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في ذكرى اإلستقالل ال احتفال
مركزيًا في غياب رأس الدولة

رسالة مصرية من بكركي :آن أوان "كشف األوراق" الرئاسية

الكابيتال كونترول:
سوق عكاظ "الودائع المقدّسة"

"الــمــهــزلــة"

إقــتـصـــاد ٩
"توتال إنرجيز" تنجز
"إتفاقية اإلطار" لخوض
غمار اإلستكشاف

بو صعب أحرج باسيل رافضًا توصيفه نقاشات اللجان بـ"المهزلة" أمس (رمزي الحاج)

مــــدارات

١٥

هل تصمد أوكرانيا
خالل الشتاء؟

تحــوّل املجلس النيابي أمس ســوق عــكاظ الكابيتال
كونرتول .عنرتيات وشعبويات من كل حدب وصوب ،تجلت يف
خالل اجتماع للجان املشرتكة وبعده .الجميع عىل حائط مبكى
حقوق املودعني ،يف وقت يعاني هؤالء األم ّرين منذ  3سنوات ،من
دون أي انصاف وال عدالة يف ظل صمت مريع للنواب ورئيسهم
املربّئ ذمته بمقولة "الودائع املقدســة" ،التي تحولت شعارا ً
مضحكا ً مبكياً ،ال طائل منه سوى التربؤ من دم الصدّيق.

فبعد خراب البرصة ،يتســابق رئيس املجلس نبيه بري
والنــواب الدعاء دفاعهم عن الحقــوق ،ولعلهم ال يعلمون
(وهم يعلمون علم اليقني!) ان  80مليار دوالر ذابت من ودائع
الدوالر واللرية يف  3ســنوات ،بأبخس االثمان و"هريكات"
وصل  85%أحياناً ،ولم يرف لهم جفن ،ال بل ضغط النافذون
منهم عــى القضاء للحؤول دون وصــول دعاوى اصحاب
الحقوق اىل نهاياتها العادلة.

ّ
تفكك "خلية اغتيال" إيرانية...
جورجيا
وبومبيو ال يزال في دائرة "الخطر"

توقيف هدى سلوم
العـــالـــم ٢١
هجوم فلسطيني
يهزّ "أرئيل" :سقوط
 3قتلى إسرائيليين

كما ســبق وذكرت «نداء الوطن» ،لم
تتأخر املحامية العامة االستئنافية يف جبل
لبنان القاضية نازك الخطيب يف استدعاء
املدير العام لهيئة ادارة الســر بالتكليف
هدى سلوم واستمعت اليها يف ملف النافعة
واوقفتها الســتكمال التحقيق معها بعد
اســتجوابها يف شــعبة املعلومات .ووفق
املعلومات ،فإن توقيف ســلوم لم يحصل
بناء عــى اتهامها باالهمــال الوظيفي

واألنكى ،أن نواباً ،تشارك احزابهم وتياراتهم يف الحكومة،
كانوا بني األكثر هجوما ً عــى تلك الحكومة املرصّفة لألعمال
بخفر حينا ً والمباالة أحياناً ،بحجة عدم ترافق مرشوع القانون
مع خطــة واضحة لرد الودائع وهيكلــة البنوك ،وخالف ذلك
من مشــاريع مطروحة بإلحاح منذ اليوم األول الندالع األزمة
يف  17ترشين  ،2019وراحت تســتخدم موسميا ً يف املناكفات
السياسية ،ثم تخبو فيما املودع يخرس كل يوم.
١٦

وانما لفرض عــى املوظفني تقايض رىش
ملصلحتها .ويرجح ان يتم توقيف املزيد من
االشــخاص يف هذا امللف مع العلم ان عدد
املوقوفني تخطى الـ 50شخصاً.

اإليرانيون يحيون ذكرى حراك 2019
...إضراب عام وتظاهرات متنقلة
يف ذكــرى مرور  3ســنوات عىل حملة
القمع الداميــة الحتجاجات نُظمت إثر رفع
أسعار الوقود عام  ،2019خرجت تظاهرات
يف مدن إيرانية عدّة أمس ،حيث ش ّل إرضاب

عام الحركة التجارية ،إذ بقيت املتاجر مغلقة
يف البازار الكبري الشهري يف طهران ويف أجزاء
أخرى من البالد ،وفــق مقاطع فيديو عىل
اإلنرتنت.
١٦

ضغوط من  G20على موسكو إلنهاء الحرب

الريــاضــية ٢٢
مونديال قطر:
المنتخبات بدأت التوافد
وميسي "حذر"

صواريخ روسية على بولندا
بتوسع دائرة الصراع
تهدّد
ّ
مع تصاعد الضغوط الديبلوماســية
عىل روسيا إلنهاء حربها يف أوكرانيا خالل
قمة "مجموعة العرشين" التي اســتنكر
خاللها حلفاء كييــف واملنتقدون للحرب
التداعيات العاملية الباهظة للنزاع الدموي،
ومع توايل النكسات امليدانية ملوسكو التي
كان آخرها يف خريســون ،وجّ ه الكرملني
رضبــات انتقامية قاســية اســتهدفت
أوكرانيا أمس وأغرقت  7ماليني شــخص

يف العتمــة ،يف وقت تحدّثــت فيه تقارير
عن ســقوط صواريخ روسية عىل أراض
بولندية قرب الحدود مع أوكرانيا ،ما دفع
وارســو إىل الدعوة الجتماع ملجلس أمنها
القومــي وللحكومة ووضعهــا وحداتها
العســكرية يف حال ّ
تأهــب قصوى ،فيما
ّ
بتوســع دائرة
يُهــدّد هذا التطوّر الخطر
الرصاع إىل خــارج حــدود أوكرانيا وج ّر
املنطقة والعالم إىل حرب كربى١٦ .

جانب من اجتماع قادة "مجموعة العشرين" أمس (أ ف ب)
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ولـــيـــد شـــقــيــر

حوارات للفرض
أم لتبادل التنازالت؟
أي تسوية وأي توافق يمكن التوصل إليهما
وفق الدعوة التي وجهها «حزب الله» إلى الفرقاء
السياسيين بعدما طرح نسخة منقحة من الحوار
والتواصل بين سائر الكتل النيابية ،بديلة عن تلك
التي كان رئيس البرلمان نبيه بري ينوي الدعوة
إليها ،ثم عدل عن نيته بعدما لقي اعتراضا ً من
كتلتي «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات
اللبنانية».
في خطابه يوم الجمعة الماضي اعتبر نصر
الله ّ
أن «البديل هو الحوار الثنائي والثالثي ،ال أن
نجلس ونراهن على الزمن ،وننتظر المتغيرات
الداخلية واإلقليمية والدولية» ،داعيا ً القيادات
إلى أن «يتحدثوا مع بعضهم ويناقشوا ويجادلوا
ويحاولوا أن يقنع بعضهم بعضا ً ألنه ال أحد
عنده أغلبية في مجلس النواب يستطيع أن يأتي
برئيس.»...
لكن بعدما أوضح نصر الله مواصفات
الرئيس العتيد ،وأنه يريد رئيسا ً «ال يخاف
من الواليات المتحدة ،ثم من بعده رئيس كتلة
«الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد  ،الذي جزم
أن رئيسا ً يأتي به الخارج «لن يكون مهما طال
الزمن»َ ،
فمن سيقنع مَ ن وكيف في تلك الحوارات
الثنائية والثالثية التي ينصح بها الحزب؟ فال هو
سيقتنع برئيس لديه شيء من االستقاللية عنه
التي تعني بالح ّد األدنى أن يطلب من قيادته أن
تقدم التنازالت المطلوبة من أجل إنجاح عهده،
وال الفريق اآلخر السيادي سيقتنع ،بعد تجربة
الرئيس ميشال عون ،التي استأنست بها قيادة
«الحزب» وطربت لها أجهزته ،على رغم أنّه
رجل «متعب» كما ينقل عن تلك القيادة قولها،
فيقبل برئيس يغض الطرف عن أضرار تدخالت
«الحزب» في النزاعات اإلقليمية فيساير معاداة
دول الخليج والسعودية إضافة إلى أميركا
وأوروبا ،ويحول بذلك دون تلقي لبنان أي دعم
وانفتاح على االستثمار في البلد.
الدعوة إلى الحوار تتوخى الحصول على
تنازالت من فريقي الصراع .فأيّ تنازل مستعد
«حزب الله» لتقديمه ،بعدما أمعن الفريق
المقابل له في تقديم التنازالت تارة بحجة أنه
«أم الصبي» وأخرى لتقطيع مرحلة يعتقدها
موقتة فيما يعتبرها الحزب نتيجة طبيعية لتفوقه
في ميزان القوى؟ وبالتالي إذا كان افتراض
التسوية والتوافق يقتضي توقع تنازالت متبادلة
من الفريقين المتقابلين ،أي ثمن يمكن للحزب
أن يقبل بدفعه في وقت ال يفهم بعض الفرقاء
الدعوة إلى «األخذ والعطاء» ،إال أنّه يتوقع
األقوى منهما إذعان خصومه بالقبول بالرئيس
«الذي نريد» بعد أن «يطول الزمن» وييأس
المعارضون ،فيعقدون صفقة يندمون عليها
الحقاً ،مثلما حصل مع زعيم تيار «المستقبل»
الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمير جعجع ...؟
الدعوة إلى الحوارات بين الفرقاء تحت ضغط
امتداد الفراغ الرئاسي ،أسابيع وأشهراً ،غيرها
قبل الفراغ لو أنّه كانت هناك رغبة في تجنب
انقضاء المهلة الدستورية النتخاب الرئيس.
فتعطيل جلسات االنتخاب بدأ قبل انقضاء والية
الرئيس عون ،التي أريد لها أن تؤمّ ن استمراريتها
في ظل حكومة كان «الحزب» يجهد في تشكيلها
وفي حساباته سلفا ً أنها تريحه وتريح حليفه
النائب جبران باسيل في أثناء عملية إدارة
الشغور في الرئاسة.
وفي ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق سلة
بين الحزب وخصومه ،تشمل رئيس الجمهورية
واألولويات التي يفترض دعمه إلنجازها ،يصبح
الهدف من الحوارات الثنائية والثالثية التفاهم
مع كتلة أو كتلتين صغيرتين أو بضعة نواب ،من
أجل التصويت لمرشح الحزب ،لضمان حصوله
على األكثرية المطلقة .وإذا رسا الحوار مع
باسيل على اتفاق بأن يؤيد تكتله النيابي رئيس
تيار «المردة» سليمان فرنجية ،تكون األصوات
المضمونة لمصلحة هذا الخيار  62-61صوتاً،
تحتاج إلى اجتذاب  4-3أصوات من المستقلين
أو السنة المترددين للحصول على أكثرية
النصف زائدا ً واحداً .األرجح ّ
أن هذه هي وظيفة
الحوارات ،نظرا ً إلى صعوبة توسيع جدول
أعمالها لتشمل سلة تفاهمات يكون اسم الرئيس
العتيد واحدا ً منها .التوافق على سلة ربما يكون
مطلب أسبوعها السادس.
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الترسيم مع قبرص دونه عالمات استفهام

حمية :الملف قيد الدرس...
بو صعب :حذار ِ إدخالنا في مشاكل إقليمية

غـــادة حـــالوي
هل هي مجرد إجــراءات تقنية
وقانونية أم ّ
أن األسباب السياسية هي
التي ّ
أخرت تعديل اتفاق الرتسيم بعد
أن كانت املباحثات بني قربص ولبنان
ّ
بشت بنهايات مفيدة للبلدين.
قبل نحو شهر تقريبا ً وقبل نهاية
عهد الرئيس الســابق ميشــال عون
أرسلت قربص تطلب من لبنان إمكانية
البحث يف ترســيم الحــدود البحرية
املشرتكة بني البلدين .زار وفد قربيص
لبنــان لهذه الغاية واســتعجل العهد
اإلنجاز قبيل نهايــة الوالية وحصلت
إجتماعات واتفاقات وت ّم تحديد جدول
زمني ال يزيد عىل أيــام .إنتهى العهد
وحول امللف اىل لجنــة وزارية ك ّلفها
رئيس حكومة ترصيف االعمال نجيب
ميقاتي برئاسة وزير االشغال العامة
والنقــل عيل حمية ،إجــراء «ما يلزم
يف ســبيل التحضري واالعداد ملشاريع
تحديد املنطقــة االقتصادية الخالصة
من الجهتني الغربية والشمالية مع كل
من قربص وسوريا».
وبينمــا كان اإلتفــاق عىل قاب
قوسني ،ورهن التوقيع عىل التعديالت
التي أضيفت عــى اإلتفاقية القديمة
املوقعــة بني لبنان وقــرص تبني ّ
أن
امللف برمته ال يزال قيد الدرس ما عزز
شكوك البعض بوجود أسباب سياسية
تؤخر بتّه مرتبطة بالعالقات الرتكية
اللبنانيــة ،وتجنب رئيــس الحكومة
اإلحراج مــع األتــراك الرافضني ملبدأ
الرتسيم.
يعني إقرار تعديــل النقطة ()1
بالنقطة ( )23ثالث دول مجتمعة هي
اىل لبنان ،ارسائيــل وقربص .انطلقت
املشكلة عام  2007يوم رسمت قربص
مع إرسائيل إنطالقا ً مــن الخط ()1
واتفق بشأنه مع رئيس الحكومة آنذاك
فؤاد السنيورة ووزير األشغال محمد
الصفدي ،ثم أضيفت احداثيات جديدة
عليه عام  2009ووافق مجلس النواب
عىل املرســوم  6433املتعلق باملنطقة
اإلقتصادية الخالصــة والتي تتحدث
عــن حدود ثالثة هــي لبنان وقربص
وإرسائيل .مجــرد اعتماد لبنان الخط
 23بــدل الخــط ( )1فحكما ً حصل
التعديــل الذي وافقــت عليه ارسائيل
فيما لم توافق قربص ،بعد ما دفعهم
اىل تحريــك امللف مع لبنان فور توقيع
إتفاق الحدود البحرية مع ارسائيل.
تريد قربص إنهاء امللف وهي كانت
املبادرة للتواصل مع لبنان وخالل زيارة

خفــايـــا
يزور رئيس «التيار الوطني
الحــر» النائب جربان باســيل
باريس اليوم لعقــد لقاءات مع
مسؤولني فرنسيني حول تحرك
فرنســا لترسيع مــلء الفراغ
الرئايس.
عُ لــم ّ
أن نقاشــات حادة
حصلــت بــن أعضــاء «كتلة
االعتدال الوطني» كادت ان تؤثر
عىل وحدتها بســبب مواقف أحد
نوابها من االستحقاق الرئايس.
يعمــد أحــد النــواب اىل
استثمار أزمة اجتماعية شمالية
بشكل مفرط ،بحيث بات شغله
الشــاغل ،إطــاق الترصيحات
وتقديــم الشــكاوى القضائية
املرتبطــة باملوضــوع ،علما ً أن
بعض املعنيــن تمنّى عليه إبعاد
السياسة عن امللف.

إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص العام 2007

"«األمر ال يلزمه تفويض
للتوقيع وال مراسالت وال
لجان بحث بقدر ما يلزمه
قرار سياسي"
الوفد القربيص بــدت األجواء إيجابية
لكن البحــث تراجع ،مــا عزز وجود
خلفيات سياسية مردها اىل معلومات
قديمة كانت تحدثت عن زيارة قام بها
ميقاتي عام  2012اىل تركيا مع وزير
األشغال يومها غازي العرييض ،وعرض
ملوضوع ترسيم الخط  23مع قربص
وأبلغ األتراك رفضهــم العتبارهم أن
هذه الحدود تدخل يف مجالهم الحيوي،
فتجاوب ميقاتي خالل اجتماع ثنائي
مع رئيــس الــوزراء الرتكي وفوجئ
العرييض باألمر ،وتدخلت الســفرية
األمريكية يف لبنان حينذاك مورا كونيليل
مستغربة تعاطي لبنان مع قربص.
إســتذكار الرواية القديمة مرده
اىل تأكيد املعنيني بامللف وجود عقبات
سياســية ّ
أخرت اإلتفاق عىل ترسيم
الحدود مــع قربص ،عــى اعتبار ّ
أن
«هنــاك اتفاقية موقعــة مع قربص
وقــد اتفقنا عــى إضافــة تعديالت
عليها وتوقيعها من وزير األشــغال».
ويغمز هــؤالء من قناة عــدم رغبة
ميقاتي البت يف املوضــوع حاليا ً ولذا
احاله اىل لجنة وزاريــة .غري أن وزير
األشــغال عيل حمية يتجنب اإلفصاح
عن تفاصيــل امللف ويكتفي يف إتصال
مع «نداء الوطن» بالقول« :تســلمت
كامل تفاصيــل امللف منذ العام 2002
وحتى تاريخه وأعمــل عىل قراءة كل

األوراق واملستندات بعناية ودقة ألبني
عىل اليشء مقتضاه» ،رافضا ً إبداء إي
إنطباع أويل عن «اإلتجاه الذي سيسلكه
امللف» .وتابع قائــاً« :كلفت من قبل
رئيس الحكومة برئاسة لجنة معنية
بملف الرتســيم مع قربص وســوريا
والعمــل متواصل عىل قدم وســاق،
ولســت مخوال ً التوقيع بــل مراجعة
امللف ورفع التقرير بشــأنه اىل رئيس
الحكومة» ،الفتا ً اىل الفصل يف الرتسيم
بني قربص وسوريا وأن املسألة مسألة
أيام قليلة.
لكن املصــادر املواكبة لإلتصاالت
مع القبارصة قالــت« :األمر ال يلزمه
تفويــض للتوقيع وال مراســات وال
لجــان بحث بقــدر ما يلزمــه قرار
ســيايس» ،ودليلها اىل ذلك ما ســبق
ورصح به حمية عقــب لقائه الوفد
القــريص وإعالنه أنه تــم «اعتماد
النقاط  1و 24و 25و 23وكذلك تطرق
النقاش اىل النقطة رقم  ،»7وتحدث عن
«قواسم مشــركة مع قربص» ،واعدا ً
يف نهاية الشــهر املــايض وهو تاريخ
عقد اإلجتماع اإلنتهاء من امللف بحلول
منتصف االسبوع املقبل».
وأكثر مــن ذلك ،أبلــغ حمية يف
إتصال مــع نائب رئيس مجلس النواب
الياس بــو صعب أن اإلتفاق حصل مع
القبارصــة ليحال مــن جديد اىل لجنة
وزارية لدرســه .وهو ما فرس عىل أنه
تقصد بالتأخري لعــدم بت املوضوع يف
عهد عــون وتجنب ميقاتــي اإلحراج
تجاه الجانب الرتكي ،الذي ال يزال عىل
موقفه الرافض للرتســيم البحري بني
لبنان وقربص ألسباب متصلة بالخالف
املستمر بني البلدين .وتساءلت املصادر

ّ
الملفات لم تجهز بعد
جديد "الدستوري":
خــاص "« -نــداء الـوطــن"»
بعد ر ّد املجلس الدســتوري  9طعون
نيابية من أصل  15عــى دفعتني ،لم َ
يبق
ّ
للبت بها وإقفال
أمامه ســوى  6طلبات
امللــف الذي من شــأنه أن ينعكس إيجابا ً
أم ســلبا ً عىل نتائج اإلنتخابات النيابية،
وتأثريها بالتايل عــى الخارطة الربملانية
والسياسية يف ظ ّل الشــغور الرئايس بني
مطرقة التوافق السيايس املفقود وسندان
النصاب القانوني املكسور.
ويف انتظار صعود الدخان من املجلس
الدستوري ،أشــار مصدر قضائي متابع
للقضية يف اتصال مع «نداء الوطن» إىل أنه
«حتّى الســاعة ال ّ
ملفات جاهزة لإلعالن
عنها» ،عازيــا ً التأخري إىل ّ
«دقة املجلس يف
دراسته الفنيّة والدقيقة لكافة الطلبات».
وعن امللفــات التي ال تــزال بحوزة
وزارة الداخلية والبلديات ،كشــف املصدر
ّ
أن املستندات واألوراق املطلوبة أصبحت يف

عهدة املجلس.
أما الطعون الـ 6املتبقية فهي:
 حيدر زهر الدين عيــى ضد النائبأحمد رســتم الفائز عن املوقع العلوي يف
عكار.
 النائب السابق فيصل كرامي ض ّد النوابرامي فنج ،إيهاب مطر ،فراس السلوم.
 جــاد غصن ض ّد النائــب رازي الحاجالفائز عن املقعد املاروني يف املتن والنائب
أغــوب بقرادونيان الفائز عــن املقعد
األرمني يف املتن.
 حيدر نارص املرشــح عن املقعد العلوييف طرابلس ض ّد إيهاب مطر الفائز باملقعد
الســنّي يف طرابلس وفراس السلوم الفائز
باملقعد العلوي يف طرابلس.
 ســيمون صفري ضد نعمة أفرام وفريدهيكل الخــازن يف كــروان  -جبيل عن
املقعد املاروني.
 واصــف الحركة ضد النائب فادي عالمةعن املقعد الشيعي يف دائرة بعبدا.

كيف يمكن انجاز اتفاق بني لبنان وإرسائيل
بينما يستهلك تعديل إتفاق منجز مع قربص
كل هذا الوقت ،ما يؤكد غياب النوايا الجدية
للمعالجة وألســباب ال يمكــن فصلها عن
السياسة.
يف إتصال مع «نداء الوطن» إســتغرب
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب،
الذي ســبق للقبارصة أن طالبوا بأن يكون
مرشفا ً عىل امللف وقد تــ ّم تجيريه إىل وزارة
األشــغال ألنه من مهامها ،أن يكون امللف
ال يــزال قيد الدرس بعــد أن «كنا قد تبلغنا
من وزير األشغال عقب اجتماعه مع الوفد
القــريص بانتهاء التفــاوض ،وأن األجواء
إيجابية ســتتم ترجمتهــا قريبا ً من خالل
تعديل اإلتفاقية» ،وأبدى خشيته من «عرقلة
ألسباب إقليمية» ،داعيا ً اىل «عدم زج لبنان
بمشاكل هو يف غنى عنها».
ال يرى بــو صعب «مــررا ً للتأخري يف
تعديــل اإلتفاقيــة خاصة بعــد أن توافق
الجانبان معتربا ً ّ
أن «التعديالت كان يجب أن
تحصل وفق القوانني املرعية اإلجراء والتي
ال يفرتض أن تســتغرق أكثر من ســاعات
لتوقيعها ،فما هو السبب الحقيقي للعرقلة
خاصة وأن النقطة املتعلقــة بالحدود مع
سوريا تم اإلتفاق عىل أن تبقى عالقة ريثما
يتم اإلتفاق بشأنها بني لبنان وسوريا».
ونبه اىل أن التأخري سيدفعه اىل «مطالبة
املتأخرين واملتسببني بعرقلة اإلتفاقية مع
قربص بإعطائنا األســباب املوجبة لذلك»،
مكررا ً خشيته من «أن تكون مشاكل إقليمية
هي السبب الضاغط عىل بعض السياسيني
يف لبنان لوقف إقرار هذا التفاهم» ،ومتمنيا ً
«لو يتم تقديم مصلحة لبنان عىل ما عداها
ألن عدم إيجاد حل سيبقي البلوك ( )1و()2
موضع خالف ،ما يؤخر يف استدراج عروض
الرشكات الراغبة يف التنقيب فيها».

قرارات فصل
في «"التيار الوطني الحرّ»"
خــاص "« -نــداء الـوطــن"»
يف سياق التصفيات الحزبية ،عُ لم ّ
الوطني
أن قيادة «التيار
ّ
الح ّر» اتخذت قــرارا ً يقيض بفصل ك ّل مــن مارون رسكيس
أبي خليل وجوزيف نقوال الهــر من الحزب ،وذلك عىل خلفية
االنتخابات النيابية األخرية.
وأفــادت املعلومات ّ
أن أبي خليل كان قد خاض االنتخابات
التمهيديــة يف الحزب والتي تســبق عادة اختيار املرشــحني
الحزبيني ،وذلك عن دائرة عاليه ،وســجّ ل رقما ً أعىل من الرقم
الــذي ناله يومها ســيزار أبي خليل ،لكن خيــار القيادة كان
ترشــيح األخري لالنتخابات .ويبدو ّ
أن قيــادة «التيار» تتهم
مارون أبي خليل بأنه اشتغل خالل االنتخابات النيابية األخرية
ملصلحــة الخصوم .كذلك تتهم قيادة «التيــار» جوزيف الهرب
بالعمل ملصلحة املرشــح طارق خري الله ،مــع ّ
أن األخري كان
الوطني الحر».
حليفا ً «للتيار
ّ

محـــــليـــــات
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"«المستقلّون السنّة"» يحاصرون «"لقاء الثلثاء»"

طـــونــي كــــرم

تك ّرس القوى السياســيّة عند ك ّل إســتحقاق
تخبّطا ً يف كيفية تحديد األولويات ومواجهة التحديات
الجمّ ة التي يم ّر بها لبنان ،لينعكس هذا التضارب عىل
تموضع النواب يف الدفاع عن هواجســهم الطائفية
واملناطقيــة بعد تعذر وجود تكتــات وطنية عابرة
للمناطق والطوائف.
وهذا ما إرت ّد أمس عــى «لقاء الثلثاء» النيابي،
الذي تق ّلص عدد املشاركني فيه ليقترصعىل  19نائبا ً
يمثلون  32نائبا ً من املستقلني و»الكتائب» و»تجدد»
و»مــروع وطن اإلنســان» و»اإلئتــاف النيابي
أن الدعوات وجّ هت إىل  39نائبا ً
املســتقل» ،مع العلم ّ
من أجل إستنهاض لقاءاتهم التشاوريّة الدوريّة.
وقد وجد بعض نــواب الـــ 13يف الدعوة التي
وجهها النائب مارك ضو عرب مجموعة الواتســاب
الخاصة بهم ،سببا ً لعدم املشاركة ،لتوقيتها املتأخر
و»غري الالئقة» بهم وكأنها لرفع العتب ال أكثر ،كما
قال أكثر من نائب ،يف حني ّ
أن «اللقاء النيابي املستقل»
الذي يضــم كالً من النواب نبيل بــدر ،عبد الرحمن
البزري ،بالل الحشيمي وعماد الحوت ،كما «التكتل
الوطني املستقل» الذي يضم النواب أحمد الخري ،عبد
العزيز الصمد ،وليد البعريني ،محمد سليمان ،أحمد
رستم ،وسجيع عطيه ،إنتدبا النائب بالل الحشيمي
لتمثيلهما يف اللقاء.
اللقاء الذي كان من املرتقب أن تش ّكل «صورته
الجامعة» انعكاسا ً لقدرة «أطياف املعارضة» يف تثبيت
موازين قوى جديدة ،مقابل تفــ ّرد «قوى املمانعة»
يف تحديــد مواصفات رئيــس الجمهورية وخارطة
طريق املرحلة املقبلة ،أُجهض رسيعاً ،مع ّ
تمســك
«الوسطيني» وبشكل أدق «النواب السنّة» بموقفهم
الرافض لحسم خيارهم الرئايس قبل أن تفرج «قوى
املمانعة» عن إســم مرشحها الذي «سيزيّن» الورقة
البيضاء ...مع بروز تمايز جديد تجىل مع فتح النقاش
حول امكانية املشاركة يف الجلسات الترشيعية يف حال
تبي ّ
دعا رئيس مجلس النــواب إىل عقدها ،حيث ّ
أن

جانب من اللقاء

النيابي والذي تطرق بها إىل قبول إستقالة الحكومة،
السني يميل إىل املشــاركة يف هذه الجلسات
الجناح
ّ
مشريا ً إىل حرص الرئيس نبيه بري أيضا ً عىل امليثاقية،
رغم شغور موقع رئاسة الجمهورية وإعتبار املجلس
التي تحول دون دوعته إىل جلســة ترشيعية يف غياب
هيئة اشرتاعية يرتتب عليه الرشوع حاال ً يف إنتخاب
الكتل املســيحية ،مع العلم ّ
أن رئيس حزب «القوات
رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.
اللبنانية» الدكتور سمري جعجع أعلن أول من أمس
ومع تحذير املجتمعني مــن «خطورة الغوص
عدم مشاركة تكتل «الجمهورية القوية» يف أي جلسة
يف جلســات ترشيعية تكون عامالً لتكريس الشغور
الرئايس» ،قبل «كرس جــدار التعطيل واالتجاه فورا ً
رئيس للجمهورية.
ترشيعية قبل إنتخاب ٍ
يف الغضــون ،أ ّكد النائب أحمــد الخري لـ»نداء
رئيس للجمهوريــة كمدخل إلعادة انتظام
النتخاب
ٍ
الوطن» عدم املشــاركة يف تعطيل أيّ من الجلسات
املؤسسات تطبيقا ً للدستور وإنقاذا ً للبنان» ،أوضح
إلنتخاب رئيس للجمهورية كما الجلسات الترشيعيّة
النائــب بالل الحشــيمي لـ»نداء الوطــن» ،طرح
ّ
تخص تســيري شؤون الناس
التي
إشكالية أن ترتد مقاطعة الجلسات
واملواطنــن ،مجــددا ً الثبات عىل
الترشيعيّــة عىل املواطنــن يف حال
موقفهم كـ»حلقة وصل وتواصل»
إســتمرار أمد الشــغور يف رئاســة
الجمهورية كما حصل ما بني  2014الجلسات التشريعيّة رهن مع جميع الكتل النيابية ،إفساحا ً يف
ٌ
ورفض
و ،2016الفتا ً إىل إمكانية التضامن مع «"الميثاقيّة"»...
رئيس بالتوافق
املجال أمام إنتخاب
ٍ
بني الجميــع ،الفتــا ً إىل توجههم
الزمالء يف «اللقاء» وعدم املشاركة يف
لتكريس "«الشغور"»
مجــددا ً لإلقــراع بإســم «لبنان
بعض الجلسات الترشيعية ،رغم ما
الجديد» يف جلسة الغد الرئاسيّة ،رابطا ً موقفهم هذا،
قد يرتتب عليهم من ضغوطات يف حال إستمرار أمد
بحسم قوى  8آذار مرشحها عىل أن يتم البناء عىل هذا
الشغور.
الرتشــيح يف حال تعارضه مع الصفات واملواصفات
وتوقف الحشيمي يف السياق ،عند موقف الكتل
التي يؤمنون بهــا «ليبنى عىل الــيء مقتضاه».
املســيحية من املشاركة يف الجلســات الترشيعية،
وشــدد الخري عىل أن موقفهم «الوســطي» يأتي يف
مؤكدا ً وجوب إحرتام «امليثاقيّــة» ،التي تدفعهم إىل
الســياق الطبيعي إلنفتاحهم وتواصلهم عىل غالبية
عدم املشــاركة ،تحديدا ً بعد رفض الكتل املسيحيّة
الكتل النيابية من بينها كتلة الوزير السابق سليمان
الوازنــة (أي «تكتل الجمهورية القوية») لرســالة
فرنجية.
رئيس الجمهورية الســابق ميشال عون إىل املجلس

ال اتفاق على مقاطعة «"تشريع الضرورة"»
رفضًا لـ"»التعطيل المتبادل»"
أكـــرم حــمــدان
عشية الجلسة السادسة النتخاب
رئيــس الجمهوريــة ،وبعــد الجدل
واإلنخــرط يف متاهــة اإلجتهــادات
والتفسريات الدســتورية والقانونية،
حــول نصــاب جلســات اإلنتخاب
ّ
وحــق مجلس النــواب يف عقد
تارة،
جلســات ترشيعية يف ظل الشغور يف
سدّة الرئاســة األوىل ووجود حكومة
ترصيف أعمــال ،تارة أخــرى ،عقد
ّ
موســع يف قاعة
أمس لقــاء نيابي
مكتبة املجلــس يف ســاحة النجمة
بدعــوة من النائب وضــاح الصادق،
وشارك فيه عدد من نواب «التغيري»،
وكتــل« :الكتائب»»،تجدد»»،وطــن
اإلنســان» ونواب مســتقلون منهم
بالل الحشــيمي ،رشبل مسعد ،جان
طالوزيان ،غسان ســكاف وميشال
ضاهر.
غلب عــى جدول أعمــال اللقاء
بشكل أســايس ،البند الرئايس املتصل
بالخيــارات املتاحــة وباملواقف التي
يُمكن أن تُوحّ د بعض النواب ،ال سيّما
يف ظ ّل العجــز عن تحقيق أي خرق يف
املشــهد العام .ويف حني أ ّكد كل طرف
عىل موقفه ،إن كان بشــأن جلســة
الخميس وانتخاب رئيس للجمهورية،
أو حتى بشأن املشاركة من عدمها يف
جلســات «ترشيع الرضورة» التي قد
يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه
بري قريباً ،إستبعدت مصادر مراقبة
إمكانية تحقيق أي خرق ،نظرا ً لتعدد
اآلراء واختــاف وجهــات النظر بني
نواب «التغيري» أنفسهم أوالً ،وبينهم
وبني بقية النواب ثانياً.
وصدر بيان بعد اإلجتماع تحدث

عن مشاركة  19نائبا ً يمثلون  32نائبا ً
مستقلني و»تغيرييني» ومنضوين يف
كتل «الكتائب» و»التجدد» و»مرشوع
وطن» و»اإلئتــاف النيابي» .وأعطى
املشــاركون «األولوية املطلقة لكرس
جدار التعطيل واإلتجاه فورا ً النتخاب
كمدخــل إلعادة
رئيــس للجمهورية
ٍ
ٍ
إنتظام املؤسســات تطبيقا ً للدستور
وإنقاذا ً للبــاد ،وح ّذر املجتمعون من
خطورة الغوص يف جلسات ترشيعية
تكــون عامــاً يف تكريس الشــغور
الرئــايس» .كمــا تم تشــكيل لجنة
متابعة مــن النواب لرفع مســتوى
التنسيق والتحضري للمرحلة املقبلة.
وعلمت «نداء الوطن» أنّه لم يت ّم
اتخاذ قرار واضح بمقاطعة جلسات
«ترشيع الــرورة» يف حــال تمّ ت
الدعوة إليها ،عىل قاعدة ّ
أن األمر بقي
قيد النقــاش رغم الرتكيــز وإعطاء
األولوية لرئاسة الجمهورية وانتخاب
الرئيس .كذلك لم تتضح صورة املوقف
من جلسة غد الخميس وكيفية توزع

٣

خارطة التصويت وما إذا كانت أرقام
مرشــح املعارضة النائب ميشــال
معوض الذي كان حارضا ً يف اإلجتماع،
سرتتفع عن الجوالت السابقة أم ال.
وذكرت مصــادر خاصة لـ»نداء
الوطن» ان عدم ّ
بت مســألة مقاطعة
جلســات ترشيع الرضورة ،جاء بناء
عىل ّ
تحفظ ممثّــل «اإلئتالف النيابي»
الــذي يض ّم نــواب تكتــل «اإلعتدال
الوطني» وبعض النواب املســتقلني.
ولفتــت املصــادر إىل ّ
أن هذا التحفظ
إنطلق مــن خلفيــة أنــه ال يجوز
ممارسة التعطيل املتبادل ،فهناك من
يُع ّ
طل إنتخابات رئاســة الجمهورية
من خالل فرط النصــاب القانوني أو
اإلقرتاع بالورقــة البيضاء ،وبالتايل ال
يجوز أن تت ّم مقابلة هذه املمارســة
التــي ينتقدهــا البعض بممارســة
شبيهة ،خصوصا ً إذا كان عىل جدول
أعمال الجلســات الترشيعية قضايا
ّ
املعقدة
ته ّم الناس يف هــذه الظروف
والصعبة.

إجتهادات نيابية لتوحيد
المواقف والجهود واألولوية
النتخاب الرئيس
وأوضحــت املصادر نفســها ّ
أن
أصحــاب هذا الــرأي قد يماشــون
زمالءهــم من الكتــل املعرتضة عىل
جلسات الترشيع ،ولكن لوقت محدّد
وليس عــى مدى بعيــدّ ،
ألن البالد ال
تحتمل أن يع ّم الفراغ والشــغور كل
املؤسســات .وتتســاءل املصادرعن
ميثاقية الجلسات يف حال ق ّررت غالبية
الكتل النيابية املســيحية مقاطعتها؟
وهــل يقبل الرئيس نبيــه بري بعقد
جلسات من هذا النوع؟
يف الخالصــة ،يجــب أن تنصــبّ
الجهود واألولويات عىل انتخاب رئيس
للجمهورية لكي تبدأ عملية إنقاذ البالد
مما هي فيــه وتتوقف كل اإلجتهادات
والتفســرات القانونيــة واملماحكات
السياسية التي ال تُسمن.

"«الكتائب"» :أي جلسة تشريعية غير دستورية في ظل ّ الشغور
رفض حزب «الكتائب اللبنانيّة» الحديث عن جلسات ترشيعية يف ظ ّل الشغور الرئايس ،معتربا ً ّ
أن «أيّ خطوة يف هذا اإلطار
هي عمل ال دستوريّ مرفوض ،يرمي إىل إطالة أمد الفراغ واإلمساك باالستحقاق وبالبلد واإلبقاء عىل املؤسسات رهينة منطق
«تمسكه بالدستور اللبناني ،الناظم للحياة الديمقراطية ،وبمواده التي ّ
ّ
تنص بوضوح
اإلستقواء بقوى األمر الواقع» .وأ ّكد الحزب
عــى وجوب انتخاب رئيس من دون تعطيل ومن دون اجتهاد نصاب من هنا أو حجّ ة من هناك» ،مشــدّدا ً عىل «رضورة إبقاء
جلسات اإلنتخاب مفتوحة إىل حني انتخاب رئيس للجمهورية وهو املدخل الوحيد لتشكيل السلطة التنفيذية وإعادة اإلنتظام إىل
«أن جلسات اإلنتخاب األسبوعية بإدارتها الحالية عقيمة ومضيعة للوقت الذي ال ّ
عمل املؤسسات» .ورأى ّ
يحق ملجلس النواب
إهداره وهو املؤسســة األ ّم التي تمثل اللبنانيني ومن واجبها العمل من ضمن األصول الدستورية وإنجاز مهامها حفاظا ً عىل
الدور الذي أنيط بها والثقة التي منحها إياها اللبنانيون يف أصعب مرحلة يم ّرون فيها» ،رافضا ً أن «يتحوّل مجلس النواب رهينة
مجموعة تنتظر إشارات مشبوهة من الخارج أو تسويات مدمّ رة يف الداخل».

رامــــي الريــــــــس

أفول «"الديمقراطيّة اللبنانيّة"!
الظن ّ
ّ
أن األفول التدريجي لذاك النظام
أغلب
الغريب المسمّ ى «الديمقراطيّة اللبنانيّة»
ليس مرتبطا ً بالتراجع الكبير الذي تشهده
الديمقراطيّات حول العالم ،ال سيّما مع طغيان
الخطاب السياسي المتطرف المرتكز غالبا ً إلى
ٍ
نزعات يمينيّة شوفينيّة تعتم ُد الحقد والكراهية
في عمق أدبياتها وسياساتها وأهدافها ،وهو ما
ٍ
إنتصارات ملحوظة في قلب
يُسجّ ل ،للمفارقة،
أوروبا والغرب عموماً.
الظن أيضا ً ّ
ّ
أن «التم ّلص» الشعبي
وأغلب
المتنامي من إحترام القيم الديمقراطيّة التي
تستند إلى عناوين ب ّراقة مثل الحريّات وتطبيق
القانون والدستور واحترام المؤسسات وحقوق
اإلنسان ،يعود في جانب أساسي منه إلى
األوضاع اإلقتصاديّة الصعبة التي يعيشها الغرب
عموماً.
ّ
التضخم
ففي تلك البلدان ،تتص ّد ُر معدالت
مستويات قياسيّة غير مسبوقة أيضا ً نتيجة
السياسات االقتصاديّة النيوليبراليّة اليمينيّة
المتفلتة من أيّ قيود ،والتي ترمي بصورة
مستمرة إلى تقييد دور الدولة والحد من
وظائفها وأدوارها اإلجتماعيّة ،تحت عناوين
«الحداثة» والحريّات االقتصاديّة والمبادرة
الفرديّة وسواها من «الكليشهات» التي توظفها
األنظمة الرأسماليّة في خدمة الشركات العابرة
للحدود والقارات ،خدمة لمصالح ومنتفعات
ماليّة وتجاريّة على حساب العدالة اإلجتماعيّة.
األزمة السياسيّة اللبنانيّة بعيدة في عمقها عن
كل تلك اإلشكاليّات والعثرات ،فقلما يكترث أحد
في لبنان لقضيّة العدالة اإلجتماعيّة أو التنمية
البشريّة والمجتمعيّة ،وق ّلما يُتاح للبنانيين فعالً
أن يمارسوا حرياتهم في إطار نظام ديمقراطي
فاعل تصب مخرجاته في خدمة المواطن على
الصعيدين الفردي والجماعي.
ال بل على العكس تماماً ،ثمّ ة سياسات
منهجيّة تمعن بعض األطراف السياسيّة في
ممارستها وفقا ً لحساباتها ومصالحها حصرا ً من
دون أي إهتمام جدي بمصلحة سائر اللبنانيين.
أن التفريغ المن ّ
كما ّ
ظم «للديمقراطيّة اللبنانيّة»
من معانيها ومضامينها بات يشكل تهديدا ً
للصيغة برمتها وليس للنظام.
بطبيعة الحال ،ال يمكن ألي عاقل أن يكون
معجبا ً بالديمقراطيّة اللبنانيّة بسبب عقمها
وعثراتها وفجواتها التي ال تُردم ،بل إنها تزداد
عمقا ً على ضوء اإلنقسام حول الثوابت الوطنيّة
الكبرى وفي مقدّمها مسألة الهوية والسياسة
الخارجيّة والدفاعيّة .وال يمكن ألي مواطن يحلم
بالمساواة في وطن واحد موحد أن يتغاضى عن
الفواصل السياسيّة واالجتماعيّة الكبرى القائمة
في المجتمع ،والتي تميّز بين المواطنين وفق
إنتماءاتهم الطائفيّة والمذهبيّة.
إال ّ
أن كل ذلك ال يعني القبول بأي شكل
من األشكال بأن تُسقط هذه الديمقراطيّة ذات
الطابع التوافقي ،رغم مصاعبه الجمّ ة ،لتُستبدل
بديكتاتوريّة مقنّعة تسلخ لبنان عن محيطه
العربي وتعيد تركيب أسسه اإلجتماعيّة وفق
معطيات جديدة ال تتالءم مع طبيعة تكوينه
ودوره ورسالته ،وتع ّرضه لمخاطر قد تطيح
بكل الصيغة الحالية.
الطبيعة التعدديّة للديمقراطيّة اللبنانيّة تعني
إستحالة القبول بفكرة مصادرة أي طرف للقرار
الوطني اللبناني المستقل أو القبول بأن يُفرض
الرأي السياسي لهذا الفريق أو ذاك على الشرائح
األخرى من اللبنانيين .ولقد د ّلت كل التجارب
السابقة ،وبعضها كان داميا ً ومؤلما ً أنّه ما من
أحد يقدر على فرض إرادته السياسيّة على
اآلخرين ،حتى ولو كانت األكالف باهظة.
ماذا يعني ،على سبيل المثال ،أن يستحضر
«نموذجي» إميل لحود وميشال
محور الممانعة
ْ
عون للرئاسة مجدداً؟ هل فعالً هذا ما يتوق إليه
الشعب اللبناني بعد كل المآسي التي تسبب
بها كل منهما ،على طريقته ،لجميع المواطنين
دون تفرقة أو إستثناء؟ هل حقا ً المطلوب
إعادة إستنساخ تلك التجارب الفاشلة والسيئة
في الحكم ووضع البالد «تحت رحمتها» لست
سنوات إضافيّة؟
لم يعد بوسع محور الممانعة أن يفرض
الرئيس الذي يريد على اللبنانيين ،ولو كان
بوسعه مع حلفائه لتعطيل إنتخاب شخصيّة
وطنيّة تتسم باالعتدال وتعيد الثقة بلبنان .أهكذا
تُدار األوطان؟

٤
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أنا والرئيس سعد الحريري" ...حاكيتو ما ر ّد"
خرجت من "المستقبل" وتعرّضت لمؤامرة في اإلنتخابات
للدكتور مصطفى علوش تجربة سياسية غنيّة بعضها حديث في
السياسة وبعضها مخفي ّ ولم يسبق أن كشف عنه إال لمامًا .النائب
السابق ونائب رئيس «تيار المستقبل» قبل أن يستقيل من التيار كان
منتظمًا في العمل األمني في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وتحديدا في العمل الخارجي الذي كان يديره وديع حداد الرجل اللغز
ِّ
والمخطط للكثير من العمليات األمنية وخطف الطائرات .بعد انتقاله إلى
ّ
الطب في الجامعة األميركية وبعدما أصبح طبيبا مقيما أعجبته
دراسة
ظاهرة ميشال عون في العام  1988فأ ّيده وتر ّدد إلى قصر الشعب
كبّارة صار كبري بالعمر وبدّو ينهي حياتو
نجــــم الهاشــــم
السياسية وهو وزير» .قلت :أي وزارة؟ قال:
العمل .قلت :أنا أصال ال أذهب إىل الضاحية.
هل التقيت الرئيس سعد الحريري بعد
قال :املرة الجايي انشالله.
ترشيح العماد عون؟
يف العام  2018لم أكن أريد أن أترشــح
 بعد موافقة الرئيس ســعد الحريريإىل اإلنتخابات النيابية .راجعت حســاباتي،
عىل ترشيح العماد ميشــال عون لرئاسة
إذا ّ
ترشحت ممكن أن يسقط سمري الجرس.
الجمهورية ،التقينا يف إطار املكتب السيايس
قلت له إنني لن ّ
أترشــح .زارني وشكرني.
الذي لم يكن يجتمع ّإل نادرا ً وقال لنا« :من
وقال هذا قــرار حكيم .لم ِ
أت عىل ســرة
ه ّلق ورايح ما بدّي حدا يناقشني .أنا رئيس
اإلنتخاباتّ .
رشح ديما جمايل .قلت له إنها
التيار ومش كل واحد يطلع يل بفكرة شكل.
كالمي بدّو يميش»ّ .
«مش ممكن تق ِّلع» .قال :بدّي ياها .تك ّلف
صفقوا له .طلبت الكالم
تشــكيل الحكومة بعد اإلنتخابات وطالت
وقلت« :اسمح يل دولة الرئيس .هل حرضتك
القصة نحو  7أشــهر .كل الــكالم كان أنه
تدير رشكة خاصة أم حزبا ً سياســياً؟ أي
ســيكون وزيرا ً للصحّ ة أو الداخلية .كنت
واحد منّا الزم يناقشــك ويعارضك ويعطي
ألتقيه وأسأله :أنا شو؟ ويقول يل :ما يف يش
رأيو .هيدا واجبنا تجاهك وهيدا دورنا .لسنا
بعد .وكان يقول لبعــض املحيطني به :ما
جمعية خريية .نحن تيّار ســيايس وممكن
بيقطع معي مصطفى.
كل واحد يكــون عندو
ما بــدّي جيب حدا متل
طموح حتى لينافســك
معني املرعبــي .ليش؟
عىل الرئاسة ومش عيب
ألنو اإلتفــاق اليل كان
ِّ
نعــر عن رأينــا» .قال:
بعد ترشيحه العماد عون
صاير مع جربان باسيل
ولكن
قصدي.
هيدا
«مش
لرئاسة الجمهورية قال لنا
إذا أخذنا قرارا ً
ما بيمرق فيه مصطفي
املكتب
يف
الرئيس سعد الحريري :من هلّق
علــوش .ولكنه لم يكن
السيايس يُطبَّق القرار».
بعدها لم يعــد يجتمع ورايح ما بدّي حدا يناقشني يقــول يل ذلك .زرته قبل
أنا رئيس التيار ومش كل واحد أســبوعني مــن تأليف
املكتب السيايس.
بعد أزمته يف اململكة يطلع لي بفكرة شكل كالمي الحكومة .قلت له :دولة
الرئيــس إذا مش قادر
العربيــة الســعودية
بدّو يمشي
تو ّزرني ّ
خبنــي .قال:
نصحته بعــد عودته أن
بعد ما يف يش .ســألت غطاس خوري .قال
يبقى عىل اســتقالته .قلت لــه :هذه هي
نفس اليشء .صار كالم أنّني سأكون وزيرا ً
الطريقة الوحيدة التي تستطيع من خاللها
لشؤون املهجرين مح ّل معني املرعبي.
أن تنقذ زعامتك .قال :كيف؟ قلت له« :هيك
ّ
اعتقدت إنها توجيهات سعد الحريري.
وبتخل
بتخلص من عبء ميشــال عــون
ّ
قبل إعــان الحكومة بربع ســاعة زرته.
تلتف حواليك وما بتكون زعَّ لت
الناس ترجع
وصلت وكانت خارجة من عنده ريّا الحسن.
الســعودية وبرتجع تفتح الباب لتصحيح
ســ ّلمت عيل ّ وقالت sorry :مصطفى .ما
العالقة» .ولكن كان قد سبق السيف العذل.
ً
واقفا
فهمت ليش .دخلــت لعنده بقــي
طلب مني أن أبقى إىل جانبه .ولكن ما عدت
ينظر إىل األرض .ســألته :بــدّك ّ
تقل يش
أذهب لعنده ّإل إذا هو طلب ذلك .كان يطلب
دولة الرئيس؟ قــال :ال .قلت :أبداً؟ قال :ال.
منّي أن أخفف عن ميشــال عون ،ولكن لم
قلت :الله ّ
يوفقك .طلعت بالسيارة وتأ ّلفت
أتم ّكــن من التخفيف ال عــن عون وال عن
الحكومةّ .
عبت عن امتعايض وهجم عيل
باسيل.
الذباب اإللكرتوني .حصل جدال بيني وبني
باسم الســبع الذي قال يل :شو رأيك تعمل
الدخول إلى الحكومة
نائــب رئيس «تيار املســتقبل» ّ
محل بدل
الوزارة؟ أنت عم تك ّذب ،ســعد الحريري ما
هل عرض عليك أن تكون وزيرًا؟
وعدك بيش .قلت له :ما حدا بيشرتيني وأنا
 يف العــام  2016بعــد انتخاب عونال أك ّذب ســعد الحريري إذا كان يقول ذلك.
كان يفــرض أن أكون وزيــراً .زرته فقال
اعرتضت بعدها عند الرئيس سعد الحريري
يل« :مصطفى بــدّك تبيعنــي ياها» .قلت
وأوصلت إليه عرب «الواتس أب» أنني لم أعد
له :هل هي ملكي؟ قــال« :أل ألنّو أبو العبد

علوش والرئيس سعد الحريري وصورة رمز الوفا

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 .ومن هناك سيبدأ
مسيرته في تيار المستقبل .عالقته مع الرئيس سعد الحريري شهدت
تباينات بقيت مضبوطة حتى حان موعد الخالف الكبير مع انتخابات أيار
النيابية وخروجه من تيار المستقبل.عن هذه المرحلة يتحدّث علوش
في هذه الحلقة األخيرة من روايته السياسية.

علوش والئحته في انتخابات 2022

أريــده وال أريد «التيار» .وانقطعت العالقة
لفرتةّ .
تدخل املفتي مالك الشــعّ ار ورشيد
درباس الذي قال يل :الرئيس ســعد بحاجة
لك وال يمكن أن ترتكــه .قلت له :هو الذي
تركني .كان يتحدث معي عىل الهاتف وكنت
ّ
أتعش يف مطعم مقابل بيت الوسط .سألته:
شو املطلوب؟ قال :هو حابب يشوفك .قلت
له :أنا مقابل بيت الوسط .بعد دقائق اتصلوا
بي من بيت الوســط وقالوا الرئيس سعد
الحريري ناطرك جوّا .كانت الســاعة 11
ّ
ونص بالليل .دخلت أنا وزوجتي .استقبلنا
وحكاني كالما معسوال .قال :شهر العسل
بيني وبني جربان باســيل ّ
موقت وأنت أوىف
النــاس إىل جانبي وال أنــى مواقفك .أنا
بحاجة لك وما فيــك ترتكني .كانت ال تزال
لدي سيارة مصفحة كان وضعها بترصّيف،
قلت له إنني ســأعيدها إليه .طلب مني أن
أحتفظ بها .وقال :يمكــن تحتاجها .أخذ
صورة يل معه ونرشها مع عبارة «مصطفى
علوش رمز الوفا» .ولكنّنــي كنت أرى أن
األمور تتدهور.

القطيعة ثم االستقالة
بعدها أصبحت نائبا للرئيس سعد
الحريري في تيار المستقبل ثم
حصلت القطيعة واستقلت؟

 بعد انتفاضة  17ترشين نزلت لعنده.قلت له :برتجّ اك دولة الرئيس استقل .قال:
ملــاذا؟ قلت :ألنو حا ّ
طينــك بالواجهة .أنت
تتبهــدل وهنّي بيحكوا مــن وراك .عمول
الخطــوة الالزمة .قــال :اعطيني يومني.
خرجــت من عنــده وقلت إننــي نصحته
باإلســتقالة وأعتقد أنه سيستقيل .بالفعل
عاد واستقال وكنت سافرت إىل أمريكا .ولكن
اعتقدت أنه سيعود إىل مرحلة النضال وليس
إىل التفاهم من جديد مع باسيل وعون ليعود
رئيسا ً للحكومة.
اقرتح أن ننشــئ هيئة رئاسة للتيار
وأكون أنا نائبا ً للرئيس للشؤون السياسية.
قلت :عال .زعلــوا الذين كانــوا يف املكتب
الســيايس .اعتقدت أنه اقرتاح جدي .كان
أحمد الحريري وجماعته وأحمد هاشــمية
وجماعتــه .ولكن اعتربت أنّنــي يمكن أن

أكون يف هذا املنصب لع ّلنا نستطيع أن نفعل
شيئاً .بعد فرتة اكتشفت ّ
أن املسؤولية مجرد
صورة .أرسلت له أول رسالة أنّني مستقيل
ألنّني يف مــكان ال يحمل أيّ معنى .قال :ال
أقبل .أنت من عظام الرقبة .بعد ستة أشهر
أرصيت عىل اإلستقالة وحصلت القطيعة.
ّ
وترشــحت إىل اإلنتخابات واشتغلوا ضدّي
وعملــوا عيل ّ لعبة سياســية .كان عاد من
اإلمارات وأعلن تعليق العمل السيايس .وكان
عىل أســاس أن ال نخوض اإلنتخابات .كنت
أتراســل معه وكان يقول« :انتظر شــوي
وبكرا منفرجيهم».
ملا رجع اتفقنا عىل أســاس أن يستم ّر
«تيار املستقبل» يشتغل باإلنتخابات ولكن
ّ
بيرتشــح مــن التيار وعــى األق ّل
ما حدا
نشــتغل عمل حزبي .قال بوعدكم بهاليش.
يف اليوم التايل أعلن اإلنســحاب .راح ورجع
يف  14شباط .قلت أتواصل معه لنعرف ماذا
علينا أن نفعل .طلبت مقابلته .لم ير ّد عيل.
أرســلت له أنّني مؤيد ملبادرة الرئيس فؤاد
السنيورة .وسألته :شــو رأيك؟ ما ردّ .قلت
لــه :دولة الرئيس ما بيصري تنســحب من
الحياة السياسية .ق ّل لنا شو البوصلة؟ ما ر ّد
عليي .طلعت عاإلعالم وأعلنت تأييد مبادرة
الرئيس الســنيورة مع أنّني لم أتحدّث معه
يف هذا املوضوع .بدأ الذباب اإللكرتوني لتيار
املســتقبل يهاجمني .أرسلت له أنّني مرص
عىل اإلســتقالة فقبلها .قلت له :أَعلِن ذلك.
أَع َلنَها بطريقة مه ّذبة.

لماذا ّ
ترشحت لإلنتخابات؟

ّ
أترشح نظرا ً للكلفة
 ما كنت أريد أناملادية .صار أحمد فتفت يتّ ِصل ويشجعني.
حكى معي الدكتور إييل خوري من «القوات»
وأرشف ريفي وكلهم يف الجو نفســه .كنت
ال أزال أف ّكر أنّنــي ال يمكن أن أقدم عىل أيّ
خطوة قد تؤذي ســعد الحريري .آخر يش
حكى معي الرئيس السنيورة .قال :ما عندك
خيار؟ قلت لــه :غــر وارد ال أريد خوض
هذه التجربــة .يف أحد األيام اتصل بي أحمد
الحريري وأحمد هاشمية .قاال إنهما يتّصالن
من ابو ظبي .وين كانوا يعني؟ عند الرئيس
ســعد الحريري .قاال :نحن عم نحكي معك
ّ
ترتشح .سألت :يعني
من أبو ظبي بدّنا ياك

الرئيس الحريري بدّو ياني ّ
أترشــح؟ قاال:
ما يف هو يق ّلك هيــك .نحنا عم نق ّلك .قلت:
هناك رشوط .قاال :نحن جايني ومنســهّ لك
األمور .اعتقدت أنهما يتحدثان باسم سعد
الحريــري .ولكن كانت لعبــة قذرة منعت
التفاهم مع «القوات» واللواء أرشف ريفي
مع أن األمور كانت ماشــية .ش ّكلنا الئحة
وعدد من املرشحني دفعوا ماال ً وحصل عليه
ّ
سيشغل تيار
أحمد الحريري عىل أساس أنه
املستقبل به ولكنّه لم يفعل .باعوني برنامج
عاطل .إجت التوجيهات باآلخر من عند سعد
الحريري وأحمد الحريري ما حدا ينتخبني.
انتهــت العالقة .حاول غطــاس خوري أن
يصلح األمور .قلت لــه :إذا أردت تصحيح
الوضع فعىل أمني عام «تيار املســتقبل» أن
ير ّد املال الذي أخذه وأن تت ّم محاســبته .ما
صار هاليش .أعلنت إنها كانت لعبة من سعد
الحريري وليس من أحمد الحريري.
كنت ناوي أخــرج بالكامل من العمل
الســيايس ولكن ق ّررت أن أكون يف «املجلس
الوطني ملواجهة اإلحتــال اإليراني للبنان»
مع فارس ســعيد وأحمد فتفــت .الرئيس
فؤاد السنيورة لم يقبل أن أخرج من الحياة
السياســية .شــخصيا ً حتى لو رجع سعد
الحريري سأكون ضده.

تعتقد أنه سيعود؟

 كال .عندمــا أتــى رفيــق الحريريإىل الســلطة كان من ضمــن مرشوع دويل
وإقليمي .مــا هو املرشوع اإلقليمي والدويل
الذي قد يعيد سعد الحريري؟

هل من الممكن استعادة الدور
السني؟

 أكيد هناك إمكانية .ولكن ما حدا بدّويستحي .ليش الســنيورة مستحي؟ يطلع
يتح ّرك .أنا .أحمد فتفت .الناس اليل بعدهم
موجودين .هالشــباب الــي عندهم قدرة.
معظم النواب اليل طلعوا ما بيمثلوا الناس.
ال أعتقد أن املفتي يســتطيع أن يجمعهم
ألن كثرييــن منهم يفكــرون بمصالحهم
الشــخصية أوالً .باملال وبالوزارة وبعضهم
ناطــر يبيع صوتــو بانتخابات رئاســة
الجمهورية.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 986السنــــة الـرابـعـة
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مستشفيات البقاع لمواجهة الـ"كوليرا" ...تنشر الوباء!
الصحي الناتج عــن املصابني بالـ»كولريا»
زحلــــة ـ لوســــي بارسخيــــان
والذين يعالجون يف املستشــفيات .وهو ما
يسهم برأيها «بإنتشار الوباء ويحوّل النهر
يف إطار جولته امليدانية املواكبة إلنطالقة
حملة التلقيح ضد وباء الـ»كولريا» يف البقاع
إىل ناقل لــه» .ومن هنا جاء طلب املصلحة
يوم األحد املايض ،سأل وزير الصحة فراس
من وزارة الصحة «للتحرك العاجل وحماية
األبيــض عن واقع معالجــة مياه الرصف
الصحة العامة والحد من انتشــار األوبئة،
الصحّ ي الناتــج عن مستشــفى الياس
من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة ومراقبة
الهــراوي الحكومي ،وهو للمناســبة من
املؤسسات الصحية واملستشفيات الواقعة
املستشــفيات التي أعلن
ضمن الحوض».
عــن تجهيزها يف منطقة
يف إتصــال مع «نداء
زحلة إلســتقبال مرىض
الوطن» يرشح مدير عام
الـ»كولــرا» .وبالتــايل
املصلحة ســامي علوية
مصلحة الليطاني تذ ّكر
ً
ّ
أن «املرســوم املتعلــق
تشــ ّكل وفقا لرأيه ،أحد بالقرارات القضائية التي
بالنفايات الصحية واضح
أســس الخطة الناجحة
ُتلزم المستشفيات
ورصيــح ،ويميــز بني
التي وضعتها الوزارة للح ّد
من عدد الوفيات الناتجة بمعالجة مجاريرها قبل
نفايات ســائلة ،وصلبة.
وإذا كانــت النفايــات
عن املرض.
إطالقها في النهر
الصلبــة تعالــج حاليا ً
إال ّ
أن سؤال األبيض
بواســطة جمعية ّ ،Arcenciel
كما ّ
فإن معظم
تبي الحقاً ،يســتند إىل مضمون كتاب
النفايات السائلة تصبّ يف الليطاني من دون
تلقتــه وزارة الصحة من املصلحة الوطنية
معالجة .بينما املرســوم ّ
ينص عىل وجوب
لنهــر الليطاني بتاريــخ  3ترشين الثاني
تبي فيه ّ
الجاريّ ،
أن يكون املستشــفى موصــوال ً بمحطة
أن «معظم املستشفيات
تكرير عمومية .أمّ ا إذا كانت حالة الرصف
الواقعة يف الحوض األعىل لنهر الليطاني بما
الصحّ ي خطــرة أو كان املستشــفى غري
فيها الحكومية ،وعددها  18مستشــفى،
مربوط بشــبكة الرصف الصحي ،أو كانت
من بعلبك حتى القرعــون ،تحول رصفها
شبكة الرصف الصحي التي يرتبط بها غري
الصحي وكافة النفايات السائلة الناتجة عن
مربوطة بمحطة التكرير ،ففي هذه الحالة
نشاطها الطبي مبارشة إىل شبكة الرصف
يجب أن يُجهّ ز املستشــفى بمحطة تعالج
الصحي ،مــن دون أي معالجــة أولية أو
رصفه الصحي قبل ترصيفه لخارجه».
تعقيم .وبالتايل قدّرت كمية الرصف الصحي
ويضيف علويــة« :ال يجــوز يف ظل
غري املعالج الناتجة عن هذه املستشــفيات
الحديث عن الـ»كولريا» أن تتحول النفايات
بمليون مرت مكعب».
الناتجة عن املستشــفيات سببا ً لتفشيه،
هذه النفايات الســائلة صارت تحوي
وخصوصــا ً مــن يســتقبل منها مرىض
أخرياً ،أيضا ً وفقا ً لكتاب املصلحة ،الرصف

٥

تجمع كاثوليكي جديد
ّ
خــاص "« -نــداء الـوطــن"»

صورة من األرشيف لشواهد من تلوث مجرى نهر الليطاني

الـ»كولريا» ،والتي تذهب مياهها اآلســنة
إمّ ا اىل أراض مكشوفة أو اىل شبكات تصب
بالليطاني مبارشة».
هكــذا إذا ً يكون وبــاء الـ»كولريا»
ومعايري الوقاية منه ،والتي تتطلب حماية
مصادر امليــاه أوالً ،قد أعادت إحياء ملف
املستشــفيات القائمة يف الحوض االعىل
لنهــر الليطاني ،ورصفهــا الصحي غري
املعالج ،والذي كانــت املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني قــد بدأت بخوض معركته
القضائية منذ ســنة  ،2018بالتزامن مع
إحالة املعامل اإلنتاجيــة يف هذه املنطقة
عىل القضاء أيضاً ،حيث تم ّكنت املصلحة،
وفقا ً لعلوية ،مــن إنتزاع قرارات قضائية
بإلزامها جميعها برتكيب محطات ملعالجة
النفاياتّ ،إل أنّه ّ
تبي بعد أربع ســنوات
من صدور هذه القــرارات أن أقليّة منها

إلتزمت بالقــرار القضائي ،فيما مجارير
ك ّل املستشــفيات املتبقيــة ،ومن بينها
مستشــفى «الدولة» ال تزال تسبح يف نهر
الليطاني.
املفارقة يف املوضوعّ ،
أن مستشــفى
الياس الهراوي الحكومي يقع ضمن نطاق
مدينــة زحلة ،التي ترتبــط أقنية الرصف
الصحّ ــي فيها بمحطــة للتكرير ،هي من
بني محطات قليلة كتب لها اإلســتمرارية
عىل مجرى نهر الليطانــي .إال ّ
أن مرشوع
ربط املستشفى بالشبكة الرئيسية ،ال يزال
ينتظر إســتكمال أجزاء الشبكة الرئيسية،
والتي أقر تنفيذها منذ سنوات طويلة .فيما
يقول علوية ،أنــه «حرض وباء الـ»كولريا»
ولم تستكمل هذه األجزاء حتى اآلن» .فهل
يضــع الـ»كولريا» خطة إســتكمال هذه
التجهيزات عىل الطاولة مجدّداً؟

يف وقت يتع ّمق الخطاب الطائفي
ويزيــد من حدّة االنقســامات ،قررت
مجموعة من الشخصيات الكاثوليكية،
تنــادت تحت اســم حركــة ‹›التجدد
للوطن›› ،الســر عكــس التيار ،نحو
املواطنــة بشــكل محدد ،مــن خالل
اطالق تج ّمع هو أشــبه بلوبي ضاغط
ينطلق مــن الطاقات التــي تختزنها
الطائفة وقدرتها عىل م ّد الجسور بني
مختلف القوى الطائفية والسياســية
سار
واالجتماعية ...خصوصا ً بع َد انحِ ِ
َور الطائفة وتراجــع حضورها عىل
د ِ
الصعي ِد ال َو َ
َّ
طني ،حيث يهدف اللقاء الذي
سيُعقد يوم السبت املقبل تحت عنوان
«الروم الكاثوليك ،من ريادة التأسيس إىل
«اله َم ِم
هواجس املصري›› ،إىل استِنهاض ِ
ّور والحضور».
الستِعا َد ِة الهويّةِ والد ِ
فتنادى أصحاب املبادرة «للتو َ
اص َل
ِّ
فنؤس َس ق َّو َة
رب تشــبيكِ طاقاتِنا
أوال ً ع َ
غط إيجابيَّة تحفــ ُ
َ
ض ٍ
ظ لبنان الكيان
ّ
وترس ُخ مصلحتَه ال ُعليا وواجبَنا
والدولة
يف املســاهمة بإعادة ّ
توهج إشــعاعِ هِ
الحضاري يف الداخل والخارج».
وســيت ّم العمــل عــى وضــع
ِقطاب مو ِاردِنا
«اإسرتاتيجي ًَّة علمي ًَّة الست
ِ
نشارك بفعاليَّةٍ يف استعا َد ِة
وخرباتِنا َو ْل ِ
القرار الوطنــي ولندعَ م ك ّل القطاعات
ُ
يعكس إيمانَنا وقدراتِنا
الحيَّة يف لبنان بما
حفاظا ً عىل انفسنا وعىل والوطن» .كما
سيتم االعالن عن «مانيفستو» التجمّع.

مســـاحة حـــرّة

النظرية األزهرية لبنانية بامتياز
طانيـــوس شهــــوان

(*)

يتّصف العيش املشرتك اللبناني بما ال يتّصف به
أيّ عيش تعــدّدي يف أي مجتمع من مجتمعات العالم
املعروفة .وقد كثــرت يف الســنوات االخرية حمالت
التجني عىل التعدديــة اللبنانية باعتبارها منتجا ً من
منتجات الرومانســية السياســية اللبنانية التي ال
تســتحق كل هذا اإلطراءّ ،
وأن التغنّي بفرادتها هو
إطناب يف غــر مح ّله .ويضيف أصحــاب هذا الرأي
عىل مقوالتهم هــذه ّ
أن التعدّد االجتماعي معمّ م عىل
ّ
مجتمعات العالم قاطبــة ،وأن لبنان ال يتف ّرد يف هذا
النسق االجتماعي والتعدديّ ،
وأن هذه امليّزة اللبنانية
ّ
لم تعد قيمة مضافة يحق للبنــان وللبنانيني التغني
بها.
فما هي فرادة الصيغة اللبنانية والعيش املشرتك
اإلسالمي املسيحي يف لبنان؟ وهل هما يتماثالن فعالً
مع كل أنواع التعــدّد يف العالم؟ وهل نبالغ يف الحديث
عن فرادتهما وأهميتهما؟
شاءت الظروف أن تتزامن هذه الحملة الشعواء
عىل التعدّد اللبناني مع الزيارات املتواترة التي قام بها
البابا فرنســيس اىل منطقة الرشق االوسط ،والخليج
واملغرب العربيني؛ فتأتي زيارة البحرين الخامســة يف
سلســلة زياراته اىل بلدان عربية بدأت بمرص يف العام
 ،2017فاإلمارات العربية املتحــدة واملغرب يف العام
 ،2019فالعــراق يف العام  .2021وقــد أفضت هذه
الزيــارات اىل إنتاج مجموعة مــن الوثائق واملواقف
املتعدّدة يف شأن الحوار اإلسالمي املسيحي والقضايا
والتحديات املشرتكة املتّصلة بمستقبل البرشية وإال َم
هي ذاهبة اليه.
غري ّ
أن الالفت يف زيــارة البحرين كانت «نظرية
التعارف الحضاري» التي عــرض لها فضيلة اإلمام
األكرب الدكتور أحمد الطيب ،شــيخ األزهر الرشيف
ورئيس مجلس حكماء املســلمني ،يف اختتام « ُم ْل َ
تقى
َّ
أجل التعايش اإلنساني» ،كنقيضة
الشق والغرب من ِ
لنظريــة «رصاع الحضــارات»؛ فاألوىل ،بحســب
ســماحته« ،رشقية إســامية» ،فيما الثانية ،وهي
مؤصالً ّ
ّ
أن هذه النظرية
نقيضتها« ،غربيــة» .وأردف
القرآن
«تســتن ُد ( )...إىل كلمةِ «التَّعا ُرف» الواردة يف
ِ
ول ُقرآنيةٍ
إطارها ال ُك ِّل إىل أ ُ ُ
الكريم ،كما تســتن ُد يف
ص ٍ
ِ
ثالثة:

األصــ ُل األوَّل :هــو أ َّن الل َه تعاىل َ
خ َل َ
ــق عبادَه
مُختلِف َ
ون وال ُّلغةِ والدِّين ،وخصائص
ني يف العِ ْر ِق وال َّل ِ
أخــرى غريها ،وأنَّهم ســيبقون مختلفــ َ
ن يف هذه
آخر لحظةٍ يف عُ م ِْر هذا الكون...
الخصائص إىل ِ
األص ُل الثاني :هو أنَّه تعاىل كما َ
َ
ْ
ــــق الناس
خ َل
مختلفــن؛ فال مَف َّر مــن أن يخلقهم أحــرارا ً يف ما
وإل ملا َّ
يعتقدونَّ ،
تحقق االختالف الذي جعله ُ
ســنَّته
يف َ
خ ْلقِ ه...
ْ
األصــ ُل الثَّالــث :إذا كان القرآن الكريــم يُق ِّر ُر
الحقيقتَني َّ
السابقتَني ،وهما :اختالف الناس ،وضمان
حُ ِّريَّاتهم يف ما يعتقدون ،فما هو نوع العالقة بينهم
سبيل لهذه
يف ما تُق ِّر ُره فلســفة القرآن؟! ليس من
ٍ
العالقةِ َّإل أ ْن تكو َن «التعا ُرف» ،الذي َر َ
س َم ُه الله تعاىل
إطارا ً للمُعامَالت والعالقات بــن النَّاس( »...إنتهى
االستشهاد).

المقاربة األزهرية ذات الجدّة

تأتي املقاربة األزهرية ذات الجدّة كأول تأكيد عىل
ّ
و»املستخفني»
فرادة التعدّد اللبناني وكجواب ملنتقديه
فيــه عىل اعتباره فاقدا ً لتلك الفــرادة التي «أدلجها»
لبنانيون فيما هي «عادية» تتماثل مع أنواع وأشكال
اجتماعية أخرى من التعدّد يف مجتمعات أخرى.
ال ب ّد يف البداية من االقرار ّ
بأن املقاربة التي عرض
لها اإلمام األكرب ،يف مضامينها وأسانيدها ،تفوق كل
ما قيل يف الزيارات البابوية الخمس منذ العام 2017
من حيث جدّتها وفرادتها وخروجها عن املألوف؛ غري
أنها تتطابق مع التجربة اللبنانية يف العيش املشــرك
وتؤ ّكد فرادتها.
يف الواقع ،تد ّلل هذه النظرية ،واستنادا ً اىل «األصل
األول» ،اىل التحــوّل الكبري ،عىل مســتوى أحد أعرق
الرصوح الفقهيــة والفكرية اإلســامية ،عنيت به
األزهر الرشيف ،يف مفهوم اإلسالم للتعددية املجتمعية.
ألم يكن هذا املوضوع إشــكاليا ً حتى الزمن القريب
يف لبنــان والعالم العربي؟ ألم يكــن الحديث يف لبنان
عن التعددية الثقافية وعــن الوطن التعددي خطيئة
مميتة «تقوم القيامة عنــد ذكرها وال تعود تقعد»؟
ألم يستثري النداء األخري للسينودس من أجل لبنان يف
العام  1997حفيظة كثرييــن يف تلك املرحلة لعرضه
إلشكالية التعددية الثقافية ولطبيعة لبنان التعددية؟
ألم يكن الكالم عن التعــدّد كافيا ً العتبار البعض أنه

يد ّلل اىل توجّ ه رافعيه «التقسيمي اإلنعزايل»؟
أما الحديث عــن الحرية ،الذي عرض له صاحب
الســماحة يف «األصل الثاني» ،هذه الحرية املتالزمة
مع التعددية التي أ ّكــد عليها يف «األصل األول» ،فهي
مــا جعلت لبنان ،وعىل مدى مئــة عام ونيّف عرضة
لإلستهداف يف منطقة الرشق األوسط والعالم العربي،
ومن قبل األنظمة الشــمولية التي تح ّكمت بمفاصل
الحياة السياســية بعد نشــوء الكيــان االرسائييل
الغاصب .فالكل دون اســتثناء حاول تدجني التجربة
اللبنانية الديمقراطية واليتيمة يف العالم العربي يف تلك
املرحلة ،واعترب هؤالء ّ
أن آفتها الكربى هي الحرية.
ويأتي الحديــث ،يف «األصل الثالــث» ،ليؤ ّكد أن
العالقة بــن مختلفني أحرار ال يمكــن أن تكون إال ّ
«التعارف» الذي ينتج عنه «عالقة السالم بني الناس».
بعض من وقائع
ال بد يف هذا الســياق من استعراض ٍ
لبنانية ،مجتمعية وسياسية تؤكد «صوابية» املقاربة
األزهريــة يف محورها الثالث .ففــي لبنان الحديث،
الناشــئ منذ العام  1415 ،1920قرية وبلدة ومدينة
مأهولة بحســب الوثائق الرســمية تتوزع كما ييل:
 536قرية وبلدة ومدينة مسيحية و 532قرية وبلدة
ومدينة إســامية و 347قرية وبلدة ومدينة مختلطة
بني املسلمني واملسيحيني .وتتو ّزع هذه القرى والبلدات
واملدن عىل الجغرافيا اللبنانية من النهر الكبري شماال ً
اىل الناقورة جنوبــاً .وعىل الرغم مــن أعمال الفرز
األليم الذي أنتجته الحرب اللبنانية حافظت الرتكيبة
االجتماعية اللبنانية عىل تنوعها الفسيفســائي الذي
عرض له أعاله.

الدراسة المونوغرافية والديموغرافية

وتد ّلل الدراســة املونوغرافيــة والديموغرافية
لتاريخ تكوّن هذه البلدات ،املختلطة وغري املختلطة،
اىل ّ
أن هذا النســيج االجتماعي «معمّ ر» ويعود بعضه
اىل مئات الســنني وبعضه اآلخر اىل عرشات عقودها.
فماذا يعني مثالً أن يعيش موارنة ودروز يف بلدة واحدة
عىل مدى  400عام وأكثر؟ أال يكون هؤالء قد تعارفوا
وتثاقفوا وعاشوا معا ً م ّر االيام وحالوتها؟ وهم ،وإن
تقاتلــوا فقتل بعضهم بعضــا َ يف مراحل محددة من
التاريخ ،أما عادوا وتف ّكروا معا ً واستخلصوا عربا ً من
مراحل الرصاع والنزاع وبنــوا عليها فعقلنوا الحياة
املشــركة ،وهو ما نسميه العيش الواحد أو الصيغة،

وعاشوا معا ً يف خالصة القول «سالما ً شبه مستدام».
هل يشــبه هذا التعدد املتثاقف بني مســلمني
ومســيحيني ،التعدّد يف الخليج العربي حيث يستقبل
الخليج العربي االســامي قرابــة مليونني ونيّف من
املســيحيني ،الوافدين من الرشق األقــى والعالم
الغربي منذ عقود اىل شــبه الجزيــرة العربية للعمل
فيها؟ هل يشبه هذا التعدّد اللبناني التعدّد يف البلدان
العربيــة األخرى مــن مثل ســوريا والعراق ومرص
واالردن؟ هل يشــبه التعدّد اللبناني التعدّد األوروبي
حيث تســتقبل أوروبا العجوز ،منذ عقود معدودة،
مهاجرين ،من بينهم مسلمون؟
فرادة التجربة اللبنانية أنها ،ومنذ نشــؤ لبنان
الكبــر ،أي منذ مئة عام ونيّــف ،إنتظمت حياة هذا
النســيج االجتماعي املتعدّد يف إطــار حدود معرتف
بها دولياً ،وتفاعلت مكوناته يف إطار دســتور الدولة
اللبنانيــة ،الذي كــ ّرس عالقة «قانونيــة» بني هذه
املكونات االجتماعيــة يف إطار بلديــات ،واتحادات
بلديات ،ويف إطار قائمقاميات ومحافظات ومجالس
نيابيــة ووزاريــة وزارات وقطاع عــام .وكان هذا
التفاعل ،وعىل عكس ما كان يجري يف الدول الوطنية
التي نشــأت يف املنطقة العربية ،تفاعالً يشــعر فيه
املسيحيون واملســلمون بح ٍّد أدنى من النديّة .فالذين
يقارنون العيش املشــرك بني املسيحيني واملسلمني
يف لبنان بالعيش املشرتك يف ســوريا والعراق ومرص
وغريها ،وذلك املســتج ّد يف الخليج العربي ويف العالم
الغربي ،ويعتربون ّ
أن هذا العيش املشرتك فيها متماثل
مع العيش املشرتك يف لبنان هم مخطئون.
ختاما ً تتطابق املقاربة األزهرية «التقدمية» مع
التجربة اللبنانية وتؤكد عىل فرادتها .وإذا كان سماحة
اإلمام األكرب قد اعترب أن نظريته «رشقية إســامية»
فنحن نعتقد أنها نظرية لبنانية بامتياز ،وهي درزية
ومسيحية وإسالمية دون أدنى شك .وإذا كانت دوائر
الحوار يف العاملني اإلســامي واملسيحي تجهد لتنظيم
منتديات حوارية بني قياديي الصف األول ،وهذا جيّد
ومطلوب ،فالتاريخ اللبناني ،بشقيّه القديم والحديث،
يد ّلل اىل انتظام منتديات حوار دهرية بني املسيحيني
والدروز واملسلمني منذ مئات السنني ،وهي منتديات
يومية ّ
ترســخت يف الدســاكر اللبنانية ،وتضاهي يف
قيمتها منتديات الحوار العاملية.
(*) باحث
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قلق في «"عين الحلوة"» واإلتصاالت تط ّوقه

الرئيس الالئق

صــيــدا  -مـحـمــد دهـشــة

آخر األوصاف التي أتحفنا بها مسؤولو
«حزب الله» بشأن الرئيس العتيد «لشعبنا
المقاوم» هي «اللياقة» .وبالطبع ليست
«اللياقة» البدنية هي المقصودة ،أو تلك
االجتماعية ،فهما من القشور الدنيوية التي ال
تقدّم أو تؤخر في المطلوب والمراد.
وعلى فكرة« ،الرئيس الالئق» موجود ومعروف
وحاضر ،تماما ً كما كان سلفه ،وال يحتاج ّإل إلى
بعض الصبر لضخ الوعي في مواقف المعارضين
المكابرين ،فيرتقي حينها إلى قصر بعبدا
ويستوي ملكا ً متوّجا ً على الكرسي ،وإن كان
سيملك وال يحكم ،بوجود الحاكم األصلي الذي
يستعصي على التقليد والتزوير.
غير ذلك من التفاصيل التافهة ،التي مهما
استغرقت من وقت سيصار إلى تذليلها .وفي
االنتظار تبقى الفوضى هي السائدة ،سواء على
صعيد الدستور ،حيث يدخل التشريع على
خط إلزامية انهاء الشغور الرئاسي ،وسواء
على صعيد القضاء من خالل العمل الدؤوب
والمفتعل ليتشظى أكثر فأكثر وتتناثر شظاياه،
بعدما تحوّلت ساحته إلى حلبة مصارعة حرة،
وسواء من خالل تضييق الخناق على لقمة
الشعب البائس والمدجّ ن مع التبشير ببلوغ
سعر صرف الدوالر سقف الخمسين ألف ليرة
لبنانية ...والخير لقدام.
واألنكى ّ
أن من يك ّرس الفوضى يتهم
المنتفضين والمعترضين على المنظومة بأنّهم
المتآمرون وعمالء السفارات .ويبدو ّ
أن هذه
هي االستراتيجية المطلوبة والمتواصلة ال تزال
تنفذ بحذافيرها ،سواء في الدول المصادرة
سيادتها ،أو في العمق اإليراني ،لتبرر سياسة
الحديد والنار المتبعة ،والملحق بها سيناريو
متنقل لالحتجاجات واالجتياحات وإبادة ثقافة
إلرساء ثقافة أخرى ال قوام لها إال وثنية الصور
والشعارات وإلغاء المنطق ،وااللتزام بتبعية
خشبية تسود القطيع الطائفي واإليديولوجي،
ومن يخرج عنها يهدر دمه.
وعليهّ ،
فإن «عمالء لبنان» ال يختلفون عن
«عمالء إيران» ما دامت غرفة العمليات واحدة،
والوسيلة األفعل واألنجع لمواجهتهم تكون
بفرض التفاهم على اسم بعينه ،يكون الئقا ً
بلقب «المقاومة» التي لم يبق منها ّإل التسمية،
مع ترسيم الحدود التطبيعي مع إسرائيل.
وليس مهما ً أن هذا الترسيم استدعى من
األمين العام لـ»الحزب» حسن نصرالله استخدام
مهاراته في الطوبوغرافيا ليبرر تنازل لبنان عن
جز ٍء من ثروته المائية والنفطية والغازية ،حتى
يلتف على الغضب الشعبي اللبناني ،وليزيل
الشك والتململ في بيئته الشيعية.
وال عجب أن طويت هذه الصفحة وصار
التطبيع بدوره تفصيالً تافهاًّ ،
ألن المواجهة
مع «العدو اللبناني» وفرض «الرئيس الالئق»
أولوية لها مالمح معركة وجودية أشرس من
معركة مواجهة العدو اإلسرائيلي ،بعد االكتفاء
بالحروب الكالمية من جهة المحور ودرة تاجه.
ومعركة القضاء على «أعداء الداخل» تتطلب
بعض اإلجراءات الموضعية ،تماما ً كما كانت
تجري األمور وال تزال ،وذلك من خالل فبركة
بعض األحداث األمنية ببصمات «داعشية» ،في
ضوء الترويج لعمليات نوعية أدت إلى كشف
خاليا نائمة تستعد لالستيقاظ.
حينها يصيب المحور عصافير عدة
بعمليات إرهابية غب الطلب ،تحت عنوان
«االسالموفوبيا» ،الذي يح ّرك هواجس الغرب
ويثير رعبه ،ويلين مواقفه ،ويدفعه إلى القبول
بتوكيل المحور إياه مواجهة هذا الخطر ،مقابل
التسامح مع أطماعه ونفوذه في المنطقة ،ما
يعطيه امتياز استثمار غول التطرف لمشاريع
تخدم أجنداته ،وتحديدا ً في لبنان.
وملء الشغور الرئاسي ،وليس إجراء انتخاب
لرئيس جديد ،هو أحد المشاريع في المرحلة
الراهنة ،وإن من دون استعجال .المهم أن
تنضج التسوية القائمة على اإلرغام ،والمهم
رفض استحضار أسما ٍء أخرى ال تناسب
«شعبنا المقاوم» الذي يختلف ويتعالى عن
الشعب اللبناني «اآلخر» بكل طوائفه ومذاهبه.
واألهم ّ
أن «الرئيس الالئق» سيأتي هو بلمحه
وشحمه ودون سواه ألن الحاكم بأمره ،وفي
«مواجهة االستحقاق الرئاسي يعرف من يريد
ويتحرك من أجل أن يأتي إلى الرئاسة من
يريد».

عاش مخيم عني الحلوة حالة من
القلق والحذر عقب وفاة أحد عنارص
قوات األمــن الوطني الفلســطيني
محمــد ســعد عبداللــه امللقــب
بـ»العراقي» ،صبــاح أمس ،بعدما
أصيب خطأ يف اإلشكال املس ّلح مساء
الســبت املايض ،يف الشارع الفوقاني
بني شــبّان من منطقتي الصفصاف
(معقل االســاميني) والربكســات
(معقــل فتح) ونقل اىل مستشــفى
«الراعي» يف صيدا.
اإلشــكال الفردي عــى خلفية
تالســن وخالفات قديمة ،كاد يتطور
إىل إشــتباك ،كونه وقع بني شــابني
من منطقتني متجاورتني الصفصاف
والربكسات ،غري ّ
أن رسعة االتصاالت
التي جرت بني قيادة الطرفني لجمت
تطــوره وأدّت اىل تطويــق ذيولــه،
حيث تشــهد العالقة بينهما تنسيقا ً
عاليــا ً عقب مرحلة مــن الخالفات
الدامية توّجت بتشكيل «هيئة العمل
الفلسطيني املشرتك» ،برعاية رئيس
مجلس النواب نبيــه بري كمرجعية
سياســية وأمنيــة واجتماعيــة
للمخيمات الفلسطينية يف لبنان.
وعقــب إعالن نبأ الوفاة ،ســاد
الهلع يف صفوف أبناء املخيم ،وسارع
ذوو الطالب إىل إعادة أبنائهم الطالب
من مدارس «االونروا» خشــية تجدّد
اإلشــكال فجأة ،يف وقت نرشت فيه
قــوات األمن الوطنــي عنارصها يف
الشــارع الفوقاني ملنــع أي إخالل
باألمــن .باملقابل ،نــرت «عصبة
االنصــار» اإلســامية عنارصها يف
منطقة الصفصاف للغاية ذاتها ،بعد
اتصاالت كثيفة وتنســيق بني قيادة
الطرفني لقطع الطريق عىل أي توتر

عناصر «"األمن الوطني"» منتشرة في "«الشارع الفوقاني"»

جديد .ووصف قائد «القوة املشرتكة»
ظهر األربعاء بإنتظار وصول والدته
الفلســطينية يف مخيم عــن الحلوة
من العراق ،عــى أن تتقبل التعازي
العقيد عبد الهادي األســدي الوضع
يف قاعة الشــهيد زياد االطرش وسط
بأنّه هادئ ،وأ ّكد لـ»نداء الوطن» ّ
أن
املخيم.
«ال خلفيات تنظيمية وراء اإلشكال»،
وكانت القــوى الفلســطينية
الوطنية واإلســامية قــد نجحت يف
واضعا ً إياه يف خانة «اإلشكال الفردي
وتجــري معالجتــه» ،كاشــفا ً ّ
تطويق ذيــول اإلشــكال الذي وقع
«أن
يف الشــارع الفوقاني مساء السبت
اإلتصاالت التي جرت واللقاءات التي
املايض ،وتطــوّر إىل
عقدت خــال اليومني
إطالق نار بني شبّان
املاضيــن بني مختلف
من حــي الصفصاف
القوى الفلســطينية
الوطنية واالســامية قائد القوة المشتركة وآخريــن مــن حي
أ ّكــدت ّ
الربكســات وسقط
أن األمن خط
الفلسطينية لـ»"نداء
أحمر وممنوع اإلخالل الوطن"» :األمن خط أحمر بنتيجتــه جريحان
به أو إطالق النار».
احدهمــا العراقــي،
ونعــت «منظمــة التحريــر
تزامنــا ً مع قيــام «فتــح» بإحياء
الفلســطينية» و»فتح» وقوات األمن
الذكرى الثامنة عرشة لوفاة الرئيس
الوطني الفلســطيني وعائلة عبدالله
يارس عرفات يف مختلــف املخيمات
«العراقي» ،وأعلنت ّ
الفلســطينية وبعض املدن اللبنانية،
أن دفنه سيجري
حيث أقامت مهرجانا ً مركزيا ً يف قاعة
عرص الثالثــاء يف مدافن عني الحلوة
يف درب الســيم جنوب املخيم ،قبل أن
السال يف الرميلة – صيدا.
وتزامن اإلشــكال مــع حركة
تعود وتعلن تأجيل مراسم التشييع اىل

سياسية فلســطينية الفتة وزيارات
قام بها ك ّل من عضو اللجنة املركزية
لـ»فتح» مفوض العالقات الوطنية
ع ّزام األحمد ،وعضو املكتب السيايس
لـ»حماس» نائــب رئيس الحركة يف
الخــارج الدكتور موىس أبو مرزوق،
ونائــب االمــن العــام لـ»الجبهة
الديمقراطية» فهد ســليمان ،حيث
عقدت لقاءات مختلفة بينهم وتوجت
بلقاء ثنائي بني «فتح» و»حماس»،
جمع األحمد وأبو مرزوق ،يف حضور
سفري دولة فلســطني أرشف دبور
ورئيس دائــرة العالقــات الوطنية
يف»حماس» يف الخــارج عيل بركة،
حيث جرى التأكيد عىل تعزيز الجهود
ّ
الصف الوطني وترتيب البيت
لتوحيد
ّ
التمسك بالحقوق
الفلسطيني ،وعىل
والثوابــت الوطنية الفلســطينية
ورفض مشاريع التطبيع والتوطني
وتنفيذ مخرجات حــوارات الجزائر
لل ّم الشمل الفلســطيني وفق إعالن
الجزائر.

مســـاحة حـــرّة

هل االعتراف بلبنان صار خطيئة؟
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
الســيادة هي جوهر وجود األوطان .وعندما ال
يحــرم بعض أبناء الوطن ســيادة وطنهم ،عندها
تكون النّهايــة .و ّملا تُ َ
طالبُ مرجعيّــة روحيّة مثل
بكركي بمؤتمر دويل الســتعادة الســيادة ّ
يفسها
هــؤالء بالخضوع لإلمــاءات ّ
ألن الســيادة تعني
بالنسبة إليهم التبعية .وليس ّ
ألن «من يصنع التاريخ
أو يضيعــه الكتل النيابية وليس أي كيان آخر» ،كما
قال املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن.
أليــس الخضوع ملصلحــة إيران سياســيّا ً
وأيديولوجيّا ً واجتماعيّا ً وثقافيّا ً واقتصاديّا ً وحتّى
عسكريّاً ،خضوعاً؟ أال تُعَ ُّد مسألة تفضيل املصلحة
االيرانيّة عىل حســاب املصلحة اللبنانيّة الوطنيّة
تنــازال ً عن املوضوع الســيادي؟ صحيح ّ
أن الح ّل
السيادي االنقاذي يجب أن يم ّر يف املجلس النيابي،
وتطويب لبنان للخارج هو حتمــا ً ممنوع .لذلك
املطالبة بالحياد اإليجابي مــن تداعيات الخارج
مطلوب اليوم أكثــر بكثري .وباملؤتمر الدّويل ننتزع
الســيادة من فم «التنني األصفر» الذي ســلبها
ملصلحــة حائكي الســجّ اد .وهــذا بالطبع ما ال
تريدونــه .فعىل األق ّل اعرتفوا بوجــود لبنان قبل
إيرانكم ،أم هذه خطيئة؟
خارجــي ،ج ّل
بالطبــع ال نريــد أيّ مطبخ
ّ
اللبناني حــراً .أم ّ
أن املطبخ
ما نريــده املطبخ
ّ
اإليراني -الســوريّ مقبول يف أعرافكم وغريه من
املطابخ مرفوضة؟ مَ ن ينحر لبنان ك ّل لحظة هو
الذي ما زال حتّى الســاعة تاركا ً حدوده ســائبة
ّ
ويسخر
خائبة ،يمنع الجيش اللبناني من ضبطها.
ربيّة والبحريّــة والجويّة خدمة
مرافق الدّولــة ال ّ
ملصالح إيران وســوريا ،التي احتفظ بنيرتاتها يف
مرفأ بريوت وتسبّب بتفجريه .فعىل األق ّل اعرتفوا
بلبنان وطنا ً نهائيّاً؛ ث ّم ن ّ
ظروا باملطابخ ما شئتم.
ّ
فلكأن
أمّ ا الحديــث عن الحــرب األهليّــة
اللبنانيّني ال يعلمون مَ ن غزا بريوت والجبل وخلدة
وقربشــمون وعني الرمانة وكاد أن يتســبّب هو

نفســه بهذه الحرب التي لطاملا يُخيفنا ويتّهمنا
باســتعادتها .ال نريد الحرب ولكنّنا ال نخافها .ال
نســعى إليها لكنّنا لم نهرب يوما ً من ساحاتها.
ال نريد الحرب ألنّنا ال نملك ترســانات من أسلحة
ّ
ومتوسطة ،وال مئات العساكر أو
خفيفة وثقيلة
الصواريخ .ك ّل ما نملكه هو كلمتنا الح ّرة وصوتنا
الصادح بالحقيقة ليس أكثر .أهذا ما تخافونه؟
ّ
التخل عن السيادة أمر مرفوض بشدّة وهذه
بالطبع مسألة حتميّة غري قابلة للنقاش .نسأل:
مَ ن ّ
ربيّة وأباحها
تخل عن الســيادة عىل الحدود ال ّ
أمام تهريب صهاريــج البنزين املدعوم من ودائع
اللبنانيّني؟ ومن حســاب طحينهم ودوائهم؟ مَ ن
ّ
تخل عن ســيادة الدّولة يف العنرب  12وخ ّزن فيه
الســوري؟ مَ ن ّ
النيــرات خدمة للنظام ّ
تخل عن
الســيادة يف مطار رفيق الحريري الدّويل وكشفه
أمنيّــا ً حتّى اغتيــ َل املف ّكر جــران تويني؟ مَ ن
ّ
تخل عن الســيادة عىل الحدود البحريّة وســمح
برتسيم الحدود مع العدوّ االرسائييل كرمى عيون
األمريكي الذي يتحفنا بمحارضات عن إمربياليّته
وصهيونيّته يف ك ّل لحظــة؟ فهل االعرتاف بلبنان
صار خطيئة يف أعرافكم؟
أمّ ا الحديث عن الفراغ الرئايس ففيه يشء من
ّ
لكأن منظمة
االستخفاف املقيت بعقول اللبنانيّني.
«حزب الله» وسلطة إيران يف لبنان ّ
رشحت النّائب
ّ
مرشح
داهش وال يراه أحد وال ينتخبه احد ،مقابل
«سياديّ » هو النائب ميشــال معوّض يحصل يف
خمس جلســات عىل  35%من أصــوات املجلس
ّ
لكأن الفريق الســيادي يصوّت بورقة
النيابي .أو
بيضاء أو ورقة تحمل تســميات همايونيّة مقابل
ّ
مرشــح فريق إيران «داهش» الخفي ،الذي ينال
أكثر من نصف أصوات املجلس والفريق السيادي
يسقط النّصاب يف الدّورة الثانية!
بالطبع أزمــة الفراغ يجــب أن تنتهي عىل
كــرايس مجلس النوّاب لذلك مفــروض عليكم يا
ســماحة الشــيخ الفضيل أن توعزوا إىل نوّابكم
الكرام بالجلوس عىل هــذه الكرايس وعدم تركها

شــاغرة يف الــدّورة الثانية .ويكفــي انتظاركم
انتخابــات نصفيّة ومفاوضات نوويّــة لن تؤثّر
يف إرادة اللبنانيّــن األصيلني .أمّ ــا بدعة التوافق
عىل الرئيــس عندما تريدون أن يكــون لكم فيه،
واالنتخاب عندما ال تريدون أن يشارككم اآلخرون
يف ما هو لكم وحدكم قد ســقطت هذه البدع ك ّلها
لحظة قال اللبنانيّون قولة « ال» يف ساحات الحريّة
ويف صناديق االقرتاع.
والحصار املوهوم الــذي تتحدّثون عنه دوما ً
هو نفســه الذي قادكم إىل طاولة املفاوضات مع
ّ
تفضلتم.
العدوّ املزعوم يف سوق البيع والرشاء كما
ً
مصلحة وطنيّة يوم
عندها لم يعد حصارا ً بل صار
انتقصتم السيادة وجلستم استعراضيّا ً يف الغرفة
املجاورةّ ،
ووقعتم عىل وهب ثروة لبنان بالسلم يوم
لم يقدر هذا العدوّ أخذها بالحرب !
نعم ،مصلحة املســيحيّني واملســلمني اليوم
بالتوافــق اآلن قبل الغد ولكن ليــس عىل رئيس
فحســب بل األوىل بهــم االتّفاق عــى أيّ وطن
يريدون؟ عىل األقــ ّل أكثر من نصــف اللبنانيّني
يعرفون أيّ لبنــان يريدون ويجاهــرون بلبنان
الكيان أوّ الً ،والح ّريّة ثانياً ،والسيادة ثالثاً .أمّ ا انتم
فال تريدون سيادة وال حريّة واأله ّم ال تريدون هذا
الكيان .نحــن نريد رشاكة وطنيّة مع ك ّل املؤمنني
بجوهر وجود هــذا الوطن .وهذا ما ال تؤمنون به
وتجاهرون به يف ك ّل لحظة .أو تناســيت من قال
انّه جنديّ يف جيش والية الفقيه ،وماله وســاحه
وعتاده من الجمهوريّة االسالميّة يف إيران؟
بكركي ال تُعايَر .وسيّد بكركي ينضح وطني ًّة
وســياد ًة وحري ًّة .والتاريخ يشــهد .ال نعاير أحدا ً
بلبنانيّته لكــن ال يعايرنَّنا أحــد ال بتاريخنا وال
بحارضنا وال حتّى باملســتقبل الذي نطمح إليه،
ليبقــى أوالدنا يف هــذا الوطن .ألنّنــا ال نريدهم
مشاريع شــهداء ملشــاريع وأحالم أيديولوجيّة.
لكن عىل مــا يبدو ّ
أن جربان خليل جربان كان ذلك
الرؤيــويّ الذي أدرك قبل قرن مــن اليوم أنّه «لنا
لبناننا ولكم لبنانكم»!

تحـــت المجـــهر
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في ذكرى اإلستقالل ...مناكفات وتوترات تحت عباءة البروتوكول

ال احتفال مركزيًا في غياب رأس الدولة

وقفت مدرّسة اللغة العربية أمام طالب المدرسة المجموعين في الملعب لالحتفال بعيد االستقالل وراحت تلقي خطابًا للمناسبة مكرّرة الزمة واحدة
تفتتح بها كل جملة :أي ّ معنى لالستقالل اليوم ولبنان يعاني؟ لتعدّد بعد كل تساؤل ما يعاني منه لبنان ...كان ذلك في العام  ...1987واليوم بعد 35
عامًا ال يزال صوت تلك المدرّسة عالقًا في ذهني وال يزال سؤال «أي معنى لالستقالل اليوم »؟ أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى .فأي معنى لالحتفال بذكرى
االستقالل اليوم في ظل فراغ رئاسي مجهول األفق؟
زيـــزي إســطــفــان
إحتفاالت اســتقالل كثــرة م ّرت عىل
لبنان منــذ تلك الســنة رافقتهــا أحداث
وحروب ورصاعات بني األحزاب ومناكفات
بني الرؤســاء .لكن رغم كل اإلنقســامات
ظ ّل االحتفال بعيد االســتقالل يحمل رمزية
وطنية جامعــة ،اىل أن بلغ لبنان مراحل لم
يبلغها حتى يف أســوأ أيامه تج ّلت يف الفراغ
الرئايس والفراغ الحكومي املتك ّرر .وصارت
احتفاالت االستقالل منذ نشوء هذه املرحلة
مضعضعة تشهد أحداثا ً لم يعرفها لبنان يف
د .نبيل شديد
تاريخه الحديث.
ّ
املشهد السيايس ّ
وتغيت
تغي يف لبنان
«وضــع األكاليــل يتــ ّم بالتنســيق
معــه روحية احتفال االســتقالل وإن كان
بــن املديرية العامة للمراســم يف رئاســة
الجمهورية وك ّل من رئاسة مجليس النواب
يف الظاهــر ال يــزال يحافظ عــى أصوله
والوزراء ،ويتم التشاور بني الرئاسات الثالث
الربوتوكولية .نــداء الوطن إلتقت مدير عام
لتكليف وزراء ونواب بتمثيل الدولة اللبنانية
املراسم يف القرص الجمهوري د .نبيل شديد
لال ّ
ووضع األكاليل وذلــك تفاديا ً ملا كان يحدث
طالع منــه عىل ما يقتضيــه بروتوكول
سابقا ً حيث كان يتم إرسال
االحتفال بذكرى االستقالل يف
ثالثة أكاليل باسم الرئاسات
ظل الشغور الرئايس (أو ربما
الثــاث .وتوحيــد األكاليل
لم يخطر ببال املسؤولني عن
وضع الربوتوكول أن يصبح توحيد األكاليل على بدأ يف عهد الرئيس ميشــال
الشــغور يف مركز رئاســة أضرحة رجال اإلستقالل عون .وهذه الســنة بغياب
الجمهوريــة عــادة يجب
رئيس الجمهورية سوف يتم
الـ 25بدأ في عهد
التعاطي معها).
األخذ بتوجيهات دولة رئيس
الرئيس ميشال عون
«ال يقام احتفال مركزي
مجلس الوزراء لتكليف هؤالء
لكن ال ش ّك أن املراســم واإلجراءات املتّبعة
لذكرى االستقالل يف غياب رئيس الجمهورية
يؤكد د.شــديد رغم عدم وجود ّ
ستبقى ذاتها».
نص يف هذا
الشأن .فاالحتفال املذكور ين ّ
ظم من قبل مدير
فهل تبقى األسماء أيضا ً ذاتها كما العام
عام املراسم يف رئاســة الجمهورية وتحت
املايض تجنبا ً ألي لغط سيايس ودستوري؟
ّ
أم مع تغيري بعض الوجوه الربملانية قد تتغري
وينفذ من قبل
إرشاف رئاســة الجمهورية
بعض األسماء املك ّلفة بوضع األكاليل؟
قيادة الجيش .وينقسم االحتفال اىل جزءين،
 25هو عــدد األكاليل التي توضع عىل
األول يقيض بوضع أكاليل عىل أرضحة رجال
أرضحة رجاالت االســتقالل ،أما تكليف من
االستقالل ،أما الثاني فهو العرض العسكري
يمثل الدولة اللبنانيــة بوضعها فال يخضع
املركزي الذي يقام بحضور الرؤساء الثالثة».

الرؤساء األربعة!

للتوزيع الطائفــي عىل خالف العادة املتبعة
يف كل اإلجراءات يف لبنان بل يتم االختيار بما
يتناسب مع املناطق والوظائف .فعىل تمثال
فخر الدين مثالً يكون وزير الدفاع من يضع
اإلكليل مهما تكن طائفته».
الجزء الثانــي من اإلحتفــال بذكرى
االســتقالل هو االحتفال املركزي والعرض
العسكري .ولكن بغياب رئيس الجمهورية
ال يقام أي حفل مركزي بل تجرى احتفاالت
ضيقة من قبــل قيادة الجيــش .فالدولة
اللبنانيــة وفقا ً للعرف املعمــول به تتمثل
برئيس الجمهوريــة ويف حال غيابه ال يعود
من املنطق بيشء إقامة احتفال مركزي كبري.
«احتفال االستقالل يخضع لربوتوكول
خاص يتــم تنفيذه بالحــرف مهما كانت
الظــروف السياســية أو التوتــرات بــن
الحارضيــن .الربوتوكول هــو املظ ّلة التي
ينضوي تحتها الجميع كما يرشح د .شديد،
والرؤســاء والحارضون جميعهم يعرفون
األصول الربوتوكوليــة املتّبعة وال يحيدون
عنها .ال شــ ّك أن لألمور السياسية تأثريها
وال سيما منذ العام  1999لكن قوة املراسم
هي يف حســن تنظيم وضبــط كل األمور

وإيجاد املخــارج الربوتوكولية ملا يمكن أن
يطرأ من أحداث مثل تغيّب شخصيات مثالً
عن االحتفال أو حضور أخرى ال مكان لها يف
الرتاتبية الربوتوكولية املعهودة .ورغم كون
املراسم ال تتدخل يف السياسة إال أنها تراعيها
مع الحرص عىل تطبيق األصول».
لكن هل يمكــن للربوتوكول التحكم
بالنظرات واللفتات وتعابري الوجه؟ فالبعض
ال يــزال يذكر تلــك النظرة التــي وجّ هها
الرئيس الحريــري للرئيس عون خالل حفل
استقالل العام  2021بعد عجزه عن تشكيل
الحكومة بعد ما يقارب  18لقاء غري ناجح
بني الرجلني .فتجهُّ م الوجوه وتململ القعدة
من اإلشــارات التي قد ّ
تعب عن الكثري ممّ ا
يجري يف السياسة لكنها تبقى تحت عباءة
الربوتوكول.

إجراءات بروتوكولية صارمة

أول الواصلني اىل االحتفال بعد املدعوين
يكون رئيــس األركان ويليه قائد الجيش ثم
الرؤساء الســابقون الذين يتم توقيت توايل
وصولهم بالدقيقة ،ثم يصل رئيس الحكومة
وبعده رئيس مجلس النواب اللذان تعزف لهما
معزوفة خاصة مع الزمة النشــيد الوطني
ويصل بعدهما رئيس الجمهورية الذي يعزف
له نشيد التعظيم مع الزمة النشيد الوطني.
وبعد وضع اإلكليل عــى النصب التذكاري
وإضاءة الشــعلة يقوم الرئيس باستعراض
القوات املشــاركة يف العــرض برفقة وزير
الدفاع.
عىل كــريس مماثل لكرايس الرؤســاء
يجلس رئيس الجمهورية ليرتأس الحفل واىل
يمينه رئيس مجلس النواب واىل يساره رئيس

شديد :إحتفال اإلستقالل يخضع
يتم تنفيذه بالحرف
لبروتوكول خاص ّ
مهما كانت الظروف السياسية

يوم كانا سمنة وعس ً
ال

محطات استقاللية وفراغات رئاسية
بعد فراغ رئايس تىل عهد الرئيس ميشــال سليمان
ودام ســنتي  2014و 2015عــاد لبنــان ليحتفل بعيد
استقالله يف عرض عسكري مركزي مع انتخاب الرئيس
ميشــال عون عىل رأس الجمهورية .وإذا كانت صورة
الرؤســاء الثالثة يف العرض قد خلقت موجة من التفاؤل
حينها إال أنها كانت موجة قصرية األمد لم تصمد طويالً
أمام العرقلــة التي منعت تشــكيل الحكومة ألكثر من
ثمانية أشــهر .وميزت املناكفات السياسية والظروف
املعاكسة عهد الرئيس عون بحيث إن االحتفال املركزي
بعيد االستقالل لم يجر إال لثالث م ّرات من عمر العهد.
أما الفراغ الرئايس الســابق الذي تىل عهد الرئيس
لحود فلم يشهد مرور عيد استقالل إذ كان عهد الرئيس
لحود قد انتهى بعد يومني عىل عيد االستقالل عام 2007

فيما انتخب الرئيس سليمان يف أيار .2008
االحتفال بعيد االســتقالل يف العــام  2019لم يكن
طبيعيا ً فالجمهوريــة التي قامت فيهــا انتفاضة 17
ترشين الشــعبية والتي كانت تعاني فراغا ً حكوميا ً بعد
اســتقالة الرئيس ســعد الحريري لم تر مناسبا ً إجراء
احتفال مركــزي فاقترص إحياء الذكــرى عىل احتفال
رمزي أقيــم يف وزارة الدفاع وســط أجواء سياســية
مشــحونة وتعذر تأليف الحكومة .لكن االحتفال الهزيل
قابله احتفال شــعبي كبري نظمته الفئات الناشطة يف
ثورة  17ترشين حيث أقيم عرض شعبي يف وسط بريوت
شــاركت فيه قطاعات مهنية وإنسانية مختلفة وشهد
حماسة شــعبية كبرية افتقدتها العروض العسكرية يف
السنوات األخرية .لكن الثورة فشلت يف استعادة زخم هذا

العرض يف ذكرى االستقالل يف العام  2021فأتى تح ّركها
ضعيفا ً يفتقر اىل الحماسة الشــعبية بعد أن خبا وهج
الثورة.
أما يف العام  2020ويف الذكرى  77لالستقالل فقد غاب
االحتفال املركزي نتيجة جائحة كورونا وعىل إثر انفجار
املرفأ وتفاقم األزمتني املالية والسياســية يف لبنان ،ورغم
تزامن الذكرى مع مئوية لبنان الكبري إال أن لبنان الغارق يف
أزماته اكتفى باحتفال صغري .واألمر نفسه انسحب عىل
الذكرى  78حيث وللسنة الثالثة عىل التوايل أقيم يف وزارة
الدفاع اللبنانية عرض عســكري رمزي حرضه الرؤساء
الثالثة عون وبري وميقاتي فيما اقترص الحضور الوزاري
عىل وزيري الدفاع والداخلية ،ولم تتم دعوة أعضاء الربملان
وممثيل السلك الدبلومايس يف لبنان.

مجلس الوزراء وخلفه رؤســاء الجمهورية
الســابقون وعقيالت رؤســاء الجمهورية
السابقني ثم الوزراء والسفراء والنواب.
وقد يصطف اىل جانــب الرئيس ثالثة
رؤساء بدل االثنني إذا ما صادف وجود رئيس
حكومــة ترصيف أعمــال ورئيس مكلف.
وقد حصل األمر أكثر مــن مرة كان آخرها
وجود الرئيســن الحريري وســام معا ً يف
العام  .2016ويقف االثنان عن يسار رئيس
الجمهورية لكن األقــرب إليه يكون رئيس
الحكومة املســتقيلة الذي يأتي بروتوكوليا ً
قبل املكلف.
كما يف حفالت الزفاف هكــذا أيضا ً يف
احتفاالت عيد االستقالل يتم إجراء التمارين
عىل كل اإلجــراءات الربوتوكولية .يرســل
الرؤســاء مندوبني عنهم إلجرائها والتأكد
من التوقيــت وعدم وجــود تعديالت تذكر
ويسري هؤالء اىل جنب الرؤساء يوم االحتفال
للحرص عىل اتباعهم اإلجراءات الربوتوكولية
املوضوعة .الرئيس بــري الذي واكب أربعة
عهود وثالث فرتات فــراغ رئايس عىل مدى
ثالثني عاما ً هو األكثــر إملاما ً باإلجراءات...
حفظها غيباً .حتى الرئيس لحود املشــاغب
بروتوكوليا ً والذي تمنّع عن حضور احتفال
عيد مار مارون يف الجميزة مضطر لاللتزام
بالربوتوكول يف احتفال عيد االستقالل.

عناق يخرق البروتوكول

الجميع وفق ما يؤكد د .شديد يعرفون
األصول املتّبعة ويلتزمــون بها حرفياً .لكن
قد يحدث من وقت اىل آخر بعض الخروقات
اللطيفة التي تعمد وســائل اإلعالم ومواقع
التواصل اىل تضخيمها كتلك املرة التي تبادل
فيها الرؤســاء عون وبري والحريري تناول
حبات البونبون (يف إشارة ربما اىل ما يجمع
بينهم من «ودّ»).
ويف حادثــة خرقت الربوتوكول يف العام
 ،2017قــام الرئيس عون إثــر وصوله اىل
الحفل باحتضان الرئيس الحريري وتقبيله
بعد عــودة األخري مــن اململكــة العربية
السعودية بعد تقديمه اســتقالته منها ثم
العودة عنها .وكان هذا أول لقاء بني الرجلني
بعد تلك الفرتة املأزومة التي م ّر بها الحريري.
فكانت تحية استثنائية من عون فيما يفرض
الربوتوكول أن يصافح الرئيس باليد رئييس
مجلس النواب والوزراء ومن ثم يقوم بتحية
الجمهور املوجود يف الصفوف الخلفية.
عند اختتام الحفل يغادر الرؤساء كما
وصلوا ،ك ّل بموكبه إال إذا اتفقوا عىل تكملة
اللقاء بينهم يف مكان ما فينطلقون يف سيارة
واحدة كما حصل يف العام  2021حني طلب
عــون وبعد انتهاء العرض العســكري من
ب ّري وميقاتي مرافقته يف موكبه لالنتقال إىل
ّ
فاستقل سيارة الرئاسة األوىل ،وحصل
بعبدا،
اجتماع بينهم يف مكتب رئيس الجمهورية.
لكن يف العادة يتوجه الرؤســاء الثالثة كل يف
موكبه اىل القرص الجمهوري الستقبال وفود
املهنئني وينضم إليهــم وزير الخارجية عند
مرور سفراء الدول.

٨

اقــــتصــــاد

العـــدد  - ٩٨٦الســـنة الـرابـعـة

األربــعــاء  ١٦تشرين الثاني 2022

حان الوقت إليجاد الحل ّ األقل ّ ضررًا ألنه ال يوجد حل ّ سحري ُيع ّوض كل األضرار

الودائع تعود ...بعد ثالثة عقود!
ّ
تضج منابر البرلمان بعد جلسات البحث بالقوانين
اإلصالحية ،وآخرها الكابيتال كونترول ،بالكثير من
التصريحات اإلعالمية المتناقضة .آراء ،وإن عكست
النقاشات التي تدور في القاعات ،تنطوي بأغلب الظن
على الكثير من الغموض مما ُيضمر لالقتصاد فعليًا.
لتعود وتخرج في نهاية المطاف كقوانين مفصولة عن
الواقع ،عصية عن التنفيذ ،ال تخدم إال مصالح المنظومة
السياسية والمصرفية التي أتقنت لعبة «قتل» الوقت.
خــالــد أبــو شــقــرا
أظهرت أحدث املؤرشات املالية للقطاع
املــريف يف لبنــان إنخفاضــا ً يف الودائع
بالعمالت االجنبية عىل أساس سنوي بمقدار
 9مليارات دوالر .وقــد تراجعت من حدود
 106.05مليــارات دوالر يف أيلول  ،2021إىل
 97.05مليــارا ً يف أيلــول  .2022إال أن هذا
الرتاجع الكبري لم ينتج عن عمليات سحب
الودائع بحســب تعاميم مــرف لبنان،
وأهمها التعاميــم  151و 158و ،161كما
يشتهي املرصفيون ،إنما من تسديد قروض
بواسطة شــيكات لوالرية» ،بحسب الخبري
املايل واملرصيف ميشــال قزح« .حيث تظهر
األرقام أيضــا ً تراجعا ً يف قيمة القروض عىل
القطاع الخاص يف الفرتة نفسها من 17.46
مليــار دوالر إىل  11.76مليــاراً .ما يعني
أن الســحوبات املبارشة من الحسابات لم
تتجاوز يف غضون عام  3.25مليارات دوالر».

الفجوة تتقلص!

بالنظر إىل هذا املسار ،يُتوقع أن يصار
خالل العام القادم إىل تســديد نصف قيمة
الديون املتبقية عىل القطاع الخاص واملقدرة
بـ  11.76مليار دوالر .فيما سيتحول نصفها
اآلخر إىل ديون معدومــة تأخذ طريقها إىل
املحاكم .وعليه «ســتنخفض كتلة الودائع
بالعملة االجنبية (لوالر) يف غضون عام من
 97مليار دوالر حاليــاً ،إىل  85ملياراً .وذلك

باالســتناد إىل معدالت الســحب التي تقدر
بحدود  500مليون دوالر شــهرياً» ،بحسب
العمالت
قزح« .يف املقابل فان كل املتبقي من
الخالف على قانون "«الكابيتال كونترول"» يحتدم بين الكتل النيابية المختلفة وحتى داخل الكتلة الواحدة
االجنبية يف النظام املــريف يقدر اليوم بـ
ســيتطلب أقله  30عاماً ،وبالتايل لن يكون
املايل واالقتصــادي ،ال تؤخذ بعني اإلعتبار.
ويحد من خســارة الرشيحة التي تتخطى
 12مليار دوالر يف أحســن االحوال 2 .مليار
قانون الكابيتال كونرتول حالً ،ال للمودعني
فالخالف مثالً عىل قانون الكابيتال كونرتول
قيمة ودائعها  100ألــف دوالر .ألن البقاء
دوالر أمواال ً طازجة موجــودة يف املصارف
وال لتحقيق النمو االقتصادي».
يحتدم بني الكتــل النيابية املختلفة ،وحتى
عىل هذا النمط من التعاطي ،سيخرسها كل
املراسلة ،و 10مليارات توظيفات الزامية يف
داخل الكتلة الواحــدة .ذلك مع العلم أنه إذا
أرصدتها ولن يعود منها سوى جزء بسيط
مرصف لبنان .واذا جمعنا أصول املصارف
لم يُــر يف هذه املرحلة تحديــدا ً إىل قراءة
جدا ً وعىل فرتة زمنية طويلة .ال ســيما وأن
الكل خاسر
وقيمة الديــون األجنبية عىل املصارف ،فان
املؤرشات الرقمية بكثري مــن العناية ،فان
القدرة عىل التعويض تقــل عاما ً بعد آخر
عــى الرغم من أن قانــون «الكابيتال
الفجوة ســتبقى كبرية جدا ً بني املوجودات
كل الخطط التي توضع والقوانني التي تقر
نتيجة استنزاف العمالت االجنبية.
كونرتول» الذي يجري إعــداده ،لن يوضع
واملطلوبات .وهي ســتحتم اقتطاع ما بني
ستكون لها إنعكاسات سلبية ،عىل إمكانية
إىل جانب تفخيخ القوانني االصالحية
ليجري رفعه بعد مدة زمنية حدها االقىص
 50إىل  60يف املئة مــن الودائع« .األمر الذي
تعايف االقتصاد أوال ً وعىل املودعني ثانياً ،وعىل
وتمييعهــا ،يتعمّ ــد املســؤولون رضب
ســنة كما يفرتض ،فـ»هــو ليس بقانون
سيحول دون إمكانية إتمام عملية التوزيع
إمكانية نشوء نظام مرصيف
القاعدة االقتصادية التي تقول «الوقت هو
لضبط السحوبات وتنظيمها باملعنى العلمي
العادل للخســائر ،كائنة ما
سليم ،ثالثاً .فـ»اقرار قانون
املال» ،بعرض الحائط .فالعجز عن اتخاذ
للقانــون» ،برأي ريــايش« ،إنما فصل بني
كانت الخطة التي ستعتمد»،
الكابيتال كونــرول منفردا ً
قرار واحد ســليم خالل الســنوات الثالث
الودائع القديمة أي التي ما قبل ترشين 2019
برأي قــزح« .خصوصا ً أن
يجب البحث عن
املنرصمة ّ
كما يجري االعداد له ،من دون
خس االقتصــاد ما يقارب 41
التي لم يعد لها وجود إال كأرقام عىل أجهزة
أغلبية االموال الحقيقية التي
كانت يف النظــام املرصيف قد الصيغة التي يخسر
رزمة القوانني املتعلقة بإعادة
مليار دوالر من الناتج املحيل ،وجعل قيمة
الحاســوب ،وتلك املكونة حديثا ً بعد .2019
جرى تهريبهــا إىل الخارج ،فيها الكل أقل ّ قدر إنتظام الوضع املايل ،وإعادة
الدوالر البنكي الواحد تســاوي  20سنتاً.
وعليه فهو «قانون ليلرة أكثر من منه قانون
وال توجــد دولة قــادرة مع ممكن ليربح االقتصاد هيكلــة املصــارف ،اللذين
ومع هذا تســتمر املنظومة بانكار الواقع
كابيتال كونرتول» .ومع هذا يواجه برفض
يناقشــان يف اللجان النيابية
رافضة االعرتاف بحجم الخسائر لالنتقال
ومقاومة مــن بعض املرصفيني .و»هو أمر
قضاء وأمن مستقلني الرجاع
بصورة رســمية ،يرشع عجز املصارف عىل
إىل معالجتها .وبــرأي ريايش ،حان الوقت
مســتغرب» ،بحســب ريايش .كما يواجه
الودائع املهربة أو غري الرشعية لزيادة فرص
إعادة الودائع» ،يقــول رئيس مجلس إدارة
للجلوس اليجاد الحــل االقل رضرا ً النه ال
برفض السياسيني ثانيا ً واملودعني ثالثاً .مع
التعويض عىل املودعني».
العلم أن الكل يخرس اليوم ،وسيخرس حتما ً
 ،FFA Private Bankجان ريايش« .واملبالغ
يوجد حل ســحري يعــوض كل االرضار.
التي ســيتم إرجاعها ستكون ضمن حدود
وعىل هذا الحل أن يميز بني صغار املودعني
يف املستقبل .لذلك يجب البحث عن الصيغة
األرقام ال تؤخذ بعين االعتبار
 1000دوالر شهرياً ،ســتدفع عىل االرجح
وكبارهم .وذلك بعد تحديــد الودائع غري
التي يخرس فيها الكل أقل قدر ممكن لريبح
الدالالت البالغــة األهمية لهذه االرقام
عىل ما ي ّ
باللرية عىل أســعار رصف غــر حقيقية
املرشوعة ،وليس املســتحقة ،وشطبها.
االقتصاد .وهذا الــكالم ال يالقي قبول أحد
ُحض مــن قوانني ورزم إصالحية،
محددة من هيئــة معينــة» .وبرأيه فان
االمر الذي يزيد من إمكانية التعويض عىل
مع العلم أنه يحقق مصلحة صغار املودعني
ويف مقدّمهــا :الكابيتال كونــرول ،إعادة
«تذويب» الودائع (إرجاعها) ،بهذه الطريقة
أكرب قدر ممكن من املودعني.
الذين تقل حســاباتهم عن  100ألف دوالر.
هيكلة القطاع املرصيف وسياسات االصالح

ّ
المشفرة في خضم أسوأ أزمة
العمالت
اســتمرت الضغوط البيعية يف ســوق العمالت
املشــفرة ،الذي تبلغ قيمته حاليــا ً أقل من تريليون
دوالر ،عىل مدار األســبوع املايض مــع تفاقم أزمة
منصة تداول العمالت االفرتاضيــة «إف تي إكس»،
وسط مخاوف بإمكانية اســتمرار تداعيات األزمة
خالل األسابيع املقبلة.

ما قبل اإلنهيار

يذكــر ان بورصة «إف تي إكــس» كانت نقلت
مقرها الرئييس من هونغ كونغ إىل جزر البهاما العام
املايض ،حيث أشــاد الرئيس التنفيذي السابق «سام
بانكمــان فرايد» بأنها واحدة مــن األماكن القليلة
إلنشــاء إطار عمل شــامل للعمالت املشفرة يف ذلك
الوقت .وأصبحت «إف تــي إكس» املدعومة من قبل
نخبة املستثمرين واحدة من أكرب بورصات العمالت
املشــفرة يف العالم ،وتحقق سلطات جزر البهاما يف
الوقت الحايل يف سبب انهيار هذه البورصة الذي يؤثر
عىل السوق بأكمله.
وذكــرت صحيفة «وول ســريت جورنال» أن
انهيار البورصة ســبقه قرار إقراض أصول للعمالء
بمليــارات الــدوالرات ،لتمويل رهانــات محفوفة
باملخاطــر من قبــل «أالميدا ريســرش» صندوق
التحوط املشفر التابع لـ»بانكمان فرايد».
وذكر موقع «كوين ديســك» أن غالبية امليزانية
العمومية لرشكة «أالميدا» تتكون من رموز «إف تي
تي»  -الرمز الذي أنشــأته بورصة «إف تي إكس» -
مما أدى إىل زعزعة ثقة املستهلكني واملستثمرين.
وهدد «تشانغبنغ تشاو» ،الرئيس التنفيذي ألحد
أكرب منافســيها بورصة «بينانس» ،علنا ً ببيع رموز
«إف تي تي» يف الســوق املفتوح ،مما أدى إىل انهيار
سعر رمز البورصة املشفرة.

إنهيار بورصة «إف تي إكس»

أدت سلســلة األحداث هــذه إىل تقلبات حادة
يف البورصة ،حيث ســحب العمالء مــا يقرب من 5
مليارات دوالر قبل أن توقف «إف تي إكس» عمليات
الســحب موقتاً ،وتقول املصادر إنــه عندما ذهب
العمــاء لســحب أموالهم ،لم يكن لــدى البورصة
األموال .ونتيجة لرد الفعل العام العنيف الذي واجهته
«إف تي إكس» بســبب هذه األمــوال املفقودة ،فإن
املوظفني الذين ُ
صدموا مثــل العمالء يواجهون اآلن
صعوبــات مالية ومضايقات تتعلــق بتورطهم مع
الرشكــة .وقالت ثالثة مصــادر مطلعة عىل األمر
لشــبكة «يس إن بــي يس» إن املوظفني ُ
صدموا من
ترصفات الرشكة وإنه  -عىل حد علمهم  -لم يعرف
سوى مجموعة صغرية أن ودائع العمالء يتم إساءة
استخدامها.
وواصلت بورصة «إف تي إكس» دوامة الهبوط
بعد تقديــم طلب اإلفالس يوم الجمعة ،حيث اعرتف
اسم كبري آخر من الصناعة ً
أيضا بسوء إدارة األموال،
مما أثار فزع املستثمرين أكثر.

ماذا تقول الشركة؟

قالــت «إف تي إكس» إنها تبحث يف ما إذا كانت
أصول التشــفري قد ُسقت ،بينما قالت رشكة إدارة
مخاطر العمالت املشفرة «إليبتيك»  Ellipticإن 473
مليون دوالر من أصول التشــفري تم االستيالء عليها
من قبل «إف تي إكس».
كما قال املستشــار العام للبورصة «رين ميلر»
أيضا ً إن الرشكــة «بدأت خطوات احرتازية» الجمعة
املايض ،وأكد «ميلر» أنه ال تزال الحقائق غري واضحة،
وستقوم الرشكة بمشــاركة املزيد من املعلومات يف
أقرب وقت ممكن.

تداعيات األزمة على صناعة التشفير

انخفضت أســعار العمالت الرقمية مرة أخرى
مع تفاقم األزمة التي اجتاحت الســوق خالل عطلة
نهاية األســبوع ،إذ تراجعت البيتكوين  -أكرب عملة
مشــفرة يف العالم  -بنحو  65%هذا العام حتى اآلن،
وتم تداولها قرب  16500دوالرً ،
وفقا لبيانات «كوين
ديسك» وســط توقعات بانخفاض سعرها نحو 10
آالف دوالر.
ولم تدمر هــذه األزمة الثقة يف صناعة العمالت
املشــفرة فحســب ،بل ستشــجع أيضا ً املنظمني
العامليني عىل تشديد الخناق عىل السوق الذي يعاني
بالفعل من ضعف الرقابة.

تأثيرالدومينو

مع زيــادة التدقيق يف أكــر بورصات العمالت
املشــفرة ،اعرتف موقع «كريبتو دوت كوم» ومقره
سنغافورة بإرســال أكثر من  400مليون دوالر من
عملة اإليثر عن طريق الخطأ.
وقال الرئيــس التنفيذي «كريس مارســاليك»
هذا األســبوع إن هذا التحويل تم قبل ثالثة أسابيع
إىل حســاب رشكة عن طريق الخطأ ،وعىل الرغم من
اسرتداد األموال ،يســحب املستخدمون أموالهم من
املنصة خوفا ً من انهيارها مثل «إف تي إكس».
وكتب مارساليك عىل «تويرت»« :لقد عززنا منذ
ذلك الحني عملياتنا وأنظمتنــا إلدارة عمليات النقل
ً
مضيفا أن املنصة لديها
الداخلية هذه بشكل أفضل»،
 70مليون شخص عىل نظامها األسايس عىل مستوى
العالم ،ونموذج أعمالها «مختلف تماماً» عن إف تي
إكس».
(املصادر :أرقام ،يس إن بي يس ،يس إن إن)

...السوق يحتاج
إلى تنظيم صارم
اكدت نائبة رئيس مجلس االحتياطي
الفيــدرايل ان االضطرابــات األخــرة يف
ســوق العمالت املشفرة تظهر الحاجة إىل
تنظيمها بشــكل صارم مماثل ملا يتم يف
التمويل التقليدي .وذكرت «اليل برينارد»
يف مقابلة مع محطــة «بلومربغ»« :من
املثري للقلق أن نرى مســتثمري التجزئة
يترضرون جراء هذه الخســائر ،تمويل
العمالت املشفرة يحتاج إىل عملية تنظيم
قوية».
وأشارت «اليل» إىل أنه رغم حقيقة أن
صناعة العمالت املشــفرة مختلفة بشكل
أسايس عن التمويل التقليدي ،فإن القطاع
أثبت أنه عرضــة لنفس املخاطر ،وبالتايل
بحاجة للخضوع إىل نفس القواعد.
وأضافت« :سمعت كثريا ً عن المركزية
هذه األســواق ،لكن اتضح أنها شــديدة
الرتكيز وعالية الرتابط ،وبالتايل نحن نرى
تأثري الدومينو ،الفشــل يف منصة واحدة
ينترش إىل مناطق أخرى ،العمالت املشفرة
ال تختلف عن التمويل التقليدي يف املخاطر
التي يتعرض لها».
وشهدت العمالت املشــفرة خسائر
قوية بعد انهيار منصــة «إف تي إكس»
يف األســبوع املايض ،وقلق املســتثمرين
من احتمالية انتشــار العدوى إىل منصات
أخرى.

إقــــتصـــــاد
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لم تبلّغ بعد وزارة الطاقة بخطة العمل لتجهيز الفريق

«"توتال إنرجيز»" تنجز «"إتفاقية اإلطار"»
لخوض غمار اإلستكشاف
بــاتــريســيــا جـــالد
يف خطوة رسمية هي األوىل من نوعها
بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
بــن لبنان وإرسائيــل يف  27ترشين األول
املــايض ،أعلنت رشكــة TotalEnergies
الفرنســية ،توقيعهــا ورشيكتهــا ENI
اإليطاليــة للهيدروكربونــات إتفاقية مع
إرسائيل تطبيقا ً لإلتفاق.
وتعتــر  TotalEnergiesيف لبنــان
ّ
املشــغلة للرقعة اإلستكشــافيّة
الرشكة
رقم  9ولها حصة بنســبة  60%إىل جانب
رشيكتها  ENIالتي تبلغ ّ
حصتها .40%
ّ
ومن
املتوقــع أن يبدأ الــركاء بعد
إتفاقيــة اإلطار تلــك يف الرقعــة رقم 9
كما أعلنــت «توتال إنرجيــز»« ،عمليات
استكشاف ملنطقة يحتمل أن تحتوي عىل
الغاز سبق وت ّم تحديدها والتي قد تمتد يف
كل من الرقعة رقــم  9واملياه اإلرسائيلية
جنوب خط الحدود البحرية الذي ت ّم تحديده
أخرياً ،عىل أن يبدأ اآلن التحضري ألنشــطة
اإلستكشاف من خالل تجهيز الفِ َرق ورشاء
املعدّات املطلوبة واإلستحصال عىل سفينة
الحفر».
بالنســبة اىل لبنان لم تســ ّلم رشكة
«توتــال إنرجيز» كما علمت «نداء الوطن»
من مصادر وزارة الطاقة بعد خطة العمل
للبدء باستكشــاف النفط الــذي يتطلب
تجهيز فريق العمل وتعيني مهندسني...
فهناك مراحــل عدّة يجــب أن تتبع

مرحلة اتّفاق اإلطار األول بعد اتفاق ترسيم
الحــدود عدّدتها خبرية حوكمــة النفط
والغاز يف الرشق األوســط وشمال أفريقيا
لوري هايتيان لـ «نداء الوطن» وهي:
 وضع خطــة العمل من قبل الرشكةلالستكشــاف واالتفاق مع رشكة الحفر
ّ
الحفارة عملها.
لإلعالن بعده عن موعد بدء
 إذا جــرى اإلكتشــاف يف البلوك 9وكان هناك امتــداد اىل املنطقة الخالصة
اإلرسائيلية ،ســيحصل تفعيــل التفاقية
اإلطــار واإلنجرار يف تفاصيــل أكثر حول
وجود إمكانية تطويــر حقل قانا وما هي
حصة إرسائيل بعد اإلكتشــاف وســيتّخذ
قرارا ً حول ما إذا كان سيت ّم تطوير الحقل
وبدء مرحلة اإلنتاج.

خطة العمل
مرحلة ما بعد ّ

ولفتــت هايتيان اىل أنــه «بعد إبالغ
رشكة «توتــال إنرجيــز» وزارة الطاقة
اللبنانيــة بخطة العمل يبــدأ اإلعالن عن
الوظائــف ورشاء املعــدّات لخوض غمار
املرحلة اإلستكشافية كما حصل يف البلوك
رقــم  .4وتحديــد الرشكة التي ســتقوم
بعمليات الحفر وكان ت ّم التوقيع يف عملية
التنقيب التــي حصلت يف البلــوك رقم 4
مع رشكــة  ،vantage drillingوســفينة
الحفر «تنغستن اكسبلور» TUNGSTEN
.EXPLORER
وحول املرحلة التي سنم ّر بها قبل وبعد
اإلستكشــاف ،قالت هايتيان ،إن «مرحلة

"أوجيرو"50% :
إنخفاض المداخيل
أكد املدير العام لهيئة «أوجــرو» عماد كريدية أن «ال
زيادة عىل تعرفة االتصــاالت يف الوقت الحايل» ،موضحا أن
«غالبية التكلفة التشغيلة هي بالدوالر أي أن قيمة املداخيل
انخفضت بنسبة  ،50%نحن «نشحد» قطع الغيار».
ولفت كريدية يف حديث إلذاعــة «صوت لبنان» ،اىل أن
«وزير االتصاالت جوني القرم لديه نوايا ملساعدة أوجريو،
لكن أي تعديل للتعرفة بحاجــة اىل قرار مجلس الوزراء»،
مضيفــا أن «وزارة الداخلية قدمت لنا مســاعدة من دون
مقابل لوضع طاقة بديلة للسنرتاالت”».
وكشف أن «رواتب موظفي اوجريو ال تشكل اكثر من
 6%من املصاريف التشــغيلية للهيئة» ،معتربا ً أن «اوجريو
تعرضت للنكد الســيايس لسنوات» ،مشــددا ً عىل رضورة
«إرشاك القطاع الخاص يف القطاع العام لتطويره».
وعن أســعار «أوجريو» ،قال كريدية« :نحن نســعر
إتصاالت اوجريو باللرية اللبنانية ،وليس لنا عالقة بإتصاالت
رشكات الخليوي».
وختم مؤكــدا ً أن «رفع التعرفة ليــس له عالقة بآلية
الرصف ال يحــق لنا رصف االعتمــادات إال ّ بعد التصويت
عليهــا يف املجلس النيابي ،ونعمــل لغاية اآلن عىل القاعدة
االثنتي عرشية 80% ،من السلف التي نحصل عليها تذهب
اىل تمويل الطاقة الســتمرارية الخدمــة كما ال نزال ندفع
للموردين».

اإلستكشاف األوىل تتط ّلب أن يبدأ الحفر يف
برئ استكشايف ،وإذا ّ
تبي وجود كميات من
الغاز ،يقفل البرئ إلعداد دراسات أو تقييم
لتبنى عليها عمليــة الحفر مجدداً ،فيقدّر
حجم البرئ وبعدها تقدير إمكانية الســر
بتطوير وإنتاج الحقل.
وكل ذلك يأتي بناء عىل الســيناريوات
املمكنة :السيناريو األول اذا كان يوجد نفط
فما هي الخطوة التالية؟ والثاني يف حال لم
يتم إيجاد نفط فماذا سيفعلون؟ والثالث،
إذا وجدوا النفط بكميــات قليلة فما هو
اإلجراء التايل؟».

بئر استكشافي ومنتج

فضالً عن ذلك ،أوضحت أنه «ســتت ّم
دراسة قيمة العائدات وما اذا كانت نسبتها
ستغطي قيمة اإلستثمارات التي ستتكبّدها
الرشكة ،مع األخــذ يف اإلعتبار كلفة البنى

التحتيــة ،والحفر الكتشــاف النفط لذلك
يســمّ ى برئا ً استكشافياً ،فيقيمون بعدها
دراســات تقييمية قبــل أن يتحوّل اىل برئ
منتج».
ويف ما يتع ّلق بالفرتة التي ستستغرق
املرحلة التي نصل فيهــا اىل بدء الحفر يف
حقل قانــا قالت هايتيــان« ،يف البلوك 4
اســتغرقت املدّة عامني منــذ التوقيع عىل
ّ
الحفارة ،يف وضعنا الراهن
العقد ووصول
يمكن ان تســتغرق الفرتة أشهرا ً أو سنة
ونصف السنة ،ووفق أبعد تقدير  3سنوات
قبل انتهاء فرتة اإلستكشاف األوىل».
وإذا كان لبنان حصل عىل استكشاف
واســتغالل كامل حقل قانــا ،إال أن األمر
سيســتغرق ســنوات قبل دخوله مرحلة
التشغيل واإلستفادة من عائداته ،خصوصا ً
ّ
املشــغلة لحقل قانا ســتدفع
أن الرشكة
إلرسائيل ّ
حصتها املقدّرة بنسبة .17%

 10عمالت األسوأ أداء في 2022
يف غــرب أفريقيا .وقــال هانكي عىل
«تويرت» األسبوع املايض إن «السيدي»
هو «عملة غري مرغــوب فيها للبنك
املركزي» واقــرح عىل الدولة «إيقاف
بنكها املركزي وتثبيت مجلس عملة»
من أجل استعادة النظام.

زمبابوي وكوبا

ومع ذلك ،فإن تراجع «السيدي»
يجعله ثالث أسوأ العمالت أدا ًء يف العالم
هذا العام .يف املرتبة الثانية يأتي البيزو
الكوبي ،الذي انخفض ســعره بنسبة
 56.36%مقابل الدوالر ،خلف الدوالر
الزيمبابوي الذي فقــد  76.74%من
سعره مقابل الدوالر منذ يناير/كانون
الثاني .تعاني كل من زيمبابوي وكوبا
من مستويات تضخم شديدة.
قال هانكي األســبوع املايض إن
«دوامة املوت االقتصادي يف زيمبابوي
تســتمر يف الدوران» .أفــادت وكالة
اإلحصاء الوطنية  ZimStatأن التضخم
يف البالد بلغ  268%ســنويا ً يف ترشين
االول ،لكن تقديرات هانكي نفســها
تشــر إىل  .417%وعىل غــرار غانا،
حاولت الســلطات يف زيمبابوي دعم
العملة املحلية ومحاربة التضخم من

خالل تضييــق الخناق عىل مدفوعات
الــدوالر الزيمبابوي .التضخم املرتفع
هو أيضا ً مشــكلة مركزيــة يف كوبا،
حيث يضع نمــوذج هانكي زيادات يف
أسعار املستهلك بنسبة  166%سنوياً.

مصر

إنخفض ســعر الجنيه املرصي
مقابل الــدوالر األســبوع املايض إىل
مســتوى منخفض جديــد ،وتراجع
إىل  ،24.42ليشــق طريقه إىل قائمة
هانكي ألســوأ  10عمالت أدا ًء يف عام
 .2022بدورها ،خفضت وكالة فيتش
للتصنيفات االئتمانية مؤخرا ًالتوقعات
االئتمانية للبالد إىل سلبية مستشهدة
بتدهــور مركز الســيولة الخارجية
وخطر تضــاؤل الوصول إىل ســوق
الســندات .يف غضون ذلك ،استنزف
احتياطي النقد األجنبي يف مرص إىل أقل
من  32مليار دوالر يف ترشين األول من
 35مليار دوالر يف آذار.
وأوضحت وكالة فيتش أن مشاكل
التمويــل يف مرص تتفاقم بســبب 6
مليــارات دوالر من آجال اســتحقاق
الديون الخارجية القادمة العام املقبل
و 9مليارات دوالر أخرى يف عام .2024

حكم بسجن الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «"سوناطراك"»
أصدر قايض القطب املتخصص يف قضايا الفســاد يف
محكمة الجزائر ،حكما بالسجن  15سنة بحق عبد املومن
ولد قدور الرئيس التنفيذي الســابق ملجموعة سوناطراك
بتهمة «تبديد اموال عمومية» يف صفقة رشاء مصفاة نفط
يف إيطاليــا بقيمة  2,1مليار دوالر ،بحســب احد محامي
الدفاع
وذكر املحامي ميلــود براهيمي لوكالة «فرنس برس»
أن األحكام الصادرة هي «عقوبة  15سنة سجنا ً مع النفاذ
ضد عبد املومن ولد قدور و 7ســنوات ســجنا بحق نائبه
أحمد مازيغي» الذي أرشف عىل عمليات اقتناء سوناطراك،
عمــاق املحروقات يف الجزائر ،ملصفاة أوغســتا ومختلف
البنى التحتية يف جنوب إيطاليا سنة .2018

وأدين املتهمان بجنح «إبرام صفقات مخالفة للقانون
بغرض منــح امتيازات غري مــررة للغــر ،تبديد أموال
عمومية ،اســتغالل النفوذ ،تعارض املصالح باإلضافة إىل
تهمة عدم اللجوء إىل االستشارة خالل إبرام الصفقة».
وكانــت النيابة طلبــت خالل املحاكمــة التي جرت
األسبوع املايض «تسليط عقوبة  18سنة بحق عبد املومن
ولد قدور و 10أعوام بحق أحمد مازيغي».
وبحســب النيابة فإن «جميع العمليــات التي قامت
بها املديرية العامــة يف إطار هذه الصفقة ،غري قانونية ...
وكلفت خزينة الرشكة  2,1مليار دوالر».
أما قيمة املصفاة بحد ذاتها فدفعت فيها ســوناطراك
 720مليــون دوالر ،بحســب النيابة التــي أوضحت ان

أخبار سريعة
جديد تعرفة الكهرباء

ّ
الحفارة التي قامت بالتنقيب في البلوك 4

عانت أســواق الرصف األجنبي
من رحلة صعبة يف عام  ،2022ولكن
يف بعض البلــدان ،أدت مجموعة من
الضغــوط الجيوسياســية وأخطاء
البنوك املركزية إىل دفــع العمالت إىل
«دوامة املوت» ،وإثر ارتفاع الدوالر عىل
مدار العام مع تدفق املستثمرين نحو
«املالذ اآلمن» التقليدي ،وسط فيضان
الصدمات الجيوسياســية واالقتصاد
الكيل ،بشــدة عىل العديد من عمالت
األسواق الناشئة.
ينرش أستاذ االقتصاد التطبيقي
بجامعــة جونــز هوبكنز ،ســتيف
هانكــي ،قائمة منتظمــة بالعمالت
األســوأ أدا ًء لهذا العام ،والتي يقرتب
فيها «الســيدي» الغاني من الصدارة،
وفقا ً ملا ذكرته شبكة «.»CNBC
سجل «الســيدي» أدنى مستوى
قيــايس جديــد مقابل الــدوالر يوم
األربعاء من األسبوع املايض ،يف مرحلة
ما مسجالً  14.24قبل أن يتعاىف بشكل
طفيف .بــدأ التداول العــام بما يزيد
قليالً عن « 6ســيدي» مقابل الدوالر،
وفقا ً لبيانات  ،Refinitivمما يعني أن
العملة األمريكية قد ارتفعت بأكثر من
 1.3مرة مقابــل عملة الدولة الواقعة

٩

املصاريــف الزائدة تعلقت بمخزون النفــط ( 916مليون
دوالر) الذي كان يف املصفاة باإلضافة إىل أشــغال الصيانة
والتحديث والدراسات.
ســلمت ولد قدور يف آب  2021سلطات دبي التي هرب
إليها إثر إقالته بعد أيام قليلة من استقالة الرئيس السابق
عبد العزيز بوتفليقة املتــوىف يف  2021تحت ضغط حركة
احتجاج غري مسبوقة وبعد  20عاما ً يف رئاسة البالد.
توىل ولد قــدور ،وهو صديق مقرب مــن بوتفليقة،
منصبه العام  2017يف الرشكة التي تملكها الدولة بنســبة
مئة باملئة وذات األهمية املحوريــة يف االقتصاد الجزائري
الذي يحصل عىل  60يف املئة من موارد ميزانيته و 95باملئة
من عائدات التصدير من املحروقات.

صدر عن مؤسسة كهرباء بيان
بتفاصيل التعرفة الجديدة
باألرقام وفق ما يلي:
 يُحتسب  10سنتات أميركيةلكل ك.و.س .استهالك ألوّل
 100ك.و.س( .كتعرفة ّ
مخفضة
تراعي وضع المستهلكين
ذوي الدخل المحدود والطبقة
ّ
المتوسطة والذين يعملون على
ترشيد استهالك الطاقة) ،و27
سنتا ً أميركيا ً لكل ك.و.س.
استهالك يزيد عــن 100
ك.و.س.
 يُحتسب  21سنتا ً أميركيا ً لكل 1امبير قدرة اشتراك.
 تُلغى جميع التعرفاتاالستثنائية وهي :التعرفة
الصناعية ( 115ل.ل ،).التعرفة
الزراعية  /السياحية  /دور
عبادة وغيرها ( 140ل.ل،).
حيث يتم اعتماد سعر  27سنتا ً
أميركيا ً لكل ك.و.س لتلك الفئات
وتطبيق سعر  27سنتا ً أميركيا ً
لكامل االستهالك (اي إلغاء
اعتماد سعر  10سنتات أميركية
ألول  100ك.و.س .استهالك
لتلك الفئات).

وزارة المالية تح ّول
معاشات المتقاعدين
أعلنت وزارة المالية في بيان،
أنها حو ّلت الى مصرف لبنان،
معاشات المتقاعدين من مدنيين
وعسكريين ،وبات بإمكان
المستفيدين منها ،تس ّلمها
اعتبارا ً من اليوم األربعاء 16
تشرين الثاني  2022ك ّل من
مصرفه.
ويأتي ذلك «بعدما كانت
مديريتا الصرفيات والخزينة قد
أنجزتا كل اإلجرءات المرتبطة
بالمعاشات المُشار إليها ،في
وقت سابق ،لتكون جاهزة
للصرف مع سريان الموازنة،
فور نشرها في الجريدة
الرسمية».

أعطال نظام الجمارك
تشل ّ اإلستيراد والتصدير
أعلنت نقابة الوكالء البحريين
في لبنان برئاسة مروان اليمن
في بيان ،عن «ان إستمرار تعطل
التواصل مع نظام الجمارك اللبنانية
اإللكتروني منذ يوم السبت الماضي
والمستمر ،أدى الى شلل في حركة
البضائع وتسبب بتباطؤ عمليات
التخليص الجمركي المطلوبة
إلكترونيا ً في المرافئ اللبنانية ،ما
يؤدي الى تكدس بضائع اإلستيراد
وتأثر جهوزية التصدير أمام السفن
القادمة».
أضاف البيان« :في وقت تعمل
إدارة الجمارك على حل المشكلة
التقنية القائمة ،ال سبيل لتالفي
هذه المشكالت إال من خالل إجراء
كامل التحديثات المطلوبة للبرامج
واألجهزة والخوادم اإللكترونية،
إنسجاما ً مع مؤازرة قطاع العائلة
المرفئية والهيئات اإلقتصادية
برئاسة الوزير محمد شقير في
اإلجتماعات المتكررة التي قمنا بها
مع شركاء آخرين ،إستجابة لنداء
المجلس األعلى للجمارك والمديرية
العامة للجمارك ،والتي بموجبها
وصلنا الى قرارات وآلية مهمة
برعاية وحضور الرئيس ميقاتي
ومواكبة وزير المالية يوسف خليل
والعديد من القضاة والمسؤولين».

١٠
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إختتام "إرث جبران لالستدامة الثقافية"
اختتم "متحف جربان" يف برشّ ي أعمال مرشوعه
الكبري "إرث جربان خليل جربان لالستدامة الثقافية"
الذي يعمــل عليه منذ فرتة بتمويــل من "صندوق
التنميــة البلغــاري" .وذلك يف
احتفــال رعاه وزير
ٍ
الثقافة القايض محمد وسام املرتىض وحرضه رئيس
"لجنة جــران الوطنية" جوزيف فنيانوس وأعضاء
اللجنة ،ومدير متحف جربان جوزيف جعجع ،وسفري
دولة بلغاريا بلبنان بويان بيليف ونائب رئيس بلدية
برشّ ي وممثل "مؤسسة ألفريدو حرب حلو" ،وعدد
من الفاعليات الثقافية والرتبوية والطبية.
ً
بدايــة تحدث جعجع شــاكرا ً وزيــر الثقافة
والســفارة البلغارية عىل مســاهمتها وجهودها،
فقال" :كلبنانيني نفتخر بأرضنا وثقافتنا وصداقتنا
للتطور الثقايف ،ونعت ّز بجــران خليل جربان وتراثه
املنري ،ونســعد بإنجازنــا هذا املــروع الهادف.
فالحفاظ عىل هذا الرتاث القيِّم جز ٌء مهم من ماضينا
وأســاس وطيد لحارضنا وخارطة طريق ملستقبلنا،
وإســهام يف تعزيز اإلبداع الجربانــي والحفاظ عىل
الثقافة والقيم".
ً
كلمــة قال فيها:
وألقى رئيــس لجنة جربان

الغني بالتنوع والوحدة
"جربان وجه حقيقي للبنان
ّ
يف التعدد ولقاء الرشق والغــرب ،لقاء الحضارات
والثقافات واألديــان يف مواجهة صدام الحضارات
والرأي الواحــد والعنف اإليديولوجــي .فالقضايا
اإلنسانية الكربى التي أَثارها كانت عابرة للديانات
والثقافات والحدود الجغرافيــة .وهذا هو جوهر
التعامل بني ســفارة بلغاريا يف لبنان ولجنة جربان
الوطنية للحفاظ عىل هذه القيم الجربانية الغنية".
وقدّر السفري البلغاري يف كلمته إنجاز املرشوع،
مؤ ِّكدا ً "عمق الروابط األخويــة بني لبنان وبلغاريا،
وكون املرشوع نال اهتمام صندوق التنمية البلغاري
بني نحو  50طلبا ً ملشاريع تقدَّمت للصندوق" .ووعد
بتقديم مساهمات أخرى للمتحف.
وختم وزير الثقافة بكلمةٍ شــدَّد فيها عىل "أننا
البهي
نريد لنــا وألجيالنا القادمة التمســك بلبنان
ّ
الجامع والراسخ يف قيم العدالة واملساواة والتسامح
والعزة واالقتدار والحرية .واســتوقفني عنوان هذا
املرشوع إليماني بأن الثقافة ديمومة متجددة وبأن
اإلرث الجرباني يف األدب والشــعر والرســم ما برح
يتوالد باستمرار".

وزير الثقافة وسفير بلغاريا ورئيس لجنة جبران خالل ّ
قص شريط االفتتاح

جـــــــامـــــــعـــــــات

األولى في الشرق األوسط من حيث اإلستدامة
احت ّلت الجامعة األمريكية يف بريوت  AUBاملرتبة األوىل يف الرشق األوسط
وشمال أفريقيا ،وتعادلت عامليا ً مع جامعة "برنستون" باملركز الـ 140يف
تصنيف وكالة كواكارييل سيموندز  QSللجامعات من حيث االستدامة.
ويف اإلصــدار األول من هذا التصنيف ،تابعت الوكالة مســرة 700
من أفضل الجامعات يف العالم والتي اعتُربت ّ
مؤهلة لإلدراج يف منافســة
التصنيف ،وقارنتها معتمد ًة عىل مقاييس االستدامة البيئية واالجتماعية،
لتحديــد أكثــر الجامعات تصدّيــا ً للتحديــات البيئيــة واالجتماعية
والحوكماتيــة .وأُدرجت الجامعــة األمريكية لوحدها مــن الجامعات
اللبنانية يف مســابقة التصنيف وجاءت األوىل يف الرشق األوسط وشمال

مـــــــهـــــــرجـــــــان
برعاية وحضــور قنصل لبنــان يف هاليفكس
املهندس وديــع فــارس وعقيلته كاثــي فارس،
استضافت املدينة الكندية "مهرجان الفيلم اللبناني
يف كندا" بنسخته السادسة.
وشــهد ليل الخامس من ترشيــن الثاني حفل
اإلفتتــاح الذي إســتُه ّل بحفل الســجادة الحمراء
تخ ّلله عشــاء فاخــر بحضور ممثلني عــن الدولة
الكندية ،أعضاء الســلك القنصــي ا ُملعتمد يف والية
"نوفا سكوشــا" ،فاعليات دينية ،ممثلني عن بلدية
هاليفكس ،جمعيات مدنية وثقافية وتربوية كندية
ولبنانية ،املخرجَ ني واملنتجَ ني ســام لحود وميشال
كمّ ــون اللذين حــرا ّ
خصيصا ً للمناســبة ،كما
ٍ
ِّ
ري
كب
د
وحش
حدشيتي
هايلوف
ومؤسســة املهرجان
ٍ
من أبناء الجالية اللبنانية ومحبّي السينما.
ث ّم انتقل الجميع إىل صالة املرسح حيث ت ّم عرض

"الفيلم اللبناني في كندا" بنسخته السادسة

فيلم قصري يَعرض جمال لبنان من السماء للمخرج
كارلوس هيدمــوس ،رحّ بت بعده اإلعالمية كالرا أبو
أنطون سعد بالحضور ،وقالت" :نجتمع هذه الليلة،
ليس فقــط لإلحتفال بالفيلم اللبنانــي ،لكن أيضا ً
للتأكيد عىل صمود اللبنانيّني من مُقيمني ومُغرتبني".

مــــــــــــعــــــــــــرض

معرض للفنانة التشكيلية مجد مكارم
نظــم "مركز العــزم الثقايف" معرضــا ً فنيا ً
للفنانة التشكيلية مجد فارس مكارم تحت عنوان
"أســأل نفيس من أنا" ،بقاعة املعــارض التابعة
للمركز يف "بيت الفن" بمنطقــة امليناء طرابلس.
ّ
تجسد معاني الحوار مع
وتضمن املعرض  28لوحة
الذات واآلخرين ،حيث أخذت هذه اللوحات الطابع

أفريقيا .وقد ُ
صمّ ــم التصنيف ليعكس األداء يف جميــع أهداف التنمية
املســتدامة الســتة عرش لألمم املتحدة .وهذه األهداف مصنّفة يف فئتَني:
التأثري البيئي والتأثري االجتماعي ،مــع تركيز واضح عىل تأثري الجامعة
الخارجــي .وتعادلت  AUBيف املرتبة  117يف فئــة التأثري البيئي واملرتبة
 230بفئة التأثري االجتماعي .وحققت املرتبة  19بفئة التعليم املســتدام،
واملرتبة  53بفئة املؤسســات املســتدامة .وترجع النتيجة العالية التي
حققتها الجامعة األمريكية يف التعليم املستدام وخاصة يف العلوم البيئية
ً
والدراسات التنموية ،إىل واقع أنها تشجّ ع ً
مستدامة من خالل التعليم
بيئة
وتعمّ م يف الوقت عينه السياسات العامة والعمل للعدالة االجتماعية.

ً
كلمة جاء فيها" :بالفعل
وألقى القنصل فارس
عصيب يم ّر به لبنان،
وضع
يأتي هذا الحفــل يف ظل
ٍ
ٍ
لكننا يف بالد اإلغرتاب نحمّ ل مســؤوليّة رفع اســم
وطننا عاليا ً من خالل االحتفال باإلنجازات الثقافيّة
وبالطاقات املوجودة لدينا عىل غرار فرقة "ميّاس"

التي أبكت اللبنانيني فرحاً .وسنقول للعالم أجمع ّ
إن
باق وســي ّ
ظل قلبه ينبض عىل الدوام" .وختم
لبناننا ٍ
متمنّيا ً النجاح لفيلــم  Memory Boxالذي ُقدّم عن
لبنان يف حفل جوائز .Academy Awards
بدورها قالت حدشــيتي" :نحتفل منذ ســت
ســنوات بهذا املهرجان الذي يهــدف إىل بناء جرس
عبور بــن بلدَين عزي َزين" .وشــكرت القنصل عىل
ً
مهنئة إياه عىل
دعمه الدائــم وإيمانه باملهرجــان،
وســام اإلســتحقاق اللبناني الذي ناله أخرياً .كما
أعلنت التعاون هذا العــام مع Alliance Francaise
الذي يهدف إىل تعزيز التبادل الثقايف واإلسهام بتنمية
التنوع الثقايف واللغوي يف البلدان الفرنكوفونية.
ث ّم عُ رض فيلم  Memory Boxللمخرجَ ني جوانا
حجّ ي توما وخليل جريج ،تاله نقاش حول الفيلم مع
املخرج لحّ ود.

لبنان في "ملتقى التح ّول الرقمي" في دبي

التعبريي اإليحائي .يشار اىل أن الفنانة مكارم ،من
مواليد دمشــق ،تخرجت من كلية الفنون الجميلة
بدمشــق عــام  .1997عملت يف تدريــس الرتبية
الفنية باملدارس واملعاهد الفنية ،ثم انتقلت للعمل
كموجّ هة اختصاصية ملادة الرتبية الفنية .وتتميز
لوحاتها باإلحساس والرغبة والثورة واإلبداع.
شارك لبنان يف امللتقى األول للتحول الرقمي لوزراء الرتبية والتعليم ،والتعليم العايل العرب ،الذي عُ قد يف
دبي  -اإلمارات العربية املتحدة ،تحت عنوان "ملتقى القادة ملستقبل التعليم الذكي" الذي ن ّ
ظمته مؤسسة
"كالســر" للتعليم الذكي ،بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة "االلكسو" .وض ّم الوفد املشارك
املديــر العام للتعليم العايل الدكتور مازن الخطيب ممثالً وزيــر الرتبية والتعليم العايل يف حكومة ترصيف
األعمال عباس الحلبي ،ومدير املعلوماتية بالوزارة املهندس توفيق كرم واملستشار اإلعالمي ألبري شمعون.
باحتفال أقيم يف قاعة املؤتمرات يف فندق  H Dubaiبمشــاركة عددٍ من
تــ ّم افتتاح امللتقى
ٍ
وزراء الرتبية والتعليم العرب وممثيل وزارات تربية وحكومات ومتخصصني من نحو ثماني دول
تعتمد نظام "كالسريا" للتعليم الذكي.
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SERIES

OUR RATING

 The Crownفي موسمه الخامس...
بدأ يخسر بريقه

جـــــــــــاد حـــــــــداد
لم يكــن مسلســل ( The Crownالتاج) يدخل
يف خانــة األعمال الدرامية املحــض يوماً .عىل غرار
الشخصية الرئيسية ،امللكة إليزابيث الثانية ،يحاول
هذا املسلسل الطويل عىل شبكة "نتفلكس" تحقيق
َ
هدفني :أوالً ،تقديم درس تاريخي متقن عن لحظات
محورية من مايض اململكة املتحدة؛ ثانياً ،دراســة
كواليس العالقات التي تجمــع أفراد العائلة املالكة.
عىل مر أربعة مواسم ،برع صانع العمل بيرت مورغان
يف الجمع بني الخيال والحقيقة والشائعات ،فاعترب
حياة العائلة الشخصية عىل صلة وثيقة بهوية البلد
الوطنية يف جميع الظروف .ال يجازف املوسم الجديد
بتشويه سمعة أي شــخصية ،لكنه يخرس العنارص
التي جذبت املشاهدين إليه.
يُفرتض أال يبدو هذا املوســم الذي يعرض أكرب
الفضائح يف تاريخ العائلة املالكة هادئا ً لهذه الدرجة،
لكنه أضعف مما ينبغي .يف الحلقة الثانية ،تشــارك
"ديانا" (إليزابيث ديبيكي) رسا ً يف تحضري الســرة
املدوّية التي قدّمها أنــدرو مورتون عنها .لكن بدل
استكشاف رد فعل العائلة عىل املعلومات املطروحة،
تنتهي هذه العملية بنــر الكتاب .كذلك ،تُ ّ
خصص
الحلقة الخامســة مدة طويلة إلعادة تمثيل املكاملة
الهاتفية املحرجة بني "تشارلز" (دومينيك ويست)
و"كاميال" (أوليفيا ويليامز).

لكن حني يبدأ املسلســل بتحليــل عواقب تهور
امللك املســتقبيل ،رسعان ما ينتقل إىل مشه ٍد له وهو
يلقي خطابا ً باسم جمعيّته الخريية .هذه االنتقاالت
املربكة تُخفف أثر املشاهد القوية وتمنع القصة من
اتخاذ املنحى االستفزازي املطلوب عرب التطرق مثالً
إىل حماية أفراد العائلة املالكة من اإلهانة العلنية ،أو
ترضر سمعة "كاميال" و"ديانا" أكثر من "تشارلز"،
أو تعامــل العائلة مع موضوع العالقات الجنســية
بطريقة مختلفة عن عامة الناس.
هذا الرتدد ينتج موســما ً يفتقر إىل التماســك
بدرجة غري مســبوقة ،فهو يكرر مواضيع مألوفة
وال يُر ّكز عىل تطوّر الشخصيات ،مع أنه كان يعطي
أهمية كربى لهذا الجانب منذ املوســم األول يف العام
 .2016تتأثر شــخصية "فيليب" (جوناثان برايس)
بالســيناريو املتخبط أكثر من جميع الشــخصيات
األخرى .يف إحدى الحلقات ،هــو يدعم بقوة جميع
قرارات "إليزابيث" (إيميلدا ســتانتون) .لكنه يبدو
حاقدا ً يف حلقــة أخرى ،ويعيــد التعبري عن جميع
املشــاكل التي واجهها يف املواســم السابقة ويؤكد
حاجته إىل تحقيق مصالحه الخاصة.
يعترب املسلســل عالقة "فيليــب" و"إليزابيث"
من العالقات الزوجية األكثر اســتمرارية يف العائلة
املالكة ،لكنه ال يكف عن تكرار الرصاعات نفســها.
وحتى صداقــة "فيليب" غري املتوقعة مع الشــابة
"بيني ناتشبول" (ناتاشــا ماكيلهون) ،زوجة ابنه
باملعموديــة ،ال تصل إىل أي وجهــة مختلفة .يتخىل
املسلسل عن خطه الرسدي األصيل حني يبدأ بالكشف
عن االضطرابات التــي ترافق حياة زوج امللكة طوال
عقود .يتعثر املسلســل أيضا ً حني يعجز عن تقديم
جوانــب أكثر عمقا ً من شــخصية "إليزابيث" .يعجّ
املوسم الخامس بحلقات عن ســحب يختها امللكي
املحبوب "بريتانيا" من الخدمة .لكن مع كل االحرتام
للملكة الراحلــة ،ال يمكن أن يشــ ّكل تقاعد إحدى
السفن مادة مثرية لالهتمام يف أي مسلسل تلفزيوني.

رسعان ما يتحول هذا الجانب من القصة إىل استعارة
واضحة للداللة عىل عمر امللكة.
منذ سنتني ،استحق املسلســل اإلشادة ألنه اتخذ
موقفا ً صارمــا ً وانتقد امللكة أخرياً .اســتعمل صانعو
العمل املشاهد املعروضة لتصوير مدى بُعدها عن بقية
أفراد عائلتها وتأثري جَ هْ لها للوقائع عىل تص ّلب املؤسسة
التي تديرها .هذه املقاربة أعطت طابعا ً مختلفا ً للموسم
الرابــع ،فبدت اللحظات التاريخيــة املعروضة منتقاة
بشــكل مدروس إلثبات املصاعب التي واجهتها العائلة
ٍ
املالكة ملواكبة تطور العرص .بعبارة أخرى ،اســتُ ِ
عمل
الخيال بالشكل املناسب لعرض الحقائق.
لكــن أصبح العمل اآلن أقرب إىل املسلســات
الطويلة التقليدية .تتعــدد اللحظات املرسحية يف
املوســم الجديد ،بدءا ً من لقاء "تشارلز" و"ديانا"
إلنهاء عالقتهمــا بالكامل بعــد طالقهما املرير،

ميريام فارس ونيكي ميناج ومالوما في Tukoh Taka
أعلن اإلتحاد الدويل لكرة القــدم  FIFAعن إصدار األغنية
ا ُملنفردة الجديدة  Tukoh Takaيف  18ترشين الثاني الحايل ،التي
ستجمع نجوما ً عامليّني ثالثة من حول العالم وهم نيكي ميناج،
مالوما ،ومرييام فارس ،الذين يُوحّ دون ثقافاتهم ا ُملتنوّعة من
خالل أغنية جماهرييّة من إنتاج .Universal Arabic Music
 Tukoh Takaهي األغنية الرســمية ملهرجان فيفا الرســمي
للمُشــجّ عني  ،FIFA FAN FESTIVALوهي مُدرجة ضمن الئحة
اإلصدارات املوسيقية الرسمية الخاصة بكأس العالم  .2022وينتظر
املشجّ عون هذا اإلصدار بفارغ الصرب ،بعد اإلعالنات الرتويجيّة التي
تم نرشها طوال األســبوع املايض عرب اإلنرتنــت ومواقع التواصل
اإلجتماعي .وتدخل األغنية تاريخ املوسيقى لكونها أول أغنية خاصة
بكأس العالم تجمع اللغات اإلنكليزية واإلســبانية والعربية .حيث
تُرتجم تعاونا ً مُميّزا ً جدا ً بني النجوم الثالثة الذين يُغنّون معا ً بهدف
جمع ا ُملعجبني من كافة أنحاء العالم لالحتفال سوياً .هذا ُ
وسيافق
إصدار األغنية العرض األول للفيديو كليب السينمائي الخاص بها.

ليليان نمري تتو ّعد
كثرت يف اآلونة األخرية شائعات وفاة
طالت املمثلة ليليان نمري ،وكانت سبق
وردّت عىل هذه الشــائعات يف صفحتها
الخاصة إن عرب مقطــع فيديو مبارش
أو عــر منشــورات لها تُطمــن فيها

محبّيها وتنفي ما يتم تداوله .لكن وبعد
تمادي مُطلقي هذه الشــائعات ،أصدر
مكتب املحامي أرشف املوســوي ،وهو
الوكيــل القانوني لنمــري ،بيانا ً أوضح
فيه أن "هذه ّ
الشــائعات املبغضة التي
تطالها كل فرتة الهــدف منها النيل من
مسريتها ونجاحاتها واستقرارها العائيل
واالجتماعي" ،مؤكدا ً أنّه قد تقدّم بشكوى
جزائيــة ضد أصحاب هــذه الصفحات
الوهمية واملناشري واملقاالت الكاذبة وذلك
أمام مكتب مكافحة الجرائم املعلوماتيّة،
جار عىل الكشف عن هويات هؤالء
والعمل ٍ
الفاعلني واملح ّرضني" .وقد وعد املوسوي
بكشف حقيقة هؤالء األشخاص ،مؤكدا ً
عىل أن ليليان بخري وبصحة جيدة.

عبير نعمة ُتطلق "بصراحة"
أطلقــت الفنّانة عبري نعمة ألبومها الثالث بعنــوان "برصاحة" من إنتاج
وتوزيع رشكة  ،Universal Music MENAويتضمّ ن  8أغنيات ســبق وطرحت
ّ
نحس" من كلمات وألحان نبيل خوري
عبري بعضها مثل" :برصاحة" و"بال ما
وتوزيع ســليمان دميان ،و"امليالد الجايي" من كلمات وألحان وســام كريوز
وتوزيع مارك أبــو نعّ وم ،كما واألغنية املرصيّة "إعمل ناســيني" من كلمات
أمري طعيمــة وألحان إيهاب عبد الوهاب وتوزيع ســليمان دميان .باالضافة
ّ
"قصتنا" من كلمات
إىل أغنيات جديدة سيســمعها الجمهور للم ّرة األوىل مثل:
وألحان وسام كريوز وتوزيع ألكسندر ميساكيان ،و"صوت" من كلمات ّ
غسان
مطر وألحــان وتوزيع تهموريز بورنازيري ،وأغنية "شــو بعمل" من كلمات
جرمانوس جرمانوس وألحان إييل نعمة وتوزيع ألكســندر ميســاكيان .وعن
ألبومها الجديد قالت نعمة" :أنا مُتحمّ سة جدا ً إلطالق ألبومي الثالث مع رشكة
 ،Universal Music MENAكما ّ
أن ســعادتي كبرية بأصداء األغنيات التي ت ّم
طرحها يف مراحل سابقة وأتمنّى أن تنال األغنيات الجديدة إعجاب الناس".

وصوال ً إىل صور مُر ّكبة تظهــر فيها "مارغريت"
(ليسيل مانفيل) وهي تراجع الرسائل التي ّ
تلقتها
يف شبابها من عشــيقها "بيرت تاونسند" (تيموثي
دالتون) .لكن تبدو هــذه اللقطات مبعثرة .يدرك
مورغان عىل ما يبدو أن اإلبهار الذي رافق مشاهدة
مشــاكل العائلة املالكة للمرة األوىل تالىش ،لكنه
ال يطوّر األحــداث الدرامية هذه املرة إال عرب إعادة
ابتــكار الفضائح املتالحقة وتقديم شــخصيات
مثل حبيب "ديانــا" األخري" ،دودي الفايد" (خالد
عبدالله) ،علما ً أنــه لن يلعب دورا ً مهما ً يف حياتها
قبل املوسم الســادس واألخري .باختصار ،أصبح
املسلسل مشــابها ً لوضع امللكة يف العقود األخرية
من حُ ْكمهــا :إنه عمل جدّي يقوم بما هو مطلوب
منه ويبحث عن معنــى ما يقدّمه ،لكن يبقى هذا
الهدف بعيد املنال.
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
زوابع

مـــــحـــــمـــــود عـــــثـــــمـــــان

األبي املمانع
لهذا الجمال
ِّ
أبايع عيني َك من ال يبايع؟

فلُ َّم العناقي َد فوق العروش
ط ْ
وق ِّ
ف كرومي ِبلطف املزارع

ُ
كنت أديل بصوتي الرصيح
وما
لغري الجمال ...فأيُّ منازع؟

تنهبن العناقي َد نهبا ً
َّ
وال

كدأب َك تنهشني باألصابع

أنهدايَ ؟ ال ال مثيل لنهدَيَّ
بني الورود اللدان الطوالع

جمال
جما ُل يدي َك ...وأيُّ
ٍ
عليه يسيل األىس يف املدامع

حبيبي وحسن َك بني الوجوه
سخي غفو ٌر لذنبك شافع
ٌّ

فزوبع هوايَ بكل اتجا ٍه
تزيد انتمائي إلي َك الزوابع

جيف بيزوس يتبرّع بمعظم ثروته

جاي لينو ُمصاب بجروح خطرة
نُقل مقــدّم الربامج األمريكي
الشــهري جاي لينو ( 72عاماً) إىل
املستشفى نتيجة إصابته بحروق
ٌ
خطرة بعدما شبّ
حريق يف إحدى
ســياراته املركونة داخــل مرآب
تابع له بلــوس أنجليس .وأصيب
الفكاهي الذي ّ
تول ســابقا ً تقديم
برنامج  Tonight Showواملعروف
بجروح يف
بحبّه لعالم الســيارات،
ٍ
الجانب األيرس من وجهه من دون
تــرّ ر عينه وأذنه .وأشــار لينو
إىل أن عملية شــفائه قد تستغرق
أســبوعني ،وقد ألغى حضوره إىل
إحدى املناســبات يف الس فيغاس

أعرب مؤســس "أمــازون" امللياردير جيف
بيزوس عن عزمه التربّع بمعظم ثروته لجمعيات
خريية .وهذه املرة األوىل التي يُفيد بها رجل األعمال
البالغ  58عاما ً بترصيح مماثل علناً .وتبلغ ثروة
بيزوس حاليا ً  124مليــار دوالر ،ما يجعله رابع
أغنى شــخص يف العالم .ويملــك أيضا ً صحيفة
 Washington Postاليومية ورشكة Blue Origin
للصناعــات الفضائيــة وBezos Earth Fund
َّ
املخصص لكوكــب األرض والذي أطلقه امللياردير
ِّ
مخصصا ً له عرشة مليارات دوالر .كما
عام 2020
يرغب رجل األعمال يف ضمان أن تُستخدم تربّعاته
بأفضل طريقــة ممكنة .وقال خالل مقابلةٍ ظهر
فيهــا إىل جانب رشيكة حياته لورين سانشــيز:
"نحن نع ّزز اإلمكانات الالزمة للقيام بهذا األمر".
وســبق أن تعهدت ماكنزي ســكوت ،زوجة
بيزوس الســابقة التــي تُقدّر ثروتهــا بنحو 24

بسبب الحالة الطبية الطارئة التي
منعته من السفر.
ّ
وتول جاي تقديــم الربنامج
الشــهري خلفا ً لجوني كارســون،
االســم األمريكي البــارز أيضا ً يف
الربامــج الحواريــة األمريكيــة.
واســتمر بتقديمه عــى مدى 22
عاماً ،قبل أن يح ّل مكانه الفكاهي
جيمي فالون عام .2014
هاو لجمع الســيارات،
ولينو
ٍ
وتُقدَّر قيمة املجموعة التي يحوزها
من سيارات ودراجات نارية قديمة
نادرة ،بعرشة ماليني دوالر.
(أ ف ب)

مليــار دوالر ،بالتربّع بما ال يق ّل عن نصف ثروتها
للجمعيات الخريية ،عرب توقيعها عىل The Giving
 Pledgeعــام  2019بعد فرتة وجيزة من طالقها.
ويف أوائل عام  ،2021تربّعت سكوت بستّة مليارات
ٍ
ملنظمــات عدّة من دون فــرض أي رشوط
دوالر
تتع ّلق بمساهمتها هذه( .أ ف ب)

جيم كاري ممنوع من دخول روسيا
أعلنــت روســيا حظــر دخــول  100مواطن
كندي أراضيها ،بينهم املمثــل جيم كاري وعدد من
الصحافيــن ،ر ّدا ً عــى عقوبات فرضتهــا كندا يف
ترشين األول املنرصم عىل صحافيني وممثلني روس.
وأوضحت وزارة الخارجية الروســية ّ
أن هذا القرار
اتُخذ ر ّدا ً عىل "فرض نظام رئيس الوزراء جاســتن
ترودو عقوبات عىل قادة روسيا وسياسييها ونوابها
وصحافييها وشخصياتها الثقافية".

ومــن املمنوعــن من دخــول روســيا املمثل
والفكاهي جيم كاري ( 60عاماً) والصحافيان بول
ووركمان من قناة  CTVومارغرت إيفانز من ،CBC
ورئيســة "مركز أمن االتصاالت" كارولني كزافييه،
باإلضافة إىل عدد من الشــخصيات الكندية املتحدّرة
من أوكرانيا .وأشــارت الخارجية الروســية إىل ّ
أن
موســكو تتهم هؤالء بـ"التــو ّرط املبارش يف إيجاد
سياسة عدوانية معادية لروسيا".

ومنذ بدء الغــزو الرويس ألوكرانيا يف  24شــباط
 ،2022فرضت كندا عقوبــات عىل أكثر من  1400فرد
وكيان موجودين يف روســيا أو بيــاروس أو أوكرانيا
أو يتحــدّرون من إحدى هذه الــدول .ويف ترشين األول
املايضَ ،فرضت عقوبات عىل صحافيني ووسائل إعالم
روســية وعىل جهات فاعلة العتبارهــا "متواطئة يف
عملية التضليل اإلعالمي" بشأن الحرب يف أوكرانيا.
(أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

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

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

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

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

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

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

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

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

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

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

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

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

تهتم بعالقة عاطفية جديدة
تستوجب دراسة متأنية .توقع
بعض األخبار الجيّدة التي
تثلج قلبك وتريح أعصابك .
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ARCHEOLOGY

أقدم دليل على استخدام البشر النار للطهي
تقدّم دراسة أعدّها فريق من علماء اآلثار ّ
أن أسالف اإلنسان الحديث
قبل  780ألف سنة كانوا يحبون األســماك وتحديدا ً "الشبوط "املطهي
جيداً" ،ما يشــ ّكل دليالً عىل اســتخدام البرش النار لطهي األطعمة .وال
نعرف ســوى القليل عن العادات الغذائية للبرش األوائل .وتشري الدراسة
إىل عدم وجود أي دليل قبل اليوم عىل طريقة طهي الطعام التي اعتمدها
اإلنسان العاقل أو اإلنسان البدائي قبل  170ألف سنة.
ويعترب علماء املتحجــرات ّ
أن طهي األطعمة لجعلهــا قابلة أكثر
للمضغ وسهلة الهضم وصحية ،ســاهم بصورة كبرية يف نموّ الجنس
البرشي .وتأتي النتائج التي تطرقت لها الدراسة بعد ستة عرش عاما ً من
األعمال البحثية إلريت زوهار ،وهي عاملة آثار متخصصة يف األســماك.
وسبق أن ساهمت العاملة بشكل بارز بفهرسة اآلالف من بقايا األسماك
التي عُ ثر عليها.

Fashion

ويشــ ّكل ما ا ُكتشــف قرب نهر األردن أول دليــل عىل عملية طهي
محتملة لجأ اليها اإلنسان البدائي ألن عظام األسماك تتحول إىل جيالتني
بمج ّرد تسخينها عىل حرارة ال تتعدى الـ 500درجة .وعثرت زميلة زوهار
أن سلفا ً
يف املوقع نفسه ،عىل قطع من الفحم ا ُملستخدمة .ويدرك العلماء ّ
برشيا ً منقرضا ً ربما من اإلنســان املنتصب ،كان يتقن إشــعال النريان
قبل  1,7مليون سنة .وتشري زوهار إىل ّ
أن "إدراك اإلنسان البدائي كيفية
استخدام النريان للتدفئة ال تعني أنه كان يعرف استعمالها للطهي".
ويُحتمل أن تكون عظام األسماك التي لم يُعثر عليها قد احرتقت يف
النريان ،عىل ما توضح عاملة اآلثار ،وتقول ّ
"إن املسألة املتعلقة بالنريان
مرتبطــة بمعرفة ما إذا كانوا يســتخدمونها للتخلص من النفايات أو
للطهي" .لذا نفرتض ّ
أن عظام األســماك التي لم يُعثر عليها قد اختفت
أثناء الطهي ،لكن ال يمكننا تأكيد ذلك( .أ ف ب)

المستعملة
مصممة ُتعيد تدوير قمصان كرة القدم
َ
ّ
تُعطي شابة يف التاســعة عرشة من العمر من
داخل غرفتها التي تتّخذ منها مشغالً لها يف ضاحية
باريس ،حيا ًة جديد ًة لقمصان كرة قدم قديمة ،من
خالل تحويلها إىل كورســيهات ،يف مبادر ٍة ملتزمة
أخالقيا ً ومراعية للبيئة اســرعت انتباه إحدى أهم
دور األزياء عىل مشارف املونديال القطري.
وتقول مي جــراش" :أقوم بذلك بمفردي ،من
جمع القمصــان إىل التصميم والخياطة" .وتضيف
الشابة املولودة ألب أرجنتيني وأم فرنسية" :ال أريد
أبدا ً اســتخدام قمصان جديدة ،إذ إن الفكرة تقوم
عىل مبدأ إعــادة التدوير لألفضل ( ،)upcyclingأي
من دون ّ
تدخل كيميائــي ،األمر ليس إعادة تدوير

AUCTION

عادية" .وتشــر إىل أن األمر "لم ينطلق يف البداية
من قناعة بيئية ،بل من تنديد بســوء معاملة اليد
ص ُ
العاملة ببعــض البلدان .لقد ق ّل ْ
ت اســتهالكي
األلبســة الجديدة واتجهت نحــو عالمات تجارية
تعتمد معايري أخالقية".
ويف بادئ األمر ،طوّرت الشــابة هذا املرشوع
للدخول إىل كلية "اســتوديو بريسو" للموضة .ويف
وقت الحــق ،لفتت مي انتباه املديــر الفني يف دار
"ميزون شاتو روج" الباريسية يوسف فوفانا الذي
التقى فيها يوما ً وهي ترتدي أحد الكورسيهات من
تصميمهــا .وبعدما أُعجب بقطعــة امللبس هذه،
اقرتح فوفانا عىل الشــابة طرحهــا للبيع خالل

الفرتة التي ستشغل فيها داره مقر شبكة املالبس
الفرنسية اليسرية التكلفة "تاتي" يف حي باربيس
البارييس خالل األسابيع املقبلة أثناء فرتة مونديال
كرة القدم بقطر.
ّ
وتفضل مي إنجاز قطع بمقاســات األطفال،
خصوصا ً لسهولة تداولها بني شخص وآخر نظرا ً إىل
أن الناس يســتغنون عنها برسعة أكرب حني تصبح
ضيّقة .وتض ّم مجموعتها كورســيهَ ني بألوان نادي
"ريد ســتار" ،وأيضا ً بألوان نادي "ليون" الفرنيس،
ومنتخبات فرنســا والربازيل واملكسيك املشاركة يف
كأس العالم لكرة القدم.
(أ ف ب)

لوحتان آلندي وارهول للبيع

يطرح إبن أخ الفنان األمريكي آندي وارهول ا ُملســتأمَ ن عىل أعماله،
لوحتَني أنجزهما عمّ ه الفنان الشــهري بفن البوب والفن الحديث خالل
شبابه ،ولم تُعرضا سابقا ً لكنهما ُفقدتا خالل سبعينات القرن الفائت،
للبيع ضمــن مزاد يف نيويورك تن ّ
ظمه دار "فيليبــس" .واللوحتان هما
 Nosepicker 1: Why Pick on Meوهــي بورتريــه آلنــدي ،وLiving
 ،Roomويعود العمَ الن إىل العام .1948
ويراوح ســعر  Nosepicker 1التقديري بني  300و 500ألف دوالر،
فيما تبلغ القيمة التقديرية لـ Living Roomبني  250و 450ألف دوالر.
ّ
وأوضح جيمس وارهول ،ابن أخ آندي األكرب وهو فنان
ورسام توضيحي
ّ
أن "اللوحتــن كانتا بحــوزة العائلة منذ  70عاما ً واســتمتع أفرادها
بهما لسنوات عدة مشــرا ً اىل ّ
أن الوقت قد حان لبيع اللوحتني وتقاسم
العائدات ،علما ً أن العائلة تض ّم سبعة أبناء من الورثة.

وســبق أن عُ رضت لوحة البورتريه التــي تُظهر آندي يف العرشين
ّ
تجســد غرفة معيشته داخل منزله الواقع يف بيتسربغ
من عمره والتي
ببنســلفانيا ،مرات عدة بمختلف أنحاء العالــم ،إال ّ
أن هذين العم َلني
كادا ي َ
ُفقدان .ويف عرضها التقديمي ،أشــارت "فيليبس" إىل ّ
أن عائلة
وارهول تع ّرضت أواخر سبعينات القرن الفائت لرسقة سيارة لها كانت
ً
مضيفة" :لحسن الحظ ،عُ ثر عىل السيارة املرسوقة
اللوحتان بداخلها،
واستُعيد العمالن".
من جهة ثانية ،تطرح دار "سوذبيز" للبيع لوحة White Disaster
البارزة للفنان نفســه بســعر تقديري يفوق الـ 80مليون دوالر .وقال
جيمس مبتسماً" :ال نصدّق أنا وأشقائي وشقيقاتي الستة ّ
أن هذا العمل
يحظى بهذه القيمة .أعتقد ّ
أن عمي آندي كان ليشعر بالسعادة فهو كان
أبا ً حنونا ً جدا ً مع عائلته"( .أ ف ب)

ّ
بسائل أسود
رش لوحة غوستاف كليمت
ٍ
أعلن متحف "ليوبولد" يف فيينا أن ناشطني مناخيني
رشوا ســائال ً أســود عىل لوحة "موت وحياة" الشهرية
للرســام النمسوي غوســتاف كليمت ،يف أحدث حلقات
مسلســل التع ّرض للوحات كبار الفنانني بالعالم بهدف
التوعية عىل أزمة املناخ .ويعمل مسؤولو الرتميم لتحديد
ما إذا كانت اللوحة ،املحميــة بواجهة زجاجية ،تع ّرضت
أليّ رضر" ،جــراء الهجوم الذي أعلنــت مجموعة Last
( Generationالجيــل األخري) املســؤولية عنه يف تغريدة
بصور توضيحية.
أرفقتها
ٍ

تدفع  392مليون دوالر ألربعين والية
ّ
توصلت رشكة "غوغل" إىل تسوية مع أربعني والية أمريكية وافقت
بموجبها عىل دفع  391.5مليــون دوالر إلنهاء تحقيقات تتمحور عىل
الطريقة التي تجمع من خاللها بيانات املستخدمني الشخصية .وأشار
بيا ٌن أصدره مدّعي عام نيوجرييس إىل ّ
ّ
التوصل له يش ّكل أهم
أن ما جرى
تسوية يت ّم إبرامها عىل اإلطالق مع واليات عدة بشأن حماية املعلومات
الشخصية بالواليات املتحدة.
وتؤكــد الواليات التي قــادت التحقيق ّ
أن "غوغــل" كانت تنتهك
حق املســتخدمني يف الرسية من خالل جمع بيانــات مرتبطة بتحديد
املواقع الجغرافية مــن دون الحصول عىل إذنهم ،وذلك ألهداف مرتبطة
باإلعالنات .وقال ناطق باسم الرشكة انه "تماشيا ً مع التحسينات التي
أج َريناها خالل السنوات األخرية ،أنهَ ينا هذا التحقيق الذي كان مرتبطا ً
بقواعد متقادمة ُقمنا بتغيريها قبل سنوات".
وينبغي عــى الرشكة العمالقة ،بحســب بنود التســوية ،أن

بشــكل واضح أي بيانات مرتبطــة بتحديد املواقع الجغرافية
تحدّد
ٍ
يت ّم جمعها ،حتى إن ألغى املســتخدِم ميــزة تحديد املوقع يف إحدى
الخدمات وأبقاها شاغلة بخدمات أخرى (محرك البحث وتطبيقات
 .)...Google Mapsوليــس يف أمريكا أي قانون فدرايل يتع ّلق بحماية
البيانات الشخصية ،عىل عكس ما هو مُعتمد بدول االتحاد االوروبي.
إال ّ
أن عددا ً من الواليات األمريكية بينها كاليفورنيا وكولورادو ،تبنّت
قوانني مماثلة .وتعرضت "غوغل" عىل غرار رشكات عمالقة عديدة
يف "سيليكون فايل" ،إىل انتقادات عدّة بسبب النموذج االقتصادي الذي
تعتمده ،والذي يستند إىل بيع مساحات إعالنية تستهدف املستخدمني
عىل نطاق واســع جداً ،وتعتمد عىل البيانات التي تجمعها املجموعة
ّ
تصفحهم املواقــع االلكرتونية
عن مســتخدمي اإلنرتنت بدءا ً من
وصوال ً إىل استخدامهم التطبيقات املجانية.
(أ ف ب)

ّ
ونفذ ناشطون سلســلة هجمات يف األســابيع األخرية،
لتوعية الرأي العام بشــأن التغري املناخــي ،فألصقوا أيديهم
عىل سلسلة لوحات "حســاء كامبل" الشهرية ألندي وارهول
بأسرتاليا ،كما رموا حساء الطماطم عىل إحدى لوحات سلسلة
"دوار الشــمس" لفان غوغ يف لندن ،أو بطاطا مهروسة عىل
تحفة فنية لكلود مونيه بمتحف قرب برلني .كما ّ
رش ناشطان
مناخيّان ســائالً لزجا ً عىل علبةٍ زجاجيةٍ تغ ّلف مومياء طبق
األصل يف املتحف املرصي بربشلونة.
(أ ف ب)
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مارِس اإلسترخاء الذهني السترجاع هدوء دائم
يعني االسترخاء الذهني بكل بساطة القدرة على مالحظة تفاصيل البيئة المحيطة والتركيز على الحاضر .تُع َرف هذه
الممارسة منذ وقت طويل بقدرتها على إخماد مشاعر القلق.

تقــول إيلني النغر ،أســتاذة يف علم
النفس يف كلية الفنون والعلوم يف جامعة
«هارفارد»« :من خالل مالحظة تفاصيل
جديدة ،يُفرتض أن نتع ّلم ما ال نعرفه مع
مرور الوقت ،ما يعني أن الشــك يصبح
القاعدة بدل أن يكون االستثناء» .اعتُ ِبت
النغر «ع ّرابة االســرخاء الذهني» ألنها
أجرت تجارب رائدة عن هذا املوضوع يف
جامعة «هارفارد» طــوال أربعة عقود.
تسمح لنا هذه املمارسة برأيها بالحفاظ
عىل انتباهنــا وتقييم االحتماالت املتاحة
بدل مطاردة جميع األفكار التائهة.
يخلــط الكثــرون بــن التأمــل
ّ
معي
واالســرخاء الذهني .ثمة تداخل
بــن املمارســتَني ،لكن يبقــى التأمل
وسيلة لتحقيق هدف محدّد ،بينما يُعترب
االسرتخاء الذهني غاية بحد ذاتها.
التأمل نشــاط نشــارك فيه لزيادة
مســتوى التنبه واإلدراك .أما االسرتخاء
الذهني ،فهو أسلوب حياة ذات أثر فوري.
يكشــف أهم بحث أجرتــه النغر يف
مسريتها حول االسرتخاء الذهني مجموعة
متنوّعة من اآلثار املدهشة .شملت دراستها
الشــهرية يف العــام  1979مجموعتَــن
صغريتَــن من الرجــال يف الســبعينات
والثمانينات من عمرهم .بقيت كل مجموعة
يف منزل معزول طوال خمســة أيام ،وكان
تصميمه مشابها ً ألجواء الخمسينات ،أي
حني كان هؤالء الرجال أصغر ســناًُ .
طلِب
من املشاركني يف املجموعة األوىل أن يتذ ّكروا
ماضيهم ،و ُ
طلِب من اآلخرين أن يعيشــوا
وكأنهم يف زمن الخمسينات فعالً.

تحسنا ً
ّ
سجّ ل الرجال يف املجموعتني
ّ
تحســن
يف مهــام متعــدّدة ،لكن كان
املجموعــة التي ُ
طلِب منهــا أن تعيش
يف زمن املايض أعىل مســتوى من حيث
أداء الذاكرة ،والسمع ،والنظر ،وا َمل ْشية،
ً
مقارنة بمــن اكتفوا بتذ ّكر تلك
والقوة،
الفــرة الزمنية .حتى أنهم بــدوا أكثر
شــباباً .يعكــس هذا الوضــع مفهوم
«الوحدة بني العقل والجســم» ،ما يعني
أن يتأثر الجسم بوجهة العقل.

نتائج جديدة

تكشــف أبحــاث جديــدة اآلن أن
االسرتخاء الذهني قد يعطي املنافع التالية:

تخفيف األلم :تذكر دراســة نرشها
موقع مجلة «األلم» ،يف  7حزيران ،2022
أن االســرخاء الذهني قد يُخفف املعاناة
عرب قطع التواصل بني املناطق الدماغية
املسؤولة عن إنتاج مؤرشات األلم .أنهى
 20شــخصا ً راشــدا ً عددا ً من جلسات
التــد ّرب عــى االســرخاء الذهني ،ثم
استعملوا هذه التقنية حني ّ
بث الباحثون
مســتوىً مؤملا ً من الحــرارة يف منطقة
تقع يف أسفل الســاق .اعترب املشاركون
حدّة األلم أقل بنســبة الثلث من الوجع
مشــاركا ً آخر
الذي شــعر به عرشون
ِ
خضعوا الختبار الحرارة نفســه ،و ُ
طلِب
من املجموعة األوىل بكل بســاطة إغالق

العينني .سمحت املسوحات الدماغية التي
تزامنت مع جلســات الحرارة للباحثني
بتعقب النشــاط الدماغي يف املجموعتني
ومقارنة النتائج .كشفت تلك املسوحات
أن املنطقتَــن الدماغيتَــن املرتبطتَني
باأللم كانتا أقل نشاطا ً يف املجموعة التي
مارســت االســرخاء الذهني أثناء ّ
بث
الحرارة املؤملة.
تقليص األخطــاء :تذكر دراســة
نرشتها مجلة «علــوم األدمغة» يف العام
 2019أن االســرخاء الذهني ُ
(ســمّ ي
يف هــذا التحليل «املراقبــة املفتوحة»)
قد يجعــل الناس أقل عرضــة الرتكاب
األخطــاء .قــاس الباحثون النشــاط

الدماغــي لدى  212امرأة لم يمارســن
ّ
نصفهن حصة تأمّ ل
التأمل يومــاً .أنهى
مدّتها  20دقيقة قبل الخضوع لـ»اختبار
اإللهاء» املحوســب لقيــاس ّ
دقتهن يف
تعقب الرموز الوامضة التي تتحرك عىل
طول الشاشة .اكتفى النصف اآلخر من
املشــاركات بالخضوع الختبار اإللهاء.
ِ
تنذر املؤرشات الدماغية يف املجموعة التي
مارست التأمل بزيادة القدرة عىل تجنب
ً
مقارنة بالفئة
األخطاء يف اختبار اإللهاء
التي لم تمارس االسرتخاء.
تجاوز العوائق :يف دراســة نرشها
موقــع مجلــة «النــرة االجتماعية
النفســية» ،يف  14آذار  ،2022طلــب
الباحثون من  121شخصا ً راشدا ً تحديد
هدف شخيص مهم .انقسم املشاركون
إىل مجموعتَــن .شــاركت املجموعة
األوىل يف حصة من االســرخاء الذهني
ّ
وخصص املشــاركون
طوال  15دقيقة،
يف املجموعة الثانيــة  15دقيقة لقراءة
املجالت .ثــم قرأ الجميع ســيناريوات
عن «أزمة عمل» كانت عبارة عن عائق
نظري كبري يمنعهم من تحقيق هدفهم
املعلن .كان ممارسو االسرتخاء الذهني
أقل ميالً بكثري إىل اعتبار تلك االنتكاسة
سببا ً لتخ ّليهم عن مساعيهم.
تقــول النغر إن هــذه النتائج تؤكد
اســتنتاجاتها الســابقة« :لقد أصبحنا
قادرين عىل التحكــم براحتنا أكثر مما
يدرك الناس .يمكننا أن ّ
نغي مشــاعرنا
عرب تغيري نظرتنا إىل األمور ،ونســتطيع
أن ّ
نغي نظرتنا هذه يف أي وقت».

Corona Awareness

لقاحات كوفيد  :19هل يجب أن أغيّر موعد صورة الثدي الشعاعية (الماموغرام)؟
ليس بالرضورة .هناك قلق مــن إمكانية الخلط بني رسطان
الثدي واآلثار الجانبية للقاح كوفيد  19عند تصوير الثدي باألشعة.
لكن ال يعني هذا أنه يجب عليك إلغاء موعد صورة الثدي الشعاعية
إذا كنــت قد تلقيت اللقاح .بــدال ً من ذلك ،اتصــي بالعيادة التي
ستجري تصوير الثدي باألشعة لطلب املشورة.
يمكن للقاح الواقي من كوفيد  19أن يسبب تورم الغدد اللمفاوية
أســفل الذراع املحقونة .الغدد اللمفاوية جز ٌء من الجهاز املناعي الذي
يكافح الجراثيم .ويُعد التورم يف الغدد اللمفاوية عالمة عىل اســتجابة
الجسم للقاح وتكوين الدفاعات ضد الفريوس املسبب لكوفيد  .19كما
أن رسطان الثدي يمكن أن يســبب تورمــا ً يف اإلبط إذا انترشت الخاليا
الرسطانية إىل الغدد اللمفاوية.
ويخىش بعض األطبــاء من أن إجراء تصوير الثدي باألشــعة بعد

Allo Doc

اللقاح قد يثري قلقا ً ال داعي له بشأن تورم العقد اللمفاوية .لهذا السبب،
أوىص بعض األطباء باالنتظار ملدة ترتاوح بني أربعة إىل ستة أسابيع بعد
جرعة اللقاح األخرية قبل إجراء تصوير الثدي باألشعة .وبهذه الطريقة،
يُتاح واقت ٍ
كاف الختفاء أي تورم يف الغدد اللمفاوية ناتج عن اللقاح.
ويويص آخرون ،بما يف ذلك مايو كلينك ،بأن يستمر تصوير الثدي
باألشــعة يف املواعيد املقررة .ولكن تأكدي من إخبار طبيبك إذا أخذت
اللقاح ،وتاريخ أخذه ،والذراع املحقونة .ستكون هذه املعلومات مفيدة
لفهم صور الثدي الشعاعية.
إذا عثــر الطبيب عىل تورم يف العقدة اللمفاوية من خالل صورة الثدي
الشعاعية وكنت قد تلقيت لقاح كوفيد  19مؤخ ًرا ،فإن الطبيب الذي يفرس
الصورة (اختصايص األشعة) سيأخذ بعني االعتبار عند إصدار توصياته ما
إذا كانت هناك حاجة للمزيد من الصور أو إلجراءات املتابعة.

مكمالت أنزيمات الهضم لتخفيف النفخة؟
ّ
المسببة للمشكلة حتى اآلن.
غالبًا ما أشعر باالنزعاج والنفخة بعد األكل .لم أتمكن من تحديد المأكوالت ُ
هل يمكنني أن أستفيد من أخذ مكمالت أنزيمات الهضم؟
يقال إن أنزيمــات الهضم تعالــج جميع أعراض
البطن ،بما يف ذلك النفخة ،والغازات ،وعدم انتظام حركة
األمعاء ،والصحة املعوية بشكل عام .لكن ترتاجع األدلة
التي تثبت منافع هذه املكمالت يف معظم الحاالت.
تسهم أنزيمات الهضم الطبيعية يف تفكيك املأكوالت
كي يتمكن الجســم من امتصاص مغذياتها .ينتج الفم
واملعدة واألمعاء الدقيقة بعــض أنزيمات الهضم ،لكن
يشــتق معظمها من البنكرياس ،فتتدفق األنزيمات إىل
األمعاء الدقيقة حني يصل الطعام إىل تلك املنطقة.
تتعدد أنزيمات البنكرياس األساســية ،منها الليباز
لتفكيــك الدهون ،واألميــاز لتفكيــك الكربوهيدرات،
والربوتياز والببتيداز لتفكيك الربوتينات.
بعد تفكيك املغذيات إىل جزيئات صغرية ،يمتصها

الدم عرب جــدار األمعاء الدقيقة ثــم تنترش يف أنحاء
الجسم .أحياناً ،ال ينتج الجسم ما يكفي من األنزيمات
الهضمية ،ما قد يؤدي إىل تباطؤ عملية الهضم وظهور
أعراض مزعجة.
إذا كانت أمعاؤك الدقيقة ال تنتج كمية كافية من
أنزيم الالكتاز مثالً ،قد تجد صعوبة يف هضم ســكر
الالكتوز املوجود يف الحليب ومشتقاته .هذه املشكلة
تُسبب النفخة والغازات واإلسهال.
ي َِصف األطبــاء أنزيمات خاصة للتعويض عن نقص
األنزيمات الطبيعية حني يعجز الناس عن إنتاج ما يكفي
من أنزيمات الهضم بســبب مشكلة صحية مثل التهاب
البنكرياس املزمن أو التليّف الكييس .يســتفيد املصابون
بحاالت نقص معروفة من هذه األدوية.

لكن ال تدخل مكمــات أنزيمات الهضم ،كتلك التي
تباع يف متاجــر األغذية الصحيــة والصيدليات أو عرب
اإلنرتنت ،يف خانــة األدوية ألن «إدارة الغــذاء والدواء»
ً
نتيجة لذلــك ،ال يمكن التأكد من
األمريكيــة ال تراقبها.
طريقة تصنيع الحبوب أو كمية األنزيمات فيها.
قد تسهم مكمالت الالكتاز يف التحكم بحاالت عدم
تحمّ ل الالكتوز ،وقد تُخفف مكمالت ألفا غاالكتوزيداز
إطالق الغازات والنفخة عند وجود مشــكلة يف هضم
السكريات املوجودة يف الفاصوليا.
لكن حتى لو لم تُحدد املأكوالت التي تُســبب لك
مشكلة ،ستســتفيد عىل األرجح من إحداث تعديالت
غذائيــة لتخفيف حدّة انزعاجــك ،ومن األفضل أن
تستشري خبري التغذية يف مطلق األحوال.

مـــــدارات
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هل تصمد أوكرانيا خالل الشتاء؟
منذ منتصف تشرين األول ،استهدفت روسيا البنية التحتية المدنية
في أنحاء أوكرانيا مرارًا ،فجرّدت بذلك اإلقتصاد األوكراني من
عناصره األساسية .ال شيء في أداء المسؤول الجديد عن القوات
الروسية في أوكرانيا يشير إلى تغيير هذا المسارُ :يع َرف الجنرال
سيرغي سوروفكين بوحشيته لدرجة أن يدعوه زمالؤه «الجنرال
أرماغادون» (نهاية العالم) .نجحت روسيا في مهاجمة 40%
من شبكات الكهرباء األوكرانية عبر خليط من الصواريخ والطائرات

المسيّرة اإليرانية ،وقصفت منشآت الطاقة ،بما في ذلك سدود
للطاقة الكهرمائية ،ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون أوكراني من
الكهرباء .في كييف ،يفتقر  80%من السكان إلى المياه وفق
مصادر عمدة المدينة .في غضون ذلك ،يتوقع الخبراء أن ينكمش
اقتصاد كييف بنسبة  35%على األقل في العام  ،2022وتشير
التقديرات األميركية إلى احتمال أن يصبح تسعة أوكرانيين من كل
عشرة فقراء بحلول عيد الميالد.

ميليندا هارينغ وجاكوب هيلبرون

يُفرتض أن يتذكر الغــرب أحداثا ً
ســابقة بعــد الجولة األخــرة من
االعتــداءات .يف العــام  ،1948حارص
الزعيم الســوفياتي جوزيف ستالني
القطاع الغربي من برلني ،وهي منطقة
كان األمريكيون وحلفاؤهم يسيطرون
عليهــا .كانت تلك الخطــوة جزءا ً من
خطته الرامية إىل الســيطرة عىل أملانيا
املوحّ ــدة .قطــع الســوفيات جميع
املمــرات املؤدية إىل املدينة عرب ســكك
الحديد والقنــوات والطرقات ،وأحدثوا
مشاكل كربى يف برلني الغربية .لكن ر ّد
األمريكيون والربيطانيون عىل الحصار
رسيعا ً عرب إنشاء جرس برلني الجوي،
فنقلوا من خالله املواد الغذائية والفحم
ورضورات أخــرى إىل املدينة املحارصة
شوارع كييف غارقة في العتمة | ٢٠٢٢
وأفســدوا بذلك الخطة الســوفياتية
التي تفتقر أصال ً إىل الكهرباء وأصبحت
الوحشــية .بحلول أيــار  ،1949رفع
غارقــة يف الظلمة ،بدأ الدعم األمريكي
ســتالني الحصار وتأسست جمهورية
للبلد يتعثّر .يف شــهر أيلــول ،صوّت
أملانيا االتحادية خالل الشــهر نفسه.
جميع الجمهوريني يف مجلس النواب
هكذا حقق الغرب انتصــارا ً مبكرا ً يف
ضــد قانون لتمويــل أوكرانيا بقيمة
الحرب الباردة بفضل تماسكه القوي.
 12مليار دوالر .وحذر كيفن مكارثي،
فيمــا يســعى الرئيــس الرويس
زعيم األقليــة الجمهورية يف مجلس
فالديمــر بوتني إىل إخضــاع أوكرانيا
النواب ،حديثا ً من رفض
اليــوم ،يواجــه الغرب
الحزب الجمهوري إعطاء
لحظة مشــابهة لحقبة
«شــيك عىل بياض» إىل
حصار برلني ،ويُفرتض
أوكرانيا يف حال اسرتجع
أن يتحىل بقوة التصميم
ســيطرته عىل املجلس.
نفســها ملنع بوتني من
وخالل تجمّ ع انتخابي يف
تدمــر أوكرانيــا .عىل
مع بدء الشتاء
األمريكيــن واألوروبيني في أوكرانيا التي تفتقر أيوا ،يف  3ترشين الثاني،
أعلنت النائبة الجمهورية
أن يحرصــوا عىل صمود
أص ً
ال إلى الكهرباء
عــن واليــة جورجيا،
أوكرانيا خالل الشتاء عرب
وأصبحت غارقة
مارجوري تايلور غرين،
إقرار مجموعة متنوعة
ّ
املرشــحة األوفر
من التدابري ،منها تقديم في الظلمة بدأ الدعم وهي
مساعدات مالية إضافية ،األميركي للبلد يتعثّر حظا ً ملنصــب قيادي يف
الكونغــرس الجديد« :يف
ومعدات إلعادة تشــغيل
عهد الجمهوريني ،لن يصل ولو فلس
الكهرباء وأنظمــة التدفئة ،ودفاعات
واحد إىل أوكرانيــا .بلدنا له األولوية».
جوية لحماية البنية التحتية األوكرانية
كذلك ،يذكر استطالع رأي جديد نرشته
مــن الرضبات الصاروخية الروســية
صحيفة «وول ســريت جورنال» أن
املســتمرة .من خالل تقديم مساعدات
معظــم األمريكيني يؤيــدون تقديم
كافية إىل أوكرانيا ،يســتطيع البلد أن
املساعدات إىل أوكرانيا حتى اآلن ،لكن
يتجاوز الشتاء الصعب ويستعد للتعايف
ارتفعت نسبة الجمهوريني املقتنعني
رغم ترنّحه ،كما فعلت برلني الغربية يف
بــأن الواليــات املتحدة تقــدّم دعما ً
العام .1949
مفرطا ً إىل .48%
لكن مع بدء الشــتاء يف أوكرانيا

ّ
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لكن ال تقترص مشــكلة كييف عىل
شــح املوارد املالية .أدى الهجوم الرويس
عىل شبكات الطاقة األوكرانية إىل انقطاع
الكهرباء يف أنحاء البلد ،وتطلب الحكومة
من مواطنيها أن يطفئوا الكهرباء طوعا ً
لتخفيــف الضغط عن محطــات توليد
الطاقة والتمكن من إصالحها بالشــكل
املناسب .يتجاوب الناس مع هذه املطالب
بشكل عام .حني أطلقت روسيا وابالً من
الرضبات الصاروخية يف  10ترشين األول
ردا ً عىل قصف جرس مضيق كريتش الذي
يربط شبه جزيرة القرم بروسيا ،سارع
سكان كييف إىل محطات البنزين للتزود
بالوقود ،لكن لم يحصل أي ذعر جماعي.
يريد الكرملني أن يســتفيد من حملة
القصف عىل ما يبدو الســتعمال الالجئني
كســاح بحد ذاته وافتعــال موجة نزوح
جديــدة إىل بولنــدا وأماكــن أخرى خالل
الشــتاء .قــد يُمهّ د هذا الوضــع لتأجيج
االضطرابــات السياســية وزيــادة جرأة
األحزاب اليمينيــة املتطرفة ،علما ً أن جزءا ً
منها يتعاطف مع بوتني .ســبق وأصبحت
املدن األملانيــة مكتظة مثالً بعد توافد أكثر
من مليون الجئ إليهــا من أوكرانيا .تُعترب
أزمــة الالجئني هذه األكــر يف أوروبا منذ
نهاية الحرب العاملية الثانية .لكن يحافظ
األوكرانيون عــى روح التحدي حتى اآلن.
تقول أوكسانا نيتشيبورينكو ،قيادية بارزة
من املجتمع املدني ،إن أحدا ً ال يشعر بالذعر،

أوكرانيا يف أرسع وقــت ممكن ،فقد
كانت األرضار التي سبّبتها روسيا منذ
منتصف ترشين األول هائلة.
يفتقــر نصــف ســكان مدينــة
«تشــرنيهيف» يف شــمال أوكرانيا إىل
امليــاه ألن تأمينها يحتــاج إىل الكهرباء
لضخها وإيصالها .يف بلدة زيلينســكي
األم« ،كريفي ريه» ،يف وســط أوكرانيا،
استهدفت موســكو أحد السدود مراراً،
فدفعت السكان إىل إخالء منازلهم تحسبا ً
ألي فيضانات محتملــة يف املنطقة .ويف
«زابوريزهزهيــا» يف جنوب رشق البالد،
يفتقر نصف ســكان املدينة إىل التدفئة.
دعت فويتسيتســكا الجهات املانحة إىل
االســتثمار يف «مالجــئ التدفئة» ،وهي
عبارة عــن قاعات عامــة آمنة يف املدن
والبلدات حيث يســتطيع السكان املبيت
عىل مدار الساعة حني تنخفض درجات
الحرارة وتفتقــر املناطــق إىل التدفئة
أو الكهربــاء .هي تشــعر بالقلق أيضا ً
مما سيحصل إذا اســتهدفت الصواريخ
الروســية املستشــفيات ،فقد يتجمّ د
املرىض حتى املــوت .ال يمكــن اعتبار
لكن يبحث أصدقاؤها وأوالدهم عن أماكن
مخاوف فويتسيتســكا نظرية .يف شهر
أكثر أمانا ً ليقيموا فيها داخل أوكرانيا خالل
آذار مثالً ،تجمّ د  300أوكراني حتى املوت
الشتاء .تعيش نيتشــيبورينكو يف الطابق
يف «تشرينيهيف».
الرابــع عرش من مبنى ســكني يف كييف،
عىل املــدى القصري ،يســتطيع
بشكل دوري أنها
ويعني انقطاع الكهرباء
الغرب أن يساعد أوكرانيا عىل إصالح
ٍ
مضطرة لصعود الســالم طوال عرشين
شــبكتها الكهربائية .بدأت ليتوانيا
دقيقة قبل الوصول إىل باب شــقتها يف كل
ترســل قطعا ً تقنية (أبرزها محوالت
مرة تعود فيها إىل املبنى.
وكابالت كهربائية)
منــذ بــدء الرضبات
إلصــاح محطــات
الصاروخيـــــة يف 10
توليد الطاقة .لكن قد
ترشين األول ،استأنفت
يم ّر وقت طويل قبل
املدارس التعليم عن بُعد،
تأمني جزء كبري من
ألن
وهو تطور مؤسف
القطــع التي يحتاج
يريد الكرملين أن يستفيد
أوكرانية
 3آالف مدرسة
بشــكل
إليهــا البلد
ٍ
من حملة القصف على ما
أعادت فتح أبوابها يف 1
عاجــل ،إذ يجــب
يبدو الستعمال الالجئين
أيلول املايض بعد إغالقها
أن تحصــل البلدان
كسالح بحد ذاته وافتعال
منذ شهر شباط.
الغربيــة عىل الوقت
قالــت فيكتوريا موجة نزوح جديدة إلى بولندا الكايف لحث الرشكات
فو يتسيتسكـــــا ،
عــى تصنيعهــا
وأماكن أخرى خالل الشتاء
رئيسة لجنة الطاقة
وإعطــاء األولويــة
الســابقة يف الربملان األوكراني ،خالل
لكييــف .لكن حتى لــو كان إصالح
مقابلــة يف العاصمة واشــنطن ،يف
جزء من أنظمة التدفئــة األوكرانية
ترشين األول« :بوتــن ليس مضطرا ً
ممكناً ،ستتابع موسكو اعتداءاتها يف
الستعمال األســلحة النووية الفتعال
مطلق األحوال .وفق املوقع اإلخباري
كارثة .ال يمكن حماية نظام التدفئة
االســتقصائي  ،Bellingcatبــدأت
يف أوكرانيــا» .عــى غــرار الرئيس
وحدة عسكرية رسية مؤلفة من 33
األوكرانــي فولوديمري زيلينســكي،
مهندسا ً يف موســكو تُوجّ ه عمليات
تدعو فويتسيتســكا الغرب منذ فرتة
الكرملني الســتهداف البنية التحتية
إىل إرســال أنظمــة دفاعية جوية إىل
املدنية يف أوكرانيا.

يف النهاية ،تقيض أفضل طريقة لحماية منشآت الطاقة
واملدنيني يف أوكرانيا بإرسال أنظمة دفاع جوي .منذ خمسة
أشهر ،تعهدت أملانيا بإرســال أربعة أنظمة لكنها لم تس ّلم
إال نظامــا ً واحدا ً حتى اآلن ،وهو من نــوع «إيريس– تي»
ويهدف إىل توفري حماية متوســطة املــدى وعالية االرتفاع
للمدن الصغرية .مــن املتوقع أن تصــل الكمية املتبقية يف
السنة الجديدة .تكون أنظمة الدفاع الجوي معقدة ومكلفة
ّ
بأمس الحاجة
ويرتفع الطلب عليها ،لكن أصبحت أوكرانيا
إليها اليوم .طلبت كييف من إرسائيل رســميا ً عددا ً من هذه
األنظمة ،لــذا حان الوقت كي تضع إرسائيــل حدا ً ملوقفها
الحيادي من الحرب وتبدأ بتزويد أوكرانيا باألســلحة التي
تحتاج إليها ،بمــا يف ذلك نظام «القبة الحديدية» اإلرسائييل
الشهري ،فضال ً عن إرســال تقنيني لتدريب األوكرانيني عىل
ترسع
اســتعمالها .تحاول الواليات املتحدة من جهتها أن
ّ

تســليم نظامَ ني صاروخيَني متقدمَ ني أرض – جو ،عىل أن
تُس ّلم ستة أنظمة أخرى الحقاً.
أخرياً ،تتابع أوكرانيا التقدم يف ساحة املعركة ،فيما يحاول
بوتني إخضاعها ،ويحافظ جنودهــا عىل معنويات عالية .لكن
كي يصمد البلد خالل الشتاء ،لن تكون األسلحة وحدها كافية.
يســمح الطقس الدافئ ووفرة الواردات بامتالء منشآت تخزين
الغاز بنســبة تفوق التســعني يف املئة ،ما يضمن تراجع أسعار
الوقود يف أوروبا .حتى اآلن ،فشــلت مســاعي بوتني ملضايقة
أوروبا يف قطاع الطاقة بقدر ما فشلت مغامرته العسكرية .مع
ذلك ،يأمل الرئيس الرويس يف أن يســأم الرأي العام الغربي من
الــراع ويقنع حكوماته بالرضوخ ملطالبه .لكن بالنســبة إىل
واشنطن وحلفائها ،يعني أي فشــل يف أوكرانيا مواجهة بوتني
مجددا ً يف ســاحة معركة أوروبية أخرى .كلما سارع الغرب إىل
مساعدة أوكرانيا ،ستزيد رسعته يف كبح طموحات بوتني.
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اىل ذلــك ،بني النقاط الجدلية األخرى يف املــروع بند متعلق بحماية
املصارف من دعاوى املودعني ،إذ يلف النواب حوله ويدورون عىل استحياء
الرتباط معظمهم بـ»اللوبــي» املرصيف ،من دون جــرأة الدفاع عن البند
ً
رصاحة ،خوفا ً من رد فعل املودعني (الناخبني) وهم بمئات اآلالف.
عالوة عىل بنود أخرى ال تقل خطورة ،مثل التمييز بني دوالرات ما قبل
 17ترشين وما بعده ،وكيفية تقنني استخدام الدوالرات يف االسترياد .تقنني
يلقى معارضة شــديدة من «اللوبي» التجاري الفاعل بني صفوف معظم
الكتل النيابية.
خالصة «املهزلة» املستمرة ،تجســدت يوم أمس بالتخبط يف املواقف
داخل صفوف «التيار الوطني الحر» ال ســيما بني رئيســه النائب جربان
باسيل وأحد أعضائه الياس بو صعب ،ففي حني اعترب األول ّ
أن «ما حصل
يف نقاش الكابيتال كونرتول مهزلة» ،ر ّد الثاني عليه رافضا ً استخدام عبارة
«مهزلة» يف توصيف مجريات النقاش الذي رأى بو صعب أنه كان بخالف ما
قال باسيل «نقاشا ً جدّيا ً ومطوّالً» .ولعل الوصف األخري (مطوّل) هو األصح
بعدما اتضح ان مرشوع القانون «طبخة بحص» لن تنضج يف ظل احتدام
الخالفات السياسية حول االســتحقاق الرئايس ،فال صوت اآلن يعلو فوق
صوت معركة انتخاب رئيس جديد ...والبقية تأتي.
تزامناً ،برزت أمس رســالة مرصية الفتة لالنتباه من بكركي ّ
عب من
خاللها السفري يارس علوي عن استياء بالغ من استمرار مسلسل «إضاعة
الوقت» وعرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة ،تمهيدا ً
لبدء «ورشة عمل يحتاج إليها لبنان بشكل حاد» ،قائالً إثر لقائه البطريرك
بشارة الراعي« :ال يليق بهذا البلد أن يستمر فيه الفراغ ،وال يحتمل املزيد من
إضاعة الوقت والحديث عرب اإليماءات والتلميحات ،آن األوان لكشف األوراق
وبدء حوار جدي إلنتاج الرئيــس الذي يليق بهذا البلد ،والذي يكون الجرس
الذي يعرب بهذا البلد من أزمته ،ويكون الخطوة األوىل نحو استكمال السلطة
وتكوين الحكومة لعبور األزمة واعادة تقليص الهوة بني لبنان وحاضنته
الطبيعية».
وأضاف الســفري املرصي« :ال يليق بشــعب لبنان العظيم أن يستمر
الفراغ كأنه ال يوجد بينه رئيس يتم التوافق عليه للقيام بالبلد ،فاالستحقاق
الرئــايس يحتاج إىل االنتقال مــن مرحلة التفــاوض بالتلميح اىل مرحلة
التفاوض املبارش« ...آن األوان أن تتحاور هذه الكتل عىل املكشوف وتكشف
أوراقهــا وتبدأ بالتفاوض الجدّي إلنتاج الرئيس الذي يليق بهذا البلد ويبني
الجسور مع الدول».
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وتــردّدت يف طهــران أصداء أصوات أبــواق الســيارات عندما أغلق
متظاهرون دوارا ً رئيســيّا ً يف طهران وهتفوا «ح ّرية ح ّرية» ،حسبما بيّنت
مقاطع مصوّرة ،يف حني تدفق متظاهرون إىل شوارع مدن أخرى من بينها
َ
يلوحن بأغطية الرأس وسط
بندر عباس وشــراز ،حيث شوهدت نســاء
هتافات «املوت للديكتاتور» و»املوت لخامنئي القاتل».
ويف مقطع فيديو آخر ،يُسمع متظاهرون يهتفون أمام محطة مرتو
يف طهران «هذه سنة الدم ،سيسقط السيد عيل» ،يف إشارة إىل املرشد األعىل
اإليراني عيل خامنئي .ومع حلول الظالم ،خرج املزيد من الناس إىل شوارع
العاصمة وتجمّ ع بعضهم حول نريان وهتفــوا «املوت للديكتاتور» ،وفق
مرصد «تصوير .»1500
وذكرت منظمة «هنكاو» لحقوق اإلنسان أن قوات األمن «فتحت النار
وأطلقت الغاز املسيل للدموع عىل املتظاهرين» يف بلوار نوبهار کرمانشاه،
وهي مدينة كردية يف غرب إيران ،متحد ً
ّثة عن أن العمال أرضبوا عن العمل
وقاطع طالب الجامعات الفصول الدراســية يف محافظة كردستان ،حيث
ُقتل متظاهران أمس.
ويف ســنندج ،أشهر مدن كردســتان ،شــوهد متظاهرون يحرقون
اإلطارات يف أحد الشــوارع ويُردّدون شــعارات مناهضة للنظام وتُطالب
بإســقاطه ،وفق مقاطع أخــرى نرشت عىل اإلنرتنــت .كما هتف طالب
وطالبات يف جامعة آزاد اإلسالمية يف مدينة تربيز شمال غرب البالد «املرأة،
الحياة ،الح ّرية» ،و»الرجل ،الوطــن ،الرخاء» ،وفق ما أظهر رشيط فيديو
نرشه «تصوير .»1500
توازياً ،طالبت مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان باإلفراج الفوري
عن آالف املتظاهرين املعتقلني ،مشــر ًة إىل أن أحد املتظاهرين حُ كم عليه
باإلعدام .وأكدت أن «قانون حقوق اإلنســان يحمي حق الناس يف التجمّ ع
ً
الفتة إىل صدور أكثر من  1000الئحة اتهام ض ّد
الســلمي وح ّرية التعبري»،
موقوفني عىل صلة باالحتجاجات يف محافظة طهران وحدها.
ويف األثناء ،رأى الرئيس السابق اإلصالحي محمد خاتمي أن قلب نظام
الحكم «غري ممكن وغري مطلوبّ ،إل أن اســتمرار الوضع الحايل سيؤدّي
إىل انهيــار اجتماعي» ،وذلك يف ترصيحــات نرشتها صحف إصالحية مثل
«اعتماد» و»سازندگی».
وبعد ســاعات من قصف «الحرس الثــوري» اإليراني مواقع يف إقليم
كردستان العراقي وتوعده بمواصلة الهجمات ،وصل قائد «فيلق القدس» يف
«الحرس الثوري» إسماعيل قاآني إىل العاصمة العراقية بغداد يف زيارة غري
معلنة ،حيث التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشــيد ورئيس مجلس
الوزراء محمد شيّاع السوداني ،بحسب وسائل إعالم عراقية وإيرانية.
وعىل صعيد آخر ،أبلغت وزارة الخارجية األمريكية أعضاء الكونغرس
أن التهديدات اإليرانية ض ّد وزير الخارجية الســابق مايك بومبيو واملبعوث
األمريكي الخاص إليران ســابقا ً برايان هوك ،ال تزال قائمة ،عىل الرغم من
ميض عامَني عىل انتهــاء عملهما خالل عهد
الرئيس السابق دونالد ترمب.
وكشــفت رســالة ّ
وقعها نائــب وزير
الخارجية للشــؤون اإلدارية براين ماكيون
خالل األسبوع املايض ،ووجهها إىل الكونغرس،

أن بومبيو وهوك ال يزاالن مع ّر َ
ضني «لتهديد خطر وموثوق من قوة أجنبية،
أو وكيل لقوة أجنبية» بسبب عملهما أثناء وجودهما يف الحكومة ،يف وقت
أحبطت فيه أجهزة األمــن الجورجية محاولة اغتيال رجل أعمال إرسائييل
خ ّ
ططت له خليــة مؤ ّلفة من مواطن باكســتاني ومواطنني إيرانيني من
جورجيا بقيادة إيراني ،وصادرت ذخائر وأسلحة وهواتف معدّة لالستخدام
يف العملية.
وبحســب أجهزة األمن الجورجية« ،ك ّلفت املجموعة من قبل مواطن
إيراني يعيــش يف الخارج وزوّدهم باملال لبدء العملية وأعطاهم تعليمات»،
مشــر ًة إىل أن «زعيم املجموعة كان ســيصل إىل جورجيا عن طريق دولة
ثالثة .وأوضحت جورجيا أن «أعضاء الخلية لم يلتقوا جســديّا ً قط إلخفاء
ً
الفتة إىل أنّهم تم ّكنوا من نقل األسلحة واملعدّات عن طريق إخفائها
آثارهم»،
يف مخابئ مختلفة وت ّم التواصل معهم عرب الهاتف فقط .وكانت أذربيجان
ّ
التجســس لصالح
قد كشــفت اإلثنني أنها أوقفت  5من مواطنيها بتهمة
إيران.

بتوسع...
صواريخ روسية على بولندا تهدّد
ّ

كما دعا رئيس الوزراء املجري فيكتور أوربان إىل اجتماع ملجلس الدفاع،
فيما أعلن «حلف شمال األطليس» أنه يتحقق من تقارير عن احتمال سقوط
صواريخ روســية يف بولندا ،مؤكدا ً أنه يعمل عن كثب مع وارسو ،العضو يف
الحلف ،بينما وصفت روسيا التقارير بأنها «استفزاز متعمّ د هدفه تصعيد
األوضاع» ،مد ً
ّعية أن «مشاهد الحطام التي نرشتها وسائل اإلعالم البولندية
من موقع الحدث يف بلدة بريفودوف ال عالقة لها» بمقذوفات روسية.
وكشف مسؤول بارز يف االســتخبارات األمريكية أن صواريخ روسية
َ
شــخصني ،وفق وكالة «أسوشييتد
عربت إىل بولندا ،ما أســفر عن مقتل
بــرس» ،يف حني قال املتحدّث باســم البنتاغون بات رايــدر« :لن ندخل يف
افرتاضات حول الر ّد عىل سقوط صواريخ روسية يف بولندا ،لكنّنا ملتزمون
بتعهداتنا بالدفاع عن ك ّل شرب من أرايض حلف الناتو» ،بينما طلبت كييف
عقد قمة للناتو «فوراً» وسط «صدمة» االتحاد األوروبي ملقتل أشخاص يف
بولندا.
تزامناً ،تع ّرضت أوكرانيا إىل هجمات روسية هي األعنف ،بحسب كييف،
تخ ّللها استهداف شــبكات الطاقة بنحو  100صاروخ ،ما أدّى إىل «وضع
حرج» .والرضبات التــي أوقعت قتيالً عىل األق ّل يف كييف ،علما ً أن عمليات
اإلغاثة ال تزال جاريــة ،أدّت إىل انقطاع معمّ م للتيار الكهربائي يف أوكرانيا
بلغت تداعياته مولدوفا .وطالت الرضبات ك ّل أنحاء البالد يف لفيف وخاركيف
وفينيتســيا وكريمينتشوك وريفني ومناطق يف ســومي وخميلنيتسكي
وفولني وأوديســا ،وبدأت السلطات املح ّلية الواحدة تلو األخرى اإلعالن عن
األرضار عىل شبكات التواصل االجتماعي.
ويف املقابل ،أوقعت رضبات أوكرانية عىل منطقة بيلغورود الروســية
الواقعة عند الحدود الشــمالية الرشقية ألوكرانيا قتيلني و 3جرحى ،وفق
حاكم املنطقة فياتشيســاف غالدكوف .وح ّذر مستشار األمن القومي يف
البيت األبيض جايك ســوليفان يف بيان من أن «الرضبات الروســية تُعمّ ق
املخاوف يف «مجموعة العرشين» يف شــأن التأثري املزعزع لالستقرار لحرب
بوتني».
توازياً ،تكشــف مســودة بيان اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»
أن أعضاء «مجموعة العرشين» املجتمعني يف إندونيســيا اتفقوا عىل إدانة
تداعيات الحرب ،لكنّهم ما زالوا منقسمني إزاء تحميل املسؤوليات .وأظهرت
القمة أنه حتّى حلفاء روسيا صربهم محدود إزاء نزاع تسبّب بارتفاع كبري
يف أســعار السلع الغذائية والطاقة يف أنحاء العالم ،وأثار مخاوف من اندالع
حرب نووية.
وخشية عزلها ديبلوماسيّاً ،اضط ّرت روسيا للموافقة عىل ّ
نص يذكر أن
«الحرب يف أوكرانيا» ،والتي ترفض موسكو اإلشارة لها بكلمة حرب ،كانت
لها «تداعيات سلبية عىل االقتصاد العاملي» .ووافقت أيضا ً عىل أن «استخدام
أو التهديد باســتخدام أسلحة نووية» أمر «مرفوض» بعد أشهر من تلويح
الرئيس الرويس فالديمري بوتني باستخدامها .وعىل القادة اآلن التوقيع عىل
ّ
النص النهائي قبل انتهاء القمة اليوم.
وبينما توالــت الخطابات التي ندّدت بالحرب الروســية ض ّد أوكرانيا
بشــكل مبارش أو عرب التلميحات والحديث عن التداعيات الكارثية للحرب
عىل العالم ،وجّ ه الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي العائد من مدينة
خريســون املح ّررة ،نداء بالفيديو لقادة «مجموعــة العرشين» .وخاطب
زيلينسكي القادة من الرئيس األمريكي جو بايدن إىل الصيني يش جينبينغ
قائالً إن بإمكانهم «إنقاذ آالف األرواح» بالضغط عىل روسيا لسحب قواتها.
وأضاف« :أنا مقتنع أن الوقت الذي يجب ويُمكن فيه وقف الحرب الروسية
املدمّ رة قد حان».
أمّ ا موفد بوتني ،وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف ،الذي قوطعت
بفحصني طبيَّني يف املستشــفى لتوعك لم ي ّ
َ
ُشخص،
اســتعداداته للقمة
فقد بقي يف القاعة أثناء إلقاء زيلينســكي كلمتــه ،عىل ما ذكرت مصادر
ديبلوماسية ،لكنّه غادر جزيرة بايل اإلندونيسية يف وقت الحق ليح ّل مكانه
وزير املال الرويس أنطون سيلوانوف ،بينما فرضت وزارة الخزانة األمريكية
ّ
املسيات اإليرانية ونقلها إىل
عقوبات عىل جهات ذكرت أنها تُشارك يف إنتاج
روسيا الستخدامها يف حربها ض ّد أوكرانيا.
وذكرت الخزانة يف بيان أن مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع للوزارة
أدرج مركز «شاهد» ألبحاث صناعات الطريان اإليراني عىل الئحة العقوبات،
مشري ًة إىل أن وزارة الخارجية ستُدرج قوات «فاغنر» والقوة الجوية التابعة
لـ»الحرس الثوري» اإليراني عىل الئحة العقوبات.

إعـــــالن رســــمي
إعالن
من أمانة السجل العقاري يف بريوت
طلب محمد عبد الرحمن خالد سند تمليك
بدل عن ضائع للقســم  19من العقار
 3845مزرعة.
للمعرتض مراجعة االمانة خالل  15يوما.
امني السجل العقاري يف بريوت
جويس عقل
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تظاهرة لطالب في جامعة كرمانشاه أمس (لقطة من فيديو)

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1وزير خارجية أميركي سابق.
 - 2مخرج وممثل أميركي.
 - 3توقف السفينة في الميناء -
قايضه.
 - 4يباس  -ج ّرب فعل.
وحسن
 - 5متشابهان  -ظ ُرف
ُ
كالمه  -اسم موصول.
ُ
 - 6التزام باحترام َعهد والتق ُّيد به
بأمانة  -أقارب.
 - 7دولة عربية  -الك ومضغ.
 - 8خاصتك باألجنبية  -عاصمة
دولة آسيوية.
 - 9ملكة تدمر  -تناول الدواء
يابسا ً غير معجون.

 – 1وزير خارجية أميركي
راحل.
 - 2ممثل مصري راحل.
 - 3بسطوا  -وعاء الخمر.
 - 4نعم باإلسبانية  -من األزهار
ش ّق فتلبسه المرأة
 قميص ُي َمن غير جيب وال ُك َّمين.
 - 5مدخل  -جزيرة في الفلبين.
 - 6يطارده  -للنداء.
 - 7دولة أميركية  -مرح ولها.
 - 8عتاب  -من أخوات كان.
 - 9من مؤلفات األديب المصري
توفيق الحكيم.

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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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :ارجحية  -ان  - 2 -خناصر  -رعب  - 3 -تمل  -ماثله 4 -
 بوب ديالن  - 5 -أ أ  -نهب  -وا  - 6 -ها  -حنان  - 7 -النقرس 8 - رم  -يريفان  - 9 -الفران  -ري.عموديا - 1 :اختباء  -را  - 2 -رنموا  -امل  - 3 -جالب  -هل - 4 -
حص  -دنانير  - 5 -يرميه  -قرأ  - 6 -البحرين  - 7 -رثا  -نسف 8 -
 -اعلنوا  -ار  - 9 -نبه  -اناني.
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الكلمات المتقاطعة
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع منها
مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة
في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول ألعاب صفحة رقم 18
أفقيا – 1 :انور السادات  -بعج  - 2 -صدام حسين  -كاسينو  - 3 -اول
 ماريالند  -ان  - 4 -لب  -ردنا  -صبي  -ابر  - 5 -فسح  -لم  -وبال - - 6نال  -سمي  -دل  -تيمن  - 7 -صل  -تناوب  -كل  -دكا  - 8 -ربحوا
 نيروبي  -سل  - 9 -يير  -لي  -ام  -تحديد  - 10 -رسوب  -ترسل -رممت  - 11 -يك  -اكتاف  -فرس  -غو  - 12 -ماديرا  -رح  -موصول
  - 13لمحت  -سرعين  -نحرك  - 14 -خور  -يواجهه  -كي 15 - همايون  -االمين.عموديا - 1 :اصالة نصري  -يملخه  - 2 -ندوب  -البير كامو  - 3 -وال -
فل  -حرس  -دحره  - 4 -رم  -رس  -تو  -وايت  - 5 -احمد حسن البكر
 را  - 6 -لسان  -ما  -تاس  - 7 -سيراليون  -تا  -ريو  - 8 -اني  -بيارفرعون  - 9 -لص  -رمس  -حيا  - 10 -اكابولكو  -لف  -نجا - 11 -
تانيب  -لبت  -رم  -هل  - 12 -سد  -ات  -يحرسونها  - 13 -بي  -اليد
 -دم  -صح  -14 -عناب  -مكسيم غوركي  - 15 -جون رونالد تولكين.

الدوائر السحرية
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 – 1جرى الماء  -نساء جميالت.
 - 2من عمالقة الروائيين الروس.
آت وقا ِد م -
 - 3خاصتك باألجنبية ٍ -
خاصته.
 - 4كان أكثر عمرا من غيره  -حواء
باألجنبية.
وينقشون ويز َّينون.
 - 5يزخرفون
َ
 - 6للنداء  -من األلوان  -قادم.
 - 7دلّله  -أردده (القول).
 - 8ف ّوضوا  -عاصمة دولة أوروبية.
 - 9حرف عطف  -طعم الحنظل -
ظرف مكان يأتي لالستفهام.
 - 10أوفده إلى  -أحرف متشابهة.
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مجون ( )3ـــ مجيد ( )22ــ امحى ( )1ــ تمديد ( )20ــ تمادى ()2
مريرة ( )13ــ أحاق ( )18ــ احتال ( )16ــ حياد ( )11ــ رجراج ()19
رحابة ( )4ــ رخاء ( )7ــ رديء ( )25ــ ارتدع ( )9ــ رديف ()6
ارزح ( )21ــ مرسى ( )23ــ رقيب ( )5ــ رصاصة ( )10ــ أرضى ()12
3 6 4 2 1 8 9 5
2 4 9 5 6 1 7 3
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1
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سودوكو

7 4

 - 1نادي كرة قدم إسباني.
 - 2للتحذير  -جحود.
 - 3للتمني  -لإلستدراك  -قعود.
 - 4يا بس من ثمر ا ل َّنخل  -قا عة
اإلستقبال.
 - 5ضد تحت  -عملة دولة آسيوية
 والدته. - 6دولة أوروبية.
 - 7تقديم ومناولة  -رجع وعطف.
 - 8شبكة باألجنبية  -طائفة من
الحيوانات ذات عمود فقري كاألسماك
والضفادع والثدييات.
 - 9في الطليعة  -فضيحة أدت إلى
استقالة الرئيس األميركي ريتشارد
نيكسون.
ويسرت والنت .
سهلت ُ
َ - 10ت َح ُّير ُ -

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

األرقام المتقاطعة

8 5 2
1

4 7

أفقي ًا

عمودي ًا

سودوكو

9 1
5
5
7
6
4

 – 1وصف لألمور العسيرة والمعقدة  -بلدة
لبنانية في قضاء الضنية  -ح ّرك بق ّوة.
 - 2حيوان مفترس كبير الحجم  -ممثل أميركي
من أفالمه “.”Saturday Night Fever
 - 3تولوا مسؤولية الشركة  -مناص  -للنداء
 قلب. - 4خاطب وكالم  -هربت  -بلدة لبنانية في
قضاء الكورة.
ف َع ْق ُله وغلبت عليه ال َغ ْفلَ ُة وق َّل تميي ُزه
ض ُع َ
َ -5
 طلب حضور شخص  -قادم  -رياضة روحيةهندية.
 - 6إحصل  -أداة جزم  -أرخى وأرسل الثوب -
شجعان.
 - 7خبير بغوامض األمور  -الضعيف والهزيل -
أداة استثناء.
 - 8أحرف متشابهة  -أباطيل القول  -شهر عربي.
 - 9مدينة إسبانية  -نوع من الرخام  -متشابهان.
 - 10ض ّم الحجارة ونحوها بعضها إلى بعض
يلتف على المزروعات
عشبي معترش
 نباتّ
ّ
العلَّيق  -ضعف -
المصريون
يه
م
ويس
جر
والش
ُ
ِّ
َّ
للنداء.
 - 11شخصية رسوم متحركة  -أصلح البناء -
طرق التغلب على مشكلة ما.
 - 12دولة آسيوية  -تقرير وتثبيت.
 - 13سعل  -كالم مرتفع  -للتذمر  -إله.
الس ّيارة صوتا ً ُمد ِّويا ً  -والية
 - 14أحدث ُمح ِّرك ّ
أميركية.
حياؤه واجترأ
ل
ق
السابع
الكويت
حاكم
- 15
ُ
َّ
على فعل القبائح.

شبكة األذكياء

في هده الشبكة ،استبدلت األرقام بالحروف ،عليك استخدام األرقام
من  1إلى  9داخل الدوائر .األرقام الموجودة داخل المربعات هي
حاصل مجموع أربعة أرقام محيطة بها والتي تم استبدالها بأحرف،
وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك.

9

أفقي ًا
 – 1أول حاكم للكويت  -اجتماع الناس للتعزية
بميت.
 - 2حاكم الكويت الثاني.
ورغب فيه  -مدخل  -بئر باألجنبية
 - 3طلَبه وأح َّبه ِ
 ضمير متصل. - 4بلي الثوب  -طاب وحال  -من مؤلفات األديب
اللبناني ميخائيل نعيمة.
 - 5فضاء  -يجري في العروق  -من مؤلفات
ورق.
الكاتب الفرنسي مارسيل بانيول  -ضعف ّ
 - 6أسباب وبواعث  -للمساحة  -مدينة بلجيكية.
 - 7عملة دولة آسيوية  -كاتبهما  -أحمق فاقد
العقل.
 - 8نسقت ونظمت  -اقترب  -إحسان  -يملي
عليه الرسالة.
 - 9لعبة تسمى بـ “لعبة الطاولة”  -القضاء -
تراكم.
ُم ِ
 - 10منخفض باألجنبية  -أصدر في األمر قرا ًرا
حاس ًما  -عاصمة دولة أوروبية  -للنفي.
 - 11كثير وغزير  -دولة عربية  -ناضل وجاهد.
 - 12أجهزة الكمبيوتر  -ورك  -مدينة في
فلسطين.
أش ِّدهم خصومة  -عاصفة بحرية.
 - 13أمم ِ -من َ
 - 14أنشد  -عالم وفيلسوف وفلكي إيطالي راحل
أطلق عليه أينشتاين لقب “أب العلم الحديث” -
لعاب.
 - 15حاكم الكويت الثالث.

األرقام والحروف

ت

عمودي ًا
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:
أ8 - 7 :
ب 11 - 24 :
ج 35 :
د 6 - 16 :
هـ 10 :
و 17 :

عمودياً:
أ 11 - 13 :
ب 37 :
ج 11 - 17 :
د8 :
هـ 26 :
و 11 :

سودوكو

9

1
3 7 4

2

8 2
7

8 5 9
9
2
1 8
4
1
2

4
1

 – 1ذهب أثره وزال.
 - 2بلغ في األمر أو المدى.
 - 3لهو وميل إ لى فسا د
السيرة.
 - 4طول أناة.
 - 5راصد.
 - 6من يتبعك ويأتي خلفك.
 - 7سعة العيش.
 - 8جهة.
كف وامتنع.
ّ -9
 - 10قذيفة بعض األسلحة
النارية.
 - 11عدم الميل إلى أي طرف
من أطراف نزاع أو خصومة.
 - 12قام بما ينتظر منه.
 - 13عزيمة.
 - 14قتال وحرب.
 - 15الجئ.
 - 16استعمل أساليب خداعية.
 - 17قدوة.
 - 18رسم حول الشيء.
 - 19مهتز مضطرب.
 - 20زيادة الم ّدة واألجل.
 - 21أثقل وأرهق.
 - 22عظيم ،ما يحمل على
الفخر.
 - 2 3محط ا لسفن قرب
الساحل.
 - 24شائق مثير لإلعجاب.
 - 25س ّيئ ال جمال فيه.
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أفقيا – 1 :صباح بن جابر  -مأتم  - 2 -عبد الله الصباح
  - 3اراده  -باب  -ول  -ها  - 4 -رث  -لذ  -البيادر 5 - جو  -دم  -توباز  -رك  - 6 -دوافع  -ار  -لييج - 7 -ين  -راسلهما  -اهبل  - 8 -رتبت  -دنا  -بر  -ينص 9 -
 نرد  -الحتم  -مترسب  - 10 -با  -بت  -روما  -ال 11 - وفير  -اليمن  -كافح  - 12 -حواسيب  -ور  -حيفا 13 - اوطان  -الد  -نو  - 14 -رتل  -غاليليو  -ريق - 15 -جابر االول الصباح.
عموديا - 1 :صعاب  -دير نبوح  -رج  - 2 -ببر  -جون
ترافولتا  - 3 -اداروا  -بد  -يا  -لب  - 4 -حادث  -فرت
 برسا  - 5 -بله  -دعا  -ات  -يوغا  - 6 -نل  -لم  -سدل ابطال  - 7 -جهبذ  -النحيل  -اال  - 8 -أ أ أ  -ترهات -يونيو  - 9 -بلباو  -مرمر  -ل ل  - 10 -رص  -لبالب  -ون
 ايا  - 11 -بوباي  -رمم  -حلول  - 12 -ماليزيا  -تأكيد  - 13اح  -جهير  -اف  -رب  - 14 -هدر  -بنسلفانيا - - 15مبارك الصباح  -وقح.

شبكة األذكياء

5

9

6

األحرف داخل كل دائرة هي أجوبة التحديدات المدونة في األسفل ،ت ّم وضع أحرف الكلمة داخل الدائرة بطريقة تسلسلية ،يجب
معرفة الكلمة في كل دائرة لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات
داخل الدوائر الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند آخر كل خط افقي وعمودي.
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األرقام والحروف

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

3

1

ضا.
أوع ًّ
ضا َ
 – 1مطربة سورية  -يجذبه بش َّدة َق ْب ً
 - 2آثار الجروح  -فيلسوف وكاتب فرنسي راحل
من مؤلفاته “.”The Myth of Sisyphus
بعنف
 - 3حاكم  -من األزهار  -خفراء  -د َف َعه
ٍ
وطر َده.
 - 4ثرى  -بئر قديمة  -اثنان باألجنبية  -أبيض
باألجنبية.
 - 5رئيس عراقي راحل  -جرذ باألجنبية.
 - 6مقول  -اسم موصول  -وكالة أنباء روسية.
 - 7دولة أفريقية  -خاصتك باألجنبية  -ماركة
سيارات في مجموعة كيا.
حالي  -نائب ووزير لبناني راحل.
-8
ّ
 - 9سارق  -قبر  -سلّم على.
 - 10مدينة في المكسيك  -ص ّر  -خلص وسلم
من أذاه.
 - 11لَ ْوم شديد على خطأ أو تص ّر ف لل ّر دع
واإلصالح  -استجابت لـ  -ثرى  -لإلستفهام.
 - 12حاجز  -قادم  -يحفظونها ويسهرون على
حمايتها.
 - 13بواسطتي  -من أعضاء الجسم  -يجري في
العروق  -برئ وسلِم من ِعلَّته.
 - 14شجر مثمر  -أديب روسي راحل من مؤلفاته
“.”Mother
 - 15كاتب إنكليزي راحل من مؤلفاتهThe“ :
 ”Lord of the Ringsو “.”The Hobbit

الدوائر السحرية

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

2
1

أفقي ًا
شق البطن فب َر َز ْت
 – 1رئيس مصري راحل ّ -
حشاؤه.
ُ
أَ
 - 2رئيس عراقي راحل  -مدينة إيطالية.
 - 3في الطليعة  -والية أميركية  -أداة نصب.
 - 4قلب  -أرجعنا  -ولد  -مخايط.
المكان  -أداة جزم  -سوء العاقبة.
َ - 5وسع
َ
 - 6حصل على  -دعي بـ  -أرشد َ -تفا َء َل.
ين  -تعاقب على الحراسة -
ص ْوتا ً َذا َر ِن ٍ
ص َّو َت َ
َ -7
تعب  -عاصمة دولة آسيوية.
 - 8كسبوا  -عاصمة دولة أفريقية  -من األمراض.
 - 9سنة باألجنبية  -خاصتي  -أحد الوالدين -
تعيين.
 - 10إخفاق في اإلمتحان  -تم َّهل وتر َّفق  -أصلحت
البناء.
 - 11واحد بالفارسية  -عظام عريضة خلف
المنكب تربط الذراع بالجذع  -حيوان أهلي  -ذهب
باألجنبية.
 - 12أرخبيل برتغالي يقع في شمال المحيط
تصل بغيره
األطلسي  -من ال أخمص ألقدامهم ُ -م ِ
ومربوط به.
 - 13أبصرت بنظر خفيف  -بلدة لبنانية في قضاء
بعلبك  -نه ّز بق ّوة.
 - 14لسان من البحر يكون في ال َب ّر على شكل
خليج صغير  -يصارحه بالحقيقة  -آخر الدواء.
 - 15لفظة فارسية تطلق على السلطان والملك
العزيز من الناس وتعني «مبارك»  -أحد الخلفاء
العباسيين.

األرقام المتقاطعة

أ

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

المربعات الذهبية

أفقيا – 1 :هاري بوتر  -قميص الصوف  - 2 -سيد الخواتم
 الرغيف  - 3 -سوق  -زرعه  -جفا  -مفرح  - 4 -الدواهي الواحد  -يهد  - 5 -لن  -تم  -ناوله  -اكرا  - 6 -فدح -الورى  -رهب  -وصمة  - 7 -راسلنا  -جورجيا  - 8 -مي
 مل  -االوس  -رفرف  - 9 -نح  -نم  -ها  -االيام  -دو 10 - قول  -دق  -مدون  -فلوس  - 11 -االمير االحمر  -دردار  - 12شارل دباس  -دواجن  -نوق.عموديا - 1 :هس  -الفرد نقاش  - 2 -ايسلندا  -حوال 3 -
 ردود  -حسم  -الر  - 4 -ياقوت  -لين  -مل  - 5 -بل -امان  -مديد  - 6 -وخزه  -الم  -قرب  - 7 -تورينو  -له  -أ
أ  - 8 -راع  -ارق  -املس  - 9 -تهاوى  -دا  - 10 -قم  -ل
ل  -االوحد  - 11 -جوهر  -النمو  - 12 -يافا  -هجوا  -را 4
  - 13صالح ابو سيف  - 14 -ار  -دك  -الدن  - 15 -لغم روجر مور  - 16 -صيف يا صيف  -سدن  - 17 -وفره 1 -مارد  -او  - 18 -حدبة  -فوارق.
2

8 2

ع

6

8

3

5

7

9

1 10

مؤيد ( )21ــ سلعة ( )10ــ اندراج ( )1ــ مديرية ( )11ــ مذاكرة ()25
الذبحة ( )17ـــ مرفق ( )19ــ إخافة ( )8ــ مسبق ( )15ــ تهوين ()7
تشبيه ( )18ــ شفرة ( )2ــ تصاعدي ( )16ــ انضباط ( )22ــ حاجات ()3
اعتبار ( )23ــ معقم ( )9ــ تعليق ( )20ــ معمورة ( )5ــ عملية ()24
متعهد ( )13ــ معلمة ( )12ــ غامق ( )4ــ فراغ ( )6ــ فائض ()14

الرباعية

عمود ًيا:
 - 1شجر مثمر.
 - 2تقلَّص ،انكمش.
س.
لش ْم ِ
َ - 3ب َر َز لِ َّ
 - 4ش َّعث وفـ ّر ق (الصوف أو
القطن) بأصابعه حتى ينتشر.
 - 5أَشعل عو َد ال ِّث َقاب.
 - 6سائر.
 - 10برو ُز جز ٍء من األمعا ِء من
فتحة في جدار البطن.
الهوام
ُ - 12حفرة تأْوى إ ِليها
ُّ
وصغار الحيوان.
 - 14اغتنى.
باط َن إحدى يديه على
 - 15ضرب ِ
باطن األخرى.
ِ
 - 16أخذ من األرض بال تعب.
بعض أصابعه في
 - 17أنشب
َ
بعض.
 - 18سنة.
قطع
وشكل المعدن.
ّ - 19
َّ
 - 20ثنى ولوى.
الم ُه.
َ - 24ك ُث َر َك ُ
وصل
ووحد بينهما.
َّ - 26
َّ
 - 28ض ّد َوضع.
َ - 29ف َت َك ِبه.
 - 30ق ُدم وبلغ نهاي َته ومداه.
 - 31ه ّم وحزن.
جف من زرع وشجر
ُ - 32كل ما ّ
ُتو َق ُد به النار.
ش ِديداً.
- 33
ص َياحا ً َ
صاح ِ
َ
 - 34طائر ليلي.
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8x8

 – 1بحث وعالج ،انهمك في.
َ - 3ح َق َد عليه.
حريصا
 - 5كان عزيز الن ْفس
ً
على مباشرة األمور التي تستتبع
الذكر الجميل.
 - 7كان صائبا سليما أكثر من
غيره.
سا ِو َئه.
م
ف
ش
َ - 8ك َ َ َ َ
 - 9صوت ضربات القلب.
الصوت.
َ - 11غلِيظ َّ
الس ْمع.
 - 13فقد ّ
 - 15جال ول ّمع سيفه.
 - 17بدأ في العمل.
ان.
س َت َك َ
َ - 19ر َك َن لَ ُه ،ا ِ ْ
 - 21س ّيد من القوم.
ألح بش ّدة.
ّ - 22
 - 23ما يعلق في شحمة األذن.
 - 25جود.
 - 27تحريك جفن العين.
 - 29مسافة ما بين الكفين إذا
بسطت الذراعان.
السير
فى
واسترسل
 - 31تباعد
َّ
أَو في القول.
 - 33جعل األمر وعسي ًرا.
توسل ورجاء.
ُّ - 35
منزها عن األدناس.
 - 36كان نق ًّيا
ً
اعه.
َ - 37ع ُظ َم ا ْر ِت َف ُ
 - 38احتيال.
 - 39غمار الشيء وشدته.
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 – 1مذ ّنب شهير  -أعلى قمة جبلية
في األردن.
 - 2يطاردنا  -وافقوا على.
 - 3بسط  -أحدث ضوضا َء وبلبل ًة -
أعلى قمة جبلية في سلطنة ُعمان.
 - 4تناولوا الشيء وحصلوا عليه  -أحد
الوالدين  -رجل ضعيف.
 - 5عتب برفق  -أسد  -نجل.
 - 6أداة نصب  -بلدة لبنانية في قضاء
زغرتا  -يقفز.
 - 7إدالء شخص مسؤول ببيان  -اسم
يطلق على المسرحية الملحنة.
 - 8أثنى على  -طالء  -جامعة أميركية.
يقطعه قطعا ً صغارا ً (اللحم) -
-9
َّ
ارتدى الثوب  -حرف جر.
َ - 10خدع َبعضهم َبعضا ً  -فرامل.
 - 11ماذا باألجنبية  -خفراء  -بكى
باألجنبية.
 - 12ضخامة الجسد  -ح ّدثه  -طرد.
 - 13حارب  -رائحة طيبة  -برق وتألأل.
 - 14أشارطه  -أعلى قمة جبلية في
السودان.
 - 15حيوان أسترالي  -وضع خلسة -
كرع الماء بال تنفس.
 - 16نوتة موسيقية  -عاصمة دولة
آسيوية  -يشتم.
 - 17خ ّر به  -أعلى قمة جبلية في
السعودية.

تحتوي هذه الشبكة على  16مرب ًعا كبي ًرا ( ،)4x4كل مربع منها مقسم إلى  16خانة صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1إلى  16شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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أفقي ًا
 – 1أكبر وأعلى سلسلة جبلية في العالم
 أعلى قمة جبلية في المغرب. - 2أعلى قمة جبلية في البحرين -
أعلى قمة جبلية في العراق  -يجري
في العروق.
 - 3للنفي  -ضد مدح  -أعلى قمة جبلية
في الجزائر.
 - 4يمأل الوسادة بالقطن  -نشرت
ووزعت كتا ًبا  -نمرح ونلعب.
 - 5أوعية من الزجاج ُيح َفظ فيها
الشراب والطيب ُ -نكتة  -قام مقام.
 - 6وحدة قياس  -يرجعه  -أفناه
وأباده.
سمح به  -خادع
 - 7اسم موصول -
َ
 للتفسير.ُ - 8ح ُسن  -منطقة لبنانية في كسروان
 ضمير متصل.اإلنسان غير اسمه
 - 9اس ٌم ُيس َّمى به
ُ
األ ّول  -أخبر -كريم شريف.
 - 10عاصمة دولة أوروبية  -أنت
باألجنبية  -أذا َبه وأف َرغه في قالب
(المعدن)  -بقية الروح.
 - 11أعلى قمة جبلية في تونس -
طليق  -خاصتي  -وهكذا باألجنبية.
 - 12شمع  -بلدة لبنانية في قضاء
الكورة  -المتزهد والمتنسك.
 - 13عائلة ممثل مصري راحل  -أعلى
قمة جبلية في اليمن.

سودوكو 16

الثالثية

عمودي ًا
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الكلمات المتقاطعة
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 – 1أمر بالسكوت  -رئيس لبناني
راحل.
 - 2دولة أوروبية  -بلدة لبنانية في
قضاء مرجعيون.
ت في الموضوع -
 - 3أجوبة َ -ب ّ
مدينة إيرانية.
 - 4من األحجار الكريمة  -طري
ورخو  -سئم وضجر.
 - 5لإلستدراك  -سالم واستقرار
 طويل. - 6طعنه طع ًنا غي َر نافذ  -عتب
برفق  -دنا من.
 - 7مدينة إيطالية  -خاصته -
متشابهان.
 - 8من يحفظ الماشية  -سهاد -
ل ِّين ناعم.
 - 9سقط من أعلى إلى أسفل  -نعم
بالروسية.
 - 10محافظة إيرانية  -متشابهان
 الذي ال مثيل له.الشيء وذاته أو أصله
 - 11حقيقة ّ
وما ّد ُته  -ازدياد حجم الجسم.
 - 12مدينة في فلسطين  -هربوا
إلى مكان بعيد  -جرذ باألجنبية.
 - 13مخرج مصري راحل.
 - 14للمساحة  -هدم الحائط  -وعاء
الخمر.
 - 15علبة تحشى بمواد متفجرة -
ممثل بريطاني راحل.
 - 16أغنية للسيدة فيروز  -خ َد م
الكعبة.
 - 17ن ّماه وا َّدخ َره  -عمالق  -حرف
عطف.
ُ - 18نتوء في الظهر  -إختالفات
طفيفة.

األرقام المفقودة

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
 – 1من مؤلفات الكاتبة البريطانية
جاي كاي رولينغ عولجت سينمائ ًيا
 من مؤلفات الكاتب اللبناني توفيقيوسف عواد.
 - 2من مؤلفات الكاتب البريطاني
جــون رونــالــد تولكين عولجت
سينمائ ًيا  -من مؤلفات الكاتب
اللبناني توفيق يوسف عواد.
والسلَع
ضع تباع فيه البَضائع
ِّ
َ - 3م ْو ِ
 طرحه في األرض لإلنبات (الحب) غ ُلظ أو ساء ُخلقه  -مبهج.الكوا ِرث  -أ َ َّو ُل عدد
 - 4ال َّنوا ِئب َ
الحساب  -يهدم البناء.
 - 5أداة نصب  -إكتمل الشيء -
أعطاه باليد  -عاصمة دولة أفريقية.
الخلْ ُق من
 - 6أثقل وأبهظ األمر َ -
شر  -خاف  -عار وعيب.
ال َب َ
 - 7كاتبنا  -والية أميركية.
 - 8نوتة موسيقية  -سئم وضجر -
قبيلة عربية  -تح ّرك واضطرب العلم.
 - 9تردد صوته في صدره  -وشى
 ضمير متصل  -من مؤلفا تاألديب المصري طه حسين  -نوتة
موسيقية.
مسجل
 - 10كالم  -قرع الباب -
ّ
ومكتوب  -نقود.
 - 11من مؤلفات األديب اللبناني
مارون عبود  -صوت الطبل.
 - 12رئيس لبناني راحل  -ما اعتاد
من الطير اإلِقامة مع اإلِنسان  -إناث
من اإلبل.
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الرباعية
عليك االجابة على التحديدات المد ّونة في االسفل ووضع أحرف
الجواب داخل المربعات األربعة حول الرقم الذي يمثله .كل جواب
مؤلف من أربعة أحرف وليس هناك مربع أو اتجاه محدد لتبدأ به
وضع الحروف بل يجب وضعها وفق ما يناسب األجوبة االخرى.
وضعنا جوابا ً في مكانه الصحيح لمساعدتك.
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المربعات الذهبية
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الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على األجوبة المناسبة لهذه
التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على
المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
 – 1دخول الشيء في الشيء واالستحكام فيه.
 - 2رموز يستعملها فريق من الناس
السري فيما بينهم.
للتفاهم
ّ
 - 3ضروريات.
 - 4مائل إلى السواد (من األلوان).
 - 5عالم ،دنيا.
 - 6فسحة ال شيء فيها.
 - 7تخفيف وتسهيل وتيسير.
 - 8إرهاب وإرعاب.
 - 9ما أبيدت جراثيمه المرضية.
 - 10بضاعة للتجارة.
 - 11وحدة إدارية.
 - 12عالمة للهداية.
 - 13ملتزم بالشيء يفعله وينفذه.
كاف.
 - 14ما يوجد بكمية أكثر مما هو ٍ
 - 15مق ّدم.
- 16
ارتفاعي.
ّ
 - 17أحد أمراض القلب.
 - 18تمثيل الشيء بآخر.
 - 19مربوط مع غيره أو ملحق به.
 - 20ربط الشيء بما يتركه متدلياً.
 - 21مناصر ومتش ّيع لـ.
 - 22خضوع تام للنظام.
 - 23إحترام.
 - 24جملة أعمال ُتحدث أثرا ً خاصاً.
 - 25محادثة ومداولة.
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حلول ألعاب صفحة رقم 19

سودوكو 16

أفقيا – 1 :هيمااليا  -توبقال  - 2 -الدخان  -شيخادار  -دم
  - 3ال  -ذم  -تاهات اتاكور  - 4 -يحشو  -اصدرت  -نلهو  - 5قوارير  -ملحة  -ناب  - 6 -انش  -يعيده  -اهلكه 7 - ما  -اباحه  -ماكر  -اي  - 8 -جمال  -الكسليك  -نا - 9 -لقب  -انبا  -مجيد  - 10 -دبلن  -يو  -سبكه  -نسيس 11 -
 الشعانبي  -حر  -لي  -سو  - 12 -موم  -بطرام  -المتعبد  - 13ياسين  -النبي شعيب.عموديا - 1 :هالي  -ام الدامي  - 2 -يالحقنا  -قبلوا - 3 -
مد  -شوش  -جبل شمس  - 4 -اخذوا  -ام  -نع  - 5 -الم
 ريبال  -ابن  - 6 -ان  -ايعال  -ينط  - 7 -تصريح  -اوبرا  - 8اشاد  -دهان  -يال  - 9 -يهرمه  -لبس  -من - 10 -تخاتل  -مكابح  - 11 -وات  -حراس  -كراي  - 12 -بدانة
 كلمه  -لش  - 13 -قاتل  -اريج  -لمع  - 14 -اراهنه -كينيتي  - 15 -كواال  -دس  -عب  - 16 -دو  -بكين  -يسب
 - 17 -دمره  -السودة.
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الثالثية

 - 1هيئة ،شكل.
 - 2غير مق ّيد.
 - 3دولة أميركية.
 - 4دولة أميركية.
 - 5دولة أميركية.
 - 6نهوض.
 - 7شجر مثمر.
 - 8عبقرية.

اساة.
ُ - 9م َو َ
 - 10أخبر.
 - 11رائج.
 - 12رحيم متسامح.
 - 13رتبة عسكرية.
 - 14طالع.
 - 15راسب في الماء.
 - 16لبن خاثر.

ضع داخل المربعات األرقام من
 1إلى  9لتحصل على المجموع
المسجل عند آخر كل خط أفقي
وعمودي.
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أفق ًيا – 1:خاض  - 3 -ضغن 5 -
 شهم  - 7 -اصح  - 8 -فضح 9 - خفق  - 11 -اجش  - 13 -طرش  - 15صقل  - 17 -شرع 19 - خشع  - 21 -قطب  - 22 -اصر - - 23قرط  - 25 -كرم  - 27 -طرف
  - 29باع  - 31 -شطح - 33 -صعب  - 35 -ترج  - 36 -طهر 37 -
 شهق  - 38 -نصب  - 39 -خضم.عمود ًيا - 1 :خوخ  - 2 -ضاق 3 -
 ضحا  - 4 -نفش  - 5 -شحط 6 - ماش  - 10 -فتق  - 12 -جحر - - 14راش  - 15 -صفق  - 16 -لقط
  - 17شبك  - 18 -عام  - 19 -خرط  - 20عقف  - 24 -رغا - 26 -ربط  - 28 -رفع  - 29 -بطش 30 -
 عتق  - 31 -شجن  - 32 -حطب - 33 -صرخ  -34 -بوم.
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تل أبيب ترفض خضوع جنودها إلستجواب أميركي

هجوم فلسطيني يهز ّ "أرئيل" :سقوط  3قتلى إسرائيليين
ه ّزت منطقة «أرئيل» الصناعية يف شمال
الضفة الغربية عمليّة دموية ّ
نفذها فلسطيني،
حيث َقتل  3إرسائيليني وأصاب آخرين بجروح
من خالل طعنهم يف حني دهس إرسائيليّا ً أيضاً،
قبل أن يقتله عنارص األمن ،وذلك قبل ساعات
عىل أداء أعضاء الكنيســت اإلرسائييل اليمني
الدســتورية فيما يعمل زعيم اليمني بنيامني
نتنياهو عىل تشكيل حكومة جديدة بالتحالف
مع أحزاب يمينية قومية ودينية.
وأفاد الجيــش اإلرسائيــي يف بيان عن
«هجــوم عن طريــق الطعــن» بالقرب من
«أرئيل» ،الفتــا ً إىل أن املهاجم «وصل إىل بوابة
مدخــل املنطقة وقام بطعــن مدنيني فيها».
وذكرت خدمة الطوارئ اإلرسائيلية أن إرسائيليّا ً
يبلغ من العمــر  35عاما ً ُقتل طعنا ً فيما تويف
آخر متأثرا ً بإصابته يف مكان الهجوم .وأُصيب
شخصان آخران بطعنات وجروحهما خطرة.
بعدها ،ذكــر الجيش أن املهاجم توجه إىل
«محطة وقود قريبــة وطعن مدنيني آخرين»
ورسق ســيارة وهرب قبل أن «يرتكب حادث
ســيارة متعمّ دا ً ويصدم مدنيّا ً آخر» .وتحدّثت
خدمة الطــوارئ اإلرسائيلية عن أن رجالً يبلغ
من العمر  50عامــا ً لقي حتفه نتيجة صدمه
بســيارة .ونُقل رجل آخر تعرض للطعن عىل

الطريق الرسيع إىل املستشفى يف حال خطرة.
وأوضح الجيــش أن جنديّــا ً تم ّكن من
«تحييد» املهاجم بينما شنّت القوات اإلرسائيلية
ثان يُحتمل
حملة مطاردة بحثا ً عن شــخص ٍ
أنه شــارك يف الهجوم .وأعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية بدورها مقتل الفلسطيني محمد
مراد سامي صوف ( 18عاماً) برصاص الجيش
اإلرسائييل ،وهو من قرية حارس القريبة من
«أرئيل» التي تقع بني مدينتَي نابلس ورام الله.
ودهــم الجيش اإلرسائيــي منزل صوف
يف حارس ،وفق وكالــة «فرانس برس» .وقدّم
رئيــس حكومة ترصيف األعمــال يائري البيد
تعازيه إىل عائالت القتىل اإلرسائيليني ،وقال يف
بيان« :علينا أن نخوض هذه املعركة من جديد
ك ّل يوم».
تزامناً ،أدّى أعضاء الكنيســت املنتخبون
القسم الدســتوري .وافتُتحت الجلسة األوىل
للكنيســت الـ 25بخطاب للرئيس اســحق
هرتسوغ .بعدها قام ك ّل من أعضاء الكنيست
بتأدية القســم ،يف وقت ظهرت فيه خالفات
حول ّ
تول حقائب وزارية ،كما هو شــائع بعد
االنتخابات اإلرسائيليــة ،إذ يخوض نتنياهو
مفاوضات معقدة بشكل خاص هذه امل ّرة مع
زعيمَي اليمني املتط ّرف بتسلئيل سموطريتش

من مسرح الهجوم في «أرئيل» أمس (أ ف ب)

وإيتمار بن غفري ،اللذين يُطالبــان بوزارتَ َي
الدفاع (أو املال) واألمن العام توالياً.
ودعا بــن غفري أمس إىل فــرض عقوبة
«اإلعدام» عىل ّ
منفذي الهجمات الفلسطينيني
يف أعقاب الهجــوم األخــر .ووصف هجوم
«أرئيل» بأنه «دعوة لالستيقاظ» ،وقال« :فقط
يد من حديد ستقطع اإلرهاب» .وذكرت وسائل
اإلعالم اإلرسائيليــة أن إدارة الرئيس األمريكي
جو بايدن ّ
حضت نتنياهو عىل تسمية وزي َرين
للدفاع واألمن يُمكن لواشنطن العمل معهما،
وهــو ما ُف ّس عــى أنه تحذيــر لعدم تعيني
سموطريتش وبن غفري.

توازياً ،رفضت إرسائيل عىل لســان البيد
ووزير الدفاع بينــي غانتس خضوع جنودها
لالســتجواب من جانب مكتــب التحقيقات
الفــدرايل األمريكــي ،بعد تقريــر لصحيفة
«بوليتيكو» األمريكية أفادت فيه عن فتح «أف
بي آي» تحقيقا ً يف مقتل شــرين أبو عاقلة،
بينما أشــادت عائلة الصحافية الفلسطينية
بقرار الواليات املتحــدة فتح تحقيق يف قتلها،
معترب ًة أنّه «خطوة مهمّ ة» .كما رحّ بت الرئاسة
الفلســطينية بـ»قرار وزارة العدل األمريكية
فتــح تحقيــق يف جريمة إعــدام الصحافية
الشهيدة شريين أبو عاقلة».

جولة آسيو ّية لولي العهد السعودي ...ولقاءات مع قادة G20

خالل اللقاء بين بن سلمان وبن زايد أمس (أ ف ب)

إسته ّل ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلمان
جولة آسيوية متعدّدة املح ّ
طات تهدف إىل تعزيز عالقات
اململكة الديبلوماسية مع رشكائها التجاريني ،يف وقت
تســعى بالده إىل مزيد من االســتقاللية عن الواليات
املتحدة وسط خالف حول إمدادات الخام األسود.
وغادر بن ســلمان الرياض اإلثنني للمشاركة يف
قمة «مجموعة العرشين» املنعقدة يف بايل يف إندونيسيا،
حيث التقى عددا ً مــن قادة الدول بينهم رئيس الوزراء
الربيطاني رييش ســوناك والرئيس اإلماراتي الشــيخ
محمد بن زايد آل نهيــان والرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغان ،وذلك عىل هامش انعقاد القمة.
وجرى خالل اللقاء مع سوناك استعراض عالقات
الصداقة والتعاون القائم بني البلدَين يف عدد من املجاالت،
إىل جانب مناقشة تطوّرات األوضاع اإلقليمية والدولية
والجهــود املبذولة تجاهها ،فيما أمــل رئيس الوزراء
الربيطاني يف أن «تواصل اململكة املتحدة والســعودية

العمل معا ً لتحقيق االســتقرار يف أســواق الطاقة».
كما جرى خالل اللقاء بني بن ســلمان وبن زايد تبادل
األحاديث الودية واستعراض العالقات األخوية وعدد من
املوضوعات ذات االهتمام املشرتك واملوضوعات وامللفات
املطروحة عىل أجندة قمة «مجموعة العرشين».
وأوردت وكالة األنباء السعودية الرسمية ّ
أن األمري
محمد ســيزور «عددا ً من الدول اآلسيوية» ،من دون
اإلشــارة إىل مزيد من التفاصيل حول مســار جولته،
فيما تحدّثت تقارير إعالميّة عن أنّها ستشــمل كوريا
الجنوبية واليابان.
ويف الغضون ،كان الفتا ً كالم املستشار الديبلومايس
للرئيس اإلماراتي أنور قرقــاش اإلثنني حني اعترب أن
«ال مصلحة» لدولة اإلمــارات يف «االختيار» بني القوى
العظمى ،مؤكدا ً أنّه «لن نُضحّ ــي تحت أي ظرف من
الظروف بســيادتنا ألحد» ،عىل الرغــم من «عالقتنا
األمنية االسرتاتيجية» مع الواليات املتحدة.

"الحاكمان" ...كابوس ترامب على أبواب البيت األبيض
جــــواد الصـــــايغ
مع اقرتاب إعالن الرئيس األمريكي الســابق دونالد ترامب
ّ
ترشحه لإلنتخابات الرئاسية املقبلة ،يشعر الجمهوريون بحنني
إىل تاريخ الســادس من ترشين الثاني عام  1984عندما تم ّكن
الرئيس الراحل رونالد ريغن من دخول التاريخ.
يومها اســتطاع الرئيس األمريكي األربعون تحقيق رقم
يصعُ ب كرسه بعدما تم ّكن من اكتساح منافسه الديموقراطي
والرت موندايل يف ك ّل الواليات األمريكية باســتثناء مينيســوتا
والعاصمة واشــنطن وبواقع  525مندوبا ً إنتخابيّا ً مقابل 13
فقط .ومنذ ذلك الحني ومع ك ّل اســتحقاق رئايس يمنّي أنصار
الحزب الجمهوري أنفســهم بمرشح قادر عىل تحقيق انتصار
يُلوّن أمريكا بأكملها باألحمر ،ولكن حتّى اللحظة لم ينجح بوش
األب واإلبن ،ومعهما دونالد ترامب ،يف شفاء غليل الجمهوريني،
رغم االنتصارات التي حققوها.
وعىل الرغم مــن أن االنتخابات الرئاســية املقبلة ال تزال
بعيدة ،غري أن وجود شــخصية كرتامب يُشعل السباق مبكرا ً
كما يحدث اليوم .فالرئيس الســابق عازم عىل امليض قدما ً رغم
الترسع بهذا الشــكل
نصائــح حلفائه برضورة الرتوي وعدم
ّ
ووســط ظروف ضاغطة عليه قبل غــره ،خصوصا ً لناحية
التحقيقات التي تُالحقه من الته ّرب الرضيبي إىل اقتحام أنصاره
الكونغرس ،وليس انتهاء بالنتائــج غري املنتظرة التي ّ
حققها
مرشحوه يف االنتخابات النصفية.
ولكن رغم ك ّل يشء ،يبقى ترامب هو ترامب ،فالرجل قادر
عىل تصدّر املشهد مع ك ّل موقف جديل ّ يُطلقه ،ولكن طريقه هذه
امل ّرة لن تكون مفروشة بالورود ،خصوصا ً يف حال إقدام حاكم
فلوريدا رون دي سانتيس عىل ترشيح نفسه والصعوبة تكمن
يف أن األخــر بات يُعوَّل عليه ليكون رونالد ريغن القرن الحادي

والعرشين .ويُمكن القول إن دي ســانتيس بإمكانه مزاحمة
ترامب وبقوة عىل تمثيل الحــزب الجمهوري يف  2024يف حال
أراد الرتشح رغم قوة الرئيس السابق شعبيّاً ،فالحاكم السادس
واألربعون لفلوريــدا يتّكئ عىل انتمائه للتيــار املحافظ الذي
لطاملا إعتمد ترامب عليه كثريا ً يف معاركه ،باإلضافة إىل حيازته
الضمنية دعم شخصيات جمهورية تع ّد حليفة وثيقة للرئيس
الســابق ،وترى فيه إمكانية حقيقية يف إعــادة الجمهوريني
إىل اعتالء ســدة الرئاســة يف البيت األبيض ،وأيضــا ً تربّعه يف
والية أرادها ترامب أن تكــون معقله ونقطة انطالقه الجديدة
عقب انتقاله إليها من نيويورك .كما أن انتقادات السياســيني
الجمهوريني لرتامب يف األيام الحالية فاقت تلك التي خرجت مع
بداية مشواره عام  2016ومسريته الرئاسية بعد ذلك ،فالنائب
بيت كينغ الذي يع ّد أحد داعمي الرئيس السابق منذ وقت طويل،
قال رصاحة بعد النتائج املخيّبة لالنتخابات النصفية" :الرسالة
التي يجب عىل الجمهوريني ايصالها إىل ترامب هي أنت مطرود"،
معتربا ً أن ترامب ويف جميع املهرجانات االنتخابية التي شــارك
فيها كان يتحدث عن نفســه فقط وانتخابات  2020ويُهاجم
الجمهوريني اآلخرين ،بينما أشار حاكم أركنساس الجمهوري
آسا هاتشينسون إىل أن "دعم ترامب للمرشحني لم يُساعدهم
يف االنتخابات العامة" ،الفتا ً إىل أن "تأييد ترامب له ثمن .الكلفة
هي أنه يُق ّلل من قدرتك عىل جذب املســتق ّلني والفوز يف ترشين
الثاني" .وال يُمكن للرئيس الســابق نسب فضل نجاحات دي
ســانتيس إليه ،فيوم دعمه يف انتخابــات حاكمية الوالية عام
 2018لم يستطع عبور منافســه الديموقراطي أندرو غيلوم
ســوى بشــق النفس وبفارق لم يتجاوز  33ألف صوت ،أمّ ا يف
 2022ومع غياب الرئيس السابق عن دعمه تم ّكن من تحقيق
ّ
مدو ّ
املرشح الديموقراطي إىل مليون
موسعا ً الفارق مع
انتصار ٍ
ونصف مليون صوت .خطورة ترشيح دي سانتيس عىل ترامب
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ّ
لخصته بشكل موجز زوجة نجل الرئيس ،الرا ترامب ،التي قالت
ّ
املفضل أن ينتظر حاكم
خالل مقابلة تلفزيونية إنه سيكون من
فلوريدا انتخابات عام  2028إلعالن ّ
ترشــحه .وجدير بالذكر
أن اســتطالعا ً للرأي أجرته "يوغوف" بعد االنتخابات النصفية
أظهر أن  41يف املئة من الجمهوريني يُريدون رؤية دي سانتيس
ّ
كمرشــح لهم يف االنتخابات القادمة مقابــل  39يف املئة أعلنوا
تأييدهم ترامب.
وإذا كان ترشيح دي سانتيس يُربك حسابات ترامبّ ،
فإن
الحديث عن سيناريو إنضمام حاكم فريجينيا غلني يونغكني إىل
ّ
كمرشح أو نائب لدي سانتيس يف حملته
االنتخابات الرئاســية
يُثري مخاوف كبرية يف معسكر ترامب الذي لم يتأخر عن قراءة
ما يجري واستشعر الخطر فبادر إىل ّ
شن هجوم استباقي عىل
حاكم فريجينيا محاوال ً النيل منه عرب السخرية من "اسمه الذي
يبدو وكأنه صيني" ،بحســب قول ترامب ،الفتا ً إىل أن "حاكم
فريجينيا لم يكن ليفوز لوال دعمه وهو يعرف ذلك ويعرتف به".
ونجح يونغكني يف تحقيق انتصار كبري عىل الديموقراطي
البارز تريي ماكوليف يف انتخابات فرجينيا عام  2021رغم كون
الواليــة من معاقل الحزب الديموقراطــي يف االنتخابات بدليل
أن ترامب خرس االنتخابات الرئاســية عام  2016أمام هيالري
كلينتون يف هذه الوالية بفارق أكثر من  200ألف صوت ،ث ّم ّ
وسع
الرئيس الحايل جو بايدن الفارق عام  2020إىل  450ألف صوت.
ومع بروز الرج َلني يف الوقت الحايل بمواجهة ترامب ،يبقى
السؤال عن التكتيك الذي ســيتّبعه الرئيس السابق يف محاولة
التخ ّلص من شــبح الحاكمَني ،فاألجــواء الحالية تؤرش عىل
أن الجمهوريــن عىل موعد مع معركة كــر عظم تمهيدية،
ّ
بالرتشح ملنصب نائب
خصوصا ً أن تكتيك إغراء دي ســانتيس
الرئيس لن يُثري لعاب األخري ،فالجميع شــاهد عىل املصري الذي
القاه نائب ترامب السابق مايك بينس يف نهاية املطاف.

أخبار سريعة
إعتراض شحنة إيرانيّة
للحوثيين
إعترضت البحرية األميركية سفينة
صيد قادمة من إيران وكانت تحمل
على متنها "كمية ضخمة من
المواد المتفجرة" للحوثيين في
اليمن .وذكر األسطول الخامس
األميركي ومق ّره البحرين في بيان
أمس أنه ت ّم اعتراض القارب في
 8تشرين الثاني الماضي "أثناء
عبوره في المياه الدولية" ،الفتا ً
إلى ّ
أن السفينة اعتُرضت و"أفراد
طاقمها من  4يمنيين أثناء عبورهم
من إيران على طول طريق يُستخدم
تاريخيّا ً لتهريب األسلحة إلى
الحوثيين في اليمن" .وعثرت
القوات األميركية على أكثر من 70
طنّا ً من كلورات األمونيوم و100
طن من سماد اليوريا الذي يمكن
استخدامه لصنع المتفجرات .وقال
نائب األدميرال براد كوبر" :كانت
هناك كمية ضخمة من المواد
المتفجّ رة تكفي لتزويد أكثر من
 10صواريخ باليستية متوسطة
المدى بالوقود" .وأغرقت القوات
األميركية في  13تشرين الثاني
السفينة بعد تحديد أنها "كانت
تُش ّكل خطرا ً على المالحة للشحن
التجاري" ،وس ّلمت الطاقم لخفر
السواحل اليمني.

تركيا ُتالحق أهدافًا
داخل سوريا
كشف مسؤول تركي كبير أمس
أن أنقرة تعتزم مالحقة أهداف
في شمال سوريا بعد أن تُكمل
عمليّتها العسكريّة ض ّد مس ّلحي
حزب "العمال الكردستاني"
في شمال العراق ،فيما تتّهم
الحكومة التركية المس ّلحين األكراد
بالوقوف وراء االنفجار الدموي
الذي دوّى في اسطنبول األحد.
واعتبر المسؤول ّ
أن التهديدات
التي يُش ّكلها المس ّلحون األكراد أو
تنظيم "داعش" لتركيا غير مقبولة،
مح ّذرا ً من أن أنقرة ستقضي على
التهديدات على حدودها الجنوبية
"بطريقة أو بأخرى" .بالتزامن،
أفاد وزير العدل التركي بكير
بوزداغ ّ
بأن الشرطة التركية ألقت
القبض على مزيد من المشتبه فيهم
على صلة بالهجوم الذي استهدف
شارع االستقالل في اسطنبول.

إحتجاجات في الصين
بعد تمديد اإلغالق في المنطقة
بسبب زيادة عدد اإلصابات تنفيذا ً
الستراتيجية "صفر كوفيد"
المعتمدة ،إشتبك متظاهرون في
جنوب الصين مع الشرطة في
حادث نادر يُعبّر عن المعارضة
العامة لإلجراءات المفروضة
لمكافحة "كوفيد" ،بحسب وكالة
"فرانس برس" .وأظهرت مقاطع
فيديو يت ّم تداولها على وسائل
التواصل االجتماعي منذ ليل اإلثنين،
نزول المئات إلى الشوارع في
مدينة غوانغتشو الصناعية ،فيما
م ّزق البعض أشرطة تمنع السكان
من مغادرة منازلهم .واشتبك بعض
المتظاهرين مع مسؤولين يرتدون
مالبس واقية .وهتف المتظاهرون
"ال مزيد من االختبارات" ،بينما
ألقى البعض حطاما ً على الشرطة.
ويُظهر فيديو آخر رجالً يُحاول
السباحة عبر مم ّر مائي يفصل
منطقة هايتشو المتأثرة بعمليات
اإلغالق عن المنطقة المجاورة ،هربا ً
من اإلغالق.
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قطر  :2022المنتخبات بدأت بالتوافد
بدأت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم
 2022في كرة القدم ،التي ستنطلق األحد المقبل في
قطر ،التوافد الى العاصمة الدوحة ،حيث كانت منتخبات
انكلترا وهولندا والدنمارك ابرز الواصلين امس ،على أن
تصل المنتخبات االخرى تباعًا.
ســيبدأ الالعبــون تمارينهم اليوم
تحضريا ً لالســتحقاق العاملــي ،فيما ال
تزال بعض املنتخبــات االخرى تخضع
ملعســكرات تدريبيــة قبيــل توجهها
اىل قطــر ،ومنهــا الربازيــل يف تورينو
االيطاليــة ،واالرجنتــن يف االمــارات،
وفرنسا يف كلريفونتني الفرنسية ،واملانيا
يف العاصمة العمانية مسقط.

ميسي حذر

أبدى النجــم األرجنتينــي ليونيل
مييس حذره بشأن حظوظ منتخب بالده
باللقــب ،قبل أيام عــى قيادته ألبطال
 1978و 1986يف املونديال القطري.
وبعدما فــوت عليــه فرصة رفع
الكأس املرموقة للمرة األوىل يف مسريته
يف العام  2014بالخسارة يف النهائي أمام
أملانيا ،يمني ميــي النفس بأن تكون
مشــاركته املونديالية األخــرة مكللة
بالنجاح ،لكــي يضيف اىل رصيده اللقب
الوحيد الذي يغيب عن خزائنه.
وقــال مييس" :نحن متحمســون
جداً .لدينا مجموعة جيدة جدا ً ومتلهفة
للغايــة .لكننــا نفكر بالســر خطوة
خطوة .نعلم أن مجموعات كأس العالم
ليست سهلة".
وتلعب األرجنتني يف املجموعة الثالثة

حيث تبدأ مشــوارها الثالثاء بمواجهة
الســعودية ،قبل لقاء املكسيك وبولونيا
يف  26و 30الجاري عىل التوايل.
ويخــوض رجــال املــدرب ليونيل
سكالوني مباراة تحضريية أخرية اليوم
امام اإلمارات يف أبو ظبي قبل التوجه اىل
الدوحة.
وأمل مييس أن "نبــدأ كأس العالم
بأفضــل طريقــة ممكنــة ،ألن ذلــك
سيســمح لنا بمواجهة كل ما ينتظرنا
بعد ذلك" ،مشــيدا ً بالصالبة التي وصل
اليها املنتخب بقيادة ســكالوني والتي
تعززت مــن خالل الفــوز بلقب "كوبا
أمريكا" العام املايض.
ورأى نجــم باريس ســان جرمان
الفرنيس الحايل وبرشــلونة اإلســباني
ســابقا ً "أنه كلما لعبنا وكلما أمضينا
املزيد من الوقــت يف أرض امللعب ،كلما
ازدادت معرفتنــا بعضنا ببعض .نعرف
خصائص بعضنا ونعرف ما هو األفضل
لكل لحظة".
واســتبعد مييس ( 35عامــاً) أن
تحصــل مفاجــأة كــرى يف ما يخص
هوية الفائز باللقــب العاملي ،موضحا ً
"كلمــا تحدثنا عن املرشــحني ،نتحدث
دائما ً عــن الفرق ذاتهــا .إذا أردتم أن
نعطــي األفضلية يف القــدرة عىل الفوز

مشجعون يحملون علم األرجنتين في الدوحة (أ ف ب)

أعالم الدول المشاركة في المونديال على إحدى البنايات في الدوحة (أ ف ب)

لبعض املنتخبــات ،فأعتقد أن الربازيل،
فرنسا وإنكلرتا تتقدم بعض اليشء عىل
املنتخبات املرشحة األخرى".
من جهة أخرى ،أفــاد مييس بأنه
تأقلم تماما ً مع الحيــاة يف باريس بعد
موسم أول صعب يف العاصمة الفرنسية،
موضحا ً "بعد هذه العمليــة (التأقلم)
التي استمرت لعام وهي فرتة طويلة ،أنا
اليوم سعيد حيث أعيش بصحبة عائلتي
ونستمتع بوقتنا يف باريس".

وصل املنتخــب الدنماركي الذي
حُ رم من ارتداء قمصان مؤيدة لحقوق
اإلنســان يف مونديال قطر  ،2022اىل
الدولة الخليجية امس من دون تمثيل
رســمي من الحكومة وال من العائلة
املالكة.
وأعلنــت حكومتــه أن أيــا ً من
أعضائها لن يكون حــارضا ً يف حفل
افتتاح املونديال االحد املقبل ،وال حتى

العبو المنتخب الفرنسي خالل تمارينهم في كليرفونتين (أ ف ب)

إفتتاح دورة جزّين الدولية في كرة الطاولة
إفتُتحت رســميا ً الدورة الدولية بكرة الطاولة
" ،"WTT Youth Contender Jezzineالتي ينظمها
ّ
و"مؤسسة األرض البيضاء"
االتحاد اللبناني للعبة
يف "مجمّ ع خليل وليندا ســليم" يف جزين عىل مدى
أسبوع كامل ،وا ُملدرجة عىل روزنامة االتحاد الدويل
للعبة ،بمشــاركة  141العبــا ً والعبة من  17دولة
هي الصني ،ماليزيا ،ســلطنة عُ مان ،قطر ،األردن،
مرص ،ســوريا ،العراق ،قــرص ،بلجيكا ،هولندا،
بورتوريكو ،إيــران ،الهند ،كازاخســتان ،تونس
ولبنان.
وأقيم حفــل اإلفتتاح بحضــور رئيس إتحاد
بلديــات قضاء جزين ورئيس بلديــة جزين خليل
ّ
"مؤسســة األرض البيضاء" أمل
حرفوش ،رئيس
ابو زيد ،رئيس إتحاد كــرة الطاولة جورج كوبيل
وأعضاء االتحاد ،الرئيس الفخري لالتحاد ســليم
الحاج نقوال ،فاعليات جزينية وجنوبية ،رؤســاء
وأعضاء وفود الدول املشــاركة يف الدورة ،مندوب
االتحاد الدويل لكرة الطاولة التونيس ماهر بن أحمد
ومسؤويل الرشكات الراعية.
ّ
مخصصة للفئات العمرية التالية:
واملســابقة
تحت الـ 19ســنة ،تحت الـ 17سنة ،تحت الـ15
سنة ،تحت الـ 13سنة وتحت الـ 11سنة ،وسيتم

الدنمارك بال تمثيل رسمي

ســفريها لدى الدوحة .وقالت وزيرة
الرياضــة آن هالسبو-يورغنســن:
"الرتكيز حاليا ً عىل تشــكيل حكومة
جديــدة .يف غضون ذلك ،لــن تكون
الدنمارك ممثلة رسميا ً يف كأس العالم
يف قطر".
كما لــن يكــون هنــاك تمثيل
للمملكــة يف حفل االفتتــاح ،إذ أعلن
ويل العهد فريدريك املولــع باملنتخب
أنه ينحاز إىل موقــف الحكومة ،وقال

مباراة إستعراضية بين كوبلي وأبو زيد قبل االفتتاح

إحتســاب نقاط للفائزين لتُضاف اىل رصيدهم يف
التصنيف الدويل .وبعد النشيد الوطني ،كانت كلمات
لعريف الحفل أمــن صندوق االتحاد اللبناني لكرة
الطاولة املحامــي وائل نور الدين وكوبيل وأبو زيد،
شدّدت عىل قدرة لبنان عىل مواجهة كافة التحدّيات
والظروف الصعبة التي تحيط به ،وأكدت عىل دور
الرياضــة وأهميتها يف بناء اإلنســان واملجتمعات
واألوطــان ،وعىل وجوب التســ ّلح باألمل واإليمان
لتخ ّ
طي هذه املرحلة االستثنائية من تاريخ لبنان.

"طائرة" غرب آسيا للسيدات:
فوز إفتتاحي ّ للبنان
إســته ّل منتخــب لبنــان
للســيدات يف الكــرة الطائــرة
مبارياتــه يف بطولة غرب آســيا
األوىل بفــوز كبري عــى نظريه
الفلسطيني بنتيجة ( )0-3أمس
يف قاعــة "قــر الرياضة" يف
العاصمة األردنية عمّ ان ،وجاءت
نتيجة املجموعات الثالث كاآلتي:
(.)12-25()16-25()12-25
وســيطر منتخب األرز عىل
أجواء اللقاء بشكل تام منذ بدايته
ّ
مرشح
وحتى نهايته ،وأثبت أنه
بقوة إلحراز اللقــب ملا تتمتّع به
العباته من طاقات ومهارات فنّية
عالية.
إشــارة اىل ّ
أن عــرة
منتخبــات تشــارك يف البطولة

سيدات لبنان يحتفلنَ بالفوز على فلسطين

ّ
قســمت اىل مجموعتني ،ضمّ ت
األوىل فلسطني ،ســوريا ،العراق،
الســعودية ولبنان ،فيما ضمّ ت
الثانية اإلمــارات العربية ،قطر،
ســلطنة عمان ،الكويت واألردن.
ويف ما يــي برنامــج املباريات
املتبقية ملنتخب لبنــان يف الدور

األول بتوقيت بريوت:
 االربعــاء  16ترشيــن الثاني:العراق – لبنان (الساعة )13.00
 الجمعة  18ترشين الثاني :لبنان– سوريا (الساعة  9صباحاً)
 السبت  19ترشين الثاني :لبنان– السعودية (الساعة  11ظهراً)
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أخبار سريعة

وميسي "حذر"
عرب "إنســتغرام" بعد زيارته الالعبني:
"املنتخــب الوطنــي يحظــى بدعمي
الكامــل ،أينما كان يلعب يف العالم .هذه
املرة أتطلــع إىل تشــجيع املنتخب من
املنزل".
وكان االتحــاد الدويل لكــرة القدم
(فيفا) رفض طلبا ً للمنتخب الدنماركي
بارتداء قمصان مؤيدة لحقوق اإلنسان
خالل تدريباته يف مونديال قطر.
وتواجــه قطــر انتقادات بســبب
سجلها الحقوقي خصوصا ً حيال مسألة
العمال األجانب يف مشاريع بناء رصوح
املونديــال ،وحقوق النســاء ومجتمع
امليم.
وســبق أن قررت رشكة "هوميل"
الراعيــة الرياضيــة للمنتخب طمس
شــعارها عىل القميص الرسمي خالل
املونديال يف "احتجاج عىل قطر وسجلها
يف حقوق اإلنسان".
اىل جانب القميص الذي يرفع شعار
اللون االحمر التقليــدي للدنمارك ،البلد
الســكندينايف الوحيد املشارك يف كأس
العالم ،قدمت رشكــة "هوميل" أيضا ً
قميصا ً باللونني الرمادي واالســود مع
شعار بالكاد يمكن رؤيته.
ووقعــت الدنمــارك يف املجموعة
الرابعة اىل جانب فرنســا حاملة اللقب
وأسرتاليا وتونس.

مشاركة خامسة

سيشــارك كل من حــارس املرمى
غيريمو أوتشوا والعب الوسط أندريس
غواردادو يف نهائيات كأس العالم للمرة
الخامسة مع املكسيك ،بعد أن أعلن
املدرب االرجنتيني جرياردو "تاتا"
مارتينو عــن القائمة املؤلفة من
 26العبا ً للمونديال القطري.
وسيكون خيسوس كورونا،
جناح نادي إشــبيلية االسباني،
من أبرز الغائبني بداعي االصابة.
كما لــم يســتدع مارتينو مهاجم
فيينــورد الهولنــدي ســانتياغو
خيمينيز ،أفضــل هداف بالرشاكة يف
الدوري االوروبــي "يوروبا ليغ" هذا
املوسم.
ويستهل منتخب املكسيك
النهائيــات أمــام بولونيا يف
 22الجــاري ،قبــل مواجهة
االرجنتني والسعودية ضمن
منافسات املجموعة الثالثة.
وبعد توقف مشــوارها
عند الدور ثمــن النهائي يف
سبع نسخ متتالية بني 1994
و ،2018ستسعى املكسيك إىل

معادلة أفضل نتيجة لها عىل األقل :ربع
النهائــي يف  1970و 1986عىل أرضها،
علما ً انها ستنظم بالرشاكة مع الواليات
املتحدة وكندا مونديال .2026
وهنا التشكيلة الرســمية ملونديال
قطر:
حراســة املرمى :غيريمو أوتشــوا
(أمريكا) ،ألفريــدو تاالفريا (خواريز)،
رودولفو كوتا (ليون)
الدفاع :خورخي سانشيز (أجاكس
الهولندي) ،نســتور أراوخو (أمريكا)،
خــراردو أرتياغا (غنــك البلجيكي)،
كيفن ألفاريز (باتشــوكا) ،خيسوس
غايــاردو (مونتريي) ،ســيزار مونتيز
(مونتريي) ،هكتور مورينو (مونتريي)،
يوهان فاسكيز (كريمونيزي اإليطايل)
الوســط :إدســون ألفاريز
(أجاكس الهولنــدي) ،كارلوس
رودريغيــز (كــروز أزول)،
أوربيلني بينيدا (أيك اليوناني)،
أورييل أنتونــا (كروز أزول)،
هكتــور هرييــرا (هيوســتن
األمريكــي) ،إريــك غوتيرييــز
(أيندهوفــن الهولنــدي) ،لويس
تشــافيز (باتشــوكا) ،أندريس
غــواردادو (بيتيس اإلســباني)،
روبرتو ألفــارادو (غواداالخارا)،
لويس رومو (مونتريي)
الهجــوم :هنري مارتني
(أمريكا) ،روجيليو فونيس
موري (مونتريي) ،راوول
خيمينيز (ولفرهامبتون
اإلنكليزي) ،أليكســيس
فيغــا (غواداالخــارا)،
هريفينغ لوسانو (نابويل
اإليطايل).
(أ ف ب)

هومنتمن يهزم هوبس

إختتمت امس المرحلة
الخامسة من بطولة لبنان
لكرة السلة بفوز ثمين
لهومنتمن على ضيفه هوبس
بنتيجة  ،82-85على ملعب
االول في مزهر ،محققا ً بذلك
اول انتصار له في البطولة.
وجاءت االرباع على الشكل
التالي )20-23( :و()41-39
و(.)68-62
وكان افضل مسجل للفائز
االميركي جيسي جونز برصيد
 31نقطة ،وأضاف مواطنه
جيريد دواين  29نقطة،
فيما سجل للخاسر االميركي
جوليان وليامس  25نقطة
وجوي زلعوم  15نقطة.

بانكا :للتعاون المثمر
مع "األولمبية"

العبو المنتخب اإلنكليزي لدى وصولهم إلى مطار الدوحة (أ ف ب)

السلّة األميركيّة :فوز سابع على التوالي لبوسطن
ســجّ ل جايســون تايتوم  27نقطة
و 10متابعــات ،وأضــاف جايلني براون
 26نقطة ،ليقودا بوســطن سلتيكس اىل
فوز ســابع عىل التــوايل  122-126عىل
أوكالهوما سيتي ثاندر ،لريتقي اىل صدارة
املنطقــة الرشقية يف الــدوري االمريكي
للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
وأضاف ماركوس سمارت  22نقطة وآل
ّ
ليحقق
هورفورد  12نقطة مع  11متابعة،
سلتيكس انتصاره الحادي عرش هذا املوسم
يف مقابل ثالث هزائم.
وارتقى بوسطن اىل صدارة الرشقية عىل
حســاب ميلووكي باكس الذي سقط عىل
أرضه أمام أتالنتا هوكس .106-121
وكان دي أنــدري هانــر األفضــل يف
صفوف الفائز مع  24نقطة ،وأضاف تراي
يونــغ  21نقطــة و 9تمريــرات ،وكل من
ديجونتي موراي وكلينت كابيال  19نقطة.
وكان اليونانــي يانيــس أنتيتوكومبو
األفضل يف صفوف الخارس مع  27نقطة و8
متابعات و 4تمريرات حاسمة.

يف ميامي ،ســجل بام أديبايو  30نقطة
و 10متابعات ليقود هيت ،الذي وصل سبعة
من العبيه أقله اىل عتبة العرش نقاط ،اىل فوز
مثري وشاق  112-113عىل فينيكس صنز.
وأضــاف جيمي باتلــر  16نقطة و13
متابعة و 7تمريرات حاسمة مليامي.
وأحرز الكندي داالنو بانتون  27نقطة
ليقود تورونتو رابتورز للفوز عىل ديرتويت
بيستونز .111-115
يف هيوســتن ،ســجّ ل بورل جورج 22
نقطة مع  8متابعــات ليقود لوس أنجلس
كليربز للفوز عىل روكتس .106-122
وفاز تشارلوت هورنتس عىل أورالندو
ماجيك  ،105-112بفضل مايســون بالميل
( 18نقطة و 10متابعات) والميلو بول (17
نقطة و 9تمريرات حاسمة) وتريي روزيري
( 17نقطة).،
وســجل جوردان بول  36نقطة ليقود
غولدن ستايت ووريورز حامل اللقب للفوز
عىل ضيفه سان أنتونيو سبريز .95-132
(أ ف ب)
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بعد مغادرته بيروت على اثر
إختتام أعمال المؤتمر الدولي
لمكافحة المنشطات الذي
إستضافه لبنان مؤخراً ،وجّ ه
رئيس الوكالة الدولية لمكافحة
المنشطات " "WADAالبولندي
ويتولد بانكا كتابا ً الى اللجنة
االولمبية اللبنانية ثمّ ن فيه
ك ّل الجهود التي بُذلت لدعم
ومساندة الوكالة في مهمتها
القائمة على حماية الرياضيين
من المنشطات ،وآمالً بمواصلة
التعاون المثمر والفعّ ال مع
اللجنة األولمبية مستقبالً على
كافة المستويات .وعبّر بانكا في
كتابه عن شكره وتقديره لتنظيم
لبنان لهذا المؤتمر ،منوّها ً أيضا ً
بإالستضافة الناجحة للدورة
التربوية التي أقامتها منظمة
غرب آسيا لمكافحة المنشطات
في بيروت.

إستقالة غير معلنة

تايتوم مسج ً
ال من دانك لبوسطن في سلّة أوكالهوما (أ ف ب)

علمت صحيفتنا ّ
أن أمين س ّر نادٍ
عريق في الدرجة األولى يمارس
لعبة جماعية ،قدّم إستقالته
الخطية من منصبه من دون
التشاور مع أحد ،األمر الذي
فاجأ اللجنة اإلدارية للنادي التي
أبدت ّ
تمسكها به ورفضها قبول
اإلستقالة نظرا ً ألدائه اإلداريّ
المحترف ومتابعته شؤون
الفريق الذي حقق معه نجاحات
عدّة في الماضي ،أبرزها وصوله
الى المحافل العربية واآلسيوية
للمرة األولى في تاريخهّ ،
لكن
أمين الس ّر اص ّر على االستقالة
وشدّد أمام المتّصلين به على
أنه لن يتراجع عنها مهما كانت
المغريات أو الضغوطات.
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رفــــــيـــــــق خـــــــوري

"حدود" القوة
في السيناريو الرئاسي
سيناريو «حزب الله» الرئاسي ثابت في
أوضاع لبنانية متغيّرة :ال نهاية للشغور
إال بعبور المرشح الذي يريده السيد حسن
نصرالله الى قصر بعبدا .وال يبدل في
السيناريو تذكير الداخل والخارج بالفارق
بين ما كانت عليه حال اللبنانيين وظروف
لبنان عام  2014وما صارت إليه الحال
المزرية عام  ،2022إذ تبدو األولوية
لإلهتمامات الجيوسياسية على الهموم
المالية واإلقتصادية واإلجتماعية .فالمحور
الذي يراد لرئاسات الجمهورية والبرلمان
والحكومة أن تدور حوله هو «المقاومة
اإلسالمية» ،ال الجمهورية اللبنانية .والكل
في فلك المشروع اإلقليمي اإليراني .لكن
ما ينساه المراهنون على كون المقاومة
اإلسالمية «مشروعاً» هو أن لبنان ليس
مساحة جغرافية بال قوى وتيارات وتاريخ
وحواجز في وجه المشروع.
وليس من السهل على «حزب الله» المتكل
على ما يسلم الجميع تقريبا ً بأنه «فائض
القوة» تجاهل «حدود» القوة واألسئلة
المطروحة أمامها في ثالثة أمور .أولها هو
مخاطر إستعمال القوة في الداخل ،حيث ال
مفر من حرب أهلية تضعف الجميع .وثانيها
هو ما قيمة القوة التي تمارس اإلبتزاز
وتفرض إختيار الرؤساء ،إذا قادت البلد
المنهار الى عزلة عربية ودولية ،يستحيل
معها الخروج من الهوة وضمان الحد األدنى
من اإلنقاذ؟ وثالثها هو ماذا تفعل القوة
التي يفاخر «حزب الله» بأنها فرضت على
إسرائيل ترسيم الحدود البحرية بما يضمن
حقوق لبنان ،إذا تجاوزت دورها في حماية
الترسيم وإستثمار الثروة الغازية والنفطية؟
أليست الورقة القوية والرابحة في المعادلة
هي عدم إستخدام القوة؟ أليس أقصى
الممكن في حال الخالف أو العمل بقرار
إقليمي كبير هو منع إسرائيل من استثمار
غازها ودفعها الى منع لبنان من استثمار
غازه ،واإلندفاع في حرب شاملة تدمر لبنان
وتؤذي إسرائيل؟
الكل يعرف األجوبة ،وفي الطليعة،
أصحاب القوة .وإذا كانت المقاومة
اإلسالمية «ليست في حاجة الى من يغطيها
ومن يحميها» كما يقول سيدها ،فلماذا
التخوف من «الطعن بالظهر»؟ وأي رئيس
يريد أن يبدأ واليته بحمل سكين بدل
المسارعة الى إنقاذ لبنان؟ من حق «حزب
الله» كما من حق سواه ،العمل لضمان
الرئيس الذي يريده .لكن من واجبه مثل
سواه تسمية مرشحه وتجميع األصوات
إلنتخابه في عودة الى التنافس الديمقراطي
حسب األصول .فليس من المعقول أن يكون
إعالن الترشح شرطا ً للتنافس على المخترة
وعضوية البلدية ورئاستها وعضوية
المجلس النيابي ،ثم يبقى الطموح الى
رئاسة الجمهورية بال ترشح رسمي.
والوقت حان لإلنتقال من سباق المواصفات
الى التنافس الرئاسي.
أخطر ما يفعله القوي هو أن يتجاهل ما
سماها فاتيسالف هاقل «أهمية قوة الضعف».

تُعترب
عظام الفخذ
هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم عند اإلنسان أقوى
من الخرسانة
اإلسمنتية.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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كهرباء لبنان
تعارف وتعرفة جديدة

ّ
تحظر استخدام "غاز الضحك"
هولندا
أعلنــت هولندا منعهــا حيازة أو بيع أكســيد
النيرتوجــن ،املعــروف بـ»غاز الضحــك» والذي
يستخدمه شبابٌ كث ٌر خالل االحتفاالت أو املناسبات
االجتماعية رغــم مخاطره اعتبارا ً مــن األول من
كانون الثانــي  .2023وأعلنت وزارتا العدل والصحة
الهولنديتان أن «حظر أكســيد النيرتوجني سيدخل
حيز التنفيــذ يف األول من كانون الثانــي املقبل ،إذ
ســيُدرج بدءا ً من هذا التاريخ عىل «القائمة الثانية
للقانون بشــأن األفيون» ،ما يعنــي حظر بيعه أو
حيازتــه» .ويبقى االســتخدام املهني لهــذا الغاز
مسموحا ً يف األوساط الطبية أو الغذائية.
ويُستخدم أكســيد النيرتوجني كمس ّكن لآلالم

يف الطب ،لكنه مســتخدم أيضا ً لتأثرياته النفســية
عىل املــدى القصري ،خالل فرت ٍة ال تتجــاوز ثالثا ً إىل
أربع دقائق ،عند ّ
تنشقه خصوصا ً بواسطة بالونات
مطاطية منفوخة .إنما قد يؤدي ُّ
تنشقه إىل االختناق
ً
إضافــة إىل الحــروق ،ويف حال
أو فقــدان الوعي،
ٍ
بجرعات قوية ،قد تنجم
بشكل متك ّرر أو
استخدامه
ٍ
عنه اضطرابات عصبية ودموية ونفسية وقلبية.
وقال وزير الصحة والرخــاء والرياضة مارتن
فان أويخن إن« :استخدام أكسيد النيرتوجني لغايات
الرتفيه يسبّب مخاطر صحية هائلة» .وأضاف« :لقد
رأينــا تقارير كثرية يف نرشات األخبــار عن حوادث
مريعة تع ّرض لها أشخاص تناولوا غاز الضحك».

تجدر اإلشارة إىل أن اســتخدام هذا النوع من غاز
النيرتوجــن ُرصد يف  63حادثــة أدّت إىل وفيات خالل
السنوات األخرية وفق أرقام الرشطة الهولندية( .أ ف ب)

عدد ّ
يتخطى الـ 8مليارات
سكان العالم
ّ
تجاوز عــدد ســ ّكان العالم عتبــة الثمانية
مليارات بحسب تقديرات شــعبة السكان التابعة
لألمم املتحدة .وقال األمني العام للمنظمة إن« :هذه
العتبة فرصة لالحتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة
املسؤولية املشرتكة للبرشية تجاه الكوكب».
وتُرجــع األمم املتحــدة النمو الســكاني إىل
تطوّر البرشيــة إذ بات الناس يعمّ رون أكثر بفضل
ّ
تحســن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة
الشــخصية واألدوية .كما يأتي األمر ثمر ًة الرتفاع

معدالت الخصوبة ،خصوصا ً يف بلدان العالم األكثر
فقراً ،ومعظمهــا ضمن منطقــة أفريقيا جنوب
الصحراء ،ما يع ّرض أهداف التنمية إىل الخطر.
وفاقم النمو السكاني التداعيات البيئية للتنمية
االقتصادية .وفيما يخىش البعض تجاوز عدد ثمانية
مليارات نســمة إمكانيات الكوكب ،يشري معظم
الخرباء إىل أن املشــكلة الكربى تكمن يف االستهالك
املفرط للموارد من األشخاص األكثر ثراءً.
(أ ف ب)

أوقفا وفي حوزتهما  166قطعة أثرية
أوقفــت الســلطات يف غواتيماال
أمريكي َْي أحدهما امرأة سبق أن جرى
توقيفها االســبوع املايض وأُفرج عنها
بكفالة ،وبحوزتهما  166قطعة أثرية
تعود إىل حضارة «املايا» يف العرص ما قبل
الكولومبي .وأعلنــت النيابة العامة يف
بيان «توقيف ستيفاني أليسون جولوك
وجورجيو ســلفادور روسييل بالجرم
املشهود وهما ينقالن يف إحدى املركبات
 166قطعة من حضارة املايا أ ّكد عالم
آثار تابع للمديرية العامة للرتاث الثقايف
ّ
أن  90يف املئة منها أصلية».

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

ُ
وقبض عىل روسييل ( 62عاماً)
وجولوك ( 49عاماً) اللذين يعيشان

يف غواتيمــاال ،يف مدينــة أنتيغــوا
عىل مســافة  45كيلومــرا ً جنوب

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

غــرب العاصمة ،يف إطــار تحقيق
بقطــع أثرية.
مرتبــط باالتجــار
ٍ
وســبق أن أُوقفت جولوك سابقا ً يف
مطار العاصمــة الغواتيمالية أثناء
محاولتها مغــادرة البالد وبحوزتها
قطعتان أثريّتان من الحجر املنحوت
تعــودان إىل الحضــارة املذكــورة.
ووُجّ هت إليها تهمة «االتجار بالكنوز
الوطنية» وأُفــرج عنها بكفالة مع
حظر مغادرتها البالد أو االقرتاب من
متاجر أو أماكن بيع القطع األثرية.
(أ ف ب)
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