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الزيارة الفرنسية ّ
تمت بوساطة قطرية ...واللقاءات "دون سقف الطموحات"

باريس لتذليل "عقبة باسيل":
ال "مقايضة" على الرئاسة!

تنعقد الجولة االنتخابية الثانية بعد الشــغور والسابعة
عىل مضمار السباق الرئايس اليوم يف ساحة النجمة من دون
أي تبديــل يف خارطة املواقف النيابيــة بني جبهة التصويت
للنائب ميشــال معوض وجبهة "األوراق البيض" و"حرق
األصوات" ،لتكون النتيجة تكرارا ً ملشهدية عرقلة االنتخاب يف
الدورة األوىل وتطيري النصاب يف الدورة الثانية ،إنفاذا ً ألجندة
قوى  8آذار الهادفة إىل تعطيل إنجاز االستحقاق حتى يطمنئ
"حزب الله" إىل وصول مرشــح عىل شاكلة "ميشال عون أو
إميل لحود" إىل قرص بعبدا.
وال شك ّ
أن "متالزمة العرقلة والتعطيل" ستكون السمة
األبرز لحيثية اســتقبال رئيس "التيار الوطني الحر" جربان

التر ّكز الهائل في الودائع
يفضح سوء توزيع الخسائر
يف الوقت الذي تشــكل فيه الحسابات التي تقل عن 3
آالف دوالر  62يف املئة من مجمل الحســابات ،فهي ال تمثل
سوى  0.5من الودائع .يف املقابل تبلغ نسبة الحسابات التي
تزيــد عن مليون دوالر  1يف املئة فقط ،فيما ترتفع نســبة
الودائــع يف هذه الخانة إىل  46يف املئة .نســبٌ إن دلت عىل
يشء ،فعىل حجم تركز الودائع يف الحسابات التي تزيد عن
مليون دوالر .وهي تظهر بشــكل فاقع يف الحسابات التي
تزيد عن  10ماليني دوالر .حيث يستأثر  960حساباً ،بـ 23
مليار دوالر من الودائع.
هــذه األرقام التــي تُظهر كيفية توزيع الحســابات
والودائع يف املصارف حسب الفئات ،وردت يف مقاربة الخبري
يف التنمية أديب نعمة أثناء "الورشــة الحوارية التشاركية
حــول تكامل السياســات االجتماعيــة واالقتصادية" يف
املجلس االقتصــادي واالجتماعي والبيئي .أرقام وإن كانت
لها مدلوالت مرصفيــة ومالية ،فهي تظهــر اإلعتباطية
والعبثية يف كيفية توزيع الخسائر وإلقاء العبء االكرب عىل
كاهل الطبقات الفقرية.
١٣

باسيل يف باريس ،حيث كشفت مصادر مواكبة ألجواء الزيارة
ّ
أن املسؤولني الفرنســيني يسعون إلنضاج "تسوية رئاسية
عاجلة قبل نهايــة العام وكان ال بد بالتايل من محاولة إقناع
باسيل بالسري بها بوصفه يجسد العقبة األكرب أمام انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،نظرا ً لكونه يمنع حتى حلفاءه من
ً
موضحة أنّه بحسب
ترشيح سليمان فرنجية علنا ً للرئاسة"،
تقدير املسؤولني يف باريس "نتيجة مشاوراتهم الدائمة مع كل
األطراف اللبنانية بما يشمل "الثنائي الشيعي" ّ
فإن تقصري
عمر الشغور مرتبط عضويا ً بتذليل هذه العقبة األساسية".
وبعيد وصوله إىل باريس ،نقلت املصادر معلومات تفيد
ّ
بأن رئيــس "التيار الوطني الحر" حمــل معه إىل العاصمة

الفرنســية "طرحا ً يقوم عىل إنتاج ســلة متكاملة إلنهاء
الشــغور الرئايس ،تشمل االتفاق املســبق عىل اسم رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة وتشــكيلتها وأجندة عملها يف
املرحلة املقبلة" ،غري ّ
أن املصــادر أكدت يف املقابل عىل كون
املسؤولني الفرنسيني ليسوا يف وارد الخوض يف أي "مقايضة"
عىل رئاسة الجمهورية مع باسيل أو سواه "فاملطلوب اليوم
إنهاء الشــغور أوال ً عرب انتخاب رئيس جديد من ضمن سلة
أسماء مطروحة قادرة عىل إحداث التوافق اللبناني – اللبناني
وإعادة التواصل العربي والدويل مع لبنان ،ثم تشكيل حكومة
جديدة تســتطيع الرشوع فورا ً يف تنفيذ اإلصالحات املطلوبة
إلنقاذ البلد".
١٣

عقوبات أميركية وكندية جديدة...
ّ
تحذر من "التهديد اإليراني المباشر" لبريطانيا
و"أم آي "5

إستهداف ناقلة وقود بمسيّرة:
واشنطن تتّهم طهران وتتو ّعدها بالمحاسبة
مع تواصل الحراك الثوري يف الداخل
اإليراني والذي بات يُهدّد بشــكل جدّي
مســتقبل نظام الجمهورية اإلسالمية،
باتت طهران تلجــأ إىل افتعال اضطراب
يف الخــارج لرصف النظر عــن تصاعد
حــدّة االحتجاجات يف املــدن اإليرانية،
فيما اتّهمت إرسائيــل والواليات املتحدة
إيران بالوقوف وراء ما أعلنتا أنها رضبة
ّ
بمســرة عىل ناقلة محملــة بالوقود
يملكها رجل األعمــال اإلرسائييل ايدان
عوفر قبالة سواحل عُ مان.
 ١٣غروسي متحدّثًا إلى الصحافيين في فيينا أمس (أ ف ب)

النفط الروسي إلى أوروبا عبر "طريق التفافية" تركية
العـــالـــم 14
ترامب ُيطلق
"ماراثون  "2024نحو
البيت األبيض

الريــاضــية 15

كافو ّ
يرشح البرازيل
واألرجنتين...
وفرنسا تخسر نكونكو

7+

الغرب :الدفاعات األوكرانية مصدر الصاروخ على بولندا

بعد مخاوف من ّ
توســع النــزاع األوكراني إىل حدود
"الناتو" مع ســقوط صاروخ عىل بولندا أمس األوّل ،ق ّلل
زعماء غربيــون أمس من هذه املخاوف قائلني إنّه صاروخ
أوكراني طائش مضــاد للطائرات .وبالفعــل ،فقد أيّدت
واشنطن فرضية وارســو بأن الصاروخ الذي سقط داخل
بولندا أطلقته القوات األوكرانيةّ ،
لكن واشنطن ألقت باللوم
عىل موسكو يف الحادث ،فيما عقد سفراء دول "حلف شمال
األطليس" اجتماعا ً طارئا ً يف بروكسل.
كما اعترب األمني العام لـ"حلف شمال األطليس" ينس
ســتولتنربغ أن "ال مؤرش" يســمح بالقول إن االنفجار
الذي أســفر عن قتيلني يف قرية بجيفودوف يف بولندا ناجم
عن "هجوم متعمّ د" .لكن الرئيــس األوكراني فولوديمري
زيلينســكي كان لــه رأي مخالــف ،وأكــد أن الصاروخ
الــذي رضب بولندا رويس ،قائالً" :ال شــك لدي بأنه ليس
صاروخنا ...أعتقــد أنه كان صاروخا ً روســيّاً ،بناء عىل
تقاريرنا العســكرية" .وأضاف أن كييف لم ت َر دليالً عىل أن
الصاروخ أوكراني ،مطالبا ً برضورة أن تكون أوكرانيا جزءا ً
من التحقيق.
وأعربت القــوى الغربية عن تضامنهــا مع بولندا يف
جوالت ديبلوماســية مكثفة ،بما فيهــا عىل هامش قمة
"مجموعة العرشين" يف بايل يف إندونيسيا ،فيما قال رئيس
مكتب رئيس الــوزراء املجري فيكتــور أوربان ،غريجييل
غوليــاس" :يف مثل هذا املوقــف يتحدّث زعمــاء العالم
بمسؤولية" لكن "الرئيس األوكراني ،باتهامه الروس فوراً،
كان مخطئاً" ،معتربا ً أنّه "مثال ســيّئ" ومرحّ با ً باملوقف
الحذر لبولندا والواليات املتحدة.
١٣

خبراء يجمعون األدلّة من الموقع حيث سقط صاروخ في قرية بجيفودوف في بولندا أمس (أ ف ب)

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٨٧السنــــة الـرابـعـة
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جبران باسيل يشتري الوقت ...بالـ»"يورو"»!
كــلـيــر شــكــر
لم تُنرش صــور الرئيس الســابق
ميشــال عون «يكــزدر» برفقة رئيس
«التيار الوطني الحر» يف شوارع البرتون
عن عبث .باألســاس ،ك ّل الفكرة لم تأت
من فــراغ ،كما مرشوع ّ
تفقد محطة الـ
 ،OTVوما ســيليها من زيارات مشرتكة
بني عون وباسيل ،تقصد بشكل ال يقبل
اإللتباس ،اقناع الرأي العام العوني ،أو ما
تبقى منهّ ،
أن باسيل هو الوريث الرشعي
والحرصي للعماد ميشال عون.
بتوصيف أدق ،هي املحاوالت األخرية
الوطني
إلنقاذ شــعبية رئيس «التيــار
ّ
الح ّر» مــن تدهــور دراماتيكي يُخىش
حصوله ،وسط مخاوف تؤرقه وتجعله
أســر القلق مما ستحمله األيام املقبلة،
التي قد تكون حافلة بالتحديات الصعبة،
سواء عىل مستوى «تكتل لبنان القوي»
يف ضوء التباينــات الصارخة التي تهدد
وحدة «التكتل» وتضامن مكوّناته ،وما
االختالف يف وجهــات النظر بني رئيس
التكتل ونائــب رئيس مجلــس النواب
الياس بــو صعب ازاء ملــف الكابيتال
كونرتول ّإل عيّنة بسيطة ملا يحصل عىل
طاولة التكتل ...أو عىل مستوى «التيار»
ّ
مرشح ألن
الذي يعاني من اهرتاء داخيل
تتســارع وتريته يف القريب العاجل ...أو
عىل املستوى السيايس بعدما فقد باسيل
ك ّل الحلفاء ،فيما تربطه بالحزب عالقة
حاجــة األخري للغطاء املســيحي ،الذي
ال يــزال حتى اللحظة بمقدور باســيل
تأمينه ...أو عىل املستوى الخارجي رغم
محاوالت رئيس «التيار» تجميل واقعه،
عىل طريقة تحوير الوقائع ،ال تغيريها.
بهذا املعنى ،يمكن قراءة الزيارة التي
بدأها باســيل إىل العاصمة الفرنسية بعد
زيارته قطر ،يف محاولة منه لخرق العزلة
الدولية التي أحاطت به منذ ادراج اســمه
عىل لوائح العقوبــات األمريكية .للتوقيت

حاول أحد املرشحني الذين
يدخلــون ضمن الئحــة بكركي
االستفســار من حزب مسيحي
عن ســبب الفيتو املوضوع عليه
فكان الجواب ّ
أن مواقفه الرمادية
من ملف سالح «حزب الله» هو
الذي يحــول دون الحصول عىل
تأييد هذا الحزب.
وضع حزب سيايس كبري
لإلســتحقاق
«ســيناريو»
االنتخابــي البلدي املقبل بصورة
مستقلة عن حليف قريب.
يشيّع رئيس تيار سيايس
ّ
أن جوالتــه الخارجية تشــمل
وســاطة ومســاعي مع دولة
اوروبية إلعــادة رئيس حكومة
سابق اىل الساحة السياسية.

ال يزال يعتقد ّ
أن الوقت سيكون لمصلحته

هنا أهميته االســتثنائية بالنسبة لرئيس
الوطني الحر» .وذلك لكل االعتبارات
«التيار
ّ
الــواردة أعاله واملتصلة بشــبكة عالقاته
وبكل ما يحيط به ،بدءا ً بالدائرة الصغرية
اللصيقة ،وصوال ً إىل الدوائر البعيدة.
كما ّ
أن التوقيت يرتبط أيضا ً بساعة
االســتحقاق الرئايس الغارق يف متاهة
شغور ،يصعب تحديد مواقيته ومآالته،
ولو ّ
أن باسيل يملك واحدا ً من مفاتيحه،
وتحديدا ً تأييده ألي مرشــح آخر .وهو
واحد من املفاتيــح الذي قد يفتح قرص
بعبدا من جديد.
يف ظ ّل هــذه العوامل تحصل الزيارة
الفرنســية ،يف وقت تســعى فيه إدارة
اإلليزيه إىل تحريك املياه اللبنانية الراكدة
ليس انطالقا ً من أي مبادرة جديّة ،ولكن
عىل جاري عادتهــا يف التعامل مع هذا
امللف ،فهي تحاول البحث عن معادلة ما
ترسع عقارب الشغور لكي
من شأنها أن ّ
تسري عجلة الدولة عىل نحو سليم.

األرجح أنّ السفير رامي عدوان ما
زال يزوّد رئيس "«التيار"» بالمعطيات
الدبلوماسية الفرنسية ويجنّد
عالقاته في خدمته
وفــق املتابعــن ،ال تضــع اإلدارة
الفرنسية يف جيبها أي الئحة رئاسية كما
ال ّ
تفضل مرشــحني عىل غريهم .ك ّل ما يف
األمر أنّها باتت مقتنعة ّ
أن ثمة مرشحَ ني
ْ
معلني ،هما رئيس
جديَّني ،وإن كانا غري
«تيار املــردة» ســليمان فرنيجة وقائد
الجيش جوزاف عون .وهي تحاول العمل
مع الدول املعنية عىل مخرج ما ينهي حالة
الشــغور الرئايس ،تبعا ً للظروف الدولية
اآلخذة يف التطور .ســ ّلة أهدافها تختزل
بمطلب واحد :عدم إطالة أمد الشغور.
أمّ ــا لغايات باســيل مــن الزيارة
الفرنســية ،فحكايــة أخــرى .وفــق

املتابعنيّ ،
فإن الضجّ ة التي أثريت حولها،
تفوق حجم الزيــارة التي ال تتعدى عقد
سلســلة لقاءات مع مجموعات حزبية
من «التيار» ،ونواب وشــيوخ فرنسيني،
واملستشار الرئايس باتريك دوريل ...أمّ ا
الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون فهو
يشارك يف أعمال «قمّ ة العرشين» يف بايل!
واألرجــح ّ
أن الســفري اللبناني يف
باريس رامي عدوان وهو من املقربني من
باســيل بعدما كان مدير مكتبه يف وزارة
الخارجية ،ما زال يــزوّد رئيس «التيار»
باملعطيات الدبلوماسية الفرنسية ويجنّد
عالقاته يف خدمته.
ج ّل ما يريد باســيل اثباته ،هو أنّه
لم يعد يف عزلة دولية ،وأنّه ليس مطوّقا ً
بفعــل العقوبات ،ال بل هــو قادر عىل
التح ّرك وتوســيع رقعة حراكه الدولية.
وهو أم ٌر يسجّ ل له .أما أبرز املستهدفني
الوطني الحر»،
بهذه الرسالة فهو «التيار
ّ
اعتقادا ً من باسيل ّ
أن عودته إىل الساحة

 22نائبًا ّ
وقعوا عريضة «"ملف الخلوي"»

أيوب لـ»"نداء الوطن"» :وجدنا مستندات جد ّية في اإلتهام
طــــونـــي عـــطــيّــة
بعــد فتح ملف الفســاد يف «قطاع
الخلــوي» عــى املســتوى القضائي
وانتقاله إىل مجلس النــواب بعد إحالة
النائب العام التمييزي القايض غســان
عويدات بواســطة وزيرالعدل طلبا ً إىل
املجلس النيابي يتضمّ ن دعوة املجلس إىل
النظــر يف مضمون امللف املرفق واملتعلق
ّ
ملف
بتحقيقــات يُجريها القضــاء يف
اإلتصاالت ،عقدت الهيئة املشرتكة والتي
تتألف من مكتب املجلس ولجنة اإلدارة
والعــدل ،اجتماعا ً للتــداول والنظر يف
ملفات كهذه وطلبات تُحال من القضاء.
فهــل تأخــذ القضية مســارها
الربملاني نحو املجلــس األعىل ملحاكمة
الرؤساء والوزراء ،املشلول أصالً؟ أم أن
العقبات السياسية والنيابية ،قد تحول
دون وصول القضية إىل خواتيم العدالة
املرتجاة؟ ماذا يدور يف كواليس الربملان؟
وما هي آخر تطو ّرات امللف؟
لالجابة عىل هذه االشكالية ،أشارت
عضو لجنــة اإلدارة والعدل النائبة غادة
أيوب يف اتصال مع «نــداء الوطن» ،إىل
انّه «سندا ً للمادة  92من النظام الداخيل
ملجلس النوّاب ،عُ قدت جلســة مشرتكة
تتألف من مكتب املجلس ولجنة اإلدارة
والعــدل التي وجدت بعــد االطالع عىل
املستندات كافة ،جديّة يف اإلتهام املوجّ ه
ض ّد الوزراء ،إضافــة إىل القرار الظنّي
الصادر يف هــذه القضيّة واملصدّق عليه
من قبــل الهيئة اإلســتئنافية ،وبالتايل
تمّ ت إحالتــه إىل الهيئة العامة للمجلس

خفــايـــا

ّ
ّ
يتخطى العدد الـ 25نائبًا
توقعت أن

ليو ّزع عىل النواب».
ويف متابعة رشحها لإلطار القانوني،
لفتت أيوب إىل أنه «سندا ً للمادة  13من
قانون أصول املحاكمــات أمام املجلس
األعــى ملحاكمة الرؤســاء والــوزراء،
يقتيض تقديــم عريضة إتهامية ّ
موقعة
من ُ
خمس عدد نــوّاب املجلس (أي 25
نائباً) ،عىل أن يدعو رئيس املجلس نبيه
ب ّري الهيئة العامة إىل جلســة استماع
للوزراء التخاذ قــرار املالحقة أو رصف
النظر عن عريضة االتهام».
وعــن لجنــة التحقيــق يف هذه
القضية ،أوضحت أيوب الفرق بني لجنة
التحقيق الربملانية التي تبحث يف طرح
السؤال أو االستجواب املوجّ ه للحكومة
أو أحد الوزراء من قبل النوّاب والتي عىل
أساسها يت ّم تشكيل لجنة برملانية ،وبني
لجنة التحقيق الخاصة املك ّلفة استنادا ً
اىل املادتني  22و 23من قانون املجلس
األعىل ملحاكمــة الرؤســاء والوزراء،
املؤلفــة من رئيــس وعضوين ونواب

آخرين( ،رشط أال يكونوا ضمن عضوية
املجلــس األعــى ملحاكمة الرؤســاء
والوزراء) تتوىل دراسة امللف تقنيا ً عىل
أن ترفــع تقريرهــا إىل الهيئة العامة
للمجلس للتصويت بثلثي األعضاء.
وأشــارت إىل أن «املســار الربملاني
يف هذا امللــف ،قد خضــع الجتهادين،
األول اعتــر أنــه ال رضورة للعريضة
النيابية يف ظــ ّل القرار اإلتهامي الصادر
عن القضــاء ،والذهاب فــورا ً إىل املادة
 20التي تجيز لهيئــة املجلس املبارشة
يف مناقشــة القضية خالل  10أيام .أما
الرأي الثاني فاســتند إىل سابقتني ،هما

شدّدت على ضرورة فتح ملف
اإلتصاالت كام ً
ال على أن يشمل
كل الوزراء الذين تعاقبوا على
وزارة اإلتصاالت

رئيس الحكومة األسبق فؤاد السنيورة
والوزير شــاهي برصوميان ،حيث ت ّم
إعداد عريضة نيابية بحقهما».
وأوضحــت أيوب أنــه يوجد أمام
املجلــس النيابي إحالة واحدة واردة من
قبل قايض التحقيق يف بريوت أسعد بريم
حول هدر وســوء إدارة واختالس املال
ّ
يخص «مبنــى قصابيان»،
العام يف ما
وقــد خلص إىل عدم صالحيــة القضاء
العديل ،وأحال امللــف إىل مجلس النواب
بشأن مالحقة الوزيرين السابقني نقوال
صحنــاوي وبطرس حــرب بجرم هدر
املــال العام ،إضافــة إىل تقريري ديوان
املحاســبة حول قطــاع االتصاالت بني
 2004و 2020والذي يشــمل كل وزراء
اإلتصــاالت ،واملدعي العام املايل القايض
عيل ابراهيم.
وعن املعوقات السياسية أو النيابية
ّ
املتوقعة يف هذه املسألة ،اعتربت أيوب أنه
حتى اآلن املسار يأخذ طريقه الصحيح،
مؤكدة الجديّة النيابيــة يف التعامل مع
القضيــة ،لكنها باملقابل شــدّدت عىل
رضورة فتح ملف اإلتصاالت كامأل عىل
أن يشمل كل الوزراء الذين تعاقبوا عىل
وزارة اإلتصاالت.
ّ
ســيوقعون
وعن عدد النواب الذين
عىل العريضةّ ،
توقعت أيوب أن يتخطى
العدد الـــ 25نائباً ،فيمــا لفت األمني
العام ملجلس النــواب عدنان ضاهر إىل
توقيع  22نائبا ً حتى مســاء أمس عىل
أن تُستكمل التواقيع اليوم ليأخذ امللف
مجراه الربملاني ودراسته خالل  10أيام
يف الهيئة العامة للمجلس.

الدولية تســاعده عىل اقناع ناسه أنّه ال
يزال العبا ً أساســيا ً ورقمــا ً صعباًّ ،
وأن
الظروف لم «تقض عليه» .هو األسلوب
عينه الذي يســتخدمه يف محاولة اقناع
جمهــوره ،مثــاً ّ
أن عالقته بــاإلدارة
ّ
تحســنت بعد انجــاز اتفاق
األمريكية
ترسيم الحدود .والحقيقة غري ذلك.
كذلك ،يســعى باســيل ،وفق هذه
الخطــة إىل تحســن شــبكة عالقاته
الداخلية والخارجية ،كما رشاء مزيد من
الوقت قبل أن يداهمــه الضغط ،ضغط
الحلفاء تحديداً ،بالحاجة امللحّ ة إىل انجاز
تفاهم مع فرنجية ،تحت وطأة االنهيار
املــايل واالقتصادي وعدم قــدرة الوضع
الداخيل عىل تحمّ ــل مزيد من االهرتاء...
وهــذا الوقت ،ال يزال يعتقد باســيل أنّه
ســيكون ملصلحته اذا ما جــرت رياح
املساعي لســحبه عن الئحة العقوبات،
كما تشــتهيه ســفنه ،لتأتيه بالفرصة
الذهبية.

ملف "النافعة":
لهذا حصل
اإلستدعاء
أظهــرت تفاصيل ملف «النافعة»
ان املحاميــة العامة االســتئنافية يف
جبل لبنــان ،نازك الخطيــب قامت
باســتدعاء املديرة العامة لهيئة إدارة
الســر بالتكليف ،هدى سلوم ،بتهمة
اإلهمال والفســاد ،رغم أنه كان يحق
لها اســتدعاءها باإلحضار كما سبق
وحصل مع رئيس مصلحة تســجيل
الســيارات ،أيمن عبد الغفــور .أما
بالنســبة ال ّ
طالع الخطيــب عىل ملف
الشــكوى املقدّمة بحق ســلوم العام
 ،2019فقد رأت فيــه املصادر املعنية
ّ
ومحقــة ملقاربة
خطوة رضوريــة
الوقائع الجديدة والقديمة ،متسائلة:
«كيف حصلت الخطيب عىل امللف لوال
موافقة القايض املــرف الذي لم ي َر
مانعا ً يف ذلك ،فهــل هي حصلت عليه
بقوّة السالح مثالً؟».
ّ
تبــن أن الوقائع التي
ويف حــن
تُحا َكم عىل أساســها سلوم بعيدة كل
البعد عن وقائع العام  ،2019أشــارت
املصادر نفســها اىل أن استجواب أول
من أمس اســتغرق أكثر من ثماني
ساعات تخ ّلله ّ
تدخل فاضح من وكيل
سلوم محاوال ً مرارا ً توجيهها ،وهو أمر
غري مسموح به ،ما دفع بالخطيب إىل
«طرده».
عــى أي حال ،إذ تؤ ّكــد املصادر
استحالة أن تكون الخطيب قد توجّ هت
ناب إىل ســلوم ،كمــا يحاول
بكالم ٍ
البعض أن يســوّق ،وهي املشهود لها
بمهنيّتهــا ،لفتــت إىل أن امللف أصبح
بعهدة قايض التحقيــق األول يف جبل
لبنان ،مع إرصار الخطيب عىل البقاء
باملرصاد حتى إحقاق الحق.
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طوني فرنسيس

تقارير خطيرة تصل الفاتيكان:
الهجرة المسيحية في أعلى مستوياتها

رئيس برعاية «"توتال"

طابور االنتظار أمام أحد الصرّافين (رمزي الحاج)

أالن ســـركـــيــس
يف خضــ ّم الحــروب واألزمــات التي تعصف
ّ
ملف
بالرشق األوســط منذ ســنوات ،يحــر
مسيحيي الرشق كطبق رئيس عىل مائدة الفاتيكان
الذي يحاول الحفاظ عىل هــذا الوجود الثمني .لم
ّ
يوفر البابا فرنســيس يف اللقاء األخري مع الرئيس
الفرنيس إيمانويل ماكرون طرح مســألة الوجود
املسيحي يف أرض املســيح ،حيث اعترب ّ
أن لباريس
كدولة كاثوليكيــة كربى ،دورا ً يف الحفاظ عىل هذا
الوجود.
ويتنامــى الخــوف يف دوائــر الفاتيكان من
تراجع الحضور املســيحي يف ضــوء التقارير التي
تصلها وتتحدّث عن الهجرة املســيحية املرتفعة يف
اآلونة األخرية ،حيث وصــل تقرير خطري إىل دوائر
الفاتيكان من مراجع كنسية ورهبانية يتحدّث عن
موجة هجرة مسيحية غري مسبوقة ،وهذه الهجرة
لم تطل مسيحيي لبنان فقط بل املنطقة بأكملها.
ويف التفاصيــل ،فإن فلســطني ،األرض التي
وُلد فيها السيد املســيح ُ
وصلب ،باتت شبه خالية
من املســيحيني ،فنزيف الهجرة املسيحية مستم ّر
يف منطقتي الضفة الغربيــة والقدس ،ويُقدّر عدد
املسيحيني الذين غادروا يف األشهر العرشين األخرية
بأكثر من  5000مســيحي ،ومعظمهم إتّجه نحو
أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وكندا.
ولم تشــ ّكل نهاية «داعــش» يف العراق بداية
لإلستقرار املسيحي ،فقد انخفض عدد املسيحيني
بشــكل مرعب ،وحتى الذين لجــأوا إىل لبنان مع

طلب هجرة لعائالت وشــباب مسيحي ،يف حني ّ
سقوط نظام صدّام حسني ومن ث ّم نشأة «داعش»
أن
هناك أرقاما ً مرتفعة لطلبات هجرة تتخ ّ
تركوا الرشق برمّ ته وغادروا إىل الغرب ،وباتت أرقام
طى األلف
طلب ُ
املسيحيني العراقيني يف لبنان ال تتجاوز املئات ،بينما
سجلت يف آخر  15شهرا ً يف سفارات أوسرتاليا
الذيــن هاجروا منذ أربع ســنوات يتجاوز عددهم
والواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وبلدان أوروبية
الخمسني ألف مسيحي.
أخرى.
وال توجد أرقام دقيقة حول هجرة مســيحيي
والجدير ذكره ،أن هذه الطلبات إىل الســفارات
ســوريا ،لكن الوضع العام هناك يدعو إىل القلق،
الغربية هي طلبات هجرة وليســت طلبات سياحة
إذ إن موجــة الهجرة ال تقترص عــى املناطق التي
أو إقامات عمل لشــباب لبناني عىل طريقة تقديم
إندلعــت فيها إشــتباكات ،بل ّ
طلبات عمل يف الخليج أو أفريقيا.
إن
وتصف مراجع كنســية ّ
أن ما
الهجرة املســيحية تطول الشباب
حصل يف الســنوات الثالث األخرية يف
املســيحي الذي يُفتّش عن تأمني
مســتقبله يف الغرب ،وبالتايل ّ
فإن ما حصل في السنوات لبنان شــبيه ملا حصــل خالل حرب
اإللغاء عام  1990ومن ث ّم أثناء فرتة
الحرب الســورية التي أصابت ك ّل
الثالث األخيرة شبيه بما
اإلحتالل الســوري ،حيــث اض ُ
طهد
املكوّنات ،رضبت الوجود املسيحي
حصل خالل حرب اإللغاء املكوّن املســيحي وهاجرت رشيحة
يف العمق.
ثم
كبرية منــه إىل الخــارج ،لذلك فإن
وعىل رغم األمن واإلســتقرار
عام  1990ومن ّ
املتواجديــن يف األردن ،إال ّ
أن هجرة فترة اإلحتالل السوري أرقام هجرة املســيحيني يف هذه املدّة
ّ
تفوق الخمسني ألف مسيحي حسب
لكن
الشباب املســيحي موجودة،
التقديرات ،يف حني ّ
أن األرقام الرســمية قد تكون
هذه الهجرة لم تؤثّر عىل جوهر الوجود املســيحي
أكثر من هكذا بكثري.
هنــاك كما حصل يف دول الجــوار ،علما ً ان املكوّن
ومن جهــة أخرى ،فإن عــدم معالجة األزمة
املســيحي يحظى باهتمام من السلطات األردنية
اللبنانية سيدفع بالكثري من الشباب املسيحي وغري
وعىل رأسها امللك عبدالله الثاني.
املســيحي إىل التفكري بالهجــرة النهائية ،يف وقت
ورضبت األزمة املالية واإلقتصادية والسياسية
يشــاهد العالم بأجمعه كيف ّ
أن اللبنانيني يهربون
كل الرشائــح اللبنانيــة ولم تقترص عــى املكوّن
املســيحيّ ،
عرب «زوارق املوت» ليتخ ّلصوا من «جهنم السلطة»،
لكن أزمة «كورونــا» واإلغالق العاملي
لذلك فــإن التحذيرات تتواىل بشــأن ارتفاع موجة
ومنع الســفر هدّأت من روع الهجرة املســيحية.
الهجرة ،عندها تُصبح األرض بال شــعب ،ويحكم
فعىل ســبيل املثال ،اســتقبلت الســفارة الكندية
الح ّكام الحجر وليس البرش.
وحدها يف األشهر الثالثني األخرية أكثر من  10آالف

منذ سبعينات القرن الماضي تراجعت
فعالية الدور الفرنسي في لبنان .تضاءل
هذا الدور حتى كاد ينعدم في سوريا ،الدولة
الثانية ،في ّ
حصة االنتداب الفرنسي في
المشرق.
في لبنان دخل فاعلون جدد ّ
تنسق
الواليات المتحدة األميركية في ما بينهم
وتقودهم ضمن رؤيتها العامة للمنطقة في
ظروف الصراع العربي اإلسرائيلي ونهوض
«منظمة التحرير الفلسطينية» على أرض
لبنان برعاية «الهاربين» العرب من المشكلة،
الداعمين للنضال المستدام انطالقا ً من
لبنان ،بلدا ً وحيدا ً ال شريك له في الكفاح
المسلح!
دخلت أميركا من باب يختصر أزمات
الشرق األوسط .ن ّ
ظمت الدخول السوري
إلى لبنان وحددت له رقعة انتشاره وأجازت
لإلسرائيلي مهمة مراقبة السوري ومواصلة
ضرب الفلسطينيين وحلفائهم .استغرق
التحضير لتنظيم «المبادرة السورية
الكريمة» اجتماعات طويلة في مجلس األمن
القومي األميركي بحضور الرئيس وأركان
الخارجية والدفاع ،وخصوصا ً كيسنجر
المن ّ
ظر األول لـ»المبادرة األسدية» ،الذي
حدد في تلك االجتماعات الدور الفرنسي في
تشابيه أقرب إلى «ذبابة الفونتين» أو «عواء
ثعالب وراء القافلة» ( يمكن التدقيق في
المحاضر)...
منذ تلك اللحظة سار الدور الفرنسي في
لبنان وراء الموقف األميركي .حتى في عهد
الرئيس شيراك الذي انخرط في لبنان عبر
عالقته مع الرئيس رفيق الحريري ،بقيت
فرنسا اللبنانية تحت مظلة أميركا ،ورغم
تطمينات شيراك اغتيل الحريري وبدأت
مسيرة تح ّكم جديدة في لبنان لم يسجّ ل
لفرنسا فيها سوى مهمة إدارة العالقات
العامة التي يواصلها الرئيس ايمانويل
ماكرون بنشاط.
اليوم يكثر الحديث عن دور فرنسي
باالتفاق مع السعودية في شأن تسهيل
اختيار وانتخاب رئيس جديد للجمهورية،
لكن السؤال القائم هو :من يفاوض إيران
في طموحاتها ومشاريعها اللبنانية؟ هل هي
فرنسا التي يزداد عدد رهائنها في طهران أم
السعودية التي تتلقى يوميا ً تهديدات إيرانية
لحجب انتفاضة الحجاب؟ يقود السؤال
السابق إلى سؤال آخر عن عالقة أميركا
بفرنسا ،وقد سبق ووصفناها ،وعن عالقتها
بالسعودية وهي ال تبدو في أفضل حاالتها.
ّ
ستفضل إيران ،وهذا ما تريده دائما ً مع
الواليات المتحدة رغم التعثّر في ملفها
النووي ،وفي شأن لبنان قد ال تمانع بترسيم
داخلي مثل الذي أفتت به مع دولة إسرائيل
في رعاية الشيطان األكبر ،وهنا قد يكون
لفرنسا دورها عبر «توتال»...

جعجع :الخالص بالنواب الذين يحرقون األسماء
جدّد رئيس حــزب «القــوات اللبنانية»
الدكتور ســمري جعجع ،التأكيــد ّ
أن املطلوب
رئيس انقاذ «ألنّنا يف وضعية اســتثنائية جدا ً
تحتاج اىل انقــاذ رسيع وعاجــل ،وال بد من
اختيار رئيس جمهورية ورئيس حكومة عىل
هذا االساس».
ورأى يف مقابلة مع وكالة «أخبار اليوم»،
«أن «حــزب الله» يعطي األهمية للرئاســة،
وهذا ما يؤكــد نظريا ً ّ
أن املعركة مع «الحزب»
ليست عسكرية بل هي سياســية بامتياز»،
معتربا ً ّ
«أن االه ّم أن يش ّد السياسيون حالهم،
كي تكون هذه املعركة باألشــخاص املناسبني
الذين يستطيعون مواجهة الوضع القائمّ ،
وال
ســتبقى األمور عىل ما هي عليه» .وح ّذر من
انه إذا تم ّكن «حزب الله ـ ال ســمح الله ـ من
االتيان برئيس حســب مواصفاته فهذا يعني
بكل بســاطة تمديدا ً وتعميقا ً لألزمة الحالية
أكثر فأكثر».
وعن دعوة البطريرك مار بشــارة بطرس
الراعي اىل مؤتمر دويل ،قال« :عىل سبيل املثال،

النمســا وهي دولة محايدة بامتياز ،هي أهم
دولة يف ممارسة سيادتها عىل أرضها ،يف املقابل
نجد ّ
أن الشعب االوكراني يؤكد سيادته لحظة
بلحظة ،لكنّه دخل يف توليفة دولية لم يســبق
لها مثيل ،كي يدافع عن نفســه ويحرر بالده
ويكون لديه ســيادة كاملة .وبالتايل السيادة
يشء واالســتعانة بالدول الصديقة يشء آخر
مختلف تمامــاً .أضاف« :األه ّم أن يعلم النواب
املعنيون أن املســؤوليّة تقع عليهم يف الوقت
الحارض النتخاب رئيس -يف أرسع وقت -قادر
عىل انتشــال لبنان من وضعه الحايل ،وليس
رئيس تسوية».
وعن موقف «القوات» مــن االجتماعات
النيابية «املعارضــة» ،لفت جعجع اىل ّ
«أن أي
اجتماع يحصل بني مكون َ ْي أو أكثر من أفرقاء
املعارضة يكون فيه خــر ،رشط ّأل يعجّ زون
املناقشات بني بعضهم لنصل إىل القرار املطلوب
يف ما يتع ّلق برئاسة الجمهورية ،ألنّه حتى اآلن،
مىض أكثر من أسبوعني عىل الفراغ الرئايس».
ّ
يعتقدن أحــد أن األمل مفقود ،وال
وقال« :ال

٣

إمكانيّة ،فكثر يعتقــدون أن قضيتنا متع ّلقة
بالقوى الخارجيّة ،وهو أمر خاطئ».
ورأى ّ
أن «قضيتنا متع ّلقة بموقف يتّخذه
 15إىل  18نائبا ً يف املجلس النيابي ،حتى األمس،
استطاع النائب ميشال معوض الحصول عىل
 49صوتًا ،أي أنّه عىل بعد خطوات بسيطة من
حصد  65صوتا ً وبالتــايل يصبح لدينا رئيس،
فبغض النظر عــن ك ّل ما يقال حول النصاب،
مع هذا العدد من األصوات ال يستطيع أحد أن
يع ّ
طل النصاب كما يحصل يف الوقت الحارض».
وختم جعجع« :سبب هذا التعطيل الوقح
هو غمــوض الصورة عند الطــرف اآلخر ،لذا
فحــوى الحديث هو ّ
أن خــاص لبنان يتع ّلق
بموقف النواب الذين لم يتخــذوا موقفا ً بعد،
أو يحرقون أسماء سدًى .يمكننا البدء بعمليّة
اإلنقاذ من خالل اتفاقنا عىل مرشح واحدّ ،
وإل
فإن هؤالء وإذا استم ّروا هكذا ،فهم يساعدون
«حزب الله» وحلفاءه يف التعطيل الحايل حتى
تمكينهم -ال سمح الله -باإلتيان برئيس لهم
من جديد».

ّ
"األهم أن يشدّ السياسيون حالهم"

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٨٧السنــــة الـرابـعـة
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يتحصن «"سنّيًا"» ...حول «"صيغة بري"»
ميقاتي
ّ

جــان الــفــغــالــي

ميقاتي «" -حزب الله"» اإلفتراق الكبير
ً
تفصيل في السياسة أن»يجرؤ» سياسي في لبنان على الوقوف في
ليس
وجه «حزب الله» ،فكيف إذا كان هذا السياسي «قطباً» أو رئيس حكومة،
ليس سابقاً ،بل ما زال في الخدمة؟! إنه الرئيس نجيب ميقاتي الذي في
أسبوع واحد «خالف» التوجهات أو «الخطاب السياسي» لـ»الحزب».
ٍ
اإلفتراق األول :يعتبر الرئيس ميقاتي ّ
أن لبنان ال يتعرض لحصار
أميركي .ويقول حرفياً« :ال أستطيع أن أستخدم كلمة حصار» .في المقابل،
كل األدبيات السياسية لـ»حزب الله» أن لبنان يتع ّرض لحصار أميركي.
اإلفتراق الثاني :الرئيس ميقاتي يشارك في اجتماع في شرم الشيخ
تحضره وزيرة اسرائيلية .تقوم قيامة محور الممانعة ،ويصل األمر إلى
استخدام صفة «الخيانة» في هذا التصرف ،وأنّه ارتكب خطيئة ال خطأ.
ال يتراجع الرئيس ميقاتي بل يوضح ّ
ّ
الموسع ت ّم بدعوة من
«أن االجتماع
َ
رئيسي مصر وقبرص وبحضورهما ،وبمشاركة دوليّة وعربيّة واسعة ،على
غرار سائر فاعليّات «مؤتمر المناخ» ،ولم يتخ ّلله على اإلطالق أيّ تواصل مع
أيّ مسؤول إسرائيلي».
هل الرئيس ميقاتي يجازف في عالقته بـ»حزب الله»؟
ال يختلف إثنان على ّ
أن الرئيس ميقاتي تد َّرج في السياسة ،كما تد َّرج
في»البزنس» ،بمعنى أنّه قارئ جيِّد للتطورات والتحوالت ،إلى درجة أنّه
أصبح محترفا ً في ٍ
وقت تعج الساحة السياسية ،وال سيما السنيَّة منها،
بالـ»هواة» .يتص َّرف بمرجعية سنيَّة من دون أن يجهر بأنه «مرجعية»،
يحاول التمايز لينزع عنه «تهمة» أنه تاب ٌع لـ»حزب الله» ،وهي «التهمة»
التي الزمته منذ قبوله التكليف إثر إخراج الرئيس سعد الحريري بالقوة.
بعد عشر سنوات ،يمكن اعتبار ّ
أن ميقاتي «خلع» عنه هذه «التهمة»،
ُدرك في قرارة نفسه ّ
أن «الحزب» ليس بمقدوره تجاوزه ،في غياب
وهو ي ِ
الشخصيات السنيَّة التي يمكن له أن يتفاهم معها :فالرئيس فؤاد السنيورة
غير وارد بالنسبة إلى «حزب الله» ،والرئيس تمام سالم ال يريد أن يختبر
«المرارة» مر ًة جديدة ،والرئيس سعد الحريري غير وارد على األقل في
المدى المنظور.
هل وصل «حزب الله» إلى مرحلة بات فيها «فائض القوة» عبئا ً عليه؟
بمعنى أنه ال يستطيع استخدامه براحةٍ  ،كما كان يفعل في السابق؟ ال «7
أيار» ممكن ،وال «القمصان السود» متاحة ،فكيف سيرد الحزب على ما
يعتبره «استفزازاً» من الرئيس ميقاتي؟ رئيس حكومة تصريف األعمال
يعرف ّ
أن الواقع اليوم يحتِّم على الجميع «حمايته» ،ليس حبا ً به بل ألنّه
«ورقة التين» األخيرة التي تغطي «عورة» السلطة التنفيذية ،أمّ ا إلى حين
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وتكليف رئيس حكومة ليش ِّكل حكومة
ِ
العهد األولى ،فلكل حادث حديث.
والتحدي الكبير أمام «حزب الله» ،أنّه فيما يُفتِّش عن رئيس جمهورية
يحمي ظهر المقاومة ،إذ به يُفاجأ ّ
بأن عليه أن يفتش عن رئيس حكومة
يحمي ظهر المقاومة .فهل سيُتاح له أن يتولى هذا الدور بغير رضا
اآلخرين؟
بعد تمايز الرئيس ميقاتي عن «حزب الله» ،وفي غياب قيادات الصف
األول سنيّاً ،ستكون عملية تكليف رئيس جديد للحكومة أصعب من انتخاب
رئيس جديد للجمهورية.

«"نادي رؤساء الحكومات"» من جديد!

طـــونــي كــرم
تستكمل الســاحة السنيّة إستنهاض
قواها السياســيّة بعد الفراغ الذي خ ّلفه
غياب الرئيس سعد الحريري وتعليق «تيار
املستقبل» عمله السيايس ،قبل أن يستدعي
الشغور يف الرئاسة األوىل ،اإلرساع يف تأمني
الغطاء السيايس -الطائفي املطلوب لرئيس
الحكومة املستقيلة نجيب ميقاتي وحجز
ورقته الناخبة يف اإلستحقاق الرئايس.
وعىل الرغــم من أن تحصــن الدور
السني يف املشهد السيايس العام إنطلق عىل
ّ
أكثر من جبهة منذ إقفال صناديق اإلقرتاع
ٍ
لتكتالت «ســنيّة»
النيابيّة ،وبــروز نوا ٍة
جديدة يف الشــمال وبريوتّ ،
فإن تســارع
األحداث والتحديــات املرتقب أن يواجهها
رئيس الحكومة املستقيلة نجيب ميقاتي،
ساهم يف إعادة إحياء ما عُ رف يوما ً بـ»نادي
رؤساء الحكومات السابقني» ،الذي إقترص
عىل فؤاد الســنيورة وتمام سالم إىل جانب
ميقاتي الذي إستضافهم يف دارته قبل أيام
وبغياب الحريري طبعاً .واستكمل ميقاتي
محاوالت تحصني دوره ،عرب تأمني رافعة
نيابيّة له عرب «التكتل الوطني املســتقل»
و»اللقاء النيابي املستقل» وآخرين إلتقاهم
أمس يف دارته ،مــن بينهم كل من النواب:
أحمــد الخري ،وليد البعرينــي ،عبد العزيز
الصمد ،محمد ســليمان ،عمــاد الحوت،
رامي فنج ،بــال الحشــيمي ،نبيل بدر
وكريم كبّارة ،بعد اعتذار النائبني ياســن
ياسني وعبد الرحمن البزري عن املشاركة
إلرتباطهما يف لقاءات أخرى.

وإن كان االجتماع مع النواب الســنّة
ليس األول من نوعه بعد اللقاء التعاريف غداة
اإلنتخاباتّ ،إل أن توقيته يف خضم املبادرات
الرئاسيّة من شأنه أن يشكل إمتدادا ً إلعالن
ميقاتي تأييده إنتخاب ســليمان فرنجية
رئيسا ً للجمهورية ،مالقيا ً بذلك املواصفات
التي أعلنها أمني عام «حزب الله» الســيّد
حســن نرصالله للرئيس الــذي تطمنئ له
«املقاومة» ...وحتى بعض النواب الســنّة
الذين ال يمانعوا انتخاب فرنجية.
وإىل جانب الغطاء النيابي الذي يحتاجه
الرئيــس ميقاتي عىل الصعيــد الحكومي
والرئايسّ ،
فإن إعالنه قبل أيام عن اتفاق عىل
«صيغة معينة» مع رئيــس مجلس النواب
نبيه بري من أجل تســيري أعمال الحكومة،
والتي قد ال تكــون بعيدة عــن الدعوة إىل
إجتماع مجلس الــوزراء ،كما املشــاركة
يف الجلســات الترشيعيــة ،تتطلب غطاء
ومشاركة من النواب الســنّة .وهذا طبعاً،
خالل الوقت املســتقطع إلنضاج الظروف
رئيس للجمهورية وإعادة
والتوقيت إلنتخاب
ٍ
إنتظام عمل املؤسسات التي يسعى ميقاتي
بدوره إىل أن يكون رشيكا ً بها.
ويف الغضون أعــرب أحد النواب الذين
إلتقوا ميقاتــي أمس ،أن أكــر حصانة
للحكومة هي الدستور الذي يشري بوضوح
إىل إمكانيــة إجتماعهــا عنــد الحاجة يف
حال إرتأى رئيســها ذلك ،رافضا ً البحث أو
التشكيك يف هذا األمر تحديداًّ ،
وأن الحاجة
إىل تسيري املرفق العام ومتطلبات املواطنني
تفوق جميع الحسابات السياسيّة والكيديّة
التي يتعمدها البعض.

إستكمل ميقاتي محاوالت تحصين
دوره عبر تأمين رافعة نيابيّة له
عبر «"التكتل الوطني المستقل"
و"»اللقاء النيابي المستقل"» وآخرين
إلتقاهم أمس في دارته
ويضع نائــب آخر اللقاء يف ســياقه
ّ
التوقف
الطبيعي الدوري الــذي ال يتطلب
عنه ،لتمحــوره حول مواضيــع إنمائية
ّ
تخــص املواطنني .وأشــار إىل أن الرئيس
ميقاتي أوضح خالل اللقاء أن الجلســات
الترشيعيّة من شــأنها أن تصبّ يف خدمة
املواطنــن ،وتأمني إســتمراريّة العمل يف
املؤسســات .وعىل الرغم من عدم مفاتحة
رئيس حكومة ترصيف األعمال ،املشاركني
بنيّته التوجه إىل عقد جلسة ملجلس الوزراء،
فقد توقف املشــاركون عند اإلســتفاضة
يف الحديث عند الحاجة إىل إســتمرار عمل
املؤسســات ملواكبة تطبيــق اإلصالحات،
منها املرتبــط يف «ملف الكهرباء» من أجل
رفع التغذية بالتيار الكهربائي ،وغريها من
اإلصالحات التي ســتُفرض عىل الحكومة
ومجلس النواب إتخاذ اإلجراءات املطلوبة.
أما يف ما خص امللف الرئايس عشــيّة
الجلســة اإلنتخابية السادسة ،فقد إكتفى
ميقاتي بالحديث عــن الحاجة إىل إنتخاب
رئيــس يف أرسع وقت ممكــن ،بعيدا ً عن
ٍ
الغوص يف التفاصيل واألســماء الرئاسيّة
املطروحة.

ميقاتي طلب إفراغ حمولة باخرة مازوت فيها مع إقامة نقطة أمنية ثابتة لحمايتها

الدولة تقفل منشآت نفط طرابلس وال تحميها!
طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيـــد
مرفــق جديــد انضــم إىل مرافق
طرابلس العامة املقفلة أو املتوقفة عن
العمل ،هي منشــآت النفط يف البداوي،
وقــد أقفلتهــا وزارة الطاقــة واملياه
بقرار قال عنه الوزيــر وليد فياض إنّه
موقت من أجــل حمايتها من التعدّيات
والرسقات .يف املقابــل ،وصفت أطراف
سياسية طرابلســية قرار فياض بأنّه
جاء كيديًا بحق عاصمة الشــمال ،وقد
أثــرت بالفعل موجة تســاؤالت حول
توقيته ،علما ً ّ
أن مســألة التعديات عىل
املنشآت ومخزونها النفطي ليس جديداً،
وقد ازداد األمر أكثر يف الســنوات الثالث
األخــرة ،وأصبحت الحصص تو ّزع من
املنشآت بنا ًء عىل التوصيات السياسية
والحزبية واملحسوبيات.
يدور يف األروقة الطرابلسية حديث
عن أن فياض اتخذ قراره بنا ًء عىل طلب
رئيــس «التيار الوطنــي الحر» جربان
باسيل .يف املقابل ،تشــر مصادر عىل
درايــة بعمل املنشــآت اىل أن «األخرية
تق َّلــص دورها كثــرا ً لصالح رشكات
خاصــة ،العدد األكرب منها محســوب
عىل جهات سياســية نافــذة يف البلد،
وتحظى هذه الرشكات لوحدها بالكمية

النفطيــة األكرب التي يتم اســتريادها.
املشتقات النفطيةّ ،
وإن إقفال منشآت
طرابلس هو يف مصلحة هذه الرشكات
ومنشآت الزهراني؛ وهو قرار يندرج يف
سياق خطة كاملة إلضعاف مؤسسات
الدولة ،وباألخص يف منطقة الشــمال
وطرابلس».
ولدى لقاء النائبني عبدالكريم كبارة
وأحمد الخري مســاء أمــس بالرئيس
نجيب ميقاتي صدر بيان عن اإلجتماع
تحدث عــن أن ميقاتي أجرى اتصاالته
إلفراغ حمولة باخرة مازوت يف منشآت

طرابلس مع إقامــة نقطة أمنية ثابتة
لحمايتها من االعتداءات ،عىل أن يبقى
التحقيق بالرسقات مستم ًرا.
ولكن هذا التحــرك لن يلغي فكرة
أن املنشــآت أصبحت ســائبة منذ مدة
ويف الســنوات األخرية ،تع ّرضت لرسقة
مخزونها بأكثر مــن طريقة ،من ثقب
األنابيب وشفط نفطها إىل الدخول عنوة
إىل حرمهــا ،يف وقت تغيب ك ّل أشــكال
الضبــط القانونــي واإلداري ،حيث لم
تتمكن الدولة من حماية منشآتها رغم
الكتب التي أرسلتها إدارتها إىل الجهات

األمنية املعنية ،ولكــن من دون نتيجة
تذكر ،فارتــأت اإلقفــال كأفضل ح ّل
للهروب من عبء املنشآت املتزايد.
مصدر مسؤول يف منشآت طرابلس
أشار لـ»نداء الوطن» إىل ّ
أن «األخرية لم
تعد هي املصدر الوحيد لتأمني املشتقات
النفطية ملنطقة الشمال وقد انخفضت
كمّ ياتهــا املســتوردة بشــكل كبري يف
الســنتني األخريتني وأصبــح اعتماد
املنطقة بشــكل أكرب عــى الرشكات
الخاصــة التــي تســتورد صادراتها
مبارشة».

مدير المنشآت هادي الحسامي ال يزال رهن التحقيق
أمام القاضي المالي علي ابراهيم مستمعًا إلفادته

فقدت المنشآت دورها لصالح الشركات الخاصة المستوردة

تحقيقات وتوقيفات

مدير املنشــآت هادي الحسامي ال
يزال رهن التحقيــق أمام القايض املايل
عيل ابراهيم مســتمعا ً إلفادته من دون
أن يتخذ أي قرار بتوقيفه حتى اللحظة،
علمــا ً أن مصادر مطلعة تشــر إىل أن
الحســامي كان قد نبّه أكثر من م ّرة إىل
التعدّيات الجارية عىل املنشــآت .وفيما
ال تزال القوى األمنية توقف أشــخاصا ً
يف منطقة البداوي عــى خلفية رسقة
املنشــآت ،وبعض من اوقفــوا أطلق
رساحهم يف الســاعات املاضية ،قطع
األهايل أمس أوتوسرتاد البداوي الجديد
احتجاجا ً عىل توقيف «ر.غ» وشــقيقه
«م.غ» بعد اســتدعائهما إىل التحقيق
عــى خلفية اتهامهمــا بملف مصفاة
طرابلس.
يف اإلنتظــار يريد أبناء الشــمال
لهذا املرفــق الحيــوي يف مناطقهم
أو لغــره أن يكون فعــاال ً فتنطلق
مناقصات صيانته بما يلزم؛ ليشــ ّكل
رافعة اقتصاديــة للمنطقة وللبنان،
ال أن يكــون مــاذًا للعابثني بثروات
ً
مرفقا يعيش عىل
البلد ،وأن ال يكون
اتصال من هنا أو واســطة من هناك
لتتأمّ ن له باخرة تعيده إىل العمل أليام
معدودة.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨٧السنــــة الـرابـعـة
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إنتخابات مفتي المناطق :بين اإلستجابة والتأجيل
ال ب ّد من حدوثها وقد ّ
تأخرت ألســباب سياســية،
بــعـلـبــك  -عــيــسى يــحــيــى
ودخولها البازار الســيايس وتقاسم الحصص بني
القوى والقيادات الســنّية إبّان فرتة الرئيس سعد
خطا مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد
الحريري ،بدا الفتا ً اإلبقاء عىل مف ِتي َْي صور وصيدا
اللطيف دريــان خطو ًة متقدّمــة يف طريق تحديد
املحســوبني عىل األخري ،وهو مــا وصفته مصادر
موع ٍد النتخاب عددٍ من مفتي املناطق واإلبقاء عىل
امللف مح ّ
ّ
متابعة لـ»نداء الوطن» ،بأنّه يخالف نظريّة البعض
عدد آخر ،يف ٍ
ســيايس
تجاذب
ط
وقت كان
ّ
ٍ
بأن دعوة املفتي دريــان اىل اإلنتخابات هي بهدف
رافض ومؤيّد.
بني
ٍ
تحصيل مكاســب خاصة إليصال عدد من املفتني
ترك غياب ضابط إيقاع للطائفة الســنّية عىل
املحسوبني عليه ملساعدته عىل تمديد واليته لسنتني
مســاحة الوطن بعدما تموضع بعض السياسيني
إضافيتني ،وبعد أن يكمل عامه الثاني والســبعني
والشــخصيات يف مناطقهم ولم يخرجوا للطائفة
ً
ّ
ســن التقاعــد ملنصب مفتي
وهو
عــة عىل كافة
أجمع ،األبــواب مرشّ
الجمهوريــة ...أو اســتغالل غياب
اإلحتماالت والخيــارات .فكان دخول
الرئيس الحريري إلجرائها بطلب من
أحزاب ورسايا عــى الخط ،إضافة إىل
ٍ
تبغي إلى هيكلة
السفري السعودي وليد البخاري ،فيما
استنهاض قوى أخرى جمهورها بعد
هي تبغي إىل هيكلة الطائفة ومللمة
الطائفة ولملمة
تحديث هيكليتهــا وعودتها اىل العمل
صفوفها بدءا ً من املواقع الدينية بعد
الســيايس بقوة ،وكانــت اإلنتخابات
صفوفها بدءًا من
محاوالت ل ّم شمل النواب السنّة تحت
النيابيــة بدايــة محاوالت تقاســم
المواقع الدينية بعد
عبــاءة دار الفتوى ،ليتــوّ ج املفتي
الجمهور السنّي مقابل سعي البعض
لم شمل
لس ّد الفراغ يف الساحة السنّية وإعادة محاوالت ّ
عهده بإجراء انتخابات متوقفة منذ
إحياء تفاهمات وتحالفات تنتج نوّابا ً
عرشات السنوات.
النوّاب السنّة
ومع ذلكّ ،
فإن األمور قد تحمل
يمثلون الفئة التــي نزلت اىل صناديق
يف ربع الســاعة األخري تطــوّرات مفاجئة لجهة
اإلقرتاع يف زمن الدعوة اىل املقاطعة.
يف  18كانون األول ،حــدّد املفتي دريان موعدا ً
تأجيل اإلنتخابات ،حيث جرت مناقشــة امللف مع
مفتي الجمهورية ،من قبل رؤساء حكومات وعدد
النتخــاب  6مفتــن لطرابلس ،عــكار ،حاصبيا
من أعضاء املجلس اإلسالمي الرشعي ،وعدم القدرة
ومرجعيون ،زحلة والبقاع الغربي ،راشيا ،وبعلبك
عىل تحمّ ــل النتائج التي قد تفرزها يف هذا الظرف،
الهرمل ،فيما اســتثنى وأبقــى عىل مفتي مناطق
لكن إرصار املفتي عىل إجرائهــا كون التعامل مع
صور ،صيدا ،وجبل لبنان .ووسط ترحيب بالخطوة،
املنتخبني الجدد أســهل من املعينني سابقا ً واملمدّد
كونها تأتي إلعادة ترتيب البيت الديني الداخيل وكان

ميشال سركيس وسيّاراته القديمة
"«...عِ شرِة عُ مر »"
الــقــبــيــات  -مــايــز عــبــيـــد

يف باحــة منزله الخارجيــة يف بلدة
القبيّات الع ّكارية ،جمع ميشال رسكيس
عــددا ً من الســيّارات القديمــة العهد،
وركنها جنبا ً إىل جنب .لك ّل منها حكايتها
وروايتها ،ال أحد يعرفها غريه.
منذ صغــره كان رسكيــس مولعا ً
بالســيّارات ،أحبّ عاملها منذ عمر الـ12
ســنة .وامتهن هذه املصلحــة مع خاله
الذي كان يستورد الســيارات من أملانيا،
واســتم ّرت معه هذه الهوايــة إىل اليوم،
وقد بلغ من العمر نهاية عقده الخامس.
ســيّارات يرتاوح تاريخ صنعها بني سنة
 1950حتى الـــ ،1992جميعها ُركنت يف
معرض واحد هو بيت ميشــال رسكيس
يف القبيّات .يملك ســيارة من نوع (اوز)
يقــول عنها« :هي أول ســيارة نزلت إىل
لبنان من هذا النــوع» .ونتيجة اقتنائه
الســيّارات وتأمينه القطع التي أصبحت
نادرة ،بات اآلن يملك أكثر من  25سيارة
من املوديــات القديمة والنــادرة ،من
أنواع كاديالك أمريكي ،مرســيدس واولز
موبيــل ...ولديه ســيارة أمريكية «ليس
لها أخت» ّإل لدى الرئيس السابق إلياس
رسكيس...
ولكي يرشف بنفســه عــى صيانة
سيّاراته بالشكل املطلوب ،امتلك رسكيس
محالً لتصليح السيّارات إىل جانب منزله

سيّارات ميشال سركيس

يجري فيه صيانة عىل سيّاراته من دهان
و»حدادة وبويــا» ،ألنه يحبّ االعتناء بها
بنفسه.
ويقول لـ»نداء الوطن»« :يف معريض
سيّارات ال أبيعها أبدا ً مهما كانت الظروف
ألنهــا باتت جــزءا ً مني ومــن حياتي،
وسيّارات أخرى قد ألجأ إىل بيعها حسب
الظروف ،ويف حال كان هناك لها ســوق
يف دول كالخليــج مثالً .هذه الهواية فيها
الكثري من املتعة رغم التعب الذي يتكبّده
الشخص لتأمني متطلباتها .كما ّ
أن هناك
كثريين ممن يرغبون بســيارات من هذا
النــوع ،لطاملا زارنــي يف بيتي ومعريض
العديد مــن اللبنانيني والســياح العرب
واألجانب ملشــاهدة ســياراتي عن قرب
وقيادتهــا ألنها صارت جزءا ً ال يتجزأ من
التاريخ».
ويختــم رسكيس حديثــه بالقول:
«هذه السيّارات جزء من مايضّ وحارضي
ومســتقبيل .لقد أخذَت الكثري من وقتي
وجهــدي وحياتي وصــارت بيننا عرشة
عمر وذكريات ال تُنىس .ومن أراد أن يعرف
أي يشء عن هذه املصلحــة فال يرتدد يف
التواصل معي فإن خربتي يف ترصّ ف من
يحبّ  ،كما أتمنّى عىل كل شــخص قادر
أن يقتني سيارة قديمة ألن التاريخ يجب
أال يموت ...أنــا اآلن أو ّرث إبني مصلحة
وهواية وتراثــا ً كبريا ً وأتمنــى عليه أن
يحافظ عليه من بعدي».

بعض المرشحين بدأ بإشاعة النتائج مسبقًا واالستعداد الستالم المركز

لهم أو املنتخبني منذ الســبعينات ،يضعها يف خانة
الحاصلة حكماً.
وتضيف املصادر ّ
أن بعض املرشحني بدأ بإشاعة
النتائج مســبقا ً واالستعداد الستالم املركز ،غري أن
أبناء الطائفــة وهمومهم يف مكان آخر وينتظرون
من الناجحني أن يكونوا كما يحتاج املنصب لخدمة
الدين والناس.
ّ
ويتدخل رجال
تتداخل السياسة والدين حكماً،

الدين متى طلب منهم ذلك ،ولع ّل اإلنتخابات النيابية
األخرية والدعوات اىل مقاطعتها من قبل البعض يف
الطائفة الســنّية ،ودعوة مفتي الجمهورية مفتي
املناطق الطلب من الناس عرب خطب الجمعة للنزول
اىل صناديــق اإلقرتاع والتصويــت بكثافة ،وتمنّع
بعضهم عن الدعوة للمشاركة ،كانت سببا ً للدعوة
اىل انتخابات مفتي املناطــق يف وقت كان الحديث
عنها مؤجّ الً.

مســـاحة حـــرّة

ميشال شيحا وبناء لبنان المعاصر...
إستعادة للقامات اللبنانيّة الكبرى في زمن البائسين!
د .نــبــيــل خــلــيــفـه

(*)

يتفق دارسو تاريخ لبنان الحديث واملعارص ،وخاصة
يف الربع الثاني من القرن العرشين ،عىل ّ
أن ميشال شيحا
هو أحد أبرز املف ّكرين الذين أسهموا بشكل مبارش وفاعل
ّ
واملؤسســات
يف بناء لبنان املعارص :لبنان الكيان والدولة
والقيم الجمهوريّــة .فقد كتب املــؤ ّرخ املعروف ،كمال
الصليبي ،يف مؤ ّلفه «تاريخ لبنــان الحديث» (دار النهار-
طبعة سادســة  ،1984ص )212عن ميشال شيحا قائالً:
«هو الذي أوكل إليه وضع مســودة الدستور ،وكان أديبا ً
واسع اال ّ
ّ
التمسك بلبنانيته ،واقعيا ً يف
طالع ،ولبنانيا ً شديد
تفكريه ،نافذ البصرية يف شــؤون البالد .وكان من رأيه ّ
أن
الحفاظ عىل الكيان اللبناني الجديد يســتحيل ما لم تُفهم
العالقــات التقليديّة بني الطوائف اللبنانية املختلفة وتُع َ
ط
ّ
حقها من االعتبار» .فلبنان عىل ح ّد قوله« :بلد من واجب
التقاليد أن تصونه من العنف» .وقد جاء الدستور اللبناني
الذي كان شــيحا من أهم واضعيه ،يكــ ّرس هذا املفهوم
للبنان .فثبّت حدود البالد كمــا وُضعت يف  1920وجعلها
غــر قابلة للتغيري ،وألزم رئيــس الجمهورية املنتخب أن
يقسم يمني الوالء ل ِـ «األمّ ة اللبنانية».
يف هذا النص ،العنارص األساسية لفكر ميشال شيحا
ودوره التاريخي يف الدفاع عن لبنان املعارص وإبراز مختلف
مقوّماته الوجوديّة باملعنى الجيو -بوليتيكي.
أوالً :اســم لبنان قديم يف التاريخ ،لع ّله األقدم (ورد يف
ملحمة جلجامش – أوائل القرن الثالث قبل املسيح) .ومن
ث ّم يف النصوص الفرعونيّة والحثية والفينيقيّة واألشوريّة
والكتــاب املقدّس ( 75م ّرة يف العهــد القديم) ،الكلدانية،
الفارســية ،العرص اليوناني ،العــر الروماني ،العرص
البيزنطي ،النصوص العربية .وله عالمتان :الجبال  +األرز.
ثانيــاً :لبنان املعارص هو لبنــان الكبري املعلن يف أول
أيلول  1920بكيان محدّد وحدود معيّنة ()déterminées
بتمثّــل ( )Représentationعمل له واجتهد فيه بشــكل
أسايس املوارنة ملربرات جيوبوليتيكية.
ثالثاً :ميشال شــيحا هو الباني الفكري لهذا الكيان
الجديد ،بمختلف أبعاده الجغرافيّة والتاريخيّة والحضاريّة
والرتاثيّة والسياسيّة والتنظيميّة واملؤسساتيّة.
رابعاً :شيحا ...األمّ ة اللبنانيّة ومحك التاريخ!
لقد أبرز شــيحا األمّ ة اللبنانيّة وجودا ً وكيانا ً ومصريا ً
يف سبعة مجاالت:
 - 1يــرّر وجودهــا :باعتبارها حقيقــة جغرافيّة
وتاريخيّة يف مواجهة ارسائيــل الكربى ،فهي نقيض لها،
وسوريا الكربى هي نقض لها!

 - 2يعطيهــا معنــى :هــو معنــى املماهــاة
( )Identificationمع الحريّة ،تحيا بها وتموت من دونها
إذ يعتربهــا «أرض ميعاد األقليّــات» أي أرض اللقاء مع
الحريّة.
 - 3يحدّد دورهــا :لبنان املحور (الجغرايف /التاريخي
( ،)Axe central géo-historiqueال لبنان الجرس .لبنان
الفاعل واملنفعل بحركة التاريخ والحضارات واالتجاهات
والدينامية ( )Dynamismeال لبنــان الجرس ذي االتجاه
والجمود (.)Inertie
ّ -4
يعي اتجاهها :فلبنان أمّ ة تصدر عن /وترجع إىل
الحضارة املتوسطيّة ببعدها الرشق أدنوي جعرافيا ً (بعيدًا
عن البعد الرشق أوسطي) وإىل التفاعل والحوار املسيحي-
اإلسالمي ببعده التعدّدي ثقافياً.
 - 5ينبّه إىل تحدياتها :مشريا ً إىل ثالثة رئيسيّة:
أ -لبنان املمر :طريق الشعوب والفاتحني ،مم ّر َ
الفيَ َلة.
ب -مصالح النفط :تطــرح الديمقراطية اللبنانية يف
سوق النخاسة الدولية ملصالح القوى العظمى.
ج -جوار ارسائيل« :لن نعــرف الراحة أبداً ...يف جوار
دولة مجسيّة» ( )Tentaculaireتوسعيّة.
 - 6يصوغ نظامها األســايس كرجل سوسيولوجي –
سيايس تأسييس من خالل :الدستور ( )1926وفيه ركائز
الحياة اللبنانية العامة :روح الشــعب ،معتقداته ،قيمه،
السلطات ،الحقوق ،الواجبات ،األنظمة بروحيّة مستقبليّة
ثابتة ومســتم ّرة إىل اآلن ( 59مادة من أصل  90لم تعدّل)،
وهي من صياغة ميشال شيحا.
 - 7يربط مصري األمّ ة ...بأبنائها ...بنا نحن ال بالقوى
الخارجيّــة :اإلقليميّة أو الدوليّــة .ويف ذلك علينا أن نعوّل
عىل خاصيّاتنا ( )Qualitésاللبنانيّة التي بأسف ،نمتلكها
كأفراد وال نحاول ان نفعّ لها كجماعة وهي يف نظر شيحا:
الذكاء الخارق ،غنى الروح ،عمــق الثقافة ،حبّ الريادة،
ّ
التمسك بالحريّة ،ودقة الفعل.
رسعة الحركة،
خاتمة :لقد احتضن ميشــال شــيحا روحيا ً وفكريا ً
ونضاليا ً القضيــة اللبنانيّة باحتضانه لألمّ ــة اللبنانية
التي كانت ،من دون مبالغة ،محور شــغفه الدائم ،همّ ا ً
واهتماما ً خارج النزعة القوميّة الشوفينيّة وداخل النزعة
الوطنيّة اإلنسانويّة يف عمقها الليربايل الحر .هذه اإلحاطة
النادرة بحقائق أمّ ته بأبعادهــا املختلفة جعلته من دون
منازع فيلســوف التاريخ لهذه األمّ ة ...بل أكثر من ذلك،
جعلته «مربّي األمّ ة اللبنانيّة».
ولذا ،اعتربه املؤرخــون «أوّل أنبياء لبنان وآخر أنبياء
فلسطني».
(*) باحث جيو سيايس
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«"الشمسية"» للميسورين ...والمطر والبرد للفقراء
صــيــدا  -مــحــمـــد دهــشـــة
هطلت األمطــار يف األيام القليلــة املاضية،
إستبرش املواطنون واملزارعون خرياً ،لكنّها كشفت
عــن تراجع كبري يف ســوق بيع مظالت الشــتاء
(الشمســية) بعدما إرتفعت أسعارها بشكل الفت
إرتباطا ً برصف الدوالر اإلمريكي ،حيث تُلقي األزمة
املعيشية واإلقتصادية بظاللها السلبية عىل مختلف
نواحي الحياة.
يف املفهوم الشــعبي عند الفقــراء والعائالت
ّ
املتعففة ،لم يعد الشــتاء نعمة ،تحوّل نقمة وعبئا ً
ماليا ً إضافيــاً ،تجاوز القدرة عىل تحمّ ل رســوم
االشــراك باملولــدات الخاصة لإلنــارة فقط ،إىل
السؤال عن كيفية تأمني الدفء يف ظل موجات الربد
وإرتفاع سعر قوارير الغاز أو التدفئة عىل املازوت،
ليخلصوا إىل النتيجة املــ ّرة :الخيار البديل أو املتاح
إقفال أبواب املنازل ونوافذها جيدا ً وإرتداء الثياب
السميكة.
وخارج املنازل ،بدأ بيع املظالت يف أسواق صيدا
التجارية يشــهد جمودا ً بخالف السنوات السابقة،
ورصدت «نداء الوطن» يف جولــة ميدانية ق ّلة من
املواطنني يحملون املظلة ،كث ٌر ّ
يتنقلون تحت املطر
يف حــال كان خفيفا ً والبعض ّ
يفضل اإلنتظار قليالً
حتى يهدأ ،أو تأجيل التســوّق برمّ ته إىل وقت آخر
يكون فيه الطقس مشمساً.
أمام محل «أورجينال مقرش» ،يف شارع رياض
الصلح الرئييس وســط املدينة ،تســريح عرشات
املظالت يف س ّلة بالســتيكية بيضاء ،وقد إستنكف
الزبائن عن رشائها بسبب إرتفاع أسعارها ،ويقول
نجل صاحب املحل عيل حســن مقــر لـ»نداء
«إن البيع تراجع كثريا ً ّ
الوطن»ّ :
ألن أولويات الناس
باتت تأمــن لقمة العيش وقــوت اليوم من دون
النظر إىل أي تفاصيل أخرى مهما كانت».
ويضيف بحــرة« :كان ثمن املظلة يرتاوح
بني  5و  10اآلف ،أما اليوم وبعد األزمة اإلقتصادية
فأق ّل مظ ّلة بـ  200ألف وتصل إىل  400ألف ،وق ّلة

بدري ضاهر

تراجع حركة بيع المظلّت

«كان ثمن المظلة يتراوح بين  5و 10آالف
أما اليوم وبعد األزمة اإلقتصادية فأقل ّ
مظلّة بـ  200ألف وتصل إلى  400ألف»
منها يباع بالدوالر األمريكي وتصل إىل  15دوالراً،
فيما املظالت الصغرية والخاصة باألطفال اختفت
ولــم تعد تباع مطلقــاً» .ويلفــت اىل ّ
«أن بعض
الزبائن يقصدون املحل ،يسألون عن سعر املظلة،
بعضهــم ّ
يتأفــف ويميض رسيعــاً ،وق ّلة منهم
تشرتي بعد طول جدال طمعا ً يف تخفيض السعر
قليالً أو اإلستفادة من عرض ما ،وهذا األمر بات
طبيعيا ً وعاديا ً يف خضم أزمة معيشية هي األسوأ
يف تاريخ لبنان».
يف ذات الشــارع ،يقف أبو هــادي املجذوب
أمام املظالت ،يتأمّ لها الواحدة تلو األخرى ،ويق ّلب
بني أحجامها وألوانها ،قبل أن يســأل عن سعرها
ويقول لـ»نــداء الوطن»« :إنّها غاليةّ ،
أفضل امليش
تحت الشــتاء عىل الرشاء ،لدي عائلة كبرية وأف ّكر

دوما ً يف كيفيــة التوفري أو تأمــن البديل ،الحياة
صعبة وقاسية ومن ال يتأقلم معها ينتهي به الحال
مديوناً».
ّ
املظلت وحدها
يف األســواق التجارية ليست
التي تعاني من الركود ،يف األســواق الشعبية كما
يف املدينة القديمة ،يتكرر املشهد ذاته جمودا ً قاتالً.
يف ســوق «البازركان» يقف أبــو محمد القادري
أمام بسطة لبيع مختلف أنواع اإلكسسوارات من
العقود واألساور والخواتم مرورا ً بالحلق وأدوات
ّ
والشكالت والربطات
املاكياج وصوال ً إىل البال ّكات
وسواها...
ويقــول القادري لـ»نداء الوطــن»« :رغم ّ
أن
أسعارها زهيدة قياسا ً عىل األخرى يف الخارجّ ،ال ّ
أن
حركة البيع ضعيفة وتكاد تكون مشــلولة ،بسبب
إنعدام قدرة الناس الرشائية» ،مشريا ً إىل ّ
أن «سعر
أي قطعة يبدأ من  20ألفا ً ويصل اىل  200ألف حسب
الحجم والنوعية ،ونقف طوال ساعات النهار ومن
الصباح حتى املساء ويف الربد شتا ًء والحرارة صيفاً،
طمعا ً يف تأمني مرصوف اليوم بعيدا ً من ذ ّل السؤال،
لقد تغريت الحياة ،ولكن لألسف نحو األسوأ».

مســـاحة حـــرّة

السعودية طليعة األمن القومي العربي
مــجــيــد مــطــر

بدري ضاهر يعيّن محامية
أميركية  -لبنانية

(*)

منذ اللحظة األوىل لـ»عاصفــة الصحراء» التي
شــنّها التحالف العربــي بقيادة اململكــة العربية
السعودية ،ردا ً عىل التحدي الوجودي القادم من اليمن
بعد أن سيطر الحوثيون عىل صنعاء ،بدا ّ
أن للسعودية
سياسة خارجية جديدة ،أحد مرتكزاتها حماية األمن
القومي العربي ،الذي يبدأ مــن باب املندب وال يقف
عند العاصمة بريوت .فبقدر ما تعترب اليمن معضلة
أمن قومي ســعودي ،فهي بالقدر نفسه مسألة أمن
إقليمي أوسع واشمل.
وما تنظيــم مؤتمر دعم «الطائــف» الذي عُ قد
يف قرص االونيســكو بدعوة من الســفري السعودي
وليد البخاريّ ،ال أحد مالمح هذا الدور الذي يشــر
وبوضــوح إىل ّ
أن اململكة أصبحــت أحد مراكز الثقل
العربــي املؤثّــر يف القضايا املتعلقة بأمــن اإلقليم،
وبريوت يف صلبه.
اتفاق أصبح جزءا ً ال يتجزأ من
من
أبعد
فاملسألة
ٍ
الدســتور اللبناني ،وبهذا الح ّد ال تتدخل الرياض يف
الشــأن الداخيل اللبناني ،إنما للطائف ابعا ٌد سياسية
مهمة تتخطى السياســة الداخلية اللبنانية لتصل إىل
واقع مهم يتعلق بنظرة الــدول العربية لهذا االتفاق
ٍ
وتحديدا ً اململكة ،أوالً ،بصفتهــا الراعي األبرز له إىل
جانب رعــاة آخرين ،وثانياً ،االتفاق نفســه يتعلق
باالســتقرار اللبناني والهوية العربية للبنان املهددة
عىل نحو ال لبس فيه.
فالجوهر السيايس لـ»مؤتمر االونيسكو» يشري
إىل خيار اسرتاتيجي سعودي تجاه قضايا املنطقة،
ومنها لبنان كجزء من االستقرار العربي يف ظل تهديد
مبارش لجموح املرشوع اإليراني التوسعي الذي تمثّل
املذهبية أدا ًة من أدوات سياســته الخارجية ،بحيث
يُعتــر التصدي له من القيم االســراتيجية التي ال
تتجزأ لدى القيادة الســعودية .وهذا التصدي ليس
نتاجا ً للهواجــس املذهبية املقابلة ،بل يتجاوزها اىل
ما هو أبعد :البعد القومي للرصاع بكافة مضامينه.
والعمل عىل إبقاء لبنان دولة مستق ّرة يف كنف اتفاق
الطائف قد يوفــر رشوطا ً أفضــل لبقائه يف كنف
الرشعية العربية ،للر ّد عىل التحديات واالستهدافات
التــي تأتينا مــن كل حدب وصــوب .إنّها خالصة
ادراكات السعودية لواقع االمن اإلقليمي يف املنطقة
العربية.

ثقافة استراتيجية

دارس للفكر االسرتاتيجي ،يدرك ّ
أن السعودية
كل
ٍ
تمتلك ثقافة اسرتاتيجية راسخة ،تبتعد عن البهورة
ّ
وتعبُ عن نفســها بدبلوماســيةٍ هادئة
واالدعاء،
ويقظة ،ضمن ادراك بعيد النظر لواقعها كدولة تعي
دورها ومكانتها ،وملحيطهــا العربي وغري العربي،
ً
فضل عن ادراكهــا المكانياتها القائمة عىل مخزون
ً
نفطي ضخــم يؤثر يف اقتصاديــات العالم تقدما أم
تراجعاً.
الســعودية حاجة كونية ،ليس لغناها الطاقوي
فحســب ،بل لســلوكها الحضاري الذي يؤكد وعن
صواب ّ
أن الطاقة أحوج للســام العاملــي منها إىل
الحروب وفقدان االســتقرار ،كي تســهم يف التنمية
ومحاربة الفقر ،فهي عضــو يف مجموعة العرشين
التي تمثّــل دولها األعضاء  80باملئــة من االقتصاد
العاملي .إنها فاعل دويل أسايس يف االستقرار العاملي،
يرســم سياســته الخارجية عىل أكثر من مستوى
إقليمي ودويل ووظيفي.
هناك محطــات كثــرة أثبتت فيهــا القيادة
السياســية الســعودية قدرتها عــى التعامل مع
املتغريات الدولية وبالتايل حمايــة املصالح الوطنية
للمملكة وشــعبها .فمنذ فوز جو بايدن بالرئاســة
يف الواليات املتحدة بادرت ادارته اىل إعطاء إشــارات
سلبية ،وهذه اإلدارة هي األكثر عدائية ضد السعودية.
ومــا إزالة الحوثيني عن لوائح اإلرهاب ســوى دليل
ّ
بي تلــك العدائية .ثم جاءت تطــورات الحرب عىل
أوكرانيا وتأثرياتها عىل أسعار النفط وتداعيات قرار
«أوبيك بالس» القايض برفض خفض سعر الربميل،
الذي اعتربه الحزب الديمقراطــي موجها ً ض ّد إدارة
بايدن .كل هذه التطورات ش ّكلت أزمة دولية متعددة
الوجوه ،وقد أظهر حيالها صانع القرار الســعودي
حنكة ورباطة جأش ،عكســا الثقافة االسرتاتيجية
السعودية يف إدارة االزمات الدولية.
ٍ
صعوبات
ال شك ان أمننا القومي العربي يواجه
يصعب حرصهــا بفعل تنازع املشــاريع اإلقليمية،
لكن ما يطمنئ هو ّ
أن ثمة دولة بقيادة شابة ،بعمق
عربي تعي دورها ومســؤولياتها يف التصدي حماية
ألمننا العربي بكافة الوسائل :السياسية ،االقتصادية
والعسكرية من دون أن تنىس صناعة املستقبل ،وهي
بالفعل ،قد بدأت صناعته.
(*) كاتب لبناني

سيلين عطالله

يبدو ّ
أن قضية موقويف تفجري مرفــأ بريوت قد بدأت تتّخذ
بعدا ً دوليــاً ،مع إقدام املدّعى عليه املوقوف املدير العام للجمارك
بدري ضاهر ،عــى تعيني املحامية األمريكية اللبنانية ســيلني
عطالله الستالم قضيّته والدفاع عنه .وأ ّكدت عطالله «تعاطفها
مع عائالت الضحايا واملترضّ رين» ،مشرية إىل «وجوب أن يكونوا
أوّل من يقف إىل جانب العدالة نفسها التي ينشدونها للوصول إىل
ّ
املحقة».
مطالبهم
وشــدّدت عىل ّ
«أن القضيّة ال تتع ّلق برباءة أو إدانة أحد إنّما
بتقرير الوضع القانوني الحتجاز هؤالء املوقوفني ّ
تعســفا ً وال
ســيّما مو ّكلها» .واعتربت ّ
«أن املوقوفني يف قضيّة تفجري املرفأ
يُستخدمون ككبش محرقة لتضليل القضاء وعرقلة التحقيق».
وقالــت« :بغض النظر عــن عالمات االســتفهام التي رافقت
قاض
التحقيقات يف هذه القضيّة ،فقــد بات من الواجب تعيني ٍ
تعســفا ً خالفا ً
رديف ملهمة محدّدة وهي البت بقضيّة املوقوفني ّ
للقانون وملجمل األعراف الدولية واالنسانية ،مع االحتفاظ ّ
بحق
االدعاء عىل ك ّل من يظهر أنّه مســؤول عمّ ــا أصاب مو ّكيل من
أرضار مادية ومعنوية نتيجة هذا االجراء الباطل قانوناً».
ولفتت إىل ّ
«أن هناك مواطنا ً يحمل الجنســيّة األمريكيّة من
بني املوقوفني بصــورة غري مرشوعة ،ووضعه الصحّ ي ســيئ
للغاية مــع آخرين ،وبناء عىل ذلك يجب عــى اإلدارة األمريكيّة
ّ
تعســف بحق مواطنها
التح ّرك فورا ً وبشــكل صــارم ملنع أيّ
وجميع املوقوفني استنادا ً إىل املبادئ اإلنسانيّة واألمريكيّة العامليّة
التي تنادي بها ،وملنارصتها حقوق اإلنسان أينما كان».

خديجة "أخت الرجال"»:
أكنس الطرقات ألساعد والدي
الـنـبـطـيــة  -رمــال جــونــي
دفعت الظروف القاسية بخديجة ّ
بصار ابنة بلدة
كفررمان إىل العمل يف كنس الطرقات .حملت املجرفة
وانطلقت يف نزع األعشاب املتج ّذرة منذ زمن ،وكأنّها
تحاول انتزاع فرصة ما لهــا .الطالبة يف اختصاص
عناية تمريضيــة ،ال تخجل بما تقوم به ،عىل عكس
أبناء جيلها ،حمل املكنســة التي كان والدها يحملها
سابقا ً بمثابة رشف لها كما تقول« ،والدي كان ين ّ
ظف
الطرقات قبل أن يداهمه املــرض ،وأنا أعمل باملهنة
ذاتها ،لكي أساعده».
ّ
وتتنقل مع والدها بني املنزل والعناية
منذ أشهر
املشدّدة يف املستشفى ،بسبب ســوء حاله ،غري أنّها
اليوم تو ّزع وقتها بني كنــس الطرقات ،وبني تأمني
الرعاية له .لم تأبه إىل ضياع بعض األشهر من عامها
الدرايس .عينها عىل فرج قريب .ال تفارق االبتسامة
«بعد
ثغرها ،رغم ما تعيشــه ،فهي تؤمــن بمقولة
«"العمل وحده يسعفني"»
الشدّة الفرج».
تبدّلت ،و ّ
أن عليها الك ّد لكي ّ
تؤسس ملستقبلها القريب،
خديجة «أخت الرجــال» ،ق ّررت مواجهة الحياة
«أريد أن أكون مم ّرضــة ناجحة ،أن أقف بجانب كل
باملنجل واملجرفة ،حملت ه ّم والدها املريض وذهبت
تن ّ
ظــف الطرقات ،تتحدّى واقعهــا املرير ،أدركت ّ
محتاج ،أنا اليوم أســاعد أبي الذي ع ّلمني أن أكون
أن
إنسانة مكافحة ،ال تهاب املصاعب».
الظروف تحتاج منهــا بذل الكثري من العمل .ترفض
تدرك خديجة ّ
أن ما تقوم به صعب عىل مختلف
االنكسار ،فهذه العبارة ال تدخل يف قاموس كفاحها
اليوم .ج ّل ما تريده هــو ّ
الصعد ،بني رعاية والدهــا والعمل والتعلم ومع ذلك
أن تتبدّل ظروفها ذات يوم
تردد «أنا أثق أنني قادرة وسأنجح»،
لتكمل علمهــا بهدوء .حلم تعلم أنّه
فهي تربّت يف بيئة فقرية كان عليها
مستحيل «ولكنّه ليس صعبا ً ألنني
العمل لكي توفر أبسط ما تريد «أبي
عقدت العزم عىل العمل ولن أتراجع،
ال أخجل كونــي أن ّ
ظف الطرقات ،ما كسرت القاعدة وحملت مــن ذوي الحاجــات ،واآلن وضعه
أقوم به عمل يرشّفني ،ما أخجل منه رفشًا ومنج ً
متدهــور ،أجلس قربــه يف العناية
ال ومجرفة
وأزالت األوساخ واألعشاب املشدّدة ألعتني به ،هو أبي سأتحمّ ل
أن أفشل يف علمي ويف دعم أبي».
ألجله كل يشء ،وســأعمل بك ّل يشء
تتمتّع خديجة بشخصية صلبة،
كي أكون قربه».
هي وليدة ظروفها .تعمل مــن دون تعب« .ال وقت
ق ّلة من جيل خديجة تعمل يف تنظيف الشوارع،
للتعب ،اليوم أكنّس الطرقات وغدا ً قد أعمل يف أي يشء
فهذه املهنة لطاملا إرتبطت بالفقراء ،غري ّ
أن خديجة
آخر ،العمل ليس عيباً ،العيب هو االستسالم».
كرست القاعدة ،حملت رفشاً ،منجالً ،مجرفة ،أزالت
من يراقب خديجة ابنة الثامنة عرشة من عمرها،
األوساخ واألعشاب .صحيح أنّها تعمل لفرتة محدودة
يالحظ إرصارها عىل مواجهة ظروفها ،تحاول إزالة
مع إحدى منظمــات العمل ،غري أنهــا تؤكد ّ
أن ما
كل العراقيل من دربها ،ع َّلها تتم ّكن من تغيري بعض
ستجنيه سيساعدها ،ال تهت ّم «بالربستيج» وال حتى
من ســوء طالعها ،عىل حد قولها .اضطرت للعمل يف
ّ
بتعليقات النــاس ،ما يهمّ ها العمل فقط« ،الناس لن
شــاقة لكي تكون سندا ً ألهلها ،ال تسمع منها
مهنة
تؤمّ ن يل أدوية والدي وال حتى مصاريف دراســتي،
كلمة «ليش أنا مش متل غريي؟» ،عىل العكس ،تجدها
مكافحة رغم صغر ســنّها ،تدرك جيدا ً ّ
العمل وحده يسعفني».
أن الظروف

تحـــت المجـــهر
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ّ
مهب الريح
العمارات التراثية المتصدّعة تفوق الـ 300وهبات في

مباني طرابلس قنابل موقوتة

لم يكن الثاني من تشرين الثاني ،الذي سقطت فيه الطالبة ماغي محمود ( 16عامًا) جرّاء انهيار سقف مدرستها ،اليوم األول الذي ّ
يلف طرابلس
بوشاح أسود .فقبلها سقطت جمانة ديكو طفلة السن َتين إثر سقوط مبنى مؤلف من ثالث طبقات بمحلّة ضهر المغر في حزيران المنصرم ،ومثلها
ٍ
توفيت شقيقتان ضحية انهيار شرفة منزل سكني بمنطقة القبة ،في تشرين األول من العام  ،2021كما سقط عبد الرحمن كاخية ( 21عامًا) وأخته
راما ( 18عامًا) إثر انهيار مبنى الفوال في ميناء المدينة عام ...2019
ســيــلــفــانــا أبــي رمــيــا
كان يمكن لضحايــا اإلهمــال أن يواصلوا عيش
طفولتهــم وحياكة أحالمهم الشــبابية لوال الفســاد
املســترشي الذي أسقط عىل رؤوسهم أسقفا ً كان يجب
أن تكون لهم مالذا ً وأماناً.
منــذ العام  2019ونحــن نكتب ونرفــع القلم يف
القضية نفسها ،ع ّلنا نوقف مسلســل االنهيارات الذي
يسلب عاصمة الشمال شبابها وأحالمها وتراثها وحتى
خالد تدمري
أحمد قمر الدين
العمران .لكن ولألســف «ال حياة ملن تنــادي» فأرقام
وزارة املهجّ ريــن ومجلس اإلنماء واإلعمار برتميم إعادة
الضحايا ترتفع والالئحة تطول وس ّكان املباني املتداعية
مرتوكون ملصريهم ّ
إعمار الكثري من املناطق اللبنانية وهمّ شت طرابلس».
يرتقبون الضحية التالية.
ويستم ّر هذا التهديد املبارش للحياة ولإلرث التاريخي
لكن املســؤولية ال تقع بأكملها عىل الدولة وحدها،
بحسب املهندس ،بل عىل «قاطني هذه األبنية ،خصوصا ً
والحضــاري يف املدينة التي تضم أكثــر من عرشة آالف
إهمال عبثي تتعرض له ثاني أكرب
وحدة سكنية ،يف ظل
الرتاثية منها ،التي ورثوها عن أجدادهم وسكنوها حتى
ٍ
مدينة يف لبنــان ،واملنفذ الوحيد لســوريا الداخلية عىل
منتصف القرن املايض ،ثم مع التوسع العمراني هجروا
الشاطئ الرشقي للمتوسط.
هذه البيــوت وانتقلوا للعيش يف األحياء
ويف ظــل غياب املدينــة التاريخي
الحديثــة ،وح ّل مكانهــم نازحون من
عن خريطة اهتمــام الدولة وخدماتها،
األريــاف بإيجارات متدنّية ال تســاوي
قمر الدين :فاجعة
تتواىل الكوارث سوا ًء يف األحياء الشعبية
شيئا ً وال تسمح لصاحب العقار برتميمه
حيث تكثر املبانــي القديمة والتاريخية مدرسة «"األمريكان"» سببها مع التكاليف العالية جداً ،فيتغاىض املالك
اآليلة للسقوط واملأهولة بالسكان ،أو يف
عن األمر ويتســاهل كونه ال يسكن يف
خطأ هندسي جديد
األحياء غري الرسمية حيث يسوء وضع
املبنى» .كذلك تط ّرق إىل قانون اإليجارات
املنازل وتتدهور نوعية البناء الرديئة أصالً .ووفق دراسةٍ
املجحف الذي يمنع مالكي العقارات من رفع اإليجارات.
أجرتها وزارة الثقافة سنة  ،2017فإن عدد األبنية الرتاثية
مهب الريح
هبات في
املتصدّعــة يف طرابلس يفوق الـــ  300مبنى ،تتفاوت
ّ
ويرى تدمري أن ما شــفع باملدينة حتى اآلن هو أن
حالتها بني الخطر املتوسط واملتقدّم واآليل للسقوط.
ّ
محصنة
املماليك يوم بنوها جعلوها ثابتة عىل شكل قلعة
«نداء الوطن» التقت الربوفيسور مهندس التخطيط
وأتــت كل املباني متالصقة ،مبنيــة عىل عقود حجرية
والرتميم املدني خالد تدمري ،رئيس لجنة اآلثار والرتاث
أصيلة وقوية ،وك ّلها مسنودة عىل بعضها البعض لتقاوم
والعضو يف بلدية طرابلس ،الــذي أكد أن املباني الرتاثية
ّ
ً
متاهة لجيوش األعداء إن دخلوها .وهذا
الزالزل ولتكون
الهشة
والعمرانية املهدّدة بالســقوط وصلت إىل الحال
ما ساعد املدينة القديمة عىل الثبات والصمود عىل مدى
التي هي عليها اليوم ج ّراء الحروب التي م ّرت عىل املدينة،
 700سنة.
فالقصــف املبارش خالل الحرب األهليــة يف الثمانينات
وكشــف أن «الهبات التي ُقدّمت عىل م ّر الســنني
واملعارك املحتدمة بني الفصائل الفلســطينية ودخول
لرتميم األبنية الســكنية ذهبت يف مهــبّ الريح ،وكانت
الجيش السوري أســفرت عن آالف القذائف والصواريخ
ً
الحجة األوىل والدائمة ان هذه األبنية ذات ملكية خاصة
موقعــة بها أرضارا ً وخيمة .ومذاك
التي طاولت املباني
ً
عامة وبالتايل ال يمكن ترميمها» .وقال« :مرشوع
وليست
لم تشهد هذه األبنية أي ترميم مع العلم أنها عند ترضّ ر
حماية اإلرث الثقايف الذي مُــوّل بقرض من البنك الدويل
أسقفها فإنها تفقد الكثري من ثباتها وتبدأ مياه األمطار
تتغلغل يف جدرانها مع مرور الوقــت ما يؤدي إىل ّ
عرب مجلس اإلنماء واإلعمار منذ  12ســنة ،عمل فقط
النش
عىل تحسني واجهات األبنية املط ّلة عىل املسالك الرئيسية
والتفتُّــت التدريجي للباطون ،خصوصــا ً أن معظمها
لألسف أي ما نســميه باملاكياج الخارجي الذي ال قيمة
بُني من الحجــارة الرملية التي تترشّب املاء بســهولة
له وال يحمي مبنى متداعيــا ً من الداخل» .ويمكن اليوم
كاإلسفنج.
وبالعني املج ّردة مشــاهدة تداعي هــذه األبنية التي ت ّم
تجميلها ظاهرياً.
تهميش
وعن منطقة باب التبانة التي تُعترب األكثر اكتظاظا ً
ويُلقي تدمري بعض اللوم عىل الدولة التي تقاعست
من حيث عدد الســكان عىل الســاحل الرشقي للبحر
عن واجباتها تجاه املباني بعد الحرب .حيث «قامت عرب

شوارع متهالكة وأبنية متصدّعة

الطفلة جومانة الديكو

...واألبنية التراثية ّ
يلفها الخطر

ماغي محمود ضحية مدرسة «االٔمريكان»

حي ضهر المغر المهدّد بالسقوط

المنزل الذي أسقط حياة وصباح الزعبي

فاجعة ضهر المغر

املتوسط ،ومنطقة القبة ،يح ّذر تدمري من الكارثة اآلتية
«خصوصا ً مع دخولنا موسم الشتاء والعواصف والسيول
التي لن يصمد الكثري من األبنية أمامها» .مشريا ً إىل األبنية
الكثيفــة التي بُنيت «بازارياً» يف منطقة جبل محســن
التدعيم أو اإلخالء
ونهر أبو عيل وذلــك «مراعا ًة للوضع االجتماعي واملادي
أما رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين ،فأكد أن
للنازحني من األرياف كعكار وغريها والذين يفتقرون إىل
دور البلدية ينحرص يف إحصاء األبنية املتداعية واستقبال
القدرة عىل تم ّلك مساكن بأسعار طبيعية ،فتمّ ت عملية
الشــكاوى كما وإطالق إنذار للمالكني برضورة التدعيم
البناء بمواد رديئة وتمديدات صحية هشة وبنى داخلية
والرتميم أو حتى اإلخالء .إال ّ
أن اإلمكانات املادية الغائبة
وتحتية ال تصمد أكثر من  100سنة كحد أقىصِ ،زد عليها
ّ
متخصصة
تحول دون تشكيل خلية
القذائف والعوامــل الطبيعية ا ُملهلكة
تهت ّم باملوضوع وتصل بهذه املباني إىل
التي أدت إىل تآكل أعمدة األساس».
ب ّر األمان.
مبنى
وأضــاف« :بعــد انهيــار
يستمر ّ التهديد المباشر
وأكــد أن «املخالفــات يف هذه
األرشفية ،شــعر أهايل هــذه األبنية
للحياة ولإلرث التاريخي
املســاكن ال تُحــى ،ففضالً عن
بالخوف وبدأوا التوافد إىل البلدية لتقديم
والحضاري في المدينة
املواد الهشة املستخدَمة ،فإن عملية
شــكاوى عن مســاكنهم التي بدأت
مبان متداعية أصالً
فوق
تتم
البناء
تضم أكثر من عشرة
تُنذرهم بالسقوط» وبلغت هذه امللفات التي
ٍ
ّ
وال تتحمــل املزيد مــن الوزن عىل
حتى اليوم .400
آالف وحدة سكنية
أسقفها وهو ما يزيد األمر سوءاً».
أما عن الح ّل فيكمــن يف «إخالء
وعــن حادثة مدرســة األمريــكان التي راحت
هذه املناطق بالكامل ،تدمري املبانــي املتداعية وإعادة
ضحيتها الطالبة ماغي محمود بداية الشهر الحايل،
إنشــاء مربعات سكنية تخضع لرشوط البناء والتنظيم
والســامة العامة» .وهو ما يســتبعد حصوله يف دولةٍ
فقال« :املدرسة ليســت متداعية وال آيلة للسقوط،
لكن ما حدث هو أنه ومنذ حواىل الســت سنوات قام
مفلســةٍ ال حول لها وال قدرات .وختم« :مدينتنا وتراثنا
مســؤولو املكان بتوســيع الصف وجمع غرفتَني يف
ولجهل أو خطأ
واحدة عــر إزالة الحائط بينهمــا،
ٍ
هنديس تُرك الجرس معلقا ً عىل الســقف بدون داعمةٍ
يســتند إليها ،ومع الوقت ّ
تفســخ وتهاوى وسقط
وحدثت الفاجعة».
وكشف عن مرشوع ح ّل قد يرى النور قريباً ،وهو
نتيجة تعاون بني البلدية ونوّاب املنطقة ،ويرتكز عىل
«إنشاء وحدات سكنية خارج نطاق وسط طرابلس،
ليســكنها أهايل األبنيــة املتداعية إىل حــن ترميم
مناطقهم وبيوتهم ،تماما ً كما حدث يوم ق ّررنا ترميم
خان العسكر ج ّراء فيضان النهر يف العام  1955والذي
كان مأهوال ً بالكامل» .مشــرا ً إىل أن املرشوع مكلف
ويحتاج لوقت ليس بقصري ،وهم اآلن يف صدد البحث
عن مصادر تمويل لتنفيذه عىل دفعات.
عبد الرحمن كاخية وأخته راما
يُســلبان منّا ...لو ت ّم إدراج طرابلس عىل الئحة الرتاث
العاملي لكانت األونيسكو اليوم والجهات الدولية تحافظ
عليها وتقوم برتميمها كما يجب».

٨
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"مك ّونات لصحة وسالمة الناس وحماية الكوكب"

أسبوع المطبخ اإليطالي بنسخته السابعة
جــــــورج بــــــو عــــــبــــــدو
تحت شــعار «التعايش واالستدامة
واالبتــكار :مكوّنــات املطبــخ اإليطايل
لصحة وسالمة الناس وحماية الكوكب»
وبالتعــاون مــع Spinney's؛ أطلقــت
الســفارة اإليطاليــة ووكالــة التجارة
اإليطالية  ITAيف بريوت النسخة السابعة
من أســبوع املطبخ اإليطــايل يف العالم؛
لتســليط الضوء عىل الوجود اإليطايل يف
لبنان يف مجال الطعام والنبيذ ونرش ثقافة
املطبخ اإليطايل بمكوّناته الفريدة من حيث
اإلبداع والطعم املميز؛ بحضور ســفرية
إيطاليا يف لبنان «نيكوليتا بومبارديريي»
ومدير وكالــة التجارة اإليطالية يف بريوت
«كلوديو باسكوالوتيش» ورئيس مجلس
إدارة مجموعة «غــراي ماكنزي ريتايل»
حسان ع ّز الدين.
كان بارزا ً وجود الشــيف اإليطايل
 Gianni Tarabiniعضــو جمعيــة
«سفراء املـــذاق» ومديــر مطعـــم
 La Preséfالــذي أدهــش الحضــور
بعروض الطهي وخربته الالمتناهية يف
االبتكار؛ مســتخدما ً منتجات إيطالية
أصيلة أُدخلت إىل الســوق اللبنانية من
خالل الحملــة التي أطلقــت يف العام
 .2022كذلــك سيشــارك  Tarabiniيف
تنظيــم ّ
صفني للطهــي بالتعاون مع
أكاديمية املطبخ اإليطايل يف بريوت :األول
مخصص لطــاب الصفوف املتقدمة يف
كلية «الفندقيــة والضيافة» بجامعة
القديس يوسف واآلخر لطهاة من أهم
املطاعم اإليطالية يف العاصمة.

السفيرة اإليطالية "نيكوليتا بومباردييري" و"كلوديو باسكوالوتشي" وحسان عز ّ الدين

وكمــا جــرت العادة يف الســنوات
الســابقة ،أرشكت الســفارة مطاعم
ونوادي وحانات نبيذ تعمل عىل الرتويج
للطعــم اإليطايل ،من خالل اســتحداث
قوائم طعام ومحطــات تذوّق وعروض
ترويجية لالحتفال بهذا األسبوع .كانت
املشاركة عالية هذا العام أيضا ً ويشارك
حاليــا ً  12مطعما ً عــى مجمل األرايض
اللبنانية وهــي Appetito Trattoria :و
 Avantiو  Pucciaو Bread Republic
و  La Menagerieو  Itriyyaو Edda
 Arabicaو  Di Farinaو  Marinellaو
 Mario& Marioو Smallville Hotelو
 Al Bustanو .Già La Cucina D’Amore
ويف الســياق نفســه اعتــرت
الســفرية اإليطالية يف لبنان ،نيكوليتا
بومبارديريي ،أن الطعام أصبح عنرصا ً

لؤي عالمة
على غالف

آخــر يضــاف إىل الروابــط التاريخية
والثقافية بني إيطاليــا ولبنان .مؤكدة
لـ»نــداء الوطن» ان البســاطة تبقى
العالمــة املميزة للمطبخــن اإليطايل
واللبنانــي ،واللذيــن تطــوّرا جنبا ً إىل
جنب عرب الســنني عىل امتداد شواطئ
املتوسط ،ليكونا مطبخا ً غنيا ً يف متناول
الجميع ووســيلة لجمع الناس يف جو
من اإللفة واملشاركة .وأضافت« :بهذه
الروح ،سننظم هذا العام غداء تضامنيا ً
بالتعاون مع « ،»Nation Stationوهي
منظمة أنشئت بعد انفجار املرفأ لتقديم
املساعدة للمحتاجني يف حي الجعيتاوي.
وأكملت« :الطعام يعني أيضا ً الرتاث مع
الرتكيز عىل املنتجات املحلية .ويف العام
 ،2013أُدرجــت حميــة البحر األبيض
املتوســط يف قائمة اليونســكو للرتاث

الطبّاخان اإليطاليان  Gianni Tarabiniو( Mario Mozzettiتصوير سعيد فرح)

الثقايف غري املــادي للبرشية» .وختمت:
«ال يمكننــا االمتناع عــن التط ّرق إىل
مشــكلة انعدام األمــن الغذائي ،التي
أصبحت أكثر إلحاحا ً اليوم يف السيناريو
الجيوسيايس الصعب».
بدوره ع ّلــق رئيس مجلــس إدارة
مجموعة «غراي ماكنزي ريتايل» حسان
ع ّز الدين قائالً« :يفتح استرياد املنتجات
اإليطالية األبواب أمام األسواق األوروبية،
ويعترب خطوة مهمــة للبنان نحو األمام
يف هــذه األوقات الصعبة وتابع« :ال يشء
من شــأنه أن يجعلنا نساوم عىل جودة
املنتجات التي ّ
نوفرها لزبائننا».
واســتمتع الحارضون من إعالميني
ومؤثريــن يف مواقع التواصل االجتماعي
إضافة إىل العبني رئيسيني يف مجال عالم
األعمال يف الســوق ،باألجواء الرتفيهية

تانيا قسيس
ُتطلق "قلبي الصغير"
أطلقــت الفنانــة تانيا
قسيس «قلبي الصغري» عىل
«يوتيوب» حيث تظهر وهي
تغني خالل برنامج طرب مع
الفنان مروان خوري .األغنية
الجديدة مــن كلمات وألحان
املؤلف طوني كــرم ،ويدور
موضوعها حــول الحب من
النظــرة األوىل ولقاء عفوي
دخــل إىل القلب مــن دون
استئذان .ويشــ ّكل الكمان
ً
ً
فارقة بــن اآلالت
عالمــة
املوسيقية املعتمَ دة فيها.
وكانت قســيس أطلقت يف

تصدّر لؤي عالمة ،ابن الفنان
راغب عالمة غالف مجلة Flaunt
العاملية بجلسة تصوير حازت عىل
اهتمام الق ّراء والعاملني يف مجال
املوضة .وبدا لؤي بغاية الوسامة
يف الصــور ،وتفاعــل املتابعون
معه ّ
معبين عن فخرهم به .أمّ ا
والده راغــب ،وهو أكرب الداعمني
لهّ ،
فعب عن ســعادته بالقول:
«لؤي راغب عالمة عىل صفحات
واحدة من أشهر مجالت املوضة
يف أمريكا  Flaunt Magazineكم
أنا فخو ٌر بك يا حبيب الروح بعالم
املوضة العاملية».

الفرتة األخــرة أكثر من أغنية
حول موضــوع الحــب بينها
«حكايتك فيّا» باللهجة املرصية،
كمــا أعادت إطــاق «عوّضيل
املايض» خالل فصل الصيف.

كما ت ّم تعريفهم عىل منتج إيطايل جديد
لصلصة ألفريدو الشهرية .وتخ ّلل اللقاء،
إضافة إىل األطباق االيطالية الســاحرة،
أجواء موسيقية من أداء املغنية الالمعة
الســوبرانو ماريا مطر وعازف البيانو
املوهوب وسام خوري.
يُن ّ
ظم غــداء تضامني يوم األحد 20
ترشين الثاني  2022الســاعة  12:00يف
« »Nation Stationيف الجعيتــاوي ،وهو
مكان مميز يشــهد عىل العمل التطوعي
والتضامنــي خاصة تجاه ســكان حي
الجعيتاوي املترضّ ر بشــدة من االنفجار
الذي وقع يف مرفأ بريوت.
ومــن املق ّرر أيضا ً يف إطار أســبوع
املطبخ اإليطــايل يف العالم لهــذا العام،
تنظيم نشاط لتذوّق األطعمة اإليطالية يف
مدينة طرابلس.

تصوير الجزء الثالث
من "للموت"
شارك املنتج جمال سنان
صور ًة مــع املمثلــة دانييال
رحمة من كواليــس تصوير
الجــزء الثالث من مسلســل
«للموت» الذي عــرف نجاحا ً
كبريا ً يف لبنان والوطن العربي،
ٍ
وقــت توجّ ــه الفريق إىل
يف
تونس الســتكمال العمل الذي
سوف يُعرض بجزئه الثالث يف
رمضان .2023
ويجري التصوير يف عدة
مدن تونســيّة حيث تتط ّلب
املشــاهد الصعبة الكثري من
األكشــن والحركة ،يف أجوا ٍء

من املطــاردات والتحديات
التي تواجهها الشــخصيتان
بعد غرقهمــا بنهاية الجزء
الثانــي ،حيث يبــدو أنهما
تنجــوان وتهربــان إلكمال
حياتهما يف تونس.

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ترتك أثرا ً يف كل ما تفعله،
ويكون توقيعك عىل أي انجاز
مميزاً .كن واثق النفس
والخطوة أيها الحمل.

راهن عىل هذا اليوم ،واحلم
بإمكان تنفيذ بعض املشاريع
الرتفيهية أو املسلية رغم رداءة
وتراجع األوضاع.

تقوم بنشاط كبري هذا اليوم
عىل مستوى االتصاالت وتبادل
املعلومات والخربات .لديك عمل
مشرتك مع أحد الزمالء قريباً.

بانتظارك أجواء عاطفية
مرضية ،ولو انك تعيش تناقضا ً
بني خياراتك وحياتك العائلية
وأعمالك ومسؤولياتك.

ال تقدم عىل أي مرشوع ترفيهي
كبري وحدك ،بل تشارك به مع
اآلخرين .إنتبه اىل صحتك.

تمارس سحرا ً كبريا ً وتتمتّع
بكاريزما ،فتشع بربيق
خاص وتستعيد الثقة
بالنفس هذا األسبوع.

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

تبدو أنانيا ً بعض اليشء،
وال تريد الخري للرشيك،
ال تفكر يف أي مرشوع وانتظر
األيام املقبلة.

حبك املفرط للطعام يؤدي
إىل زيادة يف الوزن يتطلب
التخلص منها حمية قاسية
وممارسة الرياضة.

قد تزعجك األجواء هذا اليوم
ويخيب ظنّك وتبدو مشاكسا ً
بعض اليشء وتسري عكس التيّار.

تحتار بني عالقتك العاطفية
وانتمائك املهني ،أو تضطر
إىل حسم عالقتك بالرشيك واالتفاق
عىل الخطوات املستقبلية.

التدخني من أكثر األمور خطرا ً
عىل الصحة ،حاول وفكر جديا ً
بالتخيل عن هذه العادة السيئة.

إياك وإهمال األعراض
املفاجئة الصحية فهي قد
تتفاقم بحيث ال تعود قادرا ً
عىل احتمالها.

٩

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨٧السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ١٧تشرين الثاني 2022

تفتح باب الترشيح

جــــــــــائــــــــــــزة
بالجائزة عىل إقامةٍ يف مدينةٍ أمريكيةٍ ملدّة شهرين ومنحةٍ
دراسيةٍ بقيمة  15000دوالر.
مهلة تقديم الرتشيحات مفتوحة حتى  20ترشين
الثاني الحايل ،يف تمام الســاعة  11:59مسا ًء بتوقيت
باريس عىل املوقع التايل @recanati-kaplan-prize
 .villa-albertine.orgوي َ
ُحص خيار اإلقامة يف إحدى
املدن العرش التي تتواجد فيها  ،Villa Albertineوهي:
أتالنتا ،بوسطن ،شيكاغو ،هيوستن ،لوس أنجليس،

أطلقــت مؤسســة  Recanati-KaplanوVilla
 ،Albertineبالرشاكة مع «معهد العالم العربي» جائز ًة
جديد ًة لدعم التبادل الفني والفكري بني الواليات املتحدة
وفرنسا والعالم العربي .وتهدف الجائزة إىل مكافأة مبتكر
أو محرتف ثقايف أو باحث من العالم العربي ،استنادا ً إىل
ومرشوع يقدّمه عن اإلقامة يف الواليات
مسريته املهنية
ٍ
املتحدة ،عىل أن ّ
يعب هــذا املرشوع عن قضيةٍ معارصة
ٍ تــدور يف املجتمعات األمريكية والعربية .ويحصل الفائز

ميامي ،نيويورك ،نيو أورليانز ،ســان فرانسيسكو
وواشــنطن العاصمة .ويبقى عــى الفائز أن يطوّر
مرشوعه يف املدينة التي يختارها.
أما عن نوعية اقرتاحات املشاريع املقدَّمة فيجب أن
تتع ّلق بقضيــةٍ مجتمعيةٍ لها صدى يف ك ٍّل من الواليات
املتحدة والعالم العربي ،وأن تهــدف من وراء اإلقامة
االستكشافية يف مدينة أمريكية ،إىل الخروج بعمل فني
مكان آخر.
أو فكري خاص ال يمكن تطويره يف
ٍ

مؤسس  Recanati-Kaplanتوماس كابالن

ّ
مرشح لجائزة
ابراهيم معلوف
لبناني مرشِّ ٍ
ف آخر ،ت ّم ترشــيح املوســيقي العاملي
إنجاز
يف
ٍّ
ٍ
ابراهيم معلوف لجائزة الـ»غرامي» املرموقة للعام  2023عن فئة
«أفضل ألبوم موسيقي عاملي» ،هو الذي يتفوّق يف تقديم موسيقى
البوق مازجا ً بني الرشقي والغربي بتقنيةٍ عاليةٍ
وإحســاس فريد.
ٍ
ألبوم معلوف الذى حصد الرتشــيح يحمل عنوان Queen of Sheba

وتعاون فيــه مع املمثلة واملغنية وكاتبة األغانــي البنينية أنجليك
كيدجو الحائزة عىل عدّة جوائز عاملية .ويستكشف األلبوم موسيقيا ً
ً
ملحمية تعود إىل القرن الرابع عرش كانت قد ُر ِويت
ويرتجم قصيد ًة
يف  Kebra Nagastإثيوبيا ،وتوضح تفاصيل التبادل بني ملكة ســبأ
وامللك سليمان.

...وبيونسيه تتصدّر الترشيحات
حصدت املغنية بيونسيه أكرب عددٍ من الرتشيحات
لجوائز «غرامي» بنسختها املقبلة عام  ،2023مع تسع
فئات ،مــا يمهّ د الطريق ملواجهةٍ ثانيةٍ مع نجمة البوب
الربيطانية أديل التي حصلت عىل سبعة ترشيحات .ومع
هذه القائمة التي برز فيها أيضا ً مغني «الراب» األمريكي
كندريك المــار (ثمانية ترشــيحات) ومغنية «الفولك
روك» براندي كارليل (سبعة ترشيحات) ،ستبدو الحفلة
بنسختها الخامسة والســتني يف لوس أنجليس يوم 5
شباط  ،2023وكأنها مباراة اإلياب بني بيونسيه وأديل.
ففي العام  ،2017اكتســحت الفنانــة الربيطانية

املنافسة بالفئات الرئيســية ،وفازت بخمس جوائز مع
ألبومها « ،»25عىل حســاب املغنية املولودة يف هيوستن
التي اكتفت بجائزة «أفضل ألبوم للموســيقى الحرضية
املعــارصة» مع ألبومهــا  Lemonadaالــذي أصبح من
الكالسيكيات .وعىل خشبة املرسح خالل الحفلة حينها،
أشادت أديل بـ»امللكة» بيونسيه ،فيما اتُهمت Recording
 ،Academyالقائمــة عــى جوائز «غرامــي» املوازية
بأهميتها موسيقيا ً لجوائز «األوسكار» يف السينما ،مجددا ً
بالتمييز ضد الفنانني ذوي البرشة امللوّنة.
وبعد خمس ســنوات ،ها هي بيونسيه تحتل صدارة

أكاديمية للذكاء اإلصطناعي في "البلمند"
أطلقت كلية الهندســة يف جامعة «البلمند»،
فعاليات أســبوع  GIS Weekالذي ن ّ
ظمته رشكة
احتفــال أُقيم للمناســبة يف حرم
 ESRIخــال
ٍ
الجامعة يف الكورة ،تحت شعار «تمكني املجتمعات
املحلية» .وذلك امتدادا ً لنشاطات متعدّدة ومتنوّعة
يف مجال نُظــم املعلومات الجغرافيــة .وأعلنت
الجامعة خالل االحتفال عن إطالق أوّل أكاديمية

مــــــســــــرح

للــذكاء اإلصطناعي يف مجــال الجيومعلوماتية
 Geo-AIيف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا
والتي ســتُ َّ
بشكل أســايس لبناء وتعزيز
خصص
ٍ
قدرات الطالب واالختصاصيّني يف مجال تطبيقات
الذكاء اإلصطناعــي الجغرافيــة .ويأتي إطالق
األكاديميــة تتويجا ً لتاريخ طويــل من التعاون
والنجاحات بني «البلمند» و.ESRI Lebanon

املنافســة مع ألبومها  Renaissanceالذي صدر يف تموز
املنرصم ،وهو عمل موســيقي يمزج أنواعــا ً عدة بينها
«الدانس» و»الهاوس» و»الديســكو» ،بما يشــبه النداء
العاجل للعودة إىل حلبات الرقص بعد الجائحة .و ُرشحت
املغنية البالغة  41عاما ً يف تســع فئات مع أغنية Break
 .My Soulلكن أغنيات أخرى من األلبوم دخلت املنافسة،
بينهــا  Virgo›s Grooveبفئة أفضل أداء ملوســيقى «آر
أند بــي» ،و  Cuff Itيف فئة أفضل أغنية «آر أند بي» .وقد
انضمّ ت املغنية إىل زوجها ،مغني الراب جاي زي ،كأكثر
الفنانني نَيالً للرتشيحات عىل اإلطالق ،مع  88ترشيحاً.

الصيفي
"طرابلس  "06في َّ
عُ رض يف «البيــت املركزي»
َّ
بالصيفــي ،وبدعو ٍة من مصلحة
الشؤون الفنية والثقافية يف حزب
الكتائــب ،فيلــم «طرابلس »06
ً
ً
واقعية لعائلةٍ
قصة
الذي يحاكي
طرابلسيةٍ أرادت السفر يف قوارب
املوت هــربا ً من الفقر والجوع.
حرض اللقاء رئيس الكتائب النائب
ســامي الجميّل وعقيلته السيدة
كارين ،وحشــد من أهــل الفن
والدراما والسينما وإعالميون.
يــدرج الفيلــم يف خانة
األفالم القصرية وهو من إنتاج
قناة «اآلن» اإلخبارية.

ويف الختام ،كــ ّرم الجميّل
وممثلة مصلحــة التكريم يارا
متى ورئيس مصلحة الشؤون

الفنيــة والثقافيــة يف حزب
الكتائــب اإلعالمي بيار البايع،
مخرج العمل ومنتجه.

 Monsoon Weddingبنسخ ٍة خالي ٍة من الكحول والقبالت
ً
نسخة
تُقدّم املخرجة الهندية الحائزة جوائز دولية مريا نايري يف الدوحة هذا األسبوع،
من مرسحيّتها الغنائية املبنيّة عىل فيلمها األشــهَ ر  Monsoon Weddingوالتي ســتكون
ً
تعديل تؤ ّكد أنّه «لم ّ
يمس روح العمل» .وفاز
خالية مــن املرشوبات الكحولية والقبالت ،يف
ٍ
ٍ
زفــاف تقليديٍّ يف نيودلهي بني عروس هندية وعريس
فيلم التحضريات الفوضوية لحفل
هندي أمريكي ،عام  2001يف «مهرجان البندقية السينمائي» بجائزة «األسد الذهبي» قبل
أن يصبح أحد أكثر األفالم الهندية شهر ًة عىل الصعيد العاملي.
وما لبثت نايري أن حوّلته إىل مرسحيةٍ غنائيةٍ عرضت نسخا ً أوىل منها يف برودواي ولندن،
ً
نســخة جديد ًة بالدوحة يف إطار الفعاليات التي تن ّ
ظمها قطر عىل
وستعرض اليوم الخميس

هامش استضافتها كأس العالم بكرة القدم .ويعالج الفيلم ،كما املرسحية الغنائية املقتبَسة
فكاهي ،املشاكل التي تقع بســبب الصدام بني الحضارتَني الغربية والرشقية،
قالب
منه ،يف
ٍّ
ٍ
والتقاليد والحداثة ،والثراء والفقر ،عندما يعود أقارب وأصدقاء من الشــتات لحضور حفل
ّ
تتكشــف.
الزفاف ،وما ينجم عن ذلك من عالقات عاطفية تتو ّلد وأرسار عائلية دفينة ومؤملة
لم يخ ُل عرض هذه النسخة املحدَّثة من صدا ٍم ثقايف ٍّ آخر ،ال سيّما يف املجتمع القطري املحافظ.
وأ ّكدت املخرجة أنّه «لن تكون هناك أي مرشوبات كحولية أو قبالت يف النسخة التي ستقدّمها
يف الدولة املســلمة التي تحظر رشب الكحول أو تبادل القبالت الحميمة يف األماكن العامة».
ويستم ّر عرض املرسحية الغنائية والعرس البنجابي الضخم لغاية  27ترشين الثاني( .أ ف ب)

Astronomy

ُتطلق صاروخها بنجاح
بعد فشل محاولتَي إطالق ســابقتَني يف اللحظات األخرية بسبب مشكالت فنية ،أقلع
أقوى صاروخ يف العالم  ،SLSأمس األربعاء للمرة األوىل من فلوريدا ،يف بداية مهمة Artemis
للعودة األمريكية إىل القمر .حيث انطلق ليالً وســط كرة لهب عمالقة عند الساعة 01.47
رجئت
( 06.47ت غ) مــن «مركز كينيدي الفضائي» ،لتنجح تاليا ً املحاولــة الثالثة التي أ ُ ِ
ألســابيع جراء أعاصري رضبت الواليات املتحدة .ومن املتوقع أن تستمر مهمة Artemis1
مدة  25يوما ً يف املجموع ،فيما قد تش ّكل مراحل عدة مشكالت إضافية .لك ّن اإلطالق األول لهذا

الصاروخ العمالق البالغ علوّه  98مرتا ً والــذي بدأ تطويره منذ أكثر من عقد ،يمثّل منذ اآلن
نجاحا ً بح ّد ذاته لوكالة الفضاء األمريكية «ناسا» .ويف هذه الرحلة التجريبية التي تنطلق بعد
نصف قرن من آخر رحلة أمريكية إىل القمر ضمن برنامج  ،Apolloلن تهبط الكبسولة Orion
قيايس
غري املأهولة عىل القمر ،بل ستقرتب منه عند مسافةٍ تصل إىل  64ألف كيلومرت ،يف رق ٍم
ِّ
ّ
التحقق من أن هذه املركبة الجديدة
ملركبةٍ قابلة للســكن .وترمي املهمة الجديدة إىل
آمنة لنقل طواقم مستقبلية إىل القمر يف السنوات املقبلة( .أ ف ب)
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وراء قوة الصين الظاهرية ضعف واضح
في أواخر شهر تشرين األول ،أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني عبر
نشر تقرير عن إنجازات الصين وطرح رؤية للسنوات المقبلة .وفي خطوة متوقعة جدًا ،مدّد الرئيس مدة عهده
أيضًا .لكنه فاجأ الجميع ،بما في ذلك أبرز مراقبي الشؤون الصينية ،حين طرح قائمة بأسماء القادة الجدد حيث
يشغل المقربون منه اليوم أعلى المراتب داخل الحزب وجهاز الدولة .استعمل شي جين بينغ عبارات مستهدفة
ومباشرة لترسيخ قبضته على السلطة وتقديم نسخة قوية وطموحة من الصين أمام العالم.
بـــونـــي لـــيـــن وجـــويـــل ووثـــنـــو

تخفي مظاهر القــوة والثقة التي
يبديهــا الرئيس الصيني قلقــا ً عميقاً.
يعتــر يش جني بينــغ الصني محارصة
من جميع االتجاهــات وتكثر التهديدات
األمنية التي تواجهها .يشــتق هذا القلق
مــن إرصار بكني عىل اعتبار واشــنطن
عدائية ،وعالقاتها الشائكة مع جريانها،
وحاجة جيش التحرير الشعبي الصيني
إىل ٍ
وقت طويــل قبل أن يصبح قادرا ً عىل
القتــال والفوز بالحــروب املحلية قبل
الرصاعات األكرب حجمــاً .هذه النظرة
القاتمة دفعــت يش جني بينغ إىل اختيار
قادة عسكريني جدد ،وهي ّ
تفس دعوته
ا ُمللحّ ة إىل تحديث جيش التحرير الشعبي
وطــرح قائمة من املهام الشــاقة التي
يُفرتض أن ينفذها الجيش خالل السنوات
املقبلــة .كان إرصار يش جني بينغ عىل
أهمية القوة العســكرية الصينية خالل
المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني | بكين ،تشرين األ ّول ٢٠٢٢
املؤتمر الحزبي اعرتافــا ً منه بالضعف.
جــدوال ً زمنيا ً صارما ً لتوحيــد تايوان مع
أقل ثقة بقدرتها عــى التحكم بأي حرب
بعبارة أخرى ،تعجز الصني حتى اآلن عن
مــع تايوان تزامنا ً مــع خوض رصاعات
الصني ،ولم يطلق خططا ً الســتعمال قوة
هزم خصومها ،وتدرك بكني هذا الواقع.
متالحقة أخرى.
عسكرية واسعة ضد الجزيرة .هو يعرف أن
عىل غرار الرتقيات التي تحصل خالل
يف الوقت نفســه ،يجب أن يتعامل
مج ّرد االستعداد للحرب يف تايوان لن يكون
املؤتمر الحزبي يف املناصب املدنية ،وصل
جيش التحرير الشــعبي مــع تحديات
كافياً .يتمتع نائبا رئيس اللجنة العسكرية
املوالون للرئيــس إىل مناصب متنوعة يف
كربى من نوع آخر .عىل مستوى الطاقم
املركزية بخربة واســعة يف مجــال القيادة
اللجنة العسكرية املركزية (هيئة مؤلفة
العســكري ،تحتــاج اللجنــة املركزية
وتنفيذ العمليات يف الســاحات العسكرية
من ســبعة أشخاص يرأســها يش جني
الجديدة إىل ترسيع عملياتها .ســيدرك
الصينية الخمس ،فقد أمضيا سنوات وهما
بينغ شخصيا ً وتتوىل إدارة جيش التحرير
كبار الضباط أنهــم يفتقرون إىل الخربة
يتعامالن مــع الهند ،وكوريا الشــمالية،
الشــعبي) .لكن اكتســب الرئيس خربة
إذا قــرر جيش التحرير الشــعبي تنفيذ
وفيتنام ،باإلضافة إىل اليابان وتايوان.
واضحــة يف التعامل مع أخطر التهديدات
ّ
عملية عســكرية واســعة ومشرتكة يف
يشعر الخرباء االسرتاتيجيون يف جيش
يفس جزئيا ً ســبب
واألزمات ،وهذا ما
محيط الصــن .ال يزال يل تشــانغ فو،
التحرير الشعبي بالقلق من خوض «حرب
احتفاظ تشانغ يوشا بمنصبه يف اللجنة،
وزير الدفاع الوطني الجديد عىل األرجح،
تفاعلية» ،أو احتمال أن
حتــى أنه اســتفاد من
يخضع للعقوبات األمريكية بسبب دوره
يؤدي الــراع يف إحدى
ترقيــة رغم تجــاوزه
يف رشاء الطائرات والصواريخ الروســية
الساحات إىل افتعال قتال
ســن التقاعد .يوشا هو
حني كان يرأس قســم تطويــر املعدات
مع بلــدان تحاول انتزاع
واحــد من عــدد صغري
يف جيش التحرير الشــعبي .ولم يتّضح
األرايض التي تطالب بها
من الجنراالت املتبقني يف
بعد ما ســتفعله الصني إلدارة العالقات
جيش التحرير الشعبي سيدرك كبار الضباط أنهم فيما تكون بكني منشغلة
العسكرية الثنائية مع الواليات املتحدة.
بعد مشاركته يف الحرب يفتقرون إلى الخبرة إذا يف أماكــن أخرى .يتطلب
بعيدا ً عــن أعىل مراتــب القيادة،
التخطيــط للحــرب مع
بني الصــن وفيتنام يف
يجد جيش التحرير الشــعبي صعوبة
قرر جيش التحرير الشعبي تايوان أن يســتعد جيش
العام .1979
يف تحسني نوعية عنارصهّ .
تنفيذ عملية عسكرية
خفض يش
التحرير الشعبي لحاالت
لكن ال تنذر التعيينات
جني بينغ حجم الجيش بمعدل  300ألف
طوارئ أخرى ،بما يف ذلك
العسكرية األخرية باندالع
واسعة ومشتركة
عنرص منذ خمس ســنوات ،وشدد عىل
احتمال أن تستغل الهند
حرب وشــيكة .قد يكون
في محيط الصين
أهمية املسارات الوظيفية التي تُر ّكز عىل
الوضع السرتجاع األرايض
أي تحليــل يعترب القيادة
قيادة العمليات والعلوم والتكنولوجيا.
عىل طول الحدود املتنازع عليها ،ويجب أن
العسكرية الصينية الجديدة مجلس حرب
لكن رغم تلك التخفيضات ،بقيت حصة
يقمع الجيش أيضا ً أي اضطرابات داخلية
يُعنى بتقديم التوصيــات إىل الرئيس حول
عنارص الجيش مــن امليزانية الدفاعية
إذا زاد اســتياء الرأي العام املحيل .لكن لم
غزو تايوان أو محارصتها ،خالل السنوات
عىل حالهــا تقريباً ،وهــو تأكيد عىل
يصبح الجيش الصيني مستعدا ً لهذه املهام
الخمــس املقبلة ،مج ّرد قــراءة خاطئة أو
واقع بســيط تواجهه جميع الدول :أي
بعد .ال تثق بكني بقدرتها عىل اســتعمال
تبسيط مفرط للتحديات األمنية الخارجية
طاقم عــايل الجودة يبقــى مكلفاً .قد
قوة واســعة النطاق ضد تايــوان ،وتبدو
التي تواجهها بكني .لم يحدد يش جني بينغ

جنود صينيون في بكين | آذار ٢٠٢٢

عىل املدى الطويل ،لم يتّضح بعد ما
يضطر جيش التحرير الشــعبي إلقرار
سيفعله جيش التحرير الشعبي ملتابعة
تخفيضــات إضافية لجــذب املواهب
ً
خدمة للمنصات
تلقي التقنيات املتقدمة
التي يحتاج إليها بــدل تجنيد العنارص
العسكرية من الجيل املقبل ،وهي أدوات
عشــوائيا ً يف صفــوف
جيــش ضخم
ٍ
أساسية يف أي محاولة ملضاهاة الواليات
للتعويض عن مشاكل البطالة يف الصني.
املتحدة .يف هذا الســياق ،دعــا املؤتمر
خالل الســنوات املقبلة ،سيضطر
الحزبــي إىل تكثيف التعــاون بني قطاع
جيش التحرير الشــعبي أيضا ً للتحرك يف
العلــوم املدنيــة والتكنولوجيا وجيش
بيئة محدودة املوارد .ســجّ لت ميزانيته
التحرير الشعبي.
نموا ً ســنويا ً بنسبة مرتفعة خالل العقد
لكن يتع ّرض هــذا التعاون لضغوط
املايض ،وأعلن الجيش رسميا ً أن إنفاقه
شديدة منذ اآلن بسبب املشاكل الناشئة
عىل الدفاع أصبح اآلن قريبا ً من  230مليار
يف سالســل اإلمدادات العامليــة وتدابري
دوالر سنوياً ،وهو يأتي يف املرتبة الثانية
اإلقفال التــام املرتبطة
بعد الواليات املتحدة التي
بأزمــة كورونا .حتى أنه
تبلغ ميزانيتها حواىل 750
قد ي ْ
َضعُ ف بدرجة إضافية
مليــار دوالر .لكــن عىل
إذا قــررت إدارة جــو
وقع املشاكل االقتصادية
بايدن الحــد من تصدير
املرتاكمة واضطراب نمو
التكنولوجيا املتقدمة إىل
الناتج املحيل اإلجمايل يف
على وقع المشاكل
الصني ،سيضطر الحزب االقتصادية سيضطر الحزب الصني .قد تكون القرارات
األمريكية األخــرة التي
الشيوعي الصيني للقيام
الشيوعي الصيني إلى
تمنع الرشكات األمريكية
واع للحفــاظ
بخيــار ٍ
واع للحفاظ واألطراف الثالثة من بيع
عىل الزيــادات الكربى يف القيام بخيار ٍ
الرقائق الدقيقة إىل الصني
ميزانيــة الجيش .أعطى
على الزيادات الكبرى
مج ّرد بداية لسلسلة من
يش جني بينــغ األولوية
في ميزانية الجيش
التدابــر األمريكية التي
لألمــن أكثر مــن النمو
تســتهدف الجوانــب التكنولوجية من
االقتصادي خالل مؤتمر الحزب الحاكم،
القدرة التنافســية العسكرية الصينية.
ويبدو أنه ســيدفع الحكومة إىل متابعة
ســيتوقف جزء كبري مــن نجاح بكني
تأمني التمويل لتحديــث جيش التحرير
عىل مســاعيها لزيادة اكتفائها الذاتي
الشــعبي .لكن ســيتعرض هذا الجيش
يف تقنيات أساســية تحاول واشــنطن
لضغوط هائلة كي يثبت أنه يحرز التقدم
حرمانها منها.
ويستحق سخاء الحكومة.

ترغب بكني يف تقوية قدراتها العسكرية ألن يش جني بينغ يدرك أن
بلده يواجه تهديدات خارجية متزايدة .تتألف اللجنة العسكرية املركزية
الجديدة من أفراد يحظون بثقــة الرئيس الصيني ويتمتعون بالخربة
الالزمة لتنفيذ خططه .لكن يُفرتض أن تكون قائمة املهام والتحديات
الطويلة التي يتعامل معها جيش التحرير الشعبي ،فيما يتجه لتحقيق
أهداف التحديث العســكري بحلول األعوام  ،2027و ،2035و،2049
كفيلة بطمأنة الجهات الخارجية حول امتناع يش جني بينغ عن إطالق
رصاع كبري مع جريان الصني خالل سنة أو سنتني.
لكن من املتوقع أن يصبح جيش التحرير الشــعبي أكثر رصامة
يف مســاعيه لتحقيق املصالــح الصينية ،مــن دون أن يصل إىل عتبة
الحرب ،ويشارك يف تحركات قرسية متزايدة عىل طول حدوده .كذلك،
قد تستمر التوغالت العســكرية املتكررة يف محيط تايوان عىل األرجح
وتمعــن الصني يف اخــراق املناطق املتنازع عليهــا ،مثل بحر الصني
الجنوبي والرشقي .يف الوقت نفســه ،سيتلقى جيش التحرير الشعبي

دعوات متزايــدة «للدفاع» عن بكني يف وجه العــدوان الخارجي ،وقد
يســتعمل «إخفاقات» األمريكيني وحلفائهــم ورشكائهم (مثل زيارة
كعذر مناسب
وفود سياســية أمريكية رفيعة املســتوى إىل تايوان)
ٍ
لتصعيد االضطرابــات ،وترهيب الرأي العام الخارجي ،وتزويد الجيش
بخربة متزايدة عىل أرض الواقع.
يف غضون ذلك ،قد تكســب الصني ثقة مفرطة بنفسها ،فتعترب
التنفيذ ا ُمل ّ
نســق للتدريب العســكري ضد تايوان يف شهر آب دليالً عىل
نجاح بكني يف إدارة األزمات املســتقبلية .لكن يعكس هذا النهج شكالً
يرسع انــدالع الرصاعات مع أن جيش
خطريا ً من ســوء التقدير ،وقد ّ
التحرير الشــعبي ليس مســتعدا ً لخوضها بعد .حتى اآلن ،يدرك يش
جني بينغ عىل ما يبدو أن الصني ليســت جاهزة لطرح نفسها كقوة
عسكرية بالشكل الذي تطمح إليه .لكن قد ال يدوم هذا الحذر وضبط
النفس إىل أجل غري مسمى ،ال سيما إذا حرص الفريق املحيط بالرئيس
عىل إرضاء زعيمه أكثر من اإلبالغ عن أوجه القصور الصينية.

اقــــتصــــاد
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الخطة الحكومية تتجاهل الفئات األكثر تضرّرًا من األزمة

االقتصاد ال يتعافى من دون حماية اجتماعية
مرّت "خطة التعافي اإلقتصادي" لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي
سريعًا على الشأن االجتماعي .التدهور الشامل لألحوال المعيشية
ألكثرية الشرائح لم يستأهل أكثر من صفحتين في الخطة الواقعة
في  32صفحة .ليس في األمر جهل للواقع ،إنما وعي كامل
لتسخيف المشكلة وحصرها بفئات قليلة ،لمعالجتها مستقب ً
ال
ّ
بـ"مسكنات" المساعدات الخفيفة .فأتت الخطة فاضحة إجتماعيًا،
بعدما ُضربت إقتصاديًا من بيت أبيها .ولم يتجرأ واضعوها لغاية اللحظة
على تحديد موعد لمناقشتها في مجلس النواب ،على الرغم من
إقرارها في أيار  ،2022وتعديلها مرة جديدة في أوائل أيلول الفائت.
خالـــد أبـــو شقــــرا
بعيدا ًعن أرقام الفجوة الساحقة ،والليلرة الفاضحة
والتعويضات الناقصة ،إتفق املجتمعون يف "الورشــة
التشــاركية عن التكامل بني السياســات االجتماعية
واالقتصادية وبرامج االصالح املنشــودة" ،التي عُ قدت
يف "املجلس االقتصــادي واالجتماعي والبيئي" ،بدعوة
من شــبكة املنظمات العربية غري الحكومية للتنمية،
عىل اســتحالة نجاح أي خطة ال تويل البعد االجتماعي
األهمية املطلوبــة .فـ"خطة الحكومــة ال تعرب عن
سياســة إجتماعية بقدر ما هي مجموعة من التدابري
الرسيعة املنــوي اتخاذها" ،بحســب املدير التنفيذي
للشــبكة زياد عبد الصمد" ،ذلك عىل الرغم من االنفاق
االجتماعي الرســمي الكبري نسبيا ً إنما املجتزأ ،ووجود
خطة واضحة يتــم تداولها من املبــادرات املجتمعية
وبدعم من املنظمــات الدولية ،تعتمد مقاربة مختلفة
نوعيا ً يف إطار معالجة التحديات االجتماعية .ما يحتم
الحاجة إىل اعتماد االســراتيجية الوطنية التي تنطلق
من املقاربة الحقوقية ،اي الحق بالحماية االجتماعية.
والتي تعالج  3محاور أساسية هي :االستجابة الرسيعة
لالحتياجات املتزايدة .املســاواة بني املواطنني .تأمني
العدالة يف الفرص.

إفقار شامل

مشــكلة السياســة االجتماعية يف خطــة التعايف
الحكومية يف نســختها األخرية ،املدرجــة تحت عنوان
"ملفات الحكومة اللبنانية يف سياســات االصالح املايل
واالقتصادي" تاريخ  9أيلــول  ،2022أنها تعالج األزمة
االجتماعية من زاوية الفقر .وهــذا ما ال ينطبق اليوم
عىل الواقع ولم يكن ينطبق يف الســابق" ،بحسب الخبري
يف التنمية أديب نعمه .فـ"نســبة الفقر يف لبنان كانت
يف العام  1998تقدر بـ  35يف املئة .وبعد  3ســنوات عىل
انفجار األزمــة يف العام  2019لم يعد يجوز الحديث عن
فئة فقرية تحتاج إىل املساعدة إنما عن تدهور يف االحوال
املعيشية للمواطنني اللبنانيني وإفقار شامل".
يظهر بحسب األرقام بوضوح أن نسبة األرس التي
تتقاىض دخالً يقل عن  600دوالر أمريكي ارتفعت من 18
يف املئة يف العام  2019إىل  84يف املئة يف العام  .2022ويبني
الجدول املرفق أدناه أن  3يف املئة فقط من العائالت يزيد
دخلها الشهري عن  600دوالر( .رسم رقم )1

 %62عمالة غير نظامية

من املؤرشات الخطرية التي ســجلها لبنان يف العام
 2022باملقارنــة مع العام  2019اســتنادا ً إىل االحصاء
املركزي ،هي:

اإلستراتيجية البديلة للحماية اإلجتماعية (رسم رقم )2

عبد الصمد ونعمه

 إنخفاض نسبة الســكان املؤمّ نني صحيا ً من  55يفاملئة إىل  49يف املئة.
 تراجع نسبة التأمني الصحي الخاص من  22يف املئةإىل  14يف املئة (طبقات وسطى).
 تراجع معدل النشــاط االقتصادي من  49يف املئة إىل 43يف املئة.
 إرتفاع معدل البطالة من  11.4يف املئة إىل  30يف املئة(بحسب الرتعيف الضيق) وارتفاع البطالة الجزئية يف
أوساط الشباب من  29يف املئة إىل  64يف املئة.
 إرتفاع نسبة العمل غري النظامي من  55يف املئة منالقوى العاملة إىل  62يف املئة ،وتراجع نســبة العاملني
النظاميني يف القطاع النظامي من  45يف املئة إىل  35يف
املئة.
 إرتفاع نسبة االعتماد عىل املساعدات الحكومية من 5يف املئة إىل  11يف املئة.
 إرتفاع نسبة األرس التي تتلقى تحويالت من أفرادهااملسافرين من  10يف املئة إىل  15يف املئة.

اللقاء الحواري التشــاركي ضم مجموعة من
الخرباء وواضعي السياســات ،كان قــد افتتحه
رئيــس املجلس شــارل عربيد باعالنــه عن تبلغ
املجلــس الخطة من دون املشــاركة بوضعها .مع

كل هذه املؤرشات الســلبية تعترب بحسب نعمه
"عملية إفقار شــامل ،مقابل وجود قلــة قليلة لم
تستطع املحافظة عىل وضعها السابق فحسب ،إنما
استفادت وزادت ثرواتها" .ولهذا االمر تبعات معاكسة
تماما ً للرتكيز االحادي الجانب يف املعالجات الذي يرتكز
عىل سياسات الحماية االجتماعية ومكافحة فقر نحو
 17يف املئة من الســكان .من هنا يرى نعمه "رضورة
إعادة االعتبار للمكون االجتماعي للتنمية والسياسات
االجتماعيــة بمعناها العــام ،ويف صميمها الحماية
االجتماعية .وعىل املعالجات أن تبدأ بالبعد االجتماعي،
ومن بعده االقتصادي ومن ثم الســيايس .وهذا هو
املســار الطبيعي الذي يجب أن تكتب عىل أساســه
خطة التعايف ،وهو املســار املنسجم مع توقيع لبنان
عىل أهداف االلفية للتنمية املستدامة ،التي تركز عىل
تحقيق التنمية بمفهومهــا االقتصادي واالجتماعي
الشامل.
يف الوقت الــذي تركز فيه خطة التعايف للدولة عىل
برنامج  ESSNأي "مرشوع شــبكة األمان االجتماعي
املخصص لـ  147ألف عائلة بكلفة  246مليون دوالر،
فان البديــل برأي نعمة يتمثــل يف االنتقال إىل نموذج
بديل شــامل يمكن تنفيذه يف لبنان .وقد جرى وضعه
بالتعاون بني منظمة العمل الدولية  ILOواليونيســف
( .UNICEFرسم رقم  )2هذا باالضافة إىل انه ال معنى
ألي إجــراء إجتماعي ما لم يج َر ضبط االنهيار النقدي
وتدهور سعر الرصف مع القدرة عىل تأمني الخدمات
العامة للمواطنني ويف مقدمها الكهرباء والنقل العام.
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الخطة والضرائب

رضب املضمــون االجتماعي يظهــر بوضوح يف
السياســة الرضيبية املنوي اتباعها .حيث ســرتفع
الرضائب غري املبارشة بمقدار تسعة أضعاف بني العامني
 2021و ،2026بماملقارنة مع زيادة بأقل من  4أضعاف
للرضائب املبارشة للفرتة نفسها (رسم رقم .)3
يف الوقت الذي سيُعمل فيه عىل زيادة نسبة الرضيبة
عىل القيمة املضافة من  11إىل  15يف املئة ستبقى رضيبة
الرشكات عند حدود  17يف املئــة .وهذا ما يمثل انحيازا ً
اقتصاديا ً بحسب نعمة .الن هدفهم ليس زيادة رفاهية
املواطنني ،إنما مراعاة بعض املصالح الخاصة".

خطة مفككة

العلم أن اســتطالع رأي املجلس أصبح الزاميا ً بكل
ما يتعلق بالخطط والرؤى ذات الطابع االقتصادي
واالجتماعي والبيئي .أما يف ما يتعلق بالخطة فهي
أقرب للمفاهيم منها إىل خطة متكاملة .والالفت يف
رأي عربيد أن أرقام الخطة هي عبارة عن إسقاطات
تطرح أسئلة أكثر مما تقدم أجوبة وتحديدا ً يف الشق
املايل والنقدي .وهي اعجز عن إعادة تفعيل االقتصاد
وإطالق عجلتي النمو والتنمية ،خصوصا مع عدم
أخذها باالعتبار التغريات املجتمعية التي حصلت مع
بدء األزمة .وعليه عىل الخطة أن تكون أكثر شموال ً
وأكثر تشــاركية منبثقة من القاعدة التي تضم كل
أصحاب املصلحة.
ال شبيه إلهمال الحكومة يف خطة التعايف وسياسات
معالجة الفقر إال دفن النعامة رأسها يف الرمال .وكما لن
تختفي النعامة ،ستبقى املشاكل االجتماعية ويف مقدمها
الفقر علة املجتمع وسببا ً لعدم ازدهاره و تعافيه مهما
زينت االرقام واملؤرشات االقتصادية بااليجابية.

المعالجات اإلجتماعية أو ً
ال

الضرائب غير المباشرة تزداد  9أضعاف (رسم رقم )3
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إقـــــتــــصــــاد
العـــدد  - ٩٨٧السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ١٧تشرين الثاني 2022

لن تستهدف أقل من منع صعود الصين كقوة تكنولوجية فائقة

الحرب األميركية ـ الصينية  ...إقتصادية بامتياز

"يف املؤتمــر الوطنــي العرشين للحزب
دونالد ترمب ،الذي اســتهدف رشكات فردية
الشيوعي الصيني الشهر املايض ،أصبح حكم
مثل هواوي .الواقع أن التدابري الجديدة مذهلة
الرجــل الواحد يف عهد يش جينبينغ راســخا ً
يف طموحها ،فال تستهدف أقل من منع صعود
بالكامل .برغم أن الصني الشــيوعية لم تكن
الصني كقوة تكنولوجية فائقة.
َقـــط دولة ديمقراطية ،فإن قادتها بعد ماو
تتحكم الواليات املتحدة بالفعل يف بعض
تيس تونغ كانوا حريصني عىل االســتماع إىل
األجزاء األكثر أهمية يف سلســلة توريد أشباه
نبض الجماهري وأصوات البســطاء ،وبالتايل
املوصالت العاملية ،بما يف ذلك "نقاط االختناق"
تمكنوا من عكس السياســات الفاشلة قبل
مثل األبحاث املتقدمة وتصميم الرشائح .عىل
أن تصبح كارثية" .ما سبق
حد تعبــر غريغوري ألني من
مركز الدراسات االسرتاتيجية
مقدمة مقالــة كتبها اني
والدوليــة ،يرتتب عىل التدابري
رودريك ،أســتاذ االقتصاد
السيايس الدويل يف كلية جون التكنولوجيات الحديثة الجديدة "درجة غري مسبوقة
وأشباه الموصالت
من تدخل الحكومة األمريكية
إف كينيدي للعلوم الحكومية
بجامعة هارفــارد ،ورئيس والذكاء الصناعي ...أبرز ليس فقــط للحفــاظ عىل
التحكــم يف نقاط االختناق بل
الرابطة االقتصادية الدولية
ميادين التنافس الحاد
وأيضا لبدء سياســة أمريكية
ومؤلف كتاب (حديث رصيح
جديدة لتضييق الخناق بشــدة عىل أقســام
عن التجارة :أفكار القتصاد عاملي عاقل).
ضخمة من صناعة التكنولوجيا الصينية ــ
وفقا ً للكاتــب ،يمثل تركيز يش جينبينغ
خنق بنية القتل".
للســلطة نهجا ً مختلفاً ،وال يبرش هذا النهج
بالخري يف ما يتصل بالكيفية التي ســتتعامل
بهــا الصني مــع مشــكالتها املتصاعدة ــ
استراتيجية بايدن
االقتصاد املنهك ،والسياسات املكلفة الرامية
تتألف اسرتاتيجية بايدن من أربعة أجزاء
إىل خفض اإلصابات بمرض فريوس كورونا إىل
مرتابطة تستهدف جميع مستويات سلسلة
ِ
الصـفر ،وانتهاكات حقوق اإلنسان املتنامية،
التوريد .تتلخــص األهداف يف حرمان صناعة
والقمع السيايس.
الذكاء االصطناعــي الصينية من القدرة عىل
أضاف الرئيــس األمريكي جــو بايدن
الوصول إىل الرقائــق املتقدمة؛ ومنع الصني
إىل هذه التحديات بدرجــة كبرية بإطالق ما
من تصميم وإنتاج رقائق الذكاء االصطناعي
أســماه إدوارد لوس من صحيفة فاينانشال
يف الداخل من خالل تقييد القدرة عىل الوصول
تايمز "حربا ً اقتصادية شاملة عىل الصني".
إىل برامج تصميم الرقائق األمريكية ومعدات
تصنيع أشباه املوصالت املصنوعة يف الواليات
قبل مؤتمر الحزب مبــارشة ،أعلنت الواليات
املتحدة؛ ومنع الصني من إنتاج معدات تصنيع
املتحدة مجموعة واسعة من القيود عىل بيع
أشــباه املوصالت عن طريق حظــر إمدادها
التكنولوجيات للرشكات الصينية .وكما يشري
باملكونات األمريكية.
لوس ،ذهب بايدن إىل أبعد مما ذهب إليه سلفه
كان هذا النهج مدفوعا ً بوجهة نظر من
ِ
ُـجـمـع عليها الحزبان
جانب إدارة بايدن ،ي
بدرجة كبرية ،ومفادها أن الصني تشكل تهديدا ً
كبريا ً للواليات املتحدة .لكن ماذا تهدد الصني
عىل وجه التحديد؟ إليكم كيف يعرب بايدن عن
من املؤكــد أن الحكومــة الصينية
ذلك يف مقدمة اسرتاتيجية األمن الوطني التي
ليســت ضحيــة بريئة .فقــد أصبحت
أطلقها مؤخرا" :تُ
ِ
ـضـمـر جمهورية الصني
عدوانية عىل نحو متزايد يف اســتعراض
الشعبية النية ،وعىل نحو متزايد القدرة ،إلعادة
قوتها االقتصادية والعسكرية ،برغم أن
تشكيل النظام الدويل لصالح نظام جديد تميل
أفعالها كانت مقترصة يف األغلب األعم عىل
معه كفة امليزان العاملي لصالحها".
جريانها .عىل الرغم من تطمينات سابقة،
عملت الصني عىل عســكرة بعض الجزر
إنها تمثل تهديدًا
االصطناعية التي بنتهــا يف بحر الصني
تُـعَ ـــد الصني تهديدا ً ليس ألنها تقوض
الجنوبي .وفرضــت عقوبات اقتصادية
أي مصالح أمنية جوهرية أمريكية ،بل ألنها
عىل أسرتاليا عندما دعت إىل إجراء تحقيق
ســتكون راغبة يف ممارسة النفوذ عىل قواعد
2019
بشأن منشأ مرض فريوس كورونا
النظام الســيايس واالقتصــادي العاملي مع
انتهاكاتها
(كوفيــد .)-19ومن املؤكد أن
اكتســابها املزيد من الثراء والقوة .من ناحية
اإلدانة
تستدعي
لحقوق اإلنسان يف الداخل
أخرى" ،تظل الواليات املتحدة ملتزمة بإدارة
الديمقراطية.
من قِ ـبل الدول
املنافسة بني بلدينا بشكل مسؤول" ،مما يعني
حقا ً أن الواليات املتحــدة تريد أن تظل القوة

ليست ضحية بريئة

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إنذار عام
إن رئيــس دائرة التحصيــل يف مديرية
الرضيبة عىل القيمة املضافة ،يدعو جميع
الخاضعني لهذه الرضيبة إىل تســديد ما
يتوجب عليهم من رضيبــة عىل القيمة
املضافــة وغرامات ملحقــة بها ناتجة
عن التصاريــح الدوريــة املقدمة قبل
 2009/1/1وكذلك التكاليف اإلضافية
والتكميلية الصادرة قبــل هذا التاريخ،
وذلك خالل خمسة عرش يوما ً من تاريخ
نرش هذا اإلنذار العام يف الجريدة الرسمية
مع مراعاة النصــوص القانونية املرعية
اإلجراء بتاريخ النرش.
يعترب هــذا اإلنذار العــام بمثابة تبليغ
شــخيص لكل خاضع ،وقاطعــا ً لعامل
مرور الزمن.
بريوت يف  19ترشين االول 2022
رئيس دائرة التحصيل
كلوديا غنيمة
التكليف 517
إعالن عن وضع جداول التكليف
األساسية قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية بيت شباب-الشــاوية

والقنيطرة عن وضع جــداول التكليف
األساسية لكافة الرسوم البلدية عن عام
 2022وما قبله قيد التحصيل عمالً بنص
املادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر إىل ما ييل:
أوالً :عمالً بنص املــادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60عىل املكلفني
املبادرة فورا ً إىل تســديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شــهرين من
تاريخ اإلعالن يف الجريدة الرسمية.
ثانياً :عمــاً بنص املادة  109من قانون
الرسوم البلدية  ،88/60تفرض غرامة
تأخري وقدرها ( 2%إثنــان باملئة) عن
كل شهر تأخري عن املبالغ التي لم تسدد
خالل املهلة املبينــة يف البند األول أعاله،
ويعترب كرس الشهر شهرا ً كامالً.
يعترب هذا اإلعالن بمثابة إنذار شــخيص
قاطع ملرور الزمن عن جميع املستحقات
واملتأخرات املتوجبــة للبلدية تجاه كافة
املكلفني عن السنني السابقة.
رئيس بلدية بيت شباب-
الشاوية-القنيطرة
الياس األشقر
التكليف 526

التي ال يســتطيع أحد أن يتحداها يف تشكيل
وصياغــة القواعد العامليــة يف التكنولوجيا،
واألمن السيرباني ،والتجارة ،واالقتصاد.
بالرد بهذه الطريقة ،تضاعف إدارة بايدن
الجهود لتعزيز تفوق الواليات املتحدة بدال ً من
استيعاب حقائق عا َلـم ما بعد القطب الواحد.
وكما توضــح ضوابط التصديــر الجديدة،
فقــد تخلت الواليــات املتحدة عــن التمييز
بني التكنولوجيات التي تســاعد املؤسســة
العســكرية الصينية بشــكل مبارش (وهي
تشكل بالتايل تهديدا ً لحلفاء الواليات املتحدة)
والتكنولوجيات التجارية (التي قد تنتج فوائد
اقتصادية ليس فقط للصني بل آلخرين أيضاً،
بما يف ذلك الرشكات األمريكية) .وكانت َ
الغ َلبة
ألولئك الذين يزعمون أنه من املستحيل الفصل
بني التطبيقات العسكرية والتجارية.
بــراي الكاتــب آني رودريــك تجاوزت
الواليات املتحدة خطا ً مهمــا ً اآلن .يثري مثل
هذا النهج العريض مخاطر كبرية يف حد ذاته

تغيير نهج العولمة
كانت مشــكلة العوملة املفرطة
أننا سمحنا للبنوك الكربى والرشكات
الدوليــة بكتابة قواعــد االقتصاد
العاملي .من املناسب تماما ً أننا نتحرك
اآلن بعيدا ً عــن ذلك النهــج ،نظرا ً
ملدى الرضر الذي ألحقه بنســيجنا
االجتماعــي .اآلن أصبحت الفرصة
سانحة لصياغة عوملة أفضل .ولكن
من املؤســف أن القــوى العظمى
اختارت يف ما يبدو مسارا ً مختلفاً ،بل
وحتى أسوأ .وهي اآلن تسلم مفاتيح
االقتصــاد العاملي إىل مؤسســاتها
األمنية الوطنية ،مما يعرض السالم
واالزدهار العامليني ملخاطر جسيمة.

ــ حتى وإن كان من املمكــن تربيره جزئيا
بالطبيعة املتشــابكة للقطاعــات التجارية
والعســكرية يف الصني .بالنظــر إىل القيود
األمريكية الجديدة بشــكل صحيح عىل أنها
تصعيد عدواني ،ســتجد الصني الطرق التي
يمكنها من خاللها رد العدوان ،مما يزيد من
التوترات ويؤجج املخاوف املتبادلة .تســعى
القوى العظمــى (كل الدول يف حقيقة األمر)
إىل رعاية مصالحهــا وحماية أمنها الوطني،
فتتخذ تدابــر مضادة يف مواجهة قوى أخرى
حسب الرضورة .ولكن يستلزم النظام العاملي
اآلمن واملزدهر واملســتقر أن تكون مثل هذه
االستجابات خاضعة ملعايرة دقيقة .هذا يعني
أنها يجب أن تكون مرتبطة بوضوح بالرضر
الذي تسببت سياسات الجانب اآلخر يف إحداثه
وأن يكــون املقصود منها فقط التخفيف من
التأثريات السلبية املرتتبة عىل هذه السياسات.
ال ينبغي مالحقة الردود واالستجابات لغرض
رصيح يتمثــل يف معاقبة الطــرف اآلخر أو
إضعافه يف األمد البعيد.
يعمل النهج األمريكي الجديد يف التعامل
مع الصني أيضا عىل خلق نقاط عمياء أخرى.
تؤكد اسرتاتيجية األمن الوطني عىل "التحديات
املشــركة" مثل تغري املناخ والصحة العامة
العاملية ،حيث سيكون التعاون مع الصني بالغ
األهمية .لكنها ال تعرتف بأن االنخراط يف حرب
اقتصادية ضد الصني تقــوض الثقة وآفاق
التعاون يف هذه املجاالت األخرى .وهي تشوه
أيضا األجندة االقتصاديــة املحلية من خالل
رفع هدف التفوق عىل الصني إىل مستوى من
األهمية أعىل من أهــداف أخرى أعظم قيمة
واستحقاقاً .إن االســتثمار يف سالسل توريد
أشباه املوصالت والذي يحتاج إىل رؤوس أموال
ضخمة ومهارات عظيمة ــــ وهو ما تركز
عليه السياسة الصناعية األمريكية حاليا ً ــ
يُـعَ ـد أكثر الطرق تكلفة لخلق وظائف جيدة
يف االقتصاد األمريكي ملن هم يف أشــد الحاجة
إليها.
(بروجكت سانديكيت ،ونبأ املعلوماتية)

أخبار سريعة
إفالس إضافي في ّ
منصات
ّ
المشفرة
العمالت
ذكر تقرير أن منصة إقراض
العمالت المشفرة "بلوك في
 "BlockFiتستعد للتقدم بطلب
إلعالن اإلفالس ،مع تعرضها
بشكل كبير لمنصة "إف تي
إكس".
ونقلت صحيفة "وول ستريت
جورنال" عن أشخاص على
صلة باألمر قولهم إن منصة
إقراض العمالت المشفرة تخطط
لتسريح بعض موظفيها ،مع
االستعداد لتقديم طلب محتمل
لإلفالس وفقا ً للفصل الحادي
عشر من القانون األميركي.
وكانت "بلوك في" قد علقت
عمليات السحب ووضعت قيودا ً
على النشاط عبر المنصة في
األسبوع الماضي ،مشيرة إلى
عدم قدرتها على تشغيل األعمال
بشكل معتاد بالنظر إلى عدم
اليقين حيال أعمال "إف تي
إكس".

 6.4مليارات دوالر غرامات
إرتفعت عقوبات إنفاذ القانون
المفروضة من جانب لجنة
األوراق المالية والبورصات
األميركية لمستوى قياسي جديد
في العام المالي .2022
وقالت لجنة البورصات
األميركية في بيان ،إن قرارات
إنفاذ القانون من جانب اللجنة
تسببت في غرامات وأموال تمّ ت
إعادتها إلى المستثمرين بقيمة
 6.4مليارات دوالر ،مقابل 3.9
مليارات دوالر في العام المالي
.2021
وأضافت لجنة األوراق المالية:
"ال نتوقع تحطيم هذه األرقام
القياسية ووضع أخرى جديدة
كل عام ،ألننا نتوقع تغيير
السلوكيات ،وامتثال الشركات".
وتضمنت القضايا في العام
المالي الماضي غرامات ضد
بنوك كبرى بسبب استخدام
خدمات رسائل خارجية مثل
"واتساب" في القيام بأعمال
رسمية ،باإلضافة إلى تسوية
مع "بوينج" بشأن خداع
المستثمرين حول سالمة
طائرات " 737ماكس".

منصة لبنانية لمواجهة اإلنهيار وزيادة الصادرات
ّ
ّ
املنصة اللبنانيــة للتصدير ،وهي موقع
تــ ّم أمس إطالق
فريد ألنه جامع وشــامل وهذا كان تحديّا ً كبريا ً أمام الرشكة
ّ
ّ
منصات تجارية متطوّرة.
املتخصصة يف إنشاء
تمّ ــت عملية اإلطــاق يف مؤتمر صحايف عقــد يف فندق
"فينيسيا" ،يف حضور ممثّلني عن الجهات الرسمية وفاعليات
من القطــاع الخاص ،يف إطار املســاعي الهادفة إىل مواجهة
االنهيار االقتصادي وزيادة الصادرات مقابل خفض الواردات،
ووضع س ّلة معلومات كاملة أمام املنتج اللبناني ليتم ّكن من
تسويق إنتاجه واالرتباط مع املشــرين يف أيّ مكان يف لبنان
ً
كلمة أ ّكد
والعالم .وألقى مدير رشكة "إيكومز" كريم الذهبي
ّ
منصات التسويق اإللكرتوني" ،شاكرا ً مؤسسة
فيها "أهمية
 TIFعىل دعمها املرشوع.
ّ
املنصــة اللبنانية للتصدير
وقالت رئيســة مجلس إدارة
ّ
املنصة إىل تعريــف اللبنانيني عىل
مرياي شــوفاني "تهدف
املنتج اللبنانــي ووضع هذه املنتوجات بــن أيدي اللبنانيني
عىل مساحة الوطن وربط املناطق ببعضها لتنشيط األسواق
املحليّة بالجملة والتجزئة.
والهدف الثاني توفري املنتج ليكــون جاهزا ً للتصدير إىل
ك ّل دول العالم مــن رشكات وأفراد وللمغرتبــن اللبنانيني،
بالتعاون مع املؤسسات الرسمية ووزارات االقتصاد والزراعة

والخارجية" .وأعلنت شوفاني عن "سلسلة من االجتماعات
يف مق ّر الهيئــات االقتصادية لتبيان الحاجات والخصوصيات
التي يجب مراعاتها يف تطوير اإلنتاج لضمان الجودة والتكامل
بني القطاعات االقتصادية والهيئات الحكومية واملؤسســات
االجتماعية".
وأشــار املدير العام لوزارة االقتصــاد محمد أبو حيدر،
ّ
املنصة يف مســاعدة املنتجني عــى التأ ّكد من التغليف
إىل دور
والفحوص املخربية املطلوبة .وذكــر خطط وزارة االقتصاد
والخدمات الرقمية التي ســتطلقها قريبــاً ،متناوال ً أهمية
االســتثمار يف تكنولوجيا املعلومات" ،مشــدّدا ً عىل "رضورة
إرشاك البلديات واإلدارات املح ّلية لتسهيل العمل عىل املنتجني".
وتناول رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق محمد
شقري أهمية الصناعة اللبنانية واإلنتاج اللبناني خصوصا ً يف
ّ
املنصة".
هذه الظروف ،مشددا ً عىل" أهمية
وأ ّكد املدير العــام لوزارة الزراعة لويس لحود "أهمية
املنصة بالنسبة اىل املزارعني واملنتجني الزراعيني للتصنيع
الغذائــي والحرفيني" ،مذ ّكرا ً "بالتجــارب الناجحة التي
حصلــت يف ملــف النبيذ والتعــاون القائم بــن الوزارة
وامللحقــن االقتصاديني والســفراء لتســهيل التصدير
اللبناني إىل الخارج".

تــتــــــــمــات
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باريس لتذليل "عقبة باسيل" :ال "مقايضة"...

ويف هذا اإلطار ،كشفت املصادر املواكبة أن «الفرنسيني أبلغوا باسيل
منــذ لحظة وصوله ّ
أن إطالة أمد الشــغور قد يــؤدي اىل تفاقم األزمات
وتدهور األمن االجتماعي يف لبنان ما سريتد عليه عكسيا ً من خالل تعزيز
حظوظ وصول مرشحني يرفض وصولهم إىل رئاسة الجمهورية ،وبالتايل
كانت النصيحة الفرنسية له ّ
أن يقبل بأن يكون ناخبا ً فاعالً يف االستحقاق
الرئايس بدل أن يفوته قطار التسوية الرئاسية الذي يجري التحضري جديا ً
النطالقه يف وقت قريب» ،مشــر ًة إىل ّ
أن «قنوات التواصل الديبلوماسية
مستمرة بني باريس و»حزب الله» يف هذا الصدد واألمور تسري يف االتجاه
الصحيح إلنهاء الشغور يف أرسع وقت ممكن».
وعن الظروف املحيطة بالزيارة ،أفــادت املصادر ّ
أن تحديد موعدها
أتى «بوســاطة قطرية» نتيجة املحادثات التي كان قد أجراها باسيل مع
املســؤولني يف الدوحة ،بحيث اســتفاد من عنرص دخول قطر الفاعل يف
ملف ترسيم الحدود مع إرسائيل وعملية التنقيب عن النفط والغاز «لشبك
امللفات ببعضها عرب طلبه من املســؤولني القطريني لعب دور إيجابي يف
تقريب وجهات النظر بينه وبني الفرنسيني يف امللف الرئايس».
لكن وبخــاف ما كان يطمح إليــه أتى جــدول لقاءاته يف باريس
«تحت ســقف هذه الطموحات» خصوصا ً بعدما لم يتمكن من االجتماع
مع الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون ،واالكتفاء بتحديد مواعيد له مع
عدد من النواب الفرنســيني باإلضافة إىل املستشار الرئايس باتريك دوريل
ومسؤولني آخرين يف «خلية األزمة اللبنانية».
وكان باســيل قد التقى يف يــوم زيارته األول أمــس مجموعة من
الصحافيني اللبنانيني والفرنســيني واألجانب ،ونقل إعالميون شاركوا يف
اللقاء أنه كان شديد الحرص عىل «رفض تسجيل حديثه ورفض الخوض
يف أي أسماء مرشحة للرئاسة» ،بينما لفت انتباههم أنه عندما سئل من
أحد الصحافيني عن احتمال وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون إىل
رئاسة الجمهورية ،آثر عدم اإلجابة مبارش ًة عىل السؤال مكتفيا ً بـ»حركة
إيمائية برأسه» تدل عىل «تهميش هذا االحتمال واالستهزاء به».

التر ّكز الهائل في الودائع يفضح سوء توزيع...

ومما يظهر يف الجداول أن نسبة الودائع التي ترتاوح بني  3آالف و100
ألف دوالر التي يفرتض ،أن يعوض عليها بشكل كامل يف الخطة الحكومية،
ال تشكل ســوى  14يف املئة من مجمل الودائع املرصفية .وعدا عن هزالة
هذا الرقم ،فهو يوضع ،بحسب نعمة ،من أجل «تدجني املودعني وجعلهم
يرضون بــأي مبلغ .يف حني أن املنطق يفرتض تصنيف الودائع بشــكل
دقيق ،وتحديد تلــك املجمّ عة بعرق الجبني ،واالخرى الناتجة عن عمليات
املضاربة ،والتي اســتفادت من الفوائد الفاحشة .وعليه يكون التعويض
عىل هذا األســاس .وما يؤكد صحة هذه النظرية مراجعة جدول اإلنفاق
العام يف لبنان بني االعــوام  1997و .2018حيث يظهر أن الفوائد وحدها
استأثرت بـ  76مليار دوالر ،يف حني بلغ اإلنفاق عىل الكهرباء  21.6مليار
دوالر ،و 69.3مليــار دوالر عىل الرواتب واالجور ،و 15.5مليار دوالر فقط
عىل االستثمار».

إستهداف ناقلة وقود بمسيّرة...

وذكرت رشكة «ايسرتن باسيفيك شــيبينغ» ومق ّرها سنغافورة ّ
أن
السفينة «باســيفيك زيركون» أُصيبت «بمقذوف عىل مسافة  150ميالً
ً
تقريبا ً قبالة ساحل عُ مان»،
موضحة أنّه «ال توجد تقارير عن إصابات أو
تلوث» .وأشــارت الرشكة التي يملكها عوفر إىل أن «هناك بعض األرضار
ترسب للوقود أو دخول
الطفيفة التي لحقت ببدن السفينة ولكن ال يوجد ّ
للمياه» .يف حني دانت الواليات املتحــدة الهجوم عىل ناقلة النفط متّهمة
إيران بتنفيذه ،يف بيان صادر عن مستشار األمن القومي جايك سوليفان.
وقال سوليفان« :بعد مراجعة املعلومات املتاحة ،نحن متأكدون من
أن إيران يحتمل أن تكون قد ّ
ّ
مسية ،وهو
نفذت هذا الهجوم باســتخدام
سالح مميت تستخدمه بشــكل متزايد وعرب عمالئها يف ك ّل أنحاء الرشق
األوسط وتنقله إىل روسيا الستخدامه يف أوكرانيا» ،مؤكدا ً أنّه «سنعمل مع
رشكائنا وحلفائنا ملحاسبة إيران والر ّد بالوسائل املناسبة».
ويف الســياق ،أوضح مســؤول إرسائييل لوكالة «فرانس برس» أن
الرضبة هدفها «تعكري أجواء» مونديال قطر ،الفتا ً إىل أن «السفينة مملوكة
ّ
جزئيّا ً إلرسائيل» .وكشــف أن
«مسية إيرانية من نوع «شاهد  »136هي
التي رضبت الســفينة املحمّ لة بالوقود ،وهي من نوع الطائرات بال طيار
التي يبيعها اإليرانيون للروس الســتخدامها يف أوكرانيا» .ونفى املسؤول
التلميحات بأن الرضبة ترقى إىل «انتصار إيراني» عىل إرسائيل ،مشــرا ً
إىل أنها «ليست ناقلة نفط إرسائيلية» .كما تحدّث مسؤول إرسائييل آخر
لوسائل إعالم إرسائيليّة عن أن الرضبة تهدف إىل رصف االنتباه عن إحباط
أجهزة األمن الجورجية محاولة اغتيال رجل أعمال إرسائييل خ ّ
ططت له
خلية إيرانية.
وعىل صعيد «ثورة النساء» املندلعة يف إيران والقمع املتصاعد للنظام
يف وجه الناشــطني يف الداخل والخارج عىل ح ّد ســواء ،تســعى طهران
إىل خطف أو قتل أشــخاص يُقيمون يف اململكــة املتحدة تعتربهم «أعداء
النظام» ،وفق ما كشف مدير جهاز االستخبارات الداخلية الربيطاني «أم
آي  »5كني ماكالوم ،مشــرا ً إىل الكشف عن  10خطط عىل األق ّل من هذا
النوع خالل العام الجاري.
وح ّذر ماكالوم خالل خطاب يف مقر الوكالة من أن إيران «تُمثّل تهديدا ً
مبارشا ً للمملكة املتحدة ،من خالل أجهزة استخباراتها العدائية» ،يف وقت
فرضت فيــه الواليات املتحدة عقوبات عىل صحافيَني و 4مســؤولني يف
هيئة إذاعة وتلفزيون إيران عىل خلفية ّ
بث مقابالت عىل شكل اعرتافات
إليرانيني أو مزدوجي جنسية محتجزين.
ّ
ً
واســتنكرت واشــنطن خصوصا بث الهيئة «مقابالت تلفزيونية
ألشــخاص أُجربوا عىل القول ّ
إن أقاربهم لم يُقتلوا عىل أيدي الســلطات
اإليرانية خالل التظاهرات بل ماتوا ألسباب طبيعية أو حوادث» ،بحسب
بيان وزارة الخزانة األمريكية .كما فرضت كندا عقوبات جديدة عىل إيران
تستهدف أفرادا ً متو ّرطني يف انتهاكات لحقوق اإلنسان ورشكات تتّهمها
ّ
بمسيات الستخدامها يف الحرب ض ّد أوكرانيا.
بتزويد روسيا
وأوضحــت وزارة الخارجية الكندية أن هذه هي الحزمة الخامســة
من العقوبات التي تفرضها كندا عىل إيران هذا العام وتســتهدف  6أفراد
وكيانَــن ،بينما أصدر القضاء اإليراني  3أحــكام إضافية باإلعدام بحق
مرتكبي «أعمال شــغب» ،لريتفع إىل  5عدد العقوبات القصوى املرتبطة
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باالحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني ،يف محاولة لتخويف الثوار
وقمع الحراك الشعبي املتصاعد.
وشــهد ليل الثلثاء  -األربعاء أعمال عنــف يف مدن إيرانية عدّة ،فيما
كان متظاهرون يحتجّ ون بمناسبة مرور  3أعوام عىل قمع دا ٍم لسلسلة
من التظاهرات انطلقت يف ترشين الثاني  2019عىل خلفية ارتفاع أسعار
الوقود.
ويف فيديــو نــره موقــع « 1500تصویر» أمــس ،ظهر عرشات
املتظاهرين وهم يهتفون حول نار يف طهران ليالً« :ســنُقاتل! سنموت!
سنســتعيد إيران!» .ويف فيديو آخر ،بدا عنارص من قوات األمن يُطلقون
ّ
النار من
منصة مرتو تحت األرض عىل أشخاص عىل الرصيف املقابل ،ما
تسبّب يف رصاخ وسقوط األشخاص املستهدفني.
ونقلــت وكالة «إرنا» عــن مصدر عســكري أن العقيد يف «الحرس
الثوري» رضا أملايس ُقتل «عىل يد مثريي شغب مجهولني يف مدينة بوكان»
ذات الغالبية الكردية يف محافظة أذربيجان الغربية .كما ُقتل عنرص آخر
مــن «الحرس» هو رضا آذربار ج ّراء إطالق نــار من قبل «مجهولني» يف
مدينة كامياران يف محافظة كردستان .ويف مدينة شريازُ ،قتل عنرص من
«الباسيج».
كذلكُ ،قتل  5أشــخاص وأُصيب  10آخرون بجروح ج ّراء إطالق نار
من قبل «إرهابيني» كانوا عىل متن د ّراجتني ناريتني ،اســتهدف محتجني
وعنارص من قوات األمن يف محافظة خوزستان يف جنوب غرب إيران ،وفق
ما أفاد اإلعالم الرسمي أمس.
فرنسيّاً ،ندّد الرئيس إيمانويل ماكرون بـ»عداء إيران املتنامي» تجاه
فرنســا املتمثل بـ»االحتجاز غري املقبول لرهائن» ،داعيا ً طهران «للعودة
إىل الهدوء وروح التعاون» .وأشــاد بـ»شجاعة ورشعية  ...ثورة النساء
والشباب اإليراني» ،معتربا ً أن هؤالء النساء والشباب «يُدافعون عن قيمنا،
مبادئنا العاملية».
نوويّاً ،أعرب املدير العــام للوكالة الدولية للطاقــة الذرية رافاييل
غرويس عن أمله يف اإلبقاء عىل زيارة مق ّررة إليران بحلول نهاية هذا الشهر
ملحاولة حلحلة قضية  3منشــآت اكتُشفت فيها آثار يورانيوم رغم عدم
ترصيح إيران عن أنشطة نووية فيها ،وذلك بعد ترصيحات رئيس منظمة
الطاقة الذرية اإليرانية محمد إسالمي ّ
بأن الزيارة غري مطروحة عىل جدول
األعمال حاليّاً.
ويف مواجهة عدم إحراز تقدّم يف شــأن هذا امللف املع ّلق منذ أشــهر،
قدّمت الواليات املتحدة والدول األوروبّية الثالث األطراف يف االتفاق النووي
اإليراني (اململكة املتحدة وفرنســا وأملانيا) مرشوع قرار مســاء الثلثاء
للوكالة الدولية للطاقــة الذرية يُدين طهران لعــدم تعاونها مع الهيئة
األممية .واعترب إسالمي أن الدول األربع «صاغت مرشوع قرار وأحرضت
مســتندات تُدرك أنها غري صحيحة ،وهذا مرفوض من قبل الجمهورية
اإلسالمية».

الغرب :الدفاعات األوكرانية مصدر الصاروخ...

من جهتها ،أكدت وزارة الدفاع الروسية أن رضباتها الثلثاء لم تصب
ســوى األرايض األوكرانية ،مشري ًة إىل أنها تم ّكنت من تحديد أن الصاروخ
الذي سقط يف بولندا هو قذيفة أطلقها نظام دفاع «أس  »300تابع للقوات
األوكرانية ،بينما اعترب رئيس هيئة أركان الجيش األمريكي الجنرال مارك
مييل أن الهجمات الروســية عىل البنى التحتية ألوكرانيا تُش ّكل «جرائم
حرب» و»حملة إرهابية» بعد «خسارتها (موسكو) عىل ك ّل الجبهات».
ورأى مييل أن «روسيا تختار استغالل وقتها يف محاولة إعادة تنظيم
صفوفها ،وهي تفرض حملة إرهــاب ،وهي حملة من املعاناة القصوى
للســكان املدنيني األوكرانيني ،بغية هزيمة الروح املعنوية األوكرانية» ،يف
وقت كشف فيه مســؤول أمريكي أن مدير وكالة االستخبارات املركزية
وليام برينز التقى الرئيس األوكراني وكبار مسؤويل االستخبارات يف كييف
الثلثاء بعد تحذيره موسكو من اســتخدام السالح النووي عندما التقى
رئيس االستخبارات الروسية سريغي ناريشكني يف أنقرة.
توازياً ،أصدر قادة «مجموعة العرشين» إعالنا ً جاء فيه أن «غالبية»
الدول األعضــاء «تُدين بحزم الحرب يف أوكرانيــا» ،معترب ًة أن هذا النزاع
يُقوّض االقتصاد العاملي ويُســبّب معاناة برشية هائلة ،ويؤدي إىل تفاقم
الهشاشــة الحالية يف االقتصاد العاملي ،بما يشــمل تقييد النمو وزيادة
ّ
التضخم وتعطيل سالسل التوريد وتفاقم انعدام األمن الغذائي والطاقوي
وزيادة مخاطر انعدام االستقرار املايل.
ّ
وشــدّد اإلعالن عىل أنه «يجب
التمســك بالقانون الدويل» ،مؤكدا ً أن
«استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غري مسموح به» ،يف
حني َّ
عب القادة عن عزمهم عىل مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجات
الحرارة العاملية إىل  1.5درجة مئوية يف إطار مواجهة ّ
تغي املناخ.
ويف الغضون ،أعرب الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون عن أمله يف أن
تلعب الصني «دور وساطة أكرب» يف امللف األوكراني ،يف حني أبدى الرئيس
الرتكــي رجب طيب أردوغان ثقته من أنه ســيت ّم تجديد االتفاق املتع ّلق
بصادرات الحبوب األوكرانية.
إىل ذلك ،كشف مركز «سنرت فور ريسريتش أوف إنرجي أند كلني إير»
( )CREAومق ّره يف فنلندا ،أن روســيا تُحقق عائدات أق ّل من صادراتها
من الطاقة األحفورية بينما أصبحت تركيا طريقا ً التفافية لتصدير النفط
الرويس يف اتجــاه االتحاد األوروبي ،إذ تُك ّرر كميــات متزايدة من الخام
الرويس ،ما يُش ّكل «ثغرة» يف العقوبات املفروضة عىل موسكو.

خالل تشييع جندي أوكراني في بوتشا أمس (أ ف ب)

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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إندونسيا.
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 - 2ممثلة فرنسية.
 - 3ممثلة مصرية.
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 - 5يو ّد  -قضاء لبناني.
 - 6نقايض  -أصفر باألجنبية.
 - 7كانت أسنانه قصيرة ملتزقة
يقصر
منعطفة على غار الفم ّ -
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ترامب يُطلق "ماراثون  "2024نحو البيت األبيض
أطلــق الرئيــس األمريكــي
الســابق دونالد ترامب «املاراثون
الرئــايس»  ،2024معلنا ً ّ
ترشــحه
رسميّا ً للسباق نحو البيت األبيض
بشــكل مبكــر ،ما يُنــذر بحملة
صعبة ملعسكر الجمهوريني الذين
أضعفتهم نسبيّا ً االنتخابات األخرية
وأدّت إىل انقسامهم.
ووســط تصفيق مــد ٍّو من
النشــطاء املجتمعــن يف قاعــة
االســتقبال الكبرية يف مق ّر إقامته
الفاخر يف ماراالغو بوالية فلوريدا،
وعد ترامــب بـ»عــودة أمريكا»،
ورســم صورة مثالية لفرتة واليته
األوىل متحدّثا ً عن دولة تعيش بسالم
وازدهــار واحرتام عىل الســاحة
الدولية.
وهاجم الرئيــس الجمهوري
الســابق الذي كان يرتــدي ربطة
عنق حمراء تقليدية ،بقسوة سجل
خليفتــه الديموقراطي جو بايدن.
وتحدّث بســخط أمــام صف من
األعالم األمريكية عــن بلد غارق يف
العنف والجريمة ،تخنق األســعار
املرتفعة األرس األمريكية فيه ويعرب
ماليني املهاجريــن غري الرشعيني
حدوده مع املكسيك.
واتهم ترامب خــال خطابه

الهادئ الذي استم ّر أكثر من ساعة
بقليل بايدن بأنه «ي ّ
ُجسد إخفاقات
اليسار وفساد واشــنطن» .ورأى
أن الرئيــس الديموقراطي «يقودنا
إىل حافة حرب نووية» ،معتربا ً أنّه
«يف غضــون عامَني ،دمّ ــرت إدارة
بايدن االقتصاد األمريكي» ،وأردف:
«بالفوز ،سنبني أفضل اقتصاد عىل
اإلطالق».
ولفت إىل أن «الشوارع املعبّدة
بالدماء يف مدننا التي كانت ذات يوم
عظيمة هي بؤر للجرائم العنيفة»،
وتعهّ ــد «اســتعادة وتأمني حدود
أمريكا» .وقبل لحظات من الخطاب،
قدّم ترامب ترشــيحه لالنتخابات
الرئاسية لعام  2024إىل السلطات
االنتخابية األمريكية ،وهي خطوة
رسميّة أوىل.
ولم ّ
يتأخر بايدن يف التعليق عىل
ّ
ترشح منافسه ،ور ّد أثناء تواجده يف
إندونيسيا أن «ترامب خذل أمريكا»
خالل تو ّليــه منصبــه .وأدّى أداء
املعسكر الجمهوري يف االنتخابات
ّ
املرشحني
النصفية ،ال ســيّما من
املدعومني من ترامب ،إىل تشــويه
سمعته كصانع ملوك.
كما دعا العديــد من األصوات
املؤثرة يف املعســكر املحافظ ،قطب

إلغاء اللقاء
بين سوناك وشي

ترامب وعقيلته في مقرّ إقامته في فلوريدا أمس األ ّول (أ ف ب)

العقارات إىل التنحــي عن القيادة
الجمهورية ،فيمــا تحوّل جزء من
املحافظــن بالفعل إىل منافســن
محتملني آخرين يف السباق إىل البيت
األبيض ،ومنهم حاكم فلوريدا رون
دي سانتيس.
ومع وجــود مايك بنس ،نائب
الرئيس الســابق لرتامــب ،ووزير
الخارجية الســابق مايك بومبيو
وحاكم فرجينيــا غلني يونغكني...
يبدو أن املعركة لكســب ترشــيح
الحزب الجمهوري طاحنة.
لكن ترامــب مــا زال يتمتّع

إلغاء نتائج إنتخابات  2021في برلين

ق ّررت املحكمة الدستورية يف برلني أمس إلغاء نتائج االنتخابات املح ّلية التي جرت يف أيلول
 2021يف العاصمة األملانية ،بعدما شابتها مخالفات عدّة ،ما سيؤدّي إىل تنظيم انتخابات أخرى.
وأعلنت رئيســة املحكمة الدستورية يف برلني لودغريا سيلتينغ أن «انتخابات مجلس النواب
ومجالس املقاطعات تُعترب باطلة يف كافة أنحاء املنطقة االنتخابية».
وتحــدّث حكماء محكمة برلني خصوصــا ً لتربير قرارهم ،وهو أمر نــادر ج ّدا ً يف التاريخ
األملاني الحديث ،عن «تواتر وخطورة األخطاء يف التصويت» الناتجة برأيهم عن «عيوب منهجية
ّ
يف التحضــر لالنتخابات» .ويُفرتض أن يُن ّ
املرشــحني خالل  90يوما ً
ظم اقرتاع جديد مع نفس
ربّما يف  12شباط .وتقود املدينة حاليّا ً الوزيرة السابقة فرانزيسكا غيفي من الحزب االشرتاكي
الديموقراطي عىل رأس تحالف مع حزب الخرض واليسار الراديكايل.
ودُعي ناخبو برلني إىل التصويت يف  26أيلول  2021النتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس
 12منطقة يف املدينة .كما ن ُ ّ
ّ
محل حول إمكانية مصادرة مجموعات عقارات كربى
ظم استفتاء
يف خضم جائحة «كوفيد».
لكن العاصمة كانت مشــلولة جزئيّا ً بسبب تنظيم ماراثون برلني الذي يُشارك فيه عرشات
اآلالف ك ّل عام .وكانت النتيجة أن الناخبني اشــتكوا من عــدم تم ّكنهم من الذهاب للتصويت
بسبب هذه االضطرابات أو من االضطرار إىل االنتظار لساعات قبل أن يتم ّكنوا من التصويت بعد
املوعد الرسمي إلغالق مراكز االقرتاع.
كما تع ّ
طلت عمليات تصويت عدّة بسبب وجود أوراق اقرتاع غري صحيحة أو مفقودة ،وكذلك
بســبب عدم كفاية عدد صناديق االقرتاع .وأدّت هذه الفوىض إىل تقديم العديد من الشكاوى إىل
املحكمة الدستورية املح ّلية.

السودان :إتفاق وشيك
بين المدنيين والعسكر
تحــدّث ائتــاف قــوى «الح ّرية
والتغيري» يف الســودان أمــس عن أنه
يعمل عىل التوصــل إىل «اتفاق إطاري»
مع الجيش الســوداني إلنهــاء األزمة
السياســية املســتم ّرة يف البالد منذ 25
ترشين األوّل .2021
وكشف القيادي يف املجلس املركزي
لـ»الح ّرية والتغيري» الواثق الربير خالل
مؤتمر صحــايف أن «االتفاق اإلطاري»
ســتعقبه مرحلة ثانية من املحادثات
تتناول  4ملفات هي العدالة االنتقالية،

أخبار سريعة

وتفكيــك نظام الرئيس الســابق عمر
البشــر ،وإصالح قطاع األمن ،واتفاق
جوبا للسالم.
ورأى الربيــر أن االتفــاق يؤكد أن
العملية السياســية أصبحت ممكنة يف
البالد ،مشريا ً إىل أن الجيش وافق عىل أن
يكون «مجلس الوزراء مدنيّا ً بالكامل».
ونقلــت وكالة «رويــرز» عن مصادر
عسكرية سودانية أن الجيش توصل إىل
«تفاهمات» مع قوى «الح ّرية والتغيري»،
لكن ما زالت هناك بنود عالقة.

بشــعبية ال يُمكــن إنكارها مع
قاعدته يف الوقت الحــايل .وال تزال
غالبية اســتطالعات الرأي تُرجّ ح
فــوزه يف االنتخابــات التمهيدية
للحزب الجمهوري.
وكان الفتــا ً أمــس إعــان
املستشارة السابقة لرتامب وابنته
إيفانكا أنّها ال تنوي العودة مجدّدا ً
إىل العمل الســيايسّ ،
ألن األولوية
بالنســبة إليها هــي الرتكيز عىل
شؤون العائلة.
ويف الغضــون ،اختــار
الجمهوريون كيفن مكارثي زعيما ً

لهم يف مجلس النــواب األمريكي،
ما يجعلــه يف موقع متقدّم ليُصبح
رئيســا ً للمجلس يف حال اســتعاد
الحزب الجمهوري ســيطرته عليه
كما هو متوقع.
وانتخب الجمهوريون باالقرتاع
الرسي مكارثــي النائب البالغ 57
ّ
عاما ً من كاليفورنيا والعضو البارز
يف القيــادة الجمهورية يف مجلس
النواب منذ العام  ،2014ما أبعد ولو
بشــكل جزئي ،التحدّي الذي يُمثله
منافســه أندي بيغز ،عضو مجمّ ع
الح ّرية اليميني املتط ّرف.

أُلغي االجتماع الذي كان من
المق ّرر عقده أمس بين رئيس
الوزراء البريطاني ريشي سوناك
والرئيس الصيني شي جينبينغ،
على هامش اجتماعات «مجموعة
العشرين» في بالي في إندونيسيا.
واالجتماع «أُلغي بسبب مشكالت
تتع ّلق بجدول األعمال» ،وفق وكالة
«فرانس برس» .وبينما أوضح
«داونينغ ستريت» في بيان أن
سوناك خ ّ
طط للدعوة إلى «عالقة
صريحة وبناءة» بين لندن وبكين،
معتبرا ً أن «القيادة االستبدادية في
بكين تنوي إعادة تشكيل النظام
الدولي» ،أكدت المتحدّثة باسم
وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ
أن «الصين ملتزمة بتعزيز التنمية
السليمة والمستق ّرة للعالقات بين
الصين والمملكة المتحدة» .وكان
من المق ّرر أن يكون هذا اللقاء
األوّل منذ  5سنوات لزعيمَي البلدَين
اللذَين تشهد عالقاتهما توتراً.
والتقى سوناك بالرئيس األميركي
جو بايدن أمس ،ودانا الحرب ض ّد
أوكرانيا ووصفاها بأنها «وحشية».

الكويت تعدم  7أشخاص

وعد أوروبي بتقديم مساعدة
"مناخيّة" ألفريقيا
كشــف نائب رئيــس املفوضية
األوروبّية فرانــس تيمرمانس خالل
مؤتمــر األطراف حــول املناخ «كوب
 »27املنعقد يف منتجع رشم الشــيخ
املرصي أمــس أن املفوضية وبعض
الدول األعضاء ستُقدّم أكثر من مليار
يورو ملساعدة أفريقيا عىل التكيّف مع
ّ
التغي املناخي.
وستســتخدم هذه األموال يف جمع
البيانات حول املخاطر املناخية وتعزيز
أنظمة االنــذار املبكر البالغ الســكان
بكارثة وشيكة واملســاعدة عىل جمع
األموال يف شأن قضية املناخ من القطاع
الخاص أيضاً .وأوضــح تيمرمانس أن
هذه األموال ستُســاعد كذلك يف تعزيز
آليات التأمني يف وجه مخاطر محتملة.
كما أشــار إىل أن جــزءا ً من هذه
األموال ســيوجه لتعويض «الخسائر
واألرضار» التــي تكبّدتهــا القــارة
األفريقيــة ،يف حني يُعترب إنشــاء آلية
لتعويض «الخسائر واألرضار» الناجمة
عن تداعيات االحرتار من أكثر املسائل
األساسية الشائكة التي ينقسم حولها
املفاوضون يف «كوب .»27
ويف الســياق ،أكد املفاوض باسم
الــدول الجزريــة الصغــرة املهدّدة
باالحرتار املناخي خــال مقابلة مع
وكالة «فرانس برس» أن هذه البلدان

لوال خالل مشاركته في "كوب "27
أمس (أ ف ب)

«تخ ّلت عــن الكثري» و»لــن تُغادر»
مؤتمــر األطــراف يف رشم الشــيخ
ّ
مخصص
من دون إنشــاء صنــدوق
لتعويض «الخســائر واألرضار» التي
تتع ّرض لها.
توازياً ،أكــد الرئيــس الربازييل
املنتخــب لويــس إينياســيو لوال دا
ســيلفا يف مرص أن األمن املناخي يف
العالم رهن بحمايــة غابة األمازون
الرضورية لتــوازن املنــاخ والتنوّ ع
الحيــوي ،معتربا ً أن إنشــاء صندوق
تعويضــات «للخســائر واألرضار»
املناخية التي تتكبّدها الدول النامية،
«حاجة ملحــة» .كما اقرتح أن يُن ّ
ظم
مؤتمر األطراف حول املناخ يف  2025يف
«األمازون» ،الرئة الخرضاء الحيوية
لتوازن املناخ وللتنــوّ ع الحيوي عىل
مستوى العالم.

العراق :هيئة عليا للتحقيق
في قضايا الفساد الكبرى
أعلنت هيئة النزاهــة العراقية أمس
تشكيل هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد
الكربى ،فيما يأتي القرار عقب تأكيد رئيس
الحكومــة العراقية محمد الســوداني أن
أولوية واليته هي «مكافحة الفساد».
وجاء يف بيان هيئة النزاهة الحكومية
أن رئيسها القايض حيدر حنون أصدر أمرا ً
بتشــكيل «الهيئة العليا ُملكافحة الفساد،
للتحقيق بقضايا الفساد الكربى والهامة»،
بحسب وكالة «فرانس برس».
ّ
ويتول حنون رئاســة الهيئــة العليا

التي ســتض ّم مُدي َري دائرتَي التحقيقات
واالسرتداد يف الهيئة ،باإلضافة إىل عدد من
محققيها ،وفقا ً للبيان .وتقع مســؤولية
كبرية عىل عاتق الهيئة بالنظر الســترشاء
الفســاد يف العراق ،حيث تلعب الرشاوى
دورا ً يف التنافس عىل عقود أو مناصب.
ووفق أعداد رســمية نــرت العام
ّ
فــإن ســوء اإلدارة يف العراق كان
،2020
الســبب وراء اختفاء أكثر من  400مليار
يورو خــال قرابة  20عاماً ،ذهب ثلثها إىل
خارج البالد.

ّ
نفذت الكويت أمس أحكاما ً باإلعدام
بحق  7أشخاص ،بينهم سيدتان،
دينوا بارتكاب جرائم قتل .وذكرت
النيابة العامة في بيان أ ّن اإلعدامات
نفذت شنقا ً في السجن المركزي بعد
أن صادق عليها أمير البالد .ون ُ ّفذت
أحكام اإلعدام بحق  4كويتيين،
بينهم سيدة ،وإثيوبية ،باإلضافة
إلى سوري وباكستاني .وقد تزامنت
اإلعدامات مع زيارة نائب رئيس
المفوضية األوروبّية مارغريتيس
سخيناس إلى الكويت ،فيما استدعى
االتحاد األوروبي السفير الكويتي
وح ّذر من أن مساعي الكويت لنيل
حق السفر إلى بلدان التكتل من
دون الحاجة إلى تأشيرة باتت في
خطر بسبب اإلعدامات األخيرة.
وهذه أوّل عمليات إعدام في الكويت
منذ  ،2017عندما ّ
نفذت السلطات
أحكاما ً في  7أشخاص ،بينهم
أحد أعضاء األسرة الحاكمة وإمرأة
تسبّبت بمقتل عشرات بعدما أشعلت
حريقا ً في خيمة زفاف زوجها بدافع
الغيرة.

تونس :منع رئيس حزب
من السفر
منعت السلطات التونسية أمس
رئيس حزب «آفاق تونس»
المعارض ووزير التنمية واالستثمار
والتعاون الدولي السابق فاضل
عبد الكافي ،من السفر .وكتب عبد
الكافي في تدوينة عبر صفحته
الرسمية على موقع «فيسبوك»:
«مُنعت منذ قليل من السفر إلى
الخارج عن طريق مطار تونس
قرطاج وذلك من دون االستناد إلى
أيّ إذن قضائي أو بناء على أيّ تتبّع
ضدّي قد يُب ّرر هذا» .وأكد مدير
مكتب اإلعالم في وزارة الداخلية
فاكر بوزغاية أن عبد الكافي «محل
تحجير سفر صادر عن المحكمة
االبتدائية في تونس ،وقد أُبلغ
خالل توجّ هه للمصالح الحدودية
في مطار تونس قرطاج بضرورة
التوجه إلى المحكمة» ،بينما اعتبر
الحزب المعارض للرئيس قيس
سعيّد في بيان أن اإلجراء «مخالف
للقانون وهو دليل إضافي على
تنامي مظاهر التس ّلط السياسي».

الريــــاضـــية
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كافو ّ
يرشح البرازيل واألرجنتين
وفرنسا تخسر نكونكو
اعتــر الظهــر الســابق
األســطوري كافو بأن الفرصة
قائمــة أمــام الربازيــل لكرس
االحتكار األوروبي والفوز بكأس
العالم ،باملســتوى الذي يقدّمه
النجــم نيمار وصالبــة املنتخب
الحايل تحت قيادة املدرب تيتي.
رأى كافــو ( 52عاماً) ،قبل
أيام عدة عىل مشــاركة بالده يف
مونديال قطر الذي ينطلق االحد
املقبل ،أن الوقت مالئم كي ترفع
الربازيل الــكأس املرموقة للمرة
األوىل منــذ العام  2002حني كان
قائــدا ً للمنتخب ،والسادســة يف
تاريخها ،محــذرا ً يف الوقت ذاته
من الخطر الذي تش ّكله "الجارة
اللدودة" األرجنتــن مع نجمها
ليونيل مييس.
وقال كافو إن "كأس العالم يف
قطر ستشكل فرصة ممتازة من
أجل كرس االحتكار األوروبي .إنه
الوقت املثايل للربازيل لف ّك اللعنة
والفوز باللقب .منتخبا األرجنتني
والربازيل هما املرشــحان األوفر
حظــاً .فمــن ناحيــة ،خاضت
الربازيل موســما ً جيدا ً جدا ً مع
عروض رائعة ،ومن ناحية أخرى
تمتلــك األرجنتني أيضــا ً فريقا ً
جيدا ً جداً .يتمتع هــذان البلدان
بإمكانيات كبــرة للفوز بالعالم
كأس".
وأشــاد كافــو باملنتخــب
الربازييل الحايل ،وقال إن "الفريق
ككل يعجبنــي .نملــك اليــوم
مجموعة قوية جدا ً من الالعبني

الذين بإمكانهم قلب املباراة يف أي
وقت .الوحدة هي نقطة قوتهم،
فهم يعلمون أنهــم ال يعتمدون
عىل العب واحد فقط للفوز بكأس
العالم ،وهذا سيساعدهم".
كما تطــ ّرق اىل النجم نيمار،
وقال" :بوجود نيمار يف مستوى
جيد ،لدينا فرصة جيدة جدا ً للفوز
بــكأس العالم ألنه حقــا ً العب
قادر عىل إحداث فارق عىل أرض
امللعب .نع ّلــق آمالنا عىل موهبته
لكنــه ال يلعب بمفرده .من خالل
اللعب بشــكل جيد وبحماس ،أنا
متأكد من أنه سيؤثر عىل الالعبني
اآلخرين وســيجعلهم يشعرون
بأهميتهم ما سيســاعدهم عىل
الفوز".

غياب نكونكو

اســتمرت لعنة اإلصابات يف
منتخب فرنســا قبل بدء حملة
الدفاع عن لقبه يف مونديال قطر
 ،2022مع إعالن غياب مهاجمه
كريســتوفر نكونكو ،لينضم إىل
بول بوغبا ،نغولــو كانتي ،مايك
مينيان وبريسنيل كيمبيمبي.
ويعانــي متصــدر ترتيب
هدّايف الــدوري األملاني مع فريق
اليبزيــغ من التــواء يف مفاصل
ركبته اليرسى ،بحســب ما أعلن
االتحــاد الفرنيس للعبــة ،الذي
قال إن رانــدال كولو مواني (23
عاما ً ومباراتــان دوليتان) العب
أينرتاخت فرانكفــورت األملاني
سيحل بدال ً من نكونكو.

مدرب البرازيل تيتي يشرح لالعبيه خططه على شاشة تلفزة (أ ف ب)

وحتى لو لم تكن مشــاركته
متوقعة كأسايس ،إال أن نكونكو
كان قادرا ً عىل لعــب دور البديل
املميــز .واختري نكونكو الذي بلغ
الخامســة والعرشين يوم اإلثنني
املايض ،أفضل العــب يف الدوري
األملاني املوسم املايض.
ويف التمرين األخري لتشكيلة
املدرب ديدييه ديشان قبل السفر
إىل الدوحــة ،تعــ ّرض نكونكو
الصطدام مع زميله العب الوسط
ادواردو كامافينغا.
يف املقابــل ،لــم يخض نجم
هجوم الفريــق املخرضم كريم
بنزيمة ،أفضل العــب يف العالم،
تمرينــا ً كامالً بعــد عودته من
اإلصابة ،عىل غرار املدافع رافايل
فاران .وتخوض فرنسا مباراتها
األوىل يف  22الجــاري بمواجهــة
أسرتاليا.
(أ ف ب)

اللجنة األولمبية ُتك َّرم منتخب لبنان
لكرة السلة
ك َّرمت اللجنــة األوملبية اللبنانية يف مق ّرها
يف منطقــة بعبدا أمس العبــي منتخب لبنان
الوطني لكرة الســلة وأفراد الجهــاز الفني،
تقديرا ً للنتائــج املرشّ فة رياضيا ً ووطنيا ً والتي
تُوّجت بتأهــل "أبطــال األرز" لبطولة كأس
العالم املقبلة.
حرض حفل التكريم رئيس اللجنة األوملبية
اللبنانية بيار جلخ واألمــن العام إلتحاد كرة
السلة املحامي رشبل رزق ممثال ً رئيس اإلتحاد
لدواع صحّ ية ،إىل أعضاء
أكرم الحلبي الذي غاب
ٍ
اللجنة التنفيذية لألوملبية اللبنانية واملك ّرمني.
بعد النشــيدَين الوطني واألوملبي ،أشــار
جلــخ اىل ّ
أن من أجمل املناســبات هي تكريم
من يصنعــون لبالدهم أســمى مراتب الفخر
واإلعتزاز ويرفعــون الراية الوطنية يف املحافل
الخارجيــة ،ويؤكدون حضــور وطنهم كرقم
صعب يف معادلة البطوالت واألحداث الرياضية
أن أبطال املنتخــب أ ّ
البــارزة ،وأوضــح ّ
كدوا
عــي عىل القهر والهــوان ،منوها ً
ّ
أن لبنان
ّ

المكرّمون مع جلخ ورزق وأعضاء اللجنة التنفيذية

بإتحاد كرة السلة رئيســا ً وأعضاء ،ومشددا ً
عــى رضورة التالقــي وتشــابك األيدي بني
اللجنــة األوملبية واإلتحــادات الرياضية كافة
من أجل النهوض بالرياضــة اللبنانية .وختم
قائالً" :ستبقى اللجنة األوملبية عنوان وحدتنا
الرياضية وبيت العائلة الرياضية بأرسها".
من جهتــه ،لفــت رزق اىل ّ
أن إتحاد كرة
الســلة يعمل من أجل تحقيــق األهداف التي
يرســمها عرب خطط طموحة ومدروسة جدا ً
بعيدا ً عن زواريب الطائفية واملصالح الضيقة،
وقال" :يدنــا يف إتحاد كرة الســلة ممدوة إىل
اللجنة األوملبية للتعاون املخلص واملثمر ،ونحن
شــاكرون ومقدّرون هذه املبــادرة الكريمة
تجاه أبطال لم يبخلــوا بالغايل والنفيس وهم
يســتحقون وقفات الدعم مــن الجميع كي
نحقق الطموحات املنشودة".
بعد ذلــك وُزعّ ــت املكافــآت املالية عىل
املك َّرمني من العبني وأفــراد الجهاز الفني ،ث ّم
دُعي الجميع إىل حفل كوكتيل باملناسبة.
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كرة "يد الله" بمليوني جنيه
بيعت الكرة التي ســجّ ل
منها األســطورة األرجنتينية
الراحل دييغو مارادونا هدف
«يد الله» يف ربع نهائي كأس
العالــم  1986امــام إنكلرتا
بقيمة مليوني جنيه إسرتليني
( 2.4مليــون دوالر) ،يف مزاد
علني يف لندن أمس .وســجل
مارادونا هدفــه املثري للجدل
يف الدقيقة  51عندما اعرتض
الالعــب االنكليزي ســتيف
هودج كرة عىل مشــارف منطقة جزاء إنكلرتا وحاول إعادتها باتجاه
حارس مرماه بيرت شــيلتون ،فركض مارادونا باتجاهها داخل املنطقة
وارتقى ملتابعتها برأسه لحظة خروج الحارس لكنّه استعمل يده الفتتاح
سجل «قليالً
التســجيل .وأثار مارادونا الجدل بعد ذلك بقوله إن الهدف ُ
برأس مارادونا وقليالً بيد الله»( .أ ف ب)

إتحاد التزلج والبياتلون يوزّع
جوائزه على أبطاله

ّ
يتوسطهم جلخ وإتحاد اللعبة
أبطال وبطالت التزلج

و ّزع االتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون الكؤوس والجوائز عىل الفائزين
والفائزات يف كافة بطوالت موســم  2022-2021خالل حفل حاشد أقامه يف
كازينو لبنان ،وتقدّم الحضور رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية بيار جلخ ،قائد
مدرســة التزلج يف الجيش اللبناني العقيد سميح خليل ،رئيس إتحاد التزلج
السابق رشبل سالمة ،رئيس اللجنة الخماسية لتسيري شؤون الكرة الطائرة
ميشال ابي رميا ،رؤساء محطات التزلج يف لبنان ،رؤساء أندية التزلج ،ممثلو
الرشكات الراعية وأهايل الالعبني والالعبات.
وبعد النشيد الوطني وعرض رشيط فيديو ّ
يلخص أبرز نشاطات املوسم
الفائت ،تحدّث رئيس االتحاد فريدي كريوز الذي شجّ ب أوال ً العمل اإلرهابي
وا ُملدان بتخريب منشــآت محطــة األرز للتزلج ،مطالبا ً الســلطات األمنية
بالقبض عليهم وإنزال أشــ ّد العقوبات بهم .أضاف" :كان التحدي كبريا ً بأن
نستطيع تنفيذ برنامج نشاطاتنا لك ّل الفئات واملحافظة عىل عدد املشاركني،
خصوصا ً ّ
أن الهجرة ســلخت عنّا الكثري من شبابنا وشابّاتنا" .وتابع" :أمّ ا
ّ
فتجل يف ثالثة أمور ،أوال ً إستضافة لبنان لبطولة آسيا الثالثني
التحدّي األكرب
بحضور رأس هرم رياضة التزلج يف العالم ومشاركة عرش دول آسيوية والتي
نظمهــا إتحادنا وفق أعىل املعايري العاملية املطلوبة ،كاشــفا ً ّ
أن يف اإلجتماع
األخري للهيئة التنفيذية لإلتحاد الدويل ت ّم التداول باسم لبنان كأحد املرشحني
الجدّيني إلستقبال مرحلة من بطولة العالم .ثانيا ً املشاركة يف جميع البطوالت
الخارجيــة الكبرية ،وخصوصا ً األوملبياد الشــتوي يف الصني ،وثالثا ً موافقة
اإلتحاد الدويل للبياتلون عىل إستقدام مد ّرب دويل ّ لنرش وتطوير هذه الرياضة
الجديدة يف لبنان".
ووعد كريوز باســم الهيئة اإلدارية إلتحاد التزلج بوضع ك ّل اإلمكانيات
بترصّف أبطاله وبطالته لرفع اسم لبنان عاليا ً وتمثيله بأحىل وأبهى صورة
ممكنة ،شاكرا ً جميع من ساهم وال يزال يســاهم يف إنجاح رياضة التزلج
ومسريتها ،من عائلة اللعبة والقيّمني عىل محطات التزلج واإلداريني واملد ّربني
والالعبــن والالعبات ،واألهايل والصليب األحمــر اللبناني والجيش اللبناني
والرشكات الراعية وإدارة كازينو لبنان ورجال الصحافة واالعالم.

أخبار سريعة
تألُّق أجنب َّيي هومنتمن

يحم ُل الثنائي األميركي جيس
جونيس ( 27عاماً) وجاريد
شوو ( 32عاماً) فريقهما
هومنتمن على كتفيهما منذ
إنضمامهما الى صفوفه بدءا ً من
المرحلة الثانية من بطولة لبنان
لكرة السلة ،إذ سجّ ال  221نقطة
من اصل  336في المباريات
االربع األخيرة التي خاضوها ،أي
بنسبة  72بالمئة تقريباً .وقد
أحرز األول  113نقطة والثاني
 98نقطة .وينتظر الفريق
األرمني الذي حقق اول فوز له
هذا الموسم على حساب هوبس،
مواجهات متكافئة أمام فرق
تتمتع بالمستوى الفنّي نفسه
تقريباً ،بعد أن انهى مبارياته
الصعبة امام الحكمة والرياضي
وبيروت فيرست بطل لبنان.

غيابات فريق الرياضي

ما زالت اإلصابات تالحق العبي
فريق الرياضي بيروت ،فبعد ابتعاد
ك ّل من أمير سعود وجان عبد النور
إضافة الى وائل عرقجي الذي
أصيب في بطولة األندية العربية
األخيرة ،جاء دور الالعبَين علي
منصور وهايك قيوكجيان ليصل
عدد الغائبين في صفوف الفريق
األصفر الى خمسة العبين أساسيين.
وسيخوض المد ّرب جورج جعجع
مباراته مع " "NSAالسبت المقبل
بعد ٍد من العبي اإلحتياط الى جانب
األجنبي الجديد األميركي ريكي
ليدو .يُذكر ّ
أن تمارين الرياضي
متوقفة حاليا ً بانتظار إيجاد ملعب
بديل ريثما تنتهي أعمال الصيانة
في ملعب المنارة.

منصب دولي ّ للبنان

تمثّل لبنان في الجمعية العمومية
السنوية لالتحاد الدولي للمح ّركات
المائية " "UIMالتي إلتأمت في
الفجيرة في اإلمارات العربية
برئاسة رئيس االتحاد الدولي
رافاييل شيولي ،برئيسة االتحاد
كارال إدمون شاغوري ،واألمين
العام هادي نخول ،وأليدا نخول،
والمستشار الديبلوماسي لرئيس
االتحاد الدولي إميل شاغوري.
وت ّم خالل الجمعية إنتخاب أعضاء
مجلس األمناء لالتحاد الدولي ،وقد
حاز لبنان للمرة األولى على منصب
فيه من خالل شاغوري الى جانب
 11عضوا ً آخرين .وفي إنتخابات
الدولي ،حافظت
اللجان لإلتحاد
ّ
شاغوري على مركزها كرئيسة
للجنة المساواة وأليدا نخول
كعضو فيها ،كما فاز هادي نخول
ٍ
بعضوية لجنة األكوابايك.

16
العـــدد  - ٩٨٧السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ١٧تشرين الثاني 2022

عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

بيض فرنجيه
في سلّة «الحزب»
ترك رئيس تيار «المردة» سليمان
فرنجيه أمر تسويقه والضغط السياسي إلى
الـ»حوزب» القادر على التعطيل والتسويف
شهرين وأربعة وسنة وسنتين حتى اإلتيان
بالرئيس الذي يريده ،وغير فرنجيه ال يريد.
في حزيران ،طلع البك الزغرتاوي مع
مارسيل غانم في برنامج «صار الوقت»
ليقول بكل ثقة« :لست مرشح «الحزب»
ولكنه يرتاح لي ألنني ال أطعنه في
الظهر» .نفس الكالم استعمله المرشد
األعلى للجمهورية في إطاللة له عبر
شاشة عالية «خلعت» رقاب ضيوفه
المختارين على «الطبلية» ،يتقدمهم
رئيس رابطة الشغيلة زاهر الخطيب،
ورئيس حزب التضامن إميل رحمة ،وهما
ال يفوتان مناسبة غالية كـ»يوم الشهيد»،
للفوز بلقطة تلفزيونية يبدوان فيها
مستغرقين بالتأمل التجاوزي.
إلى ما سبق يقرأ المرشد األعلى
وفرنجيه في الكتاب نفسه ،فالزعيم
الزغرتاوي سبق وأعلن أن «المقاومة
(اإلسالمية) ليست بحاجة الى غطاء
مسيحي وهي حمت لبنان» ،ومثله قال
المرشد في يوم الشهيد من دون أن
يسمي المسيحيين .وكأني بالمرشد
يسترشد بأقوال أبي طوني ،واألخير لعبها
صولد ،وبال وجع راس «نحن البارحة
واليوم وغدا ً والى األبد مع المقاومة النها
خيار استراتيجي لنا وليس خيار مصالح
آنية ،وألن في هذا الخيار مصلحة للبنان
وللمسيحيين ونحن مع المقاومة لو بعد
مئة سنة ولو قبل مئة سنة ،ونحن نعتز
بهذا الخيار وهذا المحور».
ويالحظ متتبّعو المرشح فرنجيه ،رجل
الـحزب األوّل ،أن حركته السياسية أقل
من حركة المرشح للرئاسة بشارة أبي
يونس .فهل يدبل قلبه الستمالة أسامة
سعد أو إلقناع سينتيا زرازير بـ»الخط».
ال وقت إلضاعته ،فما دام «الحزب» يقوم
بالالزم فال داعي إلقناع المترددين أو
إلشغال المحركات واإلتصاالت.
وخسئ من قال إن مشاركة فرنجيه
في الذكرى الثالثة والثالثين للطائف
كمحاولة لنيل رضى السعودية .الطائف
عزيز على قلبه .لذا شارك« .نحن جزء
من الطائف ولم نأت من اجل الرئاسة.
كل عمرنا بيهمنا الطائف» ،قال وصدقناه
ونقطة على السطر .فرجاء ال تحمّ لوا
المشاركة أكثر مما تحتمل .وال تحمّ لوا
دعم ميقاتي أكثر من تجيير صوت يتيم
متى دق النفير.
حتى إعالم «المردة» يبدو غير مهتم
سوى بأنشطة رفلي دياب وفيرا يمين
ووزير تلفزيون لبنان وأنشطة مردة
اإلنتشار في باريس وقطر وباريس.
أنشطة بائتة منذ أشهر ،هذا من دون
ان ننسى اقوال الرئيس سليمان فرنجيه
قبل نصف قرن التي يوليها الموقع
اإللكتروني أهمية قصوى!
ّ
ّ
المحصلة وضع
في
المرشح فرنجيه
كل «بيضاته» في سلة «الحزب» على أمل
أن يطلع صوت ويصرخ «بينغو».

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يتميّز طائر «املينا»
بودّہ للبرش وعدوانيّته
للطيور وببَيضه
األزرق اللون ويتفوّق
عىل الببّغاء يف تقليد
األصوات والكلمات.

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

لوحة  Luziaضمن عروض  Cirque Du Soleilفي مدريد (أ ف ب)

الطفلة التي رفعت سكان العالم إلى  8مليارات
وُلدت الطفلة الفلبينية «فينيس» ،بعد  11عاما ً من
وصول األرض إىل  7مليارات نسمة ،لتجعل عدد السكان
 8مليارات وذلك يف مستشــفى الدكتور خوسيه فابيال
التذكاري يف توندو ،مانيال ،بتمام الساعة  1:29صباحاً.
وقــال الدكتور روميو بيتوين ،رئيــس الطاقم الطبي
باملستشــفى« :لقد شــاهدنا للتو الطفلة التي جعلت
العالم بـ 8مليارات نســمة» .وأوضــح أن األم دخلت
املخاض عند الســاعة الحادية عرشة مســاءً ،وكانت
ً
طبيعية وتلقائية.
الوالدة
وكانت األمم املتحــدة أعلنت أن هــذا النمو غري
املســبوق يعود إىل الزيادة التدريجية يف عمر اإلنســان

بسبب التحسينات بالصحة العامة والتغذية والنظافة
الشــخصية والطب .كمــا أنه ناتجٌ عن مســتويات
الخصوبة العالية واملســتم ّرة ببعض البلدان .وأشارت
إىل أنــه ،وبعد طفر ٍة كبري ٍة يف منتصف القرن العرشين،
يعني تخفيف النمو السكاني أن الوصول إىل  9مليارات
شــخص سيســتغرق  15عاما ً أخرى ،مؤكد ًة أنها «ال
تتوقع بلوغ  10مليارات حتى عام  .»2080ومن ا ُمل َّ
توقع
بعد ذلك أن يصل عدد السكان إىل ذروته عند حواىل 10.4
مليارات .ويف العــام املقبل ،يُرجَّ ح أن تتفوق الهند عىل
الصني كأكرب دولة من حيث عدد الســكان ،حيث ربما
تبلغ ذروتها حواىل عام  2064مع  1.7مليار شخص.

لوحة سرقها النازيون ُتباع بـ 7.4ماليين دوالر
بيعَ ت لوحة ملارك شــاغال هي من بــن  15عمالً رسقها
النازيون وأعادتها فرنســا إىل َو َرثة العائالت التي ُسقت منها،
مقابل  7.4ماليني دوالر ضمن مزاد أُقيم يف نيويورك.
وكانت لوحة شــاغال الزيتية ا ُملنجَ زة عىل قماش بعنوان
«األب» ( ،)1911بيعَ ــت عــام  1928لصانــع ٍ
آالت وتريّةٍ هو
البولندي اليهودي ديفيد ســيندر الذي خرس ممتلكاته نتيجة
اضطراره لالنتقــال إىل غيتو لودز .وبعدما ُرحّ ل إىل معســكر
«أوشــفيتز» حيث ُقتلت زوجته وابنته ،نجا سيندر وانتقل إىل
فرنســا عام  1958حيث تويف ســنة  ،1966ولم تُعرف الجهة
التي اســتحوذت عىل اللوحة .ويف هذه الفرتة ،عادت اللوحة إىل
الظهور يف مَ عارض ،واتّضح أن شاغال هو نفسه من اشرتاها

ربما بــن عامَ ي  1947و 1953مــن دون معرفة الجهة التي
كانت تستحوذ عليها.
ّ
أصل رويس ،يف فرنسا عام
الرســام املتحدّر من
وبعد وفاة
ٍ
 ،1985أصبحــت «األب» جزءا ً من املجموعــات الوطنية عام
 ،1988ثم ُك ّلف بها مركز «بومبيدو» ونُقلت إىل» متحف الفنون
اليهودية وتاريخهــا» بباريس .ويف بداية العــام ،أق ّر الربملان
الفرنيس باإلجماع قانونا ً الســتعادة  15عمــاً تابعا ً لعائالت
يهودية وقد رسقها النازيون منها .فق ّرر َو َرثة ديفيد ســيندر
أن يبيعوا اللوحة .لكن لم تُع َلن الجهة التي اشــرت اللوحة ،يف
خطو ٍة شائعةٍ لدى دور املزادات.
(أ ف ب)

نفوق "فريدا" أشهر كلبة إنقاذ
ً
ٌ
نفقت كلبة إنقاذٍ
عاملية،
مكسيكية اكتسبت شهر ًة
ً
واضعة
وهــي تبحث عن ناجــن بني أنقاض زلــزال
ن ّ
ٍ
مرتبط
بمرض
ظارات وجوارب واقية ،نتيجة إصابتها
ٍ
بالتقدم بالعمــر .والقت الكلبة «فريدا» ،وهي من نوع
«البــرادور ريرتيفر» ،تعاطفا ً كبــرا ً خالل بحثها عن
ناجني داخل مدرســةٍ يف مكسيكو سيتي دمّ رها زلزا ٌل
بقــوة  7.1درجات رضب املنطقة عــام  2017وأَودى
بحياة نحو  370شــخصاً .كما تنتمي إىل وحدة الكالب
التابعة لـ»فرقة مشاة البحرية املكسيكية» ،وسبق أن
شاركت يف جهود االســتجابة لحاالت الطوارئ خارج
املكسيك ،بينها زالزل رضبت هايتي واإلكوادور.
وغ ّردت «هيئة مشــاة البحرية املكســيكية» عرب

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

«تويرت»« :شــكرا ً عىل خدمتك املكسيك .ستبقني دائما ً
يف قلوبنــا» ،متعهّ د ًة املحافظة عىل مــا تركته الكلبة
«نبــل ووال ٍء وحبّ » .كمــا أوضحت ّ
أن
الشــهرية من
ٍ
«فريدا» املولودة يف  12نيسان من العام  ،2009أكملت
تدريبها عىل عمليات البحث واإلنقاذ يف فرت ٍة قياســيةٍ
تتمثل بثمانية أشهر ،بينما تستغرق الكالب بالعادة 12
تدريب مماثل .مع اإلشارة إىل أنها أنقذت
شهرا ً إلكمال
ٍ
حياة  12شخصا ً خالل مســرتها التي استم ّرت عرش
سنوات ،قبل أن تتقاعد رسميا ً عام .2019
وقال خيســوس رامرييز ،الناطق باســم الرئيس
أندريــس مانويل لوبيز أوبــرادور« :لن ننىس خدمتك
البالد»( .أ ف ب)

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

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

