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"أنا مؤمنة جدًّا...
لكن جسدي ملك لي!"
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د .فادي كرم :التشريع
والجدال للتمويه
للوطن ِ
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مونديال قطر "عالوعد":
أه ً
ال بكم في "بالد العرب"

"من بالد العرب ،نرحب بالجميع
يف بطولة كأس العالم  ..."2022بهذه
العبارة التي جســدت الفخر واالعتزاز
باستضافة بالده العرس الكروي العاملي
للمــرة األوىل يف التاريخ يف دولة عربية،
وتحت شعار "عالوعد" التزاما ً بموعد
انطالق صافرة البداية ،أعلن أمري قطر
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء
أمس افتتاح مونديال قطر  2022يف كرة
القدم من استاد البيت شمال العاصمة
الدوحة ،حيث أقيم حفل افتتاحي مبهر
تميّز بحُ سن التنظيم عىل مدى نصف
ساعة وشــمل برنامجا ً فنيا ً مزج بني
التقاليد القطريــة والثقافة العاملية،
وتمحورت رسالته حول تعزيز التقارب
بني كل شــعوب البرشية والتغلب عىل
االختالفــات من خــال تغليب القيم
اإلنســانية وتبادل االحرتام ،يف حضور
الشيخ تميم ووالده ،وعدد من رؤساء
الدول والحكومــات ،ورئييس االتحاد
الدويل لكــرة القدم "فيفــا" واللجنة
االوملبية الدولية.
20

من أجواء حفل اإلفتتاح في "استاد البيت" في الدوحة أمس (أ ف ب)

الراعي يحدّد "مشروع الرئيس" إلنقاذ لبنان وإخراجه من المحاور

"حزب الله" يص ّعد التهويل الرئاسي
وبكركي للنواب :ال تخضعوا للتهديد
منذ تحديد أمني عام "حزب الله" السيد حسن نرصالله
معالم "املرشــح الرئايس" الذي يريد إيصاله إىل قرص بعبدا
ليكون نسخة مستنسخة عن العمادين إميل لحود وميشال
عون ،لم يعد مســؤولو "حــزب الله" يفوّتون مناســبة
سياسية أو اجتماعية أو تأبينية إال ويستخدمونها كمنصة
إطالق مواقف تهويلية تتوعد بإطالة عمر الشــغور حتى

ضمــان انتخاب رئيس تأمن جانبه "حــارة حريك" ،وبدأ
مسار التهويل الرئايس يتصاعد خالل األيام األخرية تأكيدا ً
عىل حتميــة اقرتان التفاهم عىل اســم رئيس الجمهورية
املقبل بأن "يلتزم هذا الرئيس بمعادلة الجيش والشــعب
واملقاومة" حســبما أعلن الوكيل الرشعي العام للســيد
الخامنئي ورئيس الهيئة الرشعية يف "حزب الله" الشــيخ

محمد يزبــك ،وإال ّ
فإن "الحزب" ســيتصدى النتخاب أي
رئيس ال يقدّم مثل هذا االلتزام باعتباره "رئيســا ً متآمرا ً
عىل املقاومة يج ّر البلد إىل الفتنة" ،وفق تعبري الشيخ نبيل
قــاووق ،محذرا ً من ّ
أن "رفض التوافــق" عىل املواصفات
الرئاسية التي وضعها "حزب الله" سيعني "تكرار مشهد
الجلسات (االنتخابية) املاضية إىل أمد غري معلوم"20 .

تتوعد تركيا بر ّ
ّ
د "قوي ّ ومؤثّر"
"قسد"

أنقرة تطلق "المخلب  -السيف"
في سوريا والعراق

مــــدارات ١٩
بوتين يكرّر تجربة ستالين

خالل تظاهرة داعمة للثورة اإليرانية في نيويورك أمس األول (أ ف ب)

ّ
واشنطن :طهران كانت تستعدّ
لشن هجوم على السعودية

العـــالـــم 21
كييف وموسكو
تتبادالن االتهام بقصف
ّ
محطة زابوريجيا

القمع يتزايد في إيران:
القضاء يطارد شخصيّات عامة

مع ارتفاع صوت الثوار الذين يُنادون بإســقاط نظام الجمهورية اإلســامية يف
إيران ،يعلو منســوب القمع لدى "أجهزة الظالم والقتل" و"دواعش الباسيج والحرس
الثوري" ،كما يحلو للمحتجّ ني توصيفهم ،فيما ال يســتثني هذا القمع أحدا ً يف املجتمع
من كافة الطبقات االجتماعية ومختلف اإلثنيات واألعراق ،كان آخر تج ّلياته استدعاء
القضاء اإليراني  8شخصيات سياسية وســينمائية ورياضية ،اتُهموا بنرش "محتوى
استفزازي" دعما ً لثورة النساء املندلعة يف أنحاء البالد كافة.
20

بعد تهديــدات متتالية ووعيد بإطالق
عمليّة عســكرية جديدة عقب أسبوع عىل
اعتــداء دام يف اســطنبول اتهمت ّ
كلً من
حزب "العمــال الكردســتاني" والقوات

الكردية يف ســوريا بالوقوف خلفه ،شنّت
أنقرة عملية عسكرية جوية ض ّد املقاتلني
األكراد يف ســوريا والعراق ،أســفرت عن
مقتل أكثر من  30شخصاً.
20

وزير الدفاع التركي يشرف على العملية العسكرية
في مركز عمليات القوات الجوية في أنقرة أمس
(الدفاع التركية)

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٩٠السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

البلوك رقم  9والفراغ الرئاسي
ثمّ ة من يسأل إذا كانت شركة «توتال إنرجي» الفرنسية
ستبدأ الحفر في البلوك رقم  9اللبناني ،في ظل استمرار
الفراغ الرئاسي اللبناني .فالبلوك رقم  9شمله اتفاق ترسيم
الحدود بين لبنان وإسرائيل آخر الشهر الماضي ،ويتضمّ ن
ينص على ّ
حقل قانا ،وهذا االتفاق ّ
أن الجزء الصغير منه
الواقع في المنطقة االقتصادية الخالصة التابعة إلسرائيل
ستحصل الدولة العبرية على تعويض مالي من الشركة
الفرنسية على عائدات ما يمكن أن ينتج من غاز وبترول
فيه ،بقيمة  17في المئة.
من يطرح هذه اإلشكالية يعتقد أنه ليس بعيدا ً من الواقع
الربط بين استمرار الفراغ الرئاسي وبين طرح السؤال عمّ ا
إذا كان هذا المأزق سيتيح بدء «توتال» عملية الحفر.
الجواب المنطقي يأتي سريعاً .ال عالقة بين المسألتين.
فالشركة ّ
وقعت عقدا ً مع الدولة اللبنانية التزمت فيه استثمار
الثروة الغازية والنفطية المحتملة في البلوك  9وال صلة بين
هذه العملية وبين وجود شغور في الرئاسة األولى ووجود
حكومة تصريف أعمال .كما ّ
أن الحاجة الغربية واألوروبية
تحديدا ً للغاز اإلسرائيلي يحتّم بدء «توتال» عمليات
الحفر في أقرب وقت ،نظرا ً إلى ّ
أن ذلك يك ّرس االستقرار
األمني على جانبي الحدود ،الذي كان واحدا ً من اإلنجازات
المستقبلية التفاق الترسيم الذي يعتبره المجتمع الدولي
مهما ً نتيجة لنجاح اتفاق الترسيم.
من يش ّكك بإمكان تردّد الشركة المستثمرة وشريكتها
«إيني» اإليطالية والشركة القطرية التي ح ّلت مكان شركة
«نوفاتيك» الروسية التي انسحبت من الكونسورتيوم
الثالثي ،في بدء أعمالها ،يعتقد ّ
أن االستثمار باالستكشاف
والحفر واالستخراج سيتطلب توظيف ما بين  250و300
مليون دوالر أميركي ،في بلد مع ّرض لحالة من عدم
االستقرار رغم اتفاق الترسيم مع إسرائيل ،بفعل عدم
وجود سلطة سياسية واضحة المعالم فيه يمكنها التعامل
معها في القيام بعملياتها .فماذا لو استم ّر الفراغ طويالً،
وتع ّذر التخاطب الرسمي الواضح مع السلطة من قبل
الجهة المستثمرة؟ فهل يفي وجود حكومة تصريف األعمال
بالغرض في هذه الحالة؟ وربّما يتخوّف المستثمر الغربي
في هذه الحال من «مخاطر جيوسياسية» في البلد نظرا ً إلى
ّ
المعقدة التي
ارتباط الفراغ الرئاسي بالظروف اإلقليمية
يرهن البعض االستحقاق الرئاسي بها.
وسبب التساؤل حول ما إذا كان ّ
يحق للمستثمر أن يتردّد
يعود إلى أن مسألة استثمار الغاز والبترول تدخل في
حسابات الفرقاء المعنيين في الداخل والخارج .ولذلك دالئل.
رئيس المجلس النيابي نبيه ب ّري استقبل يوم الخميس،
ّ
المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان ،يوانا فرونتسكا،
حيث جرى نقاش حول دور مجلس النواب في هذه المرحلة.
ودعت فرونتسكا إلى اإلسراع بانتخاب رئيس للجمهورية
والمضي قدما ً في اعتماد اإلصالحات الضرورية .وشدّدت
على ضرورة البناء على التطوّرات اإليجابية ،مثل االتفاق
حول الحدود البحرية والدعم الدولي المستم ّر للبنان.
رئيس «التيار الوطني الح ّر» النائب جبران باسيل قال
لمحازبي تيّاره في التسجيل المس ّرب الذي هاجم فيه مرشح
«الثنائي الشيعي» رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية:
«أسهل شيء أن نأتي بفرنجية ونأخذ ما نريده بالدولة
والوزراء والحماية ووو ...ومنها حصتنا بالنفط»...
هل تقصد فرونتسكا تشجيع اللبنانيين على تسريع
انتخاب الرئيس للوصول إلى درجة من االستقرار في
الحكم اللبناني ،كي يتمكنوا من اإلفادة من اتفاق الترسيم،
اقتصادياً؟ الوجه اآلخر لهذا اإلغراء الدولي بضرورة إنهاء
الفراغ ،يحتمل التفسير القائل بأنه قد تتعذر اإلستفادة من
الترسيم من دون انتخاب الرئيس الجديد .هذا االستنتاج
ّ
يفسر حسب من يدعو إلى التنبّه من األثر السلبي لبقاء
الفراغ الرئاسي طويالً على بدء «توتال» عمليات الحفر،
سبب تح ّرك فرنسا الحثيث من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي
واتصاالتها الدولية واللبنانية لهذا الغرض.
فباريس انغمست بمفاوضات الترسيم ،في شكل قدّرت
المنطقي
لها واشنطن الدور الذي لعبته في إنجاحها .ومن
ّ
أن تسعى إلى ما يسهّ ل سلوكه طريق النجاح ،بانتخاب
رئيس جديد ،وصوال ً إلى قيام سلطة وانتظام مؤسسات
البلد لتسمح باإلفادة من دخول لبنان سوق الطاقة الشرق
أوسطي.
أمّ ا إشارة باسيل إلى «حصتنا بالنفط» ،والتي م ّرت
مرور الكرام في معرض هجومه على ترشيح فرنجية في
التسجيل المس ّرب ،فتؤشر على ّ
أن مسألة «حصص» الفرقاء
المحليين في الثروة النفطية والغازية تشكل أحد العوامل
المتصلة بمعركة الرئاسة األولى في البلد .فأيّ دور لتوزيع
«الحصص» النفطية في إطالة عمر الفراغ الرئاسي ،أو في
تسريع إنهائه ،وبالتالي حصول من يطمح إلى االنتفاع من
سوق الطاقة على ما يريد ،بموازاة انتخاب الرئيس الجديد؟
باختصار ،يعتقد البعض ّ
أن بقاء الفراغ قد يف ّرغ اتفاق
الترسيم من فوائده ،رغم أن اإلصرار على إنجازه قبل
نهاية والية الرئيس ميشال عون كان هدفه استباق شغور
الرئاسة.

اإلثـنـيـن  ٢١تشرين الثاني 2022

مزيد من الفوضى والتحلّل ...مدخل
كــلــيــر شــكــر

األرجحّ ،
أن عدّاد الجلســات
االنتخابية التــي تعقدها الهيئة
العامــة ملجلس النــواب الختيار
رئيس جديد للجمهورية ،سيسجّ ل
الكثري من األرقام قبل أن يُصار إىل
االتفاق عىل خلف للرئيس السابق
ميشــال عون .ال مؤرشات جديّة
من شأنها أن توحي ولو تلميحا ً إىل
امكانية انجاز االستحقاق يف وقت
قريب ،أو أقلــه يف املدى املنظور.
إىل اآلن ،يبدو األفق مســدوداً .وما
جلسات يوم الخميسّ ،إل مشاهد
مملة ملسلسل سمج يدرك العبوه
ّ
أن ج ّل ما يفعلونــه هو تذاكٍ  ،ال
يهدف ّإل إىل تقطيع الوقت.
ال تتــرّ ف أيّ مــن القوى
السياســية ،عىل ّ
أن الرئاســة يف
املتنــاول .االصطفــاف العميق
الحاصل ،والذي يشــ ّكل امتدادا ً
للخــاف االقليمــي ،يجعل من
الشغور ضيفا ً ثقيالً يف قرص بعبدا،
ويصعب تحديــد موعد خروجه.
أقلــه إىل اآلن ...رغــم املحاوالت
الخجولــة التي تقودهــا اإلدارة
الفرنســية التي يقول املطلعون
عىل سياستها ،أنّها تسعى جاهدة
إىل تقصري عمر الشــغور وانجاز
االستحقاق يف أرسع ووقت ممكن،
لكنها يف املقابــل لم ِ
تصغ مبادرة
متكاملة أو شاملة من شأنها أن
تضع الرئاسة أمام خارطة طريق
ناجحة.
ولهذا ،يبــدو الحراك الداخيل
بمثابــة لعب يف الوقــت الضائع.
«القوات» و»االشــراكي» وبعض
املســتقلني متمســكون بخيار
النائب ميشال معوض وهم األكثر
درايــة وقناعة ّ
أن ترشــيحه لن
ّ
ولكن
يصمد حتى األمتار األخرية.
هذا املحور ،ال يملــك تصوّرا ً عن

مزيد من االنهيار والتحلل (رمزي الحاج)

طبيعة خطوتــه املقبلة .ماذا بعد
ميشال معوض؟ ال أحد منهم يملك
ّ
املتيقنون ّ
أن مشــوار
جواباً .وهم
النائب الزغرتــاوي لن يطول ّ
ألن
ثمة اســتحالة يف انتخابه رئيسا ً
يف ضوء الرفض الذي يالقيه ،أق ّله
من ثالث كتل نيابية كبرية مؤثّرة.
فمــاذا ســيكون الجــواب حني
سيُســألون عن مرشح قادر عىل
تأمني التفاهم من حوله؟
ولعل هذه الضبابية هي التي

تجعل من رئيس «الحزب التقدمي
االشــراكي» وليد جنبالط يف حال
ارباك وتخبّــط ولو أنّه لم يرتاجع
عن تأييد معوض .لكنّه يف املقابل،
خ ّ
طه مفتــوح مع رئيس مجلس
النــواب نبيه بري ألنّــه مدرك ّ
أن
الرئاســة لن تتحقق ّإل اذا تالقت
ك ّل املكونات السياسية والطائفية
حوله ،أو أبرزها ،وبالتايل سيكون
موهوما ً من يعتقــد ّ
أن بامكانه
انجاز االستحقاق من دون الثنائي

قد يدفع بـ»"حزب الله"» خطوة لألمام إلبرام اتفاق يأتي
برئيس ضمن سلّة تفاهمات رئاسية  -حكومية  -إصالحية...
وإمّ ا قد يدفع الدول الغربية إلى تسريع اإلتفاق

الشيعي .ولكن بالتوازي ،ال يبدو
ّ
أن بــري وجنبالط مســتعجالن
ّ
لاللتقاء عند خ ّ
ومرشح
ط وسطي،
وسطي .وال حتى عند رئيس «تيار
ّ
املردة» سليمان فرنجية .لم يحن
بعد زمن التفاهمــات .أكثر من
ذلك ،ثمــة من يعتقــد ّ
أن مهمة
جنبالط لن تكون ســهلة يف حال
أراد أن يقفز إىل تســوية فرنجية
رئيسا ً للجمهورية يف حال استسلم
الوطنــي الح ّر»
رئيس «التيــار
ّ
جربان باســيل لهذا االتفاق وقرر
أن يكون رشيكا ً مع العهد املقبل.
ّ
فــإن رئيس
وفــق هــؤالء،
الحزب التقدمي االشرتاكي يواجه
تحديا ً صعبا ً يف إقناع نجله ،تيمور
جنبالط الذي ال يبدو متحمّ ســا ً

محامو بيروت :فوز «"المستقبل" »" -القوات" »-
وسقوط "«االشتراكي"» من التحالف
طـــونــي كـــرم
أعــادت نقابــة املحامــن
يف بــروت التأكيــد عــى أهمية
الديمقراطيــة وإحــرام تداول
الســلطة يف لبنــان مــن خالل
اإلنتخابــات الدوريــة ملجلــس
نقابتها ،التي جرت أمس يف قرص
العدل  -بريوت.
وافتتح نقيب املحامني نارض
كاسبار النهار اإلنتخابي ،بعرض
التقاريــر املاليــة واملوازنة عىل
الجمعيــة العمومية ،واســتتبع
بمداخالت لعددٍ من املحامني قبل
إعالن بــدء العمليــة اإلنتخابية
والتصويت إلكرتونيا ً عىل موازنة
صناديــق :النقابــة ،التقاعــد
والتعاوني ،وانتخــاب  4أعضاء
من بني  16مرشــحا ً إىل مجلس
النقابة.
ووسط أجواء هادئة عكست
التنظيم الجيّد للعمليّة اإلنتخابية،
من خالل توزيــع املقرتعني عىل
عدد كبري مــن صناديق اإلقرتاع،
جــرت االنتخابات التــي لم تخل
من بعــض الثغرات إلعرتاض عدد
من املحامــن عىل عــدم إدراج
أســمائهم عىل قوائــم اإلقرتاع.
وشــارك  3657محاميا ً من أصل
 7000إستوفوا الرشوط يف العمليّة

اإلنتخابية .وفــاز تحالف القوى
«الســيادية» الذي يضم املحامني:
ســعد الدين الخطيــب بـ 1759
صوتا ً (قدامى تيار «املستقبل»)،
ومايا الزغريني بـــ  1335صوتا ً
(«قــوات») ،وجــورج يزبك بـ
 1316صوتا ً (املدعوم من «الكتلة
الوطنية» و»الكتائب») ،وميســم
يونس بـ  1184صوتا ً (املدعومة
من مســتقلني و»الكتائب») ،يف
حني نال مرشح «الحزب التقدمي
اإلشــراكي» نديم حمادة 1034
صوتا ً ليكون ثاني الخارسين.
ّ
ضفة تحالف «التيار
أما عىل
الوطنــي الحر» و»حــزب الله»،
الذي لم يتمكن من إيصال إيٍّ من
ّ
حلت املحامية مايا
مرشحيه ،فقد
شهاب («تيار وطني ح ّر») بنيلها
 1141صوتا ً عضــوا ً رديفا ً كونها
أوىل الخارسيــن ،يف حــن نالت
أرلت بجانــي («تيار وطني ح ّر»)
 818صوتاً ،ومرشح «حزب الله»
فاروق حمــود  599صوتاً ،فيما
نال مرشــح حركة «أمل» سامر

تحالف "التيار الوطني الحر»"
و»"حزب الله"» لم يتمكن من
إيصال أي ٍّ من مرشحيه

بعلبكي  606أصوات.
وأوضح املحامي ســعد الدين
الخطيــب لـ»نداء الوطن» ّ
أن قوة
النقابة تكمن يف إبعاد السياســة
عن العمل النقابي مشــرا ً إىل ّ
أن
اإلنتخابات شــهدت تنافســا ً ما
بني الئحتــن :األوىل تضم تحالف
« 8آذار» ،والثانيــة تحظى بدعم
«القوات»« ،الكتائــب»« ،قدامى
املســتقبل»« ،الحــزب التقدمي
اإلشرتاكي» واملســتقلني ،والتي
أبقت خيــار التصويــت للمقعد
الرابع ما بني املرشــحني جورج
يزبــك ،نديــم حمادة وســامر
بعلبكــي .ولفت الخطيــب إىل ّ
أن
املعيار الشــخيص الذي يغلب عىل
هذه اإلنتخابات ساهم يف حصوله
عىل تأييد «حركة أمل» كما بعض
املحامني اآلخرين ما أدى إىل فوزه
يف املرتبة األوىل.
وكانت «الكتائــب اللبنانية»
قد عممت عىل املحامني املنتسبني
للحزب للتصويت إىل ســعد الدين
الخطيب وميســم يونس وجورج
يزبك ،ما دفع النائب نديم الجميل
اىل الطلب مــن مؤيديه التصويت
أيضا ً ملايا الزغريني ونديم حمادة.
وعىل هامش النهار اإلنتخابي،
تقاطعــت آراء املشــاركني الذين
إلتقتهم «نــداء الوطن» عند أهمية

من أجواء النهار اإلنتخابي أمام قصر العدل

اإلنســجام بــن أعضــاء مجلس
النقابــة وتداول الســلطة ،وعودة
القضاة عن إرضابهم وإســتكمال
التحقيقــات يف تفجري مرفأ بريوت
كما يف جميع قصــور العدل .فأمل
املحامي ألكســندر نجّ ار أن تبقى
النقابــة مســاحة للديمقراطية
تفسح املجال أمام املحامني من أجل
التعبري عــن خياراتهم ،بكل حريّة،
وإختيار الكفوئني من بينهم ،الفتا ً
إىل أهمية اإلنســجام بــن أعضاء
املجلس من أجل مواجهة التحديات
الكربى التي تواجههم.
ورأى النائب جورج عقيص،
ّ
أن اإلنتخابــات النقابية تعكس
الوجــه الديمقراطــي الحقيقي
يف لبنان .وأشــار إىل أن املنافسة

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٩٠السنــــة الـرابـعـة

التسوية الرئاسية
لخيــار فرنجية ،ربطــا ً برغبته يف
الخــروج من الرتكيبــة التقليدية،
والتي حــاول ضاغطا ً التخفيف من
أثقالها خالل االنتخابــات النيابية
االخرية ،ولــم ّ
يوفق كثرياً .ومع ذلك
وحده الوقــت كفيل بحســم تلك
االلتباسات.
يف املقلــب اآلخر ،تســود حالة
االنتظــارات« .حزب الله» يتّكل عىل
الوقت ملعالجة اشــكاالته الداخلية.
يعرف ّ
أن ال أحد ســيقنع باســيل،
ّإل باسيل ،بعد أن تٌســ ّد ك ّل املنافذ
بوجهــه .حينهــا قد يفتــح يديه
للتسوية .مع الوقت أيضاً ،إمّ ا يصري
ترشــيح فرنجية قابالً للتحقيق اذا
استسلم اآلخرون ،وإمّ ا يقرر األخري
التنحّ ي.
الوقت عينه ،يبدو أيضا ً العامل
األســاس املتحكم بالرئاســة عىل
املستوى الخارجي .يقول املواكبون
ّ
إن حراك الفرنســيني لــم يأت من
أن هؤالء مقتنعون ّ
عبث .األرجح ّ
أن
االنتخابات األمريكية النصفية تركت
فسحة إلمكانية حصول تفاهمات
اقليمية انطالقا ً مــن حاجة اإلدارة
األمريكية لتحقيــق االنجازات ،ويف
طليعتها خفض أسعار النفط .ولذا
ال ب ّد من تقاطعات قــد تعيد لبنان
إىل صلبهــا .ولهذا أعادوا تشــغيل
مح ّركات اتصاالتهم.
وبذلك ،يراهــن الالعبون عىل
الوقت .إما مزيد من االنهيار والتحلل
قد يدفع بـ»حزب الله» خطوة لألمام
البــرام اتفاق يأتــي برئيس ضمن
س ّلة تفاهمات رئاسية  -حكومية
 اصالحية تكون السعودية رشيكةيف االتفاق الشــامل خصوصا ً ّ
وأن
املطلعني يجزمون ّ
أن الن َ َفس الغربي
عاد ليضع بنــد اإلصالحات رشطا ً
أساسيا ً يف أي اتفاق ...وإمّ ا قد يدفع
الدول الغربيــة إىل ترسيع االتفاق
خشــية من انزالق الوضع الداخيل

خفــايـــا
ُ
إشــرط عىل طالب
دكتــوراه أن يؤمن كمية
كافية من املازوت لتأمني
عمل املو ّلــد الكهربائي،
وذلك ليُحدَّد له موعد مع
اللجنــة املرشفة ،كي تتم
مناقشة رسالته.
عُ لــم ّ
أن الئحــة
األســماء التي يتم العمل
عليهــا برعايــة بكركي
سقطت بســبب الرفض
املتبادل ،ويتم البحث عن
بدائل ،يف حــن ت ّم تحييد
واحد.
عىل رغم عمل وزارة
الداخلية املتواصلّ ،ال ّ
أن
األجواء توحــي ّ
بأن كتلة
كبرية تعمــل عىل تأجيل
االنتخابــات البلديــة
واالختيارية للمرة الثانية
بسبب األوضاع املرتدية.
إىل فوىض غــر مضبوطة ،لتكون
اوىل تلك الخطوات  -املح ّرمة ،خلو
سدّة حاكمية مرصف لبنان وسط
ممانعة غربية لجلوس نائبه األول،
الشيعي عىل كريس الحاكم .وبذلك
قد تكون الدول الغربية هي املبادرة
للتقدّم خطوة لألمام تجاه «حزب
الله» ،ليكــون بند انتخاب فرنجية
اول خارطة الطريــق .باختصار،
هي لعبة ّ
عض األصابع التقليدية،
التــي يصعــب التكهّ ن بمشــهد
نهايتها.

اإلثـنـيـن  ٢١تشرين الثاني 2022

«"التيار"» والرئاسة :اإلنتصار أو «"مسمار"» جديد
ّ
في جسده
المترهل!
بملف ترسيم الحدود مع إرسائيل.
أالن ســـركــيــس
ويضاف إىل األسباب املذكورة التي تجعل
باسيل يسترشس أكثر يف املعركة الرئاسية،
ترك الرئيس الســابق ميشال عون
سبب آخر وهو معرفته ّ
أن عون الرئيس الذي
قرص بعبدا ولم تصل القوى السياســية
حكم مــن قرص بعبدا هو غري عون الرئيس
إىل ح ّل للفراغ الرئايس ،وباتت البالد أمام
الســابق املتواجد حاليا ً يف الرابية ،فالوهج
مصري صعب يف حال طــال عمر الفراغ.
الذي كان يتمتع به عون إنطفأ ،وبالتايل ّ
فإن
ليس جديدا ً عىل «التيــار الوطني الح ّر»
قدرة باسيل عىل ل ّم شــمل الجماهري التي
أن يخــوض اإلنتخابات الرئاســية بهذه
نارصت مؤســس «التيار» ستتالىش إىل أن
الرشاســة ،فمن يراقب مجريات األمور
تنعدم وســط الخالفات املسترشية يف جسد
منذ أيار املايض يكتشف أن «التيار» خرس
ّ
املرتهل.
الحزب
مسيحيا ً ووطنيا ً الكثري ،لكنه حافظ عىل
وأمام كل هذه الوقائع ،يخوض باسيل
دوره يف الحكم بســبب الدعم «املفرط»
املعركة تحت شــعار «يا قاتل يا مقتول»،
الذي مدّه به «حزب اللــه» وجعل كتلته
وإذا لم ينجح بالوصــول إىل بعبدا فأقله أن
عىل مسافة قريبة من أكرب كتلة برملانية
يأتي برئيس من تحت عباءته مستفيدا ً من
أي «القوات اللبنانية».
العالقة الجيدة التي تربطه بـ»حزب الله».
وإذا كانــت لإلنتخابات الرئاســية
وبعد اســتمرار باسيل بالتشــدّد الرئايس
يف الســابق نكهتها الخاصــة ،فإن لهذه
وخصوصا ً بعد زيارتــه قطر وباريس ّ
فإن
اإلنتخابــات أهميتها وميزتها بالنســبة
املؤرشات اآلتيــة من مرينا
لـ»التيــار الربتقــايل».
الشالوحي تد ّل عىل ما ييل:
فمعركة  2007الرئاســية
أوالً :إن باســيل يضع
لم تكن مفصليــة ،وكان
معطى العمر ال يزال يعطي يضع باسيل ««"حزب الله"» «حــزب الله» أمــام األمر
الواقع ،فإضافة إىل تمنينه
الجنرال فرصــة اإلنتظار،
أمام األمر الواقع
بالعقوبات ،فإنه يعترب ّ
أن
أما معركة الـ 2014فكانت
اإلستحقاق الرئايس له ّ
شق مسيحي كبري،
املفصلية ،فالجنــرال الطامح للعودة إىل
وبالتايل فإن باســيل يريد أن يستلم زمام
بعبدا رافعا ً شــعار «التغيري واإلصالح»،
األمور يف هذا امللف.
اعتربها معركته األخــرة وأراد الوصول
ّ
ثانيــاً :يواصل باســيل وضع «فيتو»
فحقق مبتغاه.
بأي ثمن،
عىل ترشــيح رئيس تيار «املردة» سليمان
اليــوم يقف «التيــار الوطني الح ّر»
فرنجية الذي يحبّذ «الحزب» ترشيحه ،ولم
أمام معركة يصفها بـ»الوجودية» ،وذلك
يرس به حتى هذه اللحظة.
ألسباب عدّة أبرزها خسارته الصدارة عىل
ثالثاً :يضع باســيل رشط امليثاقية
الساحة املســيحية ولو لم يرد اإلعرتاف
ّ
مرشح أو أقله أن
والتمثيل املسيحي ألي
باألمــر الواقع .أما الســبب الثاني فهو
يكون مدعوما ً من كتل مســيحية كبرية
عدم رغبة النائب جربان باسيل بخسارة
كحالة رئيس حركة «اإلستقالل» النائب
معركة يعتربها ليســت بعيدة عنه طاملا
ّ
ميشال معوّض.
أن «حــزب الله» ما زال قادرا ً عىل التح ّكم
بخيــوط اللعبة ،وطاملــا ّ
رابعاً :يشرتط باسيل وجود خريطة
أن العهد نجح

يخوض المعركة تحت شعار "«يا قاتل يا
مقتول"» (رمزي الحاج)

طريق تحــرم الرشاكة وحجــم الكتل
وتعالج املسائل األساسية كرشط لقبول
ّ
مرشح.
أي
خامساً :لم يلتقط باسيل أي إشارات
توحي بقرب نضوج تســوية إقليمية أو
دولية تتع ّلق باسم الرئيس الجديد.
سادســاً :لن يعلن باســيل ّ
ترشحه
ّ
الرتشح ليس رشطا ً
للرئاسة عىل إعتبار أن
أساسيا ً لخوض اإلستحقاق الرئايس.
ســابعاً :لم تفتح قنوات إتصال بني
باسيل ومعراب أو بنشــعي أو بني بقية
األطراف األخرى بل ّ
إن اإلمور إىل مزيد من
التأ ّزم.
وال يزال باســيل يراهــن عىل عامل
الوقت لتحقيق خرق ما يف اإلســتحقاق
الرئايس ،لكن األكيــد ّ
أن الرجل لن يُقدّم
تنازالت أو يتنــازل عما يعتربه حقا ً له يف
تحديد مســار اإلستحقاق الرئايس ،حيث
يردّد عبارة «إذا كانــوا بيقدروا ينتخبوا
رئيس من دوننا فلينتخبــوا» ،لذلك فإن
باسيل املتشــدد رئاسيا ً ينشد اإلنتصار يف
املعركة الرئاسية ،وإال فإن تياره سيشهد
مزيدا ً من الرتاجع وبذلك يفقد دوره عىل
الساحة املسيحية والوطنية.

المناصفة
محامو طرابلس :العُ رف ينقِ ذ ُ

"الكتائب"

حزبيــة بالدرجــة األوىل،
رغم املشــاركة الكبرية من
املستقلني .أمّ ا النائب ملحم
خلف ،فأشــار إىل أنّه وسط
الصورة السوداوية يف البلد،
تأتي اإلنتخابــات يف نقابة
املحامني لتعكس الوجه اآلخر
امليضء يف لبنان ،عرب إحرتام
تداول السلطة الذي يع ّد من
أبرز ركائز الديمقراطية.
بدروها ،توقفــت نائبة
رئيس «التيار الوطني الحر»
مي خريــش عنــد األجواء
الديمقراطيــة لإلنتخابــات،
مشــرة إىل أنــه قــد تكون
مصادفة أن تتــم التحالفات
مجددا ً ما بني « 14آذار» وجزء

٣

طــرابــلـــس  -مــايــز عــبــيــد

مــن « 8آذار» ،آملة يف الوقت
نفسه أن يعمد مجلس النقابة
إىل العمل من أجل إعادة إعالء
شأن هذا الرصح العريق.
إىل ذلــك كان ملف املرفأ
ناخبــا ً أيضــاً .فأوضحت
املحامية سيســيل روكز أن
خيارها والكثري من زمالئها
أتــى لصالــح املرشــحني
غري املدعومني مــن القوى
السياســيّة التي تساهم يف
عرقلــة القضاء وإســاءة
إســتعمال حق الدفاع ،من
خالل طلبات الــر ّد املتكررة
التي تساهم يف عرقلة املسار
القضائي للتحقيق يف تفجري
مرفأ بريوت.

كانت طرابلس والشــمال عىل موعد صباح
أمس مــع انتخابات فرعيــة يف نقابة املحامني
الختيار عضويــن يف مجلس النقابــة ،أحدهما
مسلم والثاني مسيحي؛ بدال ً من العضوين اللذين
انتهت واليتهما ،نشأت فتال وباسكال أيوب.
وتنافس عىل عضوية املجلس ك ّل من :إيهاب
مجذوب ،أحمد املرصي ،جمال إرشاقية ،رنا الغز
زاهر العيل ،باسكال أيوب ،وطارق خبازي .وكانت
للنقيبة ماري ترييز الفوال كلمة يف مستهل العملية
اإلنتخابية التي جرت يف مركز النقابة يف طرابلس
شدّدت فيها عىل «ديمقراطية العملية اإلنتخابية
من جهة ،وعىل التزامها ومجلس النقابة مسافة
ّ
املرشحني ،ألن الهدف دائما ً الذي
واحدة بني جميع
يجمعنا جميعا ً هو وحدة النقابة».
ّ
ست ســاعات ونصف الســاعة ،قضاها
املحامــون يف عمليــة انتخابيــة ديمقراطية
اعتادتها النقابة ســنويا ً كما أشــار عدد من
املحامني إىل «نــداء الوطــن» ،اختلطت فيها
العالقــات الحزبيــة بالعالقات الشــخصية،
لكن ســمعة املحامي وعالقته بزمالئه وأدائه
املهني واالجتماعي كانت هــي العوامل األبرز

خالل اليوم اإلنتخابي

إدارة املعركة بشكل يضمن وصول مرشح مسلم
التي اختار عىل أساســها املحامون الناخبون،
ّ
وآخر مسيحي بالرغم من التحالف املعلن بينها،
املرشــحني .ولم تخل املعركة من الحماسة يف
العديد من مح ّ
ّ
لكن العرف املتّبع يف النقابــة هو ما أنقذ صيغة
طاتهــا ،بينما كان التنافس عىل
املناصفة املعتمدة منذ العام  1921تاريخ تأسيس
أشدّه بني املرشــحني ،يف وقت غاب فيه صوت
النقابة يف املجلس املؤلف من  6أعضاء.
«الثورة» أو «التغيري» الذي تردّدت أصداؤه خالل
واقــرع  1010محامني مــن أصل 1339
انتخابات النقابات يف السنوات الثالث األخرية .يف
املقابل ،كان الحضور الحزبي التقليدي طاغيا ً
وجــاءت النتائج كاآلتي :باســكال أيوب - 469
طارق خبازي  - 416جمال ارشاقية  - 382زاهر
عىل جو االســتحقاق ،وتحديدا ً بني «مستقبل»
العيل  - 248ايهاب مجذوب .242
و»قــوات» و»التيــار الوطني الحــ ّر» و»تيار
وتعاني نقابــة املحامني يف
الكرامة» و»العزم» وغريها من
طرابلس والشمال من عجز مايل
التيارات التي لها وجود سيايس
ّ
تتخل عــن العديد من
جعلهــا
عــى الســاحتني الشــمالية
فوز باسكال أيوب وطارق
األنشــطة واملصاريف ،كما أدّت
والطرابلسية.
املفاجــأة غــر املفاجئة خبازي ...فانسحب األخير األزمة اإلقتصادية واإلنهيار املايل
دورا ً كبريا ً يف أوضــاع النقابة.
كانــت يف نتيجــة اإلنتخابات ،لصالح المرشح المسلم
ويعمــد العديــد مــن محامي
إذ فاز بها عضوان مســيحيان
جمال إشراقية
الشمال يف الســنوات األخرية إىل
هما طارق خبازي وباســكال
مهن أخرى ،من أجــل تأمني مداخيل
يف
العمــل
الذي
خبازي
باملحامــي
أيــوب األمر الذي دفع
ٍ
يومية ال سيما من فرتة أزمة «كورونا» وما تالها
يتمتّع بشعبية واسعة بني زمالئه كما أيوب -إىل
من أزمات أثّرت عىل الجسم الحقوقي ،من تع ّ
طل
اإلنسحاب لصالح املرشح املسلم جمال إرشاقية
الجلســات يف املحاكم وقصــور العدل ،وإرضاب
عمالً بالعُ ــرف املعمول به ضمــن النقابة .هذه
القضاة ،وارتفاع أســعار املحروقــات وانقطاع
النتيجة أظهــرت ضعف األحزاب التي تعتمد عىل
الكهرباء بشكل دائم.
الجمهور املسلم يف طرابلس والشمال ولم تستطع

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٩٠السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٢١تشرين الثاني 2022

في أعنف هجوم على الرئيس السابق وصهره ( 2من )2

الفرزلي :باسيل اعتبر أنّ اإلنهيار يق ّويه
وأدعو فرنجية وجعجع للمبادرة
منذ  17تشرين  2019لم يلتقِ «دولة الرئيس» إيلي الفرزلي الرئيس ميشال عون .ومنذ زمن أيضًا لم يلتقِ السيد حسن نصرالله .ناقم على العهد ويعتبر
أنه بعدما وصل بإجماع لبناني ّ
دمر كل ّ شيء ورحل .وناقم على جبران باسيل ويقول إنه مع عون حاوال أن يفرضا على «حزب الله» دعمه لرئاسة
الجمهورية .يضع مواصفات الرئيس الجديد والمهمات التي يجب أن يقوم بها ويرى أن سليمان فرنجية مناسب لها ويدعوه إلى القيام بخطوة تجاه
رئيس «القوات» سمير جعجع .في ما يلي الحلقة الثانية من حديث الفرزلي الذي يروي فيه نهاية قصته مع الرئيس عون وباسيل.
نــجــم الــهــاشـــم
كيف تنظر إلى طريقة تعاطي الرئيس
السابق ميشال عون مع قضية تفجير
مرفأ بيروت؟
 +البلــد راح إىل اإلنهيار الكامل بكل
مؤسساته واملبكي أن الرئيس عون أعلن
هذا اإلنهيار عندما تحدث يف بداية األزمة
عن جهنّم وعندما رصح يف نهاية الوالية
من القــر الجمهوري وهو يغادره عن
آخر اإلنهيــارات يف القضاء اللبناني .هل
يعقل أن تهاجم القايض سهيل عبود بهذا
الشكل وأنت الذي عيّنته وه ّللت لتعيينه
ونظافــة ّ
كفه؟ «صار بدّهــم يتجمّ عوا
ضدّه ليط ّلعوا بدري ضاهر» .تظاهرة مع
شــتائم توجّ ه إىل رئيس مجلس القضاء
األعىل؟ «ما إنت اليل جمّ دت التشكيالت».
ألم يسمع بوفيق صفا وهو في
العدلية يهدّد بقبع القاضي طارق
البيطار؟
 +معقولة هالقصة؟
حوّل قضية تفجير المرفأ إلى المطالبة
بإطالق بدري ضاهر؟
 +لســوء الحظ .كانت مرحلة تميّزت
بالفشــل .جربان باســيل قبل  17ترشين
أعلــن بـ 13ترشيــن أنّه يريــد أن يقلِب
الطاولة .إجت  17ترشيــن .وخدمة لهذا
الهدف أخذ يعمل لقلب الطاولة .ملاذا؟ ألنه
اعترب أنه يتع ّرض الغتيال سيايس .واعترب
أن اإلنهيــار يقوّيه ويعيد تعويمه ولو عىل
بركة من الدماء والدموع ليعود ويســتلم
ويؤمن استمرارية العهد عرب رئاسة جديدة
وكل هذا مرتسمالً بدعم «حزب الله».

 +ال أســتطيع أن أجــزم يف هــذا
املوضوع .كان يعمل عىل هذا األســاس
وأنه القوة املســيحية األقوى بني حلفاء
«حزب الله» الذي ال حليف مسيحيا ً آخر
له «ومجبور يدعمنــي» .هذا تحليلهم.
أرادوا أن يخلقــوا ظــروف إلزام «حزب
اللــه بدعمه» ولكن لم أســمع بحياتي
من «الحزب» كلمة لدعم باسيل لرئاسة
جمهورية جديدة.
متى آخر مرة قابلت السيّد حسن
نصرالله؟
 +من زمان كتري كتري.
متى آخر مرة قابلت الرئيس عون؟
 +أيضــا منذ زمــن .من 17
ترشيــن .كنت نائب رئيس
املجلــس النيابي وكنت
ألتقيــه بمناســبات
رسمية.
 ألم تزر من حينهاقصر بعبدا؟
 +ال .ال .منذ سنة
2019

إنتخابات 2022

خالل انتخابات  2022كانت هناك
مؤامرة عليك؟
 +شعرت بذلك من قبل .ولكنني رضبت
املحاولة قبل ذلك باإلتفاق مع سعد الحريري
عىل أســاس أنّه موجود ويمثّــل األكثرية
الشــعبية يف الدائرة .كان يف اتفاق ومايش
الحال« .صار اليل صار مع ســعد الحريري
وع ّلق العمل السيايس .بقيت ملتزما ً عاطفيا ً
ورمزيا ً مــع الرئيس نبيه بري وكنت عامل
حسابات ولكن تغ ّلبت عاطفتي عيلّ .هيدا
موضوع صار ورائي .خلص».
من كان وعدك بإعطائك أصواتًا؟
 +ما حدا ما حدا .ما كنت ناطر حدا
يعطيني.
لماذا بقيت على الالئحة إذا
وخسرت؟
 +ما خــرت .جبنا أربع

لو شارك سعد الحريري في
اإلنتخابات ما كان نجح من
التغييريين إل ّ  2أو 3

حواصل بالالئحة .الالئحة الثانية جابت
 .2لم أسمح لنفيس أن أدير ظهري وأقول
للرئيس بري أنــا ضدك .كنت قادر أعمل
معركة خارج هذه الالئحة.
ما كان يريد أن يفعله بك باسيل في
الـ  2018فعله في الـ2022؟
 +عمــل ذات النتيجة .بس مش هو
عملو .اليل عملو هو منع إعطائي أصواتا ً
شيعية.
سمى الياس بو صعب نائبًا لرئيس
ّ
مجلس نواب.
 +كان بــدو يرضبو هــو وابراهيم
كنعان .الالئحــة الثانية لــو تتفق مع
القوات كنــت ربحت .الالئحــة الثانية
بسبب اشــراط محمد القرعاوي عدم
التعاون مع القوات ربح جربان باسيل.
من أخطاء سعد الحريري؟
 +مــا إلــو عالقــة .مــا تعاطى
باإلنتخابات.
لناحية تعليق العمل السياسي
ّ
غــر يف النتائج .لو
 +صحيــح هذا
شــارك ما كان نجح من التغيرييني ّإل 2
أو .3

إتفاق ترسيم الحدود

لماذا اعتبرت أن جبران تخلّى عن
الحدود البحرية مقابل رفع العقوبات
عنه؟
 +مــش أنا اليل قلت هيك .الســفري
دايفد شــينكر هو الذي قــال إن وزيرا ً
ّ
التخل عن
لبنانيا ً اتصل به وعرض عليه
الحدود البحريــة مقابل العقوبات وهذا
الذي تمّ .بعلمي القيامة قايمة بدّنا نعمل
مرســوم جديد لتعديل املرســوم 6433
املرســل إىل األمم املتحدة وبدأوا يتّهمون

كان عون واثقًا من أن «حزب الله»
يدعم باسيل للرئاسة؟

مــن ال يريد توقيعــه بالخيانة العظمى
كوزير األشــغال ميشــال نجار ورئيس
الحكومة حسان دياب .أرســلوا وفودا ً
إىل الرئيس بــري .نائبة رئيس الحكومة
ووزيــرة الخارجية زينة عكــر .عندما
وافق وزير األشــغال ورئيس الحكومة
عىل التوقيــع قالوا إن الخط  29هو خط
للتفاوض .راحوا عالخط .23
لماذا اعتبرت أنّ باسيل صار وظيفة
بيد من يحركه؟
 +طبعــا .صــار وظيفــة ولم يعد
مرشوعاً« .حــزب اللــه» ويف ما يتعلق
بالعالقة مع باسيل صادق .ليس ألسباب
أخالقية فقط بل ألسباب مصلحية .أيضا
ولكن ال أعتقد أن باســيل يســتطيع أن
يتحرك إال عــى قاعدة رغبته بحكم البلد
برئاسة الجمهورية .رئيس الجمهورية
الســابق أعلن ذلك .يحاول أن يلعب عىل
مسألة الفراغ ربما يســتطيع أن يلغي
العقوبــات نتيجة الوعــود التي قطعت
تحت الطاولة بــن الخط  29والخط 23
تحت عنوان قانا وكاريش.

ترميم «الطائف»

«الطائف» يمكن أن يعاد ترميمه مع
انتخاب رئيس جديد؟
 +يجــب الحفاظ عــى «الطائف»
لســببني :األول أنه ال يوجد يف األفق أي
بديل والبدائل املطروحة موضوع خالف
واختالف وتأخــذك إىل املجهول خصوصا ً
يف ما يتع ّلق بالدور املســيحي يف النظام
الســيايس .الخروج من الطائف ال يقدّم
أي ضمانــات للمســيحيني .ثانيا ً كيف
تع ِّرض مؤسسات البلد إىل اإلنهيار وتأخذ
البلد إىل رصاعات وحروب ولديك دستور
ّ
تمش أمور البلد عىل أساسه؟
ينبغي أن
لذلك أنا ضد تعديله وخريا ً فعلت اململكة

تعمد أن تكون هناك مشاركة ال تفرّد
إدمون رزق عن نصاب الثلثين :المشرّع
ّ
الـشــمــاعــي
د .مــيــشــال
ّ
يف زمن االنتخابات الرئاســيّة تكثر االجتهادات
الدســتوريّة ،ليس لسبب ّإل ّ
ألن تفسري الدّستور بعد
اتّفــاق «الطائف» لم يت ّم بالشــكل الصحيح .وبقي
الخالف مفتوحا ً ويستج ّد الجدل عند أيّ استحقاق.
وبعــد الجلســة السادســة النتخــاب رئيس
تفض إىل أيّ نتائج ملموســة،
للجمهوريّة ،والتي لم ِ
اســتفحل الجدل الدســتوري مجدّدا ً حول مسألة
النّصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة.
فيما بدا الفتا ً إرصار بعض القوى ،من باب املادّة ،49
عــى رضورة أن يكون النّصــاب يف الدورة األوىل هو
الثلثني ،عىل أن يصبح يف الجلسات التي تليها النصف
زائدا ً واحداً.
لكن ما فــات هؤالء جميعهــمّ ،
أن جدلهم هذا
ينسف روحيّة ميثاق العيش املشرتك التي قامت عىل
أساســها وثيقة الوفاق الوطني .ولحسم هذا الجدل
كان لـ»نداء الوطن» حديث مع النائب السابق إدمون
رزق ،وهو من أه ّم «فالســفة» الطائف الدّستوريّني
الذي يثبّت ّ
نص املادّة  49الواضح.
إذ يؤكد نيّة املرشّ ع عندما وضع مواد الدستور.
فمثالً «إذا كان عــدد الحضور  65نائباً ،نصف هؤالء

ّ
مرشحا ً ما لرئاسة الجمهوريّة ّ
ألن
ال يمكن أن يوصل
نية املشرتع هي الرشاكة بالوطنية .ال أن تستأثر فئة
بالسلطة» .فبحسب رزق «املســألة تتجاوز الحرف
إىل النيّة عند املشــرع الذي تعمّ ــد يف أن يكون هناك
مشاركة ال تف ّردّ ،
وإل عندها تستطيع كل طائفة أن
تؤمّ ن هذا العدد وبالتايل ترشّ ع ما تريد ،وتنتخب من
تريد بخالف الدّستور» .وأ ّكد رزق يف تفسريه فلسفة
ال ّ
طائف يف هذا الســياق ّ
أن «روحيّة املشاركة تتجاوز
ّ
التمسك بالحرف».
النية يف
ّ
ولكــن البعــض يتح ّكــم يف فــرض نظريّاته
الدّستوريّة ،تارة بقوّة غري رشعيّة وتارة أخرى بقوّة
األمــر الواقع ،أو حتّى باســتخدامه بدعة التعطيل.
وبحسب ما يفيد رزق ّ
فإن «ذلك يصبح تدمريا ً للوحدة
الوطنية ألنّنا عندمــا وضعنا كمرشّ عني بتكليف من
مجلس الوزراء الدســتور ،وبعدما ُ
صــد َِّق وأق َّر من
مجلــس النواب يف  22ترشيــن األوّل يف العام 1989
كانت هنالك نيّة يف املشــاركة ال التف ّرد» .وإذا لم تكن
هنالك مشــاركة وتعدّدية فال تكون هنالك رشعية.
وهذا ما ت ّم وضعه يف البند «ي» يف فقرة املقدمة العامّ ة
يف وثيقة الوفاق الوطني التي صارت مقدّمة للدستور
كاآلتي :ال رشعية ألي ســلطة تناقض ميثاق العيش
املشــرك؛ وهذا ما يعتربه رزق األساس يف تكوين أيّ

سلطة يف لبنان.
ويرى رزق يف موضوع االجتهــادات ّ
أن «ك ّل ما
يحافظ عليه هذا البند مقبول ،وك ّل ما يتعارض معه
مرفوض ،ال بل يعترب بمستوى الخيانة العظمى .وال
يمكن للمــرّ ع أن يترصّ ف كيفيّا ً بأي طريقة يمكن
أن تنقض ميثاق العيش املشرتك ألنّه الح ّد القاطع».
أمّ ا بالنســبة إىل االجتهادات الدستوريّة ال سيّما
يف مــا يتع ّلق بقضيّة النصاب فــرى رزق أنّه «نوع
من الهروب من املسؤوليةّ ،
ألن التواصل بني األفرقاء
للوصــول إىل التئــام اإلرادات الوطنية التي تشــ ّكل
مجمــوع الشــعب اللبناني هو الجوهر الســيايس
ّ
«بأن
لفلســفة دســتور الطائف» .ويع ّلل رزق ذلك
هذا البلد تعدديّ وموحّ د مــن الخلفية الفكرية التي
ح ّركتنا كمرشّ عني ،وهذا ما انطلقنا منه لوضع هذه
النصوص والتي أق ّرها مجلس النواب ّ
ألن الهدف هو
املشاركة وليس االســتئثار ،الذي إن حدث يؤ ِّد حكما ً
إىل عمليّة فــرز للمجلس ،وهذا ما قد يؤدّي بالتايل إىل
انفراطه».
ويكمل حديثه بالقول «الكريس ال يصنع رئيسا ً
وال حتى مجموع الكرايس حكومة ،بل يجب االنطالق
دائما ً من ثقافة الدســتور والعيــش الواحد ،وهنا
فلســفة لبنان البلد التعدديّ املوحّ د الذي هو الصيغة

ّ
التمسك بالحرف» (رمزي الحاج)
«روحيّة المشاركة تتجاوز النية في

الوحيدة يف الرشق».
ويعترب أنّه يجب االنطالق مــن «خلفية فكرية
ومدلول لهذا الكيان اللبناني ،وعدم العمل وفق قاعدة
املحاصصة بني املسيحيني واملســلمني بل املشاركة
للنهوض بالبلد واألكثر يجــب الحفاظ عىل الرشاكة
الكيانية والوحدة يف التعدّد والتعدّد يف الوحدة».
وبرأيه «الساســة يف لبنان (بعضهم) يحلفون
عىل الدستور وال يحرتمونه .هذا الدستور الذي يجب
أن يكون أمانة تُ َ
حف ُ
ظ كمبدأ» .ويف املوضوع الرئايس
يرى ّ
أن «الرئاسة ال تُســتَ َلم للتّح ُّكم بالجمهورية بل

محـــــليـــــات
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الفرزلي وباسيل

العربية الســعودية يف رعاية اللقاء الذي
حصل لدعم «الطائف» بعد التأكيد عليه
يف البيان الســعودي الفرنيس األمريكي
املشرتك.
كيف كان لقاؤك مع السفير وليد
بخاري؟
 +جيد جداً.
إلى أي حد يمكن أن تدفع السعودية
في اتجاه الخروج من هذا الوضع؟
 +شــعرت أنّها راغبة بذلك .املهم أن
تعــرف كيف .هي تنطلق مــن ّ
أن األزمة
املالية واإلقتصادية ليست مشكلة كبرية.
يحاول لبنــان اإلتفاق مع املؤسســات
الدوليــة وهذا جيــد ورضوري من أجل
استعادة الثقة .السعودية تعترب ّ
أن لبنان
بلد صغري وأزمته يمكــن ح ّلها برسعة.
هذه مرص وعظمتها وهذه تركيا جمّ دت
وضعهما املنهار يف  24ساعة .كان هناك
توافق بيني وبني الســفري بخاري حول
القلق من أن يغامــر أحدهم بأخذ األمور
إىل موقع خطري من خالل الفراغ وبالتايل
اإلخــال بالطائف .لذلك كانــت تغريدة
الســفري التي شدد فيها عىل الحفاظ عىل
الطائف وعىل التعددية اللبنانية.
هل «حزب الله» مستعد إلعادة القرار
إلى الشرعية؟

هل يعقل أن يهاجم عون القاضي
سهيل عبود بهذا الشكل وهو الذي
عيّنه وهلّل لتعيينه ونظافة ّ
كفه؟
يتجمعوا ضدّه ليطلّعوا
««صار بدّهم
ّ
بدري ضاه »»ر

٥
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الفرزلي وعون في الرابية

« +هيدا الكردي وهيدا الحيط».
كيف تفسر موافقته على ترسيم
الحدود البحرية؟
 +منســجمة مع ما قاله السيد حسن
نرصالله بأنه وراء الدولة.
هناك تنازل في موضوع الصراع مع
إسرائيل؟
 +هذا خاضع للنقاش.
الضمانة

األميركية

عندما يقبل
لإلتفاق...
 +الحوار حول الحــدود البحرية مثل
الحــوار الذي حصل حول الحــدود الربية.
هناك عدد قليل من النقاط غري املحددة بعد.
عندما يتفقون عليها ســيكون «الحزب»
أيضا ً وراء الدولة .وهذه مســألة مهمة ّ
ألن
الحدود يتم رســمها لتكون آمنة ومعرتفا ً
بها.

الترسيم مع سوريا

لماذا رفضت سوريا استقبال الوفد
اللبناني لترسيم الحدود؟
 +الطريقة التي تم فيها طلب الزيارة
كانت خطأ« .كيف واحد صار له ست سنني
رئيس واســتفاد من الدعم السوري ويأتي
آخر  24ســاعة ويطلب ترســيم الحدود؟
ليقول أنا اليل رســمت الحدود مع سوريا
مش الرئيس الجايــي؟» ملاذا يعطونه هذا
األمر؟
مرتاح للوضع في مرحلة الفراغ؟
 +كلمة مرتــاح كلمة كبرية بمعنى
أن األوضاع التي نعيشــها هي يف السوء
بحيث أننا نشــعر ّ
بأن ليــس من تحتنا
تحت .ولكن اعتقادي الشخيص أنه مهما
طالت فرتة الشــغور الرئايس مجرد أن
يمأل هذا الشغور ستكون بداية الصعود

من هذا النفق املظلم .ألن األمر ســيكون
نتيجة توافقات محلية وإقليمية ودولية.
خصوصا ً بعد التطــورات التي حصلت
يف موضوع ترســيم الحدود البحرية بني
لبنان وإرسائيل ويف موضوع أن اللبنانيني
ذهبوا بعيدا ً يف جلــد الذات ودفعوا أثمانا ً
غالية يف تحويل البلد إىل ساحة.
فوق ذلك أعتقد ،وقد أكون مخطئاً،
ّ
أن الرئيس الذي يجب أن يكون هو رئيس
املهام املتفق عليها وليس رئيســا ً تُوافق
عليه أطراف من زاوية ّ
أن كل طرف يريد
ّ
تتجسد فيه .األهم هي
أن يرى مصلحته
رؤية ّ
أن هذا الرئيــس راغب وقادر عىل
تنفيذ املهــام التي اتفقت عليها األطراف
اللبنانية وهي تخفــي اتفاقات إقليمية
ودولية.
ما هي هذه المهام؟
 +أوال هل من املعقول أن يكون هناك
رئيس من دون أن يكون راغبا ً وقادرا ً أن
يدخل بحوار مع «حــزب الله» بالتحديد
للنقاش حول اإلسرتاتيجية الدفاعية؟ وأن
يكون لـ»حزب الله» ثقة به وله هو ثقة
بالحزب؟ هل من املمكن أن يكون رئيسا ً
عاجزا ً أو غــر راغب أو غري قادر عىل أن
يدخل يف حوار مع سوريا بمسألة ترسيم
الحــدود الرشقية والشــمالية والحدود
البحرية وبمســألة عودة النازحني الذين
أصبحوا عبئا ً اسرتاتيجيا ً كبريا ً عىل البلد
ابتداء من املســألة املالية واإلقتصادية
مرورا ً باملســألة األمنية والديموغرافية
وحدث وال حرج عن املشاكل اإلجتماعية
املرتتبــة عن بقائهم يف لبنــان؟ هل من
املعقــول أن نتصوّر رئيســا ً عىل طرف
نقيض مع الســعودية ودول الخليج أو
تكون لديه عالمات استفهام حول إيمانه
بالعروبة وبالتايل بعالقته بهم؟
هل هذا معقول؟ هــل معقول ّ
أن

هنــاك  500ألف أو  600ألــف لبناني
يعملون يف الســعودية والخليج وهناك
دائما ً عالمات اســتفهام حول سياسة
بلدهم بالنسبة إىل هذه الدول؟ إذا ً يجب
أن يكون هنــاك رئيس راغــب وقادر
ويملك إرادة الذهــاب يف اتجاه صياغة
العالقات مع الســعودية والخليج .هل
مــن املعقول أن يكــون هناك رئيس ال
يحافــظ عىل دســتور الوطن ويحرتم
القسم الذي قسمه تحت سقف الربملان
أمام الله والشــعب؟ وبالتحديد اتفاق
«الطائــف» الذي هو دســتور الوطن؟
هل من املعقول أن ال نرى رئيسا ً يحرتم
حسن تطبيق القوانني وأن يكون مؤمنا ً
بإعــادة إنتاج املؤسســات التي دمرت
تدمــرا ً منهجيا ً عىل مــدى عقود؟ هل
مــن املعقول أن ال يكــون هناك رئيس
يعكس طمأنينة للمسيحيني بشكل عام
واملوارنة بشــكل خاص؟ هذه املهام ال
اعتقد أن هناك من يختلف عليها .عندما
يتم اإلتفاق عليها يتم اختيار الشخص
القادر عىل تنفيذهــا ويملك املصداقية
الكافية لتنفيذها.
برأيي الشخيص وبكل موضوعية ما
طلع معي غري ســليمان فرنجية ولكن
هذا ال يعني أن يكون ســليمان فرنجية
حتمــاً .فليكن أي شــخص آخر مقتنع
أنه قادر عىل تنفيــذ هذا األمر .هو يملك
من املصداقيــة حتى إذا تعهد بأمر يلتزم
به .من هنــا ندائي للقوى السياســية
وبالتحديد للدكتور ســمري جعجع .إنّك
تمثل من دون شك طاقة هامة يف البيئة
املســيحية اللبنانية بنظــري وخالفا ً ملا
يقول جربان باسيل انترص جعجع عليه
مســيحياً ،وبرأيي إن هذه الطاقة يجب
أال تذهب هباء .ال أقول أريد فالنا ً رئيسا ً
وأفرضه ،ألن لكل فعل ردة فعل واملجلس
مقســوم وال يمكن أن ينتج رئيساً .أمّ ا

على الرئيس الجديد أن يتحدث
مع سوريا و»»حزب الله»» ويصلّح
العالقة مع السعودية
وقد أقدم الدكتور جعجع عن قناعة عىل
اتفاق ومصالحة تاريخية مع ســليمان
فرنجيــة ،ندائي له أن يذهــب معه إىل
حوار عىل قاعدة ليس توزيع املغانم «بل
تعا لنشوف كيف بدنا نبني الدولة» التي
تحمي وتؤكد طمأنينة املســيحيني يف أن
يعيشوا يف هذا البلد.

خطوة من جعجع

 مطلوب خطوة من جعجع؟ +فلتكن من ســليمان فرنجية« .ما
عندي مشكلة عم أحكي بالفكرة» .خطوة
من ســليمان فرنجية .ليــش أل؟ «كيف
بلد بدّو يتعمّ ر ويصري فيه اســتقرار» إذا
لــم يتفقا مع بعضهمــا خصوصا أنّني
أالحظ أن الدكتــور جعجع يف أحاديثه ال
يوجد لديه كيديات شخصية أو سياسية
مع ســليمان فرنجية كما وأن فرنجية
ال كيديــة يف حديثه عن القوات وجعجع.
بعكس جربان باســيل الذي منطلقاته
كيديات سياسية.
 ميشال عون ألم يكن يمثل هذاالرئيس من خالل التسوية التي
أوصلته إلى الرئاسة؟
 +أعتقدنــا ذلك .ولكــن الظاهر أن
افتتانه بشعبيته أخذه إىل مكان التصور
بالسيطرة الكاملة املطلقة .األنا .وبالتايل
نزعت هــذه النزعة كل يشء .وأكرب دليل
أنه كرئيس أتى بتأييد ســني وشــيعي
ودرزي ومارونــي مســيحي وبإجماع
وطني ولكنّه دمّ ر كل يشء.

إنتخابات مفتي المناطق :اآللية والهيئة الناخبة
بـعـلـبــك  -عـيــســى يــحــيــى

ليحمل الرئيس فيها صفــة الخادم األمني
للدستور ،حيث ّ
إن مفهوم السلطة يف العالم
الديمقراطي ك ّله هو الخدمة ،وهذه العملية
هي عمليّة أخالقيّة بالدرجة األوىل وليســت
عمليّة معرفيّة فقط».
ويقول ّ
إن «مشــكلة السلطة والحكم
هي يف الجهالــة .فبعض ح ّكامنا ال يقرأون
وإن قرأوا ال يستوعبون ويحاولون االلتفاف
عىل ما قــرأوه .ولع ّل ما أضعف الدّســتور
كثريا ً هو غياب أو تغييب مبدأ املحاسبة».

أشبه بعملية إصالحية يف دار الفتوى،
بدت إنتخابات مفتــي املناطق التي دعا
مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف
دريــان إىل إجرائها ،بغيــة إخراجها من
دائرة اإلنقســامات التي رافقت الواليات
معي وممدّد
املاضية لبعض املفتني بني ّ ٍ
له ،إىل دائــرة العمل واإللتفاف حول الدار
وممثليها.
إنتهت واليــة مفتــي الجمهورية
السابق الشــيخ محمد رشيد قباني الذي
انتخب عام  1996بخالفات وانقسامات
تداخلت فيها السياســة مــع الدين ،إثر
خالفات مع تيار «املستقبل» عام 2012
وتوجّ هه يف حينها إىل القوى السياســية
الخصمــة ففتــح األبــواب لـ»جمعية
املشاريع الخريية» وشــخصيات سنّية
تدور يف فلك «حزب الله» ،ما أدّى إىل تشكيل
مجلســن رشعيني يف آخر واليته ،األول
برئاسته والثاني يدعمه رؤساء الحكومات
السابقون وشخصيات سنيّة .ومع انتهاء

ّ
الســن القانونية ،إنتخب
واليته لبلوغه
املفتي الشيخ عبد اللطيف دريان بتوافق
عربــي وبأصوات جامعــة من مختلف
الفئات واألحزاب ضمن الهيئة الناخبة.
وقد ق ّرر عدم خوض غمار ما حصل
قبل واليته للوقوف عىل مسافة واحدة من
الجميع ،فاتســمت السنوات الست التي
مضت من واليته باالنفتاح عىل الجميع.
ويف الوقــت الذي انتظر الكثريون العملية
اإلصالحية ،رشع يف تحديد موعد النتخاب
مفتي املناطــق والذي جــرى آخر م ّرة
مطلع الســتينات .ولهذا ،تنتظر املناطق
التي ســيتم فيها انتخــاب ٍ
مفت محيل،
اإلنتخابات بفارغ الصرب ليخرج بعضها
من دائــرة الخالفات إثر تعيني ٍ
مفت تار ًة
وتكليــف آخر تار ًة أخــرى ،ومللء الفراغ
برحيل املفتني الذين كانوا يشغلون املنصب
يف زحلة والبقاع الغربي وراشيا.
ومع انتهاء مهلــة تقديم الطلبات
للمنصب يف التاسع عرش من الشهر الحايل،
يُنتظر أن تبت اللجنــة التي انبثقت من
املجلس اإلسالمي الرشعي األعىل بالطلبات

وتختار من تنطبق عليه املواصفات التي
ّ
الرتشح
وضعتها ،حيث كان تقديم طلبات
حرصا ً يف بريوت وليس يف املناطق ،لتعلن
األسماء املقبولة يف الثالث من كانون األول
قابــل للطعن ،وعىل أن تجرى
بقرار غري
ٍ
ٍ
اإلنتخابات يف الثامن عرش من كانون األول
عند الساعة التاسعة صباحا ًبحضور ثلثي
أعضاء الهيئة الناخبة ملفتي املنطقة ،ويف
حال تع ّذر حضــور ثلثي األعضاء تجرى
اإلنتخابــات عند الســاعة العارشة بمن
حرض من الهيئة الناخبة.
تتّسع دائرة الهيئة الناخبة للمفتي
املحيل وتضيق بحسب ما حدّدت املديرية
العامة لألوقاف اإلسالمية لوائح الشطب
لــك ّل منطقة ،وتض ّم الهيئــات الناخبة
عىل اختــاف املناطق الهيئني الترشيعية
والتنفيذية العاملتــن ،أعضاء املجلس
الرشعي اإلسالمي األعىل ،مد ّريس الفتوى
وشــيوخ الق ّراء ،القضــاة الرشعيون
العاملون ،رئيس دائــرة األوقاف ،األئمة
املنفردين العاملــن املثبّتني واملتعاقدين
واملكلفني ،القضاة املســلمني الســنّيني

بدأت السياسة تدخل على ّ
خط
اإلنتخابات والترشيحات

العدليــن واالداريني واملاليــن العاملني
وأعضاء املجلس الدســتوري وموظفي
الفئــات األوىل يف اإلدارات العامة ،رئيس
وأعضــاء املجلس البلدي من املســلمني
الســنّة ،اللجنة القائمة بمهام املجلس
ٍ
وقــت تض ّم الهيئات الناخبة
اإلداري .ويف
مختلف الفئات ومن توجّ هات سياســية
ودينية مختلفة ،يبقى عىل كل ّ
مرش ٍح أن
يســتميل أفراد الهيئة الناخبة وأن يكون
جامعا ً يف وقت بدأت السياسة تدخل عىل
خ ّ
ط االنتخابات والرتشيحات.
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٩٠السنــــة الـرابـعـة

اإلثــنـــيـــن  ٢١تشرين الثاني 2022

الراعي :هذا هو مشروع "الرئيس المنقذ"
ّ
عب البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي عن أمله الشديد عند رؤية املجلس
النيابــي "يهــدر الزمن ،خميســا ً بعد خميس،
وأســبوعا ً بعد أســبوع ،يف مرسحيــة هزلية ال
ّ
يستخفون بانتخاب رئيس
يخجلون منها ،وهم
للبالد يف ّ
برنامج الرئيس
أدق الظروف" ،وحمّ لهم "مسؤولية خراب
وشدّد الراعي عىل أن البالد تحتاج "إىل رئيس
الدولة وتفكيكها وإفقار شعبها".
منقذ يعلن التزامه الحاسم بمرشوع إخراج لبنان
ويف عظته خالل قداس االحد يف بكركي ،ناشد
من أزمته ،ويلتزم بما ييل:
الراعــي "النواب أال يقعوا من جهة ضحية الغش
 .1تأليف حكومة إنقاذ قــادرة عىل القيام
والتضليل والتسويات والوعود االنتخابية العابرة،
باملسؤوليات الكبرية املناطة بها
ومن جهة أخرى فريسة السطوة
والتهديد والوعيــد .ونحن أصالً
يف بداية العهد الجديد.
 .2إحياء العمل بالدســتور
شــعب ال يخضــع ألي تهديد،
ورئيس لبنان ال ينتخب بالتهديد "سوء االختيار يكشف
اللبناني وااللتزام به إطارا ً للسلم
والفرض" .وأ ّكد أنّه "ال يستطيع عن إرادة سلبية تجاه
اللبنانــي ،ومرجعيــة ألي قرار
أي مســؤول أو نائــب ادّعــاء لبنان فيمدّد المأساة وطني ،واعتبــار اتفاق الطائف
منطلقا ً ألي تطــور حقوقي من
تجاهل الواقع اللبناني والحلول عوض أن ينهيها وتكون
شــأنه أن ّ
يرســخ العدالة بني
املناســبة له .فــكل اللبنانيني،
خطيئتكم عظيمة"
اللبنانيني .كما ال بد للمســؤولني
نوابا ً ومواطنني ،يعرفون سبب
يف أي موقــع كانوا مــن احرتام
مشاكل لبنان والقوى والجهات
امليثاق الوطني واألعراف لتقوية الوحدة الوطنية،
والعوائق التي تحــول دون إنقاذه .فال أحد يضع
ولضمان حســن العالقة بني رئاسة الجمهورية
رأســه يف الرمال .وبالتايل ال عــذر ألي نائب بأال
ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
ينتخب الرئيس املناســب للبنان يف هذه الظروف.
 .3إعــادة الرشاكة الوطنيــة وتعزيزها بني
هذا خيار تاريخي .فسوء االختيار ،يف هذه الحال،
مختلف مكوّنات األمة اللبنانية ليســتعيد لبنان
يكشف عن إرادة سلبية تجاه لبنان فيمدّد املأساة

عــوض أن ينهيها ،وتكــون خطيئتكم عظيمة.
فلنكن أسياد أمتنا ومصرينا .بعيدا ً عن الصفات
املتداولة بشأن رئيس تح ّد أو رئيس وفاق وما إىل
ذلك من كلمات فقدت معناها اللغوي والسيايس".

"ننتخب رئيسًا الستعادة االستقالل"

ميزاته ورسالته.
 .4الرشوع بتطبيق الالمركزية املوسعة عىل
صعيد مناطقي يف إطار الكيــان اللبناني بحيث
ّ
تتجــى التعددية بأبعادهــا الحضارية واإلدارية
واإلنمائية والعامة ،فتتكامل املناطق عىل أساس
عادل.
 .5البدء الفــوري بتنفيذ الربامج اإلصالحية
السياسية واإلدارية والقضائية واالقتصادية.
 .6دعوة الدول الشقيقة والصديقة إىل تنظيم
مؤتمر ملساعدة لبنان أو إحياء املؤتمرات السابقة
وترجمتهــا رسيعا ً عــى أرض الواقع ،وتطبيق
قرارات مجلس األمن املختصة ببســط السلطة
اللبنانية الرشعية عىل كامــل أرايض البالد ،مع
تثبيت حدوده مع كل من إرسائيل وسوريا.
 .7إيجــاد حل نهائي وإنســاني ملوضوعي
الالجئــن الفلســطينيني يف لبنــان والنازحني
الســوريني ،ألنهم أصبحوا عىل لبنان عبئا ً ثقيالً
إقتصاديا ً وإجتماعيا ً وأمنيا ً وديموغرافياً.
 .8إخراج لبنان مــن املحاور التي أرضّ ت به
ّ
وغــرت نظامه وهويته ،ومــن العزلة التي بات
يعيش فيها ،والعمل عىل إعالن حياده.
 .9أخذ مبادرة رئاسية إىل دعوة األمم املتحدة
بإلحاح إىل رعاية مؤتمــر خاص بلبنان ،والقيام
بجميع االتصاالت العربية والدولية لتأمني انعقاد
هذا املؤتمر ،وقد حدّدنا نقاط بحثه أكثر من مرة".

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة رضيبة الدخل– املكلفني الواردة أسماؤهم يف الجدول
املرفق للحضور اىل مركز الدائرة الكائن يف بريوت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق االول لتبلغ الربيد املذكور
تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا االعالم ،واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل موقع االلكرتوني http://www.finance.gov.lb
اسم املكلف

رقم املكلف

624886
وسام عبد املجيد خطاب
الرشكة الوطنية لسحب وتلوين االملنيوم ش.م.ل (الومكس) 2131397
259907
عبد الرحمن حسن قوزي
2920652
خرض محمد العيش ابو شوشه
1196450
فاطمة سليمان خرض
4401
الرشكة الوطنية للتكنولوجيا  -ادجوار
2812987
غريمريي ترايد ش.م.ل اوف شور
2193605
رشكة كورز ش م ل اوف شور
240968
سليم يوسف شاتيال
51766
موريكو ت ف شوبينغ ش.م.م
51775
سامي بكري الريحاني
122720
راغدة حسن مرسل
524519
امال طانيوس منعم
3553125
رشكة الفيصل غروب ش م م
3553125
رشكة الفيصل غروب ش م م
150835
داود شارل القرم
150838
حريام شارل القرم
152455
عصام محمد الحاج عيل
3336187
جي أم أش ش.م.م G M H s.a.r.l
485835
عبد الغني مصطفى شهاب
3523
EWI International Trade S.A.L
1623981
kema international b.v
618562
احمد حسن حسنني
1726399
LEAD STAR CO SAL OFF SHORE
2238519
رشكة الحلف االخرض ش م ل
39371
مني جورج صليبا
227389
جندرك اسطفان نصار
519912
نهى محمد بشري طبارة
572615
باسل مفيد حمود
944217
مفيد جميل حيدر
2809576
اللبنانية العراقية الدارة الفنادق واملطاعم ش.م.م
78989
بيري يوركي مالو
78992
ورثة جاك يوركي مالو
3341915
جمعية بيستس BEASTS
31234
نبيه احمد الجوني
رشكة هومان للهندسة املحدودة (فرع لرشكة اجنبية) ش.م.م99783 .
1257982
وائل مجيد جنبالط
2019012
يش جان  -كلود ش.م.م
2181142
باور اند ترانسفر سولوشنز بي.تي.اس.ش.م.ل
216060
ويب-الرشق االوسط
- Telvent Trafico Y Transporte S.Aفرع رشكة اجنبية 1235825
59785
ماري فرتي خليل كنعان
244004
املقاولون العرب -عثمان احمد عثمان ورشكاؤه
395488
جات سات غورمي ش.م.م
1081598
جورج ريمون كفوري
2963479
UBIWISE S.A.R.L
3932
باشا ديكو ش.م.م
2672676
محمد احمد سمري صبلوح
2891315
مركز سيدار للدراسات القانونية
3784424
ماري قرطام
3548
رشكة جورجنفست هولدنغ ش.م.ل
224261
امني عبد الله ماجد
87179
كمال يوسف خالد
130945
خالد عبد السالم شبارو
1926218
سونيك مديكال اكويمبنت ش م م
3007682
 VIPبريوت ش.م.لVIP Beirut S.A.L .
6859
رشكة االنشاءات الهندسية للتطوير ش.م.م
135175
رشكة دورز اند ويندوز

رقم الربيد املضمون
RR210294976LB
RR210294582LB
RR210294945LB
RR210294962LB
RR210296787LB
RR210296795LB
RR210293255LB
RR210295013LB
RR210294534LB
RR210297544LB
RR210297558LB
RR210546025LB
RR210293817LB
RR210294392LB
RR210294401LB
RR210293803LB
RR210293785LB
RR210294300LB
RR210294361LB
RR210295150LB
RR210289769LB
RR210293940LB
RR210293777LB
RR210294211LB
RR210294993LB
RR210295795LB
RR210296535LB
RR210296495LB
RR210296504LB
RR210296481LB
RR210296478LB
RR210297368LB
RR210297354LB
RR210297650LB
RR210298292LB
RR210298139LB
RR210298479LB
RR210297907LB
RR210297915LB
RR210298465LB
RR210298933LB
RR210542942LB
RR210549716LB
RR210542868LB
RR210542806LB
RR210542960LB
RR210294052LB
RR210293834LB
RR210293865LB
RR210293825LB
RR210294551LB
RR210294698LB
RR210295044LB
RR210295747LB
RR210295821LB
RR210295818LB
RR210295804LB
RR210295755LB

تاريخ الزيارة
الثانية
06/04/2022
05/04/2022
08/04/2022
11/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
01/04/2022
08/04/2022
01/04/2022
09/05/2022
12/05/2022
27/05/2022
24/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
01/04/2022
01/04/2022
31/03/2022
04/04/2022
07/04/2022
29/12/2021
24/03/2022
28/03/2022
29/03/2022
08/04/2022
12/04/2022
27/04/2022
26/04/2022
26/04/2022
27/04/2022
28/04/2022
05/05/2022
05/05/2022
12/05/2022
17/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
20/05/2022
23/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
26/05/2022
24/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
31/03/2022
01/04/2022
07/04/2022
11/04/2022
11/04/2022
11/04/2022
19/04/2022
13/04/2022

تاريخ اللصق
13/04/2022
19/04/2022
13/06/2022
14/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
19/04/2022
14/04/2022
13/04/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
14/04/2022
14/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/06/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
14/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
14/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022

238215
ميدل ايست ماركتنغ اند بروموشن
59683
اسامة محمود بعلبكي
1244633
هولدنغ ص.وان ش.م.ل
2796844
بريتاديرا اوف شور ش.م.ل
86744
سامي نعيم حمود
1439620
رشا ظريفه ابراهيم سلطي
1438985
كروز (اوف شور) ش.م.ل
2120912
فاست الينرز ش م ل اوف شور
2857568
فيلم انفست ش م ل اوف شور
3107611
رشكة التوزيع للمرشق وافريقيا ش.م.ل.
2115799
رشكة ب ش م ل
65438
هيف ش.م.ل هولدنغ
103970
اف.اف.اي ش.م.ل (رشكة قابضة)
2000935
رشكة الكويتية االمريكية ش م ل اوف شور
الرشكة اللبنانية ملنتجات االخشاب ومواد البناء ش م ل اوف شور 2048635
2495398
رشكة بيوند تلكوم (اوف شور) ش م ل
2497717
بي اي غروب هولدنغ ش م ل
BANDAKJI
GROUP
FOR INVESTMENT
2653134
AND DEVELOPMENT A.S.AL
ار بي اش انرتناشيونال كونرتاكتينغ اند ترايد اوف شور ش.م.ل 2680591
2682160
A.Y HOLDING SAL
2759881
سيغنوم انرتناشيونال اوف شور ش.م.ل
2817635
سيغنوم انرتناشيونال (هولدنغ) ش.م.ل
1399
رشكة دوالر سيدكا فيلم (اوف شور) ش.م.ل
739265
بي اي سوليوشن ش.م.ل اوف شور
1918623
راوسوداكس اوفرسيز ش م ل اوف شور
2743684
ماندارين غروب ش.م.ل (اوف شور)
ليبانيز موتور ليميتد ش.م.م.
2924535
LEBANESE MOTOR LIMITED s.a.r.l
3064399
رشكة االنوار انرتناشيونال اوف شور ش.م.ل
58454
حافظ انيس جابر
135042
سعيد محمد خالد الداعوق
234553
عمر محمد خري صبيدين
473
رشكة سارة ورشكاه ش.م.ل
ليونيز دي زو للرشق االوسط "ليمو" ش.م.ل هولدنغ 115206
221196
تراست ارابيا
228568
غلوبل ريتش ش.م.ل هولدنغ
ايف ايدن ش.م.ل اوف شور
229425
EVE EDEN SARL OFF SHORE
281583
بايينغ ترايدنغ اكويمبانت ش.م.ل اوف شور
اي.دي.ايالرشكة الدولية لالنماء واالستثمار
298492
اوف شور ش.م.ل
580892
 3ك ديزاينس ش.م.ل اوف شور
660921
شبكة التسويق واالعالن ش.م.ل اوف شور
664538
غلوبال بروجكتس ليمتد ش.م.ل اوف شور
1381791
دي اي ام اند جيوساينسز ش.م.ل(اوف شور)
1461270
 RED PARROTش.م.ل هولدينغ
1472847
كونتينانتل كونسرتاكشن جروب ش.م.ل اوف شور
1479750
هايدريك اند سرتاغلز لبنان ش.م.ل اوف شور
رشكة نصار وبويش انرتناشيونال (اوف شور) ش.م.ل 1493428
1499105
اي تي اس امريتيك سولوشنز ش.م.ل اوف شور
رشكة اينرتماركت ترايدنغ كومبني ش م ل اوف شور 1879557
1893582
رشكة برايم ديجيكو ش م ل
1965729
ام اس اي ش.م.ل (اوف شور)
1974696
سيليكون سيدرز ش.م.ل اوف شور
م)
ا
س
(م
مديايشن
منجمنت سايلز ادفايس اند
1991865
اوف شور ش م ل
2299033
SIGMA ACTUARIES OFF SHORE SAL
2446546
رشكة افا كوربوريشن اوف شور ش م ل
2579230
سرتيبز موكامبيك اوف شور ش.م.ل
2646530 A.S group for international trade s.a.l off shore
2660116
نورث هولدنغ ش.م.ل اوف شور
2717085
ار جي  33هولدنغ ش م ل
2876952
فينوس انرتبرايز ش.م.ل أوف شور
3086339
رشكة ميغا انفستمنت هولدنغ (هولدنغ) ش م ل
3145966
يوبيك انرتناشيونال ش.م.ل .اوف شور
2156
مجموعة داعوق ش.م.ل ( رشكة هولدنغ)

RR210296022LB
RR210296420LB
RR210296190LB
RR210296331LB
RR210298690LB
RR210298329LB
RR210547882LB
RR217162303LB
RR210543483LB
RR210551309LB
RR210551480LB
RR210553273LB
RR210553260LB
RR210553035LB
RR210552423LB
RR210552940LB
RR210553097LB

14/04/2022
27/04/2022
21/04/2022
26/04/2022
19/05/2022
20/05/2022
09/06/2022
07/06/2022
09/06/2022
23/06/2022
05/07/2022
27/07/2022
25/07/2022
25/07/2022
27/07/2022
26/07/2022
26/07/2022

13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
13/06/2022
15/06/2022
13/06/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022

29/08/2022 25/07/2022 RR210552644LB
RR210553225LB
RR210553018LB
RR210552542LB
RR210552984LB
RR210553211LB
RR210553239LB
RR210552499LB
RR210552998LB

26/07/2022
26/07/2022
26/07/2022
26/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
01/08/2022
28/07/2022

26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022

26/08/2022 27/07/2022 RR210553083LB
RR210553582LB
RR210553741LB
RR210553738LB
RR210554101LB
RR210550541LB
RR210547525LB
RR210547247LB
RR210546958LB

01/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
16/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022

26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022

26/08/2022 15/06/2022 RR210546533LB
26/08/2022 15/06/2022 RR217161149LB
26/08/2022 15/06/2022 RR210299721LB
RR217161461LB
RR217162657LB
RR210547233LB
RR217162555LB
RR217161648LB
RR210547088LB
RR210544838LB
RR210544815LB
RR217161722LB
RR210543086LB
RR210549027LB
RR210543418LB
RR210542240LB

15/06/2022
15/06/2022
10/06/2022
15/06/2022
14/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
14/06/2022

26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
09/09/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022

26/08/2022 15/06/2022 RR210543545LB
RR217161682LB
RR217161095LB
RR210546913LB
RR210546167LB
RR210543007LB
RR210541964LB
RR217161634LB
RR210546683LB
RR210547159LB
RR217161890LB

15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
15/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
15/06/2022
07/06/2022

26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
09/09/2022
09/09/2022
26/08/2022
26/08/2022
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مســـاحة حـــرّة

د .فـــادي كــرم

والجدال للتمويه
التشريع للوطن
ِ
(*)

يومــي بني األطراف
وإعالمي
ســيايس
يدور جدال
ّ
ّ
ّ
السياسية التي تطرح أه ّمية عقد املجلس النيابي جلسات
ترشيع الرضورة يف ظــ ّل غياب رئيس للجمهورية ،وبني
األطراف التي تطرح عدم جــواز ذلك قبل انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،ويتقاســم النقــاش حول الترشيع
املشــهدية الحوارية الوطنية مع النقاش حول الدستور
ومواده ،ويُدعّ م كل طرف حججه بفتاوى ومواقف ملراجع
دستورية وسياسية ،منها التاريخية ومنها املرحلية .أ ّما
القصد ا ُملبيّت ِم ّمن أثار هذه الجداالت فهو حرف األنظار
عن املعركة الرئاسية وتخفيف الضغط عىل املع ّ
طلني لها،
حتى يُخيّل للحريصــن عىل الوطن والراغبني يف الخروج
بأرسع وقــت من الفراغ الرئايس بأ ّن من يســعى لدفع
املشهدية الرئاسية إىل الظالم ،من خالل الرتكيز عىل هذا
الجدال العقيم ،غري مُدرك لخطورة استمرار الفراغ الرئايس،
وكأنّه يعيش حالة إنــكار وتغ ّرب عن الوطن ،وفاته بأ ّن
عدم اإلستقرار الدستوري والتجاوزات التي تُرتكب ّ
بحق
الدستور ســتؤدّي اىل زوال الدولة ،ليت ّم مستقبالً تحميله
بجدال ،يف حني
مسؤولية إقرتافه الخطيئة الكبرية بالتلهّ ي
ٍ
أ ّن البالد مُع ّرضة للتداعي بشكل كامل ،أو أ ّن هذا البعض

ّ
املســتخف بتطبيق مندرجات الدستور قد خرس مكانته
الوطنية وفقد إمكانيته بالتأثري يف املسار السيايس وأصبح
قراره مصادرا ًواستقالليته مفقودة ك ّلياً.
الوطن ينهار والوجــود يُهدّد والشــعب يُهاجر،
والباقي منه عىل أرض الوطن يفقد األمل بالحياة والثقة
ّ
التخل عن الضوابط
باإلنتظام العام وبالقوانــن ،وبدأ
الحي الذي لطاملا
األخالقية التي تربّى عليها وعن الضمري
ّ
ّ
تمســك به ،ويف الوقت ذاته هناك أطراف سياسية تدفع
بالبالد وباملؤسسات لحوارات غري مفيدة وغري مناسبة
ً
مستعملة حججا ً عدّة من أجل محاوالتها
للوضع الحايل،
الخبيثة ،وأهمّ ها الحاجــة امللحّ ة لتلبية مطالب الناس
ً
ضاربة عرض الحائط بالطموح الحقيقي
املعيشــية،
ّ
ً
للشعب اللبناني الذي تمثل دائما بمسعاه للعيش باحرتام
وطن آمن به
يف كنف وطنه والتمتّع بحقوقه املواطنية يف ٍ
ودافع عنه وأحبّه وأعطاه الكثري.
فإن كان هدف ا ُملرشّ ع باألساس من خالل الترشيع
حماية املواطنية ،فهذا يعني ّ
أن ترشيع الرضورة الهادف
الستمرار الحالة الشا ّذة ا ُملسيطرة عىل لبنان ،كفر وتجاوز
للترشيع الحقيقي ،ويعني ّ
أن ما يُطرح من ترشيع ليس
إال خداعا ً وتثبيتا ً للرذيلة وللخطيئة .وإن كان الترشيع
باألســاس و ُِض َع للصالح العام ،فهذا يعني ّ
أن الترشيع

يأتي لضمان احرتام الدستور وليس لإلحتيال عليه ،وما
يؤ ّكد ّ
أن الترشيع الذي يُسوّق له اليوم ،والحوار الدستوري
الذي يُفتح اليوم ليس إال محاولــة لحرف األنظار عن
اإلنتخابات الرئاسية ،وليس للرضورة ،بل لرضب الحلول
الحقيقية لألزمة اللبنانيــة واملحاوالت الصادقة إلنقاذ
شعب لبنان من مآسيهّ .
إن اإللتزام بانتخاب رئيس هو
األولوية التي ال تؤجّ ل تحت أي مسعى آخر ،سواء أكان
ترشيعيا ًأم دستورياً ،إذ ّ
إن الدستور و ُِض َع لإللتزام ببنوده
ونصوصه وتنفيذها حرفيــاً ،من دون اللعب عليها من
أجل املصلحة الخاصة والحسابات الفئوية.
يحاول بعض املواقع الســلطوية الحاكمة إيهام
بعض السياسيني املستق ّلني والنواب الجدد وبعض فئات
الشعب املخدوع ّ
بأن الفراغ الترشيعي سيؤدّي اىل خراب
املعمورة ،واىل فقدان مقوّمات الحياة ،واىل تعطيل خدمات
الدولة ومؤسساتها ،وخاصة الكهرباء منها ،علما ً أن ما
يُنبّهون منه قد أصبح واقعا ً مُعاشا ً منذ فرتة من الزمن،
وأن اإلســتمرار به مضمون بغياب احرتام الدســتور
وأوىل خطواته اآلن هــي انتخاب رئيس للجمهورية .إن
تعطيل الديمقراطية والتحايل عىل الدســتور وفرض
رشوط الدويلة عىل املعركة اإلنتخابية هي التي أوصلتنا
اىل الفراغ الترشيعــي ،ومحاولة فريق أصحاب "األوراق

البيض" لتمرير طــرح "ترشيع الرضورة" تُع ّد تمويها ً
ّ
لخطيئةٍ يُمارســها هذا الفريق
بحــق الوطن بفتحه
ّ
التدخالت الخارجية والرشوط
وترشيع استحقاقاته أمام
اإلقليمية .إن ترشيع الرضورة الذي يرمونه للمأزومني
من النواب والسياســيني وللقطاعات املنهارة ليس إال
مؤامر ًة خبيثة ض ّد الرئاسة اللبنانية ومُخ ّ
ططا ً جهنّميا ً
ً
ٍ
بقبول
واضحة
تسويات هدّامة بانت تفاصيلها
للدفع اىل
ٍ
من فريق السلطة واملمانعة التفاقيات اقتصادية بحرية
ٍ
بزيارات خارجية استعطائية.
ُمتْبعة
بفراغ رئايس بعدما ســبّبوا بفراغه
البالد
أدخلــوا
ٍ
املــايل واإلقتصادي والســيايس ،وكل ذلك بهدف إبقائه
ً
رهينة ملشاريعهم اإلقليمية والشخصية ،وما الحوارات
ُ
الترشيعية والدستورية إال ّ
السالح املستخدم من قبلهم
لحجز البلد الرهينة يف الداخــل ا ُملع ّ
طل ،والحاجز املانع
لنجاح املبادرات الصديقة لف ّك أرسه .والسؤال املطروح
اآلن ،هل من ال ينتمي إىل فريــق "األوراق البيض" ،من
املخدوعني والزاحطني إىل الحوار الدستوري والترشيعي،
يعلمون ّ
أن بتعاونهم مع فريق محور ا ُملمانعة يعطون
ٍ
رئاسات أخرى
دفعا ً لتفريغ الدولة من رئاستها نزوال ً اىل
ووصوال ً إىل إبقائها دويلة ال دولة؟؟؟
(*) عضو تكتل «الجمهورية القوية»

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
سوجيبا هولدينغ ش.م.ل
رشكة ايه رابو هولدنغ ش.م.ل
خالد محمد الجمال
خالد محمد الجمال
وليد معروف كبي بغدادي
ريجاك -أوف شور -ش م ل
تييل لوتو انرتناشيونال (اوف شور) ش.م.ل
غلوبال نيتكوم رسفيسز جي ان اس اوف شور ش.م.ل
عيل محمود شباني
رشكة برييت فاينانشال ادفايزرز اوف شور ش.م.ل
يونيتد اوفر سيز ترايدنغ اوف شور ش.م.ل
سريج رؤوف ابي صالح
كيوب هولدنغ ش.م.ل
رشكة نكست جينرايشن رسفسيز هولدينغ ش.م.ل
الجابر للتطوير ش.م.ل
نكست جينرايشن رسفيسز اوف شور ش.م.ل
مجموعة املقديس القابضة ش.م.ل
انرتناشونال بيزنس دفلوبمنت اي ب د ش م ل اوف شور
رشكة كري ابروتش ذي انوفاشيون كومباني ش م ل اوف شور
سرتاتوس اوف شور ش م ل
مينياس ش.م.ل
Karam Distribution Company S.A.L offshore
Development Transformation LLC
OPA S.A.L OFFSHORE
 Carat 242ش.م.ل اوف شور
رشكة االدارة والتوظيفات ش.م.ق.ل (جريين)
رشكة بروساب ش.م.ل
بروفيشيونال ارابيان كومبيوتر كومباني ش.م.ل
ايدوتيك ش.م.ل
رشكة جرديم ش.م.ل (قابضة)
رشكة االستثمارات الفندقية (هولدنغ)
رشكة التوظيفات الفندقية "هولدنغ"
كومكس انرتناسيونال ش.م.ل (اوف شور)
رشكة برادو ش.م.ل
رشكة اديداس ميدل ايست اوف شور ش.م.ل
رشكة ميسرتال انفست ش.م.ل هولدنغ
ميدل ايست جنرال افريز ش.م.ل
رشكة شابيل ميدل ايست ش.م.ل هولدنغ
رشكة ان وار اوف شور ش.م.ل
رشكة ترانس اينفست هولدنغ ش.م.ل
خليل توفيق طوييل
ريفن انرتابرايس ش  .م  .ل
ماب ش.م.ل
مطابع فضول الحديثة
خليل طويله ورشكاه
عدنان عزت جارودي
رشكةهارتول للرشق االوسط ش.م.ل(.اوف شور)
رشكة برتو رسف ش.م.ل اوف شور
املسترشقة للتوظيفات املالية ش.م.ل(رشكة قابضة)
سوكوميكس
موبيل اج ش.م.ل (اوف شور)
رشكة الطبع والترش اللبنانية ش.م.م
نايتنغييل ش.م.ل (هولدنغ) Nightingale SAL Holding
نورث ستار للتجارة ش.م.ل  -اوف شور
سولوغروب ليبان هولدنغ ش.م.ل
كريسفايل جويلز اند فاشن اوف شور
غلوبال انفست ش.م.ل هولدنغ
رشكة الخليج للتجارة واملقاوالت ش.م.ل/اوف شور
ليبان اوروب نت هولدنغ ش.م.ل
موبيل اج مينينغ ش.م.ل اوف شور
سوها ش.م.ل
رشكة صم انفاست ش.م.ل هولدنغ
رشكة انرتناشيونال ايفنتس كوربوريشن هولدنغ ش.م.ل.
سيفن سيز هولدنغ ش.م.ل
جوزف جورج ابرص
غلوبل لوجيستيكس نتورك Global Logistics Network

2199
7097
56073
56073
87929
193024
195561
195562
525220
525453
576895
979752
1394975
1514685
1531490
1555237
1803446
2035599
2037403
2229819
2729077
2950201
3034549
3078751
3151747
889
1311
3742
3744
3968
4159
4205
4429
4973
5702
6019
6134
7045
7085
7101
40800
52912
69626
70167
106373
106948
107026
114263
116945
146191
150730
177908
179904
183201
193655
199577
205288
209340
210118
223234
227368
230397
234273
265540
312353
315348

RR210547600LB
RR217162127LB
RR210549945LB
RR210549954LB
RR210549937LB
RR217162229LB
RR210547595LB
RR217161912LB
RR210548208LB
RR217160191LB
RR217162691LB
RR210548769LB
RR217160695LB
RR217160789LB
RR210549486LB
RR217162440LB
RR210546309LB
RR210543395LB
RR210543333LB
RR210547128LB
RR217163697LB
RR210546873LB
RR210548874LB
RR217162100LB
RR217162484LB
RR217161413LB
RR217162921LB
RR217162918LB
RR217160903LB
RR217162515LB
RR217161395LB
RR217162793LB
RR217162626LB
RR210547397LB
RR217161047LB
RR210547281LB
RR217162881LB
RR210544736LB
RR217163255LB
RR217160537LB
RR217163330LB
RR217161886LB
RR210546935LB
RR210549923LB
RR217163374LB
RR217163839LB
RR217161387LB
RR210547511LB
RR210546944LB
RR217163272LB
RR217162855LB
RR210548914LB
RR210545440LB
RR217161501LB
RR217161603LB
RR217162630LB
RR217161767LB
RR210545467LB
RR210547468LB
RR217161585LB
RR217162201LB
RR210547114LB
RR210546595LB
RR210546581LB
RR210548724LB
RR210547661LB

07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
06/06/2022
07/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
03/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
03/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
01/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
01/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
01/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022

26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
30/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
30/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
31/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
30/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
29/08/2022

وورد ادفرتيسنغ ش.م.ل.
ايكوديف انرتناشونال ش.م.ل اوف شور
الحرانة برتوليوم اوف شور ش.م.ل
ام جي اس برتوليوم (اوف شور ) ش.م.ل
CONSUMER GOODS TRADING.CO
عاليل العازارية بساط الريح ش.م.م
انرتجريتد فايننشال ادفايزرز اوف شور ش.م.ل
كزايمتا /مورج ب.ب.ت مينا للرشق االوسط وشمايل
افريقيا اوف شور
تيليكو ميونيكيشن بروكيورمنت اند سريفيسز ش.م.ل اوف شور
رشكة ذي جون غالت هولدنغ كومباني ش.م.ل
رسفيكوم الدولية اوف شور ش.م.ل
الحرانة هولدنغ ش.م.ل
رشكة اولرز ش.م.ل (أ.ش) رشكة خدمات زيوت -اوف شور
ENTERTAINMENT HOLDING GROUP SAL
ساتل غروب ش.م.ل اوف شور
برايم غايت انرتناشيونال ش.م.ل اوف شور
رشكة اغريكوال هولدينغ
جت افيايشني م .اي ش.م.ل (اوف شور)
بيرتو-سبورت ش.م.ل اوف شور
اوديوكوم ش.م.ل اوف شور
اويف انرتناسيونال ش.م.ل اوف شور
رشكة أم .أتش .آي هولدنغ (ش.م.ل)
ميديا نتورك كي اس اي ش.م.ل (اوف شور)
سليم باز حجازي
مادركس ش.م.ل (اوف شور)
رياليس (اوف شور) ش.م.ل
تروبيكال بيزنس كومباني ش.م.ل اوف شور
جي ار او ترايدينغ كومباني اوف شور ش.م.ل
فاسكوم ش.م.ل اوف شور
مروان حسام حمزة
املؤسسة العامة للتعهدات اوف شور ش.م.ل
رشكة ميتا فوركس ل .ل .يس اوف شور ش.م.ل
رشكة ام جي هولدنغ ش.م.ل
كاي ام بي ميدل ايست ش م ل(اوف شور)
رشكة دي ال جي انرتناشيونال ش م ل اوف شور
رشكة املرايا غلوبال ش م ل اوف شور
انو ش م ل اوف شور A N U SAL OFF SHORE
النور لالستثمار والتجارة العامة ش م ل اوف شور
رشكة انرتناشنول سورسينغ بيبول اي اس بي ش م ل
اوف شور
رشكة ار اي جي او تكنولوجي ش م ل اوف شور
سينمار ليميتد ش م م
العربية للسيارات واملعدات امليكانيكية اميكو ش م ل اوف شور
ازرق لالستثمار ش م ل اوف شور
ايبال للهندسة و التجارة ش م ل اوف شور
رشكة طبيش ديسرتبيوشن ش م ل اوف شور
رشكة  Mat Publishingش م ل اوف شور
فاين سبرييتس ميا ش م ل اوف شور
رشكة ليتل طوكيو ش م ل
سويس انفستمنت كوربورايشن ش م ل (اوف شور)
اوك ش.م.ل اوف شور
رشكة اليف انرتناشيونال ترايدنغ اوف شور ش م ل
QWEST VENTURES SAL OFF SHORE
جوالي انك ش.م.ل هولدنغ
رشكة انرتناشونال أغرو انفست اوف شور ش.م.ل
ماك كوربوريت ش.م.م
اللبنانية العراقية ليبري ش.م.ل اوف شور
مزايا للتجارة العامة والخدمات املميزة (ش.م..م)
رشكة ارناؤوط ش.م.ل .اوف شور
ز.س ميجا ترادينغ ش.م.ل .اوف شور.
دا-مارتر ش.م.ل .اوف شور Da-Martr sal offshore

340684
348877
558477
558489
582211
621931
707073

RR210546578LB
RR210547216LB
RR210547437LB
RR217161444LB
RR210546842LB
RR210548905LB
RR217161135LB

01/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
03/06/2022
03/06/2022
02/06/2022
02/06/2022

26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
30/08/2022
29/08/2022
29/08/2022

26/08/2022 02/06/2022 RR217161170LB 729662
755448
757529
824085
835003
874293
933992
969811
1048011
1159922
1172435
1227405
1235168
1271063
1384686
1403191
1424106
1490564
1514877
1525758
1572920
1585315
1599765
1619243
1695725
1720090
1861760
1891665
1984842
2001615
2005888

RR210544930LB
RR210547091LB
RR217162158LB
RR217162351LB
RR217161033LB
RR210547454LB
RR217162087LB
RR217161930LB
RR217160761LB
RR217160996LB
RR210299148LB
RR210546520LB
RR217160982LB
RR217161988LB
RR217162816LB
RR210548843LB
RR210299390LB
RR210545113LB
RR217162538LB
RR217161740LB
RR217160687LB
RR210549035LB
RR217163025LB
RR210546710LB
RR210541916LB
RR210546330LB
RR210547573LB
RR210546255LB
RR217162294LB
RR217162780LB

02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
01/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
01/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
01/06/2022
01/06/2022
03/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022

26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
30/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022

26/08/2022 02/06/2022 RR210545294LB 2019025
2049440
2060998
2070142
2109425
2344418
2360864
2372944
2403988
2463302
2541686
2645411
2645925
2690278
2698256
2704672
2756060
2872078
2895333
2989206
3042831
3068631

RR210546405LB
RR210549353LB
RR210545189LB
RR210299240LB
RR210546649LB
RR217161299LB
RR217161268LB
RR210546723LB
RR210548018LB
RR217162113LB
RR217162348LB
RR217161245LB
RR210546785LB
RR217161824LB
RR217163105LB
RR210548225LB
RR210543188LB
RR210549129LB
RR210544121LB
RR217163079LB
RR217162714LB

تبدأ مدة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ

02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
01/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
03/06/2022
03/06/2022
01/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
02/06/2022
01/06/2022
01/06/2022

26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022

عن مدير الواردات باالنابة
فيكتوريا مقديس الياس
التكليف 524

٨

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٩٠السنــــة الـرابـعـة

جــان الــفــغــالــي

هل أحبط باسيل
خطة "«حزب الله"»؟
لم يعتَ ْد «حزب الله» ،منذ خروج الجيش
السوري من لبنان عام  ،2005على أن يقوم
أح ٌد من حلفائه «بالتشويش» على خططه
السياسية :نيابيا ً ووزاريا ً ورئاسياً ،وحتى
في التعيينات في المفاصل األساسية في
إدارات الدولة ،قام بك ّل «الهندسات» النيابية
والوزارية ،فش َّكل اللوائح اإلنتخابية ،موافقا ً
على المرشح الفالني ،وواضعا ً الفيتو على
مرشح آخر« ...ما َن» على هذا الحليف
ٍ
إلى درجة إسقاطه ،في خدمة مشروعه
الكبير ،وكما في النيابية كذلك في تشكيل
الحكومات ،كانت ك ّل االوراق في يده ،من
إسقاط إحدى حكومات الرئيس الحريري
آن واحد،
«بالنقاط وبالضربة القاضية» في ٍ
من خالل إستقالة ثلث أعضائها ،من الرابية،
بالتزامن مع اجتماع الرئيس سعد الحريري
مع الرئيس األميركي آنذاك باراك أوباما.
«هندس» الحكومات إلى درجة أنه في
إحداها ،وخالل فترة التشكيل ،سمَّى النائب
فيصل كرامي وزيرا ً من حصته الشيعية،
فكان عدد الوزراء السنة سبعة وزراء في
مقابل خمسة وزراء للشيعة.
ترك «حزب الله» رئاسة الجمهورية
شاغرة سنتين ونصف السنة ،إلى أن س ّلم
الجميع بأن رئيس الجمهورية هو العماد
ميشال عون ،فكان له ما اراد ،وخطط
ليكون رئيس «تيار المردة» سليمان
فرنجية هو الرئيس الذي سيخلف الرئيس
عون ،كيف ال و»حزب الله» هو «اآلمر
الناهي» الذي ال يُرد له طلب« ،وتمنياته
أوامر».
لكن حسابات حقل «حزب الله» لم
تطابق بيدر رئيس «التيار الوطني الحر»
جبران باسيل :تغيّرت اللعبة ،جهر «حزب
الله» بأن مرشحه إلى رئاسة الجمهورية
رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية ،لم
يكن ليجهر باالسم ،وبهذا الخيار ،لو لم
يكن «ضامنًا» ّ
أن حلفاءه سيسيرون فيه
انطالقا ً من ّ
أن جميع الحلفاء «سيكون
لهم فيه» .الشيء الوحيد الذي لم يكن في
حسابات «الحزب» ،هو أن يعترض رئيس
بشكل قاطع وحازم
«التيار الوطني الحر»
ٍ
وحاسم على هذا الخيار ،هنا أُسقِ ط في
يد «الحزب» ،فال هو قادر على التراجع
عن خيار فرنجية ،وال هو قادر على إقناع
باسيل به ،بعدما استنفد ك ّل محاوالته،
وال هو يملك «الخطة باء» ّ
ألن ترشيحه
لفرنجية لم يكن مناورة.
عملياً ،أحبط باسيل خطة «حزب
الله» الذي لم يعتَ ْد أن يضطر إلى تج ّرع
الكأس المرة بالتخلي عن فرنجية ،وهو
بالتأكيد لن يقبل بباسيلّ ،
وإل يكون قد
طعن فرنجية ،وهذا ما ال يريده وال يقبله،
وإذا اص َّر باسيل على الترشح ،فهل يقع
الطالق بينه وبين «حزب الله»؟
باسيل ليس فقط «الصهر المدلل»
للرئيس السابق العماد ميشال عون ،بل
هو نسخة طبق االصل عنه ،من حيث
نزعة الرفض لديه :في تشرين االول من
العام  ،1989زار االخضر اإلبراهيمي
لبنان واجتمع مع «رئيس الحكومة
العسكرية» العماد ميشال عون في قصر
بعبدا ،وعرض عليه أن يصطحبه إلى
السعودية ويجتمع مع الملك فهد ويختار
جميع الوزراء المسيحيين في حكومة
ما بعد االنتخابات الرئاسية ،وك ّل ذلك
بعد موافقته على اتفاق الطائف وإجراء
اإلنتخابات الرئاسية .رفض العماد عون
كل ما عُ ِرض عليه ،والسبب في ذلك أنّه
يريد أن يكون هو رئيسا ً للجمهورية.
هكذا التاريخ يعيد نفسه:
 ،1989العماد عون يرفض الجميع
ويريد أن يكون هو رئيسا ً للجمهورية.
 ،2022رئيس «التيار الوطني الحر»
جبران باسيل يرفض الجميع ويريد أن
يكون هو رئيسا ً للجمهورية.
كيف سيرد «حزب الله» على «الطعنة
السياسية» التي ّ
تلقاها ،وهو الذي جهر
بأنه يريد رئيسا ً «ال يطعن المقاومة»؟

اإلثـنـيـن  ٢١تشرين الثاني 2022

عودة :لن تستقيم األمور
إل ّ بتكوين عناصر الدولة
دعــا مرتوبوليــت بــروت
وتوابعهــا للــروم األرثوذكــس
املطران الياس عودة ك ّل إنســان
مســيحي اىل «أن يكون واعيا ً ّ
أن
كل ما يحصل عليه من نعم ما هو
إال من عطايا الله غري املحدودة»،
معتــرا ً ّ
أن «اإلمتحان األكرب الذي
يم ّر به البرش هو أن يبقوا أوفياء
للمعطي ،عرب مشــاركة العطايا
مع إخوتهــم البرش ،األمر الذي ال
ّ
واملتكبون الذين
يفهمه األنانيون
يجمعون وال يشــبعون ،ناسني
أنهــم يف لحظــة ،يف طرفة عني،
سينتقلون إىل حياة أخرى عادلة،
حيث سينالون جزاءهم».
ويف عظتــه خــال قــداس
األحــد يف كاتدرائيــة القديــس
ّ
«ألن
جاورجيوس ،أســف عودة
األنانيــة تتح ّكم بنفــوس ذوي
السلطة يف بلدنا» ،وقال« :يسعون
إىل توسيع أهرائهم ليخ ّزنوا فيها
ما جنــوه وســيجنونه ،بدال ً من
تحمّ ل مســؤولياتهم ومساعدة
املواطنــن عىل العيــش الهانئ
الكريم .املهم لديهم ّ
أن مصالحهم
مصانة وأنّهم يأكلون ويرشبون
ويع ّلمــون أبناءهــم يف الخارج،
فيما يــ ّ
ن املواطنــون وأبناؤهم
ساعني وراء رزقهم بعرق الجبني
والقهــر» .وســأل« :حتّى متى
يتناىس هــؤالء أن الربّ هو املالك
الحقيقي لك ّل ما لديهم؟ إىل متى
ينسون ّ
أن املوت يأتي عىل غفلة،
فيرتكوا ما جنــوه يف هذه األرض
عليها ،ويرحلــوا فارغي اليدين؟
ّ
للتخل
أما آن األوان للعمل الجدّي،
عن األنانيات واملصالح الشخصية
واألحقــاد ،والنظر بعــن الرأفة

"«التجدد للوطن"» تطلق وثيقتها
العبسي :لإلسراع بانتخاب الرئيس

ِّ
وشكلوا حكومة"»
«"إِنتخبوا رئيسًا

إىل شــعب خارت قواه سعيا ً وراء
فتات يســ ّد به جوعه؟ اسمعوا
صوت الــرب بواســطة رصخة
الضمــر .قومــوا بواجباتكم.
انتخبوا رئيســاً ،ش ّكلوا حكومة،
أصلحوا املؤسسات ،أعيدوا الحياة
للقضاء والعدالــة للناس ،أنريوا
حياتهم بالكهرباء الغائبة وبنور
األعمال الصالحة».
وشــدّد عودة عىل ّ
«أن ما يه ّم
الناس هو املســتقبل ،لذلك يجب
طي املــايض وأحقاده ،والت ّ
تخ ّ
طلع
اىل طريقــة للخروج مــن املأزق.
مراجعــة املــايض رضورية ألخذ
العرب ،وعدم تكــرار األخطاءّ .
لكن
اإلبطاء يف التقدّم ليس من مصلحة
أحد .فــإىل تدنّي األداء الســيايس
نشــهد تدنّيا ً يف األخــاق وجرائم
ورسقات لم تنج منها حتى أسالك
الكهرباء وأغطية املجاري الصحية
التي أصبحت مصيدة للعابرين .لن
تستقيم األمور إال بتكوين عنارص
الدولة ،أي رئيس وحكومة وإدارة
وقضــاء ،لتصبح فاعلــة ،تحكم
وتحاسب وتعاقب».

شــدّد بطريرك إنطاكية وسائر املرشق
للروم امللكيني الكاثوليك يوسف العبيس ،خالل
إطالق الوثيقة التأسيســية لحركة «التجدّد
للوطن» يف مؤتمر تشــاركي بعنوان ‹›الروم
الكاثوليك ،من ريادة التأســيس إىل هواجس
املصــر»« ،عــى رضورة اإلرساع يف انتخاب
رئيــس للجمهوريــة ما يجلــب الطمأنينة
واإلستقرار ،خصوصا ً ّ
أن أساس قيام السلطة
هو قيام األوطان».
وقال :لقد اخرتتم عنوانــا ً هو «التجدّد
للوطن» .التجدّد غري التجديد .التجدّد يعني أن
يبدأ الجديد الذي نبغيه فينا ،أن نبدأ فنجدّد نحن
أنفسنا قبل أن نجدّد اآلخرين ،حتّى الوطن ،أو
أن نطلب منهم أن يتجدّدوا» .تابع« :أن نجدّد
ذهنيّتنا ،عقليّتنا ،مفاهيمنا ،أنماط تفكرينا
ّ
نتخل عن أنماط
وعملنا .ذلك ال يكون ّإل بأن
وكليشيات كانت صالحة ومفيدة يف املايض بيد
أنّها ما عادت تصلح وتفيد يف أيّامنا» .وختم:
«ال نريد أن نكون طائفة تطوف حول نفسها يف
دائرة خانقة وقاتلة تنتهي بالزوال ،بل نُريد أن

ّ
نتنشق حرية وال
نطوف يف ك ّل لبنان وخارجه
نعرف حدودا ً وكنيستنا منفتحة وفيها يلتقي
ويتصالح الجميع ويتعــاون الجميع ،وفيها
يتسع الجميع» .وحرض املؤتمر املطارنة :إدوار
ضاهر ،إييل حداد ،جــورج بقعوني ،جورج
اسكندر وكريلس بســرس ،والنوّاب :ميشال
موىس ،جورج عقيص ،ملحم الريايش وغادة
أيوب ،الوزير السابق أالن حكيم ،رئيس املجلس
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي شارل عربيد،
املدير العام ألمــن الدولة اللواء طوني صليبا،
رئيس بلدية زحلة أســعد زغيب ،رئيس بلدية
القاع بشري مطر ،رئيس بلدية املختارة روجيه
العيش وشخصيات وأعضاء حركة التجدد.

تحالف» "التيار" »«" -الحزب" »" -أمل"»
يفوز بنقابة أطباء األسنان
الوطني الح ّر» و»حزب الله» و»أمل» يف
فازت الئحة «النقابة للجميع» املدعومة من «التيــار
ّ
انتخابات نقابة أطباء األسنان التي جرت أمس يف بيت الطبيب ،بكافة املقاعد الـ 7من دون حصول
أي خرق من قبل مرشحي الئحة «نقابيون» .وشارك يف العملية  956طبيبا ً مقرتعاً.
من جهتها ،اعتربت هيئة أطباء األسنان يف «التيار» ،أن «الفارق الكبري الذي حققوه يعكس ثقة
األطباء بأدائهــم النقابي ومناقبيتهم وعملهم الدؤوب يف خدمة النقابة واألطباء» .بدورها اعتربت
وحدة املهن الح ّرة يف «حــزب الله» ،أن الفوز بكامل املواقع الســبعة يف مجلس النقابة وصندوق
التعاضد ينبغي أن يدفعنا أكثر للتعاون والعمــل مع األفرقاء كافة» .من جانبه أعلن مكتب املهن
الح ّرة املركزي يف «أمل»« ،وضع إمكاناته بترصّ ف أطباء األسنان «يف هذه الظروف الصعبة».

مســـاحة حـــرّة

إنحالل الدولة اللبنانية في ذكرى اإلستقالل
الـبـروفسـور أنـطـونـيـوس أبـو كـســم

(*)

لم تشــهد الجمهورية اللبنانية أزمة كتلك التي
نعيشها اليوم .أزمة متعدّدة األوجه :اقتصادية ،مالية،
سياسية ،مؤسســاتية ،قضائية ،تربوية ،اجتماعية،
صحيّة ،قيَميّة وســيادية .بمناسبة ذكرى االستقالل
التاسع والســبعنيّ ،
إن األزمة السيادية تنبئ باألسوأ.
بالرغم مــن تطوّر مفهوم الســيادة ج ّراء اتســاع
العالقات الدوليّة ،إال ّ
أن تدمري أركان الســيادة ج ّراء
انحالل مؤسسات الدولة ،يبقى األخطر.
ّ
إن ســيادة الدولة الداخلية تهتــ ّز ك ّل يوم ج ّراء
انتهاك سيادة القانون .بدل أن يكون القانون هو الح ّل
والعنرص الناظم للمجتمع ،أصبح تطبيق القانون هو
املشكلة .فالته ّرب من تطبيق القانون واالستقواء عىل
القانون عرب ممارسات َقبَليّة شا ّذة يرضبان ما ّ
تبقى
من هيبة ِم َ
رف َقي القضاء والعدل.
املؤسسات الدستورية تتع ّ
طل ،بسبب االستقواء
عىل الدســتور عرب انتهــاك روحه ،حيث أنشــئت
املؤسسات الدستورية لتعمل لصالح املصلحة العامة
وليس ملصالــح فئوية ومذهبيّة وميليشــياويةّ .
إن
اســتنباط الحلول خارج املؤسســات بغية تسيريها
يشــ ّكل انتهاكا ً لســيادة الدســتورّ .
إن ك ّل تسوية
سياسية تهدف إىل االنقالب عىل القانون بغية تحوير
وظيفته ،ليست ّإل مظهرا ً من مظاهر انحالل الدولة.
فبدل أن يكون القيّمون عىل تطبيق الدستور والقانون
بشكل عام هم رجال دولة ،لألســف ليسوا ّإل رجال
عمــل ينتهجون كتاب
ســلطة ،يعملون لدى أرباب
ٍ
عبادة املال والسلطة.
أيّ دولة تدّعي الســيادة ونــوّاب األمّ ة يجهلون
الدســتور؟ أيّ دولة تدّعي الســيادة ونوّاب األمّ ة ال
يجيدون تفســر أحكام الدســتور؟ أي دولة تدعي
السيادة واحرتام الدستور ،يمثّل نائب يف الربملان رئيس
الدولة (وحتى بعــد انتهاء واليته) يف عملية مفاوضة
عقد املعاهدات الدوليــة يف ظل وجود وزير للخارجية
والسلك الدبلومايس؟ أي دولة تدّعي السيادة ،ورئيس
حكومتها يربر رفع الرضائب ورفع الرسوم الجمركية

فقط استجابة إلمالءات صندوق النقد الدويل؟
أيّ دولة تدّعي الســيادة ورؤســاء امليليشيات
وأمراء الحــرب األهلية يضعــون مواصفات رئيس
الجمهورية العتيــد ويحاولون فرضهــا باالبتزاز؟
أيّ دولة تدّعي الســيادة ورؤســاء امليليشيات فيها
يحارضون بالسيادة يف حني أنّهم يعملون لصالح دول
أجنبيّة ويأتمرون بها لتنفيذ أجنداتها؟
أي دولة تدّعي السيادة ،ويفرض مبعوث أجنبي
عــى أركان الحكم واملقاومة إقرار اتفاقية ترســيم
منقوصــة مع العدو خــارج إطار القانــون الدويل
واملؤسســات الدســتورية؟ أي دولة تدّعي السيادة
تقايض عىل حــدود الوطن مقابل رفع العقوبات عن
سياسيني متّهمني بالفســاد؟ أيّ دولة ذات سيادة،
تت ّم فيها التســوية ما بني ملف قضائي مقابل ملف
دبلومايس يتع ّلــق بعالقات لبنان الخارجيّة؟ أيّ دولة
أجنبي؟ أيّ دولة
ري
ّ
ذات سيادة ترتعب من تغريدة سف ٍ
ذات سيادة يتخاطب مســؤولوها خارج املؤسسات
عــر التغريــدات؟ أيّ دولة ذات ســيادة وصل فيها
مستوى التخاطب إىل لغة الشتائم عرب التغريد؟ هناك
لغ ٌ
ط ما بني تقمّ ص شخصيّة العصافري وما بني إتقان
لغة العصفوريّة.
أي دولة تدّعي السيادة ،وسفري دولة أجنبية ين ّ
ظم
مؤتمرا ً بشأن تطبيق دستور الدولة املعتمد لديها ،بل
وتتدافــع «الزعامات» للجلــوس يف املقاعد األمامية،
وتنتظــر إىل «ما بعد بعد» انتهــاء االحتفال اللتقاط
صورة وقوفا ً لربما تُحَ ِّس ُن من صورتها وحظوظها.
وطني وتقبل
أيّ دولة ذات ســيادة لديها جيش
ّ
بوجــود ســاح متف ّلت بيــد أحزاب وميليشــيات
وعصابات وفنّانني؟ أيّ دولة تدّعي الســيادة تطالب
جيشــها بحماية الوطن فيما ترتكه جائعاً؟ أيّ دولة
تدّعي الســيادة يســافر مواطنوها للقتــال يف دول
دول أخرى؟ أيّ دولة تدّعي
أجنبيّة للدفاع عن مصالح ٍ
السيادة ،تُه َّرب إليها ومنها املحروقات دون حسيب بل
بوجود رقيب؟ أيّ دولة تدّعي السيادة يهاجَ م جيشها
ملحاربتــه عصابات تجّ ار املخــدّرات؟ أي دولة تدّعي
الســيادة تخاف قواها األمنيّة مــن توقيف متّهم أو

محكوم بنا ًء إلشارة قضائية؟
أيّ دولة تدّعي الســيادة وتطلــق عىل املهجرين
والوافدين السوريني الجئني ونازحني؟ أيّ دولة تدّعي
الســيادة وتُنهَ بُ أموال مواطنيها وتتهيّب محاكمة
السارقني؟ أيّ دولة تدّعي الســيادة واملتهمون فيها
يقاضون القضاة؟ أيّ دولة تدّعي الســيادة والقضاء
فيها قائم عىل مبدأ عرقلة سري العدالة؟ أيّ دولة تدّعي
الســيادة وقضاتها مرضبون فقط لسبب عدم زيادة
رواتبهم ،يف حني ّ
أن عبادة املال تتضارب مع عبادة الله
الذي هو ميزان العدل؟ أيّ دولة تدّعي السيادة وحقوق
اإلنسان مقيّدة حيث ال يستطيع املواطن السفر بسبب
أزمة إصدار جوازات الســفر؟ أيّ دولة تدّعي السيادة
ومئات املوقوفني يقبعون لســنني يف السجن من دون
محاكمة عادلة؟ أيّ دولة تدّعي الســيادة يصدر فيها
عفو خاص للمحكومني بعد وفاتهم؟ أيّ دولة تدّعي
الســيادة تخاف مواجهة ضحايا الجرائم الكربى؟ أيّ
دولة تدّعي الســيادة وتخاف أن تُ ِ
عامل الدول األخرى
باملثِل؟
أيّ دولة تدّعي السيادة يجوع شعبها وال تجتمع
الحكومة التخاذ اإلجراءات الالزمة بســبب مناكدات
سياسية؟ أيّ دولة تدّعي السيادة ال تق ّر موازنة الدولة
العامة بشكل دستوري؟ أيّ دولة تدّعي السيادة وتُغ ِّلب
العملة األجنبيّــة عىل العملة الوطنيّة؟ أيّ دولة تدّعي
السيادة وجامعاتها تبيع آالف الشهادات املزوّرة؟ أيّ
رسق أموال جامعتها الوطنيّة
دولة تدّعي السيادة وتُ َ
بغطاء بعض أركان السلطة؟
أمّ ا السبب األســايس النحالل الدولة فهو فقدان
سيادة الضمري وفقدان سيادة الكرامة وفقدان سيادة
اإلنسانية لدى أغلبيّة املســؤولني .ويبقى االستقالل
ذكرى اندحار الجيوش األجنبية عن األرايض اللبنانية،
فيما نحتفل اليــوم باندحار األدمغــة اللبنانية عن
األرايض اللبنانية نحو الدول األجنبيّة.
وإنّمــا األمم األخالق ما بقيــت ،فإن هم ذهبت
أخالقهم ذهبوا وذهب الوطن!
(*) محا ٍم دويل وأستاذ جامعي

تحـــت المجـــهر
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دم والرفض والتأييد
اله َوس وال َن َ
«"ترِند»" الـ"»تاتو"» بين َ

«"أنا مؤمنة جدًّا ...لكن جسدي ملك لي!"»
المواضيع المثيرة للجدل ال تنتهي هذه األيام .لكن هاكم واحدًا بصيغة سؤال بعيدًا عن األعطاب السياسية – االقتصادية
ّ
الماسكة بخناق البلد :هل َ
وفن بحدّ ذاته»؛ «سخيف هدفه لفت األنظار»؛
ت مع التاتو أو ضدّه؟ ويأتي سيل اإلجابات« :جمال
أنت/أن ِ
ُ«عقد نفسية ال أكثر»؛ «مازوشية وحب إيذاء الذات»؛ «ظاهرة مقيتة ومثيرة لالشمئزاز»؛ «تشويه لصورة الخالق» و»حرية فردية ال تعني إال
صاحبها» .آراء كثيرة ووجهات نظر أكثر .وحابل الديني والطبي يختلط بنابل الفني والشخصي .أهي مجرّد موضة؟ ثمة ما هو أبعد.
كــاريــن عــبــد الــنــور

جماله ،ومنها الوشم .أما الثاني ،اعتبار ترك
الزينة بأنواعها كافة إحدى الفرائض الدينية
التي يجب التقيّد بها صيانة لطبيعة اإلنسان
العاقلة وذلك باالســتناد إىل «و َِممَّا يُو ِقدُو َن
َ
اع َزبَ ٌد ِّمثْلُ ُه
عَ َليْهِ ِف الن َّ ِ
ــار ابْت َِغاء حِ ْليَةٍ أ ْو َمتَ ٍ
(الرعد .)13 :فالزينــة ،برأيهم ،تحيله عن
رعاية جوهره الباقــي ،أي روحه العاقلة،
وتوجّ ه اهتمامه وســعيه لتجميل مظهره،
أي جسده الفاني .لذلك ،يُعترب الوشم عندهم
ِّين»
مح ّرما ً دينياً .مع ذلــك« ،ال َ إ ِ ْك َرا َه ِف الد ِ
(البقرة ،)256 :غري أنه يُحســن باإلنسان
العاقل رعاية روحه وجسده وصيانتهما من
كل ما يفسدهما.

ّ
قصتنا مع األوشــام ،نحن وأســافنا
اآلدميون ،تعــود إىل ما قبل العرص الحجري
الحديث .أي إىل ما ال يقل عن  5000ســنة
خلت .موروث شــعبي وثقايف ،إن شــئت،
بأبعاد مختلفة آثاره تمت ّد من جبال األنديز
مرورا ً بمرص القديمــة والصني وصوال ً إىل
أالسكا وما قبلها وبعدها .أما االستخدامات
عرب العصور ،فشملت الشعوذة والتزيّن كما
التفاخر والتشايف .أغلب الظن أن «املوضة»
راحت تنتــر باضطــراد يف ديارنا خالل
العقود الثالثة األخــرة كإحدى الصيحات
املستوردة من هناك ...من بالد الغرب .فهل
صحيح أن الوشم يد ّل عىل اضطراب الصحة
النفسية لصاحبه؟ كيف يربّر الشباب اللجوء
إليه؟ وما رأي علم النفس والطب والدين يف
كل ذلك؟

إحذروا األمراض

ال مشكلة ...إل ّ إذا

نبدأ مــع االختصاصية يف علم النفس،
الدكتــورة كارول ســعادة ،التي تنطلق يف
حديــث لـ»نداء الوطن» مــن قِ دَم ظاهرة
األوشــام بأبعادها االجتماعية والنفسية.
فالوشــم يرتبط ببعض املعتقــدات عند
لوك إستثنائي
اإلنسان ويتحوّل إىل وسيلة لتخليد الذكريات
أول وشــم عىل عنقي بعمر الثالثة عرشة.
أو مراحل معيّنة من الحياة ليخلق صاحبه
كانت فكرة جديدة و»صار وشم يج ّر وشماً»
يف جســده ذاكرة لها .ويف حــن ال يمكن
كأنه إدمان ،وهــا أنا اليوم أتمتّع بأكثر من
ربطه بشكل مبارش بأي أمراض أو مشاكل
مئة وشــم عىل جسدي» .نســألها من أين
نفسيةّ ،إل أن الوشم يمكن أن يرتبط بواحدة
جاءت بالفكرة أصــاً فتجيب أنها اعتادت
منها أو أكثر بصــورة غري مبارشة .كيف؟
منذ ســن التاسعة عىل شــطب يدها كلما
«يف حال تَرافق الوشــم مع أنماط سلوكية
شــعرت بالضيق ،فراحت الحقا ً تستعيض
معيّنــة يف التفكري أو مع مشــاكل محدّدة
عن شطب نفســها ّ
بدق األوشــام كونها
يف الشــخصية ،يخلق ذلك تداعيات سلبية
تمنحها شعورا ً مماثالً ...التل ّذذ بألم اإلبرة.
عىل حياة الشــخص االجتماعية والعائلية
لكن ماذا عــن نظرة املجتمع؟ «هناك
والعاطفية واملاديــة وغريها .وهنا يصبح
من يشــتمني وينظر إيل ّ بــازدراء ،وهناك
جزءا ً من شخصية الفرد التي غالبا ً ما تتّصف
مــن يُعجب بي كثرياً .النظرة الســلبية ال
بالحدّية» ،كما ترشح ســعادة .وهكذا تبدأ
تؤثّر بي لكنــي أفرح بإعجــاب البعض
املشكلة بالظهور من خالل التهوّر والتق ّلبات
بمظهري وبشخصيتي» .أما عن عالقاتها
املزاجية واالكتئاب والســوداوية فتتحوّل
العاطفية ،فتشــر إىل أنها تبحث دوما ً عن
أشكال الوشم إىل رمز لتلك السوداوية.
يف بعض األحيان ،يصبح الوشم إدمانا ً
رشيك يشبهها إذ ال يمكنها تقبّل «شخص
عادي» ،والدليــل أن حبيبها مهووس هو
أشبه بـ»فشــة خلق» لصاحبه ك ّلما انتابه
اآلخر باألوشام .نسألها ما
غضب أو شــعور ما بعدم
العمل يف ما لو ندمت يوما ً
االرتياح .كمــا يمكن أن
عىل مظهرهــا ،فتؤكد أن
يميس مصدر لذة بوصفه
سعادة :اإلنتشار السريع
ال مــكان للندم يف حياتها
وسيلة لـ»تجريح» الجسد
لظاهرة التاتو مر ّده إلى
إذ هي تنظر إىل جســدها
أو تعذيبــه« .هنــا نتكلم
باعتباره لوحة فنية« .لن
عن مشاكل عىل مستوى
ازدياد منسوب الحرية
الشخصية يمكن أن تش ّكل الشخصية والتعبير عن الذات أتوقف عنــد العدد ،»100
كما تتوجه نور ملنتقديها
داللة عىل حالة مرضية»،
خاتمة «أنا شخص مؤمن ج ّدا ً لكن جسدي
تضيف سعادة« ،من دون أن ننىس أن الوشم
بــاق عــى األرض والله
ملك يل .الجســم
قد يصبح من منظار صاحبه غطاء يخفي
ٍ
يحاسب أرواحنا ال أجسادنا».
من خاللــه تراجع ثقته بنفســه ليوحي
للمجتمع بعكس ذلك».
مخلوق فضائي؟
نسأل عن االنتشــار الرسيع لظاهرة
إياد ،الشــاب ّ
امللقب بـــ ،EDDيروي
التاتو ،فتعزو ســعادة األســباب إىل ازدياد
لنا حكايته أيضاً .هو الذي ســبق وزرع 44
منسوب الحرية الشــخصية والتعبري عن
وشما ً عىل جســده كان أوّلها كلمة «ثورة»
الــذات ،إضافة إىل تقبّــل املجتمع لها أكثر
مع قلــب ،لكنه رسعان ما قــام بتغطيته
فأكثر ما ســمح للفرد بإظهارها بوضوح.
ملا سبّبه من مشــاكل مع الجهات األمنية.
التح ّرر عىل عدة مســتويات ،مرده اىل تأثري
بدأت الفكرة تراوده منذ عمر الحادية عرشة
اإلنرتنت ووســائل التواصــل االجتماعي
ليواجَ ه برفض حــا ّد من أهله« :واحد متيل
والرغبة يف تقليد املشاهري من نجوم الرياضة
مفروض يكون َشكلو أرتب ِبن َ َ
ظرن .أنا ابن
وممثّلني وفنانني ،عوامل ساهمت مجتمعة
مهندس ومن عيلة ّ
مثقفة سياســياً» ،عىل
«الرتند» يف صفوف املراهقني
يف ترسيخ ذلك ِ
حد قوله .لكن رغم ذلك EDD ،أدمن اللعبة
وطالب الجامعات.
حيث يعرتف اليوم أن ال يشء يريحه أكثر من
الشعور بوخز تلك اإلبرة.
ما بعد الـ...100
إىل مثل ّ
نغــوص بعــض الــيء يف طفولته،
حس ننتقــل .نور ،ابنة الـ23
فنكتشــف أنه كان ّ
يعب عن نفســه من
عاماً ،تخربنا عن األوشام املنترشة بسخاء
خالل وضع رســومات عىل جدران غرفته.
فوق أنحاء جســدها« :أذكــر جيّدا ً كيف
وقد قام الحقا ً بنقل كافة تلك الرســومات
تع ّرضت للرضب من أختي حني قمت برسم

هوس

د .كارول سعادة

إىل ...جســده« .أنــا أصغــر إخوتي وكان
يُمنع عيل ّ التعبري عن مطلق أمر إال إذا كان
مفيداً ،فاعتدت الصمت ورصت ّ
أعب بطرق
مختلفة» ،كما يقول .فالهدف بالنسبة إليه
ليس لفت األنظار ،إذ هو يتكلم دون التنبّه
كثــرا ً إىل ردود األفعال .لكنــه ال يخفي أن
نظرة املجتمع تزعجه ويخترصها بـ»كأني
مخلوق غريب نازل من الفضاء».
ثمة شــعور بالندم يرافقــه مع ذلك.
فبعض الرســوم تذ ّكره بفرتات من حياته
يريــد محوها مــن ذاكرته ،لكــن ال حل
ســوى بالتعايش مع الواقع .أما عالقاته
فهي مح ّ
ط معاناة مرتبطــة بذلك الواقع:
«مشكلتنا الجهل وليس الدين .أنهيت عالقة
جميلة بســبب رفض أهل الفتاة يل ...كان
أهون يعلقوا يل مشــنقتي قبل ما يفوتوني
عىل بيتن».

الجسد هيكل الله

نذهــب إىل مرجــع ديني مســيحي
لنســتفرس عن موقــف الكنيســة حيال
املوضوع فنســمع منه ما يــي« :ليس يف
الكتاب املقدّس ما يشــر فعليا ً إىل األوشام
ّإل أننا نجد يف سفر الالويني يف العهد القديم
اآلية التالية :وال تجرحوا أجســادكم مليت،
وكتابة وسم ال تجعلوا فيكم :أنا الرب (ال
 .»)28:19أما خلفية «النهي» يف اآلية
املذكورة فتعود إىل أن الناس كانوا
يجرحــون قديما ً أجســادهم
حزنا ً عىل فقدان شــخص
قريب ،يف حني كان ثمة
أشــخاص يقومون
برســم األوشام

املوقف الدينــي إذا ً واضح ال لبس فيه.
لكن نعود إىل الــرأي الطبي البحت .فالحرب
واملواد املستخدمة يف صناعة األوشام كما إبر
الوخز ،كما تشري مصادر طبّية متعدّدة ،قد
تؤدّي إىل إصابة صاحب الوشم بالتهاب الكبد
الفريويس أو فريوس نقص املناعة املكتسبة
يف حــال عدم تنظيف املعدات املســتخدمة
جيّداً .وهو ما ّ
يفس منع صاحب الوشــم
من التربّع بالدم خشــية نقله الفريوسات
أو البكترييا يف حــاالت مماثلة .هذا ناهيك
عن مخاوف من تســبّب األلوان املستعملة
عىل األجســاد تصويرا ً آللهة األصنام التي
يف صناعــة الحرب باألمــراض الرسطانية،
يعبدون .صحيح أن العهد الجديد لم يتطرق
وخاصة الجلدية منها .ويعود ذلك إىل احتواء
إىل األمر ،لكن يجب أال ننىس أن أجســادنا
األلوان عــى مر ّكبــات «آزو» التي تتحلل
هي هيكل الله وليســت ملكنا ،كما يضيف
تحت أشــعّ ة الشــمس إىل مواد كيميائية
املرجع.
مرسطنة.
قبل أشــهر ،أصدر االتحــاد األوروبي
حالل وحرام ...وال إكراه
قانونا ً يمنع اعتماد الكثري من املواد الداخلة
الوشــم مح ّرم يف الدين اإلسالمي وهو
يف تركيبة األلوان املســتخدمة يف األوشــام
كبرية من الكبائر ألن الرســول لعن الواشم
 وعددهــا  4000مكوّن كيميائي  -ما أثارواملستوشــم ،يقول لنا أحد
زوبعة من االعرتاضات .أما
مشايخ أهل السنّة .فالوشم
يف اليابان ،مثالً ،فالتاتو ما
مح ّرم عىل الرجال والنســاء
زال ممنوعا ً قانونا ً ويع ّرض
نور تتمتّع بأكثر
يف أي مكان من الجســد وال
أصحابــه ملضايقــات
يجوز ملؤمن أو مؤمنة تعاطي من مئة وشم على
بالجملة .بالطبع ،الحرية
ذلك .وأضاف« :الله أبدع فينا جسدها والبقية تأتي الفردية ليست – وال يجب
هذا الجسد من أجل أن يبقى
أن تكون  -موضع نقاش
جماله فيه ...ويجــب املحافظة عليه ألن
طاملا هي ال تتجــاوز حدود حرية اآلخرين.
اإلنســان ال يعلم ما هي حاجة هذا الجسد
والجدل مســتم ّر عىل قدم وساق يف أوروبا
واليابان ،ليس ّإل .فهل من ّ
بالتحديد» .لكنه أردف أن الوشــم حالل يف
يتوقع أن يُحسم
حالتــن :إذا أتى عالجا ً ألحــد األمراض أو
عندنا يف أي وقت قريب؟
أمكنت إزالته بسهولة ،مثل الحنّة ،بعيدا ً عن
وخز اإلبر وظهور الدم.
رأي دينــي ثالث زوّدنــا به باحث
ّ
متخصص بالتنظيم الديني لدى طائفة
املوحّ ديــن الدروز .بحســب الباحث،
يمكن فهم موقف الــدروز الديني
من الوشم يف كتابات مرجعيّاتهم
الروحيّة من خــال مرتكزين
رئيســيّني :األول ،اعتبار أن الله
وهب اإلنسان الجسد آلة رشيفة
لخدمة روحه العاقلــة ،وح ّرم
عليه كل ما يرضّ بصحته ويشــوّه
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وهجوم شرس على ميريام فارس
جدل ٌ محموم
ٌ
ً
معركة من نوع آخر ،فباإلضافة الى
شهدت عطلة نهاية األسبوع
ن وانتماءا ٍ
ت وفق الفرق المشاركة في
انقسام اللبنانيين الى ألوا ٍ
«المونديال» ،انشغل هؤالء بمعركة جديدة بطلتها ميريام فارس.
وهكذا انقسموا الى معسكرين على خلفية أغنية Tukoh Taka
ً
التي انطلقت في  18تشرين الثاني الحالي،
معلنة افتتاح كأس
العالم للعام  .2022وتتعرّض ميريام فارس التي اختيرت للعمل

لهجوم ٍ شرس يصل حدّ اإلجحاف كون بعض التعليقات سعى
جاهدًا إلسقاط صفة النجومية عنها ،واصفًا إ ّياها بأبشع الصفات
والمفردات .وأطلقت األغنية في فيديو من إخراج إدغار ستيفيس
وخوان فيليب زوليتا مع لقطات من مباريات كرة القدم ،ووصالت
لميريام فارس ومالوما في الصحراء وأخرى لنيكي ميناج في
ة للمش ّ
حافل ٍ
جعين.

ســــيــــلــــفـــانـــا أبــــي رمــــيــــا
َ
فريقني ،األول
انقســمت اآلراء بني
شــجّ ع مرييام وأثنى عىل أدائها العاملي
واالحرتايف الذي كشــف صورة مرموقة
للبنان ّ
ملقبا ً إيّاها بـ»شــاكريا العرب»،
والثاني اختــار التجريح بهــا ونعتها
بالنســخة املق ّلدة عن شــاكريا ،منتقدا ً
كذلك بدلــة رقصها التي وفــق قوله ال
تعكس الهوية العربية.
قد تكون أغنية كأس العالم «عادية»
وكلماتها «ركيكة» ال ترقى إىل مســتوى
الحــدث الذي تمثّلــهّ ،إل أنــه ال يُن َكر
الحضور الحيوي واالنســيابي العفوي
الــذي ْ
أض َفته مرييام عــى الكليب .وما
من أمر يربّر هــذا الهجوم الرشس ضد
نجمة تتصدّر ك ّل مــ ّرة قائمة الفنانات
االستعراضيات بخرصها ّ
اللي وحركاتها
العفوية الخفيفة ،علما ً ّ
أن «توكو تاكا»
احت ّلت املركز األوّل عىل تطبيق «أي تونز»
أمريكا متغ ّلبة عىل أغنية  Unholyلسام
ســميث وكيم بيرتاس ،مــا يجعلها أول
ّ
تحقق
أغنية لــكأس العالــم يف التاريخ
ولكل الحق
هذا املركز .وألن الناس أذواق
ٍ
باإلعجاب أو الرفض ،تواصلنا مع الوسط
الفني لنقف عند آراء البعض بأداء مرييام
وبموجة الر ّد القايس التي طالتها.
أس َ
ِ
ف املوسيقي غسان يمّ ني لحملة
الغرية والحقــد واالنتقــاد التي طالت
مرييام فارس بدال ً من االحتفاء بوصول
ٍ
حــدث عاملي .وقال:
نجمــة لبنانية إىل
«مع ذلك ال تُخفى الطريقة املســتف ّزة
التي تط ّرقت فيها مرييام بشــخصيتها

غسان ّ
يمين

خانيتو

االســتفزازية إىل األغنية ،حيث رصّ حت
أنّها هي مــن كتبت الكلمــات واللحن
ّ
وكأن العمل ك ّلــه من صنعها» .ووصف
يمّ ني األغنية بأنها «ليست أجمل أغاني
املونديال فما سبقها كان أجمل وأنجح
يف الكلمــات واأللحــان والجــو العام
للفيديو كليب» ،إال أنــه أ ّكد معارضته
حملة السخرية التي تع ّرضت لها مرييام
ومقا َرنتها بشاكريا وهو أمر غري عادل.
املد ّرب العاملي خانيتو وصف مرييام
فارس بالشخص املبدع واملوهوب ألقىص
الدرجات ،وقال« :أنا شــخصيا ً ّ
حضت
معها فوازير رمضــان .وعىل عكس ما
يُقال ويُشــاع هي نجمة وص َل ْ
ت بنا إىل
ّ
تســتحق
العاملية باحرتافيةٍ عالية وهي
ك ّل هــذا النجــاح» .وأ ّكــد ّ
أن اللوحة
التي رأيناها يف أغنيــة االفتتاحية غني ٌّة

نضال األشقر

بـ»ملســة مرييام الخاصة والســحرية
وحركاتها الراقصــة التي تعرف «كيف
تحاكي جمــال املوســيقى وضخامة
الحدث الذي اختريَت لتمثّله».
أما املمثلة املرسحيــة القديرة نضال
األشقر ّ
فعبت عن دعمها النجمة الشابة
بالقول« :دائما ً ما أراقب مســرة ك ّل فنان
بك ّل محبة وأشعر بالفرح لكل إنجاز لبناني
أراه ،ومرييــام فارس فنانة مميزة تم ّكنت
من الوصول باحرتافيةٍ وذكاء ،وعىل عكس
ما يُقال هي لم تق ّلد أحدا ً ورقصها ال ّ
يمت
لشاكريا بصلة» .وأشارت إىل ّ
أن ملرييام لونها
ككيان فردي.
الخاص وفنّها الذي يميّزها
ٍ
وختمت« :أهنّئهــا من كل قلبي وأقول لها
لم يُخطئ من اختاركِ للمشاركة يف مثل هذا
كنت َ
ِ
العاملي الضخمِ ،
ورفعت
«قدّها»
العمل
ّ
اسم لبنان وك ّل لبناني».

أليس مسابكي

أســتاذة الرقص واملصممــة أليس
ِ
يستطع
مسابكي استغربت كيف أنه «لم
البعض االســتمتاع باللوحة الرائعة التي
أدّتها مرييام يف املونديال» ،وقالت« :رقصها
احــرايف ّ وجميل وأنا فخــورة بما قدّمته
للبنان عىل شاشات العرب والعالم».
ٍ
حديث مــع الفنان زين العمر
ويف
الــذي كان أوّل من دعــم مرييام عرب
«تويرت» قــال« :ألف مــروك ملرييام
فارس واللــه يوفقها ،أنا أوّل من بارك
لها عــر صفحتي عىل تويــر .هذا
فني ضخم ،وهي قدّمَ تْه
عمل ريايضّ
ّ
بصور ٍة الئقــةٍ وهذا النجاح هو نجاح
لك ّل لبناني يعشــق لبنــان» .وأردف:
«يكفي أنه بوجودها لبنان موجود يف
قلب الحدث عىل كل شاشات العالم».
أمّ ا عن الحملة التي تع ّرضت لها فع ّلق

نديم شرفان

زين العمر

بالقول« :أنــا ما بحب تابــع العالم
الفاشلني والحقودين بكل رصاحة ما
ُ
شــوفن ...مرييام
شفتُن وال بهمّ ني
ناجحة وهني ّ
يل فاشلني».
مــن جهته ،أثنــى مصمم الرقص
ِّ
ومؤســس فرقة «ميّاس» التي وصلت
أخــرا ً للعاملية ،نديم رشفــان عىل أداء
مرييام الراقص يف الفيديو العاملي قائالً:
«مرييــام فخ ٌر للبنــان وللعالم العربي
ك ّله ومشــاركتها يف املونديــال مح ّ
ط
نجاح» .ومــن وجهة نظر مهنية ويف ما
يخص تقنيــات الرقص االحرتافية قال:
«إســمحي يل بالقول ه ّزة خرص مرييام
فارس أقوى بألف مرة من شــاكريا»،
مؤ ّكدا ً أن االنتقــادات املؤذية «ال تطال
إال من نجح ووصل إىل أماكن لم يتم ّكن
غريه من بلوغها».
وأُعجــب مصمّ ــم الرقــص مايك
بالوديــان بــأداء مرييام الــذي «يفوق
رائع وأدا ٍء
«برقص
االحرتافية» فقد برزت
ٍ
ٍ
يخطف األنفاس» .وقــال« :مهما انتقد
البعض وحاول التجريــح ذلك لن يمح َو
حقيقة نجاحها يف أغنيةٍ عامليةٍ بموسيقى
رائعة وأغنية راقصة مدهشة».
مديرة الكونرسفتوار السوبرانو هبة
القواس اعرتفت أنها لم تتمكن أن تشاهد
الفيديو كامالً بعد لكنهــا أكدت ّ
أن «أيّ
ٍ
بحدث عاملي مهم يجب أن
لبناني يشارك
ّ
نفرح ونفخر فيه» .وقالت« :أنا لم أطلع
عىل العمل كما يجب وبالتايل ال أستطيع
إبداء رأيي فيه ،لكــن أؤكد محبتي لكل
مشــارك يف صناعة هذا الحدث وخاصة
لكل لبناني يُختار للمشاركة فيه».

مايك بالوديان

هبة القواس

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تعاني قلقا ً دائماً ،صارح
الحبيب وقد يفاجئك بوقوفه
إىل جانبك ومساعدته لك.

تجنّب املشاكل العاطفية التي
وقعت فيها سابقا ً وتع ّلم منها
خشية الوقوع فيها مجدداً.

بوادر حلول يف األفق ألزمة
هدّدت العالقة بالرشيك ،ومبادرة
صغرية منك تعيد تصويب األمور.

الكذب لن يكون يف مصلحتك
يف التعامل مع الرشيك،
وخصوصا ً أن أسلوبك يف هذا
املجال لن يفيدك

تتمتع بحماسة وحيوية
مضاعفة تزيدك ارصارا ً عىل
التغلب عىل ما يدور يف العالم .

تتزود بطاقة كبرية
تساعدك عىل اجتياز
العقبات ومنها الصحية.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

حافظ عىل صربك وهدوئك،
وال ترتك انفعاالتك تتخذ
القرار عنك.

كن حاسما ً يف بعض األمور
ومتفهما ً يف بعضها اآلخر،
وخصوصا ً أن الرشيك ال يملك
القدرة عىل املواجهة.

حاول أن تتجنب الجداالت
العقيمة مع أفراد العائلة ،ور ّكز
عىل امله ّم وعىل السالمة العامة.

إذا كنت تشعر بأن االستقرار مع
الرشيك لم يعد ممكناً ،فبادر إىل
البحث عن األسباب لئال تصل إىل
النتائج الوخيمة.

بعدك عن الرشيك يظهر لك
حقيقته ويكشف أمامك
شفافيته وإخالصه ،فتبدو
األمور أكثر وضوحاً.

النقاشات غري املجدية لن
تكون عامالً إيجابيا ً لتبديل
بعض األمور التي تلوح
يف األفق.
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مــــــعــــــرض
ضمــن فعاليــات «خميــس
الثقافــة  -جامعــة للــك ّل» التي
أطلقتهــا الجامعة اليســوعية -
صيدا ،يســتضيف «خان صايص»
األثري يف املدينة القديمة ،حتى 23
من ترشين الثاني الحــايل ،بدعو ٍة
مــن «جامعة القديس يوســف -
حرم لبنان الجنوبــي» وبالرشاكة
مع «السفارة الفرنسية يف بريوت»
و»املركز الثقايف الفرنيس» و»املعهد
الفرنيس للرشق األدنــى »IFPO-
و»املكتبــة الرشقيــة يف الجامعة
ّ
و»مؤسسة صايص»،
اليســوعية»
معرض ُ
وَر ملواقع وآثار يف لبنان.
ص ٍ
يتخ ّلل النشــاط محــارض ٌة عن
«أصول علــم اآلثار الجــوي» ملدير
مكتبة ُ
الصــوَر يف «املكتبة الرشقية»
بجامعة القديس يوسف الربوفسور

اإلثـنـيـن  ٢١تشرين الثاني 2022

خان صاصي يستضيف معرضًا أثر ّيًا

ليفــون نورديغيــان ،وذلك بحضور
ا ُمللحَ قة الثقافية بالسفارة الفرنسية
أنياس دي جوفــروي ،ومديرة حرم
جامعــة القديس يوســف بالجنوب

الدكتــورة دينا صيدانــي ،ومديرة
«املركــز الفرنــي» يف صيدا صويف
جرجــات ،واألب جهاد فرنســيس،
والســيّدَين أندريه ومــارك صايص

ّ
«مؤسســة صايص»
عن
وجمع من
ٍ
الشخصيات واملهتمّ ني.
ويتضمّ ن املعرض نحو  30صورة
باألبيض واألســود ،ت ّم اختيارها من
أرشــيف «املكتبة الرشقية» ،وتعود
غالبيتهــا ألكثر من  100عــام ،ت ّم
التقاط بعضها من الجو بواســطة
العالِم الفرنيس األب اليسوعي أنطوان
بوادبارد خالل الفــرة من  1926اىل
 1955وتُ ّ
بي مناظر استثنائية ملوانئ
فينيقية للشاطئ اللبناني ،من بينها
يف مدينــة صيدا وصــور وطرابلس،
حيث لفتت هذه املواقع انتباه علماء
يســوعيني كانوا مــن أول املهتمّ ني
بعلوم آثار املنطقة .فكانت ُ
صورهم
نتاجَ حصادٍ من الوثائق الفوتوغرافية
املحفوظة إىل يومنا هذا يف هذه املكتبة
التابعة للجامعة اليسوعية.

ٌ
ومعرض جديد
...
إفتتحت جمعية  Rebirth Beirutمعرضها الجديد بعنوان  Flower Powerبمق ّرها
يف الجميزة بالتعاون مع علياء مطر هالل .The Gallerist
ّ
وتعب
يستمر املعرض ،الذي جمع الفنانَني بنوا دبانة ووسام عيد ،حتى  26الحايل.
اللوحات عن حريّةٍ فكريةٍ
ّ
خاص يف اســتخدام التأثريات السوداء الجريئة،
وأسلوب
ٍ
التي حدّدت األشــكال العضوية املتشــابكة ،واأللوان األخــرى الحيوية والتفاصيل
والشخصيات الغريبة.
ويرشح رئيس الجمعية كابي فرنيني قائالً« :هدفنا إعادة الحياة الثقافية إىل
بريوت ،املدينة التي طاملا كانت أساســا ً للثقافة والفن واإلبداع» ،واعدا ً بـ»توسيع
عمل الجمعية لإلضاءة أكثر عىل عظمة ا ُملبدعني اللبنانيني ،ســواء كانوا عمالقة
ملعوا محليا ً وعاملياً ،أم من الناشــئني الباحثني عن منابــر يط ّلون عربها» .وأ ّ
كد
أن جزءا ً من عائدات املعرض سيعود لدعم مشــاريع الجمعية التنموية ،وأبرزها
اســتكمال تأهيل اإلشارات املرورية وإنارة شــوارع بريوت ،التي بلغت حواىل 38
شارعا ً و 5جادات رئيسة.

إحتفال ثقافي ّ في األونيسكو لمناسبة االستقالل
بدعو ٍة من وزير الثقافة يف حكومة ترصيف األعمال القايض محمد وسام املرتىض ورئيسة املعهد العايل للموسيقى
هبة القواس ،تُحيي «األوركسرتا الوطنية للموسيقى الرشق -عربية» بقيادة أندريه الحاج ،و»األوركسرتا الفلهارمونية
ً
ً
موسيقية ،عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الثلثاء  22ترشين الثاني،
حفلة
اللبنانية» بقيادة غارو أفيسيان،
ملناسبة عيد اإلستقالل يف قرص األونيسكو وبرعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

Movies
أنهى املخــرج األمريكي وودي ألن
تصوير أول أعماله يف باريس وع ّلق عىل
األمر قائالً« :صنع فيلم يف فرنســا هو
طريقة لتوجيه الشــكر إىل جمهوري
الفرنيس» .وأضاف متحدثا ً عن نفسه:
«رواد الســينما الفرنســيون أحبــوا
ودعموا املخرج األجنبي الشاب منذ فيلم
 .Take The Money And Runوعندما
تجرأت عىل تنفيذ املزيد من املشــاريع
التجريبية ،تابَعوني وشــجَّ عوني أكثر
من الجمهور األمريكي».

وودي آلن يُنهي تصوير فيلمه الفرنسي األول
ويبدو ّ
أن املخرج بات يجد يف باريس
مالذا ًبعيدا ًعن صناعة السينما األمريكية
التي تتجنّبه ،اذ يقول« :نيويورك لم تعد
مكانا ً لطيفا ً جداً ،أنا سعيد لقدرتي عىل
مكان آخر» .يذكر
استنشــاق الهواء يف
ٍ
ّ
أن آلن البالغ  86عاما ً منبوذٌ يف هوليوود
منذ اتّهمته ابنتــه بالتبنّي ديالن فارو
بالتحــ ّرش الجنيس بهــا عندما كانت
طفلة .وينفي وودي هــذه االتهامات
َ
ّ
التحقيقني اللذين
يتوصل أي من
التي لم
أُطلقا بشأنها ،إىل نتيجة.

وال يعرف بعد عنــوان الفيلم الذي
يترسب
انتهى من تصويره آلن ،بحيث لم
ّ
عنه إال رمزه العميل ( WASP 22مرشوع
وودي ألن الــري) ،علما ً أنه أول عمل
له بالفرنسية ،وهي ٌ
لغة ال يُجيدها ألن
الذي يدرك أن «الفيلم ســيحقق أرباحا ً
أقــل يف الواليات املتحــدة ألن الجمهور
هناك ال يحب الرتجمة» .ويرشح املخرج
قائــاً« :إنه فيلم بولييس ،قصة خطرية
عن الجريمة والعقــاب .مع جرعة من
الرومنسية بالطبع»( .أ ف ب)

نجم  Black Pantherيُحارب العنصرية
يقود تينوتش هويرتــا ( 41عاما ً ) -النجم الصاعد يف
تتمّ ة فيلم  Black Pantherالهوليوودي وهو أوّل فيلم بارز
ً
معركة ض ّد العنرصية يف وطنه املكسيك.
خارق أسود-
لبطل
ٍ
ٍ
ويسعى املمثل الستخدام شــهرته املتزايدة لكرس
الصورة النمطية التي تحرص املمثلني املكســيكيني من
الســكان األصليني بأدوار اللصوص واألرشار .وبأدائه
شــخصية  Namorيف Black Panther: Wakanda
 Foreverمــن إنتــاج  ،Marvel Studiosينض ّم هويرتا
 املتحدّر من إحدى ضواحــي الطبقة العاملة يف مدينةمكسيكو -إىل مجموعةٍ صغري ٍة من النجوم املكسيكيني
العامليني كســلمى حايك وغاييل غارسيا برنال ودييغو
لونا ،علما ً ّ
أن طريقه إىل هوليوود ميلء بالعقبات .ويقول
املمثل يف كتابه الجديد «أورغويّو برييتو»« :أسو ًة بآالف
ذوي البرشة الداكنة ،أُطلقت عيل ّ توصيفات مشينة مثل
(هندي قذر) ،املكسيك دولة عنرصية وتنفي ذلك».

حتــى قبــل فيلــم  Black Pantherأدّى هويرتا
الشــخصية الرئيســة يف «بودير برييتــو» ،الذي ض ّم
مجموعة مــن املمثّالت واملمثّلني يعانــون التمييز عىل
خلفية أصلهم ولــون برشتهم ،فيســعون إىل تخطي
التجارب العنرصية التي يواجهونها مع تسليط الضوء
عىل املمارسات الشائبة.
ويأمل املمثل الشــاب بأن يساعد ظهوره يف الفيلم
يف مواصلــة الكفاح ضــ ّد العنرصية علمــا ً ّ
أن لوبيتا
نيونغو ،الحائزة جائزة «أوسكار» واملولودة يف املكسيك
لعائلةٍ كينيّةٍ  ،تشاركه دور البطولة .ويع ّلق هويرتا عىل
مسريته النضالية مســتذكرا ً الغزو اإلسباني وإسقاط
ٌ
حلقة
إمرباطورية األزتيــك يف العام  ،1521قائالً« :نحن
جديد ٌة يف سلســلةٍ يعــود تاريخهــا إىل  500عام .ك ّل
النضاالت ما زالت عىل حالها منذ ذلك الحني».
(أ ف ب)

شــــــربــــــل داغــــــر
بين النبطية والعربية
ٌ
صدر مؤخ ًرا ،في عَ مان ،كتابٌ
الفت
لزياد مهدي السالمين وإخالص خالد
القناونة« :الطوبونيميا النبطية  :دراسة
في أسماء المواقع الجغرافية في ضوء
المصادر التاريخية ومخطوطات البحر
الميت» .وهو كتاب دقيق في ما انشغل
فيه ،وقد ال يتنبه القارئ بالضرورة
إلى فائدة هذا الكتاب في إظهار مزيد
للعالقات الخافية Kفي جانب كبير منهاK
بين النبطية بالعربية.
ورد ،في «كتاب العين» ،غير إشارة إلى
لغة األنباط وتواجدهم الجغرافي ،مثل
هذه« :قو ٌم ينزلون سواد العراق»؛ و»ال
دهل ،أي ال تخف بالنبطية» ،و»القمل:
الجمل»؛ و“العَ ْسطوس من رؤوس النصارى
بالنبطية»؛ و»الهَ بُّور :الشعر النابت
بالنبطية»؛ و»الكرخ  :اسم سوق ببغداد
(نبطية)» وغيرها .كما ورد ،في كتب
للجاحظ ،كال ٌم عن النبطيين ،ما يشير إلى
قوم ،من جهة ،وإلى لغةٍ تمي ُزهم ،من جهة
ثانية؛ وهي لغة معروفة في زمن الجاحظ،
على ما يَظهر .ما تكون هذه اللغة ؟ أهي
نفسها التي يدور الكالم عنها ،اليوم ،عند
تناول« :الشعر النبطي» ،خصوصا ً في شبه
الحزيرة العربية؟
يرد هذا التركيب اللفظي ،الدا ُّل على شعر
محدد ،في عا َلم العربية ،اليوم ،وتُقام له
مهرجانات ومسابقات وسهرات تلفزيونية
وغيرها ،فيما ي َِردُ ،في المدونة (عند الجاحظ
وابن جني وغيرهما) كالم عن «النبطي»،
الدا ِّل على قوم ،وعلى «رطانة» تُصيبهم
في نطق العربية .وإذا ما رغب الدارس في
الجمع بين الحا َلين ،فإن متابعِ ين للشعر
النبطي يتحدثون ،بالمقابل ،عن أن نسب هذا
الشعر مختلف.
لكن ما ورد ،في الدراسات المتأخرة،
ال سيما األلمانية والفرنسية ،قد أسه َم في
جالء بعض هذا التاريخ المعتم .فقد أظهرت
دراسات ،سندا ً إلى كشوفات آثارية ،من
جهة ،وإلى مقارنات بين لغة هذا القوم
ولغات سابقة ومزامنة لها ،من جهة ثانية،
قيا َم مملكة للنبطيين ،وعاصمتها  :البتراء
(الواقعة في المملكة األردنية) .هي «مملكة
األنباط» ،وانتشرت ،حسب الدراسات
أراض ممتدة ،ما يقع اليوم
المتأخرة ،فوق ٍ
في أراضي :األردن ،وسورية ،والعربية
السعودية ،ومصر ،وفلسطين ،بما فيها
المحتلة .ولقد امت َّد تاريخ هذه المملكة
السياسي بين القرن الرابع قبل المسيح
والقرن األول المسيحي ،عندما نجحت
األمبراطورية الرومانية ،في العام 106
للميالد (في عهد األمبراطور تراجان) ،في
ضمِّ ها إلى أمبراطوريتها الشاسعة.
ما َ
يؤسف له ،في المدونة العربية الحالية،
هو أن المعطيات الدراسية المتحصلة من
مراجع أوروبية مدققة ،ليست معروفة،
وال يت ُّم تناقلُها في عالم العربية .وهي
معطيات تفيد أن هذا الشعب «النبطي»...
عربي ،وفق مصادر عديدة قديمة ،إغريقية
والتينية .وإذا كانت التنقيبات ،في البتراء،
بدأت في العام  ،1929فإنها عرفت تطورا ً
كبيرا ً في مطلع األلفية الثالثة .وما م َّكن من
الركون إلى هذه المعطيات ،هو أنها تعود
إلى كتابات في الصخر ،سواء في األردن
أو في السعودية (في «مدائن صالح»)؛ أي
أنها حُ ْ
ْ
فظت على م ِّر العصور .ولقد
توصلت
الدراسات المتأخرة إلى ما هو أهم من ذلك،
وهو التحقق من أن اللغة النبطية هي األم
المباشرة للغة العربية الحالية ،ما حصل بين
القرن الثالث للميالد والقرن الخامس للميالد.
هذه اللغة تُكتب بدورها من اليمين إلى
الشمال ،كما يكفي التذكير (بين جملة ألفاظ
عديدة) أن لفظ« :مسجدا» (مكان العبادة
النبطية) ،هو في أصل لفظ« :المسجد»...
ولقد ت َّم درس صلة هذه اللغة بسابقتها ،ما
توزع في تفسي َرين  :البعض ينسبها إلى
اللغة اآلرامية ،والبعض اآلخر إلى السريانية.
ومن يتفقد األحرف األولى من اللغة النبطية
سيتحقق من كونها تبدأ بـ :أبجد ،وهذا ما
سنلقاه في العربية ً
الحقا.
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Oscar

"أوسكار" فخرية لمايكل فوكس
حصــل مايكل ج .فوكس عىل جائزة «أوســكار» فخرية تكريما ً لتمويله
أبحاثا ً حول مرض «باركنســون» ،منذ تشــخيص إصابته بهذا املرض الذي
يرضب الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تُسيطر عليها األعصاب .وحصل
فوكس عىل هذه الجائزة الســنوية التي تمنحها أكاديمية «األوسكار» تقديرا ً
رسمي حرضه
احتفال
للعمل اإلنساني لشــخصيةٍ يف صناعة السينما ،خالل
ٍ
ٍّ
أبرز نجوم هوليوود يف لوس أنجليس.
وقال املمثل ممازحا ً بعد تس ّلمه الجائزة« :إنكم تجعلونني أرتجف ،توقفوا عن
ّ
ٌ
يتوقع الحصول عليه بتاتاً».
«رشف لم
ذلك» قبل وصف جائزته بأنّها
ّ
حقــق مايكل النجومية من خالل ثالثيــة  Back To The Futureالتي

جــــــــــــــــــائـــــــــــــــــزة

أُنجزت بــن عامَ ــي  1985و 1990والتي أدّى فيهــا دور املراهق مارتي
ماكفــاي الذي يســافر عرب الزمن .لكن عام  ،1991يف ســن التاســعة
والعرشينُ ،
ش ّ
ــخصت إصابته بمرض «باركنســون» وأخربه األطباء بأن
أمامه  10سنوات فقط من العمل.
ً
بداية باملسلسل الكوميدي Family Ties
وكشــف املمثل املحبوب الذي عُ رف
الذي عرضته قناة  NBCيف الثمانينات ،عــن مرضه علنا ً عام  ،1998أثناء عرض
مسلسله التلفزيوني الثاني  ،Spin Cityوتقاعد جزئيا ً بعد سنوات ،مك ّرسا ً نفسه
ملؤسســته الخاصة باملرض وجم َع أكثر من مليــار دوالر للبحوث ،ليعلن تقاعده
نهائيا ً يف العام ( .2020أ ف ب)

 Golden Horse Awardsالكبرى ألنتوني وونغ
حصد املمثل أنتونــي وونغ من هونغ كونغ أبرز جائــزة يف حفلة Golden
صينــي قصريٌ للم ّرة األوىل منذ قاطعت
 Horse Awardsبتايوان ،فيما فاز فيل ٌم
ٌّ
بكني الحدث بسبب التوترات السياسية .وأُقيمت الحفلة للعام الرابع عىل التوايل
يف غياب أبرز األسماء الصينية.
وقاطعت بكني الحدث رســميا ً يف العام  ،2019بعدمــا دعا مخرج تايواني
إىل اســتقالل الجزيرة بكلمةٍ ألقاها بعد استالم جائزته يف العام السابق .وتقول
ذاتي جز ٌء ال يتجــ ّزأ من أراضيها ،وهي تُدرج
الصني إن تايــوان املتمتّعة بحُ ك ٍم
ٍّ
فنانيها الذين يشريون إىل دع ٍم لالستقالل عىل القائمة السوداء .وأعلنت سلطاتها

وونغ شخصا ً غري مرغوب به لدعمه الحركة املؤيِّدة للديموقراطية يف هونغ كونغ
عام  ،2014وهو ما نفاه.
وحصل أنتوني عىل جائزة «أفضل ممثّل» عن دوره كســائق سيارة أجرة يف
هونغ كونغ يساعد فتى باكستانيا ً الجئا ً بفيلم The Sunny Side Of The Street
(الجانب ا ُمليضء من الشــارع) .وكان الفيلم الوثائقي القصري للمخرج الصيني
رب
هوانغ شــويل ( Will You Look At Meهل ســتنظر إيل ّ) العمل الوحيد من ال ّ
الرئيس الذي حصل عىل جائزة.
(أ ف ب)

ُمخرج إيراني يُهدي "نجمة مراكش الذهبية" لنساء بلده
فــاز املخرج اإليراني الشــاب عمــاد اإلبراهيم دهكردي بجائــزة «النجمة
الذهبية» ،وهي األبرز يف «املهرجان الدويل للفيلم بمراكش» ،عن فيلمه «حكاية من
شومرون» مقدِّما ً إيّاها لـ»نساء إيران».
ويستكشــف أوّل فيلم روائي طويل له والذي أنتجَ ه هذا العام ،حياة شــاب
إيراني يعيش يف شمرون بشمال طهران ،يتحوّل إىل الجانب املظلم خالل محاولته
جني األموال بسهولة .وقال املخرج« :أريد أن أقدّم تحية إىل كل من فقدوا أرواحهم
وهم يقاتلون الســتعادة الحرية ليعيشوا كما يريدون» ،يف إشار ٍة إىل االحتجاجات
اإليرانيــة التي اندلعت قبل أكثر من شــه َرين بعد وفاة مهســا أميني .وأضاف
دهكردي البالغ  43عاماً« :أُهدي جائزتي لجميع نساء إيران وللجيل الشاب الذي
يخاطر بحياته يف سبيل الحرية».
ومنحت لجنة التحكيم برئاسة املخرج اإليطايل باولو سورينتينو ،والتي تض ّم

خصوصا ً املمثل الفرنيس طاهر رحيم واملخرجــة نادين لبكي واملمثلة األملانية -
األمريكية ديــان كروغر ،جائزة «أفضل إخراج» للفيلــم الدرامي «برق» ()2022
للســويرسية كارمن جاكيي .أما «جائزة لجنة التحكيم» فمُنحت ملخرجتَني هما
املغربية مريــم التوزاني عن فيلم «أزرق القفطان» الــذي يمثّل املغرب يف جوائز
«األوسكار» ،والربتغالية كريستيل ألفيس مريا عن فيلم «الروح الحية».
كذلك فازت الكورية تشوي ســونغ-يون بجائزة «أفضل ممثلة» عن دورها
يف فيلم «رايســبوي ينام» للمخرج الكندي أنتوني شيم ،فيما حصد جائزة «أفضل
ممثل» اإلندونييس أرســوندي بينينغ سوارا عن دوره يف «ســرة ذاتية» ملواطنه
املخرج مقبول مبارك.
من جهةٍ ثانيةُ ،ك ّرمت املمثلة واملنتجة الجريئة تيلدا ســوينتون خالل الليلة
الختامية للمهرجان( .أ ف ب)

Social Media

ُتعيد تفعيل حساب ترامب

ّ
ملنصة «تويرت» إيلون ماسك
أعلن املالك الجديد
إعادة تفعيل حساب الرئيس األمريكي السابق دونالد
ترامب عىل الشبكة االجتماعية بعدما حُ ظر حسابه

إثر اجتياح عدد من أنصــاره مبنى «الكابيتول» يف
 6كانون الثاني  .2021وغ ّرد ماســك قائالً« :حسم
الناس املوضوع :ترامب ســيعود» .واتخذ ماســك

الستطالع
قرار إعادة التفعيل بعد النتيجة اإليجابية
ٍ
أطلقه بشأن ذلك إذ أيّدت غالبيّة مُستخدمي «تويرت»
ّ
املنصة( .أ ف ب)
عودة الرئيس السابق إىل

توقيف ممثّلة إيرانية خلعت الحجاب
إعتقلــت قوات األمــن اإليرانية املمثلــة هنغامه
غازياني بعدما خلعت حجابها عىل املأل يف فيديو ،دعما ً
لحركة االحتجاج التي اندلعت يف إيران إثر وفاة الشــابة
مهسا أميني .وكانت غازياني قد أشارت يف ٍ
سابق
وقت
ٍ
إىل أنها اســتُدعيت من قبل القضاء ،ث ّم نرشت مقطع
فيديو عىل «إنســتغرام» خلعت فيه الحجاب اإللزامي.
ً
مضيفة« :من
وكتبت« :قد تكون هذه رسالتي األخرية».

إصـــــــــــدارات

اآلن فصاعداً ،مهما حــدث يل ،إعلموا أنني كالعادة مع
الشــعب اإليراني حتى آخر نفس يل» .ويُظهر الفيديو،
الذي يبدو أنه ت ّم تصويره بأحد الشوارع التجارية ،املمثِّلة
من دون حجاب يف مواجهة الكامريا من دون أن تتحدّث،
ثم تستدير وترفع شعرها وفق ترسيحة ذيل حصان كما
تفعل النساء األخريات قبل الذهاب لالحتجاج.
يف األســابيع األخرية ،وجّ هت املمثِّلة البالغة 52

عاما ً انتقادات حادّة لحملــة قمع حركة االحتجاج،
ً
متّ
همــة الســلطات بقتــل أطفال وشــباب خالل
التظاهرات .فأعلن القضاء اإليراني اســتدعاءها مع
ســبع شــخصيات معروفة ،من بينها مد ّرب نادي
«بريســيبوليس» لكرة القدم يحيى غــول محمدي
والنائبــان اإلصالحيان الســابقان محمود صادقي
وباروانيه صالحشوري( .أ ف ب)

"لوحات على جدار الذاكرة"
لمحمد بن ابراهيم الدغيري | عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"
يحتوي الكتاب عىل روائع األمكنة التي اعتمرت أسفار الكاتب وشاهدها يف رحالته
واســتطاعت ذاكرته اســتجالبها لكي يضعها بني يديّ من يرنو اىل تذوقها ويستمتع
بقراءتها .وعن هذه التجربة يقول محمد بن ابراهيم الدغريي« :من اليوم الذي ْ
ألفت فيه
يمض عيل ّ يوم من دون أن أُدوّن فيه اعرتافات األمكنة وأستجلب
الســفر والرتحال لم ِ
لوحات تلك البلدان واألقطار وأســر ّد أحداثها ومختلــف صورها العالقة بني جدران
ذاكرتي ،أرصفها وأجمعها يف قالب من البيــان الرسدي واللغوي بالقدر الذي اكتنزته

الذاكرة من التفاصيل التي ملحتها عيناي والمست بأجوائها لحظاتي التي عشتها بني
سكبت يف قلبي قبل تسكعي بني ُ
أراضيها متنقالً بني مشاهدها التي ُ
طرقاتها».
ويضيــف« :انحاز الرسد يف أدب الرحالت إىل االرتحــال الدائم من قمة جبل إىل قاع
بحر ومن حواري املغرب إىل غابات ســلوفينيا ،وعىل أثر ذلك أكتب ما يستحق التحدث
عنه يف نظري ،وما رغبت أن يستشعره القارئ ويعيش جانبا ً من تلك اللحظات ا ُملفعمة
بالسحر والجمال الفائض عن الوصف».
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إحتدام نقاش كيفية إستخدام اإليرادات المحتملة من الغاز

فصل حل ّ األزمة عن الصندوق السيادي! ...هل ممكن؟

خــــالد أبـــو شقـــــرا

بعد ســنوات من «العقم» االقتصادي،
حمل لبنان بـ»جنني» نفطي .التحضريات
الســتقبال املولود الجديد بدأت مع تجهيز
«الصندوق الســيادي» .إال أنه عىل غرار كل
املشاريع التي تتضمن عوائد كبرية محتملة،
تصبح عرضة لـ»بــازار» تحقيق املنفعة
الشــخصية ،تحت حجــة حماية املصالح
الطائفية .وعدا عما تتطلبه هذه العملية من
وقت ال نملك ترف امتالكه ،تربز الخشية من
أن يحصل مع «الصندوق» ما حصل ملولود
العميان ،عىل حد قول املثل الشعبي»...قتلوه
بالبقبشة».
الجدل عىل الصندوق السيايس ينقسم
إىل شقني أساسيني:
االول يتعلــق ،بمرجعية الصندوق .أي
ِ
«من حصة َمن» عىل الطريقة اللبنانية.
الثاني ،كيفية التــرف بعوائده .هل
تدخر عائداته لألجيال القادمة؟ أو توظف يف
مشاريع البنى التحتية؟ أو توضع يف صندوق
إسرتداد الودائع؟ أو تستخدم لتمويل لتأمني
الخدمات األساسية؟

الشفافية أو ً
ال

عىل الرغم من أن إنشاء صناديق الثروة
الســيادية ال يتطلب إخرتاع «البارود» نظرا ً
للتجارب الدوليــة املتنوعة ،ووجود مبادئ
عامة ،فان البحث يف لبنان مستمر منذ العام
 .2017و»هذا أمــر قد يكون طبيعياً ،ال بل
حتى مطلوبا ً نظرا ً ملرتبة لبنان املتدنية جدا ً
عىل سلم مدركات الفســاد» ،برأي عضوة
املجلس االستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط
والغاز « »LOGIديانا القييس« ،حيث يصنف
بلدان فســادا ً عىل وجه
لبنان مــن أكثر 5
ٍ
الكوكب .وعليه يجب «تحصني» الصندوق
الســيادي لعوائد النفط والغاز ،من خالل
ضمان وجود إدارة شفافة ،ومراقبة فعلية
مشــركة بني الجهات الرسمية واملجتمع
املدنــي .كما يجــب أن ال يكــون خاضعا ً
لسلطة وزارة محددة أو جهة معينة .ذلك أن
الوزارت يف لبنان تخضع لألحزاب السياسية
وليس العكس.

الثغرات في القوانين

مقرتحات القوانني التي جرى تقديمها
منذ العام  2017واملتعلقة بإنشاء الصندوق

ديانا قيسي

المحامية لما حريز

السيادي ،والرشكة الوطنية للنفط ،وكيفية
إدارة االصول ،واالنشطة البرتولية عىل الرب
جرى إيقافها« .إذ إن مجمل هذه املقرتحات
تضمنت ثغرات خطرية» ،بحســب قييس،
فـ»املقرتح املقدم مــن حركة «أمل» نص
عىل أن تكــون وزارة املاليــة هي الوصية
عىل الصندوق ،من دون أن يكون هناك أي
آلية ملحوظة ملراقبة الصندوق من جهات
أخرى ،وال حتى تأكيــد عىل إصدار تقارير
سنوية أو نصف سنوية يستطيع أن يطلع
عليها مجلس النواب .فيما تضمن املقرتح
اآلخر املقدم من النائب ســيزار أبي خليل
ثغرات أيضــا ً يف مجال ضمــان الحوكمة
الرشيدة والشفافية.

أعضائها الستة كل سنة بحسب التسلسل
االبجدي لألســماء» .األمر الذي يشــكل
مهربا ً من املحاصصة بني الطوائف.

المداورة في الصندوق

أجدد مقرتحات القوانني قدمه رئيس
كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور
جنبالط  .إذ اقــرح أن يوضع الصندوق
بعهدة مؤسســة عامة تحمــل طابعا ً
خاصاً ،عىل أن تكون رئاســتها مداورة.
وبحســب املحاميــة املتخصصة بقطاع
النفط والغاز ملــا حريز ،فان هذا املقرتح
يصيــب «عصفوري» املصلحــة العامة،
وإيجاد الحل ملأزق املحاصصة بـ»حجر»
القانــون الواحد .حيث يتشــارك بإدارة
الصندوق رئيســه مع أعضــاء مجلس
االدارة املنخرطني يف أخــذ القرارات .عىل
أن تصدر بطريقة تسلسلية من األقسام
إىل املديريات وصــوال ً إىل مجلس اإلدارة.
أمّ ا يف ما يتعلق بالرئاسة فتكون مداورة
بني أعضــاء مجلــس اإلدارة .وذلك عىل
غرار نظام هيئة إدارة قطاع النفط .حيث
يتداور عىل إدارتها ملدة  6سنوات عضو من

كيفية توزيع العوائد

أمام هــذا الواقع تضافــرت الجهود
الرســمية واملدنية يف العام  2019لتوحيد
الــرؤى حول الصنــدوق الســيادي .وقد
استعانت ورش العمل التي ضمت خرباء يف
مجال الطاقة واملحاسبة ومكافحة الفساد
ومستشــاري الوزراء والرؤســاء بالخبري
العاملي املتخصص بالصناديق الســيادية
اندرو باور ،لتحديد هدف لبنان من الصندوق
الســيادي .وقد جرى االتفاق بني الجميع
عىل أن يكــون صندوقا ً «لحفــظ املال»،
تقول قييس« .بمعنــى أن ال يكون «قجة»
نستطيع كرسها عند الحاجة» .ولتحقيق
هذا الهــدف اتُفق ايضا ً عــى رضورة حل
األزمة املالية قبل إنشاء الصندوق .وتحديداً،
لجهة تخفيض حجم الدين إىل الناتج ووضع
سقف لتطور الدين العام .ذلك أن املبالغ التي
ســتتجمع يف الصندوق سيجري استعاملها
عند أول أزمة تصيب االقتصاد ،ســواء كان
صندوقا ً إدخاريا ً أو إســتثماريا ً أو خالفه.
وكانت وقتهــا بوادر االنهيار قد بدأت تلوح
يف االفق .وهذا ما فعلته قربص التي حددت
سقف الدين قبل أن تبادر إىل تحديد أهداف
صندوقها السيادي.

غاية الصندوق

من بعد معالجة أزمــة الدين ،يجري
اإلنتقال إىل تحديد الغاية من الصندوق .فهل
يكون إدخاريا ً كما يف النروج ،أو استثماريا ً
كما يف األالسكا .أمور وإن كان من املفرتض

عوائق مستقبلية
تنص اتفاقية املبــادئ الجانبية بني توتال وارسائيل
امللحقة باتفاق الرتســيم يف النقطة الخامسة من املبادئ
العامة عــى التايل« :بقــدر ما تتطلــب عمليات الحفر
والتقييــم والتطويــر جنوب الخط الحــدودي من أجل
تطوير املكمن ان يعمل الكونسورتيوم بموجب القوانني
االرسائيلية.
أمــا بقية النقــاط فواضحة جدا ً لجهــة مطالبتها
الكونسورتيوم النفطي «توتال وإيني» بأوسع تنسيق مع
الجانب االرسائييل لجهة املشــاركة باملعلومات يف البلوك
رقم  ،9وموافقة إرسائيل عىل الرشيك الثالث الذي سيحل
مكان الرشكة الروســية املنسحبة نوفاتك ،واالتفاق عىل
خبري مشرتك يف حال نشوب نزاع.
وهنا يربز سؤال أســايس عن موقف لبنان ومسار
الحفر واالستكشــاف يف حال لم يدخل القطريون ،أو أي
فريق آخر كرشيك ثالث يف الكونســورتيوم بنسبة تمويل
 20يف املئــة يف غضــون الثالثة أشــهر القادمة وعادت
امللكية إىل الدولــة اللبنانية؟ فموقف لبنان واضح لناحية

مبادئ سنتياغو
شــدد رئيس لجنة املال واملوازنة النيابية إبراهيم كنعان عىل اهمية ادارة وحوكمة
الصندوق التي تخضع للمعايري الدولية التي حددهــا صندوق النقد الدويل يف الـ2008
والتي عرفت بمبادئ سنتياغو .فما هي هذه املبادئ؟
مبادئ ســانتياغو هي مجموعة من القواعد االساســية أعدتها مجموعة العمل
الدولية حول الصناديق السيادية ووافقت عليها اللجنة الدولية للشؤون النقدية واملالية
التابعة لصندوق النقد الدويل .تتألف مبادئ سانتياغو من  24مبدأ تحدد أفضل املمارسات
الخاصة بالحوكمة واالستثمار وإدارة املخاطر للصناديق السيادية.
املبادئ هي إجراءات ومعايري موحدة تشــجع عىل الشــفافية ،اإلدارة الرشيدة،
املساءلة وممارسات االســتثمار الحكيمة .وبالتايل ،تساهم صناديق الثروة السيادية
يف اســتقرار النظام املايل ،وتقلل من الضغوط الحمائية وتساعد يف الحفاظ عىل مناخ
استثماري مفتوح ومستقر.
االتفاق عليها مســبقاً ،فيجــب أن تراعي
بحسب حريز  3أمور أساسية:
 الثــروة النفطية غري متجددة ،وهيســتنضب بعد فرتة مهما طالت .لذا يجب
إســتغالل األموال التي تنتج عنها لتجديد
االقتصاد .وذلك من خالل تحويل هذه الثروة
إىل متجددة عرب االســتثمار يف القطاعات
االنتاجية والطاقة البديلة.
 أن هذه الثروة ملك الشعب .وبالتايلكل الشعب يجب أن يستفيد منها.
 أن ال يستعمل الغاز لتوليد الكهرباء.النه بذلــك نكون نحرق الثــروة يف معامل
االنتــاج ،كمــا حرقنا عــرات مليارت
الدوالرات خالل السنوات املاضية.
 أن ال يصــار إىل تخصيــص هــذهالعائدات لهدف واحد .كأن تستعمل لحفظ
حق األجيال القادمة فقط أو تســديد دين

اإلنتاج يتطلب
بين  6و 13سنة
عدم دخوله يف االئتالف ،فيمــا تفرض القوانني أن يكون
الكونســورتيوم مؤلفا ً مــن  3رشكات عاملية مختصة
باملوضع النفطي .األمر الذي يعني توقف األعمال بشكل
كيل.
أما النقطة الثانية والتي قد تولد إشكالية مستقبلية،
فتتعلق بحجم املخزون النفطي املتوقع إكتشافه يف حقل
قانا ،وما إذا كان يستأهل تخصيصه ببنى تحتية للنقل أو
التخزين .ويف حال كان الجواب بالنفي ،فان الغاز سيبقى
يف أرضه نظرا ً لعدم إمكانية شبك الحقول يف البلوك رقم 9
القريبة من كاريش بالخط الذي ينقل الغاز االرسائييل إىل
مرص ومنها إىل العالم عرب تقنية البواخر.
هذه االسئلة وإن كانت ال تزال يف إطار الفرضيات ،إال
أنها تســتوجب أجوبة واضحة ورصيحة .وال سيما مع
تصوير املنظومة الغاز املزمع استخراجه كمنقذ حقيقي
للبلد من كل أزماته .فيما قد ال يكون يف الحقيقة ســوى
مخدر جديد يعطي املواطنني ،وال سيما رشيحة املودعني
منهم ،أمال ً زائفاً.

تشري الوثائق املرتجمة من اللغة
العربية إىل أن مراحــل تطوير املكمن
(حقل قانا املحتمل) ومحطات االتفاق
تتطلب بني  6و 13ســنة .وذلك وفقا ً
للمعادلة التالية:
مرحلــة التنقيب تتطلــب بني  2و4
سنوات.
مرحلة التقييم تتطلب بني سنة واحدة
وسنتني.
مرحلة التطوير تتطلــب بني  3إىل 7
سنوات.
هذا إذا افرتضنا طبعا ً سري األمور
بسالســة .أما يف حال نشوب نزاعات
وخالفات فان الوقت الذي قد يتطلبه
استخراج النفط والغاز سيطول أكثر
من ذلك.

الدولــة أو تعويضات ألشــخاص معينني.
هذه االهداف تتطلب تعديل املادة الثالثة من
القانــون  .2010/132والتي نصت وقتها
عــى وضع العائــدات النفطية يف صندوق
ســيادي لألجيال القادمــة .فـ»هذه املادة
التي وضعــت عىل عجل ،ومن دون التفكري
يف البدائل يجب تعديلها الســتخدام العوائد
لتعزيز االقتصــاد» ،من وجهة نظر قييس.
«خصوصا ً أن املبالغ املتوقعة تقدر بني 1.7
و 2مليار دوالر عــى  15عاماً .وبالتايل هي
مبالغ متواضعة باملقارنــة مع ما رصفه
لبنان خالل سنوات االزمة عىل الدعم وغريه،
ويجب استخدامها بحكمة ملا فيه مصلحة
البلد».

نواة الصندوق متوفرة

عىل الرغم من أن تحقيــق العوائد قد
يطول لســنوات ،هذا يف حــال توفر النفط
والغاز ،فان إنشاء الصندوق السيادي يجب
أن يحصل بأرسع وقــت ممكن .فنواة هذا
الصندوق بدأت تتشكل وهي عرضة للضياع.
«فهناك عىل ســبيل املثال  45مليون دوالر
ناتجة عن املســوحات الزلزالية موجودة يف
حساب بمرصف لبنان بإمرة وزارة الطاقة
واملنشآت النفطية ،فهل من أحد يسأل عن
مصري هذا املبلغ وإن كان قد استخدم لهدف
آخر أم ال» ،تسأل قييس .لتجيب أن «أي مبلغ
يتعلق باالنشطة البرتولية يجب أن يوضع يف
الصندوق الســيادي» .هذا باالضافة إىل أنه
من املمكن إتمام عمليات بيع مسبقة للنفط
يف حال توفر املواد بعد عمليات االستكشاف.
النقاش حول الصندوق الســيادي بدأ
يف لجنة املال واملوازنة وحول منها إىل لجنة
فرعية .وبحســب الوعود التي تطلق فان
مواصفــات هذا الصندوق حــددت بثالث
وهي :أكرب قدر من االستقاللية الفعلية عن
اإلدارة املالية للدولة اللبنانية ،وسياســتها
املالية ،وعجــز موازناتها .وعــى أمل أن
يبرص الصندوق النور قريباً ،تبقى االنظار
شاخصة نحو الوقت الذي سيتطلبه إنجاز
هذا املرشوع.
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زادت بوالص تأمين السيارات اإللزامي بسبب ارتفاع
الكلفة اإلستشفائية

حادث انفجار مرفأ بيروت زاد من حدّة األزمة على
قطاع التأمين

إنخفض عدد بوالص تأمين السيارات  All risksبين
 15و 20%

بوالص التأمين الصحي تنخفض  15%وأقساطها
ترتفع 12%

القطاع يطالب باستثناءات في "الكابيتال كونترول" وفي "الهيركات"

أسعار التأمين ترتفع ...ودولرتها تكتمل

فاتح بكداش

إيلي نسناس

بدء دفع تعويضات جراء انفجار مرفأ بيروت

باتريسيــــــا جــــــالد

ً
متسلحة برؤية
نتيجة األزمة االقتصادية،
مستقبلية للقطاع الذي كان وال يزال يعول
عليه ملواجهة هذه األزمة.

إمكانية إجراء تحاويل اىل مُعيدي التأمني،
فإن تخبّط الواقــع اللبناني وعدم صدور
تقرير قايض التحقيــق ادى اىل تأخري يف
تســديد التعويضات من قبــل ا ُملعيدين.
فكانــت املفاوضات األصعــب يف تاريخ
الضامنني اللبنانيــن ،ولكن انطالقا ً من
العالقات الجيّدة التــي كانت قائمة ،برز
جوّ ايجابي مــن قبل ا ُملعيدين بدأت تتبني
بوادره أخريا ً مع بدء تسديد جزء كبري من
هذه التعويضات للمترضرين».

يتخبّط قطاع التأمني مثلثه مثل سائر
القطاعــات اإلقتصاديــة يف البالد باألزمة
املاليــة التــي اجتاحته منــذ نهاية العام
 ،2019ومــا زاد «الطني ب ّلة» انفجار املرفأ
الذي تسبب بخسائر بالحجر والبرش انتجت
أرضارا ً بقيمة  900,850مليون دوالر عىل
معيدي التأمني ،وقيمــة ترتاوح بني  45و
 50مليون دوالر ّ
حصة التغطية املرتتبة عىل
رشكات التأمني املح ّلية.
ورغم بدء تأقلــم اللبنانيني مع واقع
الدولرة املرير التي تسارعت عجلتها يف العام
الجاري ،إال أن هذا الواقع فاق قدرة غالبية
اللبنانيني الذين يتقاضون رواتبهم باللرية
اللبنانية توازيــا ً مع «فتات» من الدوالرات
النقدية .وهذا األمر دفــع بعض املؤمّ نني
اىل الغــاء التغطيات لــدى رشكات قطاع
التأمني الخاص .رغم أن الجهات الضامنة
مثل الضمان وتعاونية املوظفني والجهات
الضامنة األخرى ،باتت تسدد نسبة  7%أو
حتى أق ّل من قيمة الفاتورة اإلستشفائية
(ما عدا غســيل الكىل والعمليات الجراحية
ألمــراض القلــب التي ال تــزال مدعومة
من مرصف لبنان ) فيمــا التغطية تكون
بمجملها عىل عاتق املواطن الفقري.

تخطت
أمام تلك التطوّرات كيف ّ
شركات التأمين المطبّات التي
أعاقت سيرها؟

واجهت جمعيــة رشكات الضمان يف
لبنان كما أوضح رئيســها اييل نســناس
لـ»نداء الوطــن» من خالل مجلس إدارتها
املخاطر والصعوبات التي تعصف بالقطاع

مطبّات األزمة

منــذ انطالق عمل مجلــس اإلدارة
الجديد واجه جاهــدا ً العديد من املطبات
نتيجة لألزمة املالية واالقتصادية أبرزها:
 مرشوع القانون الذي ينظم حركةاألموال  Capital Controlالذي قام املجلس
بمتابعته مــع كافة الجهات الرســمية
املعنية .وذلك بغية إدراج استثناء يف طيات
هذا املرشوع حول صايف قيم بوالص إعادة
التأمــن املتوجبة عــى رشكات التأمني.
وأُعدت بهذا الخصوص كتبٌ عدة ،من قِ بَل
مُحامي الجمعية زياد بارود جرى إيداعها
لدى رؤســاء اللجان النيابيــة والنواب
املعنيني بهذا املــروع ،وذلك يف مُحاولة
إلدراج موضوع أقســاط إعادة التأمني يف
استثناءات هذا القانون .ونعول عىل دعم
وتفهم وزير االقتصاد والتجارة امني سالم
لهذا املوضوع والذي ابداه للجميع يف أكثر
من مناسبة.
 كما تابع املجلس مســألة شموليةعملية االقتطاع عــى الودائع املرصفية
( ،)Haircutفحاول مســتعينا ً بدراســة
اكتوارية وأمثلة عمليــة اعتمدت يف دول
تعرضت لتعثر مايل من أجل تقديم اقرتاح
اســتثناء قطــاع التأمني مــن إجراءات
اإلقتطاع واضعا ً هذه الدراســات بترصّ ف
املسؤولني».
ولســوء قدر اللبنانيــن فإن حادث
مرفأ بريوت جاء ليزيــد من وقع األزمة،
حول ذلك قال نســناس« :إضافة اىل عدم

كيف تاثّر القطاع اإلستشفائي؟

أما عىل صعيد الطبابة واإلستشفاء،
فأشار نسناس اىل أن «األزمة اإلقتصادية
ارخت بظاللهــا عىل هــذا القطاع وهو
املتنفس الصحي لجزء كبري من اللبنانيني.
فكانت املفاوضات شــاقة مــع الهيئات
اإلستشفائية من مستشــفيات وأطباء
ومختربات ولكن مجلــس إدارة جمعية
رشكات الضمان ،وبالتعــاون مع لجنة
اإلستشــفاء يف الجمعية ،توصل اىل ايجاد
حلول ملختلــف األمور الشــائكة .حلول
واقعيــة مبنيــة عــى رشوط جديدة يف
التسعري وتســديد املســتحقات ،بدوالر
الســوق املوازي او ما يُعرف بالـFresh
 Dollarsالــذي اصبــح ســيّد املوقف يف
التعامل بــن الضامنني واملضمونني وبني
الضامن والهيئات اإلستشفائية».

تراجع أعداد البوالص

و فور بــدء رشكات التأمني اعتماد
سياسة تسديد أقساط البوالص بالدوالر
النقدي بهدف توفري التغطية الشــاملة
للمؤمّ نــن كمــا ّ
تنص عليــه البوليصة

للمستشفيات ،شــهدت بوالص التأمني
تراجعا ً يف عددهــا .فانخفض كما أوضح
رئيــس مجلس إدارة ومديــر عام رشكة
آروب للتأمــن فاتــح بكــداش لـ»نداء
الوطن» عدد البوالص املجدّدة يف الرشكة
والتي بــدأت بتســديدها عىل اســاس
«فريش» منذ شــهر ترشين األول ،2021
وتراجعت بنسبة تراوحت بني  12و15%
لبوالص اإلستشــفاء ،وبــن  15و 20%
لبوالص تأمني السيارات  All risksبسبب
تحوّل أصحاب البوالــص نحو رشاء تلك
التــي تغ ّ
طي الغري فقــط ،contre tiers
ً
كلفة عليهم .فيما شهدت
والتي هي أق ّل
بوالص التأمــن اإللزامي زيادة يف عددها
بسبب ارتفاع الكلفة اإلستشفائية.

المعايير المالية والمحاسبية
الدولية

وبقيت املســتحقات التــي فرضتها
مواكبة املعايري املالية واملحاسبية الدولية
الجديدة  ،IFRS 17 & IAS 29تلك بحسب
نســناس «عــى عاتق القطــاع فكانت
املشــاورات مع الجهات الرسمية املولجة
عملية املراقبة عىل حسن التطبيق والالفت
تفهّ م جميع الفرقــاء ،من وزراء ومدراء
معنيــن وجهات متخصصــة كاملجلس
األعىل للمحاســبة لواقــع الحال يف ظل
الحاجة اىل تأهيل الكوادر البرشية املعنية
بعملية التطبيق .هذا وتســعى الجمعية
اىل اتخاذ اإلجراءات املناسبة اآليلة لوضع
هذه املعايري قيد التنفيذ انما وفق روزنامة
تكون قابلــة للتطبيق تأخــذ باإلعتبار
قدرات الرشكات.
كذلك أعيــد تجديد عقــود البطاقة

تعويضات أضرار المرفأ المسدّدة
بالنســبة اىل ارضار السيارات والكلفة اإلستشفائية ت ّم تسديد أكثر من نسبة
 95%من التعويضات املرتتبة ،بينما بالنســبة اىل بوالص التأمني عىل الحياة فتم
تســديد أكثر من  90%من التعويضات .أما يف ما يتعلق ببوالص تأمني املمتلكات،
فاســتطاعت رشكات التأمني دفع نســبة  55%من إجمايل عدد الحوادث العائدة
للممتلكات ونسبة  45%من قيمة التعويضات املرتتبة عىل تلك املمتلكات.
وبذلك يكون إجمايل قيمة األرضار املســدّدة اســتنادا ً اىل تقرير لجنة مراقبة
هيئات الضمــان لغاية أيار املايض  535,259مليار لــرة أي ما يعادل نحو 353
مليون دوالر أمريكي وفق ســعر الرصف الرسمي البالغ  1515لرية لبنانية ،بسبب
رفض معيدي التأمني التعويض يف ظ ّل عدم صدور أي تقرير رســمي عن حقيقة
إنفجار املرفأ الذي أودى بحياة أكثر من  200شخص وجرح نحو  7000ودمّ ر ثلث
العاصمة بريوت.
ارتفاع بوالص التأمين اإللزامي مقابل انخفاض الشامل

الربتقاليــة التي واجهــت بدورها أزمة،
فأعيد تجديد عقود إعــادة تأمينها وت ّم
إرســاء أقســاط جديدة تواكب أخطار
املركبات الكائنة خارج لبنان».
هذه هي املطبات تضاف اليها تحديات
اإلبقاء عىل املضمونني الذين فقدوا القدرة
الرشائية واســتمرارية وسمعة الرشكات
يف عملها يف ظ ّل واقــع اعتماد الـ Fresh
 Dollarsعند قبض األقساط من أجل قيام
الرشكات بالتزاماتها التي أيضا ً اصبحت
بالـــ  Fresh Dollarsأو ســعر الدوالر
املوازي.

اإلستحقاقات

يبقــى اإلمتحان األبــرز اليوم الذي
ســتقوم به الرشكات وهــو املحافظة
واإلبقاء عــى أجرائها أصحــاب الخربة
الذين باتوا اليوم يتطلعون اىل ظروف عمل
أفضل خارج البــاد .معربا ً عن تفاؤله يف
املســتقبل رغم أن مرحلة صعبة تنتظر
القطاع الذي صمد رغم كل التحديات التي
واجهها.

إرتفاع أسعار أقساط البوالص

من املتوقع أن ترتفع اسعار اقساط
بوالص التأمني يف الســنة املقبلة بني 10
و  12%وذلك تنفيــذا ً للتوافق القائم بني
الرشكات واملستشفيات بعد ان ت ّم خفض
أقســاط البوالص العام املايض بنســبة
تراوحت بني  30و .45%
وهذه الزيادة ستحصل السنة املقبلة
أيضا ً فتصل نتيجة ذلك أســعار أقساط
البوالص اىل السعر الذي كان معتمدا ً قبل
بدء األزمة املالية واإلقتصادية يف البالد.
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اإلثــنـــيـــن  ٢١تشرين الثاني 2022

الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين

 9مالحظات جوهرية على مشروع الكابيتال كونترول

قالت الجمعية اللبنانية لحقوق املكلفني اننا
نحتاج اىل قانون كابيتال كونرتول يحمي االقتصاد
ويعيد اطالقه ال قانونا ً يحمي املخالفني ويكرس
االستنســابية والخيارات الخاطئة .وأضافت يف
بيان ان الجمعيــة ( )ALDICانطالقا ً من املبادئ
التي ترعاهــا ودورها يف نــر املعرفة وإعالم
املواطن عــن حقوقه وواجباته ،كمــا وبتفعيل
الرقابة واالضاءة عــى كل ما قد ييسء للمكلفني
اللبنانيني ،تعلن عن تحفظهــا ورفضها لصيغة
مرشوع القانون الذي يرمــي اىل وضع ضوابط
اســتثنائية وموقتــة عىل التحاويــل املرصفية
والســحوبات النقديــة (الكابيتــال كونرتول)
الجاري درســه واقراره من قبل اللجان املشرتكة
يف مجلس النــواب .وهي تعــرض عىل صيغته
الحالية املقرتحة ملا تحمله من اســاءات ورضر
لحقوق املودعني واملكلفــن واالقتصاد اللبناني
عىل حد سواء .وتذ ّ
كر الجمعية انطالقا ً مما تقدم
بأن الهدف األول واالســايس ألي قانون كابيتال
كونرتول هو معالجة العجــز الحاصل يف ميزان
املدفوعات ( الحســاب الجاري) وما يســتتبعه
مــن نتائج خطرية عــى االقتصــاد كما ولجم
تدهور ســعر الرصف والحفاظ عــى احتياطي
مرصف لبنان بالعمــات األجنبية وعىل ما تبقى
من ســيولة بالعمالت األجنبية لدى املصارف .أما
مرشوع القانون املطروح فهو أبعد ما يكون عن
تلك األهداف.
وقد تعددت الدالئل واألسباب لذلك وأبرزها:
 - 1ابراء ذمــة املصارف بصورة مقنعة وضمنية
واعطاؤهــا عفــوا ً عاما ً عن كل مــا حصل من
تجــاوزات وارتكابات واهمال قبــل وبعد تاريخ
االنهيــار وذلك ،دون اجراء املحاســبة وقبل أي
توزيع عادل للخسائر.
 - 2املحافظــة عىل املصارف الحالية رغم تعثرها

وسوء حوكمتها وعدم مالءتها والتحكم بالودائع
والــزام املودعني بالتقيــد مكرهــن بالتدابري
االستنسابية التي ينص عليها هذا القانون و /أو
التي تقررها اللجنة.
 - 3رضب املؤسســات اإلنتاجية التي تعتمد عىل
االســترياد والتصدير وانهاء النظام االقتصادي
الحر.
 - 4رضب الشمول املايل ()Financial Inclusion
الذي من شأنه املســاعدة عىل مكافحة الفساد
واالقتصاد النقــدي غري الرشعي الذي يســهل
عملية تبييــض األموال وتمويــل اإلرهاب ،مما
يضع لبنان بمواجهة مبارشة مع املجتمع الدويل.
 - 5وضع املودعني تحت رحمة لجنة غري مستقلة
وقراراتها غــر خاضعة الي ســلطة رقابية أو
قضائية.
 - 6رضب االستثمار الخارجي ودفع املستثمرين
للعدول عــن املغامرة بمالهــم ومصالحهم اذ ال
ضمانات لتحصيل واسرتداد ايراداتهم.
 - 7التمييز بــن ودائع جديــدة وودائع قديمة
أي املودع القديم واملــودع الجديد خالفا ً الحكام
الدستور.
مواز
اقتصاد
وخلق
األموال
تبييض
تشــجيع
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نقــدي غري مرشوع ،له ابعاد مســيئة خصوصا ً
لدى الجهات الدولية.
 - 9ترشيع عملية تهريب األموال وتحقيق أرباح
غري مرشوعــة حاصلة خالل الســنوات الثالث
املنرصمة بفضل سياسات دعم وتسويف متعمدة
وتجاوز فاضح ملبدأي املساومة والعدالة.
وتضيــف الجمعية :لكن ان كان ال عدول عن
تبني قانــون الكابيتال كونــرول عمال ً بالقول
الشائع «أن يأتي متأخرا ً خري من أن ال يأتي أبداً»،
فلعله من االجدى عىل املســؤولني إعادة صياغته
ليأخــذ يف الحســبان املالحظات اآلنفــة الذكر،

إعتراضات المودعين مستمرة

ٍ
تعــاف متكاملة
وليكون عــى توافق مع خطة
ومتماسكة ومتالزمة وعادلة ،تتضمن إصالحات
فعلية وملموســة ،تعيد الثقة بلبنان وقطاعاته
االقتصادية املنتجة وذلك ،بعد الرشوع الرضوري
بعملية إعادة هيكلــة املصارف وتطبيق القوانني
النافذة واجــراء التحقيق واملحاســبة وتحديد
املسؤوليات.
عــى أن يبقى لــه الطابع االســتثنائي وال
يتخطى مدة زمنية ترتاوح بني الســتة أشــهر
والسنة وذلك ،لعدم التأثري السلبي عىل االقتصاد
والنمو .عــى أن يتالزم أيضا مــع خطة إعادة

هيكلــة الدين العام وتوزيع الخســائر بشــكل
عادل ومنصف عىل أساس املسؤوليات .وال يضري
التذكري هنا اذا لزم بأننا أحوج ما نكون اليوم اىل
قانون كابيتال كونــرول يحمي االقتصاد ويعيد
اطالقــه ال اىل قانون يحمــي املخالفني ويكرس
االستنسابية والخيارات الخاطئة.
واعلنت الجمعيــة اللبنانية لحقوق املكلفني
( )ALDICتضامنهــا مــع جمعيــات املودعني
والهيئات األكثر تمثيال ً الداعية اىل اعتصام اليوم
االثنــن  21ترشين الثانــي  ،2022أمام مجلس
النواب ،عند الساعة  9صباحاً.

مرصد األزمة في الجامعة األميركية:

مؤشر المونة يرتفع ...مع نقص الكهرباء وازدياد الفقر

أصــدر مرصد االزمــة يف الجامعة
االمريكية «مــؤرش املونة» مؤكــدا ً أنه
يرتفع يف مــوازاة مزيد من آليات التأقلم
السلبية يف مواجهة أزمة الكهرباء .وجاء
يف التقرير الخاص بمؤرش املونة ما ييل:
أصبحت أســعار املــواد الغذائية يف
لبنان األعىل بــن الــدول العربية ،مع
إســتمرار اإلرتفاع يف معدالت التضخم
وسط أسوأ األزمات االقتصادية يف البالد
حتى اآلن .وأشــار البنك الــدويل اىل أن
«ارتفاع أســعار املواد الغذائية القياسية
تســبب يف أزمة عاملية ســتدفع ماليني
آخرين إىل الفقر املدقع يف البالد ،وتضخم
الجوع وسوء التغذية ،بينما تهدد بمحو
املكاسب التي تحققت يف التنمية».

الحرب في أوكرانيا

أدت الحرب يف أوكرانيا ،واضطرابات
سلســلة اإلمدادات الدولية ،والتداعيات
االقتصادية املســتمرة لوبــاء كورونا
ومسارات التعايف غري املتساوية بني الدول
واملناطق والتجمعات السكانية إىل عكس
سنوات من مكاسب التنمية املحققة يف
السنوات األخرية ما قبل حدوث الجائحة.
وغريت الحرب يف أوكرانيا األنماط العاملية
للتجارة واإلنتاج واالســتهالك للســلع
األساســية بطرق من شأنها أن تحافظ
عىل األسعار عند مستويات عالية حتى
نهايــة عام  ،2024ممــا أدى إىل تفاقم
انعدام األمن الغذائــي والتضخم .فبعد
اندالع الحــرب يف أوكرانيــا ،تصاعدت
سياسات التحفظ املتعلقة بالتجارة التي
فرضتها الدول.

ماذا عن لبنان؟

ويف لبنان ،أدى ارتفاع تكاليف الغذاء

والطاقة العاملية اىل نفاد الطحني والخبز
يف بعض املتاجــر الكربى يف نهاية فصل
الصيف ،حيث عطلت الحرب شــحنات
القمح مــن أوكرانيا ،التي كانت توفر يف
الســابق حواىل  60%من واردات لبنان
من الحبــوب .والرتفاع أســعار املواد
الغذائية تأثري أكرب عىل الناس ذوي الدخل
املنخفض واملتوســط يف لبنــان ،حيث
يشكل اإلنفاق عىل الغذاء الحصة األكرب
مــن الدخل مقارنة مع هيــكل اإلنفاق
اإلســتهالكي للناس يف البلدان مرتفعة
الدخل.

أرقام اإلحصاء المركزي

وفق بيانات إدارة اإلحصاء املركزي،
إرتفعت أســعار املــواد الغذائية بنحو
 416%عــام  ،2020و 1633%عــام
 ،2021وصــوال ً اىل  4871%عام .2022
وكان مؤرش األســعار قد سجل ارتفاعا ً
بنحو  203%عــام  ،2020و 517%عام
 ،2021ليسجل  1223%عام .2022

اللجوء الى المونة

ومــع اســتمرار تــردي األوضاع
اإلقتصاديــة واملعيشــية يف لبنان ،يلجأ
اللبنانيون ،اليوم أكثر من الســابق ،إىل
اعتماد املونة ذات املدة األطول للتخزين
عىل الــرف ألنها غري قابلــة للتلف عىل
حرارة الطقــس العادية ،وذلــك نظرا ً
لإلنخفاض الكبري جــدا ً يف قدرتهم عىل
الحصول عىل الكهربــاء من أجل حفظ
املواد الغذائية يف الثالجة.
ويف هذا اإلطار ،تمت دراســة إنتاج
املونــة يف لبنان خالل موســم الصيف
لألعــوام  2019اىل  ،2022مــن خالل
تجميع بيانــات حول كميــات اإلنتاج

مــن  10تعاونيات مــن مناطق بعلبك
والبقاع الغربــي وصور وعكار وبرشي.
وقسمت املونة اىل ثالث مجموعات هي:
املربيات (ومنها املشمش والكرز والتني)،
ومنتجات القمح (كشك وفريكة وقمح
حب وبرغل وطحني) ،ومنتجات زراعية
مصنعة أخــرى (الزيتــون ،املكدوس،
البندورة املجففــة ،معجون الطماطم،
معجــون الحر ،الزعرت ،دبــس الرمان،
دبس التفاح) .وتــم وضع مؤرش املونة
باإلعتماد عىل هذه املنتجات .وتم توحيد
أوزان املنتجات املشابهة لتسهيل جمعها،
واعتمد الوزن بالكيلوغرام .ووضع رسم
بياني لتوضيح مســار التطور يف إنتاج
هذه املواد الغذائية غري القابلة للتلف عرب
تخزينها عىل الرف.

نتائج الدراسة

وكشــفت الدراســة إرتفاعا ً بارزا ً
يف كميــة اإلنتــاج لســلة املونة خالل
الفرتة املذكورة ،وخصوصا ً عام .2022
وارتفعــت كمية االنتاج مــن منتجات
القمــح بنســبة  24%و 29%و63%
عىل التوايل خــال األعوام  2020و2021
و 2022عىل أساس سنوي .كما ارتفعت
كمية اإلنتاج مــن مجموعة «املنتجات
الزراعيــة املصنعــة األخرى» بنســبة
 17.5%و 28%و 20.5%عــى التــوايل
خــال األعــوام  2020و 2021و2022
عىل أساس ســنوي .أما املربى ،فارتفع
إنتاجه بنسبة  25.5%خالل عام 2020
باملقارنة مع العام الســابق ،لينخفض
بشكل بسيط بنســبة  -18%خالل عام
 2021عىل أساس سنوي ،قبل أن يرتفع
مجددا ً خالل عام  2022بنسبة .23%
وتوضح هذه املسارات إزديادا ً عاما ً

مؤشر المونة

يف إنتاج هذه املواد الغذائية بالتحديد ،بما
يعكس توجه الناس نحو إنتاج واستهالك
املواد الغذائية التي ال تتلف برسعة والتي
يمكــن توضيبها وتخزينهــا يف خزائن
عاديــة دون الحاجــة اىل الــرادات أو
الثالجات ،خصوصا ً مع الرتاجع يف قدرة
الكثري من الناس عىل استهالك الكهرباء،
بشــكل يضمن الحفاظ عىل جودة املواد
الغذائية خالل فرتات تخزينها يف املنازل.

إستنتاج

تعتــر العودة إىل اإلنتــاج الزراعي
املحــي وإىل إعادة إنعــاش الصناعات
الغذائيــة من األمور الجيــدة يف التأقلم
مع أزمة الغذاء العاملية .وهي تســاهم
يف إعادة إدماج الكثري من املدخالت ،من
املوارد الطبيعية واليد العاملة املاهرة ،يف
الدورة اإلقتصادية الوطنية ،وتساعد يف
تحقيق التنمية املناطقية املستدامة ،ويف
تحقيق جزء من األمن الغذائي خصوصا ً
لذوي الدخل املحدود .ويف املقابل ،يستمر
اللبنانيون يف ابتكار آليــات للتأقلم مع

األزمة اإلقتصاديــة والنقدية الداخلية.
وغالبا ً مــا يعتمدون إجــراءات تكون
ذات آثار ســلبية كبرية عىل حياة الناس
ومستقبلهم الصحي ،جسديا ً ونفسياً.

إستهالك الكهرباء؟

مــواز ،كانت دراســة
ويف ســياق
ٍ
ميدانية أعدهــا مرصــد األزمة خالل
النصف األول من العام  ،2022وشــملت
 931مســتجيبا ً مــن اللبنانيني (ممن
يزيد عمرهم عن  18ســنة من النساء
والرجــال) يعملون يف ســبعة قطاعات
إقتصادية هي :الزراعة ،البناء ،التعليم،
املطاعم ،الصحــة ،الصناعــة ،والبيع
بالتجزئة) ،قد أشارت إىل تراجع كبري يف
قدرة اللبنانيني عىل دفع بدل الســتهالك
الكهرباء من املولدات الخاصة يف املناطق
واألحيــاء ،بالتزامن مع شــبه الغياب
لخدمــة الكهرباء من منشــآت القطاع
العام .وقد وصلت ســاعات التغذية من
رشكة كهرباء لبنان اىل صفر يف األشــهر
األخرية.
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ح ّولوا ودائع سياسيين
ونافذين ومصرفيين
وكبار مودعين من لوالر
إلى دوالر

تواطأت المصارف
مع مصرف لبنان
خالفًا لمصلحة
زبائنها المودعين

اإلثــنـــيـــن  ٢١تشرين الثاني 2022

تقدّر التوزيعات التي
حصلت عليها المصارف
وأصحابها بنحو  40مليار
دوالر

منذ  2014لم يعد
"المركزي" يملك
أي دوالر ...فبدأت
صناعة اللوالر

بين  2014و2019
وزع مصرف لبنان فوائد
بقيمة  47مليار دوالر لم
يكن يملكها

الحل ّ باعتماد ما قام به القضاء األميركي في قضية مادوف

سليمان :بين دوالر و"لوالر" حدثت أكبر عملية سطو

رمـــاح هاشـــــم
بني دوالر حقيقــي و»لوالر» قيدي
حدثت اكرب عملية ســطو عىل مدخرات
اللبنانيــن وجنى اعمارهــم .فقد وقع
ميــزان املدفوعات اللبنانــي ،من العام
 2011وصــوال ً اىل العــام  ،2019بعجز
سنوي مرتاكم ومتفاقم بلغت محصلته
القيديــة  27.1مليــار دوالر امريكــي،
والقيمة هذه ليست القيمة الفعلية والتي
هي اكثــر من ذلك ،اذا اخذنــا باالعتبار
تدفقات مالية غري مرئية كاملال السيايس
وعوائد تجــارات غري رشعيــة .هذا ما
يؤكده الناشــط الســيايس واألكاديمي
الدكتور حارث سليمان .ويف ما ييل نص
حوار مايل مرصيف مع الدكتور سليمان:

كيف حصلت صناعة «اللوالر»
كأرباح مزيفة؟

إنطالقا ً مــن نهاية العــام 2014
وبداية العام  2015بدأت أكرب عملية نهب
مقونن ومــرع ،كان أبطالها مصارف
لبنانية بتواطؤ واضح من مرصف لبنان،
الذي بدأ بـ»طباعة» دوالر قيدي وهمي،
خالفــا ً للقانون وخالفــا ً لقانون النقد
والتسليف الذي يسمح له بصناعة اللرية
اللبنانية وليس صناعة اية عملة اجنبية.
تســتطيع الحكومــة اللبنانية ان
تستدين بالعملة االجنبية ومن االسواق
الخارجيــة او الداخليــة ،لكن مرصف
لبنان غري مخول ان يسجل من حساباته
دوالرات ال يملكهــا وال يحوزهــا ،بــل
«يصطنعهــا» ،بان يســتويل عليها من
ودائع البنــوك الوطنيــة دون موافقة
اصحابهــا ،كما دون عقود شــخصية
مع اصحــاب الودائع انفســهم ،وليس
مع ادارة مصارفهم التــي تواطأت مع
املرصف املركزي خالفا ً ملصلحة زبائنها.
فوفــق مــا ورد يف الصفحتني 112
و 125من كتاب الرئيس فؤاد السنيورة،
« الدين العــام يف لبنان» فإن حســاب
مرصف لبنان من العمالت األجنبية كان
ســلبيا ً عام  .2015بما معناه أنه بنهاية
عام  2014لم يعــد مرصف لبنان يمتلك
عمالت أجنبية .والجدير بالذكر ان حجم
الودائــع املوجودة يف املصــارف ،كان يف
نهاية ســنة  2010نحــو  108مليارات
دوالر أمريكي ،وكانت موجودات مرصف
لبنان من العمــات االجنبية ايجابية ،يف
تلك السنة .لكن لم تنته سنة  2014حتى
فقد مرصف لبنان  6مليارات دوالر كانت
كل موجوداته من العمالت االجنبية (دون

حارث سليمان

بلغ تواطؤ مصرف لبنان مداه

احتســاب االحتياط اإللزامي طبعاً) .ويف
ظل اســتمرار العجز يف ميزان املدفوعات
فان نمو الودائع املرصفية يف نهاية سنة
 2014وعىل مدى اربع ســنوات خلت ،لم
ِ
يغط مجموع الفوائد املقيدة عىل الودائع،
والــذي ال يعكس نموها نمــوا ً حقيقيا ً
لرســاميل موجودة حقيقة يف املصارف
اللبنانيــة ،بل ارصدة قيديــة هي لوالر
وهمي بدل ان تكون دوالرا ً حقيقياً.
عىل االرجح اقل مــن  /112/مليار
دوالر أمريكــي هــي مجمــوع الودائع
بالدوالر الحقيقي نهاية سنة  .2014هذا
رقم يجب ان نحفظه جيداً.
كانت هذه الودائع تتناقص بشــكل
ســنوي ،مرتاكم ومضطرد ،لكن االرقام
املعلنــة لودائع املصارف كانت يف تصاعد
مستمر.
قيديا ً ووهميا ً بلغت امليزانية املجمعة
للمصارف التجارية بنهاية العام 2019
نحو  216.7مليار دوالر .فيما بلغت ايضا ً
وهميــا ً وقيديا ً ودائــع املصارف163.7
مليار دوالر نهاية عام .2019
إن بداية سنة  2015هي تاريخ دخل
بعده مرصف لبنــان وبدأ صناعة اللوالر
وقيمة اللوالر املطروح يف السوق هو 47
مليار دوالر ،يضاف اليها النمو الحاصل
يف موجودات املصــارف (املجموع حواىل
 53مليار دوالر).
هكذا تم خلط «اللوالر» بـ»الدوالر»،
و حُ ــوّل «اللــوالر» إىل «دوالر» لبعض
األشــخاص والنافذين من السياســيني
وحاميل اســهم البنوك ورجال اداراتهم
العليا وبعض كبار املودعني .وألشخاص
آخرين حُ وّلــت «دوالرتهم الحقيقيّة» إىل

«لــوالر» .وهذا االمر هو مــا اوصلنا اىل
واقع ان هناك «ما هو معروف بالودائع
القديمــة ،وهنــاك الودائــع الجديدة
بـ»اللوالر» ،وهــي بدعة اخرتعها حاكم
مرصف لبنان رياض سالمة واجرب الناس
دون وجه حق عىل التعامل بها».

 2011و 2018فقد بلغ  7مليارات و246
مليون دوالر .هذه املبالغ ليســت كامل
األرباح التــي حققتها البنــوك العاملة
يف لبنــان ،بل ما و ّزعته عــى أصحابها
ومالكي األسهم فيها.
ذلك التوزيــع كان من أصل دوالرات
حقيقية متناقصة ،وتقــدّر التوزيعات
جميعا ً بنحو أكثر من  40مليار دوالر.

يف نهاية عام  2014لم يعد مرصف
لبنــان يمتلك عمــات أجنبية ،وخاصة
يف ظل إنشــاء نظام «مقاصة» لبنانية
محليــة للدوالر األمريكــي .ومع تفاقم
عجز ميزان املدفوعات ،كانت «الدوالرات
الحقيقيــة» تتناقــص بينمــا الودائع
اإلجمالية القيدية ترتفع مع الفوائد؛ كان
حجم «اللوالرات» يتزايد عىل قيود البنوك،
وكانت دفاترها تســجل ارباحا ً مزيفة
غري مســبوقة ،وكان حاملو اســهمها
ينعمون بعوائد مجزية ،وكبار موظفيها
بمكافآت ســنوية كبرية .يف املقابل مع
كل انفاق حكومي او متوجبات معيشية
مستوردة من الخارج ،كانت «الدوالرات
الحقيقية» تنخفض ويتقلص حجمها.
وتفاقم االمر بعد ان دخل النظام املرصيف
يف مزايدات عــى الفوائد من  7إىل  10إىل
 15إىل  ،18%فتضخمت أرباح املصارف
وكبار املودعني ،وحصل توسع يف توزيع
األنصبة عىل املساهمني والبونصات عىل
كبار املرصفيني التنفيذيني».
بني عامــي  2015و ،2018و ّزعت
املصارف أنصبة أرباح عىل مالكي األسهم
العادية بما يفــوق  3مليارات دوالر ،أما
مجمــوع «األنصبة» التــي و ّزعتها بني

مــن عــام  2011إىل  2019كانت
الدوالرات الحقيقيــة يف القطاع املرصيف
يف إنخفاض مســتمر ،وبلغ حجم تراكم
عجز ميــزان املدفوعات حــواىل 27.1
مليار دوالر ،بمعنــى أنه إذا أخذنا حجم
الودائع الحقيقية يف القطاع املرصيف عام
 2011والذي كان يُقارب الـ  112ملياراً،
فان املنتظر ان يكون لدينا ســنة 2019
دوالرات حقيقية بالقطاع املرصيف اقل من
حواليى  85مليار دوالر(االرجح  70مليارا ً
اذا احتســبنا نزفا ً للدوالرات نقديا بـ 15
مليارا غري ظاهــر يف ميزان املدفوعات).
وهذا الرقم تتم مقارنتــه برقم 163.7
مليار دوالر الرقم الرسمي لودائع القطاع
املرصيف سنة  2019الفارق بني  78و 93
مليار دوالر هي كتلة اللوالر.

ينطبق نفس االمر عىل التســليفات
التي تمدها املصارف لزبائنها ،فلو فرضنا
ان مرصفا ً منح زبونه قرضا ً اســكانيا ً
لرشاء بيت بمليون دوالر مثالً ،وان البائع
اخذ املليون دوالر من الشاري واودعه يف
حســابه يف بنك آخر ،فان رصيد النزف
يف الــدوالرات الحقيقية هو صفر يف هذه
الحالة ،طبعا ً يف املثــال املدرج هنا ،ثمة
نزف جزئي للدوالرات الحقيقية هي قيمة
املستوردات من الخارج لزوم بناء البيت
وتأهيله أو لزوم رشاء ســيارة اجنبية،
وهذه النتائج ستظهر مفاعيلها واثرها
يف ميزان املدفوعات الذي احتسبناه اعاله.

لكن ماذا عن تمويل مصرف
لبنان والمصارف للدولة؟

إذن أين ذهبت الدوالرات
الحقيقية أو القسم األكبر منها؟

كيف تطورت األمور بعد بدء خلق
الدوالرات الوهمية؟

ينربي اصحاب املصارف ومرتزقتهم
مــن الخرباء واالعالميــن اىل اإلعالن ان
هذه الدوالرات الحقيقية ذهبت لتغطية
الدين العام للخزينة والذي وصل اىل رقم
فاق هذا الرقم حيث بلغ  91مليار دوالر،
فهل تعكس هذه الفكرة الحقيقة تماماً.

ما مفاعيل تطبيق حكم القضاء الفيدرالي األميركي
في قضية مادوف على انهيار لبنان ماليًا؟
تشري تقديرات جادة ان مجموع التحويالت اىل الخارج السباب
غري االسترياد والتجارة بني عامي  2014و  2022قد تجاوزت مبلغ
 40مليار دوالر امريكي .ان تطبيق حكم القضاء االمريكي عىل الحالة
اللبنانية سيســتعيد اىل القطاع املرصيف ســيولة بالدوالر الحقيقي
تصــل اىل  14.68مليار دوالر ،فيما يتــم تخفيض الفجوة املالية يف
لبنان مبلغ  34مليار دوالر امريكي ،وستحســب هذه القيمة ثالث
مرات وتشطب  3مرات؛ واحدة من عجز الخزينة لدى مرصف لبنان،
وثانية من الفجوة يف مرصف لبنــان وديونه لدى القطاع املرصيف،
وثالثة تخفض البنوك مطلوباتها من مودعيها بالرقم نفســه .يف

هــذه الحالة ،املودع ليــس مظلوما ً ألن أصــل وديعته معرتف بها
بالكامل ،والباقي من الفوائد يرد له عىل سعر /8000 /لرية لبنانية
لكل «دوالر» أو «لوالر» .واالقرتاح هذا يتوافق مع التعميم الخجول
ملرصف لبنان رقم  154الذي طلــب من املصارف حث زبائنهم عىل
إســرجاع  20%من ودائعهم املحولة إىل الخارج إبتداء من ،2017
وعىل تحويل  30%من هذه الودائع اذا كان اصحابها من الـ  PPsاو
من إدارات البنوك وحاميل أسهمها ،ألنهم يخضعون لجريمة التداول
مــن الداخــل  délit d›initiéالتي يعاقب عليهــا القانون اللبناني
بموجب املادة .2011/160

أي ان نمو الدين العام هو الذي بدد مبلغ
الــدوالرات الحقيقيــة!؟ والحقيقة ان
تغطية ارقام الدين العام ونموها املطرد
كانت تتم بعمليات «سواب» بني املصارف
ومرصف لبنان ،حيث يتم تســديد سند
دين مســتحق ،بسند دين اعىل قيمة من
السابق ،وان النزف الذي يمكن ان يصيب
الدوالرات الحقيقية ،بســبب الدين العام
هو قيمة مســتوردات او قيمة تحويالت
او ما يتم اخراجه خارج النظام املرصيف
اللبناني نقدا ً او اىل خارج لبنان.

قامــت املصارف بإســتثمارات يف
الخارج من خالل توسع الجهاز املرصيف
والفروع ومكاتب التمثيل واملؤسســات
املالية الشــقيقة للمصــارف اللبنانية.
حيث يتبني لنا عرب الدخــول إىل تقارير
جمعية املصارف بأن التوســع الخارجي

ماذا عن الباقي
من الفجوة المالية؟
أمــا الباقي من الفجــوة املالية ،فيجري ســداده بعدة طرق
أبرزها؛ ضخ رســاميل جديدة يف املصارف ،عرب إعادة رسملة تصل
إىل ثلثي قيم أسهمها بنحو  16مليار دوالر ،وهذا املبلغ هو لتعويض
خسارة املصارف يف رأســمالها ،املقيّم بـ  22مليار دوالر عىل سعر
الرصف الرســمي  1515ل ل ،بعد اعتماد سعر رصف جديد للدوالر
هــوـ  15000ل ل .ويبقى من الفجوة املالية  21مليار دوالر يمكن
معالجتها بعدة طرق مثل الترصف ببعض األصول العامة (الكازينو،
انرتا ،وامليدل ايست ،باإلضافة إىل طرح رخصة خلوي ثالثة ،وتأجري
مرافق عامة معينة ،وتفعيل إستثمار األمالك البحرية).
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كل دوالر خرج
من لبنان بين 2014
و 2019فيه شبهات
عملية نصب احتيالي

مقونن
للمصارف اللبنانيــة وإنطالقا ً من عام
 2013وحتى عــام  2018أصبح تقريبا ً
يوازي حجم التوسع الداخيل للمصارف.
فقــد طورت املصــارف اللبنانية يف
مرحلة اوىل وحتى ســنة  ،2014شبكة
إنتشار خارجي واســعة عرب تواجد 17
مرصفا ً لبنانيــا ً يف  31بلــدا ً يف الخارج
خصوصا ً يف اوروبا والخليج ،وبأشــكال
عديــدة كمكاتــب التمثيــل والفروع
الخارجية واملصارف الشقيقة أو التابعة.
وتتعامل املصــارف يف لبنان مع أكثر من
 170مرصفــا ً مراســاً يف  62بلدا ً حول
العالم( .املصدر :جمعية مصارف لبنان/
نهاية عام .)2014
فكيف تم َّكنــت املصارف من إقامة
وإنشــاء هذه املؤسســات يف الخارج؟
هي قامت بإخــراج الودائع والدوالرات
الحقيقية .فاملصارف وحدها استثمرت
بقيمة مقدرة بنحو  4.5مليارات دوالر يف
الخارج .وكل استثمارات املصارف كانت
تتم بموافقة مــرف لبنان وبإرشافه
املبارش.مــن أين أتــت بهــذه الودائع
لتخرجها؟ فبــدل أن يكون لديها حيازة
لرقم سقفه  58 70-مليار دوالر حقيقي،
وهي عائدة للمودعني ،إال أنها وباإلتفاق
مع مرصف لبنان كان لديها  163.7مليار
دوالر قيدي .ويتبــن بأن مرصف لبنان
وزع مــا بني عــام  2014إىل عام 2019
فوائد ترتواح قيمتها عىل االقل حواىل 47
مليار دوالر لم يكن يملك منها أي دوالر،
استنتاجا ً ملا ذكره السنيورة يف كتابه».
بالتايل كانــت هذه الدوالرات «قيدية
ووهمية» ساهمت يف صناعة كتلة نقدية
من «اللوالر» وهو دوالر «وهمي» ليس له
أي قيمة خــارج لبنان ،وتم خلط اللوالر
مع الــدوالرات الحقيقية .هــذا ما أتاح
للمصارف بأن تقول بأنها تربح ،يف حني
لم تكن تربح .بل كانت تسجل لها أرباح
وهمية قيدية ،وبما أنها تربح ولو بشكل
مزعوم ،فان لها الحق يف أن تفتح فروعا ً
لها يف الخارج ،أي أن تستعمل الدوالرات
الحقيقية التي لديها من أموال املودعني
وتحولها إىل الخارج ،أي تحول دوالراتها
القيدية «اللوالر» إىل دوالر يف الخارج.
االســتنتاج ّ
أن كل دوالر خــرج من
لبنان وحُ ــوّل إىل الخارج منذ عام 2014
حتى  2019هــو «عملية نصب إحتيايل»
لتحويل «لوالرات» قيدية و ّزعها مرصف
لبنان إىل دوالرات حقيقية.

َمن فعل ذلك؟

الذين إستفادوا من الهندسات املالية

التوسع المصرفي في الخارج كان بإخراج دوالرات حقيقية على حساب المودعين
هي البنوك التي ســجلت سندات خزينة
وشــهادات ايــداع و»يوروبوند» والتي
قامت بعدة استثمارات يف الخارج .ويتبني
أن التوسع بفروع الخارج لدى املصارف
قد وصل إىل أن يكون لدى بعضها فروع
بالخارج قد يســاوي عددها نصف عدد
فروعها يف الداخل .ففي عام  2014كان
عدد فروع الخــارج يُقارب الـ 27%من
عدد فــروع الداخل للمصارف .والفروع
الخارجية شكلت املنصة التي استقبلت
هروب الرساميل الالحق.
ً
إضافة إىل ذلكّ ،
إن «جماعة املصارف
أو إدارة املصارف لجأوا إىل رهن أسهمهم،
أي ان حامل األســهم باملرصف أو إدارة
املرصف قام ببيع أسهمه ملرصفه .فمن
ا ُملفرتض أن رساميل األسهم أي رساميل
املصــارف تكون مودعــة لدى مرصف
لبنان ،وال يحق لصاحبها ّ
املس بها وإال
فقد ملكية مرصفه .وبالتايل ،قام مدراء
املصارف حاميل األسهم ،باإلستدانة من
مصارفهم ورهن أسهمهم لدى املرصف
الذي يملكونــه ،وأخرجــوا األموال إىل
الخارج ،وعند «انفجار األزمة» ســدّدوا
الديْن املتوجب عليهم من أجل إستعادة
أسهمهم عىل سعر  1500لرية للدوالر.
يضــاف اىل ما تقــدم ،فقد اقدمت
املصارف عىل رفع ارصدتها لدى املكاتب
املراسلة يف الخارج بمبلغ وصلت زيادته
اىل  6مليارات دوالر أمريكي.
ومن الواضح ان كل هذه املمارسات
هي عملية إحتيال مفضوح كان مرصف
لبنان يُغمض عينيه عنها

ما الخطأ الذي ارتكبه البنك
المركزي على صعيد التوسع
المصرفي في الخارج؟

ّ
إن أكــر خطيئة موصوفة إرتكبها
املرصف املركزي ،هو السماح للمصارف
بإخــراج األمــوال للخارج لتأســيس
رشكات شــقيقة ،فهذا يساهم بتكبري

حجم العجــز يف ميــزان املدفوعات ،يف
وقت يشــري مرصف لبنان التدفقات
املالية الخارجية اىل لبنان بأسعار فائدة،
باهظة الثمن ،ويف الوقت عينه إن األموال
التي تصدرها املصــارف إىل الخارج هي
دوالرات «قيدية» ناتجة عن أرباح مزيفة
النها نتيجة الفوائــد القيدية ،أي اللوالر
وعندما أصبحت يف الخارج بعد تحويلها،
أصبحت «دوالرات حقيقية».
ّ
إن مرصف لبنان تغاىض وتواطأ مع
أصحاب املصــارف لتحويل «اللوالرات»
إىل «دوالرات» ،ووصلنا إىل نتيجة مؤداها
بــأن أصحــاب الــدوالرات الحقيقية
تحولــت دوالراتهم إىل «لــوالر» ،بينما
أصحاب «اللوالرات» تحولت إىل «دوالرات
حقيقية» .النتيجة الصادحة بالحقيقة
ان كل من حــوَّل أمواله اىل الخارج لغري
هدف االســترياد بني نهاية عام 2014
و 2020هو شــخص حول قســما ً من
«اللــوالرات» إىل «دوالرات حقيقية» ،أي
أخذ من الودائع الحقيقية ،وبكلمة اخرى
«رسق» من أمــوال ودوالرات املودعني
الذين تركوا ودائعهم يف املصارف اللبنانية
حتى انفجار االزمة».

من اين تبدأ نقطة التصحيح
األساسي؟

ّ
إن نقطة التصحيح األسايس ،يجب
أن تنطلق من العودة إىل نهاية عام 2014
وفصل الحسابات املرصفية حسابا ً بعد
حســاب ،بحيث يتم فصل كل حســاب
مرصيف اىل حســابني؛ واحــد بالدوالر
الحقيقي وحساب آخر بـ»اللوالر».
الدوالر الحقيقي هو الدوالر الذي أتى
من الخارج أو أتى نتيجة بيع عقار او كان
رصيدا ً قبل نهاية ســنة  2014إلخ ...أما
كل دوالر أتى من الفوائد فهو «لوالر» .ألن
مرصف لبنان كان يُــو ّزع فوائد من دون
أن يكون لديه دوالرات ،وذلك يف ظل عجز
ميزان املدفوعات وبالتايل هذه «اللوالرات»

تســجل كـ «لوالر» ،ويتم إعادة النظر يف
حساب كل مودع.
ولتوضيح االمر نورد املثال التايل :لو
فرضنا ان مواطنا ً لديه حســاب مرصيف
بقيمة  100ألف دوالر قبل ســنة ،2014
فبعد  6أو  7ســنوات أصبحت الـ 100
ألف مع فوائدها  200ألــف دوالر ،فإذا
قام بتحويلها اىل الخــارج يف بداية عام
 ،2019عندها يكــون أخذ الـ  100ألف
دوالر االوىل والتي هي حقه ،إال أنه يكون
رسق الـ  100ألــف األخرى من صاحب
وديعة أخرىّ ،
ألن املبلغ الذي أصبح 200
ألف دوالر هو يف الحقيقة  100ألف دوالر
حقيقية ،اضافة لـ  100ألف لوالر ،وعند
تحويلها إىل الخــارج أصبحت  200ألف
دوالر حقيقيــة ،وبالتايل التصحيح املايل
يبدأ من هنا أي بالعودة إىل عام .2014

هل ما تطرحه يعدّ قانونيًا ،أي
هل هو شرعي؟

هل يحق لنا أن نفرض عىل شخص
ما ،حوَّل طبقا ً للقانون أمواله من لبنان
إىل الخارج بني عامي  2014و 2019ولم
يخالف القانــون بأي يشء؟ وبالتايل هل
من العدالة واإلنصاف اسرتداد أموال قام
بتحويلها مواطنون أسوياء تحت سقف
قانون النقد والتســليف ،وتم نقلها اىل
الخارج؟
ّ
يحــق لنا ذلك»،
الجواب« :بالطبع
ملاذا؟
أوال ً الن انهيار لبنان املايل له توصيف
عاملي ودويل وهــو  .Ponzi schemeوقد
اعتمدت هــذا التوصيــف كل الجهات
الدولية وخرباء املال واملحاسبة يف العالم.
وهــذه هي عملية احتياليــة يلجأ اليها
صانعها اىل توزيع ارباح عالية ومزيفة
عىل ودائــع قديمة لغواية مودعني جدد،
واالرباح املزيفة يتم اقتطاع مبالغها من
ودائع جديدة ،تدوم العملية اشــهرا ً او
سنوات ورسعان ما تنفجر ازمة وتسجل
خســائر كبرية يف حســابات املودعني
الجدد الذين لم يســتوفوا ودائعهم قبل
االنفجار وتبيان الخديعة .وهو امر تكرر
مــرارا ً حتى حدث يف لبنــان ،ولعل آخر
واكرب عملية «بنزي ســكيم» كانت مع
مادوف يف امريكا ،فكيف ترصف القضاء
الفــدرايل االمريكي يف قضية مادوف وما
هي االحكام التي صدرت ملعالجة االزمة
وتعويض الخسائر؟
إستنادا ً اىل الحكم القضائي الفيدرايل
يف أمريكا يف قضية مادوف وهي أشــهر
قضية «بانزي سكيم» قبل كارثة لبنان،
أصدرت املحكمــة الفيدرالية األمريكية
حكمــا ً فيدراليــا ً مربمــا ً «يقيض بأن
األرباح التي وزعها مادوف عىل عمالئه
لم تكن أرباحا ً حقيقية ،بل كانت أمواال ً
مقتطعة من ودائع جديدة تدفع كأرباح
مزعومة لودائع قديمــة» وبالتايل فهي

امــوال مودعني جدد جــرت رسقتهم،
واملرسوقــات تســرجع .املفهوم هذا
يمكن أن يطبق عىل مجموع «الدوالرات
القيديــة» او اللــوالرات التي ســجلت
كفوائد عىل الودائع يف لبنان ،وهي قيود
ودوالرات وهمية غري موجــودة تماما ً
كأرباح مــادوف التي و ّزعهــا ،والتي
حكمت املحكمة األمريكيــة الفيدرالية
بإسرتدادها.
عمليــا ً منــذ بداية العــام 2015
أصبحت موجودات مــرف لبنان من
العمالت األجنبية ســلبية (كتاب الدين
العــام اللبناني /فؤاد الســنيورة ص
 )،125وأصبحت الفوائــد التي يُقيدها
مرصف لبنان لكل مودع أرقاما ً وهمية،
تماما ً كاألرباح التــي وزعها مادوف يف
أمريكا والتي اعتربتها املحكمة الفيدرالية
األمريكية ،بحكم قضائــي مربم أمواال ً
مرسوقة ،يتوجب استعادتها من قدامى
املودعــن ،الذيــن تركوا مــادوف قبل
إنهياره ،لصالح تغطية خسائر املودعني
الجدد الذين فقدوا ودائعهم.
مثال :لــو فرضنــا ان مودعا ً ما
كان لديه وديعة بـــ  100الف دوالر يف
نهاية عام  2013وتلقــى عليها فائدة
سنوية بنسبة  5.7%ملدة ست سنوات،
(وهي فائدة قيديــة ال تغطى بدوالرات
حقيقية) ،ثم قــام بتحويلها اىل خارج
لبنان مع فوائدهــا فأصبحت  200الف
دوالر .عملياً ،هو اخــذ وديعته األصلية
مضافا ً اليها مائــة ألف دوالر من ودائع
املودعــن الذين ابقــوا ودائعهم داخل
لبنان ،وحسابه الحقيقي هو  100الف
ً
إضافة إىل  100مائة الف
دوالر األصليــة
«لوالر» سعرها  800مليون لرية لبنانية،
أي ما يــوازي  26600دوالر أمريكي عىل
ســعر صريفة ،وعليه يجب ْ
أن نســرد
منــه  73400دوالر اي ما يوازي36.7%
من امواله املحولة اىل الخارج .ويتم ذلك
بحكم قضائي وبســند تحصيل يصدره
البنــك الذي يدير الحســاب وعرب حكم
قضائي.

ماذا عن «الكابيتال
كونترول»؟
«الكابيتــال كونــرول» كان
اوانه نهاية سنة  ،2014حيث كان
رضوريا ً لحفظ الودائع داخل لبنان،
وللــروع بالتــوازي بإصالحات
بنيوية واقتصادية ومالية ،اما اليوم
فهو ترشيع لجرائم مالية ،وتسوية
لعمليات احتيال طالت شعب لبنان
بأكمله.
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كلفة الحد األدنى للمنزل :الحطب 1000 - 600
دوالر ...و 1100دوالر للمازوت

فقراء بين كلفتين :التدفئة وأمراض الشتاء...
ومدارس تعاني األمرّين لتوفير الدعم

عودة الستخدام جفت الزيتون واألغصان وما
تيسر من وسائل كان ّ
عفا عليها الزمن
ّ

تهريب مازوت سوري إلى البقاع ...الغاز مالذ
البيارتة وتعديات على غابات عكار

التدفئة باتت باهظة بشتّى وسائلها ...حتى البدائية منها

ً
وكلفة
شتاء فقراء لبنان قارس بردًا

باسمــــة عطــــوي
ليــس تفصيالً أن يبلغ ســعر طن
الحطــب يف عــكار ،ونحن عــى أبواب
الشــتاء 4 ،ماليني لرية لبنانية يف الوقت
الذي يُباع يف قــرى الجنوب بـ 5ماليني،
ويف البقــاع بــن  7و 10ماليني لرية .يف
حني يحتــاج أي منزل يف القــرى التي
يزيــد إرتفاعها عن  400مرت إىل  6أطنان
حطب عىل االقل .أي مــا بني  24مليونا ً
اىل  60مليون لرية حسب املنطقة وكمية
االستهالك .أما إذا كانت التدفئة بالصوبا
عىل املــازوت فالحاجة هي عىل االقل إىل
طن مازوت يف املوســم ،أي نحو 1100
دوالر أمريكي ع ّدا ً ونقــداً ،ما يعادل 44
مليون لــرة لبنانية .هــذه املبالغ التي
تعتربها معظم العائالت الللبنانية طائلة،
يف ظل االنهيار الذي نعيشه ،وال مفر من
تأمينها بالنســبة للعائالت التي يأتيها
الدعم املايل من أبنائها املغرتبني خصوصاً.
أما الفقراء من اللبنانيني الذين يتقاضون
رواتبهــم باللــرة اللبنانيــة ،أو الذين
ينتظرون مواســم الزراعة لكي يتمكنوا
من تأمني ما يأكلونه فقد إســتغنوا عن
التدفئة باملــازوت والغاز كليا ً هذا العام،
ويحاولون تدبري أمرهم بما تيرس ،أي من
أغصان أشجارهم التي قاموا بتشحيلها،
و»جفت الزيتون» بعد عرص مواسمهم،
وإذا نفد مخزونهم سيشرتون الحطب إذا
توفرت االموال.

كيف يتدبر الجنوبيون األمر؟

هذه الخالصــة هي حصيلة قصص
جمعتهــا «نــداء الوطــن» يف أكثر من
قرية من عــكار إىل الجنوب .حيث روى
االهايل ،كيف أنهم إســتبدلوا هذا العام
«صوبا املازوت» بالحطب ،ألنهم لم يعد
بمقدورهم رشاء املازوت بســبب إرتفاع
أســعاره ،وكيف يحاولون التحايل عىل
الظروف القاسية ،بما تيرس من أغصان
الشجر يجدونها يف حواكريهم.
إذ يــروي حســن صربا مــن بلدة
القنطرة الجنوبيــة ،لـ»نداء الوطن» أنه
«يفرح كطفل صغــر ،حني يعطيه أحد
زبائن املعرصة التــي يعمل فيها «جفت
الزيتون» لكي يستعمله لتدفئة ولديه يف
موســم الربد القادم .ويخرب عن حرصه
عىل كل االغصــان والحطب التي جمعها
من تشحيل أشــجاره حول املنزل» ،الفتا ً
إىل أنه «بات يتعامل معها كأنها جواهر،
وقد جمع نحو طن ما بني حطب وجفت
زيتون ،وسيشرتي طن حطب كي يتمكن
من تأمني التدفئة املطلوبة لعائلته ،حتى

شــهر كانون الثاني املقبل ،خصوصا ً أن
أطفاله صغار السن ،وعرضة للمرض من
الربد أكثر من الكبار ،وإذا توافرت االموال
لديه سيشرتي طنا ً آخر الحقاً».
يجزم صربا بأن معظم سكان القرى
يف الجنــوب قرروا االتــكال عىل الحطب
للتدفئــة هذا العــام ،والجميع إعتمدوا
السيناريو ذاته أي تجميع جفت الزيتون
من مواســمهم ،وأغصان االشجار من
أرضهم ،وال يلجأون إىل رشاء الحطب إال
إذا كانوا مضطرين بسبب ضيق أحوالهم،
او يتلقون املساعدات من أبنائهم.
هذه الرواية يدعمها الحاج مصطفى
رمال (صاحب معرصة يف بلدة عديســة
الجنوبيــة) ،إذ يقول لـ»نــداء الوطن»:
«يف السنوات السابقة كان نصف زبائننا
يرتكون جفت الزيتــون ،الذي ينتج عن
عرص مواســهم ،وكنا نحتار ماذا نفعل
به ،فنقوم بوضعه يف قوالب (عىل شــكل
حطب) وتجفيفه وتوزيعه عىل معارفنا،
أما هذا العام فـ 90%من زبائننا ،طالبوا
بالجفت إلستعماله للتدفئة حتى بعض
امليســورين منهم ،ألن سعر طن حطب
السنديان يف قرى مرجعيون  125دوالراً،
و 70دوالرا ً لليمــون .وهي مبالغ طائلة
بالنسبة لسكان القرى ،الذين يعتمدون
عىل زراعــة التبــغ والقمــح والزعرت
للمعيشة».

ال غنى عن المازوت في البقاع

يف قــرى البقاع الصورة مشــابهة،
لكن ســعر طــن الحطب قــد يصل يف
بعض القــرى إىل  10ماليني لرية ،وكثري
من االهايل إســتغنوا عن صوبا املازوت،
واشــروا مكانها صوبا الحطب .أما يف
قــرى البقاع الشــمايل ،فتأمني الحطب
واملازوت ال يقترص عىل االرايض اللبنانية،
بل الســورية أيضا ً كما يقول أحد سكان
بلدة شعث لـ»نداء الوطن» ،بسبب القرب
الجغــرايف بني الجانبــن ( طن الحطب
بـــ 5ماليني لــرة) ،وتهريــب املازوت
الســوري خالل شــهر أيلول املايض إىل
القرى اللبنانيــة ،أي قبل االرتفاع االخري
للمحروقات يف ســوريا ،ســمح لسكان
البلدات برشاء املازوت بسعر أقل ،وتوفري
القليل من الــدوالرات ،وهذا أفضل من ال
يشء عىل حد تعبريه.
يف مدينــة بعلبــك ،تُخــر مديرة
متوســطة بعلبــك الجديــدة الثانية-
الرسمية جمانة عواضة «نداء الوطن»،
أن ه ّم تأمني التدفئة ال يقترص عىل األهايل
واملنازل ،بل أيضا ً عىل املدارس الرسمية،
التي ال يمكن تسيري العام الدرايس فيها

من دون التدفئة ،بسبب الربد القارس»،
وتقول« :يف مدرســتي التــي تضم 500
طالب ،ال زال لدينا القليل من املازوت من
العام املايض ،بدأنا بإســتعماله ونحاول
االتصــال بالهيئات املانحــة والجهات
املســؤولة واملنطقة الرتبويــة والبلدية
لتأمني املازوت ،وإىل اآلن لم نلق جواباً».
موضحة أن «املدرســة تحتوي عىل 30
صوبا يتم تشــغيلها يومياً ،وكل صوبا
تحتاج إىل  5ليــرات ،أي اننا بحاجة إىل
 150ليــرا ً يوميا ً للتدفئــة ،ألن املنطقة
باردة واالطفال غالبا ً مــا يمرضون إذا
بقوا من دون تدفئة».
ترشح عواضــة أن «الناس يف بعلبك
يشــرون الحطب واملازوت للتدفئة إذا
كان أحــد أفراد عائلتهــم من املغرتبني،
فيمدهم بالدعم الــازم ،خصوصا ً انه ال
يمكن االكتفاء بصوبــا واحدة يف املنزل.
أمــا املوظفون الذين يقبضــون باللرية
اللبنانيــة ،فإىل اآلن لــم يؤمنوا مونتهم
للتدفئــة ،بســبب األســعار املرتفعة
للحطب» ،الفتة إىل أنها «إشــرت  2طن
من الحطب (ألن أوالدهــا من املغرتبني
ويدعمونها) بـ 7ماليني و 500ألف لرية
للطــن الواحد .يف حــن أن أصدقاء لها
يقولون أن االســعار زادت ووصلت بني
 9و 10ماليني لرية (خشــب سنديان)،
يف حني أن طن املــازوت يزيد عىل 1000
دوالر ،وهذا يــكاد يكفي العائلة يف حني
أنها تحتاج إىل حطب ،بني  2و  3أطنان يف
املوسم عىل االقل».

الحطب هو األساس في عكار

يف أكــروم  -عكار يشــر يوســف

األسعار بحسب دوالر السوق السوداء
عىل ضفــة التجار واملســتوردين ،يرشح
عضو نقابــة اصحاب محطــات املحروقات
جورج براكس لـ»نداء الوطــن» أنه «اىل اآلن
لم نالحــظ إرتفاعا ً ملحوظا ً بالطلب عىل رشاء
املازوت ،ألن الطقس ال يــزال مقبوال ً حتى يف
املناطق الجبلية .أما مناطق البقاع الشــمايل
فأغلب املازوت الذي يشرتيه االهايل من سوريا،
بسبب فارق االســعار والتداخل الجغرايف بني
القرى اللبنانية والســورية» .مشريا ً إىل أنه «يف
االيام املقبلة ســيزداد الطلب عىل املازوت ،ألن
الناس ســيبدأون بالتموين وهم يتأخرون يف

هذه الخطوة ،بسبب االسعار املرتفعة ( 1100
دوالر لطن املازوت)».
يضيف« :إرتفاع االســعار اكثر عىل املستوى
الدويل إىل اآلن غري متوقع .ويف لبنان ،إرتفاع اسعار
املازوت يرتبط بإرتفاع ســعر الدوالر يف الســوق
الســوداء ،وهذا عامل إضايف وعلينــا أن نرتقب
لنعرف التطورات أكثر ،أما الغاز فبات مســتعمالً
يف املناطق الجبلية ،ولكن سعر القارورة وصل إىل
نصف سعر املازوت ،لكنها ال تكفي للتدفئة لنفس
عدد االيام ،ولذلك كلفة التدفئة بني الغاز واملازوت
هي نفسها».

دياب لـ»نداء الوطــن» ،إىل أن املزارعني
يف بلدتــه يؤمنون نصف مــا يحتاجون
إليــه من حطب ،من تشــحيل حقولهم
مــن الزيتون واللوز واملشــمش وجفت
الزيتون .ويشرتون الباقي من الحطابني
التجار ،الذين غالبا ً ما يحرقون االحراج
لإلســتفادة منها» ،شارحا ً أن «العائالت
تحتاج إىل  6أطنان من الحطب بســبب
الربد القارس وإرتفاع بلدتهم عن سطح
البحر ،ويبلغ سعر الطن  100دوالر ،أي
يكلفهم موســم الشتاء نحو  600دوالر،
يف حــن أن كلفة املــازوت  1200دوالر،
وبالتايل يبقى الحطــب أرخص وصحيا ً
أفضل».
يف قرى عكار االخرى يرشح املزارع
رســتم طعوم لـ»نداء الوطن» أن «سعر
طن الحطــب يف عــكار  4ماليني لرية،
والحاجــة اىل الحطــب للتدفئة يكون
بحسب اإلرتفاع .يف بلدان الساحل تحتاج
العائلة نحو  4أطنان ،ويف الوســط بني
 400و 700مرت تحتاج إىل نحو  7أطنان،
وما فوق ما يزيد عن  10أطنان».
يضيف« :كل الحطــب الذي يُباع يف
عكار تــم قطعه من االحــراج بطريقة
غري رشعية ،وال ســيما حــرج القبيات
الذي إحرتق العام املايض بشكل مقصود
( 500هكتــار من االشــجار املعمرة).
وهذا الحرج موجود بني أكروم وعندقت
والقبيات وبيت جعفــر وهو كبري جداً.
فمنذ إحرتاقه ترتاد إليه الناس للتحطيب
إما لإلســتعمال الشــخيص او التجارة،
وهذه الفوىض منتــرة أكثر كلما ازداد
إرتفــاع البلدات عن ســطح البحر ،مما
يزيد التعدي عىل الغابات».

ويختم« :املازوت تم إلغاؤه بشــكل
عام من قاموس املشــريات ،فصفيحة
املازوت ســعرها مليون لــرة ،وتكفي
العائلة  3أيام عىل االكثر ،يف حني أن طن
الحطب بـ 4ماليــن ويكفيها  15يوما ً
وربما أكثر إذا تم إستعمال جفت الزيتون
معهــا والذي يتم بيعــه يف عكار (جفت
الزيتون) بالطن ،لكن تختلف االسعار من
بلدة ألخرى لكنها تقارب سعر الحطب».

الغاز مالذ البيارتة

يف بــروت ،الغــاز والكهرباء هما
أساس التدفئة ،وبما أن كهرباء الدولة
غائبة بشكل شبه دائم ،مقابل إرتفاع
أسعار االشرتاك باملولدّات الخاصة ،من
املرجّ ح أن يبقى الغاز الخيار األنســب
ملعظم العائالت .ويبلغ ســعر قارورة
الغاز  450ألف لرية ،وهي تكفي  5أيام
عــى االكثر يف أيام الربد القاســية ،ما
يوازي  8قوارير شــهرياً ،أي ستكون
الكلفة مــا يقــارب  3ماليني ونصف
شــهرياً ،هذا عــدا الطبــخ واحتمال
تسخني املياه عىل الغاز بسبب انقطاع
الكهرباء.
ترى فاطمة نعيم ( 60عاماً) لـ»نداء
الوطن» أن فاتورة التدفئــة ،مهما بلغ
إرتفاعهــا تبقــى أرخص مــن فاتورة
االستشفاء ،إذ كلفة أدوية الزكام العادي
مع زيارة الطبيب لن تقل عن مليون لرية.
لذلك تفضــل دفع ثمن قارورة الغاز عىل
أن تمرض وتشعر باآلالم ،خصوصا ً أنها
وزوجها يتقدمان يف الســن ،ولم يعودا
قادرين عــى تحمل الربد كمــا يف أيام
الشباب».

التحطيب بطريقة جائرة
يؤكد وزير الزراعة يف حكومة ترصيف االعمال
عباس الحاج حسن لـ»نداء الوطن» ،أن «عمليات
القطع للحطــب كانت تتم بطريقة جائرة ومؤملة
جداً ،وحتى تاريخه ســ ّ
طرت الــوزارة ما يقارب
 1400محرض ضبط بحق املعتدين ،وهو رقم كبري
لكن ال يكفي ،ألن املحارض غالبا ً ما تبقى من دون
تنفيذ ،بسبب الشلل الحاصل يف الجسم القضائي،
وهــذا ما إنعكس ســلبا ً عىل القطــاع الحرجي
والغابات».
يضيف« :الســؤال األهم هل تستطيع وزارة
الزراعة لوحدها ،بإمكانياتها (من دون مأموري

أحراج ) ان تقوم بواجباتها؟ بالطبع ال ،هي تعمل
بـ 30%من طاقتها ،لكننــا تعاونا مع البلديات
ملســاعدتنا عىل تخفيف التعديات قدر االمكان»،
موضحا ً أنه «يف الشق القانوني عملنا عىل توسيع
صالحيات املصالح ،واملراكز يف ما يتعلق بتسهيل
االذونات والرتاخيص للتشحيل ،ولكن ذلك ال يلغي
أن االزمة كبرية ،وتحتاج إىل تضافر جهود».
ّ
«نحض ،كــوزارة زراعة ،ملرشوع
ويختــم:
قانون يف مجلــس النواب ،لتحديث قانون الغابات
بشكل عام ،وأنا مع تشديد العقوبات عىل املعتدين
عىل األشجار لتكون رادعا ً لكل مرتكب».

مـــــدارات
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بوتين يكرّر تجربة ستالين

كلما زادت وحشية نظام الرئيس الروسي فالديمير بوتين ونزعته القمعية ،يصبح ُ
حكم جوزيف
ستالين أكثر نجاحًا بنظر الروس العاديين .خالل السنوات الخمس التي سبقت العام  ،2021زادت
أعداد الروس المقتنعين بأن «ستالين كان قائدًا عظيمًا» من  28%إلى  ،56%وفق استطالعات
أجراها «مركز ليفادا» المستقل .وفي الفترة نفسها ،تراجعت أعداد من يخالفون هذا الرأي من
 23%إلى  .14%منذ العام  ،2015يحظى ستالين بإشادة علنية في األعياد الوطنية ،وتُم َنع النقاشات
التي تتطرق إلى نظامه القمعي .ال يزال الدكتاتور السوفياتي يحظى باهتمام كبير لدرجة أن
نشعر أحيانًا بأنه ينافس بوتين .لكنه مجرّد أداة
مساعدة من الماضي الغابر على األرجح،
ِ
فهو يؤكد لحاكم روسيا المعاصر أنه يسير على الطريق الصحيح.
 1939مثالً ،قبيل اندالع الحرب العاملية
أنـــدريــه كــولــيــســنـــيــكــوف
الثانية ،فشل ستالني يف انتزاع التنازالت
التي يريدها من فنلنــدا ،فأطلق غزوا ً
ضد البلد .وكما فعل بوتني يف أوكرانيا،
أراد ستالني أن يســتويل عىل أجزاء من
األرايض التي يعتربها مهمة اسرتاتيجيا ً
إلنشــاء منطقة عازلة يف حال تع ّرض
بلده للهجــوم .وعىل غــرار تحركات
لــم يصبح حُ كم ســتالني الحديدي
بوتــن «الدفاعيــة» يف أوكرانيا ،كان
مج ّرد نموذج يستطيع الكرملني االقتداء
ً
عذر للتحرك ويتخذ
عن
يبحث
ستالني
به اليــوم ،بل يبدو بوتني اآلن مشــابها
ٍ
خطوات اســتفزازية عىل الحدود كي
لستالني يف ســنواته األخرية ،حني واجه
تتمكن قواته العسكرية من شن الحرب
الزعيم السوفياتي أعىل درجات االرتياب
بطريقة «رشعية».
وأصبح األكثر وحشية .يف نهاية الحرب
العامليــة الثانية ،كان ســتالني موجودا ً
يف الحالتَني ،تكلم الحاكم الدكتاتوري
عن حشد قوات العدو ،مع أن هذا األمر لم
يف الســلطة منذ أكثر من عرشين سنة.
يحصل .كذلك ،استخف كالهما بتصميم
واعتبارا ً من تلك املرحلة وصوال ً إىل وفاته
الشــعب الذي يتعرض بلــده للغزو عىل
يف العام  ،1953نقل ســتالني نظامه إىل
املقاومة :مثلما ّ
توقع ستالني من العمال
نسخة استبدادية جديدة ومتطرفة ،فلم
الفنلنديني أن يستقبلوا نظراءهم بباقات
يعد يتحمّ ل اختالف اآلراء ،وكان يشــتبه
الورد ،افــرض بوتــن أن األوكرانيني
بأقرب رشكائه طوال الوقت ،واكتســب
وحشية مخزية ومتفاخرة ،وحمل أفكارا ً
سيســتقبلون الجنود الروس باعتبارهم
محرري البلد .لكن أدرك الزعيمان أنهما
وهمية وهوســية .عىل غرار ستالني يف
مخطئــان للغاية .حتى أن اســتعمال
املرحلة األخرية من حياته ،أمىض بوتني
االنفصاليني املوالني لروســيا من جانب
أكثر من عرشين ســنة يف السلطة أيضاً،
بوتني كان جزءا ً من تكتيكات ســتالني.
وأثبت أنــه يحمل جزءا ً كبــرا ً من تلك
وعندما عقد بوتــن اتفاقا ً مع حكومتَي
الصفات يف عهده الرئايس الراهن الذي بدأ
«دونيتســك» و»لوهانسك» ُ
الصوَريتني،
يف العام  .2018خــال هذه الفرتة كلها،
كان يســر عىل خطى ستالني الذي أنشأ
عدّل بوتني الدستور الرويس إلعادة ضبط
قيــادة فنلنديــة بديلة
عهوده الرئاسية ،وأطلق
يســيطر عليها الكرملني
حربا ً لهــا عواقب كارثية
ثم أبرم اتفاقا ً مع النظام
عىل العالم أجمع.
الخاضع له.
يف العـــــام ،2022
لجأ بوتــن أيضا ً إىل
تحوّلــت روسيـــــا إىل
الخطاب الذي اســتعمله
أوتوقراطية شــخصية
كما فعل بوتين في
ستالني حول انتصار روسيا
شــاملة .من خالل تبنّي
أوكرانيا أراد ستالين
يف الحــرب العاملية الثانية
إيديولوجيــا إمربياليــة
وقوميــة ،وإطالق حملة أن يستولي على أجزاء
للحفــاظ عــى رشعيته.
قمع وحشية ضد املجتمع من األراضي التي يعتبرها حاول ســتالني رسيعا ً أن
املدنــي وأي شــكل من مهمة استراتيجيًا إلنشاء يحوّل املأســاة التي ُقتِل
املعارضة ،وإعالن تأهب منطقة عازلة في حال فيهــا حــواىل  20مليون
رويس إىل قصــة بطولــة
البلــد كلــه ،اســرجع
تعرّض بلده للهجوم
وانتصــارات .يف الوقــت
بوتني معظــم العنارص
نفســه ،قمع الدكتاتور يف
الكالسيكية التي طبعت
أرسع وقت أي جنراالت يتمتعون بشعبية
حُ كم ســتالني التوتاليتــاري ،بدءا ً من
كافية لدرجة أن يطرحــوا تهديدا ً عليه.
ظاهرة «عبادة الزعيم» وصوال ً إىل مفهوم
تع ّرض عدد كبري منهم لالعتقال والقتل،
املوت البطويل.
وتم اســتبعاد غيورغي جوكوف ،القائد
كان استعمال القوة لحل املشاكل
العســكري املركزي ومهندس االنتصار
وَرثه بوتني من ستالني ،مع
تكتيكا ً آخر ِ
السوفياتي .كان ســتالني يشعر بالقلق
أن هذا النهــج بدا باليا ً يف القرن الواحد
من زيادة شعبية القادة العسكريني وبذل
والعرشين .خالل حرب الشتاء يف العام
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قصارى جهــده لجعل تفاصيل الحرب يف
طي النســيان .يف املقابل ،اكتسب بوتني
رشعيته بنــا ًء عىل الفكــرة القائلة إنه
وريث «الحــرب الوطنية العظيمة» :إنها
العبارة املستعملة رسميا ً يف روسيا للداللة
عىل الحرب العامليــة الثانية ،وهي تحمل
إشارة إىل الحرب الوطنية ضد نابليون يف
العام .1812
يف غضون ذلك ،خطف بوتني مسرية
«الفوج الخالد» الســنوية التي يشارك
فيها عدد هائل من الروس وهم يحملون
صور أقاربهم الذين شــاركوا يف الحرب
العاملية الثانية ،فحوّلها إىل اســتعراض
رسمي حاشــد يقوده بنفسه .حتى أنه
حوّل طقــوس النرص الســوفياتية إىل
طقس حربي .بعد إعادة صياغة التاريخ
بهذه الطريقة ،أعلن بوتني أن عملية غزو
أوكرانيا هي حرب ضد «النازية» والغرب
وامتداد للحرب الوطنيــة العظيمة التي
بقيت غري مكتملــة .يعكس هذا املوقف
تزييفا ً فاضحــا ً للتاريخ وتالعبا ً بالوعي
الجماعي يف بل ٍد كامل.
عىل غــرار ما فعله ســتالني يف أوىل
ســنوات الحــرب الباردة ،قطــع بوتني
عالقاته مع الغرب اليوم وبدأ يعترب جميع
املظاهر األجنبية غري متماشــية مع فكر

من خالل استعمال هذه التكتيكات،
روسيا وقيمها .هكذا تحوّل الفريق الذي
فتح بوتني املجال أمام شــن الحرب،
اعتربه ستالني «معسكرا ً عامليا ً بال جذور»
و َ
رمزيا ً وعملياً ،واســتعد لضخ عنارص
ط َرد أعضــاءه واضطهدهم إىل «عمالء
من التوتاليتارية يف نظامه الســيايس.
الخــارج» املنفيني من بلدهم يف روســيا
بدأت هــذه العملية منذ
املعارصة بقيادة بوتني.
سنوات ،فهو ّ
لقن الروس
يف عهد ستالني ،كانت
نســخته الخاصــة من
العالقــات مــع األجانب
التاريخ ،وأثّر عىل أفكارهم
توصل الناس إىل الســجن.
عرب املقــاالت والخطابات
ويف ترشيــن األول ،2022
بدأت روســيا يف عهد بوتني كان ستالين يشعر املســتهدفة ،ورسعان ما
ّ
ً
ً
تضخمت مســاعيه عرب
تطبّق قانونا جديدا يرتبط بالقلق من زيادة
الحملة الدعائية التاريخية
«بالتعــاون الــري مع
شعبية القادة
الداعمة لســتالني ،كتلك
دولة أجنبية» .أنهى بوتني
مســاعيه الرامية إىل تغيري العسكريين وبذل التــي شــاركت فيهــا
صورة ســتالني يف كانون قصارى جهده لجعل الجمعيــة التاريخيــة
الروســية والجمعيــة
األول  ،2021قبيــل الحرب
تفاصيل الحرب
التاريخيــة العســكرية
يف أوكرانيــا مبارش ًة ،حني
ســمح للنيابــة العامــة في طي النسيان
املواليتــان للكرملــن .يف
بداية العــام  ،2022وجد
وأعضــاء آخرين من نظام
بوتني تقارير جاهزة تحظى بشــعبية
العدالة املزعوم بتدمري املنظمة البحثية
بني النــاس ملتابعة تزييــف التاريخ
 Memorialالتي كانت تهدف إىل حماية
وإطالق حربــه ،واســتفاد يف الوقت
الذكريــات املرتبطة بحقبة ســتالني
نفســه من نــر مشــاعر االرتياب
القمعية .كانت هــذه املنظمة واحدة
التي كان يحملها ســتالني ،ما يعني
من مجموعات مستقلة قليلة حافظت
أن ي َُشــي ِْطن الناس جريانهم ويتبادل
عىل تاريخ روســيا الحقيقي بدل تبنّي
الطالب واملع ّلمون الهجوم.
نسخة ستالني.

يف ظل غياب الديمقراطية ،فشــل بوتني يف ابتكار آلية لنقل الســلطة ،بما أنه ال ينوي التخيل عن صالحياته ،عىل غرار ســتالني.
ً
نتيجة لذلك ،أصبح تاريخ روســيا عالقا ً يف حلقة مفرغة .لكن لم تتّضح بعد مدى قدرة روسيا عىل تكرار أحداث آذار  ،1953حني كان
ســتالني يُحترض وراح أقرب رشكائه يتنافسون عىل تفكيك إرثه .كما حصل يف االتحاد السوفياتي خالل عهد ستالني ،يبدو أن روسيا ال
تملك بديالً عن بوتني اليوم .بعبارة أخرى ،ما من مســار بديل عن كل ما يقوله أو يفعله ،وال نفع من معارضته عىل األرجح .يجب أن
تتحرك الن ُ َخب الروسية انطالقا ً من هذا املنطق .عىل غرار الن ُ َخب الحاكمة يف عهد ستالني ،سيضطر املسؤولون الحاليون النتظار نهاية
الطاغية بكل بســاطة ،عىل أمل أن يختفي يوما ً قبل أن يتســنى له أن يطردهم أو يســجنهم .لهذا السبب ،يهتم ناخبو بوتني بوضعه
الصحي .يف عهد ستالني ،لم تنكشــف معلومات كثرية عن صحة الدكتاتور ،لكن كان رشكاؤه وأعضاء الحزب الشيوعي املقربون منه
يف ســنواته األخرية يعرفون أنه ليس بخري .اتّضح هذا الواقع أمام الرأي العام خالل املؤتمر التاســع عرش للحزب الشيوعي ،يف ترشين
األول  ،1952حيث بدا ســتالني مسنّا ً وضعيفاً .هو اخترب رفاق السالح حني تكلم عن استبداله بزعيم أصغر سناً ،لكنه أوصل عددا ً من
املهنيني الشــباب نسبيا ً إىل الهيئات الحاكمة يف الوقت نفسه ،وأثارت هذه الخطوة قلق الحرس القديم طبعاً.
قد يتخذ بوتني مسارا ً مشابهاً ،حتى أنه يسري يف هذا االتجاه جزئيا ً منذ اآلن ،ال سيما عىل املستوى اإلقليمي حيث ّ
عي شبانا ً من أرشس
وضع صحي أفضل وسيحصل عىل ٍ
وقت أطول
املوالني له كح ّكام لألقاليم .بدأ بوتني يقرتب من العمر الذي مات فيه ســتالني ،لكنه يبدو يف
ٍ
لفعل ما يريده .لكن يستطيع بوتني أن يستخلص درسا ً بالغ األهمية من تجربة املايض :كانت مشاعر الكره والخوف تجاه ستالني يف سنواته
األخرية قوية لدرجة أن يمتنع رشكاؤه عن مســاعدته حني أُصيب بالجلطة الدماغية األخرية ،خالل الساعات التي كانت تسمح بإنقاذه.
حتى أنه مات وحده بعد نزاعه األخري .يبدو بوتني اليوم أقوى من أي وقت مىض ،لكن ال أحد يعرف من سينقذه إذا خرس تلك القوة يوماً.

٢٠

تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٩٩٠السنــــة الـرابـعـة

مونديال قطر "عالوعد" :أه ً
ال بكم...

يف املحصلة ،كسبت قطر الرهان وأبهرت العالم يف إفتتاح مونديالها
الذي إســتغرق التحضري له أكثر من خمس سنوات .نجحت يف إستثمار
مليارات الدوالرات التي وضعتها إلنجاح هذه اإلســتضافة التي تخ ّ
طت
ميزانيتهــا نحو  200مليار دوالر ،لتُعترب األغــى منذ بدء بطوالت كأس
ّ
العالــم يف العام  ،1930يف ظ ّل تقديرات
بــأن التكلفة قد تعادل ما جرى
إنفاقه عىل واحد وعرشين بطولة سابقة مجتمعة.
قد تكون فرحة القطريني بإحتضان املســابقة الكروية األه ّم عامليا ً
ّ
نغصتها خســارة منتخبهم يف املباراة اإلفتتاحيــة أمس أمام اإلكوادور
أن هذه النتيجــة التي لم تكــن مفاجئة ّ
َ
َ
نظيفــن ،إال ّ
للنقاد
بهدفــن
الرياضيني ،لن تؤثّر بالتأكيد عىل إرصار املسؤولني القطريني عىل إستكمال
الحلم الذي يراود الكثري من دول العالم حتى مح ّ
طته األخرية يف  18كانون
األول املقبل ،ويكفي قطر اعتزازا ً أنّه عىل رغم التوقعات بخروج منتخبها
من الدور األول بسبب املواجهتَني الصعبتَني اللتني تنتظرانه أمام هولندا
والســنغال ،إال أنها دخلت بلمســاتها اإلبداعية اإلحرتافية أمس قلوب
الرياضيني حول العالم ،وباتت تحت الضوء الكروي مبارشة.
إذا ً لم يكن «اســتاد البيت» فأله خريا ً عــى منتخب الدولة املضيفة
لكأس العالم  ،2022إذ ســقط املنتخب القطري أمام نظريه االكوادوري
بنتيجة صفر -2يف املباراة االفتتاحية للمونديال ،ضمن املجموعة األوىل.
وهي املــ ّرة األوىل منذ بدء العمل بالنظام الجديــد للمباراة االفتتاحية يف
 2006حيث يكــون املضيف طرفا ً بدال ً من حامل اللقب ،التي تخرس فيه
الدولة املضيفة أوىل مبارياتها.
وقد يكون املنتخــب القطري الطري العود ،يف مشــاركته األوىل يف
املونديال ،تأثر بفارق الخربات وخضع لضغوط التنظيم واالســتضافة
ورهبة املباراة االفتتاحية ،لكنه ســيكون بطبيعة الحال مطالبا ً بنسيان
مباراة أمس والرتكيز عىل مواجهتيــه املقبلتني مع منتخبني عنيدين يف
مجموعته ،هما هولندا والسنغال ،واللذين سيلتقيان اليوم وجها ً لوجه.
واليوم ،تقام مباراتان ضمــن املجموعة الثانية ،فتلتقي انكلرتا مع
ايران ،والواليات املتحدة مع ويلز.
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"حزب الله" يصعّد التهويل الرئاسي

وعىل الضفة املقابلة ،برزت أمس دعــوة بكركي املبارشة إىل النواب
لكي يتحملوا مســؤوليتهم الوطنية حيال عمليــة انتخاب رئيس جديد
للجمهوريــة و»أال يقعوا ضحية الغش والتضليل والتســويات والوعود
االنتخابية العابرة وفريســة الســطو والتهديد والوعيد» ،كما ناشدهم
البطريرك املاروني بشــارة الراعي يف عظة األحد ،مشددا ً عىل ّ
أن «رئيس
لبنان ال يُنتخب بالتهديد والفرض».
وإذ أعرب عن األلم جراء هدر النواب الوقت «خميسا ً بعد خميس يف
مرسحية هزلية ال يخجلون منها ،ويســتخفون بانتخاب رئيس للبالد يف
أدق الظروف» ،محمالً إياهم «مسؤولية خراب الدولة وتفكيكها وإفقار
شعبها» ،لفت الراعي إىل ّ
أن «كل اللبنانيني نوابا ً ومواطنني ،يعرفون سبب
مشاكل لبنان والقوى والجهات والعوائق التي تحول دون إنقاذه» ،محددا ً
يف املقابــل مرشوع «الرئيس املنقذ» بعيدا ً عن الصفات املتداولة بشــأن
«رئيس تحد أو رئيس وفاق وما إىل ذلك من كلمات فقدت معناها اللغوي
والسيايس».
ويف سياق املرشوع الرئايس املرتقب ،رسم البطريرك املاروني خارطة
طريق إنقاذية من  9نقاط اســتهلها برضورة انتخاب رئيس جمهورية
يعمل عىل «تأليف حكومة إنقاذ قادرة عىل القيام باملســؤوليات الكبرية
املناطة بها يف بداية العهد الجديد» ،ويتوىل مهمة «إحياء العمل بالدستور
وااللتزام به مرجعية ألي قرار وطني» ،وإعادة االعتبار ملنطلقات «اتفاق
الطائف» يف ترســيخ العدالة بــن اللبنانيني و»احــرام امليثاق الوطني
واألعراف لتقوية الوحدة الوطنية وضمان حســن العالقة بني رئاســة
الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء».
كما أكد الراعي عىل وجــوب» إعادة الرشاكــة الوطنية وتعزيزها
بني مختلف مكونات األمة اللبنانيــة ( )...والرشوع بتطبيق الالمركزية
املوســعة عىل صعيد مناطقي يف إطار الكيان اللبنانــي ،والبدء الفوري
بتنفيذ الربامج اإلصالحية السياسية واإلدارية والقضائية واالقتصادية،
ودعوة الدول الشقيقة والصديقة إىل تنظيم مؤتمر ملساعدة لبنان أو إحياء
املؤتمرات الســابقة وترجمتها رسيعا ً عىل أرض الواقع ،وتطبيق قرارات
مجلس األمن املختصة ببسط السلطة اللبنانية الرشعية عىل كامل أرايض
البالد ،مع تثبيت حدوده مع كل من إرسائيل وسوريا» ،وصوال ً إىل تشديده
عىل أهمية أن يبادر رئيس الجمهورية املقبل إىل «إخراج لبنان من املحاور
التي أرضت به ّ
وغيت نظامه وهويته ومن العزلة التي بات يعيش فيها،
والعمل عىل إعالن حياده» ،فضالً عن اتخاذ «مبادرة رئاسية لدعوة األمم
املتحدة بإلحاح إىل رعاية مؤتمر خاص بلبنان ،والقيام بجميع االتصاالت
العربية والدولية لتأمني انعقاد هذا املؤتمر».

القمع يتزايد في إيران :القضاء يطارد...

وجاء عىل موقع «ميزان أونالين» التابع للســلطة القضائية يف وقت
متأخر السبت« :عقب تعليقات نُرشت من دون أد ّلة عىل األحداث األخرية،
ونَرش مواد استفزازية تدعم أعمال الشغب من قبل شخصيات سياسية
ومشاهري ،ت ّم استدعاء هؤالء األشخاص إىل مكتب املدّعي العام يف طهران
السبت لإلجابة عىل (أسئلة) السلطات القضائية».
ومن بني هذه الشــخصيات مد ّرب نادي «بريسيبوليس» لكرة القدم
يحيــى غول محمدي والنائبان اإلصالحيان الســابقان محمود صادقي
وباروانيه صالحشوري .وت ّم استدعاء هؤالء «لتوضيح موقفهم يف شأن
نرش محتوى غري موثّق أو ميسء» .وكان غول محمدي قد وجّ ه انتقادات
حادّة األســبوع املايض إىل العبي املنتخب الوطنــي لـ»عدم رفع صوت
الشعب املقموع إىل آذان السلطات» ،بعد لقاء املنتخب اإليراني مع الرئيس
إبراهيم رئييس.
من جهتهما ،أيّد النائبان السابقان الثورة بشكل علني ،خصوصا ً عرب
موقع «تويرت» ،وندّدا باستخدام الحكومة القوّة ض ّد املتظاهرين .كذلك،
أشــار «ميزان أونالين» إىل أنّه ت ّم اســتدعاء املمثّالت إلناز شاكردوست
وميرتا حجار وباران كوســاري وســيما تريانداز وهينغاميه غازياني،
َّ
لنرشهن «محتوى استفزازيّاً» غري محدّد .ولم تعُ د صفحات غول محمدي
وكوساري متاحة عىل «إنستغرام» أمس.
توازياً ،حكمت املحكمة الثورية يف طهران أمس عىل شخص سادس

اإلثــنـــيـــن  ٢١تشرين الثاني 2022

باإلعدام عىل خلفية مشــاركته يف االحتجاجات الشعبية الواسعة التي
تشــهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني يف منتصف أيلول ،بحسب
ما أفادت وكالة «ميزان أونالين» .ودين املتّهم بـ»ســحب سكني بقصد
القتل ّ
وبث الرعــب وخلق حالة من انعدام األمن يف املجتمع خالل أعمال
الشــغب األخرية» .وقضت املحكمة بأنه «محــارب» (وتعني عدو الله
بالفارسية).
ُ
وقتل أكثر من  378شخصاً ،بينهم  47طفالً ،يف الحملة الدموية لقمع
التظاهرات التي تنترش كالنار يف الهشــيم ،وفق حصيلة جديدة نرشتها
منظمة «إيران هيومن رايتس» ،التي أشارت إىل أن هؤالء القتىل سقطوا يف
 25محافظة من أصل  ،31من بينهم  123يف سيستان بلوشستان.
ويف الغضونّ ،
عب ناشــطون عن قلقهم من حملة القمع الواسعة
التي يشــنّها النظام يف مدينة مهاباد ذات الغالبية الكردية ،حيث أُرسلت
تعزيزات أمنية ضخمة .وكشــفت منظمة «هنكاو» أن «قوات مس ّلحة»
أُرسلت من أورميا ،املدينة الرئيســية يف محافظة أذربيجان الغربية ،إىل
مهاباد .وكتبت املنظمة عىل «تويرت»« :يف املناطق الســكنية يف مهاباد،
هناك الكثري من إطالق النار» .ونرشت املنظمة لقطات تُظهر مروحيات
تُح ّلق فوق مهاباد قيل ّ
إن عىل متنها أفرادا ً من «الحرس الثوري» أُرسلوا
لسحق االحتجاجات.
ويف السياق ذاته ،نرشت منظمة «إيران هيومن رايتس» لقطات ليل
السبت  -األحد ،ذكرت أنها تُظهر سماع صدى إطالق نار كثيف يف املدينة.
وكتب مدير املنظمة محمود أمريي مقدّم أن الســلطات «قطعت التيار
الكهربائي ويُســمع صوت إطالق نار من مدافع رشاشة» .وتحدّث عن
«تقارير غري مؤكدة عن مقتــل أو إصابة متظاهرين» .كما نرش مقطع
صوتي يُسمع فيه ُ
صاخ وسط إطالق نار متواصل.
ّ
منســق مجلس األمن القومي األمريكي
وعىل صعيد آخر ،كشــف
للرشق األوســط وشــمال أفريقيا بريت ماكغورك خالل مؤتمر «حوار
املنامة» السنوي يف البحرين أن الواليات املتحدة تعمل عىل بناء بنية تحتية
متكاملة للدفاع الجوي والبحري يف الرشق األوسط ،يف وقت تتصاعد فيه
ّ
التوترات مع إيران املتّهمة
بشن هجمات ض ّد سفن يف مياه الخليج.
وأكد ماكغورك أن بــاده تُر ّكز عىل ردع «التهديدات الوشــيكة» يف
املنطقة ،وأشار إىل ّ
أن القوات األمريكية «كشفت وردعت تهديدات وشيكة»
من جانب إيران ،مؤكدا ً تقارير سابقة عن أن الجمهورية اإلسالمية كانت
تُخ ّ
ّ
لشن هجوم عىل اململكة العربية السعودية.
طط
ّ
لشــن هجوم عىل السعودية .ومن
وأضاف أن «إيران كانت تستع ّد
املرجــح أن هذا الهجوم لم يحدث بســبب التعاون األمنــي الوثيق بني
الســعودية والواليات املتحدة ،وهو أمر متواصــل» .وكان قائد القيادة
املركزية األمريكية الجنرال مايكل كوريال قد أعلن خالل املؤتمر السبت ّ
أن
ّ
مسية
قوة بحرية بقيادة الواليات املتحدة ستنرش أكثر من  100سفينة
عن بُعد يف مياه الخليج بحلول العام املقبل لدرء التهديدات البحرية.

أنقرة تطلق "المخلب  -السيف" في سوريا...

ويف أوّل ر ّد عىل هــذه الرضبات الرتكية ،أصاب قصف صاروخي من
األرايض الســورية نقطة حدودية تركية ،ما أدّى إىل إصابة  8أفراد ،هم
جنديان و 6رشطيني أتراك ،بحســب وكالة أنبــاء «األناضول» الرتكية
الرسمية.
وأطلقــت وزارة الدفاع الرتكية عملية «املخلب  -الســيف» الجوية
«بهدف التخ ّلص من الهجمات اإلرهابية من شــمال العراق وســوريا،
وضمان سالمة الحدود ،والقضاء عىل اإلرهاب يف منبعه» .ونرشت الدفاع
الرتكية عرب حسابها عىل «تويرت» صورة ملقاتلة تقلع لتنفيذ غارة ليلية،
وأرفقت الصورة بعبارة ّ
«دقت ساعة الحساب».
ً
وأ ّكدت الدفاع الرتكية أنه تــ ّم «تدمري»  89هدفا ،بما يف ذلك مالجئ
وأنفاق ومخازن للذخرية ومراكز للقيادة ومعسكرات للتدريب ،مشري ًة إىل
«تحييد العديد من اإلرهابيني».
ومنتصف ليل الســبت  -األحدّ ،
نفذت طائرات حربية تركية عرشات
ً
الرضبات الجوية
مســتهدفة مناطق تحت ســيطرة «قوات ســوريا
ُ
ّ
الديموقراطية» (قسد) ،التي تشــكل «وحدات حماية الشعب» الكردية
عمودها الفقري ،يف شمال سوريا ،فضالً عن مناطق تواجد حزب «العمال
الكردستاني» يف العراق .واستم ّرت الغارات حتى ساعات الفجر األوىل من
دون أن تتجدّد الحقا ً األحد.
ويف سوريا ،طالت الرضبات الرتكية مناطق سيطرة املقاتلني األكراد
يف محافظتَــي حلب والحســكة ،أبرزها مدينة كوبانــي (عني العرب)
الحدوديّة مع تركيا .واستهدفت أيضا ً صوامع حبوب ومحطة كهرباء يف
ريف مدينة املالكية .وتســبّب القصف الرتكي عىل محطة الكهرباء قرب
املالكية بدمارها ،وفق وكالة «فرانس برس» .واســتهدف القصف كذلك،
وفق «قسد» و»املرصد السوري لحقوق اإلنسان» ،نقاطا ً ومواقع تنترش
فيها قوات النظام السوري.
وفيما أعلنت «قســد» مقتل أحد مقاتليها و 11مدنيّا ً و 15من قوات
النظام الســوري ،تحدّث «املرصد السوري» عن مقتل  35شخصا ً بينهم
 18من أفراد «قســد» وقوات األمن الكردية ومجموعات مس ّلحة أخرى
تابعة لها ،فضالً عن  12من قوات النظام.
وأكدت القوات الكردية و»املرصد الســوري» مقتل مراســل وكالة
«هاوار» التابعة لإلدارة الذاتية الكردية .ويف أوّل تعليق من دمشــق عىل
الغارات ،أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل عدد من العسكريني «نتيجة
االعتداءات الرتكية عىل األرايض الســورية يف ريف حلب الشــمايل وريف
الحسكة فجر هذا اليوم (أمس)» ،من دون تحديد عدد القتىل.
وح ّذرت «قســد» يف بيان من أنه «لن تبقــى هجمات دولة االحتالل
الرتكي هذه من دون ردّ ،يف املكان وال َّزمان ا ُملناسبَني سنردّ ،وبشكل قويّ
ومؤثّر عليها» ،يف حــن كان قائدها العام مظلوم عبدي قد رأى فجرا ً أنّ
الهجوم الرتكي «يُهدّد املنطقة برمّ تها» ،مؤكدا ً «بذل جهودنا كي ال تحدث
فاجعة كربى ،ولكن إن صارت الحرب ،سيتأثّر الجميع بنتائجها».
ويف العراق ،لم تُســفر الرضبات الرتكية عن ســقوط قتىل مدنيني،
وفق ما أفاد مســؤول يف إقليم كردســتان ،موضحا ً أن القصف طال 8
مناطق عىل األق ّل تتواجد فيها مواقع لحزب «العمال الكردســتاني» يف
سنجار وجبال قنديل ،حيث تقع أكرب قواعد «العمال» ،فضالً عن رواندوز
وأسوس وسوران ورانية وقلدز وبرادوست.
وجاءت الغارات رغم نفي «العمال الكردســتاني» ،و»قســد» التي
تدعمها واشــنطن ،أيّ عالقة لهما بتفجري العبوة الناسفة يف اسطنبول
األحد املايض الذي أسفر عن مقتل  6أشخاص وإصابة  81آخرين بجروح.
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 - 6يزاول العمل  -اسم موصول.
 - 7حذاء  -الشريان.
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باألجنبية.
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  - 4ون  -ديو  -محال  -لبث  - 5 -متريت  -لندن  -ول  - 6 -ألقاه  -رب ايار  - 7 -تلحين  -ديكارت  -دا  - 8 -مايسن  -يسارعون  - 9 -اقبل -كاس  -فلوس  - 10 -ماردين  -اخ  -بج  -فن  - 11 -سركيس  -سر  -فيينا
  - 12لبان  -نبيه  -ضني  - 13 -باع  -ابا  -ارب  - 14 -مو  -مدد  -سناءجميل  - 15 -ابن الرومي  -ديون.
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ملحم بركات  - 4 -سعيد تقي الدين  -من  - 5 -تب  -يس  -بدا  - 6 -يداويه
 سكن  -نادل  - 7 -نال  -دنا  -سبع  - 8 -الفم  -ري  -ساري  -سو 9 - صالح لبكي  -هانم  - 10 -وهران  -اسف  -باي  - 11 -الدار البيضاء 12 - يسب  -نيتروجين  -جد  - 13 -اميل  -عس  -نيامي  - 14 -بوردو  -فا -ريو  - 15 -امتثل  -انين  -دبلن.
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اإلثـنـيـن  ٢١تشرين الثاني 2022

كييف وموسكو تتبادالن االتهام
محطة زابوريجيا
بقصف
ّ
كما جرت العادة خالل الحرب الروسية
ض ّد أوكرانيــا ،تبادلت موســكو وكييف
االتهام أمس بقصف محطــة زابوريجيا
النووية التي تُســيطر عليها موســكو يف
جنوب أوكرانيا.
وح ّذر الجيش الــرويس يف بيان من أن
كييف «ال توقف اســتفزازاتها الهادفة إىل
إثارة خطر وقوع كارثة هي صنيعة البرش
يف محطة زابوريجيا للطاقة النووية» ،الفتا ً
إىل أن مستويات اإلشعاع يف املحطة «ال تزال
طبيعية» ،رغم «القصف األوكراني السبت
واألحد بنحو  20قذيفة من العيار الثقيل»
للمحطة.
يف املقابل ،اتهمت وكالة الطاقة النووية
األوكرانية «إنريغوأتوم» روســيا بقصف
منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية
وتعريض العالم بأرسه للخطر ،بُعيد اتهام
موســكو كييف باستهداف املوقع ،مشري ًة
إىل تسجيل  12رضبة عىل موقع املحطة.

ويف الســياق ذاته ،اعترب مدير الوكالة
الدولية للطاقــة الذرية رافاييل غرويس أن
القصف الذي تع ّرضت له محطة زابوريجيا
كان «متعمّ دا ً تماما ً ومحدّد الهدف» ،واصفا ً
الوضــع بأنه «خطر للغايــة» .ومن دون
أن يُحمّ ل القوات الروســية أو األوكرانية
املسؤولية ،طالب من اســتهدفوا املحطة
بـ»وقف هذا الجنون».
وبحــث الرئيس الفرنــي إيمانويل
ماكــرون مع غرويس الوضــع يف محطة
زابوريجيا ،بحســب قرص اإلليزيه ،فيما
وصــف مستشــار الرئيــس األوكراني
ميخائيلو بودولياك بـ»الغريبة» املســاعي
التــي يبذلهــا الغــرب إلقنــاع أوكرانيا
بالتفــاوض مع موســكو بعد سلســلة
االنتصارات العسكرية التي ّ
حققتها كييف،
معتربا ً أنها أشبه بطلب استسالم البالد.
وشــدّد بودولياك لوكالــة «فرانس
برس» عىل أن أوكرانيــا ال يُمكنها تعليق

مأساة تهز ّ كولورادو :مجزرة داخل ملهى للمثليين
يف مجزرة ه ّزت كولورادو الســبتُ ،قتل  5أشــخاص
وأُصيب  18آخرون بجروح جــ ّراء إطالق نار داخل ملهى
لييل يرتدّد عليــه املثليون يف مدينة كولورادو ســرينغز
األمريكية.
وكشــفت الســلطات يف والية كولورادو أنها حدّدت
هوية الشخص الذي يُشتبه يف تو ّرطه بإطالق النار وفتحت
تحقيقا ً يف دوافع ارتكابه الجريمة ،بحســب قناة «يس أن
أن».
وأوضح املدّعي العام للمنطقــة القضائية الرابعة يف
كولورادو مايكل ألني خالل مؤتمر صحايف أن املشتبه فيه
يُدعى أندرسون يل ألدريتش ،ويبلغ من العمر  22عاماً.
من جهتــه ،لفت رئيس رشطة كولورادو ســرينغز
أدريان فاســكويز إىل أن روايات الشهود تُفيد ّ
بأن املشتبه
فيه دخل نادي «كلوب كيــو» ببندقية «وبدأ عىل الفور يف
إطالق النار عىل األشخاص بالداخل».
وأثنــاء تواجده ،واجهه شــخصان عــى األق ّل «من
األبطال» ،اشتبكا معه «ومنعاه من االستمرار يف قتل وإيذاء
اآلخرين» ،متحدّثا ً عن بندقية طويلة استُخدمت يف عملية
إطالق النار والعثور عىل سالحَ ني ناريَّني يف مكان الحادث.

ُوضعت ورود تكريمًا للضحايا قرب الملهى (أ ف ب)

وأكد فاســكويز أنه تــ ّم فتح تحقيــق يف «جريمة
كراهية» ،لكنّه اعترب أنّه من الســابق ألوانه الجزم بذلك،
موضحا ً أن «الدافع وراء الجريمة جزء من التحقيق ...وما
إذا كانت جريمة كراهية جزءا ً من هذا التحقيق».
وحصل االعتــداء خالل احتفــال روّاد امللهى بذكرى
الضحايا العابرين والعابرات جندريّاً ،وهي مناســبة تُقام
سنويّا ً يف  20ترشين الثاني إلحياء ذكرى هؤالء الذين ُقتلوا
يف أعمال عنف ناجمة عن «رهاب العبور الجندري».

إختتام "«كوب  :»"27إنشاء صندوق التعويضات
بعد مفاوضــات طويلة
وصعبة تجاوزت بكثري املوعد
املحدّد ،اختُتم مؤتمر األطراف
حول املناخ (كوب  )27صباح
األحــد ،بعدما أقــ ّر ّ
نصا ً كان
محــور نقاشــات محمومة
يُنشئ صندوقا ً لتعويض الدول
ّ
التغي
الفقرية املتــرّ رة من
املناخي ،من دون إعادة تأكيد
أهداف جديدة لخفض انبعاثات
غازات الدفيئة.
وبعد أعمال استم ّرت أكثر
من أســبوعَ ني ،انتهى مؤتمر
املناخ الذي نظمته األمم املتحدة
يف منتجع رشم الشيخ املرصي
عىل البحر األحمر بعد تأخر دام
أكثر من يــوم ،جاعالً منه أحد
أطول مؤتمــرات املناخ .وقال
رئيس املؤتمــر وزير خارجية
مرص ســامح شــكري« :لم
يكن األمر ســهالً» لكن ّ
«نفذنا
مهمّ تنا يف نهاية املطاف».
وأُق ّر إعــان ختامي أتى
ثمرة الكثري من التســويات،
يدعــو إىل خفــض رسيــع
النبعاثات غــازات الدفيئة من
دون تحديــد أهــداف جديدة
مقارنة بـ»كــوب  »26العام
املايض يف غالسغو ،فيما أسف

خالل اختتام «"كوب  »"27أمس (أ ف ب)

األمــن العام لألمــم املتحدة
أنطونيــو غوترييــش لكون
مؤتمر األطراف فشل يف وضع
خ ّ
طــة «لخفــض االنبعاثات
بشكل جذري».
كذلــك ،أعــرب االتحاد
األوروبي عــن خيبــة أمله.
وقال نائب رئيســة املفوضية
األوروبّيــة فرانس تيمرمانس
خــال الجلســة الختاميــة
للمؤتمــر« :مــا لدينــا ليس
كافيــا ً كخطــوة إىل األمام...
وال يأتي بجهــود إضافية من
كبار امللوّثــن لزيادة خفض
انبعاثاتهــم وترسيعه»ّ .إل أن
هذه النسخة من املؤتمر تميّزت
باعتمــاد قرار وصــف بأنه
«تاريخي» مــن قبل مروّجيه،

أخبار سريعة
مصافحة
بين السيسي وأردوغان

الدخان يتصاعد من أحد المخازن النفطية في خيرسون أمس (أ ف ب)

هجومهــا املضاد ،عىل الرغــم من حلول
الشتاء القارس وتساقط الثلوج بما يفاقم
الصعوبات امليدانية ،معتربا ً «أي تعليق ولو
قصري (للهجوم املضاد) يُفاقم الخســائر
التي تكبّدتها أوكرانيا».
ويف غضون ذلك ،نفــى املك ّلف حقوق
اإلنســان يف الربملان األوكرانــي اتهامات
موسكو التي تحدّثت عن إعدام أرسى حرب
روســيني ،موضحا ً أن الحادث الذي صوّر

حول تعويض األرضار الناجمة
ّ
التغي املناخي التي تتع ّرض
عن
لها أفقر دول العالم.
وبعد لقائه نظريه الصيني
جي جينهوا يف رشم الشــيخ،
قال كريي يف بيــان ّ
إن «أزمة
املناخ هي يف األســاس قضية
عامليــة وليســت ثنائية» ،يف
حني وصف جي مباحثاته مع
كريي بأنهــا «رصيحة وودية
وإيجابية ...بناءة ج ّدا ً بشــكل
عام» .بالتوازي ،كشف الرئيس
الفرنيس إيمانويــل ماكرون
نيّتــه تنظيم قمــة يف باريس
العام املقبل مــن أجل «اتفاق
مايل جديد» مع الدول الضعيفة
قبل مؤتمــر «كوب  »28املقبل
املق ّرر يف دبي نهاية .2023

٢١

كان الجنود األوكرانيون فيه يُدافعون عن
أنفسهم ض ّد الجنود الروس الذين تظاهروا
باالستسالم.
تزامناً ،اندلع حريق هائل يف مستودع
كبري يف وســط موســكو قرب  3محطات
للســكك الحديد تربط العاصمة الروسية
بعــدّة مدن كــرى يف البالد ،بينها ســان
بطرســبورغ ،بحســب ما أعلنت وزارة
الحاالت الطارئة الروسية.

إعادة انتخاب توكاييف
رئيسًا لكازاخستان
أُعيــد انتخــاب رئيس
كازاخستان قاسم جومارت
توكاييــف إثــر انتخابات
مبكرة شهدتها البالد أمس،
بحسب استطالع للرأي لدى
الخروج من مكاتب االقرتاع.
وأظهر استطالع أُجري
لحساب اإلذاعة والتلفزيون
الرســميَّني فــوز توكاييف
( 69عامــاً) بـــ 82.45يف
املئــة من األصــوات ،فيما
أفــادت التقديــرات األوليّة
للجنة االنتخابية ّ
بأن نسبة
املشــاركة يف الجمهوريــة
السوفياتية السابقة بلغت  69.43يف املئة.
وبذلك ،ســيُتاح لتوكاييف يف األعوام السبعة املقبلة تعزيز
سلطته ،بعد عام أسود شــهد أعمال شغب دامية ونزاعا ً حادا ً
بني أجنحة الســلطة .وأدىل توكافييف بصوته يف وقت مبكر يف
ّ
مرشحني غري
العاصمة أســتانا ،بينما نافســه يف االقرتاع 5
معروفني لدى الناخبني.

إستقالة ثالثة في الحكومة اليابانيّة
أصبح وزير الداخلية الياباني
مينــورو تريادا أمــس ثالث وزير
يُقدّم اســتقالته يف أق ّل من شهر،
بعد تع ّرضه لسلسلة من الفضائح
املالية .وقال تــرادا خالل مؤتمر
صحايف ن ُ ّ
ظم عــى عجل« :قدّمت
استقالتي للتوّ إىل رئيس الوزراء»،
مضيفاً« :اعتربت أن مشــكالتي
املتع ّلقة باألموال السياسية يجب
ّأل تُش ّكل عقبة» أمام عمل الربملان.
وتــرادا الذي أُعيــد انتخابه
العــام املايض يف مجلــس النواب
كعضو يف الحــزب الديموقراطي
الليربايل ،قدّم استقالته التهامات
بســوء إدارة األموال السياســية.
وكان قــد اعرتف أمام الربملان ّ
بأن
مجموعته املح ّلية الداعمة أدرجت
ّ
شــخصا ً
تــوف كأمــن صندوق
يف تقريرهــا الســنوي للتمويل
الســيايس .وكشــفت صحيفة
«شــوكان بونشــون» الشعبية
مزاعم أخرى عــن مدفوعات غري
قانونية ملو ّ
ظفيه خالل حملة إعادة
انتخابه يف مجلس النواب.
وأعرب رئيس الوزراء فوميو
كيشيدا عن أسفه أمام الصحافيني
بالقول« :أو ّد أن أعتذر بصدق عن

سلسلة من اســتقاالت الوزراء»،
مشريا ً إىل أنه ســيت ّم تعيني خلف
لتريادا اليوم .وتأتي استقالة وزير
الداخلية بعد أكثر من أسبوع من
مغادرة وزير العدل ياســوهريو
هانــايش ،الــذي اســتقال بعد
تع ّرضه النتقادات شــديدة بسبب
ترصيحــات أدىل بها تُفيــد ّ
بأن
منصبه ال يُثري االهتمام ّإل عندما
يتع ّلق األمر بالسماح بتنفيذ حكم
اإلعدام.
كمــا اضط ّر عضــو آخر يف
الحكومــة ،الوزير املســؤول عن
التنشــيط االقتصادي ،دايشريو
ياماغيــوا ،إىل إعالن اســتقالته
الشهر املايض بعد انتقادات طاولت
صلتــه بمنظمة مــون الدينية.
ووصفت وســائل اإلعالم اليابانية
مغادرة الــوزراء للحكومة بأنها
«دومينو االستقالة» ،ومن املتوقع
أن تزيد الضغط عىل رئيس الوزراء.
وأظهر آخر اســتطالع للرأي
أجرته هيئة اإلذاعــة والتلفزيون
الحكومية أن نسبة تأييد حكومة
كيشيدا تزيد بشكل طفيف عىل 30
يف املئة ،وهو أدنى مستوى لها منذ
تو ّليه السلطة العام املايض.

على هامش افتتاح كأس العالم
لكرة القدم في قطر أمس،
تصافح الرئيسان المصري عبد
الفتاح السيسي والتركي رجب
طيب أردوغان للم ّرة األولى .وأكد
مسؤول في الرئاسة التركية
لوكالة «فرانس برس» أن هذا
«التواصل الثنائي األوّل» بين
َ
الرئيسين .وأظهرت الصورة
َ
الرئيسين اللذَين ساد الفتور
عالقتهما منذ تو ّلي السيسي
الرئاسة في مصر ،يتصافحان
مبتسمَ ين .والصورة من بين
صور أخرى تظهر تبادل
االبتسامات بين أردوغان
ورؤساء الدول والحكومات الذين
جاؤوا إلى قطر لحضور افتتاح
المونديال.

أ ّول رحلة
بين تل أبيب والدوحة
أقلعت أمس أوّل رحلة طيران
تجاري مباشرة بين تل أبيب
والدوحة على هامش انطالق
أولى مباريات كأس العالم لكرة
القدم ،بحسب وكالة «فرانس
برس» .وغادرت الرحلة صباح
األحد من مطار بن غوريون في
تل أبيب .واعتبر المتحدّث باسم
وزارة الخارجية اإلسرائيلية
ليئور حيات ّ
أن «التاريخ ُ
صنع»
مع «أوّل رحلة مباشرة بين تل
أبيب والدوحة» .وكانت شركة
الخطوط الجوية القبرصية
«توس إيروايز» قد حصلت على
الضوء األخضر من هيئة الطيران
المدني القطرية لتسيير 6
رحالت مباشرة من تل أبيب إلى
الدوحة و 6أخرى في االتجاه
المعاكس.

فوز  8نساء
في االنتخابات البحرينيّة
فازت  7نساء في الجولة الثانية
من انتخابات مجلس النواب
البحريني التي أُجريت في نهاية
َّ
عددهن إلى
األسبوع ،ليرتفع
 ،8وهو رقم قياسي على صعيد
التمثيل النسائي في المملكة.
ويتأ ّلف مجلس النواب من 40
مقعداً ،والسبت صوّت أكثر
من  70في المئة من الناخبين
لملء  34مقعداً ،في انتخابات
ن ّ
ظمت في غياب المعارضة.
وأفادت وكالة أنباء البحرين
الرسمية نقالً عن بيان للجنة
العليا لإلشراف العام على
سالمة انتخاب أعضاء مجلس
النواب ،بفوز  7نساء بمقاعد في
مجلس النواب في الجولة الثانية.
وانتُخب  6من أعضاء مجلس
النواب في الدورة األولى في 12
تشرين الثاني ،وبينهم إمرأة.
ولم يسبق أن فازت النساء بأكثر
من  6مقاعد في مجلس النواب
البحريني .وتنافس أكثر من
ّ 330
مرشحا ً للفوز بـ 40مقعدا ً
في المجلس الذي يُقدّم المشورة
للعاهل البحريني الملك حمد بن
عيسى آل خليفة.
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ثنائية لفالنسيا تطيح قطر
في افتتاح "مونديالها"
قدّم منتخب قطر أدا ًء باهتا ً يف أوّل مشاركة له يف نهائيات كأس العالم
لكــرة القدم ،وبات أول مضيف يخرس مباراتــه االفتتاحية ،وكانت أمام
االكوادور صفر  2 -عىل "استاد البيت" يف الخور ضمن مونديال .2022
ســجل إينري فالنســيا الهدفني ( 16من ركلة جزاء و )31أمام
 67372متفرجاً.
واستغل املنتخب االكوادوري سوء تفاهم بني حارس قطر سعد
الشيب وأحد مدافعيه ليسجل مهاجم فنربغشه الرتكي إينري فالنسيا
هدفا ً برأســه من مســافة قريبة بعد مرور ثالث دقائق فقط ،لكن
الحكم الغاه بعد الرجوع اىل تقنية حكم الفيديو املســاعد (يف ايه آر)
بداعي التسلل.

واحتســب الحكم ركلة جزاء اثر عرقلة الحارس الشيب لفالنسيا
داخل املنطقة ،فانربى لها االخري بنجاح (.)16
وهي املرة االوىل يف تاريخ نهائيات كأس العالم التي يتم فيها تسجيل
الهدف االفتتاحي من ركلة جزاء.
وتابع املنتخب االكوادوري افضليته مستحوذا ً عىل الكرة بنسبة 62
يف املئة وسط ضياع كامل ألصحاب االرض.
ونجحــت االكوادور ،التي تشــارك يف النهائيات للمــرة الرابعة يف
تاريخهــا ،يف تعزيز تقدمها بفضل فالنســيا ايضا ً الذي اســتثمر كرة
عرضية من انخيلو بريســيادو من الجهة اليمنى ليحولها رأسية داخل
الشباك (.)32

وعزز فالنسيا بالتايل رصيده كأفضل مسجل يف تاريخ منتخب بالده
مــع  37هدفاً ،كما انفرد بالرقم القيــايس يف عدد االهداف لالكوادور يف
النهائيات مع خمسة اهداف بعد ان كان متساويا ً مع اوغستني دلغادو.
وللمفارقة ،نجح فالنسيا يف تسجيل آخر خمسة اهداف عىل التوايل
ملنتخب بالده يف العرس الكروي ايضاً.
كما ان فالنسيا بات سادس العب يسجل ثنائية يف املباراة االفتتاحية
خالل هــذا القرن بعد االملاني مريوســاف كلــوزه ( )2006يف مرمى
كوستاريكا ،والكوستاريكي باولو وانتشوب يف املباراة ذاتها ،والربازييل
نيمار يف مرمى كرواتيا يف نســخة  ،2014والرويس دينيس شرييشيف يف
مرمى السعودية يف مونديال روسيا .2018
وقال فالنســيا ،الــذي اختري أفضل العب يف املباراة" :منذ ســحب
القرعة ،كنت احلم ان افتتح التســجيل مع منتخب بالدي ،كنا يف غاية
الرتكيز وكنا نعرف قدرتنا عىل تحقيق نتيجة جيدة".

ال وسه ً
أه ً
ال

فالنسيا (الرقم  )13مسج ً
ال برأسه هدف اإلكوادور الثاني (أ ف ب)

وسبق املباراة حفل افتتاح كأس العالم ،حيث اعلن أمري قطر الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني افتتاح مونديال قطر .2022
وبعد حفل افتتاحي شهد استذكار النسخ املونديالية السابقة ،قال
آل ثاني إنه "بدءا ً من هذا املســاء وطوال  28يوماً ،سوف نتابع ،ومعنا
العالم بــأرسه املهرجان الكروي الكبري ،يف هذا الفضاء املفتوح للتواصل
اإلنساني والحضاري".
وقال أمري قطر الذي كان جالسا ً إىل جانب والده" :من قطر ،من بالد
العرب ،نرحب بالجميع يف بطولة كأس العالم ."2022
وأضــاف" :لقد عملنا ومعنا كثريون كي تكون من أنجح البطوالت،
بذلنا جهدا ً واســتثمرنا يف الخري لإلنسانية جمعاء ،وأخريا ً وصلنا إىل يوم
االفتتاح الذي انتظرتموه بفارغ الصرب".
وكانت كلمــة مقتضبة لرئيس االتحاد الدويل لكــرة القدم (فيفا)
جيانــي إنفانتينو قال فيها بالعربية" :أحبائــي عائلة كرة القدم ،أهالً
وسهالً إىل ملعب البيت .ومربوك ألف مربوك".
قبل أن يضيــف باإلنكليزية أن "كرة القدم توحّ د العالـــــم.
فليبدأ العرض".
وشــارك يف الحفل عدد من رؤساء الدول والحكومات ،واألمني العام
لألمم املتحدة أنتونيو غوترييزش ورئيس اللجنة األوملبية الدولية األملاني
توماس باخ.
واستغرق حفل االفتتاح  30دقيقة وشمل برنامجا ً من سبع فقرات

متفرّقات من المونديال

البرازيل آخر الواصلين ونداي بدي ً
ال لمانيه
بات منتخب الربازيل لكرة القدم بقيادة نجمه
نيمار آخر الواصلني إىل قطر للمشاركة يف مونديال
 2022الذي انطلق امس.
ووصــل "سيليســاو" ،أحد املرشــحني لنيل
اللقب ،من تورينو اإليطالية حيث خاض معســكرا ً
تحضرييا ً لخمســة أيام ،قبل انطالق مشواره أمام
رصبيا يف  24الجاري.
والربازيل هي املنتخب الـ 32الذي يصل إىل قطر
للمشاركة يف املونديال األول يف الرشق األوسط.
وانتقــل الالعبون الـ 26من املطــار إىل فندق
"ذا ويستن" وســط الدوحة حيث سيقطن طوال
املســابقة ،وأمس خاض تمرينــه االول يف ملعب
العربي ،بارشاف مديره الفني تيتي.
وتأمل الربازيل يف احراز اللقب السادس يف تاريخها

وتعزيز رقمهــا القيايس ،وبالتايل ايقــاف الهيمنة
االوروبية منذ العام  ،2006كما تأمل االســتفادة من
املســتوى الجيد الذي يم ّر به نيمار ،مهاجم باريس
سان جرمان الفرنيس والذي يخوض املونديال الثالث
بعد مشوارين مخيبني يف  2014و.2018
وســجل نيمــار ( 30عامــاً)  13هدفا ً و11
تمريرة حاسمة يف  19مباراة يف دوري أبطال أوروبا
والدوري املحيل.

لوكاكو يغيب مباراتين

يفتقــد املنتخب البلجيكــي مهاجمه روميلو
لوكاكو ،أق ّله ملباراتيــه األوليني يف دور املجموعات
من املونديال القطري.
ولم يكن مهاجم إنرت اإليطايل متواجدا ً امس مع

مشجعون في استقبال الباص الذي يقل ّ منتخب البرازيل (أ ف ب)

الفريق يف أول تمرين مفتوح أمام وسائل اإلعالم منذ
وصوله إىل الدوحة ،بسبب إصابة يف الفخذ األيرس.
وقرر املدرب اإلسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيز
استدعاء لوكاكو اىل تشــكيلة النهائيات ،عىل رغم
اإلصابــة التي يعاني منها أفضــل هداف يف تاريخ
املنتخب ( 68هدفا ً يف  102مباراة).
وخالل إعالنه عن التشكيلة للنهائيات ،قال املدرب
الذي قاد بلجيكا إىل املركز الثالث يف النسخة األخرية يف
روســيا  ،2018أن لوكاكو ( 29عاماً) غري الئق بدنيا ً
ويخضع للعالج ،ولديه عرشة أيام "كي يتعاىف تماماً".
َ
يتعاف يف الوقت املناسب ،ما سيجعله
لكنه لم
خارج الفريق للمباراتني األوليني ضد كندا واملغرب
عىل أقل تقدير وفق املصدر.
وعانى لوكاكو مــن إصابة يف العضلة الخلفية
لفخــذه األيرس أبعدته عن املالعــب منذ أواخر آب
املايض ،قبل أن يعــود يف  26ترشين األول املايض.
وكلل لوكاكو عودته بهدف يف مرمى فيكتوريا بيلزن
التشيكي  - 4صفر يف الجولة الخامسة قبل األخرية
من مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما دخل بديالً.
وكان مارتينيز يتوقع صعوبة مشاركة لوكاكو
يف دور املجموعات ،بقوله خالل اعالن التشــكيلة
إنه يأمل يف أن يكون جاهزا ً عىل األقل للدور الثاني
من العرس العاملي ،بعد املباريات الثالث للمجموعة
السادسة التي تضم أيضا ً كرواتيا.
ويف ظــل غياب لوكاكــو ،من املرجــح أن يلجأ
مارتينيز اىل مهاجم فنربغشه الرتكي ميتيش باتشواي،
الذي لعب أساســيا ً يف املباراة التحضريية األخرية التي
خرسها البلجيكيون الجمعة أمام مرص .2-1

نداي بدي ً
ال لمانيه

قررت الســنغال ،بطلة أفريقيا ،اســتبدال
نجم بايرن ميونيخ األملاني ســاديو مانيه ،الذي
حرمته اإلصابة من خوض مونديال قطر ،2022
بمدافع أندرلخت البلجيكي الشــاب موىس نداي
( 20عاماً).
وقال مدرب منتخب الســنغال أليو سيسيه يف
مؤتمر صحايف" :من الصعب ايجاد بديل لســاديو
مانيه .لكــن الظهري األيرس نداي يلعب مع منتخب
الشباب ،هو العب شاب واعد وقررنا استدعاءه".
وأمىض نداي ،خريج أكاديمية أسباير القطرية،
موســمني يف الفريق الرديف لربشــلونة اإلسباني
( )2022-2020قبل االنضمام اىل أندرلخت الصيف
املنرصم ،وهو سيلتحق بتشكيلة سيسيه عىل رغم
أنه لم يخض أي مباراة مع املنتخب األول ،لكنه لعب
 20مباراة مع فريق تحت  20عاماً.

غياب بويل

ســيغيب الجنــاح مارتن بويل عــن املنتخب
األســرايل يف نهائيات كأس العالم بسبب اصابة يف
الركبة ،وسيحل ماركو تيليو بدال ً منه.
ســجّ ل بويل ( 29عاماً) ،املولود يف اســكتلندا،
خمســة أهداف يف  12مباراة هذا املوســم مع فريق
هيربنيان يف الدوري االسكتلندي ،لكنه غاب عن املالعب
منذ إصابته يف ركبته يف أواخر ترشين األول املايض.
وتستهل أسرتاليا مشــوارها بمواجهة فرنسا
حاملة اللقب غــداً ،ضمن منافســات املجموعة
الرابعة التي تضم أيضا ً الدنمارك وتونس.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
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اإلثـنـيـن  ٢١تشرين الثاني 2022

أخبار سريعة
الزيلع :منتخبنا جيّد جدًا

األلعاب النارية تضيء ستاد البيت خالل حفل اإلفتتاح (أ ف ب)

مزجت بني التقاليد القطرية والثقافــة العاملية ،بينما تم
االحتفال باملنتخبات الـ 32املشــاركة وبالدول املستضيفة
السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

مباريات اليوم

وتقام اليوم  3مباريات ،حيث يلتقي يف املجموعة االوىل
منتخبا هولندا والســنغال عىل ملعب الثمامة يف الدوحة،
عىل وقع شــكوك مشــاركة مهاجم املنتخــب الربتقايل
ممفيس ديباي.
ويطلق العبو الســنغال حملتهم يف قطر بصفة أبطال
أفريقيا ،وهو اللقب القــاري األوّل يف تاريخ البالد ،يف حني
التحقوا بركب املنتخبات املتأهلة إىل النهائيات للمرة الثالثة
يف تاريخهم عرب امللحق األفريقي بالفوز عىل مرص (صفر-
 1و 1-صفر ثم  1-3بركالت الرتجيح) ،حاملني بتكرار انجاز
 2002عندما بلغوا ربع النهائي.
ويغيب عن الســنغال نجمها ســاديو مانيه بســبب
االصابة ،كما تحوم الشــكوك حول مشــاركة عبدو ديالو
بسبب مشاكل يف ركبته.
وال تبدو حالة املنتخــب الهولندي ،وصيف بطل العالم
 3مرات األعــوام  1974و 1978و ،2010أفضل من نظريه
الســنغايل ،اذ يســتهل مشــاركته االوىل منذ العام 2014
والحادية عرشة ،بدوره بصفوف مثقلة باالصابات.
ولكن بخالف بطل أفريقيا تصل "الطواحني الهولندية"
بحالة ذهنية جيدة ،حيث لم يذق املنتخب طعم الخســارة
يف  15مباراة وتحديــدا ً منذ تعيني لويس فان غال ،الصعب

املراس والبالغ من العمر  71عاماً ،العام املايض مدربا ً للمرة
الثالثة يف مسريته.
وســتنهي هولندا حالة انتظار دامت  8أعوام ونصف
العام منذ آخر مباراة لها يف نهائيــات كأس العالم ،والتي
قادها أيضا ً فان غال وحقق خاللها الفوز عىل مستضيفة
مونديال  2014الربازيل 3-صفر ،واحرازها املركز الثالث.
ويعاني هــداف املنتخب ديباي من مشــكلة يف أوتار
ركبته ،وأكد فان غال أنه لــن يبدأ املباراة االفتتاحية بينما
يواصل تعافيه.
كما خــرت هولندا جهود العب إنــر اإليطايل دنزل
دامفريس جراء تعرضه الصابة يف ركبته ،ومارتني دي رون
(أتاالنتا اإليطايل) الذي يعاني من مشــكلة عضلية ،يف حني
يثري قلب الدفاع فريجيل فان دايك ( 31عاماً) التســاؤالت
حول مســتواه بعدما أظهر عالمات ضعف غري معتادة مع
ليفربول اإلنكليزي.
ويف املجموعــة الثانية ،تقام مباراتان ،فتلتقي يف االوىل
انكلرتا مع ايران ،ويف الثانية ويلز مع الواليات املتحدة.
عىل ســتاد خليفة الدويل ،تلتقــي إنكلرتا الطامحة اىل
مجد طال انتظاره ،مع ايران ،يف مباراة تجمع بني منتخب
يحلم منذ عقود بمعانقة املجد مجددا ً واســتعادة الفرحة
التي عاشــها عىل أرضه يف العام  1966حــن توّ ج بلقبه
الكبري األول والوحيد ،وآخر غارق يف مستنقع األسئلة حول
موقفــه من االحتجاجات الحاصلــة يف البالد منذ أكثر من
شهرين عىل خلفية وفاة الشــابة مهسا أميني ،علما ً انها
املواجهة االوىل عىل اإلطالق بني الطرفني يف النهائيات.

هوبس يُحرج ضيفه "بيروت"
ويخسر بنقطة واحدة
عانى فريق بريوت فريســت بطل لبنان قبل أن
يتخطى مضيفه هوبــس بفارق نقطة واحدة فقط
( )71-72عىل ملعب مجمّ ع امل ّر الريايض أمس ضمن
املرحلة السادســة من بطولة لبنان لكرة الســلة،
األرباع (.)53-48()38-35()29-13
وكان صاحــب األرض متجهــا ً نحــو تحقيق
املفاجأة األكرب وإلحاق الخســارة األوىل ببطل لبنان
عندما تفوّق عليه حتــى الثواني األخرية تماماً ،قبل
أن ينتفض الفريق الزائر ويــرق الفوز الغايل من
خالل رميتني ح ّرتَني ناجحتني لالعبه األجنبي كينيث
هورتون إنتهت معهما املواجهــة ،وكانت تلك امل ّرة
الوحيدة التي يتقدّم فيها حامل اللقب يف هذه املباراة.

وكان عيل حيدر أفضل مســجّ ل يف صفوف بريوت
برصيــد  27نقطــة و 9ريباوندز ،وأضــاف مايكل
ديكســون  12نقطة ،وهورتــون  11نقطة ،فيما برز
جوليات سكوت ويليامز يف صفوف هوبس محرزا ً 22
نقطة و 8ريباوندز ،تاله جوي زلعوم برصيد  18نقطة.
ورفع الفائز رصيده اىل  12نقطة ،والخارس اىل  7نقاط.

المريميين – هومنتمن

ويف مباراة ثانية أمس ،تغ ّلب فريق املريميني عىل
ضيفه هومنتمن بنتيجة ( )71-95عىل ملعب املركزية
جونية .وتألق جيمي ســالم بشــكل كبري يف صفوف
املريميني ،فحقق "الدوبل دوبل" مســجالً  33نقطة
و 11ريباوندز ،وأضاف جورج شويري  18نقطة .أما
من جهة الفريق األرمني فحقق جاريد دواين "الدوبل
دوبل" بدوره محرزا ً  26نقطة و 11ريباوندز.

مباراتا السبت

من مباراة هوبس وبيروت فيرست

وكانت أقيمت الســبت مباراتان ضمن املرحلة
السادســة ،فعىل ملعــب فؤاد شــهاب الريايض يف
جونيــة ،حقق فريق الريايض فــوزا ً غري مريح عىل
مضيفــه " "NSAبنتيجــة ( )76-83بعدمــا كان
صاحب األرض تقدّم يف النصف األول من اللقاء (-48
 .)41وسجّ ل ريكي ليدو  26نقطة ،ووائل عرقجي 23
نقطة و 6تمريرات حاسمة ،وآتر ماجوك  15نقطة
و 10ريباوندز للريايض ،فيما أحرز أنطوني فرييل 19
نقطة و 9ريباوندز للفريق الخارس.
ويف املباراة الثانية ،تغلب دينامو عىل مضيفه ليدرز
( )80-95عىل ملعب مدرســة اللويــزة يف ذوق مصبح.
وكان زاك لوفتون أفضل مسجّ ل يف صفوف الفريق الفائز
برصيد  30نقطة و 9تمريرات حاسمة ،بينما كان يوسف
غنطوس األفضل يف صفوف ليدرز برصيد  22نقطة.

وتبدو إنكلرتا ،املصنفة خامسة عامليا ً ورابعة مونديال
 ،2018مرشحة قوية لحســم تأهلها عن املجموعة ،وهي
تهدف إىل املركز االول يف املجموعة.
وعىل اســتاد احمد بن عيل ،تلتقي الواليات املتحدة
وويلز يف الرصاع املنطقي عــى البطاقة الثانية املؤهلة
لدور الـ .16
وبعد غيابها عن النهائيات طوال  64عاماً ،تســجل
ويلز عودتها اىل كأس العالــم للمرة االوىل منذ  ،1958اي
منذ خسارتها أمام الربازيل يف ربع نهائي نسخة السويد،
يف مشاركتها الوحيدة بهدف وحيد لألسطورة بيليه.
لكن غاريث بايــل وآرون راميس حققا ما فشــل به
النجوم السابقون امثال إيان راش ،راين غيغز ،مارك هيوز
وغاري ســبيد ،أوال ً بقيادة ويلز لنصف نهائي كأس أوروبا
 ،2016ثم اىل نهائيات املونديال( .أ ف ب)

أكد عضو لجنة اإلحتكام في
إتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة
والمسؤول الفني لبطولة السيّدات
المقامة حاليا ً في األردن حنا الزيلع
لصحيفتناّ ،
أن مستوى منتخب
لبنان المشارك في البطولة جيد
جداً ،وما يميّزه ّ
أن معظم العباته
ّ
ناشئات
وينتظرهن مستقبل
واعد لما يملك َن من مهارات فنّية
فردية عالية .أضاف :منتخبنا هو
الوحيد الذي لديه ضارب خلفي
" "Opposite Spikerمن بين
المنتخبات العشرة المشاركة،
كما ّ
ان الالعبات المتواجدات على
مقعد اإلحتياط ّ
هن بمستوى
ّ
زميالتهن األساسيات ،وهذا
يطمئن ّ
بأن أداء منتخبنا لن
يتأثّر بحال وقوع أيّ إصابة في
صفوفه .وأعرب الزيلع عن تفاؤله
بعودة بطالتنا الى بيروت حامالت
كأس البطولة ،على رغم وجود
منتخبات قوية من المستوى األول
كسوريا والعراق واألردن.

عودة منتخب لبنان

برنامج مباريات اليوم بتوقيت بيروت
المجموعة األولى

السنغال  -هولندا (الثمامة) 18.00

المجموعة الثانية

إنكلرتا  -إيران (خليفة) 15.00
الواليات املتحدة  -ويلز (أحمد بن عيل) .21.00

األذربيجاني ميروزييف
بطل "شطرنج بيروت"
أحرز األســتاذ الدويل الكبري األذربيجانــي أزير مريوزييف
لقب بطولة بــروت الدولية املفتوحة الـ 11للشــطرنج ،التي
ن ّ
ظمها نــادي رابطة قدامــى فرير نوتردام يف فرن الشــباك،
ونــال كأس البطولة ومبلــغ  1500دوالر ،جامعا ً  8نقاط يف 9
جوالت ،ومتفوّقــا ً بكرس التعادل عىل نظريه اإليراني شــاهني
لورباريزانغينيه .وشهدت الجولة األخرية تعادل لورباريزانغينيه
مع نظريته الفرنسية ديمنيات دوليت كوميت ،وفوز مريزوييف
عىل اللبناني جو أسعد ،واألستاذ الدويل الكبري البلغاري مومشيل
نيكولوف عىل نظريه الرويس الكســندر رايتســكي ،واألستاذ
الدويل الكبري املرصي هشــام عبد الرحمن عىل االستاذ االتحادي
اللبناني فيصل خريالله ،واألستاذ الدويل الكبري الفرنيس أنطوني
كوستن عىل األســتاذ االتحادي السوري مالك قنيحيل ،واألستاذ
الدويل الكبري التونيس أمري زعيبي عــى نظريه ايغور ايفيموف
(موناكو) .وبناء عليه ،جمع ثالثة مشــاركني  7نقاط ،واحتلوا
املراكز من الثالث إىل الخامس ،وهم األساتذة الدوليون الكبار عبد
الرحمن ،نيكولوف وكوستن.

ميروزييف خالل تسلّمه كأس المركز األول والجائزة المالية

عاد منتخب لبنان لكرة القدم
للرجال الى بيروت ليل أمس من
دبي بعدما خاض مباراة ودّية
أمام نظيره الكويتي السبت وخسر
أمامه ( )0-2ضمن معسكره
اإلعدادي تحضيرا ً لنهائيات كأس
آسيا العام المقبل .وقد أشرك
المدير الفني للمنتخب اللبناني
ألكسندر إيليتش في اللقاء الوافد
الجديد دانيال لحود ،إضافة الى
زين فران وحسن كوراني اللذين
التحقا بالمنتخب سابقا ً من دون
أن يشاركا في المباريات .وعلمت
أن هناك تحضيرا ً
صحيفتنا ّ
لمعسكر جديد للمنتخب أواخر
كانون األول المقبل تتخلله مباراة
ودّية أو اثنتان.

إصابات أنترانيك

يُتوقع أن يغيب عد ٌد من العبي
أنترانيك األساسيين عن مباراة
فريقهم المقبلة أمام بيروت
فيرست بطل لبنان بعد تع ّرضهم
لإلصابة خالل المواجهة األخيرة
الصعبة أمام أطلس الفرزل ،والتي
نجح فيها الفريق األرمني بالفوز
ّ
بشق األنفس ،من بينهم االميركي
تروي باكستر الذي انض ّم مؤخرا ً
الى أنترانيك والذي تع ّرض
إللتواء في قدمه منعه من إكمال
اللقاء ،وزمياله جويل عبدالله
الذي عاودته االصابة بتمزق في
فخذه ،وأحمد عكاوي الذي خاض
المباراة متحامالً على إصابته.
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اإلثـنـيـن  ٢١تشرين الثاني 2022

لما اللعبة بتصير أ كبر م ّنــك
ّ

تشرين «يلدز»
اليوم هو «جحش» األحد .إمتداد للويك
أند .وفي هذا اليوم بالذات نحتفل شعوبا ً
وأمصارا بـ «اليوم العالمي للتلفزيون»،
فنترك أشغالنا والتزاماتنا ونمترس خلف
الشاشة الفضية الذكية من الفجر حتى
منتصف الليل ،وهذا ما سأفعله .بين
السادسة والثامنة والنصف سأخصصه لـ
«سم البدن» مع أخبار لبنان ،ثم أفتح بوابة
نتفليكس على مصراعيها ألشاهد حلقات
علي من مسلسل the crown
مكسورة ّ
وأقف على خاطر  .El Chapoثم أنتقل
ظهرا ً إلى برنامج Kitchen Nightmares
أو كوابيس المطبخ لغوردن رمزي (ال
يمت بصلة قرابة الى سهير رمزي).
بعد الظهر وحتى الثامنة سأك ّرس
الوقت لمونديال قطر ،ثم أتابع الزميلة
نبيلة عواد في نشرة الثامنة .إن غابت
عن الشاشة اقفز إلى تلفزيون لبنان.
الثامنة والنصف سأقف دقيقة صمت
عن روح فقيد التلفزيون اإللكتروني
فيلو فارنسورث ثم أعلن التدبير رقم 3
في المنزل :ممنوع أي حركة وأي صوت
هوفر وأي قرقعة في أثناء عرض «تفاح
الحرام» ويا حرام على يلدز.
بين التاسعة والنصف ليالً ومنتصف
الليل سأقوم بجولة على أهم البرامج ولن
أترك الريموت كونترول من يدي ّإل مع
ذهاب المذيعات إلى النوم والقضاء على
آخر شرحة من «طرحية» البيتزا المعدّة
لإلحتفاء بهذا اليوم العظيم.
ومطلع هذا الشهر كان يوما ً دوليا ً
إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم
المرتكبة ضد الصحافيين .األمر ال يعنينا
في لبنان ألن قتلة جبران تويني وسمير
قصير ولقمان سليم قديسون نبتت على
أكتافهم أجنحة.عقبان فالتة من العقاب.
وفي السادس عشر من تشرين الثاني
كان يوما ً عالميا ً للتسامح ،وأروع تجلياته
أن الشعب اللبناني سامح المصارف
بالجزء األكبر من ودائعه.
السبت كان يوم الفالسفة العالمي
وقد تلقت النائبة الدكتورة الفيلسوفة
حليمة القعقور رسائل تهنئة من اخوانها
الفالسفة أبناء هايدغر وأحفاد أفلوطين.
واختير الخامس والعشرون من
هذا الشهر يوما ً دوليا ً للقضاء على
العنف ضد المرأة جاء االختيار على
أثر االغتيال الوحشي عام  1960لثالث
أخوات ناشطات سياسيات من جمهورية
الدومينيكان ،في عهد الحاكم رافاييل
ترخيو .تحتفل إيران بهذا اليوم بمزيد
من القمع .ولبنان الممانع ضد نسوان
إيران السافرات عالعمياني.
ال يفوت المنظمة الدولية شيء
من اللياقة ،فقد خصصت يوما ً من
أيام تشرين الثاني لإلحتفال بدورات
المياه .وفي هذا اليوم فلنخفف ضربات
السيفون .مع تحيات وزارتي األشغال
والالطاقة والالمياه.
ولمن يسأل مستفسرا ً عن موعد اليوم
العالمي للعمل البرلماني ،فهو يقع في
 30حزيران ،ويحتفل فيه لبنان كل
خميس الساعة الحادية عشرة من قبل
الظهر في استراحة النجمة.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

تستطيع الثقوب
السوداء ،عىل الرغم
من أنها سوداء
كهرومغناطسياً،
إضاءة الكون بأكمله
من خالل موجاتها.

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

ناشطون يحتلّون مطعم غوردن رامزي
إحت ّل ناشــطون مناخيون مطعم الشيف الشهري غوردن
بإصالح
رامزي يف لندن الحائز ثالث نجوم «ميشالن» ،مطالبني
ٍ
شــامل لنظام الغذاء باململكة املتحدة .ودخــل  14عضوا ً من
ٍ
جماعــة  Animal Rebellionاملطعم يف تشــليس جنوب غرب
ٍ
طاوالت
لندن ،قرابة السادسة مساء ( 18.00ت غ) ،وجلسوا إىل
ّ
مخصصةٍ لزبائن ،حاملني قوائم طعام مزيّفة توضح بالتفصيل
التكاليــف البيئية لألطباق املقدَّمة يف املطعــم ،وغادروا عندما
أغلقت املؤسسة بعد ســاعات .وكتبت املجموعة عىل «تويرت»:
«هذا املطعم الفاخر يُعطي املثال األفضل عن عدم املساواة الذي
نواجهه يف اململكة املتحدة حالياً ،فضالً عن إنكار مدى خطورة
أزمة املناخ» .وأضافــت« :نحن نحتاج إىل تح ُّو ٍّل جذري يف نظام

الغذاء باململكة املتحدة وعلينا جميعا ً أن نتحمل مسؤولية ذلك».
وقالت الناشطة لوسيا ألكزاندر« :يتط ّلب النظام الغذائي القائم
عىل النبــات  75يف املئة أق ّل من األرايض الزراعية لزراعة الغذاء،
ما يسمح لنا بإطعام ماليني األشخاص اإلضافيني دون االعتماد
عىل صناعات تربية الحيوانات االستغاللية وغري الفعّ الة».
ٌ
ناطق باسم مطعم غوردن رامزي« :لك ّل
من جانبه ،قال
ّ
الحق يف أن تكون لديه آراء ومعتقدات .لكن الدخول
شــخص
ٍ
بالقوة إىل مطعــ ٍم ومضايقة املوظفني الذيــن يعملون بج ّد
وإفساد أمسية زبائن انتظروا أشهرا ً لحجزهم ،هي أمور غري
مقبولة بتاتا ً وغري الئقة» .وقالت رشطة لندن إنها استدُعيَت
إىل املطعم ،لكن لم يت ّم توقيف أحد( .أ ف ب)

نمر البلقان على وشك اإلنقراض
يعمــل خرباء ألبــان جاهدين لحمايــة حيوانات
«الوشــق البلقاني» مــن الجبال املط ّلــة عىل إحدى
بحريات ألبانيا خصوصا ً أنّه من النوع الذي يقرتب من
االنقــراض .وتقول العاملة مانويــا فون أركس ،وهي
عضو يف مؤسســة «كورا» الســويرسية املتخصصة
بالحياة الربية« :إذا لم ننجح رسيعا ً يف زيادة أعداد هذا
النوع ونرشه ،فسنخرسه إىل األبد».
ويعيش الوشــق يف الجبــال الوعرة بــن ألبانيا
ومقدونيا الشــمالية وكوســوفو ،ويمثّــل أحد أكثر
الثدييات املهدَّدة باالنقراض بالعالم إذ إنه ضحية إلزالة
الغابــات والصيد الجائر .ولم َ
يبق يف دول البلقان الثالث
ســوى أقل من  40وشقا ً بلقانياً .وصنّف االتحاد الدويل
لحفظ الطبيعة عــام  2015هذا الحيوان ضمن األنواع

حرج باالنقراض ،وهو التصنيف األخري
املهدَّدة
ٍ
بشــكل ِ
قبل تصنيف االنقراض.
كذلك يقدّر الخرباء أنّــه يف ألبانيا هناك أقل من 10
وشــوق بلقانية فيما كان يبلغ عــدد هذا النوع خالل
ثمانينات القرن الفائــت  .200ومنذ  15عاماً ،تحاول
املنظمة األلبانية غــر الحكومية املعنية بحماية البيئة
الطبيعيــة يف ألبانيا وحفظها إنقاذ الحيوان املســمّ ى
محليا ً «نمر البلقان» أو «شبح الغابة».
وتعود أحــدث عملية قتل لوشــق إىل العام 2020
حني اســتُهدف بطلقةٍ نارية .وجــرى عرضه يف إحدى
ٍ
حيوانات
حانات مدينة إلباسان جنوب تريانا إىل جانب
بريّةٍ أخرى .ويُعاقب القانون عىل حيازة حيوان تع ّر َ
ض
للصيد الجائر بالسجن سبع سنوات( .أ ف ب)

رواد الفضاء س َيعيشون على سطح القمر قريبًا
تُخ ّ
طط إدارة الطريان والفضاء األمريكية «ناســا»
لجعل رواد الفضاء يعيشــون ويعملون عىل القمر مل ّد ٍة
تصل إىل شه َرين ،وذلك يف غضون  10سنوات فقط .وقال
متحد ٌ
ّث باسم «ناســا»« :إن برنامج  ،Artemis 1هو يف
الواقع نقطة انطالق نحو إرســال ُ
أطقــم منتظمَ ة إىل
ٍ
لفرتات أطوَل».
القمر ،للبقاء
وتعمل اإلدارة عىل تأســيس ما تُســمّ يه «معسكر
ً
ً
قمرية
كابينة
قاعدة أرتيميــس» فوق القمر ،ســيض ّم

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

ّ
ً
حديثة ومنزال ً
متنقالً .وأضاف املتحدث« :ســتبني ناسا
عىل زخ ٍم مهمة عودة البرش هذه يف غضون  4ســنوات،
وتخ ّ
طط إلرســال طاقم إىل القمر م ّرة واحدة سنويا ً بعد
ذلك» .وتابع« :ستشمل املهام ا ُملبْكِرة فرتات قصري ًة عىل
القمر ،لكن مع تطوُّر املعســكر األسايس فإن الهدف هو
السماح للطاقم بالبقاء هناك ملدّة أشهُ ر».
وانطلقت الكبســولة إىل القمر قبل أيّــام ،يف رحلةٍ
تجريبيةٍ أوىل ترمي للتأ ُّكد من أن املركبة آمنة.
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