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 3جوانب غير واضحة في اإلستشارات ..وميقاتـــــي ُمتق ِدّم ..والمعارضون ُي ِ
حضّرون مرشحهم
دخل لبنان في أسبوع التكليف بامتياز ،وهو االستحقاق الثاني بعد االنتخابات النيابية
وما تبعها من استحقاق أ ّول تم ّثل في االنتخابات الداخلية لمجلس النواب ،ويليه
استحقاق التكليف ،والذي من غير المعروف بعد ما إذا كان سيتبعه استحقاق التأليف،
أن األنظار ستت ّجه مباشرة إلى استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية ،مع الدخول في
أم ّ
ان استحقاق التكليف
المهلة الدستورية في مطلع أيلول المقبل .ولكن من الثابت ّ
سيحظى بكل التركيز والمتابعة ،ألنّه يجري على وقع انقسامي بين فريقين ،سيحاول
كل منهما انتزاع التكليف لمصلحته ،حيث يتهيأ الفريق المعارض الذي خسر معركة
نيابة رئاسة المجلس النيابي ،بالتعويض في استشارات التكليف ،فيما يع ّد الفريق
الحاكم الع ّدة لالحتفاظ بورقة التكليف تجنّبًا لفقدانه ورقة التأليف.
ً
البوانتاجات
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»ّ ،ان هناك من رئيس الجمهورية .علما ّان كل
ً
ثالثة جوانب ما زالت غير واضحة بعد في مسار والمؤشرات تدل إلى ّان التكليف سيكون مجددا
في مصلحة رئيس حكومة تصريف االعمال
استشارات التكليف:
ـ الجانب ّ
األو ًل ،موقف ً«التيار الوطني الحر» نجيب ميقاتي.
الذي كان واضحا ومحسوما في انتخاب نائب
رئيس مجلس النواب ،وخاض هذا االستحقاق للنواب الـ  13مرشحهم
ً
في  8آذار ،فيما موقفه وقبل ثالثة ايام على موعد االستشارات النيابية،
جنبا إلى جنب مع حلفائه ً
ّ
من التكليف ما زال مبهما ،ومن غير الواضح اكد أحد نواب كتلة «التغييريين» لـ «الجمهورية»،
إذا سيكون في التحالف نفسه مع «حزب ّان االجتماعات متواصلة في ما بينهم ،وسيكون
بعد ،ما ً
الله» دعما للخيار نفسه .وفي حال تمايز تكتل لهم بالتأكيد مرشحهم قبل الوصول إلى موعدها
«لبنان القوي» عن حلفائه الموضوعيين في هذا الخميس المقبلُ ،
وسيعلن عنه في مؤتمر صحافي
خسارتهم لورقة التكليف
االستحقاق ،يعني ّان
ً
ستكون محسومة ،خصوصا في حال نجح الفريق
فياض لـ»الجمهورية»ُ :يعقد
المعارض في توحيد صفوفه ،على غرار ما فعله
ّ
ويضم
اجتماع غد ًا في بيروت
في معركة نيابة رئاسة مجلس النواب.
وموقف «التيار الحر» يعني موقف الرئيس
الى الجانب اللبناني المديرين
ميشال عون ،وهو المعني األول بالتكليف
العامين لوزارتي الطاقة
األخير في واليته الرئاسية ،ومن غير المعروف
في سوريا ومصر ،من أجل
هذا
بعد ما هي حساباته وكيف سيتعامل مع ً
االستحقاق وما هي أولوياته ،وهل يريد تكليفا
توقيع اتفاقية استجرار الغاز
ً
ّ
ّ
يتعمد التمايز في هذا
فتأليفا ،أم انه يريد ان
االستحقاق عن «حزب الله» لحسابات واعتبارات
ُيعقد ضمن المهلة .ولفت إلى ّان المشاورات ال
رئاسية؟
ّ
ـ الجانب الثاني ،يتعلق بمدى قدرة الفريق تقتصر على النواب الـ  13فقط انما تتعداها الى
ً
المعارض على توحيد صفوفه أوال ،واالتفاق اتصاالت تجري مع كتل نيابية مختلفة وبعض
ً
ثانيا على شخصية واحدة ُيصار إلى تسميتها النواب المستقلين ،بغية توسيع قاعدة الدعم
في االستشارات ،ومن هي هذه الشخصية ،النيابية لهذا المرشح.
وهل اقتربت االتصاالت البعيدة من األضواء ّبين
ّ
تتعدى األصوات
مرشح مشكلة
مكونات هذا الفريق ،من إعالن االتفاق على
مطلعة لـ
نيابية
مصادر
كشفت
ذلك،
إلى
تنظيمه
مشترك ،وهل اتعظ هذا الفريق من عدم
ُ
ّ
ّ
جريت
الكافي في االستحقاق السابق ،ويعمل على سد «الجمهورية» ،ان اإلحصائيات األولية التي أ
ً
بين  59إلى  61نائبا
هذه الثغرة في استحقاق الخميس المقبل؟
حتى األمس ،ضمنت ما ّ
ّ
مهمة التأليف
للرئيس نجيب ميقاتي ُليكلف
مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» :ويبقى في السرايا الحكومية ،وهذا العدد مرشح
لالرتفاع عشية موعد االستشارات ،ليتجاوز
هناك ثالثة جوانب ما زالت
األكثرية المطلقة.

غير واضحة بعد في مسار
استشارات التكليف

على
وال شك في ّان
مصير الفريق المعارض ً
ّ
المحك هذه المرة ،ألنه في حال خسر مجددا
فيعني ّان التعويل على ربحه في غير محله،
بسبب تعدديته غير القابلة للصرف ضمن مشروع
مشترك ،ما يجعل الفريق الموالي يستفيد من
هذه الثغرة لربح االستحقاقات الواحد تلو اآلخر.
ـ الجانب الثالث ،يرتبط بـ»حزب الله» وما إذا
ّ
والجدية
كان سيخوض هذا االستحقاق بالشراسة
نفسها التي خاض فيها االنتخابات الداخلية في
ّ
مجلس النواب ،أم انه سيخوضها بسالسة ومن
دون جهد لتوحيد الصفوف ،وال اضطراره إلى
تقديم ً التنازالت لحليفه «التيار الوطني الحر»،
خصوصا مع إدراكه ّان التأليف غير ممكن طالما
ّ
انه يستدعي توقيع رئيس الجمهورية .ولكن
ّ
المعلوم ،ان «حزب الله» ال يهمل ّ استحقاقات
من هذا النوع ،وبالتالي فمن المتوقع ان يجمع
ّ
ويعد البوانتاج الالزم من أجل ان
صفوفه وحلفاءه،
التكليف ًويمنع الفريق المعارض
يحتفظ بورقة
ً
ِّ
يسجل هدفا ثمينا في هذا االستحقاق.
من ان
ّ
وال يبدو أن رئيس الجمهورية في وارد تأجيل
االستشارات ،ومن غير المعروف حتى اللحظة ما
ِّ
سيوجه رسالة إلى اللبنانيين عشية هذه
إذا كان
االستشارات ،في محاولة لتوجيهها في اتجاه
ّ
معين على غرار مرات سابقة .ولكن من الثابت
ّ
واألكيد ان االستشارات هذه المرة ستشهد
بين إسمين غير معلنين
مواجهة فريدة من نوعها ّ
بعد ،والنتيجة ستبقى معلقة إلى حين إعالنها

الراعي خالل قداس عيد األب في بكركي« :لتشكيل حكومة جامعة في أسرع ما يمكن»

ُ ّ
لكن المصادر عينها قالتّ ،ان المشكلة ال تحل
باألرقام فحسبّ ،
ّ
التحدي التي تواكب
ألن اجواء
االستشارات النيابية الملزمة هي األخطر ،فإن
بقيت المواجهة قائمة بين «التيار الوطني الحر»
من جهة وميقاتي من جهة أخرى ،قد ًتنسحب
على العالقة مع رئيس الجمهورية أيضا ،االمر
الذي قد يؤزم االمور إلى درجة قصوى ،وليس
من السهل تجاوزها لصعوبة الفصل بين موقف
رئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر»
جبران باسيل.

تنبيه وتحذير

ً
وكان الفتا ما نشره أمس موقع «لبنان  »24الذي
إلى
يمتلكه ميقاتي
من معلومات خاصة نسبها ً
مصادره ،وفيها ّ
«ان ميقاتي أقفل الباب نهائيا
أمام محاوالت استدراجه إلى مساومات وتسويات
الحكومية
حكومية ،ويمضي في مهماته
ً
كالمعتاد» ،واكتفت مصادره بالقول ردا على

ً
سؤال يتعلق بتسميته مجددا« :الجواب عند
النيابية
النواب ،والمسألة تحسمها االستشارات
ً
اختزال إرادة النواب مسبقا،
الملزمة .ومرفوض
ً
ّ
سيقررون».
وعلينا ان ننتظر جميعا ما
وفي المقابل ،رفضت مصادر ميقاتي ّ
الرد على
التسريبات اإلعالمية عن ملفات تطاوله وأفراد
عائلته ،مكتفية بالقول« ً :مصدر هذه التسريبات
معروف ،والهدف ايضا ،وهي افتعال الغبار
السياسي عشية االستشارات».
وعن دخول شخصيات اعالمية من اتجاهات
معارضة امس في الحملة على رئيس الحكومة
قالت المصادر« :ما قاله هؤالء ال يستحق اكثر
بالكذب ،وإذا تمادوا في ً كذبهم
من وصفه
ً
كالما ًآخر ينبض صدقا وجرأة
فسيسمعون
ً
ّ
وأكدت ّ
«أن المراسالت
وسيكون موجعا جدا».
ّ
تحقيق
المسربة تندرج في سياق
الديبلوماسية
ً
ُبملف قال القضاء كلمته النهائية فيه سابقا
وأقفل ،لكن الواضح ّان بعض الديبلوماسيين

ّ ً
ً
ّ
مجددا أوراق
يقدمون
الساقطين اخالقيا
اعتمادهم لشخصيات سياسية كانت ّ
هددتهم
بالفصل ،لقاء خدمات ليس لها عالقة بأخالقيات
ُ
وسيحاسبون عليها وفق القانون في
الوظيفة،
الوقت المناسب».
من هنا ،تضيف المصادر« ،يمكن فهم
االستشراس في المطالبة ببعض الحقائب
ّ
المحد ًدة الستخدام أجهزة الدولة
الوزارية
وإداراتها مجددا في الحمالت السياسية ضدّ
ّ
ضد شخصيات ترفض منطق
الخصوم او
التسويات والمساومات».

مواقف

وفي المواقف خالل عطلة نهاية االسبوع،
طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي خالل قداس عيد األب في بكركي
«بتشكيل حكومة جامعة في أسرع ما يمكن»،
ً
بكيان
مناشدا «جميع القوى السياسية المؤمنة
ِ

لبنان الحر والسيد والمستقل والقوي والصامد ،عليه .الفساد والهدر والمحسوبية والمحاصصة
أن تحيد نزاعاتها ومصالحها وتوفر االستقرار وسوء اإلدارة هي اآلفات التي فتكت بطاقات البلد
السياسي ،ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة وأموال الشعب ،وعلى الدولة ّ
تحمل مسؤوليتها
ً
وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ،بل أيضا ال تحميل الشعب نتائج فسادها» .وقال« :أملنا
ُ
لدرء أي خطر إقليمي عن لبنان» .وقالّ :
مماطلة أو
«إن أن تؤلف حكومة في أسرع وقت وبال
ٍ
ِ
ّ
تعطيل ،غايتها العمل من أجل إنقاذ ما تبقى،
إلكمال
اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي
ِ
ً
بعيدا من المناكفات والمصالح والنكايات ،ألنّ
المجتمع الدولي وصندوق النقد
المفاوضات مع
ِ
ّ
التحديات كبيرة والوقت يضيع».
الدولي ،والستكمال المحادثات بشأن الحدود
عليها مصير الثروة
البحرية الجنوبية التي يتوقف ً
«نظرا لعدم وضوح فضل الله
النفطية والغازية» .واضاف:
الرؤية في الوقت الراهن والمستقبل القريب ،وأعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
ّ
فإن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الحكومة حسن فضل الله خالل لقاءات شعبية في بلدات
الطيري وبيت ياحون ورشاف الجنوبية أمس ،أنّ
«هناك اتصاالت ومشاورات مع الحلفاء والكتل
أحد نواب كتلة «التغييريين»
تسمية الرئيس
النيابية ،لبلورة موقف من
ّ
ّ
لـ «الجمهورية» :االجتماعات
المكلف تشكيل الحكومة ،في ظل التركيبة
السياسية والطائفية والتوازنات الحساسةّ ،
ليتم
متواصلة وسيكون هناك
في ضوئها اختيار الشخص القادر على تشكيل
بالتأكيد مرشح ُيعلن عنه
ّ
للتصدي
حكومة تتمكن من القيام بواجباتها
في مؤتمر صحافي ُيعقد
لألزمة الحالية ووضع الحلول لها» .وقال« :عندما
نصل إلى القرار النهائي الذي يتخذه «حزب الله»،
ضمن المهلة
ُيعلن في موعده الخميس المقبل .نحن مع أن
يكون هناك أوسع تفاهم بين الكتل النيابية
ّ
محررة من على الحكومة المقبلة ،إذ من الصعب أن تنجح
المقبلة ذات صفة تمثيلية وطنية
حكومة
أو
واحد
طرف
ومن
أحادية
حكومة
أي
واألعراف.
والميثاق
الشروط الخارجة عن الدستور
ِ
ّ
فال يكون فيها حقائب وراثية ،وال حقائب ملك أكثرية بمعزل مع من هي األكثرية ،وهو ما دلت
طائفة ،وال حقائب ملك مذهب ،وال حقائب ملك عليه التجربة ،وإذا كانت قوى سياسية ترفع من
أحزاب ،وال حقائب رقابية على حقائب أخرى .خطاباتها ،فهي تبني مواقفها على األوهام ولم
نريد حكومة تتساوى فيها المكونات اللبنانية تتعلم من تجارب الماضي».
ّ
أضاف« :حزب الله مع اإلسراع في تشكيل
تحمل جميع المسؤوليات الوزارية .ونريد
في
ّ
حكومة شجاعة في التصدي لكل ما هو غير حكومة جديدة قبل أن تنتهي والية رئيس
ّ
ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعين العربي الجمهوريةّ ،
ألن البلد يحتاج إلى حكومة مكتملة
شرعي،
الصالحيات ،حتى لو كانت مهمتها ألشهر
والدولي».
معدودة ،إذ في هذه األشهر هناك ّ
مهمات كبيرة
ً
عوده
جدا عليها ،ونحن من جهتنا سنسعى لتكون
والحظ متروبوليت بيروت وتوابعها للروم لدينا حكومة جديدة .ويجب أن ال يتعاطى أي
األرثوذكس المطران الياس عوده خالل قداس أحد على قاعدة ّأن هناك مهلة قصيرة وأن
االحد في كاتدرائية القديس جاورجيوسّ ،
«ان تبقى حكومة تصريف األعمال حتى االنتخابات
ّ
سبل الحياة أصبحت مستحيلة في لبنان ،وال حل الرئاسية».
إال باإلسراع بتشكيل حكومة مسؤولة ،تضع خطة
إنقاذية ولو صعبة ،شرط أن تعلن للمواطنين« ،لبنان القوي»
بطريقة واضحة وشفافة ،الخطوات التي ستتخذها واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أالن
والنتائج التي تعمل من أجلها .على الحكومة أن عون في حديث تلفزيونيّ ،
أن «المعركة على
تكون صادقة مع الشعب وأن تعمل من أجل مقعد أمين السر في مجلس النواب كانت
مصلحة الشعب وحقوقه وحياته ومستقبله ،ال من قوية ،والغلبة لمن يستطيع تركيب التفاهمات
أجل مصالح الزعماء ومستغلي الشعب» .واعتبر مع المجموعات األخرى» .وقال« :لم يعد هناك
ّان «الدولة مسؤولة عن مواطنيها ،وإذا أخطأت أكثريات جامدة في مجلس النواب ،والتفاهمات
عليها إصالح خطئها .دولتنا لم تحسن إدارة سنقوم بها على الملفات ،والحكومة الحالية
مرافقها وأموالها وأوصلت المواطنين إلى ما هم عملت أكثر من غيرها بالقدرة التي تملكها
وقامت بعمل مقبول».
وعن االستشارات ،قال عون« :لم نجتمع
كتكتل بعد للبت بموضوع ًتسمية الرئيس
نجيب ميقاتي أم ال» ،مضيفا« :على الكتل
ّ
تتحمل مسؤوليتها تجاه ناسها،
النيابية أن
ً
ّ
للبدء بمسار آخر .فأوال يجب البت بملف ترسيم
الحدود وبعده انتخاب رئيس جمهورية جديد
للبدء بمرحلة جديدة».

االنتخابات التشريعية :نكسة لماكرون وتقـــــ ّدم لليمين المتطرف واليسار
ً
ُمني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
و 260مقعدا ،ما يعطيه ً غالبية نسبية ال تمكنه
بنكسة سياسية في الدورة الثانية من
من الحكم وحيدا ،علما أن الغالبية المطلقة
تبلغ ً 289
االنتخابات التشريعية مع فقدانه الغالبية
نائبا (من أصل .)577
المطلقة في الجمعية الوطنية ،ما سيعقّد
وحصل «االتحاد الشعبي البيئي واالجتماعي
قدرته على الحكم إثر انتخابات حقّق فيها
الجديد» اليساري بزعامة جان لوك ميالنشون
اليمين المتطرف واليسار اختراقاً كبيراً.
على  150إلى  200مقعد ليكون أكبر كتلة
معارضة في الجمعية الوطنية ،بحسب
التوقعات.
ّ
واعتبر ميالنشون ّأن خسارة ائتالف
سيتعين على ماكرون
تأكدت التوقعات،
إذا ُ
الذي أعيد انتخابه في نيسان لوالية ثانية ،أن ايمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في
يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه اإلصالحي على الجمعية الوطنية هي «قبل كل شيء فشل
انتخابي» للرئيس الفرنسي ّ .وأضاف الزعيم
مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي أول تعليق لمعسكر الرئيسّ ،
«إنه وضع غير متوقع بالكامل وغير
اليساري:
أقر
ً
الوزير غابريال آتال بأن النتائج «بعيدة ّ
عما مسبوق تماما .إن هزيمة الحزب الرئاسي كاملة
ّ
كنا نأمله» .وقال آتال عبر قناة «تي إف »1وليس هناك أي غالبية».
َ
الفرنسية« :ما يرتسم وضع غير مسبوق في
الحياة السياسية والبرلمانية ،ما ُ
سيجبرنا على «تسونامي»
ّ
وفاز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف
تجاوز ثوابتنا وانقساماتنا».
لمراكز بزعامة مارين لوبن بعدد مقاعد يراوح بين 60
األولية
التوقعات
حسب
ً
ّ
ً
بقيادة رئيس و 100وفق المصادر نفسها ،ما يمثل اختراقا
»
«معا
ائتالف
جاء
االستطالعات،
ً
ً
كبيرا.
الجمهورية في صدارة النتائج محققا بين 200

وقال رئيس الحزب بالنيابة جوردان بارديال:
«الدرس المستفاد هو أن الشعب الفرنسي
جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية» ،معتبرا

لوبن تعهدت ممارسة
«معارضة حازمة»
و»مسؤولة وتحترم»
المؤسسات
االنتخابات بمثابة «تسونامي» سياسي.
نتيجة َ
وتضاعف عدد مقاعد الحزب  15مرة بعدما
الدورة الحاسمة من
وصلت زعيمته لوبن إلى
ُ
االنتخابات الرئاسية األخيرة وأعيد انتخابها
ّ
سيخوله تشكيل
أمس نائبة في البرلمان ،ما
كتلة للمرة األولى منذ أكثر من  35عاماً.
وقالت لوبن بفخر أمام أنصارها في دائرتها
االنتخابية بمنطقة هينين-بومون شمال البالد،
إن الكتلة البرلمانية التي حصل عليها التجمع
الوطني هي «األكثر ً
عددا بفارق كبير في تاريخ

ويتوقع أن تراوح نسبة االمتناع عن
عائلتنا السياسية».
ّ
وتعهدت ممارسة «معارضة حازمة» التصويت بين  53,5و 54بالمئة بزيادة أكثر
من نقطة مئوية واحدة عن الدورة األولى
و»مسؤولة وتحترم» المؤسسات.
أما اليمين التقليدي فقد فاز بنحو  52,49( 60بالمئة) ،بحسب مراكز االستطالعّ .
لكن
ً
مقعدا ،ويمكن أن يلعب دورا حاسما في النسبة لن تبلغ الرقم القياسي لالمتناع عن
البرلمان الجديد رغم أنه خسر مكانته كأكبر التصويت خالل الدورة الثانية لتشريعيات
عام  57,36( 2017بالمئة).
كتلة معارضة في المجلس.
ً
ً
تختتم هذه االنتخابات مشهدا انتخابيا
ولن ُيعرف التوزيع الدقيق لكافة المقاعد
ً
الـ 577في الجمعية الوطنية إال في وقت الحق .طويال من شأنه أن يؤكد إعادة التشكيل
ّ
ّ
تضر النتائج باالستقرار الواسعة للمشهد السياسي في فرنسا حول
المرجح أن
ومن
السياسي في البالد ،وتوقع الخبير السياسي  3كتل كبرى على حساب األحزاب التقليدية
آالن دوهامل أن يكون كل تصويت على اليمينية واليسارية ،وهو ّ
تحول بدأ مع انتخاب
ً
ً
مشروع قانون «مفتوحا على المجهول» لعدم ماكرون رئيسا عام  .2017وجاءت االنتخابات
في سياق أزمات متتالية ،من وباء كوفيد-19
وجود غالبية مطلقة.
إلى الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم
إمتناع
والمخاطر االقتصادية.
وتشير التوقعات إلى هزيمة عدد من
من دون مفاجآت ،امتنع قسم واسع من
الفرنسيين عن المشاركة في االقتراع الرابع وزراء حكومة إليزابيت بورن الذين ترشحوا
االستقالة
لالنتخابات ،ما سيدفعهم إلى
في شهرين منذ االنتخابات الرئاسية ،ال سيما
ّ
ً
مع موجة الحرارة غير المسبوقة التي تضرب وفقا لألعراف التي أرساها ماكرون منذ توليه
الحكم.
البالد.

ُ
فاتورة عالج
لحكومة قرار وطني .ونأمل أن تكتب
ّ
ً ّ
لبنان عبر شراكة وطنية ،وتذكروا جيدا أنه ال
يوجد رابح أو خاسر دائم في هذا البلد ،وفرضية
الطريق الثالث ممكنة ّ
ألن الوصفات الخارجية
ً
غالبا مطبوخة بالسم ،وال نريد حكومة صرير
أسنان ،كما ال نريد مواقف سياسية للدعاية
والتطبيل» .واضاف« :إنقاذ لبنان عمل سياسي
ً
لكن أيضا صناعة دوائية محلية وسيطرة قوية
على سوق العمل ،ومواكبة مستمرة لليد العاملة
اللبنانية ،وحضور قوي ألجهزة الدولة باألسواق
ّ
واألحياء والمدن ،وعلى السلطة أن تتذكر
ّ
أن التضخم سرطان قادر على الفتك بالبلد
واقتصاده وناسه ،واليوم الناس أشبه بشعب
نازح وسط بلد منهوب ،فيما كارتيالت الجشع
والطمع واالحتكار تمارس حربها ًالجهنمية دون
الخيارات قليلة جدا والوقت أقل
مانع ،لذلك :لاّ
واألمل بالقعر ،إ أن الفراغ كارثة الكوارث».

توقيع اتفاقية الغاز

ّ
من جهة ثانية أكد وزير الطاقة في حكومة
تصريف ًاألعمال وليد ًفياض لـ»الجمهورية»،
ّ
ان اجتماعا ُ
سيعقد غدا الثلثاء في بيروت
ّ
وسيضم إلى الجانب اللبناني المديرين العامين
لوزارتي الطاقة في سوريا ومصر ،من أجل توقيع
اتفاقية استجرار الغاز« ،وبذلك نكون قد أنجزنا
علينا في انتظار التمويل من البنك
ما يتوجب ّ
الدولي والتدخل االميركي لتسهيل هذا األمر
ّ
ّ
سيتم
وتذليل آخر العقبات» .واشار الى انه
بموجب االتفاقية استجرار  700مليون متر

مصادر نيابية مطلعة
لـ «الجمهورية» :اإلحصائيات
األولية التي أُجريت حتى
األمس ضمنت ما بين  59إلى
 61نائب ًا للرئيس ميقاتي
ً
مكعب من الغاز سنويا من مصر عبر سوريا التي
ّ
ستكون حصتها  8بالمئة« ،بحيث ان الكمية
الصافية للبنان تصبح  650مليون متر مكعب،
األمر الذي سيسمح لنا بانتاج ً 400ميغاوات أي
ما يعادل اربع ساعات كهرباء يوميا».
ليست
قال فياض«َ :أن
ً
ومن جهة أخرى ً
ُ
هناك أزمة بنزين اساسا حتى تعالج» ،معتبرا
ّ
ان «مظاهر األزمة كانت مفتعلة من ال شيء».
ّ
واوضح ان هناك كميات كبيرة من البنزين
موجودة في البلد« ،وبالتالي ال سبب إلقفال
ّ
بعض المحطات اال نزعة أصحابها لتحقيق
أرباح إضافية إذا ّ
تم اعتماد التسعيرة على
ً
أساس سعر الدوالر في السوق الموازية بدال من
ً
صيرفة» ،آمال في أن تعود األمور إلى طبيعتها
ً
بدءا من اليوم.

أنتيغوا وبربودا

على صعيد آخر ،وصل الى بيروت رئيس حكومة
أنتيغوا وبربودا غاستون الفونسو براون في
ّ
يضم مجموعة من
زيارة رسمية على رأس وفد
سكاف
الوزراء والمسؤولين الكبار ،وسيبدأ محادثاته
وقال أحد نواب «قوى التغيير» غسان السكاف ،اليوم بلقاء رئيس الجمهورية على ان تشمل
بعد استقباله جمعية «آفاق مركز إنماء راشيا بقية المسؤولين اللبنانيين.
ّ
وعلمت «الجمهورية»ّ ،
والبقاع الغربي»ّ ،
ان المحادثات ستركز
ان «االنتخابات النيابية أفرزت
أقليات متعددة ولم تفرز اكثرية معينة ،وهذه على تعزيز كل أشكال التعاون في مجال
وعددها  ،5إذا اجتمع  3منها ،يمكن التبادل التجاري والثقافي والجامعي وفي
االقليات
ً
أن يفرزوا اسما لرئاسة الحكومة» .واشار الى مجال األعمال ،بين هذه الدولة التي تقع ضمن
ّ
ان «المباحثات جارية إلنشاء بعض التكتالت مجموعة الكومنولث في منطقة الكاريبي ،ولها
الجديدة التي يمكن ان تكون مع بعضها عالقات تجارية مع لبنان من خالل وجود كثير
في كل االستحقاقات ،من استحقاق رئاسة من رجال االعمال اللبنانيين الكبار فيها.
الحكومة الى استحقاق تشكيلها الى استحقاق
إضراب اإلدارة العامة
رئاسة الجمهورية».
وعلى صعيد االضراب المفتوح في الوزارات
قبالن
والمؤسسات العامة منذ مطلع األسبوع الماضي،
ّ
ولفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد أكدت الهيئة االدارية لرابطة موظفي اإلدارة
ّ
اإلضراب
قبالن في بيان «القوى
السياسية» ،الى «ان العامة في بيان ،االستمرار في هذا ً
ّ
داخلية إلى حين تحقيق المطالب ،وذلك «عطفا على
بشراكة
إال
ينهض
يمكن أن
لبنان ال ً
ً
خصوصا ّ
أن البيان الصادر عن الرابطة في  8/6/2022والذي
قوية بعيدا من لغة الغطرسة،
لبنان بمؤشر القدرة على النهوض معدوم ،وردت فيه مطالبها المحقة وأعلنت بموجبه
ّ
يزيد
ويمكن القول انه محتل بالدوالر األميركي وسط اإلضراب العام والمفتوح ،وبعد مضي ما
ً
األسبوع من دون أن تلقى مطالبهم آذانا
سياسات نقدية مالية مخزية» ،وقال« :المطلوب عن ً
تبريد الخالفات وتأمين تسوية سياسية صاغية لدى المسؤولين».
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خميس التكليف وإعادة
تشكيل لبنان

اسرار الجمهورية
يجري التداول حالياً ببروفيالت
لشخصيات مرشحة للرئاسة األولى
مقبول بعضها خارجياً وال تستف ّز
أطراف الداخل
تته ّيأ هيئة مدنية تم ّثل إحدى
لتحرك جديد ومكثف
الطوائف ُّ
بعيد من األضواء لترتيب البيت
الداخلي مع اقتراب اإلستحقاقات
المقبلة
أحد الذين خسروا في اإلنتخابات
بإحدى دوائر الشمال وق ّدم طعناً
بالنتيجة قال إنه ما كان ل ُيقدم
على الطعن لو لم يكن متأكداً من
ظُ لم ل ِحق به

فرنسا منحت غطاءها إلعادة تسمية الرئيس ميقاتي

جوني منير

فإن
اذا لم تحصل مفاجأة غير محسوبةّ ،
الخميس المقبل من المفترض أن يشهد
إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي
بتشكيل حكومة لن تبصر النور على أغلب
الظن.
القوى السياسية تعمل وفق هذه الحسابات ولو
أنها تراقب عن كثب المحاوالت الجارية على
ّ
مستوى القوى التي تصنف نفسها معارضة او
ّ
تغييرية للتفاهم على مرشح موحد في سعيها
إلعادة تصحيح السلوك الخاطئ الذي َ
انتهجته
خالل معركة نائب رئيس المجلس النيابي.
المحاوالت قابلة
حتى اآلن ال تبدو هذه ً
للنجاح ألسباب عدة ،خصوصا لناحية افتقادها
للغطاء الدولي .ففرنسا التي أسدلتً الستارة
على سلسلة جوالتها االنتخابية بدءا من
ً
جولتي االنتخابات الرئاسية ووصوال الى جولتي
االنتخابات البرلمانيةَ ،منحت غطاءها إلعادة
تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وهو قرار
ّ
توصلت اليه قبل االنتخابات النيابية اللبنانية،
َ
مع
وتفاهمت عليه خالل تواصلها المستمر ً
«حزب الله» .فباريس الدولة الوحيدة تقريبا
ّ
المهتمة بلبنان وبكيفية اعادة بناء الدولة
ّ
اللبنانية والمهتمة باستعادة حضورها في
المرحلة المقبلة في الشرق االوسط من خالل
لبنان ،تعمل على رسم خارطة طريق المرحلة
المقبلة في لبنان والتي تختزن العديد من
االستحقاقات المهمة ،وفي طليعتها استحقاق
رئاسة الجمهورية .صحيح انه من المبكر
فتح ملف لاّاالنتخابات الرئاسية اللبنانية على
مصراعيه ،ا ّان مقاربة ملف االستحقاق
الحكومي وسط توقعات بمرحلة فراغ رئاسي
تالمس في بعض جوانبها ملف االستحقاق
ِ
الرئاسي.
وفي المقابل ّ
فإن السفير السعودي
ّ
المنشغل في اعادة ترتيب اوراق البيت السني
بعد الفراغ الذي أحدثه خروج الرئيس سعد
الحريري ومعه تيار المستقبل من الحياة
السياسية ،قد ال يسمح بالوقت الكافي للتأثير
الكبير والحاسم في تسمية الرئيس المقبل
للحكومة .لكن ثمة ما هو أبعد من الساحة
اللبنانية على المستويين الفرنسي والسعودي.
فالحرب الدائرة في اوكرانيا ،والتي ًتشعر
العواصم االوروبية بارتجاجاتها يوميا ،تجعل

ّ ً
تمسكا
باريس العاصمة السياسية ألوروبا اكثر
من اي وقت مضى بالشاطئ الشرقي للبحر
المتوسط .فاالمن االستراتيجي االوروبي
االبيض ً
حد بعيد بهذه المنطقة إن
بات مرتبطا الى ٍ
من ناحية حمايتها من موجات الهجرة غير
الشرعية ،والتي يختبئ في طياتها العديد
من المخاطر االمنية ،او خصوصا لناحية امنها
النفطي واالقتصادي.
ً
لذلك على سبيل المثال ،لم يكن مستغربا
ان ّ
يخصص المفاوض االميركي آموس
هوكستين خالل زيارته االخيرة الى لبنان مقر
السفيرة الفرنسية كمحطة في برنامج زيارته،
ولو ّأن هذه الخطوة تبقى غير مألوفة في تاريخ
الزيارات االجنبية الى لبنان .والواضح ان خط
التواصل المفتوح بين السفارة الفرنسية و»حزب
الله» يؤدي مهامه المطلوبة منه .وبالتاليّ ،
فإن
البحرية وانجاز هذا الملف
الحدود
االتفاق ًعلى
ً
ً
بات مطلبا اوروبيا واميركيا ،ما يفتح االبواب على
التفاؤل في هذا االطار .ومعه تستعد باريس
بعد االنتهاء من ورشتها ًاالنتخابية الى طرح
مبادرتها تجاه لبنان انطالقا من ملف «سيدر-
 ،»2والذي يحتاج اليه بشدة االقتصاد اللبناني
المنهار .على أن َي ّلي ذلك ملف التسوية
الشيء تطورات
السياسية الذي أخرته بعض
ً
المنطقة ووضع الملف النووي جانبا ،وقد يكون
هذا الملف بحاجة ألزمات سياسية اضافية ال بد
انها آتية مع بدء مرحلة الفراغ الرئاسي بهدف
إنضاجه.

ّ
يخصص
لم يكن مستغرب ًا أن
المفاوض االميركي آموس
هوكستين خالل زيارته
االخيرة الى لبنان مقر
السفيرة الفرنسية كمحطة
في برنامج زيارته
اما على المستوى السعودي ،فال بد من
انتظار الزيارة التي سيقوم بها الرئيس
االميركي الى المنطقة .وبالتاليّ ،
فإن نجاحها في
سيكون له تداعياته
تحقيق اهدافها او فشلها
ً
المباشرة على الملف اللبناني .اذا ،بعد التكليف
ّ
ّ
اولى
ثمة مشوار صعب ومتعرج ينتظر الجميعً .
التحديات ستظهر مع قرار رفع الدعم نهائيا
عن البنزين .وهذا القرار على ما يبدو ّقد اتخذ
ولكنه ينتظر االخراج المطلوب .وقد علمتنا
يستوجب
التجارب ّان الذهاب في هذا االتجاه
ِ
ً
تحضيرا ال يخلو من الصعوبة على مستوى

الشارعّ .
لكن قدوم المغتربين وإدخالهم للعملة
الصعبة الى الشرايين المهترئة لالقتصاد
اللبناني ،سيؤدي الى تمرير أشهر الصيف
ً
وصوال الى موعد خروج الرئيس ميشال عون من
قصر بعبدا وبدء مرحلة الفراغ الرئاسي.
ّ
المرجح ان تشتعل االزمات
عندها ،من
مصحوبة بالحمالت السياسية وتبادل اللكمات.
وال بد ان يترافق هذا المناخ مع مزيد من
االنهيارات المعيشية واالقتصادية.
وقد تصل الذروة مع انتهاء والية رياض
نائبه
واستالم ً
لبنان ً
سالمة كحاكم لمصرف ً
مهامه .وهو ما يعني فعليا فراغا مسيحيا
في رئاسة الجمهورية في مقابل حضور كامل
لموقعي رئاسة المجلس النيابي الشيعي

ً
ً
ورئاسة الحكومة السني ،وفراغا مسيحيا ايضا
لصالح نائب
على مستوى حاكمية مصرف لبنان
ّ
الحاكم الشيعي .وهذا «التسخين» المتوقع قد
يؤدي الى إنضاج ظروف عقد المؤتمر إلنجاز
تسوية سياسية حول لبنان ،تفتح الطريق
امام وصول رئيس جديد ُيشرف على برنامج
اعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية تحت
اشراف االمم المتحدة ومن خالل صندوق النقد
الدولي .وهو ما يعني ّان حظوظ ّوصول رئيس
توافقي هي األرجح ،وهو ما تتطلبه مسيرة
اعادة بناء مؤسسات الدولة ،اضف الى ذلك فتح
االبواب امام المساعدات الخارجية الملحة والتي
ّ
ستشكل دول الخليج العربي أحد أبرز مصادرها.
ومن المفترض ان تساهم ً العالقة ًالفرنسية ً
مع مصر في إيالء القاهرة دورا اساسيا خصوصا
رعاية الشارع السني ،ال سيما ّان مصر
لناحية
ً
عملت سابقا مع االردن على تقييم الوضع
الخطير الذي يعيشه لبنان ،والذي بات يهدد
استقرار االردن وبالتالي التوازنات الدقيقة
للمنطقة .أضف الى ذلك العالقة القوية التي
تربط الرئيس المصري بالسعودية.
ّ
سيمهد
وهو ما يعني ّان «تكليف الخميس»
اعادة تشكيل البلد ،والذي سينطلق
لمرحلة
ً
مساره فعليا مع الدخول في مرحلة الفراغ
ً
الرئاسي وصوال الى انتخاب رئيس جديد
ّ
توافقي من المفترض ان يشكل بداية مرحلة
إعادة بناء الدولة.
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الطعون ،ماذا ستغ ّير؟
صفاء درويش

لم يكن قبول المجلس الدستوري للطعن المق َدّم
من النائبة السابقة ديما جمالي عام 2018
حد ًثا عاب ًرا ،ال سيما بعد نجاحها بفرض إعادة
االنتخابات وفوزها بالمقعد ،إذ إنّه ش ّجع كثيراً من
المرشحين على التق ّدم بالطعون في ما بعد ،من
أجل إثبات أحقّيتهم في نيل المقاعد النيابية.
ُيعتبر تقديم الطعون خطوة قانونية ُيلزم
المرشح فيها على تقديم مطالعة باألرقام
والمحاضر ،يشرح فيها فريقه القانوني الثغرات
الموجودة في عملية فرز األصوات واحتساب
النتائج ،وهو ما يدرسه المجلس الدستوري
ّ
من أجل إعطاء حكمه في هذا اإلطار.
ة
بدق
ً
سابقا ،أي قبل العام  ،2018كان الطعن
ّ
يهدف فقط إلثبات أن عدد أصوات المرشح

الفائز هي أقل من عدد أصوات ّالمرشح الرابح
اليوم ،وفي ظل القانون
عن المقعد نفسه.
ّ
النسبي ،بات الطعن يولد اشتراكات بالربح
والخسارة ،فطعن في بيروت الثانية على سبيل

يمكن الحديث عن ثالثة
طعون ج ّ
دية من الممكن
أن تغيّر أكثر من ثالثة مقاعد
نيابية حالية
نيابة نائبين،
المثال ال الحصر،
يمكن أن يسحب ّ ً
ُويدخل مكانهما ّ
مقدم الطعن ومرشحا آخر ،كان
االعتيادية ،إلى المجلس النيابي.
يكمل حياته
ً ُ
اليوم 15 ،طعنا ق ّدمت أمام المجلس
الدستوري ،في مهلة انتهت أمس االول.
يمكن الحديث هنا عن ثالثة طعون ّ
جدية،
من الممكن أن ّ
تغير أكثر من ثالثة مقاعد
نيابية حالية:
الطعن األبرز ّ
قدمه النائب السابق فيصل
ّ
كرامي .مصادر على دراية بفحوى الطعن تؤكد
ّأن احتساب ولو قسم بسيط من األصوات
والصناديق الملغاة سيعني بالتالي إعادة كرامي
إلى المجلس النيابي على حساب النائب رامي
فنج .إبطال نيابة فنج يعني نجاح المرشح حيدر

أال يجب وضع معيار واضح ال لبس فيه آللية إلغاء األصوات والصناديق؟

لاً

ناصر بد من المرشح بالل سلوم عن المقعد
العلوي ،في حال حافظت الئحة فنج  -حيدر
على حاصلها.
جدي آخر ّ
طعن ّ
مقدم من المرشح حيدر
ناصر ،بحق كل من النائبين بالل سلوم وايهاب
مطر ،والبت بالطعن ،أو طعن كرامي ،يعني
دخول ناصر للمرة االولى إلى المجلس النيابي.
ّأما الطعن الثالث فهو ّ
مقدم من المرشح عن
المقعد العلوي على الئحة «التيار الوطني الحر»
في عكار حيدر عيسى ّ
ضد النائب أحمد رستم
ً
الذي نجح متحالفا مع النائبين وليد البعريني
ومحمد سليمان.
عيسى الذي حصل على أكثر من 3000

صوت ،يستند إلى إلغاء عدد من الصناديق
التي كان يجب أن ُتحتسب ّ
لتؤمن لالئحته
لاً
ً
رابعاُ ،
فيسحب الحاصل من الالئحة
حاص
المنافسة ويخسر رستم الفائز بحوالى ٤٠٠
صوت.
األهم من الطعون ّ
بحد ذاتها ،هو سؤال
يطرح إشكالية قانونية اليوم :هل دخول نائب،
اثنين ،ثالثة او أكثر نتيجة قرار المجلس
الدستوري ببت طعونهم ،يعني ّأن هناك ما
يجب أن ُيعاد التصويت عليه داخل المجلس
النيابي؟ على اعتبار ّأن خريطة المجلس قد
تكون ّ
تغيرت نتيجة ما يحصل .لهذا األمر
ّ
جواب واضح وهو ال ،فكل ما صوت عليه

المجلس لساعة بت الطعون ،أكان في انتخابات
الرئيس ونائبه وهيئة المكتب واللجان وكذلك
القوانين في اللجان والهيئة العامة
مشاريع
ُ
(إن كانت قد طرحت) تبقى كما هي .موضوع
االنتخابات داخل المجلس ينسحب على مسألة
الرواتب وسواها.
ً
وبعيدا من نتائج الطعون ،أال يجب وضع
معيار واضح ال لبس فيه آللية إلغاء األصوات
ً
والصناديق؟ إذ ّإن ظهور أكثر من  30اعتراضا
خالل استحقاقين انتخابيين ،يعكس بوضوح
ّ
أن استنسابية القرار داخل لجان القيد هي ّ
ما أوصلت األمور إلى مزيد من التشكيك بدقة
نتائج االنتخابات.

سقف الـ 100ألف دوالر فــي خطر
أنطوان فرح

مع قدوم الممثل المقيم لصندوق النقد
الدولي إلى بيروت ،تكون المؤسسة
تماس
المالية الدولية قد أصبحت على
ٍ
ٍ
دائم مع الوضع اللبناني .فهل يعني ذلك
ان التفاهمات بين السلطات اللبنانية
ّ
ميسرة أكثر؟
والصندوق أصبحت ّ
صندوق النقد عن كثب ما يجري في
يراقب
ً
لبنان ،خصوصا بعد عقد االتفاق االولي معه،
والموافقة على خطة التعافي التي ّ
قدمتها
الحكومة .ومنذ ذلك الحين ،يتابع ّ
القيمون
اللبناني في الصندوق الوضع
على الملف ً
بقلق ،خصوصا ما يتعلق منه بنقطتين:
ً
اوال -مسار اإلصالحات الموعودة ،والتي
التزمت الحكومة تنفيذها كشرط الزامي
للوصول الى اتفاقية برنامج تمويل مع
الصندوق.
ً
ثانيا -السياسة النقدية وقرارات الدعم
التي ّ
تؤدي الى استنزاف المزيد من االموال
التي ال تزال متوفرة في مصرف لبنان.
وكان االنطباع السائد ً في الصندوقّ ،ان
سياسة دعم الليرة جزئيا ،والتي تلتهم

االحتياطي المتبقي من العمالت ،قد تتوقف
بعد االنتخابات ،او تتراجع وتيرتها ،في موازاة
تسريع اإلجراءات المطلوبة إلنجاز اتفاق
التمويل مع الصندوق .لكن المفاجأة جاءت
عكسية ،إذ عمد مصرف لبنان إلى ضخ المزيد
الدوالرات في السوق للجم تراجع الليرة،
من ّ
في ظل ارتفاع منسوب النقمة الشعبية
وغليان الشارع.
وهناك تساؤالت في شأن األسباب
التي دفعت الليرة الى التراجع بسرعة عقب
االنتخابات النيابية ،ولماذا لم يؤثر اإلنفاق
االنتخابي السخي في دعم الليرة ،طالما ّان
يتفق على ّان هناك مئات ماليين
الجميع ُ
الدوالرات أنفقت في خالل شهرين؟
الجواب ينقسم الى ثالث نقاط:
ً
اوال -ما ُدفع في موسم االنتخابات ساهم
في لجم تراجع الليرة ،على عكس ما يعتقد
البعض ،ولوال هذه االموال اإلضافية التي
ّ
ُرميت في السوق ،لما تمكن مصرف ّ لبنان
من خفض حجم تدخله في
في تلك الفترة ّ
سوق الصرف ،وخفض بالتالي حجم خسائره
اليومية ً لدعم الليرة.
ثانيا -استفاد المضاربون الكبار الذين
يمتلكون قدرات نقدية بالليرة من الظرف
المؤاتي لشراء الدوالرات وتكديسها ،او
تهريبها الى الخارج.
ً
ثالثا -في غياب دور المصارف ،لم يدخل

سوى قسم من هذه االموال االنتخابية الى الدورة
االقتصادية ،في حين ذهب ّالقسم اآلخر الى
االدخار في المنازل ،بما لم يؤثر في شيء على
وضعية سوق الصرف.
بعد االنتخابات ،ومع انتهاء مفعول االموال
االنتخابية ،عادت الليرة الى مسيرة الهبوط
السريع ،والتي تعكس في ّ الواقع حقيقة السوق،
وحقيقة سعر الليرة في ظل الوضع القائم .ومن

بدأت االسئلة ترتسم
على طاولة الصندوق:
هل خطة التعافي ال تزال
قابلة للتنفيذ؟
ّ
جديد تدخل مصرف لبنان ،زاد حجم خسائره
وأوقف استمرار انهيار العملة الوطنية.
ّ
هذا الواقع شكل صدمة في صندوق النقد،
حيث يعرف المسؤولون فيهّ ،ان كل دوالر يخرج
المركزي قبل البدء في تنفيذ خطة التعافي،
من ّ
ً
سلبا على إمكانية نجاح الخطة ُ
المتفق
يؤثر
عليها مع الحكومة .والمشكلة هناّ ،ان المسؤولين
ّ
في الصندوق يدركون انه يصعب النزول أكثر
في مستوى إعادة الودائع الى أصحابها .إذ
ما ّ
قررته السلطات اللبنانية يمثل سابقة لم
ّ
تشهدها دول أخرى .فهناك دول قررت إنقاذ

تجربة المؤسسات المالية الدولية مع لبنان مريرة

مصارفها واقترضت من صندوق النقد لتحقيق
ذلك ،مثل ايرلندا ،وهناك دول لم تبادر الى إنقاذ
مصارفها ،لكنها التزمت إنقاذ ودائع ابنائها دون
سواهم ،مثل ايسلندا .لكن ال توجد دولة سطت
على أموال ابنائهاّ ،
وقررت ان تشطب ما أخذته

ّ
وتحمله لمصارفها ولمواطنيها .وبالتالي ،يدرك
ّ
صندوق النقد ،ان أي تحديث للخطة بهدف
إضافي في دفع اموال المودعين،
إجراء خفض ً
لن يكون متاحا .وقد بدأت االسئلة ترتسم على
طاولة الصندوق :هل ّان الخطة المتفق عليها

ال تزال قابلة للتنفيذ رغم ّان االموال التي ّ
تم
احتسابها يوم ُأ ّ
قرت الخطة تراجعت كميتها
ّ
سيتم تعويض
بحوالى الملياري دوالر؟ وكيف
هذا النقص اإلضافي؟ وماذا سيكون الوضع إذا
استمر النزف طوال العام  ،2022بما قد يستنزف
أكثر من ملياري دوالر اضافيتين .هل يمكن
بعدها اإلبقاء على الخطة كما هي؟
يسعى صندوق النقد إلى االقتراب أكثر من
األزمة اللبنانية من خالل إرسال مندوب دائم
مقيم في بيروت .لكن الوضعية الجديدة لن
ّ
تغير الكثير ،وهذا األمر اثبتته التجارب السابقة،
إذ لم يساهم وجود مسؤول مقيم للبنك الدولي
في بيروت في تغيير اسلوب التعاطي المزري مع
األزمات .ولطالما شكا مندوبو البنك الدولي من
طريقة تعاطي المسؤولين اللبنانيين مع الملفات
ُ
التي ًكانت تطرح امامهم .وال ّبد من التذكير
مجددا ،ولو من باب التكرار ُ
الممل ،بما كان يقوله
المسؤول السابق للبنك الدولي في بيروت فريد
ّ
كلما عرض لمشكلة
بلحاج ،والذي كان يروي انه ّ
وحذرهم من نتائجها،
أمام المسؤولين اللبنانيين
ً
كان جواب المسؤولين متشابها :نحن في لبنان
حالة خاصة ال تنطبق علينا المفاهيم التي ُت ّ
طبق
في دول أخرى ...وكان بلحاج يقول ّان بعض
المسؤولين يعتقد ّان لبنان خارج جاذبية االرض،
وهنا جوهر كل األزمات.
antoine.farah@aljoumhouria.com
@Antoinefarah7
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التكليف يضع لبنان أمام مسارين
شارل ج ّبور

ال ُيعقل أن يستعيد «حزب الله» إمساكه
بالمؤسسات الدستورية بعد انتخابات نيابية
لم تكن لمصلحته ،وخسارته لألكثرية الواضحة
التي كانت بحوزته ،وعدم قدرته على إخراج البلد
أوصله إليه وتراجع وضع ّيته
من االنهيار الذي َ
اإلقليمية.
ّ
ّ َ
تعرض مشروع «حزب الله» بشقيه اللبناني
واإلقليمي إلى تراجعات وانتكاسات عدة ،أبرزها
تجميد االتفاق النووي واختراق إسرائيلي واسع
لألمن اإليراني ونشوء تحالف إقليمي كبير للمرة
ُّ
التمدد اإليراني
األولى منذ عقود في مواجهة
والفشل الذريع لهذا المشروع في اليمن والعراق
وسوريا ولبنان ،وخسارته لالنتخابات النيابية
في العراق ولبنان ،وفقدانه لألكثرية في بيروت،
وتراجعه في كل البيئات اللبنانية واالختراق
الجغرافي لبيئته في حاصبيا ًومرجعيون ،وعدم
قدرته على حكم لبنان منفردا بعدما اكتشف
َ
الذي
ولمس عجزه عن إخراج البلد من انهياره ّ
وصل إليه بسبب إمساك الحزب وفريقه بدفة
الحكم.
ّ
وأي توصيف موضوعي لمشروع «حزب الله»
مرحلة تراجعية
يفيد انه دخل منذ فترة في
ً
بعدما كان مشروعه قد شهد تقدما في لبنان
وكل المنطقة .وإذا كان من الطبيعي ان يحاول
اإلمساك بمفاصل السلطة اللبنانية في مرحلة
صعوده ،فمن غير الطبيعي ان يواصل هذا
َ
اإلمساك في مرحلة تراجعه وخسائره المتتالية
المحلية والخارجيةَ .
وعدا عن تراجع وهج سالحه
ّ
ومشروعه اإلقليمي ،فإن دوره في السلطة أصبح
ً
عنوانا لالنهيار والفشل.
ومن غير المنطقي أن يربح «حزب الله»
النواب ما خسره من خالل تصويت
بأصوات ّ ً
الناسُ ،متكئا على قدرته في توحيد صفوف
فريقه مقابل عدم قدرة القوى ً األخرى على
االتحاد ،ومن غير المنطقي أيضا أن يحافظ
ّ
وكأن
الحزب على دوره السلطوي في لبنان
مشروعه اإلقليمي والمحلي ما زال يحافظ ًعلى
صعوده ،فيما يشهد هذا المشروع انحسارا ما
َ
وت ُّ
مدده.
بعده انحسار في كل ساحات نفوذه
ّ
وعالوة على ذلك فقد أصبح في حكم المؤكد
ُ
السلطة،
انه بقدر ما ي َمسك «حزب الله» بمفاصل ً
بقدر ما يتواصل االنهيار الذي بدأ عمليا منذ
استالمه الحكم للمرة األولى في العام .2011
وبقدر ما يبتعد الحزب عن السلطة ،بقدر ما
يتحسن الوضع المالي ،ما يعني ّ
ّ
ان وضع يده
ُ
على رئاستي الحكومة والجمهورية يبقي البلد
على
في وضعيته االنهيارية ،ولكن من الضروري لاّ
هذا المستوى التمييز بين أمرين :األمر األول أ
رئيس الحكومة هو رئيس حكومة «حزب
يكون لاّ
الله» ،وأ يكون رئيس الجمهورية هو رئيس

بأن اقتراعها بدأ يترجم داخل المؤسسات
التكليف يعيد األمل للكتلة السيادية والتغييرية الناخبة ّ

ّ
يتحدث
جمهورية الحزب .واألمر الثاني ال أحد
عن َ
رأسين للسلطة التنفيذية ًسيعلنان الحرب
ّ
ضد الحزب ،والفارق كبير جدا بين األمرين،
ُ
إنما المطلوب واحد :مؤسسات دستورية تحكم
باسم الدستور ومن داخلها ،وليس باسم قوى
األمر الواقع ومن خارجها.
فالجميع َيتعامل مع السالح على قاعدة
ّ َ
ان نزعه بالقوة غير ممكن ،ولكن غياب هذه
اإلمكانية ال يعني تسليم السلطة للحزب ،إنما
السهر على إبقاء تأثير سالحه خارج السلطة،
فما هو غير شرعي يجب ان يبقى خارج
المؤسسات ِّ الشرعية ،أي الفصل بين ما هو غير
شرعي ُويمثل حالة أمر واقع خارجة عن منطوق
المؤسسات ،وبين ما هو شرعي وال يخضع
لسياسة األمر الواقع.
ولم ينزلق لبنان إلى هذا الدرك سوى بعد
سيطرة «حزب الله» على رئاستي الحكومة
والجمهورية ومجلس الوزراء ،وهناك فرصة
حقيقية اليوم لفرملة االنهيار ليس من باب

ّ
ّ
الدستور،
تطبيق
يريد
والذي
نفسها
ف
المكل
آذار،
إحياء االنقسام القديم المتمثل بـ 8و 14
َ ّ ً
رئيس للحكومة ليس ويدفع الفريق اآلخر إلى تعطيل النصاب تجنبا
إنما ًمن باب تكليف
ً
حليفا ًلـ»حزب الله» وخاضعا لنفوذه وأجندته ،النتخابات رئاسية تعيد إنتاج السلطة بمعايير
يعد ّ
وال عدوا له ّ
العدة على نزع ً سالحه بالقوة دستورية ال ً سياسية فئوية ،ما يضع هذا
(وهذا األمر غير مطروح ّ أساسا كونه يقود الفريق مجددا في مواجهة مفتوحة مع الناس.
وفي حال نجح الفريق الحاكم بانتزاع
إلى حرب أهلية) ،إنما جل ما هو مطلوب منه
تطبيق الدستور في تأليف الحكومات وتحقيق التكليف فيعني ترجيح انتزاع انتخاب الرئيس،
اإلصالحات وتحديد سياسة لبنان الخارجية وال يفيد بشيء تحميل النواب المتخاذلين
َ
عد على السيادة وإلى ما هنالك من المسؤولية التاريخية بإبقاء البلد في حالة
ومنع أي ت ٍ
ّ
أدوار َمنوطة بالحكومة ،وما ينطبق على رئاسة االنهيار ،ألن لبنان سيكون لوالية «جهنمية»
جديدة تحت ً سيطرة الفريق الحاكم ،وليس
الحكومة ينسحب على رئاسة الجمهورية.
ً
فأحد أسباب انهيار لبنان االستهتار في مطلوبا إطالقا ان تنصهر القوى المعارضة
إدارة الدولة من خالل التماهي التام مع مشروع السيادية والتغييرية ضمن مشروع َجبهوي ،ال
«حزب الله» ،وهذا االستهتار بالذات ما يجب بل على العكس بإمكان كل ِّ
مكون ان يحافظ
وضع ًَحد نهائي له ،فإذا كان نزع سالح الحزب
ُمتعذرا ،فال يعني انه على اللبنانيين َت ُّ
حمل
أحد أسباب انهيار لبنان
َ
ت ِبعات هذا السالح بمزيد من الفقر والجوع
االستهتار في إدارة الدولة
والعوز والعزلة وعدم االستقرار ،إنما ضرورة
ّ
الحد من تأثيره على سياسة الدولة من خالل
من خالل التماهي التام
شخصيات موثوقة وال أولوية لديها خارج أولوية
مع مشروع «حزب الله»
تطبيق الدستور.
ً
تماما ّ
ان
وكل نائب في البرلمان ُيدرك
َ
التكليف وانتخاب على هويته وأفكاره وشخصيته وتمايزاته ،إنما
الله» بانتزاع
ً
نجاح «حزب ً
الرئيس مجددا يعني تمديدا لألزمة بكل كل ما هو مطلوب االلتقاء لمصلحة البلد والناس
مستوياتها الوطنية والمالية والسياسيةّ ،
ألن في االستحقاقات المفصلية التي ترتقي
ً
َ
التكليف واالنتخاب يعني استمرارا للمشروع إلى مصاف األمن القومي ،وفي طليعة هذه
نفسه ،وهذا المشروع ال يمكن إيقافه سوى من االستحقاقات هذه المرة تكليف رئيس حكومة
خالل تكليف رئيس للحكومة في االستشارات وانتخاب رئيس للجمهورية.
المقبلة لم ّ
ُويخطئ من يقارن الوضع الحالي بأوضاع
تتم تسميته من قبل ًالحزب ويضع
ّ
المعايير المطلوبة من اآلن فصاعدا في تأليف سابقة بعد العام  ،2005ليس فقط ألن لكل
وضع أحكامه ،بل ّ
ألن مشروع «حزب الله»
الحكومات.
ً
وليس مهما رفض رئيس الجمهورية اللبناني واإلقليمي في أزمة ما بعدها أزمة ،وال
ُّ
التصرف معه وكأنه المنتصر الذي ًيعمل
التوقيع على التشكيالت الحكومية التي يجوز
يرفعها الرئيس المكلف ،ألنه ما نفع تأليف على َترجمة انتصاره ،وهذا ال يعني تكرارا بأنّ
حكومات غير قادرة على معالجة األوضاع المطلوب في أي لحظة نزع سالحه بالقوة ،إنما
المالية ،ال بل عدم وجود حكومة أفضل بكثير المطلوب في كل لحظة إخراج تعطيل مفعول
من وجود حكومة تلعب دور شاهد الزور على هذا السالح تأثيره على السلطة ودورها في
انهيار معروفة أسبابه وخلفياته ،فيما المدماك السيادة واإلصالح وعالقات لبنان الخارجية.
ّ
فإن استحقاق التكليف يوم
ومن هنا،
استشارات
األول للخروج من هذا الواقع يبدأ مع
ً
طبعا ّ
تم الخميس المقبل يرتقي إلى مصاف األمن
التكليف الخميس المقبل في حال
القومي ،ويضع لبنان أمام مسارين :مسار فصل
تكليف الرئيس الذي لم َيختره الحزب.
وعدا عن ّ
ان التكليف يعيد األمل للكتلة المؤسسات الدستورية عن «حزب الله» الذي
ّ
السيادية والتغييرية الناخبة بأن اقتراعها بدأ يؤدي إلى استعادتها لعافيتها ودورها ،ومسار
يترجم داخل المؤسسات ،فإنه يفتح الباب على استمرار ربط هذه المؤسسات بالحزب الذي
انتخاب رئيس للجمهورية من طينة الرئيس يؤدي إلى المراوحة في االنهيار.
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ال تغفر لهم...
جوزف القصيفي*
إلى كريم الجميل
ما أوجع أن يرحل األحبة
من دون إلقاء تحية الوداع
يغادروننا إلى مكان أفضل
ويتركوننا لجحيم مقيم

ّ
الوطن المعلق

حوكم روزنبرغ مع خمسة آالف آخرين من قادة النازية وأعدموا بجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب

ّ
يهللون له في كل قول وفعل ،وينسجون حوله األساطير
مصطفى ع ّلوش
التي لم تخطر له ببال ،لكنه يقع بسرعة في فخها
ّ
ً
ّ
ويصدقها ،وأحيانا يرويها هو عن نفسه ،وكأنها حقيقة
ّ
ثابتة ،مع علمه أنها من نسج المستشارين الزائفين،
المثقفين المنافقين .ألحق ً
«كلما سمعت كلمة ثقافة وضعت يدي على مسدسي»
ثانيا هو على المثقف ًالعارف
النازي.
جوزف غوبلز ،وزير الدعاية
بالواجب عمله ،لكنه يخرس عن ًقول رأيه ،ربما حفاظا على
ً
رزقه ،أو على رأسه ،وأحيانا خوفا من أن يصبح في موقع
«يوم كانت كلماتي غض ًبا كنت صديق السالسل ،يوم
االتهام المريض من ِقبل الجموع المؤمنة بإلهام وقدسية
كالمي
كانت كلماتي ثورة كنت صديق الزالزل ،يوم كان
الزعيم.
ى
غط
حنظلاً كنت صديق المتفائل ،يوم صار كالمي
عسلاً
ّ
في ذاكرتي الحديثة مثالن عن مثقفين كانا إلى جانب
فمي الذباب»
الزعيم النازي «أدولف هتلر» :األول كان الفيلسوف العظيم
ّ
درويش
محمود
«مارتن هيدغر» الذي ظن أنه من خالل النازية يمكنه أن
يبث الروح في الوجود اإلنساني ،من خالل العودة إلى
الجوهر وتوعية البشر لوجودهم خارج هيمنة التكنولوجيا
هناك رواية ُتنسب إلى عدد من قياصرة روما حول أحد التي ّ
حولتهم إلى مجرد أشياء في عالم األشياء .لكنه،
النازية بين سنتي  1933و،1934
المرافقين الذي كان يقف وراء القيصر فيما الجموع بعد تجربة وجيزة في ّ
تهتف له بطول العمر ووسع الرزق واالنتصارات بالقول :أدرك ّأن القائد قد صمخت أذنيه هتافات الماليين من
ّ
«تذكر يا قيصر أنك إنسان» .أحب أن أنسب هذه النادرة الجماهير .لكن هيدغر لم يجاهر باستقالته من الحزب
ً
إلى أحكم قياصرة روما «ماركوس أوريليوس» الذي دفعته ألسباب لم يقلها أبدا حتى بعد زوال النازية ،لكن وصمة
ّ
المتحررة من الكسب المادي« ،الهتلرية» بقيت تالحقه لسنوات عديدة ،كما الحقت
بالفلسفة «الرواقية»
قناعاته
اً
ً
اسطوريا في الحكمة والزعامة المعتدلة فكره العظيم لعقود عدة ،إلى أن أعاد العالم اكتشافه بعد
إلى أن يكون مثل
ّ
التمسك بالسلطة .فأعلى سنوات من وفاته.
والقيادة المتنزهة عن شبق
ّ
ً
دائما على أن يتذكر ،من
مستوى من الحكمة يستند
نقاش
دون
من
وتتبعه
والطاعة
تهتف له الجماهير بالوالء
ّ
ّ
إن دور المثقف الجاد يبقى
بأنه ّ
مجرد إنسان يمكنه
الجماعي،
إلى الموت واالنتحار
ّ
مكروهً ا ،اّ
إل إن حظي بقائد مثل
أن يخطئ في الحسابات ويذل على الطريق .وهنا ،وبدل
أن تأخذه العزة باإلثم ،فيتقي ويعيد الحسابات ،نراه ّ
يجر
ماركوس أوريليوس يتذكّر أنّه
الجميع إلى الجحيم .من هنا ،تأتي حاجة القائد إلى من
بالنهاية إنسان
لينبهه ّ
يقف وراءه ّ
بأن احتمال الخطأ في الحسابات وارد.
هنا بالذات يأتي دور المثقف ليكون وراء القائد للنصح
ّ
المثقف اآلخر كان «الفرد روزنبرغ» ،منظر النازية الذي
وإبداء الرأي من دون مواربة أو خشية من غضب «المعلم».
حول بنى جملة من النظريات العلمية الكاذبة ،لمجرد إثبات رؤيا
لكن النرجسية الفاقعة ،وكثرة
المبخرين التافهين اً
ّ
ّ
ً
المقدس لدى النازيين.
مهمة هذا المثقف عمل القائد هتلر في كتاب «كفاحي»
حتما من
القائد ،اً ستجعالن
ً
وأحيانا ً
روزبرغ كان يرى في هيدغر الفيلسوف العميق الثقافة،
خطرا على الحياة.
مستحيل،
ً
ّ
واجب المثقف الدائم هو أن يكون محامي الشيطان ،خطرا على مكانته كطبال مثالي للزعيم ،فحاول إبعاده منذ
أي أن يطرح أسوأ االحتماالت ويدرسها بعمق ويشرحها البداية ،ال بل حاول محاصرته في الجامعة التي ترأسها.
ً
من دون مواربة أمام القائد ،ومن واجبه أيضا ،إن كان لديه فيما هو كان ال يعترض وال ينصح ،بل يسعى فقط لنسج
ً
ّ
حس بالمسؤولية االجتماعية ،وكان مقتنعا بعقم النصح النظريات األسطورية لتأييد قرارات الزعيم ،حتى عندما
ً
ً
الذي يبديه ،بأن يخرج من حضن القائد معلنا رأيه إلى وصلت األمور إلى انهيار ألمانيا ومقتل اثنا عشر مليونا
من أهلها ،مع عشرات الماليين آخرين .بالنهاية ُ ،حوكم
العلن ،فالساكت عن الحق شيطان أخرس.
المصيبة هي في كون الجماهير المأخوذة بإلهام روزنبرغ مع خمسة آالف آخرين من قادة النازية وأعدموا
رأسا على عقب بجرائم ّ
وكاريزما وطيبة قلب القائد ،ستقلب الدنيا ً
هيدغر
ضد اإلنسانية وجرائم حرب .وبالرغم من ّأن
لاّ
ً
ّ
على ذاك الخارج عن طوع القيادة ،فيصبح خائنا وقليل تعر ُض لالضطهاد من ِقبل النازيين في أواخر الحرب ،إ
ّ
الوفاء ،حتى وإن كان أفنى سنوات طويلة من حياته أنه أقصي بشكل مهين عن مهامه األكاديمية لسنوات
ّ
وسمعته وقدراته في خدمة قضية كان يظن ّان القائد طويلة .فدفع بذلك ثمن سكوته ،ربما ألنه ّ
ظن ّأن ببقائه
ّ
لاّ
ّ
ّ
ّ
الطبالين ،أو ربما ألنه
يتبناها .ال بأس ،فمعظم الناس ال يقرأون إ العناوين ،كان يمكن أن يلطف من جموح
فالغوص في الجوهر يجعلهم يفقدون الثقة بصالبة خاف على حياته ،أو أراد الحفاظ على موقعه األكاديمي،
الحائط الذي يستندون إليه ،باعتماد البديهي بدل البحث أو ربما أراد تفادي نعته بالخائن وغير الوفي من ِقبل
ً ّ
عن جوهر األشياء .وأتفهم أيضا ،أنه من الصعوبة بمكان الجماهير التي آمنت بعظمة هتلر ،وكانت تنتظر أعجوبة
تغيير القناعات ،وباألخص تلك التي تستند إلى مجرد تعيد المجد ،حتى عندما وصلت الجيوش السوفياتية على
شعارات غامضة ،من دون البحث في الجوهر .لكل ذلك ،أبواب برلين.
ً لاّ
من هناّ ،
مكروها ،إ إن
فإن دور المثقف الجاد يبقى
الجماهير الغفيرة التي تأخذ عقلها
ال يمكن العتب على
لاً
ّ ّ
وأخيرا على القائد الذي ّ
ً
يسد حظي بقائد مثل ماركوس أوريليوس ،يتذكر أنه بالنهاية
الشعارات .بل العتب هو أو
أذنيه لنصح الناصحين ،ويسمع فقط للطبالين الذين إنسان.

نستغرق في بوح حميم مع الذات… الذات الممحوة عن لوحة ذاتنا…
ّ
المتكدس فوق بيادر أحالمنا المؤودة…
نبحث عن شتات وطن بين الركام…
نستندي رجاء امتنع علينا… بكائيات تسعى إلى فرح منتظر… فرح أبطأ
الخطى… كيف له أن يعبر خطوط تماس أحقادنا… فالقناص له بالمرصاد…
ّ
ً
ليرديه مضرجا بالسراب … لن يدعه يدرك عتبة الرجاء… فيا وطني ًالمعلق…
هل ألفت الرقص على حطام األيام العادية وراء أمل يزداد ابتعادا  ،كلما
ً
ّ
خلت انه ازداد اقترابا…
نستقرئ في كفك رموز الخطوط المتعرجة… ونوغل في األلم… نضحك
كأننا ال نضحك أو نضحك على أنفسنا من أنفسنا… ونحن ندور في متاهة
الخيبة… فال نعثر على ضالة… وال نستوي في عين الله… الذي نستحضر
باسمه كل قاموس انانياتنا….
ّ
ونشد… لكنها تفلت،
أصبحنا على إلفة مع الوهم… نقبض على الريح
تتسلل بين أناملنا مقهقهة… مولولة…
ّ
أما آن لك يا وطني المعلق أن تترجل…
أن تحمل سياطك… وتضرب…
ّ
تدك مواقع العفن الكامن فينا… وتزيل أعشاشه التي ّ
تمددت في
أن
مواطئ…
لها
واتخذت
قلوبنا…
زوايا
ّ
لبنان ُينحر كل يوم… كالشاة أسلمناه للذبح… وال نزال ننظم المدائح في
حبه .كل يغسل يديه من إثم فعلته… ّ
تعدد البالطسة  ،لكن الصديق الذي
ً
من دمه واحد… وحيدا هو في حمل خطاياهم…
يتبرأون ً
ووحيدا سيبقى ،سيان إن تال فعل الندامة أو لم يتل…
ّ
ال تغفر لهم هذه المرة يا وطني… ال تغفر لهم… ألنهم لن يدعوك
تدحرج الحجر عن القبر الذي أودعوك فيه  ،وإن أقدمت سيعيدونك إليه…
ال سبيل للنجاة ،فأنت مسور باللعنة ،فهل من زلزلة عظيمة ،تبعثر كل
شيء وتذروه ،وتفتح أمامك دروب الخالص ،لتعيد الصياغة من جديد؟
ّ
يا وطني المعلق ،ماذا جنيت لتلقى هذا المصير… وأي ذنب أتيت
ّ
ليقترعوا على ثيابك… ويسلموك إلى جالديك؟
ال تغفر لهم يا وطني… ال تغفر لهم…
لاّ
ّ
ليكن انتقامك منهم ،باالنتصار للحياة نعلي مداميكها ،وال حياة ا لمن
ً
كان اهال لها.
* نقيب المحررين

فاعليات

فضل الله :تسمية رئيس الحكومة
نعلنها الخميس
الحلفاء والكتل
أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»ّ ،أن «هناك ّاتصاالت ومشاورات مع
ً
ّ
النيابية ،لبلورة موقف من تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة» ،مشيرا الى أنه
«عندما نصل إلى القرار النهائي الذي يتخذه «حزب الله» ،يعلن في موعده الخميس
المقبل .نحن مع أن يكون هناك أوسع تفاهم بين الكتل النيابية على الحكومة
المقبلة ،إذ من الصعب أن تنجح أي حكومة أحادية ومن طرف واحد أو حكومة أكثرية
بمعزل مع من هي األكثرية».
وقال خالل لقاءات شعبية في بلدات الطيري وبيت ياحون ورشاف ،لشكر األهالي
على تصويتهم في االنتخابات« :حزب الله مع اإلسراع في تشكيل حكومة جديدة
قبل أن تنتهي والية رئيس الجمهوريةّ ،
ألن البلد يحتاج إلى حكومة مكتملة
الصالحيات ،حتى ً لو كانت مهمتها ألشهر معدودة ،إذ في هذه األشهر هناك
مهمات كبيرة جدا عليها».

افتتاح موسم زيارة محمية جزر النخل
إفتتح وزير البيئة في حكومة تصريف االعمال ناصر ياسين موسم زيارة محمية
ّ
تضم  3جزر غير مأهولة ،هي :جزيرة النخل ،جزيرة سنني
جزر النخل الطبيعية التي
وجزيرة رامكين التي تقع على بعد  5,5كلم شمال غرب طرابلس والميناء وتبلغ
مساحتها حوالى  417هكتارا.
ولفت ياسين بعد جولة على الجزر مع رئيس لجنة المحمية عامر حداد الى ان
َ
«هذه المحمية تشكل أحد َ
القليلة المتبقية لتوالد السلحفاة الضخمة الرأس
الم ِ
واطن ً
والسلحفاة الخضراء المهددتين عالميا ومكان استراحة لعدد من الطيور المهاجرة».
وأضاف« :على الصعيد اإلقليمي والعالمي ،تم إعالن المحمية منطقة َرطبة وفق
اتفاقية رامسار ،كما أعلنت محمية خاصة ذات أهمية متوسطية ،وتم تصنيفها من
قبل المجلس العالمي للطيور كمنطقة هامة للطيور».
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سياسة المحاصصة نقيض علم السياسة
بسام ضو
ّ

قرأت للكوميدي « Georges Carlinال تريد
الحكومات أناساً قادرين على التحليل والتفكير
النقدي ،تريد فقط عاملين ُمطيعين .ذكاؤهم
يكفي لتشغيل الماكينات ،وغباؤهم يكفي
دت أنواع
ليتقّبلوا الواقع الذي يقبعون فيه» .تع ّد ْ
األنظمة السياسية في العالم ولكن غالبيتها
تعتمد على جزء هامشي من مبادئ العلوم
السياسية ،وفي العادة يتفاوت مدى شرعيتها في
ممارسة الفعل السياسي وفي العادة .واستنا ًدا إلى
فإن هذه األنظمة تكتسب
الوقائع الديمقراطيةّ ،
شرعيتها من خالل انتخابات تُجرى على أساس
المصالح الخاصة والمحاصصة التمثيلية .وهذه
األمور تتس ّب ْب في حاالت فوضى ،حيث تسود
وخصوصا المصيرية
األحادية في غالبية القرارات
ً
منها ،وتحيد عن العمل التشريعي السليم.

كل دولة عضو في منظمة األمم المتحدة ،وكل
دولة مشرقية عضو في جامعة الدول العربية لها
من حيث المبدأ خطابها ومنظومتها السياسية
ُ ِّ ْ
سياستها على المستويين الداخلي
التي تحدد ً
والخارجي .ووفقا لعلم السياسة ،لديها سياسة
تنطلق من مفاهيم علمية موضوعيةُ ،م ّ
دعمة
ببرامج وثوابت تخدم المصالح األساسية للدولة بما
فيها مصالح شعبها .والمالحظ ّإن بعض األنظمة
القريبة والبعيدة وحتى المحلية والطاغية ،تدعو
إلى قيام دولة شبه مدنية ونبذ الطائفية .لكن
ّ
جرد خطاب وطني ُم ّ
إال ُم ّ
شوه
هذا الطلب ما هو
ومتناقضّ ،أدى ويؤدي ً
حتما إلى ترسيخ ثقافة
كراهية بين شعوب المنطقة ويزرع حاالت من
اإلحباط في وجه الشعوب ّ
التواقة إلى التالقي.
وهذا األمر ّ
مرده إلى سياسة تعتمد على المصالح
الخاصة ومبدأ المحاصصة في توزيع األدوار،
ّ
ً
المكونات السياسية
تلقائيا في ما بين
وحصرها
ُ
ْ
مسك بالسلطة .
التي ت
ِ
ً
أكثر األمور فتكا على مستوى الممارسة
السياسية السليمة هو منهج المحاصصة
السياسية ،والذي يؤثر ً
سلبا على المجتمع وعلى

ُّ ْ
ً
ّ
ً
مستقبل الدولة ،وهو ُيشكل عامل تخلف ومؤشرا والوطنية واألمانة في ممارسة مهماتهم ،وصوال ولكن ِب ِن َس ْب غير عادلة ،حيث القوي يأكل حقوق
ً
ّ
ّ
خطيرا على أعراض خطيرة ،من شأنها القضاء إلى شغف السلطة الديكتاتورية والسلطوية .الضعيف ،على الرغم من تغني البعض في أنه
ّ
َ
ّ
ّ
على مستقبل األوطان والشعوب ،ومن الصعب وهذا المرض الفتاك عرض الدول لالنهيار وهدد «يعمل على إرجاع الحقوق» ،ولكن عن ّ
أي حقوق
ّ
ّ
ْ
في
حالة استمرارية منهج المحاصصة أن يتمكن ديمقراطيتها وعذريتها السياسية ،ال بل ضرب يتكلم؟! ْ ُ َ
ّ
التغي ّ
لقد اخت ِزل النظام الديمقراطي في المحاصصة
يريون من إحداث أي فعل سياسي من شأنه مجتمعاتها باالنقسام العامودي وأفضى إلى
ّ
وقف هذا النمط من المحاصصة ،ال بل هناك نزاعات داخلية وحاالت إفالس على كافة ُ
الص ُع ْد ،التي شكلت أنسجة الحكم بعد االنتخابات األخيرة،
وخصوصا وفي حالة االستمرارية ّ
ّ
ً
العبارة ،مددت سيطرتها على كل
فإن األمور تشي بالزوال أو ال بل وبصريح
ستعص في إيجاد الحلول له،
أمر ُم
ٍ
ً
ُ
ّ
مفاصل الدولة وفقا لهذه الصيغة .إن سياسة
عندما تجرى االنتخابات على قواعد المحاصصة استبدال منظومات بأخرى.
ْ
مبدأ المحاصصة السياسية الطائفية المحاصصة هي نقيض علم السياسةً ،وهي
النخب
الشخصية وفي حالة منع واستحالة إيصال
ْ
ّ
والمذهبية في لبنان ،هو الحل في تدبير أبشع نموذج الفشل السياسي ،وكرست أعرافا في
السياسية إلى مراكز القرار في الدولة.
ّ
يتحمل
المجتمع اللبناني لم يعد في إمكانه ْأن
هو
ما
وعلى
اللبنانية،
السياسية
المنظومة
فيروس
ضربها
العديد من األنظمة
ً
ّ
المحاصصة ،وهو أفتك من فيروس « ،»Covid 19ظاهر ،فإنه يمتلك القدرة على الحسم والتغيير مزيدا من منظومة فساد ومحاصصة وتقاسم
ُ
وهذا الفيروس استطاع القضاء على غالبية الدول وحتى التقرير ،وكل خالف على ما يبدو ُيحسم واستغالل موارد الدولة .وهل من يستدرك خطورة
ّ
المحاصصة؟ من المرجح ان ال جواب
التي اجتاحها ألنه كناية عن مرض سياسي ينخر لدى الطبقة الحاكمة بمبدأ المحاصصة الطائفية،
منظومة ً
ّ
ً
مرحليا ،وعبثا طرح السؤال.
قادة رأي مأجورين ال يتمتعون بالكفاية الذهنية أي حول اقتسام السلطة واإلفادة من خيراتها،

هل من يستدرك خطورة منظومة المحاصصة؟

تعليمات جديدة للمولوي بشأن المخالفات
أعطى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف األعمال
العامة
القاضي بسام مولوي ،تعليماته أمس الى المديرية ً
لقوى األمن الداخلي لتكليف شرطة بيروت بالبدء اعتبارا من
صباح غد (اليوم) ،بحملة لتوقيف جميع السيارات التي تقوم
بالنقل العام بواسطة لوحات خصوصية أو عمومية مزورة،
وتوقيف الدراجات النارية المخالفة لقانون السير وإجراء
المقتضى القانوني بحقها في مدينة بيروت ،وذلك استجابة
للشكاوى الواردة الى الوزارة بعد تزايد عدد المخالفات.
من جهة أخرى ،وتلبية لشكاوى المواطنين في طرابلس

من عدم التزام أصحاب المولدات في المدينة التسعيرة
الرسمية وتركيب العدادات ،أعطى مولوي تعليماته ً الى
محافظ الشمال والقطعات اإلقليمية في طرابلس ،اعتبارا من
صباح غد (اليوم) إلجراء الكشف على المولدات والمقتضى
القانوني ألصحابها في حال عدم التزام التسعيرة الرسمية
وتركيب العدادات ،بعد أن تم إنذارهم بذلك خالل األسبوع
الفائت.
ً
وسيتابع ًمولوي شخصيا اإلجراءات المتخذة ،على أن
ُ
تستكمل تباعا في كل المناطق.

الرأس المد ّبر لعمليات سرقة «المرسيدس»
في قبضة المعلومات
أعلنت المديرية العامة لقوى االمن الداخلي ـ شعبة العالقات وإيذاء» .وكشفت ،بحسب ما جاء في البالغّ ،أن «األوامر أعطيت
ّ
العامة أنه «في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه ،وبتاريخ  ،2022-6-14وبعد
شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي َ
للحد من عمليات رصد ومراقبة ،ألقت إحدى دوريات الشعبة القبض عليه في
ُ
سرقة السيارات من مختلف المناطق ومالحقة المتورطين محلة التبانة .ضبط في حوزته مستندات سيارة مسروقة
وتوقيفهم ،وبعدما كثرت ،في مدينة طرابلس وجوارها ،ومفتاح يستخدم في عمليات سرقة سيارات المرسيدس.
عمليات سرقة سيارات من نوع مرسيدس ،كثفت الشعبة بالتحقيق معه ،اعترف أنه سرق أكثر من  /8/سيارات من
جهودها الميدانية واالستعالمية لتحديد هوية الفاعل مدينة طرابلس وجوارها ،وباعها ،بعد تفكيكها ،لمحالت بيع
قطع السيارات وفي بؤر للخردة».
وتوقيفه.
وختمت« :تم ضبط سيارة مرسيدس مسروقة في محلة
وبنتيجة االستقصاءات والتحريات المكثفة ،تمكنت
الشعبة من تحديد هوية الرأس المدبر لعمليات السرقة البداوي ،بعد داللة الموقوف عليها ،وأجري المقتضى القانوني
المذكورة ،ويدعى :ن .ع ،1964( .لبناني) ،وهو من أصحاب بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني ،بناء على إشارة
السوابق بجرائم سرقة سيارات واحتيال وتزوير وضرب القضاء المختص».

حوادث

توقيف رأس عصابة سرقة دراجات
ّ
أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه ،في بيان ،أنه «بتاريخ
الحالي أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بئر العبد ـ
الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ق) لترؤسه عصابة سرقة دراجات نارية
في المنطقة المذكورة .وقد اعترف الموقوف بسرقة عشرات الدراجات
وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص،
النارية.
ِ
ّ
المتورطين».
وتجري المتابعة لتوقيف باقي
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ّ ...
ومروجي مخدرات في حي السلم
أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي  -شعبة العالقات العامة
أنه «في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات سرية الضاحية في
وحدة الدرك االقليمي لمكافحة عمليات تجارة المخدرات وترويجها،
توافرت معلومات حول قيام شخصين على متن دراجة آلية بترويج
المخدرات في محلة حي السلم.
وعلى الفور ،قامت فصيلة المريجة في وحدة الدرك اإلقليمي
بتكثيف الدوريات ،وتمكنت من تحديد مكانهما وتوقيفهما
بكمين ُمحكم ،وهما :خ .ح ،2001( .لبناني الجنسية) ،و ع .ف.
( ،2004لبناني الجنسية).
ّ
وصرحا عن مكان
وبالتحقيق معهما ،اعترفا بترويج المخدرات،
وجود البضاعة ،واألموال ،وذلك في داخل شقة (خ .ح ).في حي
السلم  -شارع البعلبكي .وبعد مداهمة الشقة من قبل دورية من
الفصيلة ،لم يتم العثور على أي مواد ممنوعة.
وأفادت زوجته ّان المدعو م .ن ( ،2000سوري) قد أخذ األموال
والمواد الممنوعة.
بناء عليهّ ،
تمت مداهمة منزل هذا األخير في حي السلم ،وألقي
القبض عليه .بتفتيشه والمنزل ،لم يتم العثور ّ على ممنوعات.
ُ
وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه ،وأنه قد سلم المبلغ المالي
والمخدرات للمدعو (ه .د ).الملقب بـ «هادي العميد».
أودع الموقوفون المرجع المختص بناء على إشارة القضاء،
والعمل جار لتوقيف جميع المتورطين».
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الراعي :لحكومة ذات صفة تمثيلية وطنية
رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة
أن «المصلحة العامة تقتضي
بطرس الراعي ّ
أن تكون الحكومة المقبلة ذات صفة تمثيلية
وطنية مح ّررة من الشروط الخارجة عن الدستور
والميثاق واألعراف ،حكومة تتساوى فيها
َحمل جميع المسؤوليات
المك ّونات اللبنانية في ت ّ
الوزارية ،حكومة شجاعة في التصدي لكل ما هو
غير شرعي ،ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعين
العربي والدولي».
جاء كالم الراعي خالل ترؤسه أمس قداس عيد
األب على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح
البطريركي في بكركي «كابيال القيامة» َ
عاونه فيه
المطارنة منير خيرالله ،مروان تابت ،غريغوري
منصور ،حنا علوان ،بيتر كرم ،انطوان ابو نجم،
امين سر البطريرك االب هادي ضو ،األب جوزيف
طنوس ،وبمشاركة عدد من المطارنة والرؤساء
العامين والرئيسات العامات والكهنة والراهبات،
في حضور حشد من الفاعليات والمؤمنين.
بعد االنجيل المقدس ،ألقى الراعي عظة
بعنوان «كلمتي هي لآلب الذي أرسلني» ( يو «الدولة هي في مثابة األب واألم بالنسبة إلى المواطنين»
 ،)24 :14ومما جاء فيها« :إننا نعلن قربنا من
ّ
أوجه تحية خاصة إلى عائلة إبنة أخي المرحومة
كل أب يعاني هموم عائلته ،في هذه الظروف
اإلقتصادية واإلجتماعية والمعيشية الخانقة ،جورجيت التي ّ
ودعناها بكثير من األسى وبصالة
ً
فضال عن البطالة والمرض وغالء الدواء .ونضاعف الرجاء منذ حوالى الشهر ،مع زوجها وابن خالتنا
وشقيقيها
عزيزنا رزق الله أبو الياس وأبنائها
ّ
نناشد جميع القوى السياسية وشقيقاتها وعائالتهم وسائر أنسبائنا .نصلي
في هذه الذبيحة اإللهية لراحة نفسها ،ولعزاء
المؤمنة بكيان لبنان الحر
أسرتها .يجب أال ننسى ّأن عطية الله العظمى
ّ
والسيد والمستقل والقوي
هي سكناه في كل واحد وواحدة منا .ال أحد ُيدرك
ثمار سكنى الله فيه ،فالله ال يأتينا فارغ اليدين،
والصامد أن تحيد صراعاتها
فلنذهب إليه .يقول القديس أغسطيونس:
ّ
وتوفر االستقرار
ومصالحها
«األقانيم الثالثة اآلب واإلبن والروح القدس ،ذوو
السياسي
الطبيعة اإللهية الواحدة ،يأتون إلينا عندما نذهب
نحن إليهم؛ هم يأتون إلينا عاضدين لنا ،ونحن
ً
أشخاصا ومؤسسات لمساعدة العائالت نذهب إليهم طائعين لهم؛ هم يأتون مالئيننا
جهودنا
ّ
في مواجهة هذه الصعوبات ،متكلين على بحضورهم ،ونحن نذهب إليهم مستقبلينهم.
العناية اإللهية ،وعلى أبوة الله الذي منه كل ال ُيظهرون ذواتهم لنا بشكل خارجي بل داخلي
عطية صالحة .نذكر في صالتنا كل أب ،داعين يختبره االنسان في عمق نفسهُ .
وسكناهم فينا
له ّبالعمر الطويل والصحة على رأس عائلته؛ ليست عابرة بل مستدامة» (شرح إنجيل يوحنا،
ونصلي من أجل راحة نفوس والدينا الذين العظة  ،76عدد  .)4هل ننسى ما أكده لنا الرب
ّ
ً
وإني إذ ّ
جميعا ،يسوع عن عناية أبينا السماوي الذي يقوت طيور
أرحب بكم
سبقونا إلى بيت اآلب.

السماء ،وهي ال تزرع وال تحصد ،والذي يلبس
زنابق الحقل أبهى الحلل وهي ال تغزل؟ فال
تهتموا وتقولوا :ماذا نأكل؟ وماذا نشرب؟ وماذا
نلبس؟ ّإن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون
ً
أوال ملكوت الله ّ
وبره وتلك
إلى هذه كلها .فاطلبوا
ُ
كلها تزاد لكم (راجع متى .»)33-25 :6
وقال الراعي« :الدولة هي في مثابة األب واألم
بالنسبة إلى المواطنين .وخيراتها وإمكاناتها
ّ
توظف من أجل خير كل المواطنين .من هذا
المنظار تتخذ السلطة السياسية مفهومها
ودورها ومسؤوليتها .من هذا المنطلق نعود
فنطالب بتشكيل حكومة جامعة بأسرع ما يمكن
بكيان
ونناشد جميع القوى السياسية المؤمنة
ِ
والقوي والصامد،
لبنان الحر والسيد والمستقل
ّ
أن تحيد صراعاتها ومصالحها وتوفر االستقرار
السياسي ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة
وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ،بل أيضا
لدرء أي خطر إقليمي عن لبنان .وفوق ذلك ،إن
إلكمال
اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي
ِ
المجتمع الدولي وصندوق النقد
المفاوضات مع
ِ

عوده :لحكومة تضع خطة إنقاذية واضحة النتائج
ّ
أمِل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم
المرجوة .القداسة شرط أساسي من أجلها .على الحكومة أن تكون صادقة مع
إلى القداسة
ّ
ف
ل
«تؤ
األرثوذكس المطران الياس عوده أن
من شروط العيش كأبناء لله .يقول بولس الشعب وأن تعمل من أجل مصلحة الشعب
تعطيل،
حكومة بأسرع وقت وبال ُمماطلة أو
وحياته ومستقبله ال من أجل مصالح
الرسول« :إفعلوا كل شيء بال دمدمة وال مجادلة ،وحقوقه
ّ
ً
من
ا
بعيد
ّى،
غايتها العمل من أجل إنقاذ ما تبق
لكي تكونوا بال لوم وبسطاء ،أوالدا لله بال عيب الزعماء ومستغلي الشعب .الدولة مسؤولة عن
التحديات
ألن
المناكفات والمصالح والنكايات،
ُ
ّ
في وسط جيل معوج وملتو ،تضيئون بينهم مواطنيها وإذا أخطأت عليها إصالح خطئها.
كبيرة والوقت يضيع».
كأنوار في العالم» (في  .)16-14 :2من شروط دولتنا لم تحسن إدارة مرافقها وأموالها
َ
القداسة أيضا ،االبتعاد عن شهوات الجسد وأوصلت المواطنين إلى ما هم عليه .الفساد
التي يحركها الشرير في اإلنسان ليلهيه عن والهدر والمحسوبية والمحاصصة وسوء اإلدارة
وبعد اإلنجيل ،ألقى عودة ،خالل خدمة القداس إتمام أعمال الخير والصالح والتقرب من الله :هي اآلفات التي فتكت بطاقات البلد وأموال
في كاتدرائية القديس جاورجيوس أمس عظة «أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فال يسم بينكم
قال فيها« :الكتاب المقدس َمليء باإلرشادات كما يليق بقديسين» (أف  .)3 :5جسد اإلنسان،
دولتنا لم تحسن إدارة
التي توصل قارئه إلى القداسة .يقول الرب هيكل الروح القدس ،يجب أن يكون بكماله
ّ
وأوصلت
مرافقها وأموالها
َ
في سفر الالويين« :وتكونون لي قديسين لله ،ال أن يترنح بين الله والشرير ،ألن هذا
ّ
المواطنين إلى ما هم عليه
يوقع صاحبه في الضياع الشامل ،فيهوي في
ألني قدوس أنا الرب ،وقد ميزتكم من الشعوب
ِ
ّ
لتكونوا لي» ( .)26 :20يذكرنا الرب يسوع بهذه اليأس« :فأطلب إليكم أيها اإلخوة برأفة الله ،أن
ً
ّ
مسؤوليتها ال
ل
تحم
الدولة
وعلى
الشعب،
الدعوة قائال« :كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية
ّ
الذي في السماوات هو كامل» (مت  .)48 :5عند الله» (رو  .)1 :12هنا ،نحن أمام مسؤولية تحميل الشعب نتائج فسادها .أملنا أن تؤلف
تعطيل،
مماطلة أو
نفهم من هذا الكالم ّأن الدعوة إلى القداسة كبيرة أيضا .إن لم نحافظ على أجسادنا نقية حكومة بأسرع وقت وبال
ً
ّ
هي دعوة إلى الكمال ،أي إلى العودة للمثال وطاهرة فدينونتنا كبيرة ،على حسب قول غايتها العمل من أجل إنقاذ ما تبقى ،بعيدا من
الذي فقدناه مع سقوط آدم األول في الخطيئة ،الرسول بولس« :إن كان أحد يفسد هيكل المناكفات والمصالح والنكاياتّ ،
ألن التحديات
ّ
التي لم تكن خطيئة «األكل» ،بل «الكبرياء» ،الله ،فسيفسده الله ،ألن هيكل الله مقدس كبيرة والوقت يضيع .فاتقوا الله واعملوا بهدي
إذ اقتنع آدم ً من الشيطان ّأن بإمكانه أن وهو أنتم» (1كو  .)17 :3إن من يقرأ الكتاب تعاليمه».
يصبح ُمشابها لله .نسي أنه على صورة الله المقدس بعناية يدرك أن الله ُم ّ
وختم« :دعوتنا اليوم هي إلى القداسة
حب للبشر،
العارف خفايا البشر،
الموصلة نحو الله،
ومثاله ،أي مشابه له ،فتغلبت األنا البشرية على وجل ما يريده هو خالصهم وقداستهم».
ِ
وتابع« :الجهاد نحو القداسة عظيم في والرؤوف ،الذي َب ّذل ابنه الوحيد من أجل خالص
الحقيقة الفعلية ،وسقط سقوطا مميتا .للعودة
عن هذا السقوط ،ينبغي لالنسان أن يجاهد ،بلدنا ،والصليب أصبح ثقيال جدا على أكتاف كل العالم .لعل كل المسؤولين يتعلمون
ّ
يحملنا الرسول بولس المواطنين .أصبحت سبل الحياة مستحيلة المسؤولية التي هي بذل للذات فقط ،ال
لكي يتقدس مجددا.
مسؤولية عظمى بقوله« :أما تعلمون أنكم في لبنان وال حل إال باإلسراع بتشكيل حكومة مصالح شخصية فيها ،هكذا يصل الجميع إلى
والفرح في ربوع بلد بإمكانه أن يكون
هيكل الله ،وروح الله يسكن فيكم؟» (1كو  :3مسؤولة تضع خطة إنقاذية ولو صعبة ،شرط
الطمأنينة ً
ً
 .)16من سكن فيه روح الله عليه أن يبقى إلهيا أن تعلن للمواطنين ،بطريقة واضحة وشفافة ،فردوسا أرضيا مع كل ما أعطاه الله من مقدرات
وأن ينظف قلبه وفكره ،وكل كيانه ،لكي يصل الخطوات التي ستتخذها والنتائج التي تعمل بشرية وطبيعية يحسده العالم عليها».

الدولي ،والستكمال المحادثات بشأن الحدود
البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير
الثروة النفطية ًوالغازية».
وأضاف« :نظرا لعدم وضوح الرؤية في الوقت
ّ
فإن المصلحة
الراهن والمستقبل القريب،
العامة تقتضي أن تكون الحكومة المقبلة
ذات صفة تمثيلية وطنية محررة من الشروط
والميثاق واألعراف .فال
الخارجة عن الدستور
ِ
يكون فيها حقائب وراثية ،وال حقائب ملك
طائفة ،وال حقائب ملك مذهب ،وال حقائب
ملك أحزاب ،وال حقائب رقابية على حقائب
أخرى .نريد حكومة تتساوى فيها المكونات
اللبنانية في َت ّ
حمل جميع المسؤوليات الوزارية.
ونريد حكومة شجاعة في التصدي لكل ما هو
غير شرعي ،ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعين
العربي والدولي .في هذا اليوم الذي نجدد فيه
إيماننا بسر الثالوث األقدس الساكن في قلوبنا
نلتمس المحبة والرحمة وروح التآخي ،من أجل
حياة عائلية واجتماعية ووطنية أفضل .له المجد
والتسبيح اآلن وإلى األبد ،آمين».

موقف

قبالن :ال نريد حكومة
صرير أسنان
ّ
توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد
قبالن ،في بيان ،الى القوى السياسية ،جاء
فيه« :رحمة بهذا البلد الغارق باليأس والبؤس
والفقر والعتمة والتضخم والدولرة واإلنهيار ،ال
داخلية قوية
ً
يمكن أن ينهض لبنان إال بشراكة ً
بعيدا عن لغة الغطرسة ،خصوصا أن لبنان
ّ
بمؤشر القدرة على ّ النهوض معدوم ،ويمكن
ّ
القول ان لبنان محتل بالدوالر األميركي وسط
سياسات نقدية مالية ُمخزية ،والمطلوب تبريد
الخالفات وتأمين تسوية سياسية لحكومة
فاتورة عالج لبنان
قرار وطني .ونأمل أن تكتب
ً
ّ
عبر شراكة وطنية ،وتذكروا جيدا أنه ال يوجد
رابح أو خاسر دائم في هذا البلد ،وفرضية
الطريق الثالث ممكنة ّ
ألن الوصفات الخارجية
ً
غالبا مطبوخة بالسم ،وال نريد حكومة صرير
أسنان ،كما ال نريد مواقف سياسية للدعاية
والتطبيل».
ً
وتابع« :إنقاذ لبنان عمل سياسي لكن أيضا
صناعة دوائية محلية وسيطرة قوية على
سوق العمل ،ومواكبة مستمرة لليد العاملة
اللبنانية ،وحضور قوي ألجهزة الدولة باألسواق
ّ
واألحياء والمدن ،وعلى السلطة أن تتذكر
ّ
أن التضخم سرطان قادر على الفتك بالبلد
َ
واقتصاده وناسه ،واليوم الناس أشبه بشعب
نازح وسط بلد منهوب ،فيما كارتيالت الجشع
الجهنمية من
والطمع واإلحتكار تمارس حربها
ً
دون مانع ،لذلك :الخيارات قليلة جدا والوقت
أقل واألمل في القعر ،إال ّ
أن الفراغ كارثة
الكوارث».
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أزمة الخبز تتفاعل:
من يسرق القمح و ُيه ّربه؟
ال تزال أزمة فقدان الطحين في بعض
المناطق تتفاعل ،في ظل استمرار
الحديث عن َبوادر أزمة قد تصبح على
مستوى البلد ،بحيث ينقطع الطحين،
ونشهد أزمة خبز مزمنة .وعلى خلفية هذا
الوضعَ ،يحتدم الكالم بين وزير االقتصاد
وبعض الجهات المعنية بموضوع
الطحين ،بحيث صار ُيخشى أن تضيع
الحقيقة وتصبح مجرد وجهة نظر.

لاّ
الرد لم يأت ا في االعالم المرئي والمسموع ،ونحن
کاتحاد نقابات لالفرانَ ،ي ّ
همنا أن تصل الحقيقة
كما هي الى الشعب والمسؤولين» .أضاف البيان:
الحبوب
«لذلك ندعو وزير االقتصاد ومدير مكتب ّ
والمطاحن واالفران واالعالم الى مكاشفة شفافة
بملف القمح والطحين والخبز ليعلم الشعب
الم ّ
اللبناني َمن الجهة ُ
قصرة التي فتحت بازار
السرقة والتهريب واالحتكار والسوق السوداء .نحن

ً
ً
ّ
ال نتجنى على أحد ،ولكن لن نقبل اتهاما عشوائيا
حساب قطاع يعمل على
يصرف في السياسة ًعلى ً
االثنين
نهار
وذلك
،
ونهارا
تأمين رغيف الخبز ليال
ً
الواقع في  20/6/2022الساعة الواحدة ظهرا في
مطعم الساحة طريق المطار».

سالم

ّ
ورد وزير االقتصاد والتجارة في حكومة تصريف

فيها:
االعمال أمين سالم ،عبر تغريدة له جاء
َ
«كالمي واضح ودقيق واالرقام ال تخطئ ،دخل
َ
حاجته ألكثر من شهر،
الى البلد قمح يكفي
َ ْ
واالعتمادات ما زالت مفتوحة وخلص الكالم .وضع
ّ
تجار ومفتعلي األزمات خلف القضبان هو الحل
الوحيد .سرقة المال العام وضرب األمن الغذائي
ّ
وسرقة خبز الناس يشكل زعزعة لألمن القومي
وخاصة في هذه الظروف الدقيقة».

دعا اتحاد نقابات االفران في لبنان الى ُ«مكاشفة
شفافة في ملف القمح والطحين والخبز ،ليعلم
الم ّ
الشعب اللبناني َمن الجهة ُ
قصرة التي فتحت
بازار السرقة والتهريب واالحتكار والسوق السوداء».
وقال في بيان« :بعد جملة تصريحات لوزير
االقتصاد ومدير مكتب الحبوب لم تكن واضحة
لدينا ،وبعد اشتداد وطأة أزمة الخبز والطحين في
سوداء للخبز
سوق
بعض المناطق اللبنانية وفتح
ً
ً
كما حصل ويحصل بالطحين سابقا وحاليا ،وبعد
انقطاع مادة الطحين عن بعض االفران بسبب

سالم :الحل في وضع تجّار
ومفتعلي األزمات وراء
القضبان
إقفال نصف المطاحن أبوابها ،إتصلنا بالوزير مرات
عدة للدعوة الى اجتماع طارىء في وزارة االقتصاد
يجمع المطاحن ونقابة ّ االفران ومدير مكتب
عن رئيس الحكومة
الحبوب ومستشاريه وممثل َ ّ
وحل المشكلة .اال ّان
لنضع النقاط على الحروف،

السرقة والتهريب وراء األزمة؟

 5مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة الشمسية
َج ّدد رئيس مجلس إدارة مصرف اإلسكان وتقنين السيولة التي تعانيها البالد» .وقال:
ّ
المكونة من
مديره العام انطوان حبيب ،في بيان ،التأكيد «إضافة إلى إمكاناتنا الخاصة
ُ
ّ
على ّأن «رزمة القروض التي سيطلقها رساميلنا ،ومن المخصصات التي نعول على
ّ
المصرف تتضمن قرض شراء منزل ،ويصل انسيابها من مساهمينا الموزعين بين  80في
الى مبلغ أقصاه مليار ليرة كبدل لشراء شقة المئة لمصارف خاصة ،و 20في المئة للدولة،
بتقسيط السداد على  30سنة ،وقرض ًترميم سنعتمد على مصدر تمويل سخي يبلغ حوالى
المنزل بمبلغ أقصاه  400مليون ُم ّ
قسطا على  165مليون دوالر عبر الجهود المبذولة إلنعاش
ُ
ّ
 10سنوات ،وقروض الطاقة الشمسية ويتراوح اتفاقية قرض ميسر مع الصندوق العربي
سقفها المالي بين  75و ً 200مليون ليرة ،لالنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت».
قسط على  5سنوات»ّ ،
ّ
ُت ّ
الميسر هي
وأشار إلى ّأن «اتفاقية القرض
مبينا أنه «سيتم
اعتماد فائدة سنوية موحدة بنسبة  4.99في الثالثة من نوعها بين الصندوق والمصرف».
ّ
الخليجية
وجد ًد تشديده على ّأن ً «المظلة
المئة».
ً
وتحدث عن «ضيق اإلمكانات المتاحة عموما ،والكويتية خصوصا ،لم تغب يوما عن
للبنوك ،في ظل الضغوط الناشئة عن األزمات لبنان والمقيمين فيه ،رغم غيمة الصيف العابرة

التي طرأت في األشهر األخيرة» .وقال« :نلمس
في اتصاالتنا مع الدول الشقيقة ومؤسساتها
كل االستعدادات الطيبة ُ
والمعتادة لالستمرار
في سياساتهم وخياراتهم المستجيبة بصدق
التمويلية .أما تمويل الصندوق
لدعم حاجاتنا
ً
الذي ُن ّ
سميه اصطالحا القرض الكويتي نسبة
إلى مقر الصندوق ،فهو داللة جديدة على عمق
العالقات التي تربطنا باألشقاء الخليجيين،
سواء أكان على مستوى كيانات الدول ،أو على
كل المستويات الشعبية والمؤسساتية؟»
وختم« :علمنا من مصادر مصرفية ّأن
خمسة مصارف بدأت بإعطاء قروض للطاقة
الشمسية ،من بينها بنك لبنان والمهجر و
.»First National Bank

أبو فاعور :إلعادة النظر بقرار تسعير الدواء
َ
ً
ً
تحاش ُ
يت التعميم في كالمي تسعير الدواء بناء على معطيات االنهيار الحالي
ثانيا :لقد
أعلن النائب وائل ابو فاعور ،في بيان ،ردا على
نقابة مستوردي االدوية واصحاب المستودعات ،حيث ُ
قلت :بعض الشركات المستوردة ،كي ال والوضع االقتصادي ،وبالتالي اعادة النظر بهامش
الشركات المستوردة لجهة تخفيضها.
أنه على استعداد للحوار معها او مع غيرها أقع في محظور التعميم على جميع الشركات ،ارباح ً
خامساّ :ان دعم المواطن مباشرة عبر إجازات
من المعنيين في القطاع الصحي للوصول الى وهو أمر لمسته ايام وجودي في الوزارة وبعد
ً
الشراء وبناء على قواعد معلومات واضحة لدى
مغادرتي لها.
المريض ،وقال« :اوال:
تعاون من أجل مصلحة
ً
ً
ُ
ّ
ثالثا :اذا كنت أتفهم موقف النقابة بالدفاع وزارة الصحة والجهات الضامنة االخرى يضمن
أصدرت
انني عندما كنت وزيرا للصحة
ً
أفتخر ً
جريئا في شأن أسس تسعير الدواء ،والذي عن المنتسبين اليها ،فهل تستطيع النقابة ان وصول الدواء الى المريض ُ
المستحق ويخفف
قرارا
ّ
خفض كلفة الدواء على المواطن في بعض تنكر حاالت االحتكار التي تم الكشف عنها في من كلفة ًاالستيراد والدعم.
ّ
سادسا :ان استيراد الدولة للدواء مباشرة
من المستودعات وحاالت التالعب االخرى.
االدوية بنسبة  70في المئة وبمعدل وسطي عدد ً
رابعاّ :ان الظروف المعيشية ً واالقتصادية ُيعفيها من دفع كلفة اضافية تذهب للشركات،
بنسبة  22في المئة من ارباح الشركات ورسوم
الحالية تفترض اعادة النظر مجددا بقرار أسس كما يعفيها من رسوم الجمارك.
الجعالة.

محطة

الطاقة تطمئن:
ال أزمة بنزين
أصدرت وزارة الطاقة والمياه البيان التوضيحي
التالي« :يشهد عدد كبير من محطات المحروقات
طوابير ّ
جراء إشاعات َسرت عن نقص في المادة
ّ
التوجه الى تسعير البنزين بالدوالر ،وهو ما أدى
أو
َ
إلى ما شهدته بعض المحطات من صفوف طويلة.
ّإن وزارة الطاقة والمياه تنفي هذه االشاعات،
وتؤكد ّأن المادة متوافرة وليس هناك أية أزمة،
ّ
وان إقفال عدد من المحطات سببه تأخير إحدى
الشركات بتسليمها المادة لبعض المحطات بانتظار
تفريغ حمولة باخرتها».

تحركات تصعيدية
للمزارعين هذا األسبوع
ّ
ابراهيم
تجمع المزارعين والفالحين
أكد رئيس
ً
الترشيشي ّأن المزارعين سيقومون بالتصعيد بدءا
من األسبوع المقبل ّ
وأول ّ
تحرك لهم سيكون ِب َرمي
إنتاجهم المحاصر بإضراب الموظفين أمام المراكز
ً
الزراعية في مرفأ بيروت والمراكز الحدودية وصوال
إلى وزارة الزراعة في بيروت.
وقال الترشيشي :آالف االطنان من الفاكهة
والخضار اللبنانية ممنوعة من التصدير وإدخال
العملة الصعبة والسبب إضراب الموظفين.
ّ
وشدد على ّان الغياب الوزاري هو ِسمة واقعنا
على عتبة عجلة انطالق مواسم حصاد وقطاف
االنتاج الزراعي ،وال يجوز تحويل مواسم الخير
والبركة الى مواسم قاتلة للمزارعين ،وعلى المعنيين
َحل مشكلة إضراب الموظفين وشراء موسم القمح.
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لبنان ُينافس فنزويال في أدنى المراتب الدولية
د .فؤاد زمكحل*

بحسب مؤسسة التصنيف الدولية -
 - Finance EMFIوصل تسعير اليوروبوندز
فإن
اللبناني إلى  9.2سنتات ،في الوقت عينه ّ
تسعير اليوروبوندز في فنزويال كان  9.5سنتات.
أن سعر اليوروبوندز اللبناني وصل إلى
هذا يعني ّ
أدنى تسعير في العالم وال يزال يستمر في هذا
االنهيار المخيف والممنهج.

Emerging

ّ
نتخوف منذ سنوات ّ
ّ
عدة من كابوس األزمة
كنا
اإلقتصادية واإلجتماعية في فنزويال ،وكنا نرىً على
الشاشات مواطني هذا البلد يحملون أكياسا من
العملة الوطنية لشراء بعض حاجاتهم ،أو حتى لدفع
ثمن فنجان قهوة .فها نحن اليوم ،نالحظ ّأن هذا
الكابوس أصبح حقيقة ُم ّرة من الصعب ّ
تقبلها.
لبنان سار على الطريق عينه في االنهيار
الدراماتيكي وفقدان قيمة العملة الوطنية والسيولة
وطوابير الذل ،لتأمين أقل متطلبات العيش اليوم.
ُ
وح
فرت هذهّ الفجوة بأياد داخليةً .
ّ
نذكر بأن فنزويال بلد غني جدا بالغاز والنفط
والذهب والمعادن وكل المشتقات التابعة لها ،والتي
كان ُيمكن أن تجعل منها من أغنى الدول في العالم،
ورغم ذلك ،فهي تواجه أزمة هي من أصعب األزمات
اإلقتصادية واإلجتماعية .والعبرة من ذلك ّأن الموارد
الطبيعية والمداخيل ليست هي التي تبني البالد
والثروات ،لكن ما ُي ّ
دمر كل شيء هو اإلدارة السيئة
والنيات الغامضة والفساد المستشري والسرقة
المستدامة.
هذا يعني أنه من دون حوكمة رشيدة وإدارة صلبة
وشفافية ،ال يمكن بناء البالد ،مهما كانت مداخيلها
وثروتها طائلة لن تكفي إلنعاشها.
الفارغة
واألحاديث
اما في لبنان ،فتكثر الوعود
ً
ً
عن تنقيب عن الغاز ،وهي ال تزال وهما مطمورا في
أعماق البحار ورهينة صراعات دولية.

ما ُيدمر كل شيء اإلدارة السيئة
والنيات الغامضة والفساد
المستشري والسرقة المستدامة
لسوء الحظ ،حتى لو ّ
تحولت هذه األحالم أو األوهام
إلى حقيقة على المدى البعيد ،ال نستطيع اإلستفادة
من هذه الموارد الطبيعية في هذه األجواء الفاسدة.
فالموارد التي نملكها اليوم وهي الموارد اإلنسانية
واإلبتكار والنمو ،قد ُد ّمرت وانهارت .وهذا المشهد
ّ
سيتكرر حيال أي موارد طبيعية أخرى.
علينا أن نتذكر التاريخ األسود ًوهو  7آذار ،2020
ّ
حين ّ
قررت الدولة اللبنانية رسميا التمنع عن دفع
مستحقاتها ،التي كانت تبلغ حينئذ نحو ً مليار
ونصف المليار دوالر .في هذه السنة وعوضا عن
ّ
احترام هذه اإلستحقاقات الدولية ،فضلوا إفالس
البالد وإهدار نحو  18مليار دوالر في سنة واحدة فقط
لدعم وهمي ،لم يصل حتى إلى اللبنانيين لكن ُص ّدر
خارج الحدود.
هذا كان نقطة اإلنطالق لإلنهيار المالي والنفطي،
واألسوأ هو أنه بعد اتخاذ هذا القرار الكارثي لم تبدأ
أي إجراءات إلعادة الهيكلة ،وعلى األقل التفاوض مع
حاملي اليوروبوندز ،وكأنه ُيمكن ّ
طي الصفحة وشطب
الديون والعفو ّ
عما مضى .هذا يعني أننا ال نزال نحفر
ُ
في النفق ذاته ،ون ّ
عمق الحفر نحو الظالم األكثر
ً
ً
سوادا عوضا عن محاولة الحفر نحو النور.
ّ
ّ
نذكر ونشدد على أن لبنان بلد صغير ُيمكن أن
في الوقت عينه ُيمكن أن
ينهار بسرعة فائقةً ،لكن ً
ينمو من جديد سريعا أيضا في حال ُوجدت اإلرادة
الحقيقية ،الصادقة والصلبة ،المفقودة حتى الساعة.
أملنا ليس بالسياسة وال بالسياسيين الذين خلقوا
أسوأ أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ونقدية في
العالم ،لكن يبقى أملنا بشعبنا الشجاع والمبادرة
الحرة وابتكاراتنا التي تدور حول العالم ّ
وحبنا للحياة
ومرونتنا إلعادة البناء وقوتنا بعدم االستسالم،
والمثابرة واإليمان بأنفسنا وأرضنا وجذورنا وحتى
مستقبلنا.
* رئيس اإلتحاد الدولي لرجال وسيدات األعمال
اللبنانيين  ، MIDELوعميد كلية إدارة
األعمال في جامعة القديس يوسف USJ

المشهد الفنزويلّي ...دروس وعبر

سد المسيلحة تابع ...المياه ج ّفت بقرار
صدر عن المكتب االعالمي في وزارة الطاقة
والمياه ًالبيان التالي:
ً
«عطفا على بيانها السابق ومنعا ألي
استغالل من أي نوع كان ،تعيد وتذكر وزارة
الطاقة والمياه ببيانها التوضيحي السابق الذي
شرحت خالله الوضع الطبيعي لسد المسيلحة،
والذي تمر به كافة السدود في العالم وهي
في طور مراحلها التجريبية ،وتتمنى الوزارة
على الجميع التكاتف ّ والتعاطي بحكمة
ومسؤولية وطنية لتخطي المرحلة الدقيقة
ّ
التلهي بالمناكفات
التي تمر بها البالد ،بدل
التي ال تؤدي اال الى المزيد من الخراب».
ً
ومما جاء في البيان أنه «استكماال للتجارب
الجارية على مشروع سد وبحيرة المسيلحة
قامت وزارة الطاقة والمياه بعملية تعبئة
للبحيرة خالل موسم األمطار  2022-2021حيث
تم جمع المعطيات والقياسات التي يجري
اآلن العمل عليها من قبل التجمع اإلستشاري
 Coyne et Bellierو  LibanConsultمن أجل
وضع خطة العمل للمرحلة المقبلة وإتمام

التصليحات الالزمة من أجل ضمان درجة عزل
ضمن المعايير الدولية واستكمال األعمال
ّ
المتبقية من المشروع كمبنى التحكم وطريق
التكرير والخطوط والخزانات
الخدمة ومحطة
ّ
الرئيسية بمجرد توفر التمويل الالزم لذلك.
ّوتطلبت أعمال التجارب تلك اإلقفال
الكلي لبوابات السد من أجل حصر الكميات
الوافدة من نهر الجوز وحساب الوقت الذي
تتطلبه البحيرة كي تمتلئ في زمن فيضان
النهر ودراسة تفاعل جسم السد مع االرتفاع
السريع لمستوى المياه فيه ،ما أدى الى
لمدة ثالثة
جفاف مجرى النهر أسفل السد ّ
أسابيع قبل أن تمتلئ البحيرة وتتدفق المياه
من المفيض نحو هذا المجرى الذي ال يتعدى
طوله الـ 2كلم أي حوالى  6كلم من طول النهر
اإلجمالي.
ً
أما اليوم ،وبعد انحسار المياه مجددا في
المجرى ومطالبة عدد من الناشطين البيئيين
أدنى من الجريان للمياه في أسفل
بتأمين حد
ً ّ
النهر ،والتزاما منا بمعاهدة برشلونة لحماية

ّ
البحر األبيض المتوسط التي وقعها لبنان،
وبعد مشاورات أجراها وزير الطاقة والمياه
الدكتور وليد فياض وفريق عمل الوزارة مع
اإلستشاري والمتعهدّ ،
تقرر فتح بوابات السد
جزئيا للسماح بتأمين الحد المطلوب من
جريان المياه في النهر أسفل السد وصوال الى
المصب على البحر المتوسط ما سيؤدي حكما
الى تناقص إضافي ومتزايد لمستوى المياه
في البحيرة.
ّ
تجدر اإلشارة الى أن كافة القياسات
السنوية التاريخية لنهر الجوز تشير الى أن
جريان النهر يتوقف كليا ويجف المجرى من
وادي كفتون حتى المصب ،إبتداء من شهر
أيار في سنوات الشح وشهر حزيران في
السنوات الممطرة ّ
جراء انخفاض قدرة الينابيع
التي تغذيه وتحويل كافة المياه الى قنوات
الري وشبكات مياه الشفة ومعمل توليد
الكهرباء ،وأن نهر الجوز هوً نهر موسمي
يجف في الصيف وليس نهرا دائم الجريان
كنهر إبراهيم أو العاصي».

مجلس عالمي يجمع السيدات المصرفيات
ً
شهدت بيروت إطالق المجلس العالمي جدا عن عالمنا الحقيقي
ّ
وسيمكن المجلس السيدات المحترفات
للمرأة في القطاع المالي ،وهو كيان بادرت
إلى ْتأسيسه سيدات مصرفيات ُمخضرمات في القطاع المصرفي والمالي من االنطالق
ّ
قدراتهن العلمية والعمالنية المتقدمة،
يشغلن مناصب في اإلدارات التنفيذية في من
القطاع المالي ،بدعم من مجموعة «الفرتي» لتبادل المعرفة والخبرات من خالل اجتماعات
ّ
المجلس المغلقة والمؤتمرات الدولية
ومقرها لندن.
 Laffertyالبريطانية
وستضطلع السيدات المصرفيات من والمجموعات المعنية الخاصة ،والنشرات
منطقة الشرق األوسط بدور رائد في هذا اإلخبارية وبرامج التدريب والتطوير اإلداري.
وأكدت هناء الهاللي ،المصرفية المصرية
الخلل
المجلس ،الذي تأسس بهدف إصالح ّ
في التوازن والمساواة بين الجنسين في تولي العربية البارزة ،في مناسبة إطالق المجلس،
المسؤوليات على كل المستويات اإلدارية في أن «المجلس العالمي للمرأة يعكس الدور
الحيوي الذي تؤديه المصرفيات في التنمية
القطاع المالي.
َويثق المجلس العالمي للمرأة بضرورة أن االقتصادية ،وسيكون ّ
منصة فريدة يتم من
َ
تشغل السيدات مناصفة مع الرجال المناصب خاللها تبادل أفضل الممارسات والخبرات
الصعيدين اإلقليمي والعالمي،
التنفيذية في قطاع الخدمات المصرفية ،والمعرفة على
ً
التكنولوجيا المالية « »Fintechبل سيساعد أيضا على تمكين القيادات
ومؤسسات
ً
ّ
وإلهامهن».
والخدمات المالية عموما ،وهذا الواقع بعيد النسائية في القطاع المالي

وكان المجلس قد أعلن عن تعيين
المصرفية اللبنانية عاليا الصبوري سفيرة
للمجلس لمنطقة أوروبا والشرق األوسط
وأفريقيا.
بدأت عاليا مسيرتها المصرفية عام 1996
في بنك الكويت الوطني ،ثم انتقلت ًالى لبنان
في العام  2001وهي تشغل حاليا منصب
المديرة االقليمية لبنك  BLCفي منطقة البقاع
وتم اختيارها إلطالق عدة فروع للمصرف
ّ
تتميز بالخبرة في
في تلك المحافظة ،وهي
التعامل مع البرامج التي أطلقت وبدعم من IFC
منذ العام  2012لتشجيع المرأة على التعامل
المصرفي وتحقيق نجاحها باستقاللية.
العضوية في المجلس ُمتاحة لألفراد أو
المؤسسات من مصارف وشركات التكنولوجيا
المالية « ،»fintechوشركات إصدار البطاقات
ّ
ومقدمي الخدمات المالية األخرى.
والدفع
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مقتل فلسطيني في الضفة الغربية
وضربات جو ّية على مواقع في غزة
قُ تل فلسطيني برصاص الجيش
اإلسرائيلي في الضفة الغربية ،وفقًا لما
أكدته وزارة الصحة الفلسطينية ،في حين
شنّت إسرائيل ضربات جوية على مواقع
في غزة تابعة لحركة «حماس».
وقالت الوزارة في بيان مقتضب ،أمس ،إنها
ّ
تبلغت «استشهاد الشاب نبيل أحمد سليم
غانم من سكان نابلس برصاص قوات االحتالل
اإلسرائيلي قرب بوابة جلجولية».
الفلسطينية
الرسمية
وذكرت وكالة األنباء
ً
العمر  53عاما وهو من
(وفا) ّأن غانم يبلغ من
ً
العمال الذين يتوجهون يوميا من الضفة الغربية
للعمل داخل إسرائيل.
بيان ّإن «مقاتلي
في
اإلسرائيلي
وقال الجيش
ً
الجيش اإلسرائيلي رصدوا ُمشتبها به بتخريب
السياج األمني في منطقة التماس بالقرب
من قلقيلية في محاولة للعبور إلى األراضي
سيارة تتوقف عند حاجز للقوات االسرائيلية عند معبر قليقلة في الضفة الغربية (أ ف ب)
اإلسرائيلية».
َ
وأضاف البيان« :أطلق المقاتلون النار وتم
اعترضته».
قتل  45فلسطينيا على األقل بينهم نشطاء
تحديد إصابة».
ً
ً
وردا على ذلكّ ،
شن الجيش عددا من الضربات
ومدنيون منهم الصحافية شيرين أبو عاقلة خالل
تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم على مواقع لحركة المقاومة اإلسالمية ً(حماس)
قاسم :قصف جيش االحتالل
في القطاع المحاصر منذ أكثر من  15عاما.
جنين ،معقل الفصائل الفلسطينية المسلحة.
على قطاع غزة هو امتداد
وذكر الجيش ًاالسرائيلي في بيانه ّأن ً «طائرات
وقتل ضابط من القوات اإلسرائيلية الخاصة
استهدفت موقعا لتصنيع األسلحة تابعا لحماس
خالل عملية في الضفة الغربية.
للعدوان الذي يستهدف
و 3مواقع عسكرية لحماس».
كل األرض الفلسطينية في
ضربات جوية
واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم،
القدس والداخل والضفة
وجاء مقتل الفلسطيني أمس غداة شن الجيش من جهتهّ ،أن «قصف جيش االحتالل على قطاع
اإلسرائيلي ضربات جوية على مواقع في قطاع غزة هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل
موجة عنف بدأت في أواخر آذار ،قتل غزة تابعة لحركة حماس اإلسالمية الحاكمة في األرض الفلسطينية في القدس والداخل والضفة،
وفي ً
 19شخصا غالبيتهم من المدنيين ّداخل القطاع بعدما أطلق منه صاروخ في اتجاه الدولة والتي كان آخرها اغتيال  3مقاومين من مدينة
جنين».
إسرائيل وفي الضفة الغربية في هجمات نفذها العبرية ،بحسب بيان للجيش اإلسرائيلي.
ومساء السبت ،أعلنت إسرائيل تعليق العمل
وجاء في ًالبيان« :أطلقت حركة حماس
فلسطينيون بينهم من عرب إسرائيل ،وقتل 3
اإلسالمية صاروخا من قطاع غزة باتجاه المواطنين بزيادة تصاريح الدخول الممنوحة للفلسطينيين
المهاجمين خاللها.
من ّ
ً
ردا على الهجمات ،اإلسرائيليين في جنوب إسرائيل» َ
قبيل فجر في قطاع غزة للعمل في أراضيها ،بعدما كانت
اإلسرائيلية،
القوات
فت
وكث
ً
موضحا ّأن «الدرع المضادة للصواريخ قد أعلنت الخميس عن زيادة بواقع  2000تصريح
عملياتها العسكرية في الضفة الغربية حيث السبت،
ِ

ً
بما يرفع إجمالي عدد هذه التصاريح إلى  14ألفا.
وجاء في بيان لوحدة تنسيق الشؤون المدنية
في األراضي الفلسطينية (كوغات) ّأن ً «وزير
الدفاع بيني غانتس قرر تعليق الزيادة ردا على
إطالق صاروخ باتجاه دولة إسرائيل».
َ
وأوضح قاسم أمس األول ّأن «االحتالل يحاول
ً
َ
ً
صاعد
يوقف ت
بائسا وفاشال عبر هذا العدوان أن ِ
ً
الفعل الثوري على امتداد فلسطين» ،مؤكدا ّأن
ِ
ّ
«المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي
لشعبنا الفلسطيني في كل مكان».
َ
وقبيل فجر أمس األول ،أطلقت صفارات اإلنذار
في مدينة عسقالن وبلدات أخرى في جنوب
إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة ،للتحذير
من هجوم صاروخي ،قبل حصول الضربات
اإلسرائيلية.
وتعود آخر الهجمات الصاروخية والضربات
اإلسرائيلية على غزة إلى نيسان الماضي.

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل
بتسليم البندقية التي قتلت أبو عاقلة
طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل ،أمس،
بتسليم البندقية التي استخدمت في قتل
الصحافية الفلسطينية األميركية شيرين أبو
عاقلة ،وذلك في حفل تأبين في الذكرى األربعين
لمقتلها.
ّ
ّ
الفلسطينيون ّأن الرصاصة أطلقها
ويؤكد
جندي إسرائيلي ،ورفضوا طلب الجانب
مشترك في ّمقتل
اإلسرائيلي
إجراء تحقيق ّ ّ
ّ
ّ
الصحافية ،مشددين على أن كل «المؤشرات
ّ
والدالئل والشهود يؤكدون اغتيالها من جانب
وحدات ّ
ّ
إسرائيلية».
خاصة
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية خالل الحفل
الذي أقيم في مدينة رام الله في الضفة الغربية:
«رفضنا تسليمهم الرصاصة ،بل ونطالبهم
بتسليم البندقية التي اغتالت شيرين أبو عاقلة».
وكانت أبو عاقلة قد قتلت في  11أيار
المنصرم برصاصة اخترقت الخوذة الواقية التي
كانت تعتمرها ،كما كانت ترتدي السترة الواقية
المخصصة للصحافيين خالل تغطيتها لعملية
إسرائيلية على تخوم مخيم جنين لالجئين.
وترفض السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق
مشترك مع الجانب اإلسرائيلي ،غير أنها لم
تمانع إجراء تحقيق دولي.
األسبوع الماضي ،نشرت قناة الجزيرة صورة
لرصاصة من عيار  5.65قالت إنها استخدمت

أشتية يلقي كلمة في حفل تأبين أبو عاقلة في رام الله (أ ف ب)

في قتل أبو عاقلة ،موضحة ّأن هذا النوع مخترق
للدروع ويستخدمه الجيش االسرائيلي.
وكان النائب العام الفلسطيني قد أعلن
أواخر الشهر الماضي ،وفي أعقاب إجراء تحقيق
داخلي ،مسؤولية الجيش االسرائيلي عن مقتل
الصحافية ،وقال إنها قتلت برصاص جندي

إسرائيلي استخدم بندقية قنص.
وأشار مدير قناة الجزيرة في األراضي
الفلسطينية وليد العمري ،من جهته ،إلى أن
السؤال اليوم «لم يعد عن هوية القاتل» .وقال
العمري إن قناة الجزيرة قررت مالحقة مرتكبي
عملية القتل في كافة الهيئات القانونية الدولية.

وأكدت عائلة الصحافية مواصلتها المطالبة
بالتحقيق في مقتل ابنتها ومعاقبة الفاعلين.
وقال شقيقها أنطون أبو عاقلة خالل حفل
التأبين« :نحن ال نطالب سوى بالعدالة لشيرين».
ّ
الذي
التأبين
في
المشاركين
من
مئات
ع
ووق
ً
َ ّ
أقيم في قصر رام الله الثقافي ،وتخلله معرضا
للصور الخاصة بالصحافية ،على عريضة تطالب
الهيئات الدولية باإلسراع في التحقيق في
حادثة القتل.
وفي القدس الشرقية ،أقيم أمس األول قداس
األربعين في كنيسة اللقاء بحضور العشرات.
وكان الجيش اإلسرائيلي قد أعلن الشهر
الماضي أنه وفق تحقيق ّأولي أجراه ،ال شبهة
جنائية فورية.
اإلسرائيلية الجمعة أنها
الشرطة
وأعلنت
ّ
أنهت تحقيقا داخليا في تدخلها خالل تشييع
أبو عاقلة في  13أيار ،لكنها لم تكشف نتائجه.
ّ
اإلسرائيلية
وأثارت مشاهد مهاجمة الشرطة
ً
ً
واسعا في العالم ،إذ
تنديدا
لموكب تشييعها
ّ
حاول عناصرها َمنع المشيعين من رفع األعالم
ّ
ّ
وطنية .وكاد
الفلسطينية أو إطالق شعارات
ً
نعش أبو عاقلة أن يسقط أرضا من أيدي
المشيعين بعد ّ
ّ
تعرضهم للضرب بالهراوات من
ّ
جانب عناصر الشرطة اإلسرائيلية الذين اعتقلوا
بعضهم.
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تشاوش أوغلو يبحث وعبد اللهيان
في التهديدات اإليرانية إلسرائيليين في تركيا
َ
بحث وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو
مع نظيره اإليراني حسين أمير عبد اللهيان ،في
التهديدات اإليرانية لمواطنين إسرائيليين في
تركيا ،في حين سيتو ّجه نظيره اإلسرائيلي الى
أنقره للبحث في الموضوع نفسه.
وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيليً ،أمسّ ،أن وزارة
الخارجية التركية قد أصدرت بيانا أكدت فيها
ً
ّ
تشاوش أوغلو وعبد اللهيان أجريا اتصاال
أن ً
هاتفيا ،بحثا خالله في العديد من القضايا
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
وأفادت اإلذاعة العبرية ّ
بأن الطرفين بحثا في
التهديدات اإليرانية لمواطنين إسرائيليين في
تركيا.
وعلى الرغم من تحذيرات جهاز المخابرات
اإلسرائيلية الخارجية «الموساد» بعدم السفر
إلى تركياّ ،
فإن نحو  4400إسرائيلي سافروا أمس
إليها.
وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي ،أمس،
ّأن هناك مواطنين إسرائيليين ال ينصاعون أو
يستمعون للنصائح أو التحذيرات المتوالية
الخاصة بعدم السفر إلى تركيا ،نتيجة لمحاولة
خاليا «إرهابية» إيرانية استهدافهم داخل
األراضي التركية.

َ
تحادث هاتفي ًا مع
هرتزوغ
إردوغان وشكره على جهوده
لتحييد األنشطة اإلرهابية
على أراضيه

عبد اللهيان وتشاوش أوغلو خالل لقاء بينهما في طهران

كبيرا على الرعايا اإلسرائيليين في تركيا ،وما من الخروج لوجود مخطط إيراني الستهدافهم،
بدعوى أن عمالء أو خاليا إيرانية تحاول الوصول
يزال مستمرا.
وطلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في جلسة لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
وتتخوف االستخبارات اإلسرائيلية من عدم
الحكومة ،أمس ،االمتناع عن السفر إلى تركيا،
ً
َ ّ
داعيا ّإياهم إلى تحمل المسؤولية والحفاظ على تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات
وأكدت اإلذاعة العبرية أن نحو  4400مسافر أمنهم ،مشددا على ّأن من يرسل اإلرهابيين اإليرانية تجاه المواطنين اإلسرائيليين خاصة ّأن
إسرائيلي توجهوا إلى تركيا ،على متن  26رحلة ويستهدف المواطنين اإلسرائيليين سيدفع عددهم يزيد على  2000مواطن يتجولون في
األراضي التركية.
الثمن.
طيران.
َ ّ
وقت سابق،
في
ت،
ض
ح
قد
إسرائيل
وكانت
«هآرتس»
صحيفة
نقلت
نفسه،
السياق
وفي
ً
بينيت
بدعوى
العبرية عن مسؤولين في االستخبارات جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا،
ً
وأمس ،اعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي اإلسرائيلية ّأن تحذيرات صدرت للمواطنين تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية ،ردا
بينيتّ ،أن إيران تحاول استهداف اإلسرائيليين اإلسرائيليين في تركيا من هجمات إيرانية قد على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في
ُ
هجمات في الفترة األخيرة نسبت إلسرائيل.
تحدث خالل ساعات داخل األراضي التركية.
في وجهات مختلفة في الخارج.
وأكدت الصحيفة ّأن المخابرات اإلسرائيلية
وأشار إلى حالة التوتر األمني مع إيران
والخوف من قيام الخاليا اإليرانية بهجمات ضد أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في لبيد يزور أنقرة
ً
اإلسرائيليين في تركيا ،الفتا إلى ّأن هناك خطرا األراضي التركية ،خاصة في مدينة إسطنبول ،في هذا الوقت ،أعلن مكتب وزير الخارجية

اإلسرائيلية يائير لبيد ،أمسّ ،أن األخير سيزور
تركيا هذا األسبوع ،بعد اتصال هاتفي بين
رئيسي البلدين على خلفية التهديدات
اإليرانية.
وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في بيان
مقتضب ّ
ّ
سيتوجه إلى تركيا الخميس
إن لبيد
للقاء نظيره مولود تشاوش أوغلو.
وقالت الرئاسة اإلسرائيلية في بيان إن
َ
الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتزوغ تحادث
ً
هاتفيا أمس مع نظيره التركي رجب طيب
إردوغان.
وجاء في البيان اإلسرائيلي أن «الرئيس
َ
شكر الرئيس إردوغان على جهوده
هرتزوغ
لتحييد األنشطة اإلرهابية على أراضيه .التهديد
لم يزل بعد ويجب االستمرار في بذل الجهود
لمكافحة اإلرهاب».

تظاهرة معارضة للرئيس التونسي ولمشروع تعديل الدستور
تظاهر المئات أمس في تونس ،للتنديد بمشروع
تعديل الدستور وعرضه على استفتاء ،وإعفاء
يحتكر السلطات في البالد
رئيس البالد الذي
ً
منذ نحو سنة 57 ،قاضيا من مهامهم.
التظاهرة «جبهة الخالص الوطني»
ودعت الى
ً
ّ
تضم أحزابا معارضة بما فيها حركة
التي
النهضة ،من أجل «االنتصار لقيم الحرية والدفاع
عن المكتسبات الديمقراطية».
ّ
وردد المحتجون شعارات بينها «دستور حرية
كرامة وطنية» ،و»الشعب يريد استقالل القضاء»،
و»ارفع يدك ًعلى القضاء» ،و»دستورك ال يلزمنا»،
ورفعوا نسخا من دستور  2014الذي ُوضع
بعد «الثورة» التي أطاحت الرئيس السابق زين
العابدين بن علي في .2011
وانطلق منذ أسبوعين حوار وطني في البالد
إلعداد ّمشروع تعديل الدستور ،ومن المرتقب
ّ
سعيد المشروع اليوم،
ان يتسلم الرئيس قيس
على أن يعرضه بعد حوالى شهر على استفتاء
شعبي.
ُ
وأقصيت األحزاب المعارضة من المشاركة
في الحوار ،كما رفض «االتحاد العام التونسي حشود من المتظاهرين في العاصمة التونسية (أ ف ب)
للشغل» (المركزية النقابية) المشاركة.
وقال القيادي في حركة النهضة علي لعريض وال ّ
الدستور والشارع لن يتوقف ،وسنستعمل كل
يقدم بنا».
ً
وتابع قائال ّإن «االحتجاج على استبعاد الوسائل المشروعة».
لوكالة «فرانس برسطّ ،إن «هذا التحايل تحت
ّ
ّ
ومطلع حزيران الجاري ،عزز الرئيس التونسي
عنوان استفتاء ودستور وانتخابات ال معنى له السلطة القضائية وضد مسار االنقالب على

ّ
من صالحياته ،بتعديل قانون منظًم للمجلس
األعلى للقضاء ،عزل بموجبه  57قاضيا ّ
ووجه لهم
اتهامات تتعلق بـ»التستر على قضايا إرهابية»
ّ
و»التحرش الجنسي» و»المواالة ألحزاب
و»الفساد»
سياسية».
ً
ً
ّ
إثر ذلك ،نفذ القضاة إضرابا عاما في كل
ً
ّ
البالد ال يزال متواصال ،وتم تمديده
محاكم
ً
ً
أسبوعا ثالثا.
وأعلن الرئيس التونسي في ّ 25
تموز الماضي
السلطات ً في البالد وتعليق أعمال
احتكار
ّ
البرلمان وحله الحقا ،كما أقال رئيس الحكومة
هشام المشيشي.
ّ
ّ
سياسية بدأت
طريق
خارطة
سعيد
وأقر
ّ
باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء
ً
شعبيا في ّ 25
تموز المقبل حول دستور جديد،
ً
وصوال إلى انتخابات تشريعية نهاية العام
الجاري.
ُ
وت ّ
ّ
سعيد
وجه انتقادات شديدة لقرارات
والمسار الذي يعتمده ،سواء من حزب النهضة
ذي المرجعية اإلسالمية الذي كانت له أكبر
الكتل ً البرلمانية ،ويعتبر ما يقوم به الرئيس
«انقالبا على الدستور والثورة» ،أو من الكثير من
المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ،التي
ّ
تنبه من «انحراف سلطوي» في تونس ،التي
سلكت طريق الديمقراطية بعد سقوط بن علي.
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زيلينسكي واثق بتحقيق النصر
الناتو يتو ّقع صراعاً طويل األمد
أكّ د الجيش األوكراني أنّه ص ّد هجمات روسية
قرب سيفيرودونيتسك في شرق البالد التي
تشهد معارك عنيفة ،في حرب قد تستمر
«سنوات» وفقاً لحلف شمال األطلسي.

أوضح الجيش األوكراني على «فيسبوك»ّ ،أن
«وحداتنا ّ
صدت الهجوم في منطقة توشكيفكا.
العدو تراجع ويعيد تنظيم صفوفه».
وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك
ّ
تضم مدينتي سيفيرودونيتسك
التي
وليسيتشانسك على «تلغرام أمس»« :كل
ّ
تصريحات الروس بأنهم يسيطرون على
سيفيرودونيتسك هي أكاذيب .في الواقع،
هم يسيطرون على ًمعظم المدينة لكنهم ال
يسيطرون عليها تماما».
وأضاف ّأن القوات الروسية «تعزز صفوفها
بجنود االحتياط بشكل مستمر» وبالتالي ،تدخل
قوات جديدة إلى سيفيرودونيتسك والمناطق

خامنئي :األزمة األوكرانية
ناجمة عن مخطط الغربيين
لتوسيع الناتو

تشييع رومان راتوشني من حركة ميدان الموالية ألوروبا في أوكرانيا ،الذي قتل في اشتباكات مع الروس في شرق البالد (أ ف ب)

ً
عودته إلى كييف« :لن نمنح الجنوب ًألحد لكنها قريبة من منطقة خيرسون التي يحتلها جزئيا االنفصاليون الموالون لروسيا منذ العام
المحيطة بها.
ّ
الروس بشكل شبه كامل .وقد أسفرت غارة روسية  2014والتي وضعتها روسيا ،بعد فشلها في
أوكرانيا».
وقالت وزارة الدفاع الروسية ،من جهتها ،وسنستعيد كل شيء وسيكون البحر
ّ
على كييف في األسابيع األولى من
شخصين ًوإصابة .20
وركزت القوات الروسية جهودها في شرق الجمعة عن مقتل
أمسّ ،إن «الهجوم على سيفيرودونيتسك يسير
السيطرة ً
ً
ّ
وتبقى المدينة أيضا هدفا لموسكو ألنها تقع غزوها ،هدفا للسيطرة التامة عليها.
بنجاح» ،موضحة ّأن «وحدات من الميليشيا أوكرانيا وجنوبها خالل األسابيع األخيرة ،بعد
ّ
ويستعد سكان ليسيتشانسك لإلجالء .وقال
ميناء في
الشعبية لـ»جمهورية لوغانسك الشعبية» فشل محاولتها للسيطرة على العاصمة كييف على الطريق المؤدي إلى أوديسا أكبر
ً
ّ
إلى أال بور وهو أستاذ تاريخ« :نترك كل شيء ونرحل.
كيلومترا
أوكرانيا والواقع على مسافة 130
حررت بدعم من القوات المسلحة الروسية ،بلدة إثر بدء الغزو في  24شباط.
ً
ُ
ّ
زيلينسكي« :الخسائر كبيرة .دمرت الجنوب الغربي قرب مولدافيا ،والذي ما زال أيضا ال يمكن ألحد أن ينجو من مثل هذه الضربات».
وتابع
ميتولكين» في جنوب شرق سيفيرودونيتسك.
ّ
وفي وقت سابق أعلن غايداي «حدوث المزيد
منازل كثيرة وتعطلت الخدمات اللوجستية تحت السيطرة األوكرانية ،وفي قلب المناقشات
دعم طويل األمد
حول رفع حظر تصدير ماليين األطنان من الحبوب من الدمار» في مصنع آزوت الكيماوي المحاصر
المدنية وهناك مشكالت اجتماعية عدة».
ّ
في سيفيرودونيتسك حيث يختبئ أكثر من
وأضاف« :طلبت تعميم تقديم مساعدة األوكرانية.
وفي تقييم قاتم للوضع ،حذر األمين العام لحلف
ً
وتقول روسيا التي تسيطر على هذه المنطقة  500مدني ،من بينهم  38طفال.
شمال االطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في لجميع األشخاص الذين فقدوا أحباء لهم .سنعيد
إطالق الصواريخ األوكرانية
رغم
األسود
البحر
في
مقابلة نشرتها صحيفة «بيلد» األلمانية أمس ،بالتأكيد بناء كل ما ُد ّمر .كمية الصواريخ التي
ّ
ّ
ّ
 5قتلى في دونيتسك
من ّأن الحرب قد تستمر «لسنوات» .وحض الدول تملكها روسيا ال تتفوق على رغبة شعبنا في على سفنها ،إن المياه ملغمة.
ّ
وأكدت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك،
العيش».
الغربية على توفير دعم طويل األمد لكييف.
ّ
ً
وشكر زيلينسكي الجنود الذين يحاولون منع «بطل»
االسم نفسه في
تحمل
«جمهورية»
عاصمة
أن
الحتمال
وأكد قائال« :علينا أن نستعد
ً
ً
لاّ
ّ
ّ
ّ
تجمع اآلالف السبت ً إلحياء ذكرى منطقة دونباس ،أن قصفا أوكرانيا على المدينة
يستمر ذلك (الحرب) لسنوات .علينا أ نخفف تقدم القوات الروسية المدعومة من المقاتلين في كييف،
دعمنا ألوكرانيا حتى لو كانت األكالف مرتفعة الموالين لروسيا في الشرق من شبه جزيرة القرم ،الشاب رومان راتوشني ( 24عاما) ،من حركة أسفر عن مقتل  5وإصابة  12آخرين بين السكان
«ميدان» الموالية ألوروبا في أوكرانيا ،الذي قتل المدنيين.
ليس فقط على صعيد الدعم العسكري لكن على «خدمتهم البطولية».
ً
وفي مقابلة نشرتها هذا األسبوع مجلة
وقال« :المهم أنكم أحياء .طالما أنتم أحياء في اشتباكات مع الروس في شرق البالد.
أيضا بسبب ًأسعار الطاقة والمواد الغذائية التي
وأمام نعشه ّالملفوف بالعلم األوكراني عند «ناشونال ديفانس ماغازين» االميركية
سيبقى هناك جدار أوكراني صلب يحمي بالدنا».
تشهد ارتفاعا».
وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة ،سفح نصب يطل على ساحة االستقالل في المتخصصةّ ،
أقر الجنرال فولوديمير كاربينكو،
ًّ
«سيكون البحر أوكرانيا»
زيلينسكي في ميكواليف برفقة الحاكم المحلي العاصمة ،أحيا أشخاص من أعمار مختلفة ذكراه .رئيس الخدمات اللوجستية للجيش األوكراني،
ّ
ّ
ّ
وقال ً التلميذ الثانوي دميترو أوستروفسكي بأن أوكرانيا فقدت «حوالى  »% 50من
وفي زيارة نادرة خارج كييف ،حيث يتحصن فيتالي كيم ،أمام واجهة مقر اإلدارة اإلقليمية
ّ
ّ
«فرانس برس»« :أرى ّأن من أسلحتها.
لوكالة
)
عاما
منذ بداية الصراع ،توجه زيلينسكي إلى مدينة الذي تعرض لقصف روسي في آذار خلف 17( 37
ً
ّ
ً
وقال ديفيد أراخاميا ،رئيس الوفد األوكراني
المهم أن أكون موجودا هنا ألنه بطل من أوكرانيا
ميكواليف المطلة على البحر األسود ،حيث تفقد قتيال.
في المفاوضات مع موسكو للفرع األوكراني
وما زالت هذه المدينة الساحلية والصناعية وعلينا أن نحيي ذكراه».
القوات المتمركزة في مكان قريب وفي منطقة
ويدور قتال عنيف قرب سيفيرودونيتسك إلذاعة «فويس أوف أميركا»ّ ،إنه فقط بعد ّ
صد
التي كان يبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون
أوديسا المجاورة.
وقال في مقطع فيديو عبر «تلغرام» لدى نسمة قبل الحرب ،تحت السيطرة األوكرانية ،في منطقة دونباس (شرق) التي يسيطر عليها القوات الروسية ،ستكون أوكرانيا مستعدة
للدخول في مفاوضات جديدة مع موسكو.
ّ
«الحد األدنى للموافقة (على
وأضاف ّأن
مفاوضات) سيكون إذا دفعناهم إلى التراجع أو
إذا عادوا طواعية إلى المراكز التي كانوا يحتلونها
قبل  24شباط».

واشنطن ترسل مقاتالت شبح
إلى منطقة قريبة من أوكرانيا

ّ
وبينت المجلة ّأن مقدونيا الشمالية «تتمتع
كشفت مجلة متخصصة في السالح والعتاد «الناتو».
وبحسب مجلة «ميليتاري واتش» بموقع مثالي للعمليات ضد القوات الروسية
العسكري عن قيام واشنطن بإرسال مقاتالت
شبح من فئة «إف  »35في رحلة نادرة إلى المتخصصة بالسالح والعتاد العسكريّ ،زودت في أوكرانيا».
ّ
منطقة قريبة من أوكرانيا ،في ظل توتر كبير المقاتلتان بصواريخ جو -جو ّ
لكن المجلة أكدت ّأن هذه المقاتالت لن
موجهة من طراز
تكون قادرة ًعلى القتال وستواجه مشكلة
تشهده العالقات بين موسكو وواشنطن بسبب «.»AIM-120
واشارت المجلة إلى ّأن هذه الرحالت حقيقية ،نظرا إلى ّأن روسيا نشرت على
الدعم األميركي ألوكرانيا بالسالح بشكل مباشر.
الفئة مع تزويدها حدودها الشرقية ،منذ بدء العملية العسكرية
هذه
من
األميركية
للمقاتالت
وأشارت المصادر إلى أنه في تاريخ 17
ً
الروسية الخاصة في أوكرانيا ،أقوى مقاتالتها
حزيران ،هبطت مقاتلتان من فئة الجيل بمثل هذه الصواريخ نادرة نسبيا.
ّ
المزودة بأنظمة الدفاع الجوي
واعتبرت المجلة ّأن نشر لقطات لهذه من فئة «سو »35
الخامس من طراز «إف  »35تابعتان للحرس
الوطني األميركي في مطار «بتروفيك» المقاتالت بشكل مستمر على أنه «مؤشر على باإلضافة إلى نظام الدفاع الجوي المتطور «إس
العسكري بالقرب من مدينة إسكوبيه في الجهود المبذولة لإلشارة إلى الخصم في أوقات  »400على أراضيها وعلى أراضي بيالروسيا
الحليفة.
مقدونيا الشمالية ،وهي عضو في حلف التوترات الشديدة ،في هذه الحالة روسيا».

خامنئي

ّ
في المواقف الخارجية ،أكد مرشد الثورة اإليرانية
علي خامنئي ّأن األزمة األوكرانية ناجمة عن
المخطط الغربي لتوسيع حلف الناتو ،في إطار
طموحات الحلف التوسعية.
وقال خامنئي خالل استقباله رئيس
جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
ّإن «المشكلة الرئيسية في القضية األوكرانية،
ناجمة عن مخطط الغربيين لتوسع حلف الناتو،
وذلك في إطار خطتهم التوسعية التي يسعون
لتمريرها أينما وطئت أقدامهم».
ّ
ّ
وأضاف أنه «يجب مراقبة التطورات بدقة
وحذرّ ،
ألن األميركيين والغربيين يسعون على
الدوام إلى توسيع نطاق هيمنتهم في شتى
المناطق ،ومنها شرق وغرب آسيا ،والمساس
بسيادة واقتدار بلدانها».
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ألمانيا تتحول الى الفحم للتعويض
عن تراجع إمداداتها من الغاز الروسي
اتّخذت ألمانيا إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها
من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية
المس ّلمة ،تشمل زيادة استخدام الفحم ،وهو
مصدر الطاقة األكثر تلويثاً.
قالت وزارة االقتصاد في بيان أمس« :بهدف
تقليل استهالك الغاز ،يجب استخدام كميات
ّ
سيتعين
أقل من الغاز لتوليد الكهرباء .وبالتالي،
استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل
أكبر».
ّ
ويعد هذا القرار بمثابة تحول في ّمسار
هذه الحكومة االئتالفية التي ّ
تعهدت التخلص
التدريجي من الفحم بحلول العام .2030

«أمر مرير لكنه ضروري»

ّ
وعلق وزير االقتصاد والمناخ روبرت هابيك في
ّ
بيان على القرار بقوله« :إنه أمر مرير لكنه ضروري
جعل
من أجل ّتقليل استهالك الغاز» .وكان حزبه
ً
ص السريع من الفحم أولوية ،مشيرا
من التخل ً
إلى ّأن قانونا بهذا الصدد يجب أن يصدر بحلول
بداية الصيف.

هابيك :اللجوء إلى الفحم
لتوليد الطاقة هو إجراء
مؤقت في مواجهة تدهور
الوضع في سوق الغاز
بشكل ملموس ،ستسمح الحكومة باستخدام
محطات الطاقة التي تعمل بالفحم «االحتياطية»
والتي ُتستخدم ً
حاليا كمالذ أخير.
ّ
ّ
وأكد في الوقت نفسه أن اللجوء إلى الفحم
لتوليد الطاقة هو إجراء «مؤقت» في مواجهة
«تدهور» الوضع في سوق الغاز.
وتأتي هذه الخطوة ّ
كرد من الحكومة األلمانية
على إعالنات شركة «غازبروم» الروسية عن خفض
شحنات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم» ،على
خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في
سياق الحرب في أوكرانيا.
ّ
بحجة وجود مشكلة فنية ،خفضت المجموعة

محطة طاقة تعمل بالفحم لشركة ألمانية للطاقة ومصفاة لشركة نفط في غيلسنكيرشن في كانون الثاني 2020

شحناتها بنسبة  40%ثم .33%
لهذا القرار تأثير كبير على دول أوروبية
وكان
ً
عدة ،خصوصا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
بالنسبة إلى برلين التي ما زالت تستورد 35
 %من حاجاتها من الغاز من روسيا ،مقابل % 55
قبل الحربّ ،
فإن الوضع «خطير» ،بحسب هابيك.
ّ
ً
وعلق قائال« :يجب أال تكون لدينا أوهام،
فنحن في مواجهة مع بوتين».
كذلك ،تريد الحكومة التركيز على توفير
الطاقة ،وقال الوزير« :كل كيلوواط مهم».
وفي منتصف حزيران ،أطلقت حملة واسعة
النطاق تستهدف عامة الناس والشركات.
مع اإلجراءات الطارئة التي ّ
تم عرضها امس،
انتقلت برلين إلى مستوى أعلى :سيتم إنشاء
نظام «مزادات» للصناعيين الذين يستهلكون

ّ
ّ
تتم زيادة كميات التخزين».
ستقدم الدولة في إطار إجراء مشابه
الغاز.
ّ
ّ
وأكد الوزير أنه في الوقت الراهن «أمن
الستدراج العروض ،مكافأة للشركات التي تعد
اإلمدادات مضمون».
بأهم توفير للطاقة.
ً
ّ
وتضم الخزانات حاليا  % 56من سعتها
وأشاد الصناعيون بهذه اآللية .وأعلنت جمعية
صناعة الهندسة الميكانيكية  VDMAفي بيان القصوى وهو مستوى «أعلى من متوسط
أمس« :سيسمح ذلك بتوجيه الخفض حيث السنوات األخيرة» ،بحسب الوزير الذي قال:
«علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتخزين أكبر كمية
يكون الضرر أقل أهمية».
ممكنة من الغاز في الصيف والخريف .يجب أن
تقنين
تكون خزانات الغاز ممتلئة لفصل الشتاء .هذه
ّ
ّ
وأكد هابيك أنه «يجب أن نبذل قصارى جهدنا هي األولوية المطلقة».
وضمن التدابير المعلنة ،ذكرت الحكومة
لخفض استهالكنا .وقطاع الصناعة عامل
تخصيص اعتمادات جديدة من المصرف العام
أساسي».
حتى ّأن الوزير ّ
هدد هذا األسبوع بالتقنين «ك.ف.دبليو» للجهة الرئيسية المسؤولة عن شراء
ً
مشيرا الى فكرة «اتخاذ الغاز في ألمانيا وهي «ترايدينغ هاب يوروب»،
للمستخدمين والشركات،
إجراءات اخرى للتوفير تكون تشريعية» إذا «لم لضمان ملء خزانات الغاز في البالد.

تنظيم «داعش» يتب ّنى الهجوم على معبد للسيخ في كابول
ّ
مسؤوليته عن
أعلن تنظيم «داعش» أمس
هجوم على معبد للسيخ في العاصمة األفغانية
كابول ،أسفر أمس األول عن مقتل شخصين
أحدهما من أفراد الطائفة واآلخر مقاتل من
حركة طالبان.
ً
انتقاما ،بعد
وقال التنظيمّ ،إن الهجوم جاء
تصريحات أدلت بها في مطلع الشهر الجاري
ّ
المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند بشأن
ّ
النبي محمد ،واعتبرها تنظيم «داعش» بأنها
«مسيئة».
ويشهد العالم اإلسالمي موجة غضب بعد
تصريحات بشأن العالقة بين النبي وأصغر
زوجاته عائشة خالل نقاش في برنامج متلفز.
وفي بيان نشره على وكالة «أعماق» التابعة
له ،قال تنظيم «داعش» ّإن هجوم أمس األول
ّ
ين» الذين
استهدف الهندوس ٍّوالسيخ و»المرتد ً
حموهم ،وذلك في رد انتقامي و»نصرة لرسول
الله».
ً
وأفاد التنظيم ّ
بأن أحد مقاتليه «دخل معبدا
للمشركين الهندوس والسيخ في كابول بعد قتل
حارسه ،وأطلق النار على الكفار بداخله بمدفعه
الرشاش والقنابل اليدوية».
ُ
وقتل شخصان وأصيب  7آخرون على األقل
بجروح في الهجوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع

مسلّح من طالبان يقف أمام معبد السيخ المستهدف (أ ف ب)

تاكورّ ،إن مسلحين دخلوا بعد مهاجمة «حارس
بقنابل يدوية» ما تسبب باندالع حريق.
ويأتي الهجوم بعد ّأيام على زيارة بعثة
ّ
هندية إلى كابول للبحث مع حكومة طالبان في
ّ
ّ
سبل توزيع المساعدة اإلنسانية المقدمة من
نيودلهي إلى أفغانستان.

ويعيش نحو  200من أفراد طائفة السيخ
ً
حاليا في أفغانستان ،بعدما كان عددهم زهاء
نصف مليون في سبعينات القرن المنصرم.
واستهدفت هجمات كثيرة السيخ في
أفغانستان خالل السنوات الماضية.
دموية في آذار ،2020
ووقع الهجوم األكثر
ً
اقتحم مسلحون معبدا في كابول وقتلوا
عندما
ً
 25شخصا على األقل .وأعلن تنظيم «داعش»
مسؤوليته عن الهجوم.
وكان التنظيم استهدف هذه األقلية بهجوم
انتحاري في تموز  2018في جالل آباد في شرق
ً
شخصا.
البالد ،ما أدى إلى مقتل 19
ًوتسببت الحرب المستمرة منذ أربعين
عاما والفقر والتمييز ،بنزوح طائفة السيخ من
أفغانستان.
وبعد سيطرة حركة طالبان في منتصف آب
على الحكم في افغانستان ،لجأ كثيرون إلى
ُ
المبنى الذي استهدف السبت.
وانخفض عدد الهجمات التي تستهدف
كذلك أثيرت إمكانية إعادة فتح السفارة األقليات الدينية في البالد منذ وصول حركة
طالبان إلى السلطة.
الهندية في العاصمة األفغانية.
ُ
لكن سلسلة تفجيرات قتل فيها عشرات،
وأغلقت نيودلهي ،التي كانت تربطها عالقات
وثيقة بالحكومة األفغانية السابقة المدعومة من ضربت أفغانستان في نهاية نيسان ،خالل
ّ
الواليات المتحدة ،سفارتها في كابول ،بعدما شهر رمضان ،ثم في نهاية أيار .وتبنى تنظيم
«داعش» معظمها.
استولت طالبان على السلطة في  15آب.
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صحة وغذاء

توصيات غذائية لبشرة
ِبال عيوب هذا الصيف!
سينتيا عواد

إن التع ّرق المفرط خالل موجة الح ّر يس ّبب البثور،
ّ
واالحمرار ،وااللتهاب ،وغيرها من المشكالت
يتم غالباً اللجوء إلى
الجلدية .وفي حين أنه ّ
مستحضرات التجميل لراحة مؤقتة ،ولكن ال
شيء أفضل من شفاء الجلد من الداخل .ولبلوغ
هذا الهدف ،ال ِغنى عن خطوات غذائية مع ّينة.
فأي إجراءات خالل الصيف لبشرة تتح ّدى
ّ
المبكرة؟
الشيخوخة ُ
سواء اخترتم تمضية اليوم على البحر أو في
مع
الطبيعة
خالل ّجلسات الـ»ً »Pique-nique
األصدقاءّ ،
التعرض لحرارة الطقس العالية جدا
فإن
ومن ّ
المنبعثة من ّ
ثم موجات البرد ُ
مكيفات الهواء
ّ
ُ
يمكن أن يلحق األضرار بصحة البشرة.
ولمنع الشيخوخة ُ
المبكرة والتجاعيد ،والحفاظ
على بشرة ّ
شابة ونضرة ،وحمايتها من أشعة
ّ
الشمس الساطعة طوال أيام الصيف ،ال بد من
ّ
اتباع توصيات اختصاصية التغذية جوزيان
الغزال ،التي كشفتها لـ»الجمهورية»:

الضرورية لترطيب البشرة ومقاومة الحرارة العالية.
على سبيل المثالً ،يمكن التركيز على البطيخ
ّ
الغني بالسوائل وأيضا بمادة « »Lycopeneالمضادة
لألكسدة التي تحمي البشرة ،والخيار المليء بالمياه.

ّ
المكسرات والبذور
عدم إهمال

الجيد تناول هذه األطعمة ُ
ّ
المقرمشة ،مثل
من
الجوز واللوز وبذور الكتان والشيا ،على مدار السنة.
الحصول على مضادات األكسدة
ويرجع السبب إلى ِغناها بأحماض أوميغا  3الدهنية
ّ
ّ
لجسم صحي وبشرة نضرة وشابة خالية
تشتهر مضادات األكسدة بقدرتها على تحييد الضرورية
ٍ
ّ
الجذور ّ
والتصدي من العيوب.
الحرة ،ومنعها من تلف الخاليا،
ُ
ّ
للفيروسات والبكتيريا المسببة لألمراض .يمكن
الحصول على بشرة خالية من المشكالت بواسطة شرب الكثير من المياه
ّ
ّ
ّإن شرب كمية ّ
ّ
الصحية
جيدة من المياه والسوائل
وتتصدر مادة
الغني بمضادات األكسدة.
الغذاء
ّ
بيتا-كاروتين ،التي تساعد على تحسين لون ضروري ً على مدار السنة ،ولكنه فائق األهمية
ّ
والتعرق الشديدّ .إن
البشرة ،هذه الالئحة .إنها موجودة في الجزر ،خصوصا ّخالل الطقس الحار
ّ
والشمام ،والمشمش ...ومن المعلوم ّأن الجسم المياه ترطب الجسم ،وتطرد السموم منه ،وتضمن
ّ
ّ
يحول البيتا-كاروتين إلى الفيتامين  Aالمهم سالمة وظائف الجهاز الهضمي ،وكل هذه العوامل
ّ
ّ
ُ
لصحة الجلد .كذلك يمكن استمداد البيتا-كاروتين تساهم في الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة
ّ
من السبانخ ،والذي يمكن إدخاله إلى َ
وشابة.
السلطات

يجب تعويض التعر ّق من خالل
الخضار والفاكهة الغنيّة بالمياه
والمغذيات الضرورية لترطيب
البشرة ومقاومة الحرارة العالية
التركيز على الفيتامين

واالستمتاع بمذاقه ُ
المنعش في الطقس الحار.

C

الفيتامين  Cغير ُمفيد لتقوية المناعة فحسب،
ّإن
ً
ّ
إنما أيضا للحفاظ على الكوالجين الذي يشكل
الطبقة الداخلية من الجلد ويحافظ على ّ
صحته
ومقاومة التجاعيد ُ
المبكرة .يمكن التركيز على
الفاكهة مثل الليمون ،والغوافا ،الفريز ،وفصيلة
التوت ...والخضار مثل الفلفل ،والبندورة ،والبروكلي،
والورقيات الخضراء...

إختصاصية التغذية جوزيان الغزال

ّ
وشددت الغزال على ّأن «التركيز على المصادر
المذكورة أعاله خالل الطقس الحار
الغذائية
ً
ال يعني إطالقا أنه يمكن االستغناء عن واقي
المنزل،
الشمس .يجب تطبيقه قبل الخروج ًمن
ً
ومن ّ
ثم ُمعاودة ذلك كل ساعتين تقريبا خصوصا
ّ
في حال التعرض المباشر لألشعة فوق البنفسجية
ّ
التمسك باإلجراءات
طوال اليوم .كذلك ال ّبد من
ّ
التعرض للشمس ّعندما تبلغ
الوقائية مثل عدم
ذروتها ،وتفضيل الجلوس في الظل ،ووضع
النظارات الشمسية ،وارتداء ّ
قبعة ذات حواف
عريضة ،ومالبس فضفاضة وفاتحة اللون لتقليل
ّ
التعرق».
كمية
ّ
ّ
وأكدت أن «االلتزام بكل هذه اإلجراءات يسمح
باستمداد أقصى درجة ُممكنة من الفوائد،
ّ
وصحية،
بصيف جميل ،وبشرة جذابة
واالستمتاع
ٍ
ّ
والتصدي لمالمح الشيخوخة ُ
المبكرة».
@aouad_cynthia

| cynthia.aouad@aljoumhouria.com

نظرة سريعة

متى يجب
تفادي رقائق
الفطور؟

إيالء ّ
ّ
الغنية بالسوائل
أهمية للمنتجات

ّ
التعرق وإخراج السوائل من الجسم ،ال ّبد
بسبب
من التعويض عن ذلك من خالل الخضار والفاكهة
التي تحتوي على نسبة عالية من المياه والمغذيات

تأثير البيرة في األمعاء
أعلن علماء برتغاليون ّأن البيرة المحتوية على الكحول وكذلك الخالية
منها ،تساعد على زيادة ّ
تنوع البكتيريا المعوية.
ّ
االستنتاج بعد دراسة شارك
وقد توص ًل الباحثون إلى هذا ً
فيها  19رجال ُكانوا يتناولون ً يوميا  325ملل من البيرة على
مدى  4أسابيع ،ق ِّسموا عشوائيا إلى مجموعتين :األولى تناولت
بيرة ُمحتوية على الكحول ،والثانية استهلكت بيرة خالية من
الكحول .واكتشف الباحثون ّأن أي تغيير لم يطرأ على وزن
المشاركين ،ومؤشر كتلة الجسم ،ومؤشرات ّ
صحة القلب،
والتمثيل الغذائي خالل فترة التجربة.
ولكن في نهاية الدراسة ،وجدوا زيادة ّ
تنوع البكتيريا
في ميكروبيوم األمعاء ،وكذلك مستوى الفوسفاتيز
القلوي في البراز لدى أفراد المجموعتين ،ما ُيشير إلى
تحسن ّ
ّ
صحة األمعاء.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن الجهاز الهضمي يحتوي على
تريليونات من األحياء الدقيقة ،التي تؤثر بصورة
ّ
الصحية لإلنسان وحتى في صفاته
مباشرة في الحالة
الشخصية .وقد أظهرت نتائج دراسات عديدة أنّ
األشخاص الذين لديهم ّ
تنوع كبير في بكتيريا األمعاء
ُ
ينخفض لديهم احتمال اإلصابة بأمراض مزمنة ،مثل
ّ
أمراض القلب والسكري.
ّ
وكما هو معروف ،تحتوي البيرة على مركبات مثل
ّ
تتكون خالل فترة
البوليفينول ،وكذلك أحياء دقيقة
التخمر ،يمكن أن تؤثر في ّ
ّ
المعوي
الميكروبيوم
تنوع
ِ
لإلنسان.

نصحت منظمة ضغط الدم في المملكة
َ ّ
المتحدة «بتجنب» رقائق الفطور التي
ّ
ُ
تحتوي على السكريات المضافة عند
محاولة الحفاظ على مستويات ضغط الدم
ّ
الصحي.
ضمن النطاق
وأوضحت ّأن «األطعمة التي تحتوي
ّ
على سكر ُمضاف تميل إلى أن ًتكون عالية
ّ
السعرات ًالحرارية ،ولكنها غالبا ما تقدم
ولطاقتها
القليل جدا من القيمة الغذائية.
ً
الزائدة ،يمكن أن تجعلك تكتسب وزنا قد
يرفع ضغط دمك وحتى إلى اإلصابة بمرض
ّ
السكري .ويؤدي ارتفاع ضغط الدم ومرض
ّ
بأمراض
السكري إلى زيادة خطر اإلصابة ً
والسكتة الدماغية ،خصوصا إذا
القلب
ً
كنت ُمصابا بكليهما في آن».
وقال خبير التغذية مارك غيلبرت« :وفق
ُ
مراجعة نشرت عام  2014في المجلة
للتغذية السريريةُ ،يعتبر
ًّ
األميركية ً
ّ
مهما الرتفاع ضغط الدم.
السكر سببا
لذاّ ،
فإن آخر شيء يحتاجه أي شخص
ّ
السكر».
هو أن يبدأ يومه بحبوب عالية ّ
وإذا كنت ال ترغب في التخلي عن
رقائق الفطورّ ،
فإن منظمة ضغط الدم في
ُ
المملكة المتحدة توصي «بإضافة بعض
ّ
المجمد لتحلية وجبة
التوت الطازج أو
بشكل طبيعي».
الفطور
ٍ
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حول بالغة اللعبة
كه يالن محمد

ِ
ليست خياراً أمثل
واالندماج في تياره الجارف
االستعارات،
مواجهة الواقع بصورة مباشرة متج ّردة من
ْ
ُ
«األوهام
إن
لذلك
األوهام.
من
أكثر
صادمة
ألن الحقيق َة تبد ُو
يقول ماركيز دوسادّ ،
بالنسبة لإلنسانَّ ،
ُ
ُ
مل الكالم على أنّه دعوة لترويج
ح
ي
أن
يصح
وال
حزنة»،
الم
الفلسفية
الحقائق
من
أفضل
المس ّل ُم بها
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ِ
تصريف التوتر والشعور باالغتراب ،من خالل قنوات ُمتع ّددة.
الوهم والتجهيل ،بل هو إدراك لضرورة
إذاً ،االختزال في النظر إلى المشهد يعني التغافل عن الخصوصية الموجودة في التركيبة النفسية
ُمثل التطلع إلعادة ترتيب
والسلوكية لدى الكائن البشري ،وتميز ِه في البحث عن الوسائط التي ت ُ
عالقته مع تح ّد ٍ
َ
تندرج ضمن هذه
ة
اللعب
ولعل
ويتمكن من خاللها صياغة سردية جديدة،
يات حياتية.
ُ
ُ
َّ
المساعي الرامية إلضافة الطاق ِة البالغية إلى الواقع.
ُ
الالفت في مجال اللعبة هو تكافؤ الفرص بالنسبة الذي ُتلقى فيه دروس األخالقُ .ي ُ
ذكر َّأن مؤلف
ُ
ً
ّ
ُ
ُ
للجيمع ،وبذلك تختلف عن بقية ًالفعاليات السائدة «اإلنسان المتمرد» كان يلعب حارسا للمرمى في
ّ
ُ
في الكيانات ُ
المجتمعية ،وغالبا ما تنطلق من فريق جامعة الجزائر .وعندما ُسئل أيهما يفضل
ُ
َ
فقد آثر اللعبة على أقدم
مطبوعة المسرح أم كرة
تخترق فضاءات
ِ
الهامش األسماء التي ُ ُ
القدم؟ ً
ً
حقا في ذلكَّ ،
َ
ألن التشويق
وكان ُم
فن في التاريخ.
حبا
االستادات
في
هتف
بمؤثرات ثقافة المركز .وي
ٍ
ُ
يكمن في عنصر الالمتوقع .وعلى الرغم
بأيقونات رياضية صاعدة من منطقة الظل .ولكن في اللعبة
ً
أيا كان االنتماء ،فذلك ال ُ
بمنزلة المخرج في
هو
الذي
المدرب
توجيهات
األضواء من
يمنع من اختطاف
ِ
ُ
ُ
ُ
َّ
المسرح ،غير ًأن ما يشهده الملعب قد ال يتطابق مع
وربما هذه الفرصة التي تتيحها اللعبة
ّ
والتفوقً ،
َ
خط ُه ُمسبقا على أوراقه وال ُ
بعيدا ْ
حساباته،
ضمن
يقع
ما
المختلفة
بأشكالها
المرجعيات
من
للحركة
ِ
ُ
ُ
يعتبران
النص وآلية توزيع األدوار
عن
الخروج
فيما
العالمي.
المستوى
على
شعبيتها
وراء
السر
هي
ِ
َّ
ً
وبالطبع فإن كرة القدم تأتي في المقدمة من إستثناء في
االشتغال المسرحيً .
الم ُ
يتقي ُد ُ
ّ
جاهز،
بسيناريو
ذهنيا
للعبة
تابع
ال
بورصة للصفقات
وتحولت إلى
ٍ
َ
حيث الجماهيريةُ ،
حال َّ
ّ
ُ
فإن ما ُّ
ُ
غرابة
ال
لذلك
دة.
تعد
م
احتماالت
على
ينفتح
إنما
الشق
ليس
يهم
أية
الخيالية .على ِ
ً
االقتصادي بالموضوعَّ ،
َ
َ
فريقه حتى ُولو كان واثقا
احتفاله بفوز
أصبح في
العالم بأسره قد
ألن
ِ
ِ
ً
ً
ُ
حظوة بتاريخه وامكانياته .وهذا ما يضاعف من المتعة
المثير في المشهد ،هو
متجرا كبيرا .بل
ُ
ً
التفاعل مع حيثيات ُ
ُ
يضرب سارتر بكرة القدم ً مثاال إلضاءة
المستطيل األخضر .والطريف في العرض.
َّ
ُ
شارحا بأنه حين
َّأن الكاتب األوروغواياني «إدواردو غاليانو» يشير المبادئ «الفينومينو لوجية»،
ً
ُ
يشاهد المباراة يراها بوصفها مباراة وال بوصفها
نشره عن كرة ُالقدم في
إلى دور الكتاب الذي قد
ً
ُ
ُ
يتنافس فيه عدد من األشخاص
معنى،
بال
مشهدا
صاحب
ينقل
وإذ
سياسية.
إنقاذ حياة شخصية
ً
ً
ّ
«كتاب ُ
شيئا مستديرا .ما يعني َّأن من تجربة
مالحقين
وقع
ه
بأن
كونتانا)
(فيكتور
عن
المعانقات»
ّ
ً
والمتعة .ومن الواضح أنَّ
يتول ُد المعنى ُ
في  1997بيد القتلة المأجورين وانهالوا عليه ضربا ،المشاهدة
ِ
ُ
ُّ
المتابع إلى الفنون واألعمال األدبية هو
يشد
وبينما هو على مشارف الموت تناهى إلى سمعه ما
َّ
ُّ
ُّ
ّ
يتحدثون عن الكرة ،فإذا به لفحة الفنتازيا وجنوح التخيل .إذ يتم التوسل
بأن أفراد العصابة
ً
ْ
بالمؤثرات الصوتية ُ والضوئية والبصرية ،إلنشاء
لاّيشارك في النقاش مدليا برأيه ،ولم تكن معلوماته
ِ
إ ما قرأه في كتاب إدواردو غاليانو ،وبذلك استعاد عوالم موازية تتخفف فيها القيود ًواإلكراهات
ُ
ُ
الم َ
حريته ُ
اللذة
المؤطرة للواقع .وبهذا
صادرة.
يكون الفن تعويضا َعن ُ
َ
التساؤل أين الخيال
مهرب من
غير المحققة .هنا ال
ً
ُ
روحية الفريق
يكون دورها تعويضيا على منوال
ُ من اللعبة؟ وهل
ً
ّ
َ
آنفا على ما ُ
تبثه اللعبة بقية الفنون األخرى؟ ال شك َّأن التماهي مع الفريق
تؤك ُد القصة المشار إليها
ُ
ُ
من مبدأ التشارك بين أفراد الفريق ومحبي الساحرة والتضامن الشعوري مع أفراد ِه يسدان فراغات
َّ
ُ
ُ
يسحب تأثير هذه
تابع ،وبالطبع
المستديرة .وبدوره
اعترف ألبير َّ كامو بأن الرياضة نفسية لدى الم ِ
ً
ويفصح ما قالهُ
ُ
كانت شغله الشاغل ،الفتا إلى أنها المجال الوحيد الحالة على الالعبين قبل الجمهور.

الوجداني بين
بشأن حبه
كامو
ِ
لفريقه عن التآلف ً ً
ُ
أحببت فريقي حبا جما ُ من أجل
المشاركين «لقد
فرحة االنتصارات بالغة الروعة ،حين ًترتبط بالتعب
َّ
ُ
الذي ُ
أحببته أيضا بسبب الرغبة
يتبع الجهد ُ ،ولكني
البلهاء للبكاء في أمسيات الهزيمة».

مهلة زمنية وامضة

تقوم على ما ّ
ُ
ُ
الالعب
يقد ُمه
اإلثارة ً في اللعبة
للجدران الفاصلة
جود
وال
جمهوره،
مباشرة أمام
ً
ُ َّ
سجل هدفا حتى يركض
بين الطرفين .إذ ًما أن ي
نحو الحضور ّ
ملوحا بما ّ
يعب ُر عن تقاسم الشعور
بالسعادة القصوى مع المشجعين ،األمر الذي
ّ ُ
وما
ُ
يصعد من زخم األجواء التفاعلية في الملعبً ّ .
يأخذ لاّبالتشويق إلى مدى أقصى ،ويجعله متفردا
ُ
العالية في االستعراض ،بحيث ما
ليس إ الفنيات
ً
ُ
ُ
ُ
البصر أحيانا يفوق مستوى ُالمخيلة لدى
يقع عليه
والدليل على ذلك،
الجمهور والمدرب في آن واحد.
َُ
تعب ُر عن ّ
رؤية الحركات التي ّ
فالمدرب
ر.
ث
التأ
ة
شد
ً
ً
ً
ُ
المتموضع على تخوم ً الخط مرتديا طقما أنيقا ً،
ُ
ُ
يتأمل المواجهة ،فجأة يقفز في الهواء محتضنا
ُ
كل من يراه ،وربما يصادف حسناء ،وبذلك يكون
ُ
ويربت على رأسه كما
من الفائزين المحظوظين.

إستمرار فعاليات معرض كتاب طرابلس

تستمر فعاليات معرض الكتاب  48في الرابطة في الشمال خالد عبيد ورئيس مجلس ادارة
الثقافية في طرابلس لليوم الثامن على التوالي ،مستشفى طرابلس الحكومي فواز حالب.
وعلى هامش المعرض ،أقيمت ندوة للمخرج
واستقبل ًرئيس ً الرابطة الثقافية رامز الفري
ً
َ
وفدا علمائيا دينيا ض ّم الشيخ بالل المال والسيد يوسف رقة ،مؤسس ومدير موقع «ميزان الزمان»
حسن علي االمين والشيخ سامي عبدالخالق بعنوان «المسرح في لبنان الى أين؟» ،وندوة عن
والشيخ زياد بو غنام المعروفي ،الذين شددوا فكر وكتاب المع ميقاتي «من ساحة التل الى
على «أهمية هذا النشاط المميز الذي يجمع كل الحي الالتيني» ،وندوة للمفتي السابق الشيخ
بسام الطراس.
أطياف المجتمع».
ومن ّ
وكان توقيع الكتب «أناي» لجومانة سبليني،
الزوار ،رئيس مجمع «الرؤى» التربوي
بالل هرموش والمدير العام لمصالح المياه «أكتبني  ..حين احببتني» لسحر حيدر« ،دور

عملية التنمية المحلية بلدية
البلديات في ً
طرابلس نموذجا» لمحمود العلي« ،التبادل
المالي والخلقي في االسالم» لباسل كبارة« ،لقاء
االحد الثقافي شخصيات من طرابلس  »2في
جناح مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية
وكتاب آخر بعنوان «قرارك يغير حياتك» لـ سارة
واستمرت أنشطة جمعية المبادرة والعطاء
قدور.
ً
بعنوان «معا أقوى» عن مهارات االم القيادية
واالسرة المتماسكة واستشارات عن التغذية
والسمنة.

ً
فعل زين الدين زيدان أكثر من مرة ،مباغتا بمهارات
استعراضية لعناصر فريقه .ومن نافلة القول ،بأنَّ
الرشاقة في األداء والخفة في الحركة والسرعة
مواصفات مشوقة في اللعبة .ومن
ٍ
في القرار من ُ
ُ
يقوله الالعب الهولندي
المناسب اإلشارة إلى ما
ُ
يتابعه
الشهير آرين روبن ،عن المشهد الذي كان
العالم ،عندما انفرد ُم ُ
هاجم فريق الطواحين بالكر ِة
في المباراة االخيرة لنهائيات كأس العالم 2010
ً
التي جمعت بين فريق بالده وإسبانيا ،مشيرا إلى
َّ
أنه كان عليه أن يتخذ القرار في جزء من الثانية،
حارس المرمى ُللفريق الخصم إيكر
وهو أمام
ً
براعته
األخير
عن
وعرف
لوجه،
وجها
كاسياس
ً
ّ
في ّ
والحد من خطورة الالعبين ،موضحا
صد الكرات
ّأنه ّ
يتحسرُ
ّ
سدد الكرة نحو زاوية مناسبة ،لذلك ال
ُ
على عدم استقبال الشبكة لكرته .والمؤثر في كالم
ّ
روبن ،هو تمكنه من استعادة تفاصيل هذه اللحظة،
ومن ثم عدم إبداء الشعور بالندم ،والثقة بصحة
قراره ،واألهم من كل ذلك هو الذكاء في التعامل
مع مهلة زمنية وامضة .هل يحصل هذا األمر خارج
حلبات اللعبة؟

البعد الحضاري

ً
ُ
البعض في ًاللعبة عموما وفي كرة القدم
ً
قد يرى ً
َّ
الغرض من اللعبة
أن
صحيح
.
وتفاهة
عبثا
،
خصوصا
ُ
يلجأ إليها ُ
الناس
هو ًالتسلية بالدرجة األولى ،وقد
ُ
تخلو اللعبة
هربا من األزمات المضنية ،لكن ال
ْ
فأصحبت النوادي
من رمزية حضارية وثقافية.
الرياضية إلى جانب الفرق الوطنيةُ ،ت ّ
عب ُر عن حيوية
ِ
المجتمع وشغف مواطنيه بالحياة والمرح .أزيد على
ما سبقّ ،
فإن متابعة مباريات كرة القدم لم ْ
تعد
َ
متعة بالفرجة أو المشاهدة فحسب ،بل التعليق
ً
ُ
يفتح مجاال للتشابك مع
المصاحب لوقائع اللعبة
الحقول اللسانية والمعرفية ،كما ترى ذلك في
ّ
الضيق بين
هذه العبارة «تجاوز غوارديوال الخيط
العبقرية والجنون» .كذلك ّ
فإن ما ّ
يقدمه عصام
ُ
الشوالي عبارة عن تغطية بالغية تنزاح فيها
المفردات نحو سياقات مختلفة ،هذا إضافة إلى
ّ
الموجزة التي يسردها
أن اللمحات التاريخية ُ
الثقافة
خلفية
عن المالحم الكروية ،تكشف عن
ُ
ُّ
الرياضية لدى الشعوب ،كما يتعامل المعلق
بما
نصوص أدبية،
بمنطق تحويلي مع
ٍ
ويطوعها َ
ُ
أكثر من ذلكَّ ،
فإن مطالبة
يكمل المتعة الفرجوية.
المعلق من المدرب بضرورة عدم االنسياق وراء
من التبديالت
األخطاء وتخميناته
ِ
بشأن ما يجريه ُ
ذلك ينزل ضمن ما
كل
األخضر،
في المستطيل
ً
ُ
الحظت َّأن بعض
يمكن تسميته بميتا اللعبة .طبعا
ّ
المعلقين يتفاعلون بقوة مع قرارات المدرب ،فكان
الشوالي يرجو من بيب غوارديوال بأال يتفلسف في
َّ
َّ
إن
مباراة فريقه مع واتفورد ،كأنه أراد بذلك
القولً ،
ُ
فيلسوف ال يتطابق تماما
ما كتبته على لوحتك يا
ً
مع مجريات الساحة ،ألنك غالبا ما تأخذ دور الصدفة
ترسم خطتك .أخبرني ُ
ُ
أحد األصدقاء
باالعتبار عندما
َّ
بأن الملحمة الكروية بين مان سيتي وريال مدريد
قد سبحته إلى أجوائها ،لدرجة لم ينظر إلى هاتفه
الجوال على امتداد الفترة التي استغرقها الماتش.
ُ
أكثر ً
ما يعني َّأن بالغة اللعبة ُ
إغراء مما ُيعرض على
صفحات وسائل التواصل االجتماعي.
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ثقافة وأدب

الحركة الثقافية  -أنطلياس تحيي
روح أحد مؤسسيها جورج ضومط
أحيت الحركة الثقافية  -أنطلياس روح أحد
في أغلب القطاعات ،باإلضافة إلى انهيار القوة
مؤسسيها الراحل جورج ضومط.
الشرائية للعملة الوطنية ،وتصاعد الغالء بشكل
جنوني ،وتفاقم البطالة والهجرة .مجتمعنا
يغرق تحت سيل من الالجئين والنازحين ّ
يهدد
وقال أمين اإلعالم في الحركة عصام خليفة بتغيير هويته ،وجامعتنا اللبنانية التي سهرنا
في بيان« :مع غياب الرفيق جورج ضومط ،بعد على تقدمها ،وبذلنا الغالي والرخيص من أجل
معاناة مع مرض ً عضال ،تخسر الحركة الثقافية إعالء شأنها ،وجودة التعليم فيها ،هذه الجامعة
ّ
 أنطلياس ًواحدا من مؤسسيها ،وتخسر حركة تترنح على شفير االنهيار المريع ألسباب يعرفهاَ
َ
وأسهم القاصي والداني ،ومعها يتهدد نظامنا التربوي
الوعي قياديا رافق الحركة منذ نشأتها،
في صياغة مواقفها وأدبياتها في الجامعة باالنهيار» .وختم« :عندما يكتب تاريخ هذه
اللبنانية ،وكذلك في الجامعة اليسوعية حيث
كان يصدر مع زمالئه نشرة «الثغرة» ،األمر الذي
خليفة« :يتمتع ضومط بذكاء
ساعد في إيصال أحد أصدقاء الحركة الى رئاسة
ّ
اتحاد الطالب في هذه الجامعة َ
وقاد ،وثقافة عميقة،
قبيل اندالع حرب
.»1975
وشجاعة في مواجهة
ّ
ّ
وثقافة
اد،
وق
بذكاء
راحلنا
ع
«تمت
أضاف:
المصاعب قل نظيرها .مع ًا
قل
عميقة،
وشجاعة في مواجهة المصاعب ً
ً
حلمنا بقيام مجتمع العدالة»
نظيرها .معا حلمنا بقيام مجتمع العدالة ،ومعا
ّ
آمن ًا بعلمنة الدولة والمجتمع والتربية والثقافة.
ّ
التعمق في تحليل حركة األفكار
معا ً خططنا للتحركات في المراحل المختلفة ،الحقبة ويتم
ّ
ومعا كتبنا الشعارات ووزعنا البيانات في سيارته فيها ،ال بد من أن يتم إنصافك أنت ورفاقك
الحديثة .كشهود ومدافعين أشداء عن لبنان وحقوق
الشهيرة قبل اختراع وسائل التواصل
ً
ً
ومعا اإلنسان فيه ،وعن َ
قيم الحرية واالستقالل في
معا صغنا المذكرات والتقارير والملفات.
ّ
ولمحبيك
سهرنا على إصدار النشرات وطبعها وتوزيعها .مواجهة االستبداد والفساد .لعائلتك
نذكر من صفاته التحليل والتنظير والمتابعة أعمق مشاعر التعزيةّ .إن أمثالك ،أيها الراحل
الدقيقة لتفاصيل القضايا .من هنا أطلق عليه العزيز ،سيبقون خالدين في ضمير الرفاق ،وفي
«الرفاق» اسم سوسلوف الحركة .ومن صفاته ضمير الوطن».
عدم حب الظهور والعمل المجرد الذي ال يهدف
إلى الشهرة .ال يساوم وال يحب تدوير الزوايا .في
االجتماعات كان يطرح الرأي الصارم في دقته
وعلميته وتمتعه الدائم بالروح الوطنية البعيدة
عن الخلفيات الفئوية .في أسوأ أيام الحروب
العبثية التي عصفت بالوطن كان جورج في حركة
الوعي ،وفي الهيئة اإلدارية للحركة الثقافية -
أنطلياس ،نموذج المثقف الملتزم َ
أحيا «المركز الفرنسي» عيد الموسيقى
بقيم المواطنية
العالمي على مدرجات معبد باخوس في قلعة
الصافية ،وفهم الخلفيات البعيدة لكل ما يجري،
بعلبك األثرية ،بالتعاون مع وزارة الثقافة
الوطن،
واإلصرار على السالم بين كل أبناء
ً
ّ
والتمسك العميق بالوحدة الوطنية .وكان مصيبا
و»سبت بعلبك» ،ومشاركة فرقة «Peace of
ً
دائما في تسليط الضوء على أولويات المرحلة
 ،»Artوفي حضور فاعليات ثقافية وفنية
ومهتمين.
وسبل االستجابة لكل التحديات المطروحة».
وأعلنت مديرة المركز الفرنسي في البقاع
وتابع« :يا رفيقنا جورج ،تغيب عنا والوطن في
كاميليا برونيل «من بعلبك الفرح والفن
أسوأ أيامه على صعيد التخلي عن ثرواته البحرية،
ونهب أموال المودعين وانهيار مؤسساته
والثقافة نبدأ احتفالية عيد الموسيقى،

إحياء عيد الموسيقى في قلعة بعلبك

تكميلية خليل سالم في بطرّام
خرّجت طالبها

إحتفلت تكميلية خليل سالم الرسمية في بلدة
ّ
بطرام ،بتخريج طالب الصف التاسع األساسي لعام
 ،2022 - 2021في ملعب المدرسة ،بحضور ممثل
النائب جورج عطالله شقيقه جوزف والنائب اديب
عبد المسيح وممثل عن النائب فادي كرم نائب
رئيس مصلحة المعلمين في «القوات اللبنانية»
بشير الخوري ،الوزير السابق عضو المجلس
الدستوري القاضي الدكتور البرت سرحان ،رئيس
ً
المنطقة التربوية نقوال خوري ممثال برئيسة الدائرة

ميرفت حمزة ،المفتشة التربوية فدى نصر ،رئيسة
المدرسة بلبلة سرحان ،رئيس بلدية بطرام الدكتور
هيثم سرحان ،مدير االرشاد والتوجيه في الكورة
انطوان عكاري ،كاهن الرعية يوحنا سأعود ،جمعيات
ومخاتير ،الهيئة االدارية والتعليمية واهالي الطالب.
ّ
بعد النشيد الوطني ونشيد المدرسة هنأت عريفة
االحتفال سعاد فرفود الحضور بحفل التخرج ،ودعت
ّ
ّ
والخريجات الى «المثابرة في حياتهم»،
الخريجين
داعية الى ان «يكونوا سفراء محبة وسعاة للخير».

ويليها احتفال للمركز الثقافي الفرنسي َفي
قلعة نيحا ،واألسبوع المقبل في زحلة ،ويترافق
احتفالنا مع إحياء للمناسبة في كل المناطق.
ونترك المجال للفرقة الموسيقية لنستمتع
ّ
وإياكم بأمسية موسيقية مليئة بالفرح».
وألقى الشعراء :مصطفى صلح ،روان
عساف ،بالل دياب ،وبتول سليمان قصائد من
وحي المناسبة.
ّ
وقدمت فرقة « »Peace of Artمعزوفات على

آالتهم الموسيقية الشرقية والغربية ،لباقة من
األغاني الشرقية والتراثية ،منهاّ :
قديش كان
في ناسّ ،
نسم ّعلينا الهواِ ،خدني معك ،ألف
ليلة َوليلة ،رح َ حلفك بالغصن يا عصفور ،أول
بيشبهك
مرة ،قمرة يا قمرة ،يا قصص ،شو
ِ
ّ
واقف قمرينَ ،بدي اياها،
تشرين ،على بابي ِ
طالعة من بيت أبوها ،قتلوني عيونا السود،
أكدب عليكّ ،
قدك َ
الم ّياس ،عندك بحرية،
وتقسيم حجاز على أوتار العود.

رنا الجمل وقعت كتابها
«القانون البيئي»

إحتفلت المحامية الدكتورة رنا الجمل بتوقيع
كتابها «القانون البيئي ..أحكام المسؤولية
في جرائم البيئة» ،ضمن فعاليات معرض
الكتاب ال ،48وبرعاية نقيبة المحامين في
طرابلس والشمال ماري تراز القوال ،ومشاركة
ً
النائب رامي فنج ،النائب كريم كبارة ممثال
بالمحامي منير الحسيني ،رئيس بلدية
طرابلس الدكتور رياض يمق ،رئيس بلدية
طرابلس السابق أحمد قمر الدين ،مدير كلية

الحقوق والعلوم السياسية البروفسور خالد
الخير ،رئيس الرابطة الثقافية الصحافي
رامز الفري ،أعضاء مجلس نقابة المحامين
األساتذة :باسكال أيوب ،مروان ضاهر،
محمود هرموش ،عضو الهيئة العامة للجنة
الوطنية لشؤون المرأة الدكتور شوكت حوال،
وشخصيات سياسية وإجتماعية وأكاديمية
وحقوقية وإعالمية ونقابية وحشد من رواد
المعرض.
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توصية «مهمة» بشأن لقاح كورونا لألطفال
َص ّوتت لجنة مستشارين للمراكز األميركية
فرصة لمنع ذلك .أمامنا فرصة لمنع مخاطرة
لمكافحة األمراض والوقاية منها ،بالتوصية
معروفة».
َ
بلقاحين مضادين لكوفيد -19لألطفال الصغار
وتعتزم إدارة الرئيس األميركي جو بايدن طرح
طرحهما
من سن  6أشهر ،وهو ما ير ّجح إمكانية
اللقاحين لألطفال األقل من  5سنوات في األسبوع
في أنحاء البالد في األسبوع المقبل.
المقبل.
وقال بايدن في بيان الجمعة« :سنبدأ في شحن
ماليين الجرعات من اللقاحين لألطفال إلى
ويحتاج التصويت الذي يوصي باستعمال آالف األماكن التي يعرفها اآلباء َويثقون بها،
اللقاحين ،والذي وافق خالله جميع أعضاء لجنة ومن بينها مكاتب أطباء األطفال ومستشفيات
المستشارين وعدهم  12على التوصية ،إلى األطفال والصيدليات».
توقيع مديرة المراكز األميركية لمكافحة األمراض وأضاف« :مع تسليم الجرعات سيكون اآلباء
والوقاية منها روشيل والينسكي لتبدأ الحكومة قادرين على تحديد مواعيد التطعيمات ألطفالهم
األميركية في طرح اللقاحين لألطفال من سن  5في األسبوع المقبل مع تزايد المواعيد خالل األيام
واألسابيع المقبلة».
سنوات فأقل.
ّ
وصرحت إدارة األغذية والعقاقير األميركية وفي حين َيتوق كثير من اآلباء في الواليات
باستخدام لقاح شركة موديرنا لألطفال من سن  6المتحدة إلى تطعيم أطفالهم فإنه من غير
أشهر إلى  5سنوات ،ولقاح فايزر/بيونتك لألطفال الواضح مدى اإلقبال على الجرعات.
من سن  6أشهر حتى  4سنوات ،ولقاح فايزر وتشير البيانات االتحادية إلى أن لقاح فايزر/
ّ
بيونتك الذي ّ
تم التصريح به لألطفال بين 5
مصرح به بالفعل لألطفال فوق سن  5سنوات.
ً
وقالت بيث بيل عضو لجنة المستشارين بعد و 11عاما في تشرين األول لم يستخدمه بالكامل
التصويت« :هذا المرض يقتل األطفال وأمامنا سوى  29بالمئة هذه الفئة العمرية.

تحذير عاجل من خطر «البطاريات»
على األطفال
ّ
تجسد خطورة األمر ،تروي
الزر» زاد بمقدار  7وفي حادثة
انطلقت حملة عامة في بريطانيا األطفال لـ»بطاريات ً
ّ
رالف قبل
ابنها
أن
فيليبس،
هولي
األم
الواليات
في
عاما
لتحذير اآلباء من خطورة البطاريات أضعاف خالل 20
ً
أن يبلغ عامه األول ابتلع شيئا ،وعلى
الصغيرة ،ذات الشكل الدائري ،على المتحدة.
ويقول الجراح في مستشفى «غريت الفور ّ
تغيرت مالمحه ،وتدهورت حالته
حياة أطفالهم.
وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية ،أورموند ستريت» بلندن ،باولو دي بسرعة ،إذ صار يتقيأ.
ً
األحد ،نقال عن طبيب جراح بارزّ ،أن كوبي« :لقد شهدنا زيادة في أعداد وبعدما أخذته إلى المستشفى ،أظهرت
ّ
أعداد األطفال الذين يجرون عمليات األطفال الذين يدخلون المستشفى ،صورة األشعة السينية أن هناك بطارية
ّ
جراحية بعدما بلعوا بطارية صغيرة في ويخضعون لعمليات جراحية كبيرة زر في المريء ،وقال األطباء إنه في حال
تجر العملية بسرعة فسوف يموت
بسبب بطاريات الزر».
ارتفاع كبير.
لم ِ
ّ
ويقصد الطبيب بطاريات «الزر» ،التي وحذر كوبي من خطورة هذه البطاريات ،الطفل .وفي النهاية ،نجا الطفل من
ُ
تعرف بعمرها الطويل وحجمها لكونها موجودة في العديد من الحادث المروع.
الصغير ،الذي يماثل حبة الدواء ،األدوات اليومية التي نستخدمها ،وأطلقت حملة التوعية في بريطانيا
ُ
وتستخدم ألجهزة عدة مثل ساعات مثل البطاريات والسماعات واأللعاب ،شركة «دوراسيل» الشهيرة ،حملة صحة
ّ
ً ّ
فضال أنها جاذبة لألطفال ،ألنها المعة عامة جديدة تشجع اآلباء على التحقق
اليد.
وال يقتصر ازدياد ابتالع هذه البطاريات وصغيرة ،بما يناسب ابتالعها في من البطاريات الخطرة ًفي المنزل.
وأصدرت الشركة أيضا بطارية بديلة
على األطفال في بريطانيا ،إذ ّإن هناك أفواههم.
ّ
زيادة مماثلة لهذه الحاالت في الواليات وقال ّإن ً هذه ً البطاريات يمكن أن مغطاة بالمادة التي توصف بأنها
تلحق ضررا كبيرا في المريء والمجاري األكثر مرارة في العالم ،لمنع الرضع
المتحدة.
واألطفال الصغار من تناولها.
وذكرت «سكاي نيوز» ّأن حاالت ابتالع الهوائية.

كوريا الشمالية تنشر
طواقم طبية لمكافحة
وباء ِمعوي حاد
أرسلت طواقم طبية وخبراء
ذكرت وسائل إعالم رسمية ّأن كوريا الشمالية
ً
ُ
ّ
لمرض معوي.
التقصي الوبائي إلى مقاطعة تكافح انتشارا
ٍ
في مجال ّ
وحتى اآلن ،تلقت ما ال يقل عن  800عائلة ،تعاني مما تصفه كوريا فقط بأنه
«وباء معوي حاد» ،مساعدات في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية.
وتشير كلمة معوي إلى الجهاز الهضمي ،ويقول المسؤولون في كوريا
الجنوبية إنه قد يكون الكوليرا أو التيفود.
ويضع التفشي الجديد الذي تم اإلعالن عنه ألول مرة يوم الخميس الماضي
الضغوط على الدولة التي تعاني العزلة في الوقت الذي تواجه
ً
المزيد من ً
فيها نقصا حادا في الغذاء وموجة من حاالت اإلصابة بكوفيد.-19
بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال
وأوردت وكالة األنباء المركزية الكورية
ّ
الوقاية ،ومنها الحجر الصحي ،و»الفحص المكثف لجميع السكان» ،والمعاملة
الخاصة ومتابعة األشخاص األكثر عرضة للخطر مثل األطفال وكبار السن.
وأوضحت الوكالة ّأن «فريق التشخيص السريع والعالج» الوطني يعمل مع
مسؤولي الصحة المحليين ،ويتم اتخاذ تدابير لضمان عدم تعطيل الزراعة
في المنطقة الزراعية الرئيسية.
وقال التقرير إنه يجري تنفيذ أعمال تطهير ،ويشمل ذلك مياه الصرف
الصحي وغيرها من النفايات ،لضمان سالمة مياه الشرب.

ابراج
الحمل
21مارس  19 -ابريل

ً
ال تحاول أن تثير المشاكل مع شريك حياتك ،وحافظ دائما على
استقرار عائلتك ّ
ألن ذلك يؤثر بشكل إيجابى على نفسيتك.
الثور
20ابريل  20 -مايو

أنت دائم األنتقاد لشريك حياتك ،وتركز على عيوبه بشكل ً كبير،
ً
حاول أن تتحدث معه بشأن كل ما يزعجك بدال من نقده دائما.
الجوزاء
21مايو  21 -يونيو

ّ
تتعرض لضغوط من جميع أفراد عائلتك للبحث عن شريك حياتك،
ّ
ال تشتت نفسك وال تتسرع في اختيار أي شخص تقابله.
السرطان
 22يونيو  22 -يوليو

حافظ على استقرار عالقتك بحبيبك ،وال تثر المشاكل معه بسبب
غيرتك الزائدة.

األسد
 23يوليو  22 -اغسطس

ال تحاول أن تقارن شريك حياتك بأي شخص آخرّ ،
وتقبل عيوبه قبل
مزاياه ،حتى تشعر معه باالستقرار والسعادة.
العذراء
 23اغسطس  22 -سبتمبر

ّ
عن شريك الحياة ،لب بالبحث
ال تهتم بالمظهر الخارجي عند بحثك َ
عن شريك يتمتع بصفات شخصية تتوافق مع صفاتك.
الميزان
 23سبتمبر  23 -أكتوبر

إستغل قدرتك على الحديث بشكل جيد ،ودبلوماسيتك للتفاهم مع
شريك حياتك ،لقد كان مستاء منك بسبب إهمالك له.
العقرب
 24أكتوبر  21 -نوفمبر

ُ
بعض األشخاص عنك ،خاصة الحبيب ،واعلم ّأن
ُال تحزن من بعد ً
بعده عنك جعله غريبا مثل بداية تعارفكما.

القوس
 22نوفمبر  21 -ديسمبر

حاول أن تذهب مع شريك حياتك يوم عطلتك في نزهة لكي تقوما
بتجديد حبكما ولكي تظهر مشاعر الحب من جديد بينكما.
الجدي
 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ّ
يتودد ً لك دائما ،ال تشعره بمتاعب الحياة التي
لديك حبيب رائع
تواجهها فهو يعلم جيدا أنك مررت بالكثير من الصعاب.
الدلو
 20يناير  18 -فبراير
ّ ً
مميزا بالنسبة لك ولشريك حياتك حيث يوافق عيد
اليوم سيكون
زواجك ،فحاول ان تحتفل بطريقة مميزة.
الحوت
 19فبراير  20 -مارس
لديك فرصة لتقديم هدية ّقيمة لحبيبك كتعبير عن حبك له
وتعويض لتقصيرك معه خالل الفترة الماضية.
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تسلية

ً
أفقيا
 - 1دول��ة جزرية في الكاريبي -
جزيرة فرنسية في البحر المتوسط.
 - 2نائب ووزير لبناني سابق  -أبازير
َّ
ْ
لتطييب الطعام.
 - 3يعبر ويجتاز  -ملعب شعبي -
فيلم للسيدة فيروز.
ّ
اشتد في ال��ع��داوة  -ج��ود -
-4
مستند إلى الشيء ومعتمد عليه
 كا نت أ سنا نه قصير ة ُملتز قةَ
ُمنعطفة على غار الف ّم.
 - 5مدينة عراقية  -وشى  -خاصتي
 المحيا. - 6نأتي بعد  -أتقنه (العمل)
 يجري في العروق  -مدينة فينيجيريا.
ِ - 7م ْح َور ومسار األجرام السماوية -
السعدان  -عشاء باألجنبية.
�اص  -غني  -يفقد عقله -
 -َ 8ع� ٍ
َ
أومأ إليه.
عتم د  -مثقال  -طبيب وعالم
ُ - 9م ِ
عربي.
 - 10أسلوب معين يحكم عمل
الجهاز اإلداري  -جامعة أميركية -
عبودية  -أقام بالمكان.
َْ
ْ
 - 11فقد ِذكر الشيء  -سارعوا إلى.
 - 12ك��ان كثيرا واف��را  -ما بين
خامس وسابع  -امتد وطال.
 - 13ان��ص��راف ع��ن  -ف��راش��ي -
تبديل.
 - 14التالل  -منتم  -صرّ.
ٍ

ً
عموديا
أن َد اع منك َي ُ
 - 1هو القائل” َو َل� ْ�و َّ
دعو
ٍ ِ ِ
الر َجالَ ،حي ُ
ج َن َازتي َ ...و ُك ُ
نت َع َلى ْأي ِدي ِّ
يت”
ِ ِ
ِ ِ
 طلب حضور شخص. - 2رئيس وزراء لبناني راحل  -زلق وسقط.
 - 3معبر  -بلدة لبنانية في قضاء المتن  -أو
باألجنبية.
 - 4أم��ر فظيع  -تعب  -م��ارك��ة أجهزة
إلكترونية.
ََ َ َ َ َ َ َ َ
ْ َ
اهل وال ط��ف  -اقتل َع الشيء
 - 5ال ي��ن وس
من ْأص ِله.
 - 6الجبل األكثر ارتفاعا في أفريقيا  -يخفق
في اإلمتحان.
ألح ّ
ّ -7
بشدة  -دولة آسيوية  -سقي.
 - 8نشاط ذهني  -ق��رع الباب  -مدينة
فرنسية.
 - 9اجتهد في العمل  -بلدة لبنانية في
قضاء البترون  -أضراس.
 - 10من المشروبات الروحية  -أظلم الليل
 سمين. - 11اسم لكل عمل مبدع  -مصباح.
 - 12غطى وحجب  -غاية ونهاية  -عملة -
فيلم لرومان بوالنسكي.
 - 13ذكرى حدث من األحداث  -قنوط  -من
ً
يريد ويحب شيئا.
 - 14مدرب كرة قدم إيطالي يدرب نادي
ريال مدريد في الدوري اإلسباني.
 - 15جمال  -نائب لبناني ووزير سابق.
 - 16ضربها بقبضة يده  -جال في األماكن
المجهولة والنائية  -جزء لحمي الموجود على
رأس الدجاج.

كلمات متقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ساموراي
سودوكو الخمس شبكات

سودوكو

الحل السابق

عمودي ًا:

 - 1البرت اينشتاين  - 2 -بورتوريكو  -لويس - 3 -وتر  -ر ر ر ر  -سور  - 4 -عش
 الفم  - 5 -بيونغ يانغ  -احكم  - 6 -يال  -لين  -المبسم  - 7 -دنان  -نارفا  -شير  - 8اوساكا  -الركيك  - 9 -لب  -دف  -رش  -نحاول  - 10 -ثابر  -اي  -مكلل - 11-قفر  -انغوال  -ادم  - 12 -فاتن حمامة  -اشم  - 13 -يريد  -دوق  - 14 -مرطب  -ال
 -رير  - 15 -اتسام  -البال  -سي  - 16 -رياء  -ابن الفارض.

سودوكو
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ً
بطال في «ألمانيا الكبرى»
كوارتارارو
مرة ثانية
أحرز الد ّراج الفرنسي فابيو كوارتارارو
(ياماها) ،حامل اللقب ومتص ّدر الترتيب
العام ،انتصاره الثاني تواليًا في بطولة
العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي
بي» ،بفوزه أمس بسباق جائزة ألمانيا
الكبرى ،الجولة العاشرة من أصل .20

وهذا هو الفوز الثالث لكوارتارارو هذا الموسم بعد
َ
َ
أسبوعين
انتصاريه في جائزة كاتالونيا الكبرى قبل
ّ
وفي الجولة الخامسة في البرتغال ،ليعزر صدارته
للترتيب العام بفارق ّ 34نقطة ًعن اإلسباني أليكس
إسبارغارو (أبريليا) الذي حل رابعا ( 172مقابل .)138
َ
وكشف الدراج الفرنسي ،الذي َ
راهن بخالف باقي
منافسيه على تزويد دراجته بإطار خلفي متوسط
ً
بدال من القاسي ،عن ّ
ّ
صحية طوال
تعرضه إلى وعكة
َ
ُ
األسبوع ،وأوضح« :خالل السباق عانيت من سعال
خفيف ،لكني سعيد للغاية».

رهان ناجح

كوارتارارو متص ّدرًا سباق جائزة ألمانيا الكبرى (أ ف ب)

أنهى كوارتارارو ،الذي انطلق من المركز الثاني
ّ
وتقدم على اإليطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) العطلة الصيفية واستئناف الموسم على حلبة
صاحب الصدارة عند المنعطف األول على حلبة «سيلفرستون» البريطانية في آب.
ّ
وأصر كوارتارارو على القول« :ال أفكر بلقب
«ساكسنرينغ» وتحت أشعة الشمس ًالحارقة ،السباق
ّ
متقدما بفارق  4.939البطولة ،إنني هنا للفوز بأكبر عدد ممكن من
بوقت قدره  41:12.816دقيقة،
ثوان على مواطنه جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) ّ .السباقات ،وربما بحلول الوقت الذي يحين فيه األمر
ٍ َ
وأكمل األسترالي جاك ميلر (دوكاتي) الذي تأخر مع سباقي اليابان وتايالند (في أيلول وتشرين
ّ
ثوان ،المراكز الثالثة األولى بصعوده األول) ،سأفكر باللقبّ .أما األسبوع المقبل فسنذهب
بفارق 8.372
ٍ
ّ
آسن».
في
ه
أحب
مضمار
إلى
التتويج.
منصة
على
األخيرة
إلى العتبة
ً
َ
ّ
هيمن أيضا على التجارب
وتعرض بانيايا ،الذي
واستفاد كوارتاراو من غياب اإلسباني مارك
ماركيز ،بطل العالم  6مرات ،بسبب خضوعه إلى الحرة ،إلى سقطة قبل ّ 27لفة من النهاية إثر انزالق
جراحة في ذراعه اليمنى ،من أجل إنهاء هيمنته إطار دراجته الخلفي ،فتحطمت آماله بالفوز باللقب
على السباق األلماني الذي أحرزه دراج هوندا منذ العالمي إذ فشل في الوصول إلى خط النهاية للمرة
الثالثة في آخر  4سباقات.
عام  2013من دون قسمة مع أحد.
َ
وض َ
َ
من ناحيتهَ ،
شرح زاركو الذي ما زال يبحث عن
بقاء ه في صدارة البطولة
من الفرنسي
ّ
ّ
بعض النظر عن أحداث الجولة المقبلة في هولندا فوزه األول في الفئة الملكة ،أنه «عندما سقط
ُ
على حلبة «آسن» نهاية األسبوع المقبل ،قبل بيكو (بانيايا) حاولت البقاء على َمقربة من فابيو.

ّ
ّ
ألني ُ
ُ
كنت أعرف أنه ّزود  - 2الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) بفارق
كنت أرغب في اللحاق به
ثوان
دراجته بإطار متوسط (خلفي) .وربما كان من الممكن ٍ 4.939
أن أحصل على فرصة في النهاية ،لكن ذلك لم  - 3األسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق  8.372ث
 - 4اإلسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق
يحصل».
ّ
َ
وسبق للثنائي الفرنسي أن حل في المركزين  9.113ث
األول والثاني في سباق البرتغال في نيسان وفي  - 5اإليطالي لوكا ماريني (دوكاتي) بفارق 11.679
الدوحة الموسم الماضي .فيما ّ
تقدم زاركو إلى ث
المركز الثالث في الترتيب العام برصيد  111نقطة،
على حساب اإليطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي * -ترتيب الخمسة األوائل في بطولة
ُ
تراجع إلى الرابع ( )100بعد وصوله العالم:
غريزيني) الم ِ
ً
 - 1الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها)  172نقطة
عاشرا في ألمانيا.
 - 2اإلسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 138
* ترتيب الخمسة األوائل في جائزة
 - 3الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) 111
ألمانيا الكبرى:
 - 4اإليطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني)
 - 1الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 100 41:12.816
 - 5الجنوب إفريقي براد بندر (كا تي أم) 82
دقيقة

مبابي يعتزل دولي ًا
نويل
كشف رئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم
ً
لو غريتّ ،أن المهاجم كيليان مبابي كان مستعدا
َ
أهدر ركلة
للخروج من صفوف منتخب فرنسا بعد أن
جزاء ّ
ضد سويسرا في يورو .2020
وانزعج مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي
خالل مواجهة ثمن النهائي في كأس أمم أوروبا،
التي ّأدت إلى خروج أبطال العالم من البطولة
ّ
القارية ،فتوجهت االنتقادات إلى مبابي (23
ّ
ً
عاما) ،على الرغم من كل ما حققه مع ناديه
اقتراحات في
ومنتخب بالده ،فكانت لديه
ً
إحدى المراحل بأن يعتزل اللعب دوليا.
وك��ش��ف ل��و غ��ري��ت لصحيفة «ل��و
جورنال دو ديمانش» ُ الفرنسية
عن المناقشات التي أجريت
مع مبابي على خلفية فشله
الجزاء
في تسجيل ركلة
ً
أم��ام سويسرا ،موضحا:
ُ
«التقيت به بعد كأس
َ
وشعر ّأن االتحاد
أوروبا،
ل��م ي��داف��ع ع��ن��ه بعد
أن أه��در ركلة ج��زاء،
واالن��ت��ق��ادات التي
ّ
ت���ع���رض ل��ه��ا على
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل
االجتماعي .التقينا
ل��م��دة  5دق��ائ��ق في ً
مكتبي ،ك��ان غاضبا
ول��م يعد ي��ري��د اللعب

ً
الفرنسي .مبابي العب فائز ،وكان محبطا
للمنتخب
ً
للغاية مثلنا جميعا بسبب اإلقصاء من البطولة».
ّ
ورد مبابي على تصريحات ًلو غريتً عبر «تويتر»
ُ
ّ
مغردا«ً :أخيرا شرحت له
��يء،
ج��ي��دا ،قبل ك��ل ش ّ
ّأن األم���ر يتعلق
ب��ال��ع��ن��ص��ري��ة
ول���ي���س رك��ل��ة
ّ
ال���ج���زاء .لكنه
ّ
اعتبر أنه لم تكن
عنصرية».
هناك
ً
ع����ل����م����ا أنّ
ل���م���ه���اج���م س���ان
مباراة
جيرمان 57
ً
دول��ي��ة و  27هدفا
بقميص «ال���دي���وك»،
ّ
لكنه اعترف لصحيفة
«ليكيب» ف��ي تشرين األول
ً
َ ّ
ّ
اعتبر أنه
 2021أنه كان مستعدا لالبتعاد إذا
ُيمثل «مشكلة» لفريق المدرب ديدييه ديشان.
يومذاك ،شرح بطل «ليغ »1مع نادي العاصمة
ّ
ُ
شعرت فيها أنني بدأت
أنه «منذ اللحظة التي
ّ
أتحول إل��ى ً مشكلة بحسب ما يشعر الناس،
ُ
تلقيت رسالة مفادها ّأن َغروري هو الذي جعلنا
ّ
ُ
نخسر ،وأنني أردت أن أشغل مساحة كبيرة ،ثم
المنتخب
ربما فزنا من دوني .لكن أهم شيء هو ً
الفرنسي ،وإذا كان المنتخب أكثر سعادة من
دوني ،سأرحل».

ليفربول يتعاقد
مع رامسي
أعلن ليفربول ،وصيف بطل أوروبا ،أمس،
تعاقده مع الظهير ًاأليمن االسكتلندي
كالفين رامسي ( 18عاما) في صفقة لمدة 5
ً
سنوات قادما من أبردين.
وبلغت صفقة العب ً المنتخب
االسكتلندي دون  21عاما ،الذي
َسعت أندية عدة إلى التعاقد
معه ،قرابة  5ماليين يورو
باإلضافة إلى  2,9مليون يورو
كمكافآت.
واعتبر رامسي ،الذي اختير
العب العام من قبل جمعية
ّ
ّ
الصحافيين ًفي
المحررين
ّ
اسكتلندا ،انه «كان حلما
ّ
تحقق أن ألعب ألبردين،
واآلن التواجد في أحد
ناد
أكبر األندية ،إن لم يكن ّأكبر ٍ
في العالم .هذا إنجاز ألنه ليس
ّ
ناد كبير ،فهم يمنحون
مجرد ٍ
الالعبين الشباب فرصة في الفريق
األول» ،في إشارة إلى تألق زميليه
َ
ألكسندر-أرنولد
الجديدين ترينت
ّ
ً
أو هارفي إليوت الذي وق ًع عقدا مع
الـ»ريدز» في ّ
سن  16عاما.

َ
أبردين
ودافع رامسي عن ألوان
ً
ّ
َ
مباراة في موسمين ،سجل هدفا
كرات حاسمة.
من ناحيته ،أعرب مدرب ليفربول
األلماني يورغن كلوب عن سعادته للتعاقد
ّ
مع رامسي ألنه «العب شاب ،لذلك
نحن سعداء للغاية .فهو يمتلك
الكثير من ً اإلمكانات ويبلغ من
الرغم من
العمر  18عاما فقط ً ،على
ً لاّ ّ
ّ
أنه سيبلغ  19عاما قريبا ،إ أنه
َ
خاض العديد من المباريات مع
ّ
الفريق األول .كما أنه رياضي،
ويملك
ذكي ،واثق من نفسه ً
موهبة فنية ً جيدة ،ودائما ما
يكون ّحاسما ،وهو حريص
من
على التعلم .هناك الكثير ً
الصفات ُيمكن اإلعجاب بها» .علما
ّ
أنها الصفقة الثالثة التي يجريها
ليفربول قبل انطالق الموسم
الجديد ،بعد تعاقده مع المهاجم
األوروغوياني داروين نونييز من
بنفيكا البرتغالي ،والعب الوسط
البرتغالي فابيو كارفاليو من
فولهام.
في 33
ّ
ومرر 9
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فوز سادس لفيرستابن ...وعودة
هاميلتون
حسم الهولندي ماكس فيرستابن،
سائق ريد بول ،معركته الحامية مع
سائق فيراري اإلسباني كارلوس
ساينز ،محقّقاً فوزه السادس هذا
الموسم ،بعدما أنهى جائزة كندا
الكبرى ،الجولة التاسعة من بطولة
العالم للفورموال واحد ،في الصدارة،
فابتعد أكثر في الترتيب العام.
أنهى بطل العالم الموسم الماضي
السباق الكندي ،العائد إلى الروزنامة
بعد غياب َ
لعامين على التوالي بسبب
فيروس كورونا ،من حيث بدأه في المركز
األول أمام ساينز والبريطاني لويس
هاميلتون ،بطل العالم  7مرات وسائق
مرسيدس ،فيما جاء سائق ً فيراري
شارل لوكلير من موناكو خامسا بعدما
انطلق من ُالمركز الـ 19قبل األخير،
بسبب عقوبة ف ِرضت عليه نتيجة تغيير
ّ
مكونات وحدة الطاقة في سيارته.
واستفاد فيرستابن بانتصاره األول
على حلبة «جيل فيلنوف» والـ 26في
مسيرته ،من انسحاب زميله المكسيكي
سيرخيو بيريز بسبب عطل في علبة
السرعات ،فرفع رصيده إلى 175
نقطة في الصدارة أمام المكسيكي
مرسيدس
ً
( ،)129لوكلير ( ،)126سائق ّ
البريطاني جورج راسل الذي حل رابعا
قاب َ
( ،)111وساينز الذي كان َ
قوسين
أو أدنى من فوزه األول على اإلطالق (102
ً
بعد نيله نقطة أسرع لفة أيضا).
خالل الجولة الثانية من التجارب
الحرةّ ،
تم إخطار لوكلير بعقوبة إرجاع
 10مراكز في السباق بسبب استبدال

ّ
وحدة التحكم اإللكترونية ًفي محركه
ّ
للمرة الرابعة هذا الموسم ،علما أن العدد
المسموح به هو  .3لكن في بداية الجولة
الثالثة من التجارب الحرةّ ،
قرر فيراري
ّ
تغيير قطع جديدة ،بما فيها محرك
احتراق داخلي رابع وشاحن توربيني
رابع ،ما ّأدى إلى عقوبات إضافية.
في حين كان السائقون يتنافسون
في الجولة األخيرة على المركز األول،
ّ
خرج لوكلير بعدها بعد أن ّأمن أنه
يوكي
الياباني
سينطلق أقله أمام
َ
ً
تسونودا (ألفاتاوري) المعاقب أيضا
بسبب تغيير في ّ
محركه.

فيرستابن يحافظ على الصدارة

ّ ً
عند االنطالقَ ،
متصدرا
بقي فيرستابن
َ
أمام ألونسو الذي قاوم مواطنه
ساينز على غرار هاميلتون الذي أبقى
الدنماركي كيفن ماغنوسون (هاس)
خلفه .وسرعان ما ّ
وسع فيرستابن الفارق
الذي يفصله عن ألونسو ،في وقت كان
َ
ّ
يتقدم مركزين في ذيل الترتيب
لوكلير
ليصبح الـ.17
مع الوصول إلى اللفة ّالثالثة من
أصل  ،70نجح ساينز في تخطي ألونسو
ّ
الذي حاول استعادة مركزه ،لكنه دخل
في ًمعركة مع هاميلتون الذي اقترب
ّ
كثيرا منه ،في وقت كان يشق راسل
طريقه من المركز الثامن إلى الخامس.
قبل الوصول إلى اللفة العاشرة،
ّ
شق القلق طريقه إلى ريد بول ،بعدما
ّ
اضطر بيريز إلى االنسحاب بسبب
ّ
مشكلة في علبة السرعات ،فتم تفعيل
سيارة األمان االفتراضية ،ما فتح الباب
أمام فيرستابن وهاميلتون الستبدال

فيرستابن متص ّدرًا السباق أمام ساينز وهاميلتون (أ ف ب)

تفعيل سيارة األمان االفتراضية للمرة الستبدال إطاراته ،خسر لوكلير الكثير
إطارات سيارتيهما.
ً
ساينز الثانية ،ما فتح الباب أمام ساينز من الوقت خلف أوكون وخرج في المركز
خلف
ثالثا
وخرج الهولندي
ً
وألونسو ،فيما بات هاميلتون سادسا الستبدال ً إطاراته بالنوعية القاسية ،الـ .12وشهدت اللفة الـ 44التوقف
خلف راسل والفرنسي إستيبان أوكون وخرج ثالثا خلف فيرستابن وألونسو الثاني لفيرستابن الذي دخل في
ُ
معركة مع هاميلتون لدى الخروج من
جر أي توقف.
(ألبين) الذي سرعان ما انحنى أمام الذي لم ي ِ
ّ
سيارته
ودخل ساينز في معركة مع خط الحظائر ،لكن األخير أبقى
البريطاني الذي تجاوزه في اللفة الـ.12
ّ
هاميلتون الذي حاول انتزاع المركز أمام سيارة غريمه الذي سرعان ما تخلى
كان
بعد استبدال اإلطارات،
لاّ
ّ
فيرستابن األسرع على الحلبة ،ما مكنه الثالث ،إ ّأن سائق فيراري تجاوز عن مركزه وأجرى توقفه الثاني.
َ
بعد حادث لتسونودا لدى خروجه
سائق مرسيدس.
من االقتراب من ألونسو ،في وقت كان ألونسو ثم ِ
لحق به ً
وبعد توقفه أخيرا الستبدال إطارات من خط الحظائر ،دخلت سيارة األمان،
لوكلير يصل إلى المركز الـ 12بعد
 14لفة .وبفضل إطاراته الجديدة ّ ،لم سيارته ،خرج ألونسو في المركز السابع ما فتح الباب أمام ساينز إلجراء توقفه
يجد فيرستابن أي صعوبة في تخطي خلف زميله أوكون ولوكلير الذي لم الثاني في اللفة الـ 50والتواجد خلف
ّ
ُ
جر أي توقف بدورهّ ،ما جعله يعاني فيرستابن مع إطارات جديدة.
ألونسو في
اللفة الـ 15والتقدم إلى ي ِ
ّ
ّ
وخرجت سيارة األمان في اللفة الـ،55
المركز الثاني ،لكنه لم يكن أسرع بكثير في اللفة الـ .30وفي ظل تقدمه بفارق
الوصول فنجح فيرستابن في البقاء أمام ساينز
من ساينز.
أكثر من ٍ 8
ساينز ّمع ً
ثوان على ً
وحاول تجاوزه مرات عدة
طارده
الذي
لن
أحدا
بأن
جليا
بدا
،
إلى اللفة الـ36
ّ
فيرستابن يقاوم هجوم ساينز يستطيع الوقوف بين فيرستابن وفوزه من دون أن ُيوفق ،في وقت كان زميله
لوكلير يتجاوز ثنائي ألبين ألونسو
نتيجة عطل في سيارة األلماني ميك األول على حلبة «جيل فيلنوف».
شوماخر (هاس) في اللفة الـّ ،20
ونتيجة انتظاره حتى اللفة الـ 42وأوكون إلى المركز الخامس.
تم

ناشئو لبنان في المركز 4
ويتأهلون إلى كأس العالم

دريسل يحرز لقبه الـ...15
ً
بطال
ومارتيننغي

من مباراة لبنان ونيوزيلندا

من تتويج دريسل بذهبية سباق  50م فراشة (أ ف ب)

ّ
حل منتخب لبنان للناشئين تحت الـ 16سنة بكرة اللقاء ،فالربع األول انتهى  10-28والربع الثاني -51
السلة في المركز الرابع في بطولة آسيا المؤهلة إلى  23لمصلحة نيوزيلندا مع تقليص لبنان الفارق في
بطولة العالم بعدما خسر أمام منتخب نيوزيلندا الربع الثالث إلى  ،68-47بتسجيله  24نقطة مقابل
َ
 89-62في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 17 ،نقطة للمنتخب النيوزيلندي.
ّ
مسجل في المنتخب اللبناني جان
وكان أفضل
أمس في قاعة نادي الغرافة في العاصمة القطرية
بول الشامي ونيقوالي شويري برصيد  12نقطة،
الدوحة.
َ
وسبق للبنان أن ّ
تأهل إلى نهائيات بطولة يليهما ريان هاشم بـ 11نقطة.
على صعيد آخر ،تصل عند الساعة السادسة
العالم لتحت الـ 17سنة التي ستقام في مدينة
ملقة اإلسبانية بين  2و 9تموزّ ،
ألن المنتخبات التي والنصف من مساء اليوم بعثة منتخب لبنان برئاسة
تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة القارية عضو االتحاد هشام جرادي قادمة من الدوحة،
َ
وسيفتح االتحاد اللبناني لكرة السلة صالون الشرف
تضمن ًالمشاركة في بطولة العالم.
عموما ،سيطر المنتخب النيوزيلندي على أجواء التابع لمطار بيروت الستقبال البعثة.

ّ
َ
المنتخبين األسترالي
إحتفظ السباح األميركي كاليب دريسل بلقب مرات  100م ،بتفوقه ّعلى ً
بطل العالم في سباق  50م فراشة في مونديال واإليطالي .وسيكون مرشحا في بودابست للدفاع
السباحة في العاصمة المجرية بودابست ،عن ألقابه في  50و 100م حرة و 100م فراشة.
ّ ً
في المقابل ،بات السباح اإليطاليً نيكولو
العالمي الـ 15في مسيرته
مسجال اللقب
أمس،
ّ
ً
االحترافية ،فيما استغل اإليطالي نيكولو مارتيننغي بطال للعالم في  100م صدرا للرجال،
مارتيننغي غياب ًاإلنكليزي آدم بيتي ُليحرز في ظل غياب بطل العالم والبطل األولمبي
إلصابة في القدم.
اإلنكليزي آدم بيتي
ذهبية  100م صدرا.
ً
ّ
ّ
وظل مارتيننغي بعيدا عن الرقم القياسي
البرازيلي نيكوالس
على
دريسل
وتقدم
ً
ّ
ً
ّ ً
سانتوس ( 42عاما) الذي حل ثانيا بفارق  0.21العالمي لبيتي ،مسجال  58.26ثانية ،ما جعله
ّ
يتقدم على الهولندي أرنو كامينجا ()58.62
ث ،فيما وصل األميركي اآلخر مايكل أندرو في
المركز الثالث .وكان دريسل قد احتفظ مع واألميركي نيك فينك ( ،)58.65ليحرز الميدالية
المنتخب األميركي للرجال بلقب سباق التتابع  4األولى إليطاليا في مونديال بودابست.
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تتويج جابر وهوركاش وبيريتيني
في برلين وهاله وكوينز
ت ّوجت التونسية أُنس جابر ،المصنفة رابعة
عالمياً ،بلقبها الثالث في دورات رابطة
المحترفات ( )WTAلكرة المضرب ،بعد انسحاب
منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش من
نهائي دورة برلين ،أمس ،بسبب اإلصابة.
بعدما حسمت جابر المجموعة األولى من دون عناء
ّ
اضطرت بنتشيتش إلى االنسحاب بسبب
،3-6
إصابة ّ
تعرضت لها في الكرة األخيرة من هذا
الشوط ،نتيجة التواء في الكاحل األيسر ،ما منح
التونسية لقبها الثالث ،بعد األول العام الماضي
في دورة برمنغهام اإلنكليزية والثاني هذا العام
ً
في ّ
دورة مدريد لأللف نقطةً .
وحققت التونسية ( 27عاما) ثأرا لم َيكتمل
في أرضية الملعب على بنتشيتش ،التي ّ
تفوقت
عليها هذا العام في نهائي دورة تشارلستون
األميركية .كما سبق لجابر التي كانت تخوض
النهائي الثامن في مسيرتها ،أن ثأرت من
السويسرية لكن ليس في مباراة نهائية ،بل
بإقصائها من ثمن نهائي دورة مدريد ،في
طريقها إلى اللقب.
ً
بعد تتويجها في دورة مدريد وحلولها وصيفة
للمصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك في
روما ،كالهما ض َ
من دورات األلف ،كانت جابر
ِ
ً
مرشحة إلى المنافسة في روالن غاروس ،قبل أن
تخرج بشكل ً مفاجئ من الدور األول ،لذا تأمل أن
ّ
تحقق نتيجة أفضل في بطولة ويمبلدون التي التونسية أنس جابر في نهائي دورة برلين
تنطلق أواخر حزيران.
ّ
ً
قبل ذلك ،ستخوض التونسية غمار دورة جانبها« ،أنا فعال سعيدة الحظ ألنها اختارتني .قبل أن تبلغ ربع النهائي في ويمبلدون.
ّ
أتحرق للعب إلى جانبها .مع هذه األسطورة».
األميركية سيرينا وليامز في
إيستبورن إلى جانب
ّ
ّ
ً ّ
وأحرزت جابر أول لقب في مسيرتها في دورة خسارة مدوية لمدفيديف
منافسات الزوجي ،معتبرة إنها تشعر «أنها فوق
الروسي دانييل مدفيديف،
القمر» ،بعدما أعلنت األميركية رغبتها باللعب إلى برمنغهام على المالعب العشبية العام الماضي ،تواصلت عقدة
ً
المصنف أول عالميا ،مع المالعب العشبية،
بخسارته نهائي دورة هاله األلمانية لكرة
مقاومة ،أمام
المضرب ( 500نقطة) من دون ً
البولندي هوبرت هوركاش ًالـ 12عالميا  6-1و.6-4
وسقط الروسي ( ً 26عاما) عند العتبة األخيرة
لألسبوع الثاني تواليا ،بعدما خسر نهائي دورة
سهرتوخنبوس الهولندية على المالعب العشبية
ً
األرض تيم فان ريتهوفن،
أيضا أمام صاحب ً
المصنف الـ 105عالميا.
ّواحتاج هوركاش إلى ساعة و 3دقائق فقط
ُليحقق فوزه الثاني هذا العام على مدفيديف،
الذي سبق أن سقط أمام البولندي في ربع نهائي
من
دورة ميامي لأللف نقطة ،والثالث
يحظى الظهير األيسر البرازيلي
بالمجمل ً
ّ ً
مارسيلو بمتابعة من أندية عديدة
أصل  5مواجهات جمعته بالروسي ،محققا أيضا
بعد رحيله عن نادي َ ريال مدريد
لقبه األول في  2022والخامس في مسيرته من
أصل  5مباريات نهائية.
مع نهاية عقده ،ودخل في مرحلة
في المقابلَ ،
ُمفاضلة بين من يعرض على الخيار
بقي رصيد مدفيديف ،المحروم
على غرار مواطنيه الروس وجيرانهم البيالروس،
األنسب.
وأشارت صحيفة El confidencial
بسبب
من خوض بطولة ويمبلدون
اإلسبانية الى ّأن مارسيلو يمتلك
غزو أوكرانيا ،عند لقب
يتيم على المالعب
العديد من العروض من أندية
ّ
ّ
لالستمرار
متحمس
مختلفة بما أنه
العشبية أحرزه العام
ً
الماضي في دورة
عاما
في المالعب بعدما أمضى
ً 15
في صفوف النادي الملكي ُ
نهيا
م
مايوركا اإلسبانية،
ً
شكوك اعتزاله اللعب نهائيا،
ّ
ّ
وعددت العروض على أنها من أندية
إسبانية وأخرى من تركيا وقطر
والسعودية.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية
وإيطالية ،عن وجود رغبة من جانب
اإليطالي ،للتعاقد
ميالن ،بطل الدوري
لاً
للظهير
بدي
ليكون
مع مارسيلو،
لاّ
األيسر الفرنسي ثيو هرنانديز ،إ
ّ
أن طلب البرازيلي لراتب بقيمة 8
ّ
ً
ماليين يورو سنويا من المتوقع أن
يعرقل الصفقةّ ،
ألن «روسونيري»

مارسيلو إلى ميالن
أو الخليج؟

يقترح تخفيضه إلى النصف.
ّ
كما ّأن بعض التقارير أكدت
رغبة الدولي البرازيلي السابقرونالدو
َ
نازاريو ،مالك فريق بلد الوليد ،بض ّم
َ
مواطنيه مارسيلو والظهير األيمن
داني ألفيش من برشلونة.

مسيرته االحترافية التي أحرز
في
و14
ً
بالمجمل ً
ً
خاللها لقبا واحدا كبيرا كان في فالشينغ ميدوز
األميركية الصيف الماضي ،على حساب الصربي
نوفاك ديوكوفيتش.
وال يزال مدفيديف يبحث ً عن لقب أول
هذا الموسم ،بعد خسارته أيضا نهائي بطولة
أستراليا المفتوحة مطلع العام أمام اإلسباني
َ
ّ
رافايل نادال ،عندما ّ
بتقدم مجموعتين من
فرط
دون رد.

بيريتيني يحافظ على لقبه

اإليطالي ماتيو بيريتيني،
من جهتهً ،
إحتفظ ً
المصنف عاشرا عالميا ،بلقبه في دورة كوينز
اإلنكليزية الدولية على المالعب العشبية ،بفوزه
في النهائي على الصربي فيليب كاريينوفيتش
(المصنف  5-7 )48و ،4-6قبل  8أيام من انطالق
بطولة ويمبلدون.
كان بيريتيني ّ
توج بلقب دورة كوينز العام
الماضي على حساب البريطاني كاميرون نوري،
ّ
وحقق لقبه الثاني هذا العام بعد األول في دورة
شتوتغارت األلمانية األحد الماضي على حساب
البريطاني أندي موراي ،والثامن في مسيرته
االحترافية.
أمس الثالثة بين بيريتيني
مباراة
وكانت
ّ
وكاريينوفيتش ،فحقق فيها اإليطالي فوزه
الثالث على الصربي ،بعدما كان حسم
َ
َ
المباراتين السابقتين في صالحه في نهائي
دورة بودابست عام  2019وربع نهائي دورة
بلغراد العام الماضي.
ّأما كاريينوفيتش ،فكان يلعب النهائي
مسعاه إلى تحقيق
الخامس في مسيرته ،في
ً
لقبه األول ،بعدما خسر أيضا نهائي دورة
باريس للـ»ماسترز» أمام األميركي جاك سوك
عام  ،2017نهائي بودابست  2019أمام
بيريتيني ،نهائي ستوكهولم أمام
دينيس شابوفالوف في
الكندي
ً
 2019أيضا ،ونهائي هامبورغ
األلمانية أمام اإلسباني
بابلو كارينيو بوستا
العام الماضي.
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آخر خبر

مطار هيثرو ..المسافرون بال حقائب
ً
يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى فيه ركاب المطار أيضا من
هناك أزمة يشهدها أكبر مطارات العالم ،مطار هيثرو في لندن،
بسبب فشل كارثي بنظام األمتعة ،مما أدى الى ّ
تكدس الحقائب طوابير طويلة وحافالت النقل المزدحمة ،وانتظار طويل لالنتقال
في منظر مروعّ .
وتم إخبار القادمين من رحالتهم في مطار هيثرو بين مباني الركاب.
وقالت محررة أخبار الدفاع واألمن في «سكاي نيوز» ديبورا هاينز،
انهم لن يحصلوا على أمتعتهم لعدة أيام ،حيث يستمر تراكمها
الهائل في المطار في النمو بسبب «مشكلة في نظام األمتعة» ً .التي طارت إلى مطار هيثرو الليلة الماضية وشهدت الفوضى:
ُ
ُ
خرجت ،رأيت هذه الكتلة المجنونة من الحقائب تمأل
وتظهر الصور المذهلة ،كيف يتم تكديس مئات الحقائب معا «عندما
فيما وصفه المتفرجون بـ»سجادة األمتعة» ،بعد ساعات فقط من الرصيفً مثل سجادة ضخمة لألمتعة».
ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،تعتبر هذه أحدث
ّادعاء الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو ّأن المسافرين يعانون فقط
حاالت الفوضى في المطارات البريطانية ،التي ابتليت بنقص
تأخيرات «طفيفة».
للمسافرينَ ،الذين قيل إنه تم تحذيرهم الموظفين وطوابير طويلة مزعجة لعدة أسابيع.
المسؤولون
واعتذر
َ
وهناك مخاوف من ّأن األسوأ لم يأت بعد ،عندما ينتهي الفصل
من أنه قد يستغرق يومين قبل لم شملهم مع متعلقاتهم ،وألقى
باللوم في التعطيل على «مشكلة فنية ‹› في نظام األمتعة ،والتي الدراسي ّلألطفال في الصيف ،وهو ما سيشهد ماليين العائالت
تقول إنه ّ
التي تتطلع للسفر إلى الخارج لقضاء العطالت.
تم حلها منذ ذلك الحين.

جو بايدن يسقط
من على دراجته
عند رؤية الصحافيين

(79

في لقطة طريفة ،سقط الرئيس األميركي جو بايدن
سنة) من دراجته الهوائية ،خالل جولة قرب منزله بوالية
األميركية .وبعد قيادته للدراجة بسالسة ،أمام أنظار
ديالوير
ّ
ّ
تجمع للمصورين،
المصورينّ ،توقف بايدن ًبالدراجة أمام
ويسقط أرضا.
قبل أن يتعثر
ً
فورا« :أنا بخير»ُ ،م ّبر ًرا السقطة ّ
بأن قدمه
وقال للحضور
علقت بدواسات الدراجة.
وكان بايدن قد سافر إلى منزله الرئيسي في مدينة
ريهوبوث بيتش في ديالوير ،لالحتفال بذكرى زواجه الـ45
من جيل بايدن.
وقال الصحافيون في موقع الحادث ّإن بايدن َ
عاود ركوب
الدراجة بعد سقوطه ،الذي وقع صباح السبت.

عواصم عربية وعالمية
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