الدولية العدّاءة األوملبية الســابقة
املغربية نوال املتوكل ،بدعوة من رئيســة جمعية
"بريوت ماراتون" مي الخليل ،لحضور فعاليات
ســباق "ماراتون بريوت الدويل" الذي يقام غدا ً
األحــد يف منطقة واجهة بــروت البحرية تحت
شــعار" :أنا بــروت" ،وكان يف إســتقبالها يف
صالون الرشف ملطار رفيق الحريري الدويل ،نائب
رئيــس جمعية "بريوت ماراتــون" األمني العام
للجنة األوملبية اللبنانية العميد املتقاعد حســان
الرس املستشــار اإلعالمي ّ
حسان
رســتم ،وأمني
ّ
محيي الدين ،واملستشارة اإلعالمية والثقافية يف
السفارة املغربية فاتن برحو.
كل اىل لبنان حضورا ً
رستم رأى يف زيارة املتو ّ
فاعال ً وقيمــة مضافة للحدث الريايضّ املهمّ .من
جانبها ّ
عبت املتــوكل عن فرحتها لزيارة بريوت
للمرة الثانية ،وأعلنت أنها ستشارك باملاراتون يف
ســباق الـ 10كيلومرتات كرسالة واضحة للمرأة
العربيــة ّ
بأن لها دورا ً بارزا ً يف املجتمع ،مشــرة
اىل أنّها ستتوجه من بريوت إىل دبي للمشاركة يف

سباق ملسافة  100كيلومرت يُقام عىل مدى أربعة
أيام متتالية ألهداف خريية.
ويف برنامـج املتوكـــل اليوم لقا ٌء تعاريف ّ يف
مقــ ّر اللجنة األوملبية اللبنانيــة يف منطقة بعبدا
صباحــاً ،قبل التوجه إىل فنــدق "كورال بيتش"
يف برئ حســن لحضور املوتمــر الصحايف لتقديم
العدائني املحرتفني املشــاركني يف سباق ماراتون
بريوت الــدويل ّ .وكانت جمعية "بريوت ماراتون"
أنجــزت ك ّل الرتتيبــات والتحضــرات اإلدارية
واللوجستية ،وستكون مواعيد إنطالق السباقات
غدا ً كاآلتي:
 الســاعة  6 :10صباحاً :سباق نصف املاراتون( 21,1كلم) لفئة اإلحتياجات الخاصة.
 الساعة  :6 :20سباق املاراتون ( 42 ,195كلم). الساعة  :6 :40ســباق نصف املاراتون (21,1كلم)
 الساعة  :7 :00سباق  10كيلومرتات الساعة  :10 :00سباق  5كيلومرتات (للمرح)عىل أن يُقام إحتفال توزيع الجوائز عىل الفائزين
والفائزات عند العارشة والنصف صباحاً.
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كأس الرابطة :سيتي  -ليفربول األبرز
أســفرت قرعة الدور الرابع
ملســابقة كأس رابطــة االندية
االنكليزية املحرتفة يف كرة القدم،
عن مواجهة نارية بني مانشسرت
ســيتي بطل الدوري وليفربول
حامل اللقب.
هنا القرعة:
ولفرهامبتون  -جيلينغهام
ساوثمبتون  -لينكولن
بالكبرين  -نوتنغهام فوريست
نيوكاسل  -بورنموث
مانشسرت سيتي  -ليفربول
مانشسرت يونايتد  -برينيل
ميلتون  -ليسرت
تشارلتون  -برايتون
وكان الربتغــايل برونــو
فرنانديــش عــر بمانشســر
يونايتــد إىل دور الـــ ،16اذ كان
عامالً حاسما ً يف فوز "الشياطني
الحمر" عىل أســتون فيال  2-4يف
وكانت الرشكــة العمالقة
أعلنت "تعليــق" عالقتها مع
كايــري وألغت إطــاق حذاء
"كايــري  "8الذي كان مرتقبا ً
الشهر الجاري.
وكان نتــس قــد أوقف
إيرفينغ خمــس مباريات عىل
األقل بسبب "الفشل يف التنصل
من معــاداة الســامية" عىل
وسائل التواصل االجتماعي أو
يف لقاءات مع صحافيني.
وبعد ساعات من إيقافه،
قــدّم إيرفينــغ اعتــذارا ً عرب
حســابه عىل "انســتغرام"،
وهو ما اعتــره جيمس كافيا ً

لعــودة األخــر إىل املالعــب.
وكتب جيمــس يف تغريدة عرب
حســابه عىل "تويرت" قائالً:
"لقد أخربتكم أننــي ال أؤمن
بمشــاركة معلومات مؤذية.
وســأظل عــى هــذا املنوال،
لكن كايــري اعتذر ،ويجب أن
يكون قادرا ً عىل اللعب .هذا ما
أعتقده".
وأضــاف أن "األمر بهذه
البساطة .ساعدوه عىل التعلم،
لكن يجــب أن يلعب .ما يطلب
منه للعــودة إىل أرض امللعب،
أعتقد أنه مبالغ فيه".
(أ ف ب)

نابولي يمدّد عقد أنغيسا
أعلن نادي نابــويل اإليطايل امس ،عــن تجديد عقد العب
وســط فريقه الكامريوني فرانك زامبو أنغيســا ،موســمني
آخرين حتى العام  ،2025مع خيار التمديد حتى العام .2027
وأعلــن النادي يف بيان رســمي" :جددنا عقــد الخدمات
الرياضيــة لالعب الكامريوني فرانك زامبو أنغيســا حتى 30
حزيران من العــام  2025مع خيار تمديــد العقد من جانب
النادي حتى  30حزيران ."2027
وأصبح أنغيسا ،املقرر أن يخوض مع منتخب بالده بطولة
كأس العالم  2022التي تنطلق يف قطر نهاية االســبوع املقبل،
العبا ً أساســيا ً للمدرب اإليطايل لوتشــيانو سباليتي ،وعنرص
رضوري للفريق يف بداية املوسم الحايل.
وسجل العب الوسط يف خالل هذا املوسم هدفني ،االول أمام
تورينو يف منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري اإليطايل
(2-صفر) ،والثاني سجله يف مرمى ليفربول اإلنكليزي ،ضمن
منافســات الجولة األوىل من دور املجموعــات لبطولة دوري
أبطال أوروبا ،يف املباراة التي انتهــت ( )1-4ملصلحة الفريق
اإليطايل.
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فرنانديش (باألحمر) مسج ً
ال هدف يونايتد الثالث (أ ف ب)

ختام منافســات الدور الثالث.
وكان فريق املدرب الهولندي إريك
تن هاغ أمام خطر الخسارة أمام
أســتون فيال للمرة الثانية خالل
أسبوع ،بعد تأخره مرتني يف املباراة
التــي أقيمت عىل ملعــب "أولد
ترافورد" .وتقدّم أستون فيال مع
افتتاح الشوط الثاني عن طريق
أويل واتكنــز ( ،)48لكن الفرنيس
أنتوني مارســيال ادرك التعادل

( )49بتمريرة مــن فرنانديش.
غري أن املدافــع الربتغايل ديوغو
دالو منح فيال التقدم بعدما سجل
خطأ يف مرماه (.)61
وأدرك ماركوس راشــفورد
التعادل ليونايتــد ( ،)67قبل أن
يضعــه فرنانديــش يف املقدمة
( ،)78وينهي االسكتلندي سكوت
مكتوميناي املبــاراة بهدف رابع
(( .)1+90أ ف ب)

أولريتش باقٍ مع بايرن حتى 2024
أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدّر ترتيب الدوري
األملاني لكرة القدم "البوندســليغا" أمس ،عن تمديد
عقد حارس الفريق ســفن أولريتــش حتى العام
 ،2024ليبقى بالتايل يف صفــوف العمالق البافاري
للموسم املقبل.
وذكــر بايرن يف بيان عرب موقعه الرســمي ،أن
أولريتش ،الحــارس الثاني يف الفريقّ ،
وقع عىل عقد
ملدة عام واحد ليبقى مع الفريق البافاري حتى صيف
العــام  ،2024إذ كان من املقــرر أن ينتهي عقده يف
الصيف املقبل ،علما ً أن أولريتش استفاد بشكل كبري
من إصابة الحارس األول يف بايرن مانويل نوير ،لكي
يدافع عن عرين الفريق.
وكان أولريتش قد انضــ ّم اىل بايرن ميونيخ يف
العام  2015قادمــا ً من شــتوتغارت ،وخالل هذه
الفرتة ،غادر الفريق لينضــ ّم إىل هامبورغ يف العام
 ،2020لكنه عاد اىل بايرن بعد عام واحد.
وقال أولريتــش ،يف ترصيحــات نقلها املوقع
الرسمي للنادي" :أنا ســعيد جدا ً للبقاء يف صفوف
بايرن ميونيخ ،لقــد نما التعاون مع الفريق بأكمله
خصوصا ً مانويل نوير عىل م ّر السنوات املاضية".
وأضاف" :نحن منســجمون تماما ً مع بعضنا
البعض وأستمتع حقا ً بعميل ،هديف هو الفوز باملزيد

ليدرز يستبدل أجنب َّييه

إستغنى المدير الفني لنادي
ليدرز جورج داغر عن أجنبَّييه
األميركيَّين روبرت هوبسون ونيك
إيفينس بسبب تدنّي مستواهما
الفني وعدم تأقلهما مع زمالئهما
في الفريق ،وقد ض ّم بدال ً منهما
مواطنَيهما أليكس بيكوك (25
عاماً 201 ،سنتم) وكراون سميث
( 27عاماً 208 ،سنتم) اللذين
خضعا للتجربة في المباريات
الودّية التي خاضها الفريق في
دمشق مؤخرا ًَ ونجحا بتثبيت
أقدامهما .يُذكر ّ
أن ليدرز الوافد
الجديد الى بطولة الدرجة األولى
لكرة السلة حقق فوزا ً واحدا ً من
أصل أربع مباريات هذا الموسم
على حساب هومنتمن (.)84-85

ٌ
إرتياح في اإلخاء

من البطوالت ،وهذا ما نحــن جميعا ً هنا من أجله،
ولهذا نقدم كل ما لدينا كل يوم".
يشار إىل أن أولريتش خاض  86مباراة مع بايرن
ميونيخ ،وفاز الفريق خــال تواجده بلقب الدوري
األملانــي  6مــرات ،وكأس أملانيا  3مرات ،الســوبر
األملاني  6مــرات ،اىل جانب لقب دوري أبطال أوروبا
والكأس السوبر األوروبية مرة واحدة.

لجنة الشباب والرياضة النيابية تجول
على المنشآت الشمالية
يف إطار جولتها عىل املنشآت الرياضية ضمن
خطة إعادة إحياء دورها ،زارت لجنة الشــباب
والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا أمس
املدينة الكشفية يف سمار جبيل وملعب طرابلس
األوملبي وقاعة امليناء الرياضية.
وأشــار أبي رميا الذي رافقه أعضاء اللجنة
النواب ّ
وضاح الصادق وبيار بو عايص ورائد ب ّرو
ّ
املؤسســة
وكريم كبارة ،باإلضافة اىل مدير عام
العامة الدارة املنشآت الرياضية رياض الشيخة،
إىل ّ
أن الجولة تأتي يف إطار تقييم املنشأة الرياضية
يف سمار جبيل التي تمت ّد عىل نحو مئة وخمسني
ألف مرت مربــع ،وتتمتع بموقــع مميّز يمكن
االســتفادة منه القامة املهرجانات والنشاطات
عىل املســتوى الثقــايف والســياحي والريايض
بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ،مؤكدا ً ّ
أن
لجنته تقوم بدورهــا الترشيعي والرقابي ،وآمالً
بأن تقوم السلطة التنفيذية بدورها إلعادة إحياء
هذه املنشآت الرياضية.
ومن قاعة امليناء ،كشــف أبي رميا ّ
أن لجنة
الشــباب والرياضة النيابية ســتضع تقريرها
حول املنشــآت يتضمّ ن تقييمــا ً للوضع وخطة
ّ
لضخ الحياة فيها ضمن رؤية شاملة ورفعها اىل
السلطات املعنية بالتنسيق والتعاون مع الوزارة
ّ
واملؤسســة العامة إلدارة املنشــآت الرياضية،
الفتا ً اىل ّ
أن وضع قاعة امليناء أفضل من املنشآت

أخبار سريعة

من جولة اللجنة النيابية الرياضية شما ً
ال

األخرى ،إال ّ
أن جميعها بحاجة إلعادة تشــغيل،
وبإمكانها ان تستقطب النشــاطات الرياضية
االقليمية والدولية.
من جهته ،شــدّد النائب الصادق عىل أهمية
هذه املنشــآت ورضورة إحيائهــا بالتعاون مع
القطاع الخاص واملعنيني لكي تســتعيد دورها
ّ
املحل والخارجي ،كذلك شــدّد النائب بو عايص
عىل دور املنشــآت يف إســتعادة مكانــة لبنان
الرياضية ،داعيا ً اىل رصد األموال الالزمة لصيانتها
واإلرساع يف إعادة تشــغيلها .بدوره إعترب النائب
ب ّرو ّ
أن الهدف من الجولة هو االطالع عىل اوضاع
املنشآت لتكوين فكرة حول إحتياجاتها وتلبيتها
ّ
املتوفرة ملــا فيها من خري للبنان
قدر اإلمكانات
ودوره الريايضّ .

أبدت إدارة نادي اإلخاء األهلي عاليه
إرتياحها لعمل المد ّرب اإلسباني
دانيال خامينيز لما يتمتع به من
خبرة وافية في مهنته وتسلمه
المسؤولية في أصعب الظروف
التي يم ّر بها الفريق ،وقد ظهرت
لمساته أمام األنصار في المرحلة
المحلي ،حيث
الثامنة من الدوريّ
ّ
قدّم الالعبون ك ّل ما عندهم من
مهارات وقدرات وتمكنوا من
الصمود حتى الربع األخير من عمر
المباراة .وسبق لخامينيز الذي
يحمل شهادة تدريب إحترافية من
االتحاد األوروبي ،أن تولى قيادة
فريق العهد عام  ،2019قبل أن
ينتقل الى النجمة لتسلم مهام
مساعد مد ّرب لفترة وجيزة.

سباحة دولية في قبرص

شارك سبّاحٌ واحد وسبّاحتان
من لبنان في سباق "المياه
المفتوحة" الدولي الذي أقيم في
مدينة آيانابا القبرصية بمشاركة
 250سباحا ً وسباحة من مختلف
دول العالم وحمل اسم "رجل
المحيط" .وفي التفاصيل ،أحرزت
كانديس جرجورة (النادي اللبناني
للسيارات والسياحة) لقب فئتها
العمريّة ( 59-50سنة) واحت ّلت
المركز األول بجدارة ،أما جوزيان
الخوري فلوطي (األكاديمية
اللبنانية للسباحة) فاحت ّلت المركز
الثاني في فئتها العمرية (49-40
سنة) .في المقابل ح ّل السبّاح
آالن جرجورة (النادي اللبناني
للسيارات والسياحة) في المركز
الخامس في فئته ( 59-50سنة).

٢٤
العـــدد  - ٩٨٣السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ١٢تشرين الثاني 2022

رفــــــــــيق خــــــــــوري

معضلة "«التفاهم»"
في صراع محورين
ليس الفراغ سوى سالح في معركة ضمن
حرب أكبر من الرئاسة والجمهورية .وال أمل
في أن تتغيّر الحال بالدعوات الملحة اليومية
في الداخل والخارج الى إنتخاب رئيس
للجمهورية ألن قدرة الناس والبلد على التحمل
في «جهنم» وصلت الى الصفر .فالحاجة
الضرورية الى رئيس شيء ،والدور المطلوب
للرئيس ومنه شيء آخر .واألولوية لدى القوى
التي تخوض المعركة مباشرة وبالواسطة
في إطار الحرب األكبر هي لحسابات الصراع
الجيوسياسي في لبنان والمنطقة ،بصرف
النظر عن سطوة األزمات على اللبنانيين
المنكوبين بشكل من «إدارة التوحش» ،وعن
التحذير من اكتمال اإلنهيار ومرحلة ما بعده.
وما كنا ننتظر كالم المسؤولة عن الشرق
األوسط في الخارجية األميركية باربرة ليف
لندرك أننا في خطر «تفكك كامل للدولة».
ذلك أن القراءة في الصراع الجيوسياسي
تبدأ من مطلب طبيعي وردود الفعل عليه:
رئيس سيادي .فمن طبائع األمور أن يكون
رئيس الجمهورية سيادياً ،ألن من مهامه
األساسية ممارسة السيادة اللبنانية والحفاظ
عليها .والمعنى البسيط لإلعتراض على المطلب
ووضعه في خانة «التحدي» هو الحرص على
رئيس مستعد للتخلي عن السيادة من أجل
مشروع مقابل الوصول الى المنصب.
صحيح أن الحسابات الشخصية والفئوية
تلعب دورا ً في معركة الرئاسة .أقله كعامل
بين عوامل التعطيل .لكن الصحيح أيضا ً
أنه كان من المستحيل على هذه الحسابات
الصغيرة وأصحابها الذهاب بعيدا ً وطويالً
في التعطيل لوال خدمة اللعبة الكبيرة.
والكل يعرف كيف وبماذا ولماذا انتهت تلك
الحسابات في ثالث تجارب من الشغور
الرئاسي منذ العام .2007
أما اللعبة الكبيرة ،فإنها تدور على الموقع
الجيوسياسي للبنان والشرق األوسط ،وتدار
من خالل محورين لكل منهما عمقه اإلقليمي
والدولي .محور يعطي األولوية إلنهاء «الهيمنة
األميركية» على ما تسميه إيران «غرب آسيا».
ومحور يعطي األولوية للخالص من «الهيمنة
اإليرانية» .وفي الحالين يبدو اإلنطباع الذي
يقدمه المحوران ،هو أن التغيير الجذري لجهة
بناء الدولة أو لجهة إقامة لبنان آخر غير ممكن
قبل إنهاء الهيمنة .وليس ذلك سهالً .فالتجربة
طويلة وراءنا وأمامنا .الحركات القومية التي
أدارت الصراع العربي-اإلسرائيلي توصلت بعد
خيبات األمل الى اإليمان بأن تحقيق الوحدة
العربية هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.
والبعض أضاف اإلشتراكية الى الوحدة
والتخلص من «األنظمة الرجعية» قبل أن
يكتشف أبو إياد «أن الطريق الى فلسطين تمر
في جونية» .والنتيجة معروفة.
والمعضلة في لبنان ،وسط اصطدام كل محور
بالعجز عن إيصال مرشحه الى القصر ،هي
البحث عن «تفاهم» بين طرفي خالف جذري
ضمن صراع جيوسياسي في المنطقة وعليها.
الفيلسوف أشعيا برلين تحدث عن الحاجة
الى «فهم أكثر من المعرفة ،لندرك ما يمكن
وما ال يمكن أن ينجح والى أي مدى» .وهذا ما
نحن في حاجة إليه.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

تُفرز الطيور
سائالً مغ ّذيا ً
من أفواهها
لتغذية صغارها
وهو معروف
بـ «لبن العصفور».

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

من عروض  Cirque du Soleilفي مدريد (أ ف ب)

العثور على قطعة من Challenger
عثر غواصــان كانا يبحثان عن حطام طائرة مفقودة يف مثلث
ّ
ليتبي أنها جزء
برمودا عىل مركبةٍ من نــوع مختلف يف قاع البحار
مــن مركبة  Challengerالفضائية التــي انفجرت عام  1986بعد
ثوان عىل إطالقها من فلوريدا ،ما أدى إىل مقتل أفراد الطاقم السبعة
ٍ
بينهم املد ّرسة كريستا مكوليف.
وذكرت وكالة الفضاء األمريكية «ناســا» ّ
أن القطعة التي عُ ثر
بشــكل الفت يف قاع املحيط األطليس ،تش ّكل
عليها وبقيت موجودة
ٍ
إحدى أكــر القطع التي عُ ثــر عليها بعد هــذه الكارثة يف املجال
الفضائي .ويف مشاهد صوَّرت اكتشافهما الذي جرى يف ربيع ،2022
ُظهر الغواصان املحاطان بمجموعة من األسماك القطع الخاصة
ي ِ
بنظام الحماية الحراريــة التابع للمركبة ،من تحت الرمال .وكانت
هذه القطع الصغرية الســوداء تغ ّ
طي كل الجانب السفيل للمركبة
وتجعلها تقاوم الحرارة املرتفعة جدا ً أثناء دخولها الغالف الجوي.
َ
الغواصني إنه اخترب «مشاعر مذهلة»
ويقول مايك بارنيت ،أحد
عندما أدرك طبيعة ما يلمســه ،ويتابع «أدركت رسيعا ً ّ
أن هذه املهمة

الفضائية أعرفها ،وأتذ ّكر أين كنت تحديــدا ً عندما تحطمت املركبة
إذ كنت أشــاهد الحدث مبارشة عرب التلفزيون» .وبعد خوضه عملية
الغوص ،عرض الصور امللتقطة عىل صديق له هو رائد فضاء ،وما كان
من هذا األخري إال أن أ ّكد اكتشــاف الغوّاص .وبعد بضعة أشهر ،أكدت
«ناسا» ّ
أن ما اكتُشف يشكل بالفعل جزءا ً من  Challengerالفضائية.

شكل "أول مومياء مصرية حامل"
نجح علماء يف إضفاء «طابع إنســاني» عىل ما يُعتقد
أنهــا «أول مومياء مرصية حامل» ،بعد أكثر من َ
ألفي عام
من وفاتها .وتــ ّم تحليل املرأة املحنطة ،املعروفة باســم
«الســيدة الغامضة» ،العام املايض من فريق من الباحثني
البولنديني ،الذين اكتشــفوا دليالً عــى وجود جنني داخل
بطنها .ويعتقد العلماء أنها ماتــت منذ حواىل َ
ألفي عام،
بينما كانت يف األسبوع الـ 28من حملها .وكان عمرها عىل
األرجح بني  20و 30عاماً .واســتخدم الخرباء جمجمتها
وبقايا أخرى ،إلنتاج صورتَني تُظهــران كيف كانت تبدو
عندما كانت عىل قيد الحياة يف القرن األول قبل امليالد.

ت ّم العثور عىل «الســيدة الغامضــة» يف أوائل
القرن التاسع عرش ،باملقابر امللكية يف طيبة بصعيد
مرص .وتعود املومياء إىل القــرن األول قبل امليالد،
وهو الوقت الذي كانت فيه كليوباترا ملكة ،وكانت
طيبة مدينة حيويــة .وتُعرض حاليــا ً يف املتحف
الوطني بوارسو.
وأراد اثنان من املتخصصــن يف الطب الرشعي ،إىل
جانب باحثني من جامعة وارسو« ،إعادة إضفاء الطابع
اإلنساني» عىل املومياء باستخدام تقنيات ثنائية وثالثية
األبعاد ،إلعادة بناء وجهها.

ساعات "كمبود ّية" للمشاركين في قمة
ّ
سيتلقى كل من رؤســاء الدول والحكومات
املدعوين لحضور قمة آســيوية تنطلق الجمعة يف
مصنوعة محليا ً ّ
ً
ً
يوفرها لهم رئيس
ساعة
كمبوديا،
الوزراء هون ســن الذي يُبــدي اهتماما ً كبريا ً يف
صناعة الساعات الفاخرة .وأثار إعالن هون سني
عن هذه الهدية املمنوحة للمشاركني يف قمة رابطة
ٍ
تساؤالت عدة يف
دول جنوب رشق آســيا (آسيان)
بل ٍد ال يتميّز بأي تاريخ بمجال تصنيع الساعات.
ومن الحارضين يف القمــة التي تمتد عىل ثالثة
أيام وتعتزم مناقشة األزمة البورمية وقضايا إقليمية

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

أخرى ،الرئيس األمريكي جــو بايدن ورئيس الوزراء
الصيني يل كه تشيانغ .وتُظهر مجموعة من الصور
نرشتها الصفحة الرســمية للرئيس يف «فيســبوك»
نموذجا ً من الساعة التي تتميّز بقرص رمادي مكتوب
بداخله « »ASEAN Cambodia 2022وموضوعة يف
علبة فضية اللون عليها عبارة «مصنّعة يف كمبوديا».
ويمنح رئيس الوزراء  25ساعة ميكانيكية للمشاركني
يف القمة ،فيما سيضع بنفسه واحد ًة منها؛ مؤكدا ً ّ
أن
هذه الهدية تشــكل دليالً عىل «التقدم الذي أحرزته
كمبوديا بمجال العلوم والتكنولوجيا»(.أ ف ب)
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