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الرئاسة إلى " :2023حزب الله"
ينتظر التسوية الخارجية!
تحت ســقف الطابع الفولكلوري الذي أسقطه تحالف  8آذار
و"التيار الوطني الحر" عىل جلســات االنتخاب الرئايس ،تستأنف
مرسحية "الورقة البيضاء وتطيــر النصاب" فصولها اليوم عىل
خشــبة الهيئة العامة لتعيد تكرار الســيناريو التعطييل نفســه
لالســتحقاق يف املجلس النيابي ،تأكيدا ً عىل استمرار حالة التنازع
بني مرشحي محور املمانعة ،مقابل استمرار ائتالف كتل املعارضة
الحزبية والسياســية يف ترشيح النائب ميشال معوّض ،واستمرار
أغلبية نواب التغيري يف لعبة تضييع البوصلة والوقت.
ويف املحصلة ،تخترص مصادر واسعة االطالع األجواء الرئاسية
يف كواليس قوى الثامن من آذار بعبارة "الرئاســة مؤجلة إىل العام
ً
ّ
موضحــة ّ
امللف الرئايس "خرج مــن اللعبة الداخلية
أن
،"2023
ّ
فــإن "حزب الله" ال يســتعجل حرق املراحل واألســماء
ولذلك
ويرتيث يف إعالن اسم مرشحه سليمان فرنجية رسميا ً بانتظار ما
ستحمله رياح التســوية الخارجية التي تتوىل فرنسا راهنا ً مهمة
تدوير الزوايا الحادة فيها عىل مستويات مثلثة األضالع ،أمريكية –
سعودية – إيرانية".
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توقعات بازدهار "التهريب والتهرّب"

رفع الدوالر الجمركي  VSتآكل
"الرواتب المضاعفة"
بـــاتــريــســــيــا جــــــــالد

تزامنا ً مع األنفاس األخرية التي يلفظها اإلقتصاد
اللبنانــي العائم عىل "أكتاف" الشــعب املهاجر ج ّراء
التحويالت املرســلة بالعملة الصعبة ،ما سيزيد النمو
كمــا ّ
توقعت وكالة "فيتش" ،حســمت الدولة أمرها
ّ
فتمخضت قرار زيادة الدوالر الجمركي بداية الشــهر

املقبــل اىل  15ألــف لرية ،عىل أن ترفع ســعرالرصف
الرسمي اىل  15ألف لرية يف شهر شباط.
بدء العمل بالدوالر الجمركي الجديد خالل  7أيام،
أعلن عنه وزيــر املالية يف حكومــة ترصيف األعمال
يوسف الخليل الذي قال أمس انه سيدخل حيّز التنفيذ
يف بداية شهر كانون األول املقبل وفق سعر  15ألف لرية
ارتفاعا ً من  1500لرية اي بزيادة  10أضعاف١٣ .

قتيل و 14جريحًا ...وكوخافي يقطع زيارته إلى أميركا

بوتين يخشى
اإلنسحاب

تفجيران "عن ُبعد" في القدس...
و"حماس" تبارك العملية "النوعية"
وســط التوتّر امليداني املتصاعــد الذي عاد
ليؤجّ ــج الــراع الفلســطيني  -اإلرسائيــي
بشكل عميقُ ،
ســجّ ل باألمس خرق أمني خطر
أربك القيادة السياســية والعســكرية واألمنية
اإلرسائيلية ،تمثّــل بدوي انفجا َرين اســتهدفا
مح ّ
طتَني للحافالت يف القــدس ،ما أدّى إىل مقتل
شــخص وإصابة  14آخرين بجروح ،فسارعت
حركــة "حمــاس" إىل مباركــة العملية وقال
املتحدث باســمها عبد اللطيف القانوع يف بيان:
"نُبارك لشــعبنا الفلســطيني وأهلنا يف مدينة

إقــتـصـــاد 11
"المالية" تباشر تطبيق
الزيادات الضريبية الواردة
في الموازنة
خبراء إسرائيليون يتفحصون الحافلة المستهدفة أمس (أ ف ب)

إغتيال عقيد في "الحرس الثوري" في سوريا

البرلمان األوروبي ُيعلن
روسيا "دولة راعية
لإلرهاب" ويتعرّض
لـ"هجوم"

 ٥٠٠٠ليرة

فرنجية "يس ّوق نفسه" في باريس ...وباسيل طرح  3أسماء بديلة على الفرنسيين

مــــدارات 10

العـــالـــم 14

روميو لحود...
المسرح اإلستعراضي
بالسواد
يتّشح ّ

nidaalwatan.com
 16صــفحــة
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واشنطن ُتعاقب مسؤولين
إيرانيين :النظام يقتل أطفاله
ر ّدا ً عىل حملة القمع الواسعة التي يشنّها نظام الجمهورية اإلسالمية بحق
الثائرين اإليرانيني ،فرضت واشــنطن أمس عقوبات عىل  3مسؤولني إيرانيني
يشغلون مناصب يف مناطق كردية يف إيران ،وفق وزارة الخزانة األمريكية.
وقالت الوزارة األمريكية" :منذ اندالع التظاهرات عىل مســتوى البالد بعد
قتل مهسا أميني عىل أيدي "رشطة األخالق" يف إيران يف أيلول  ،2022واجهت
املدن الكردية يف شــمال غرب إيران ،مثل ســنندج ومهاباد ،استجابة أمنية
شديدة ج ّداً" .وتابعت" :يف األيام القليلة املاضية ،ورد أن عرشات املتظاهرين
ُقتلوا يف املنطقة الكردية وحدها".

القــدس املحت ّلــة العملية البطوليــة النوعية يف
موقف الباصات".
ودوّى انفجــار يف محطة للحافالت يف املخرج
الغربي للقدس تسبّب بمقتل شخص وإصابة 11
آخرين بجروح .وبعدها ،دوّى انفجار ثان يف مح ّ
طة
أخرى قريبة تســبّب بإصابة  3أشــخاص وألحق
أرضارا ً بحافلة .وأوضحت الرشطة اإلرسائيلية أن
االنفجا َرين حصال بفارق نصف ساعة ،مشري ًة إىل
أن خرباء األلغــام يف املوقع يقومون "بجمع األد ّلة
وتفتيش املنطقة بحثا ً عن مشتبه فيهم"١٣ .

مونديال
"المفاجآت"

١٣

الريــاضــية 15
لبنان بطل غرب آسيا
للسيدات بالكرة الطائرة

فرحة يابانية ...وخيبة ألمانية (أ ف ب)

مقاتلون تابعون لوحدات البشمركة منتشرون في إحدى مناطق كردستان
العراق أمس (أ ف ب)

ال يــكاد مونديال قطــر  2022يغفو عىل
مفاجأة ،حتــى يصحو عىل أخرى ،حيث يتواىل
ســقوط الكبار تباعاً .فبعد االنجاز التاريخي
الذي حققــه املنتخب الســعودي الثالثاء عىل
حساب أرجنتني-مييس ،اذ قلب تأخره اىل فوز

 ،1-2بفضــل الخطط والتكتيــكات الناجحة
ملدربه الفرنيس هريفيه رونار وتعملق حارسه
وتأ ّلــق العبيه ،جــاء أمــس دور "العمالق"
األملاني الذي هوى أمام "الساموراي" الياباني
بالسيناريو ذاته وبالنتيجة ذاتها.
١٣
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الرياض والرئاسة :مرونة في الشكل وتصلّب في المضمون
أالن ســـركـــيــس
ال يمكــن معرفــة اتجــاه بوصلة
الرئاســة من دون التطــ ّرق إىل مواقف
الدول الفاعلة يف امللف اللبناني وعىل رأس
تلك الدول اململكة العربية السعودية .مذ
قبض ويل العهد الســعودي األمري محمد
بن ســلمان عىل زمام الحكم يف اململكة،
تبدّلت السياســة السعودية تجاه لبنان،
وتراجــع اإلهتمــام ،يف حني ســقطت
الــوكاالت الحرصية وباتــت الرياض
تتعاطى مع الجميع باملبارش ،باستثناء
«حزب الله» و»التيار الوطني الحر» ،من
منطلق فتح قنوات الحوار والتواصل.
وبــرزت يف اآلونة األخــرة العالقة
املميــزة التي تربط الريــاض بمعراب،
كما شهدت عالقة الســعودية ببكركي
تطــورا ً بــارزاً ،بينما يشــكو عدد من
رؤساء الحكومات السابقني من سقوط
اإلمتيــازات التي كانــت ممنوحة لهم
وملؤسســات تدور يف فلكهــم .وظهرت
يف األشــهر األخرية معطيــات تد ّل عىل
انخفــاض التوتّر بــن الرياض وبعض
املكونــات اللبنانية التي رضبت عالقات
لبنان باململكة وبــدول الخليج .ويف هذا
اإلطار ،فــإن األمني العام لـ»حزب الله»
ّ
يخفف من حدّة
السيد حســن نرصالله
هجومه عىل السعودية ،بينما لم توصل
قنوات اإلتصال السعودية  -اإليرانية إىل
أي تطوّر بارز.
ولم يخرج أي موقف سعودي علني
من اإلستحقاق الرئايس ،وينتظر الجميع
ما ستفيض إليه نتائج القمة التي جمعت
الرئيس الفرنــي إيمانويل ماكرون مع
بن ســلمان يف بايل -اندونيســيا والتي
تط ّرقت إىل ملفات املنطقة بشــكل عام،
واألرجح ّ
أن امللف اللبناني حرض بقوّة يف
هذا اإلجتماع.
وبينما يحاول بعــض أركان  8آذار

خفــايـــا
ّ
يتحــر مرصف لبنان
ّ
منصــة رديفة
لإلعــان عن
ّ
منصة
لسعر الرصف إىل جانب
ّ
مخصصة
صريفــة تكــون
الحتساب سعر الرصف لبعض
الخدمات والسلع.
زار شقيق مرجع رسمي
الســعودية لتحســن صورة
مرشــح جــدي لرئاســة
الجمهوريــة والــذي تربطه
باملرجــع عالقــات تحالفية
املســؤولون
وطيــدة.
السعوديون اكتفوا باالستماع
إىل ما طرحه الزائر ولم يع ّلقوا
عىل ما قدّمه من توضيحات.

دور السعودية ال يزال كبيرًا وإن كانت ال تستخدمه في الوقت الحالي

اإليحاء بوجود رىض سعودي عىل ترشيح
رئيس تيار «املردة» ســليمان فرنجية،
إال أن املوقف الســعودي ما زال متصلباً.
وحســب املعلومات ،فإن العالقة الجيدة
التي تربط فرنجيــة بالرياض لم تصل
ّ
كمرشــح رئايس ،إذ
إىل حــ ّد القبول به
إن «الفيتو» الســعودي ال يزال موجوداً.
وتنطلق الرياض من مقاربة سياســية
وليست شخصية ،فهي ال تريد أن تك ّرر
خطيئة عــدم رفضها انتخــاب العماد
ميشــال عون عام  ،2016وتعترب ّ
أن أي
ّ
مرشــح حليف لـ»حزب الله» ســيقوم
بنفس الخطوات التي قــام بها عون يف
املواضيــع اإلســراتيجية .ويف خالصة
املوقــف الســعودي ،إن كل األســماء
التــي ُ
طرحت عــى الريــاض وقريبة
مــن «الحزب» ســقطت ،وبالطبع فإن
«الفيتو» السعودي األكرب هو عىل رئيس

ينصب على
الجهد السعودي ال
ّ
النواب السنّة فقط بل إن األمور
تحتاج إلى تكوين رؤية وطنية
«التيــار الوطني الحــ ّر» النائب جربان
باسيل.
هذا بالنســبة إىل املوقف العام ،أما
داخلياً ،فإن الســفري الســعودي وليد
البخاري ينشــط عىل الجبهة الســنيّة
ويحاول اســتكمال لقــاء دار الفتوى
وعشاء الســفارة ،وقد نجح يف تحقيق
خرق كبري يف صفوف النواب املســتق ّلني
وعىل رأســهم ،كل من النــواب وضاح
الصادق وياســن ياســن ورامي فنج،
يف حــن أن الحوار ال يزال مســتمرا ً مع
نائبي صيدا  -جزين أســامة سعد وعبد

الرحمن البزري ،إضافة إىل تكتل قدامى
«املستقبل» الذي ما زال قسم منه مرصّ ا ً
عىل السري بتسوية إنتخاب فرنجية بينما
ال مانع للقسم اآلخر من السري باملركب
السعودي.
وتحتــاج عملية توحيد الســاحة
السنية إىل مزيد من الجهودّ ،
لكن الجهد
الســعودي ال ينصب عىل النواب السنّة
فقــط ،بل إن األمور تحتــاج إىل تكوين
رؤية وطنيــة .ويف هذا الســياق ،يربز
تص ّلب ســعودي يف املواصفات ويظهر
خالل لقاءات الســفري السعودي بحيث
هناك تشــديد عىل أن يحــرم الرئيس
املقبل «إتفاق الطائف» وال ينقلب عليه،
وكذلك ال يشــ ّكل غطــا ًء لدويلة «حزب
الله» وال يكون الناطق باســم «الحزب»
يف املحافل الخارجية ،ويعمل عىل تعزيز
العالقات اللبنانيــة  -العربية وال يرهن

مع ّوض من بكركي:
البلد ال يحتمل رئيسًا توافقيًا
عشيّة الجلسة النيابية السابعة النتخاب
رئيس جمهوريةُ ،رصدت حركة سياســية
الفتة للمرشح الرئايس النائب ميشال معوّض
باتجاه بكركــي ،مُبديا ً إرصاره عىل أن يكون
رئيسا ً لكل اللبنانيني الستعادة سيادة الدولة.
وقال معوّض بعــد زيارته البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي« :الدولة
تتح ّلــل والناس يذ ّلون ويخــرون أموالهم
ويتهجّ ــرون ،والجميع موافــق وهذا كالم
ثابت عند صاحب الغبطة بأنه إلعادة تكوين
املؤسسات وفتح املجال أمام اإلصالح وإعادة
لبنان اىل ســكة التعايف الفعليــة يبدأ األمر
بانتخاب رئيس للجمهورية».
وتابــع« :من هذا املنطلــق ،نتحدّث عن
انتخاب رئيس للجمهورية وليس التوافق عىل
رئيس للجمهورية .هناك دستور ومؤسسات
واملطلوب مــن املجلس النيابــي أن يتحمّ ل
ّ
يتوقف عن مرسحيّات الجلسة
مسؤوليته وأن
األوىل والثانية وفتح املحارض وإقفالها ،وإنما
أن ينتخــب من يريد ،ســواء أكان ميشــال
معــوّض أم غــره ،فهذا حقــه وواجبه أن
ينتخب كي ال يطري النصاب .فاللبناني يعيش
األزمة والذ ّل وليس املرسحية أنّه يعاني يوميا ً
وال يتم ّكن من االستشــفاء أو التع ّلم .لذلك ال
يجب تهريب النصاب ومن غــر املقبول ما
يحصل من مزح للضحــك يف مجلس النواب،
فهذا مشهد مرفوض».
وأضاف« :أمّ ــا يف ما يتع ّلــق بالرئيس
التوافقــي ،فالبلد ال يحتمل هــذا األمر ّ
ألن
ّ
يجســد حكومة الوحدة الوطنية ،أي
الرئيس
عندما تتّفق األحــزاب يف هذا املوضوع فهي
تتحاصص مع الدولة واإلدارة وعندما تختلف
معها تع ّ
طل املؤسسات .ليس املطلوب الرئيس
التوافقي وعمليا ً الرئيــس الضعيف الذي ال
قدرة له ،وإنما املطلوب أن يكون رئيسا ً لك ّل

«"أمدّ يدي إلى كل ّ اللبنانيين تحت سقف الدولة الجامعة»"

اللبنانيــن يمثل الدولة اللبنانية والدســتور
والسيادة واملؤسســات ،وحدها الدولة هي
لكل اللبنانيني والباقــي ما هو ّإل لعبة قوى
ومصالح وهيمنات .أنا أطرح ّ
ترشــحي من
منطلق أن أكون رئيســا ً لكل اللبنانيني ،أي
رئيسا ً الســرجاع الدولة واستقالل القضاء
والســيادة واســتقالل اإلدارة والجمهورية
اللبنانيــة التي تتقاســمها لعبــة املصالح
واألحزاب».
وقال« :أمّ ا النقطــة الثالثة فهي احرتام
الدســتور أي عدم الترشيــع يف غياب رئيس
للجمهوريــة ،يجب عدم تنظيــم الفراغ بل
انتخاب رئيس للبــاد واملادتان  74و 75من
الدســتور توضحان األمر ما من يشء أقوى
مــن الدســتور والقانون ،وكلمــة انتخاب
فورا ً واضحة وأي تفســر خارج هذه املواد
الدســتورية التي تفرض انتخاب رئيس هو
مدمّ ر للبنانيني ألننا لسنا يف ظروف الـ2014
ورأينا كم كانت كلفتها وكلفة الفراغ يومها
باهظة عىل اإلقتصاد .اليــوم ال يحتمل البلد

لحظة فــراغ ومن هذا املنطلــق املطلوب أن
نتحمّ ل جميعنا مسؤولياتنا كنواب وكشعب
لبناني وأن نعيد تكوين الســلطة الستعادة
دور لبنان وأولوياتنــا املواطن اللبناني الذي
يتحاصص البعض عىل لقمة عيشه».
ور ّدا ً عىل ســؤال قــال« :الرئيس رينيه
معوّض انتخب يف الــدورة الثانية ولقد كان
ثان .أصبح رئيساً ،ولو أنّه
يف وجهه مرشــح ٍ
كان رماديــا ً ملا كان قد اغتيــل بعد  17يوما ً
من انتخابه .استشــهد ألنه كان يســعى إىل
أن يكون رئيســا ً لك ّل اللبنانيني من منطلق
استعادة الدولة وســيادتها .الرئيس معوّض
هو رئيس شهابي يؤمن باملؤسسات ويرفض
ّ
واملس بسيادة لبنان
الخضوع للعبة األحزاب
وألنه رفض هــذا اغتيل .ومن هذا املنطلق أنا
أرصّ عىل أن أكون رئيســا ً لك ّل اللبنانيني أي
الستعادة سيادة الدولة .وأنا من األساس قلت
أم ّد يــدي إىل ك ّل اللبنانيني وليس تحت تأثري
الهيمنة والســاح ،إنّما تحت سقف الدولة
الجامعة التي تحمينا وتضمن استقرارنا».

تبــن ّ
ّ
أن املبلــغ الذي
تحدّث عنــه مرجع حكومي
والــذي ســيقدّمه برنامــج
األغذية العاملي ،هو فعالً نحو
 1.8مليار دوالر ال أكثر ،وهو
ال يزال قيد الدرس.

البلد «للمحور اإليراني» بل يعيد لبنان إىل
حضنه العربي.
تعلم الريــاض ّ
أن دورهــا ال يزال
كبريا ً عىل الساحة اللبنانية وإن كانت ال
تستخدمه يف الوقت الحايل ،لكن حقيقة
املوقف ّ
أن الرياض لــم تتخ َل عن لبنان،
لكنهــا ترى الوقــت املناســب للتدخل
الحاسم يف الرئاسة ...وغري الرئاسة.

اقتحامات للمصارف
...بالجملة
عاد مسلسل اقتحامات املصارف ليكرس رتابة املشهد السيايس
وجمود اإلستحقاق الدستوري ،إذ دخلت أمس املودعة أمينة محمد،
مرصف «انرت كونتيننتــال» يف طرابلس مطالبة بوديعتها .وأعلنت
«جمعية رصخــة املودعني» عرب صفحتها عــى مواقع التواصل
اإلجتماعــي أن «التفاوض مع املودعة أمينــة داخل البنك أدى إىل
التعهّ د بإيفائها مبلغ  15000دوالر اليوم كدفعة أوىل».
وأشــار والد أمينة إىل أنه «ســبق أن طالبوا بالوديعة ملعالجة
أطراف زوجته املصابة بالســ ّكري» ،الفتــا ً إىل أن «املرصف عرض
عليهم من أصل  90ألف دوالر خمســة آالف فقط وأنهم يرفضون
ذلك ،ويطالبون بكامل وديعتهم وهي نتاج تعب السنوات الطويلة
يف حني أن املرصف ال يعنيه مثل هذه املسألة اإلنسانية».
أمّ ا يف صور ،فقد تك ّرر الســيناريو مع املودع رضا رضا الذي
اقتحم بنك «عودة» ،مطالبا ً بوديعته البالغة  15ألف دوالر أمريكي،
لتنتهي املفاوضات بني الطرفني بتســليم رضا اليوم مبلغ 6000
دوالر من وديعته بحضور القوة األمنية لعالج والدته املريضة ،وفق
ما أعلنته «جمعية املودعني اللبنانيني».
ويف الكــورة ،اعتصــم املــودع أنيس طنــوس أمام مرصف
«سوسيتيه جنرال» فرع أميون ،مانعا ً الولوج إليه والخروج منه،
مطالبا ً بتحويل قسط ابنه الجامعي يف الواليات املتحدة األمريكية.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٩٢السنــــة الـرابـعـة
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«"المالية"» أنجزت إجراءاتها لتوحيد سعر الصرف
ورزمة قرارات تصدر اليوم
غــــادة حـــالوي
تدريجيا ً يمكن الحديث عن أن لبنان بدأ
بالتجاوب مــع رشوط صندوق النقد وإقرار
جملة خطوات إصالحية كانت اوالها واألهم
رفع تعرفــة الكهرباء ،يليهــا رفع الدوالر
الجمركي والرضائب والرســوم ،عىل أساس
ســعر رصف يوازي سعر الســوق تقريباً.
خالل املفاوضات نصــح وفد صندوق النقد
أن يكون فرض الرسوم مجتمعة عىل أساس
سعر السوق لتحدث الصدمة مرة واحدة بدل
صدمات متتالية ،لكــن وزارة املالية تريثت
يف الخطــوة ملا يمكــن أن تحدثه من خضة
إجتماعية يف ظل الفــراغ الرئايس وحكومة
ترصيف األعمال.
ابتداء من اليوم ستفتح البالد عىل أزمة
مردها سلســلة القرارات التي تعتزم وزارة
املاليــة اإلعالن عنها تدريجيــا ً والتي كانت
وصارت املصارف مجــرة عىل التعاطي مع
أعدتهــا وتريثت يف نرشهــا تمهيدا ً لإلتفاق
هذا السعر كأمر واقع.
بشــأنها وتأمني الغطاء السيايس املناسب
وخالل الساعات القليلة القادمة ستصدر
للسري بها.
وزارة املال سلسلة تعاميم بهذا الشأن .وقد
قبل ثالث ســنوات ،وفيمــا كان الدوالر
شــارفت عىل اإلنتهاء من برمجة أجهزتها
يواصــل إرتفاعــه تدريجياً ،أرســل مدير
عىل الرسوم الجديدة للرضائب والتخمينات
الواردات يف وزارة املالية لؤي الحاج شحادة
العقاريــة والطابع املايل عىل
كتابا ً اىل املعنيــن هو عبارة
الســعر الجديد الذي ستعلن
عن دراســة مصغــرة تويص
وزارة املال عن اعتماده خالل
باســتيفاء الرسوم الجمركية
ســاعات .واألرجح أن تكون
والرضيبيــة عــى القيمــة
انتهت من برمجة
الزيــادة عىل ســعر صريفة
املضافة ،تعديل ســعر رصف
أجهزتها على أساس
وليــس عىل ســعر الرصف
الــدوالر والعمــات األجنبية
الرسوم الجديدة
الفعيل .وهــو اإلقرتاح الذي
األخرى اىل سعر يحاكي الواقع
للضرائب والتخمينات
نصح بــه صنــدوق النقد
الفعيل لســعر تلك العمالت.
عىل أســاس أن اعتماد سعر
ونبــه اىل أن اإلســتمرار يف
العقارية
 15000كســعر رصف للرية
استيفاء الرســوم والرضائب
مقابل الدوالر لن يعطي النتائج املرجوة .وقد
عــى القيمة املضافة عىل ســعر  1515من
أعدت جداول بالزيــادات الالزمة والتي من
شــأنه أن يؤدي اىل خســارة مــوارد كبرية
شــأنها أن ترفع نسبة الرسم لكنها تخفض
للخزينة اللبنانية هــي بأمس الحاجة اليها
قيمته .وبناء عليه:
ال ســيما بعد التدني الكبري يف قيمة العملة
 ســتتم مضاعفة التنزيالت الرضيبيةاللبنانية .بعد ثالث سنوات وما استتبعها من
بنسبة خمسة أضعاف.
خســارة وتراجع يف الواردات وتغطية قيمة
 توســيع الشــطور لتعزيــز العدالةالدعم من أموال املودعني ،أقرت وزارة املالية
الرضيبية ثالثة أضعاف.
رفع سعر الدوالر الرســمي اىل  15000لرية

٣

 خفض الرســوم العقارية من  5%اىل.3%
 خفض القيمة التأجريية من  5%منقيمة العقار اىل .2.5%
 بالنســبة للتخمينات العقارية تؤخذ 50%فقط من القيم بالـ  $قبل احتســابها
عىل سعر رصف صريفة.
وبعد صدور قانــون املوازنة لُحظت يف
بعض موادها نصــوص تتماىش مع الوضع
املستجد لفرق ســعر الرصف واملداخيل عىل
اختالفها مما يتناســب مع ايرادات الدولة
املرتقبة دونما إجحاف يف حق املواطن واملكلف
عىل حد ســواء ،وبالتايل أتت بمواد توسعة
الشطور يف احتساب املعدالت الرضيبية كما
برفع التنزيالت العائلية وتلك املتعلقة برسم
االنتقال والسكن.
اجراءات أولية ستستتبع حكما ً بخطوات
أخرى للوصول اىل الهدف ،وهو توحيد سعر
الرصف والحل الوحيد ملواجهة األزمة املالية
من خالل تعزيــز الجباية بطريقة تصاعدية
ال تلحــق األذى باملواطن .وتقــول مصادر
وزارة املالية إن الهدف رفع الدوالر الجمركي
تدريجيا ً حتى يغطي ســعر السوق تمهيدا ً
لتوحيد سعر الرصف.

طوني فرنسيس

حسنات عينيّة
عشية ذكرى اإلستقالل
ساد الشلل والفراغ في الذكرى الـ 79لإلستقالل .فال رئيس
للدولة وال حكومة .فقط مجلس نيابي يلتقي أسبوعيا ً لعدم
القدرة على انتخاب رئيس للدولة .بقي من احتفاالت االستقالل
بقايا صور .فالوزراء المنتهية صالحياتهم يجولون على أضرحة
رجاالت المناسبة المؤسسين فيضعون الورود ثم ينسحبون
بسرعة ،وهم هذه المرة يقومون بالمهمة باسم الجمهورية التي
ال رئيس لها.
لم يفعل ورثة الجمهورية شيئا ً إلنقاذها ،أو لجعل االحتفال
بذكرى استقاللها ممكناً .فمنذ سنوات يشهدون على الكارثة
ويقودون بالدهم إليها بحزم ،ومنذ  3سنوات يتهربون من إجراء
اإلصالحات التي فرضتها األزمة .هم وعدوا العالم بها ،والعالم لم
يتعب من تكرار المطالبة بتنفيذها ،لكنهم لم ينجزوا شيئاً.
لم يحصل أن ّ
تلقى مسؤولون في بلد مستقل هذه الكمية
من االتهامات ،بل الشتائم المب ّ
طنة أحياناً ،كتلك التي أطلقها
العالم على المسؤولين اللبنانيين .البنك الدولي اتهمهم بتعمّ د
الفساد والكساد .وزراء في فرنسا واالتحاد األوروبي والواليات
المتحدة قالوا فيهم ما لم يقله مالك في الخمرة .قضاة ومحاكم
دولية تحقق في سلوكهم المالي ،ودول تفرض على بعضهم
عقوبات ،وهم يواصلون لعبة اتقنوها في استغالل المناصب
من أجل الحصص ،غير آبهين بمعاناة شعبهم وال بمصير
وطنهم.
فقدت العملة الوطنية  90في المئة من قيمتها ،وهاجر ألوف
الشباب ،وأقفلت عشرات ومئات المؤسسات ،وصار نحو ثالثة
ماليين شخص ينتظرون االعانات الغذائية بحسب برنامج األغذية
العالمي الذي يلحظ في الوقت نفسه ّ
أن لبنان بات البلد الذي
يستقبل أعلى نسبة من الالجئين قياسا ً إلى حجمه وعدد سكانه.
عشية االستقالل ّ
زف رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب
ميقاتي إلى اللبنانيين خبرا ً من البرنامج العالمي ،بينما كان
المواطنون يراقبون قفزات الدوالر وانعكاسات إقرار الموازنة
على مجريات حياتهم  .قال ميقاتي يوم االثنين إن برنامج
األغذية العالمي وافق على تخصيص  5.4مليارات دوالر لمساعدة
لبنان على مدى السنوات الثالث المقبلة ،وإن نصف المساعدات
سيذهب إلى اللبنانيين بينما سيخصص النصف اآلخر لالجئين
السوريين .وقال ميقاتي إن  70بالمئة من المساعدات كانت في
السابق تذهب إلى الالجئين السوريين و 30بالمئة للبنانيين.
زفه ميقاتي لم ّ
لكن الخبر الذي ٌ
يعقب عليه مكتب برنامج األغذية
العالمي في لبنان ولم يعرف بدقة ما إذا كانت المليارات ستتدفق
فعالً على لبنان ،ومتى وكيف .لم يوضح البرنامج الدولي شيئاً،
لكن ميقاتي قال ّ
إن المساعدات ستكون عينية ونقدية .وستشمل
تقديم أموال لمليون الجئ ومليون لبناني.
خبر ميقاتي كان «عيدية» االستقالل الوحيدة ،لكن ال شيء
يضمن ّ
أن وعدا ً من هذا النوع سيبصر النور في بلد الوعود
الفارغة الذي ينتظر بالتأكيد أكثر من الحسنات العينية.

لجنة اإلتصاالت تسأل الوزير عن آالف
الخطوط المفتوحة ...وال جواب
طــونــي عــطــيــة
مع التبــدّالت والتحــوّالت العاملية
يف أســس الدولة الحديثــة ،يربز عامل
اإلتصــاالت كمقياس مهــ ّم للتطوّر إىل
جانب البنى التحتية والحوكمة الرشيدة
وغريها مــن املعايري الدا ّلة عىل املســار
الصحيح للنموّ  .أما يف لبنان ،فإىل جانب
وصفه بـ»نفط الدولــة» ،أصيب قطاع
اإلتصاالت برسطــان الهدر ورسقة املال
العام كغريه من املؤسســات ،ليتحوّل إىل
ّ
املرتهلة واملواطن
عبء عىل كاهل الدولة
الكادح رغم الرضائب التي يدفعها .وكون
دفاتر الفســاد ،تُفتح من دون أن تقفله
مطرقة القضاء والعدل ،شدّد عضو لجنة
اإلتصاالت الربملانية النائب سعيد األسمر،
ماض
عىل أن «تكت ّل الجمهورية القوية» ٍ
يف معركة اإلتصاالت حتــى النهاية كما
يف امللفات كافــة كالكهرباء واإلقتصاد،
مؤ ّكدا ً «أننا لن نقبل بـ»معمعة» القضية
أو توضيبها يف جوارير اللجان والنسيان».
ويف حديث مع «نداء الوطن» ،أشــار
األســمر إىل أن لجنة اإلتصــاالت منكبّة
عىل متابعة القضيــة ليس فقط «مبنى
قصابيــان» والرصف العشــوائي عىل
الدعايات و»الســبونرس» ،الفتــا ً إىل ّ
أن

الدســتور وحرص عمل املجلس بانتخاب
اللجنة تطالــب بتوســيع التحقيقات
رئيس للجمهورية.
لتشمل جوانب االتصاالت كافة بناء عىل
وألن «ما من يشء دخلته السياســة
تقرير ديوان املحاســبة الذي ي ُّقدر الهدر
إال وأفســدته» وفــق تعبري األســمر،
بأكثر من  6مليارات دوالر.
أ ّكــد أنّه حتــى اللحظة ال تــزال بعض
وعن لجنة التحقيق الربملانية ،كشف
الجهات السياسية تســيطر عىل قطاع
األســمر أن لجنة اإلتصــاالت طالبت يف
اإلتصاالت وتتح ّكم به ملآربها الشخصية
توصياتها خالل اجتماعها أمس ،بتعديل
لجنة التحقيق املذكورة التي ُ
واإلنتخابية ،إذ أوضح أن لجنة اإلتصاالت
ش ّكلت عام
طالبت الوزير املعني يف حكومة ترصيف
 2019ولم يت ّم التوسع بمهامها وأعمالها
األعمال جوني القرم منذ ثالثة أســابيع
نظــرا ً للظروف واألحداث التــي م ّر بها
بالر ّد خطيّا ً عىل أسئلة اللجنة بخصوص
لبنان.
آالف الخطوط املفتوحة «ولم نحصل عىل
وتابع« :سنسعى مع رئيس مجلس
إجابات حتى اآلن».
النوّاب نبيه ب ّري واألمني
ورأى ّ
أن «مسؤولية
العــام للمجلس عدنان
الفساد والهدر تقع أيضا ً
ضاهر ،إلعادة تفعيلها
اللجنة تطالب بتوسيع
عىل عاتق املدراء املاليني
وإدخــال التعديــات
الالزمــة بتعيني أعضاء التحقيقات لتشمل جوانب يف رشكتي الخلوي الذين
جدد من لجنة اإلتصاالت اإلتصاالت كافة بناء على يمهــرون تواقيعهم إىل
جانب املدراء التنفيذيني
واملعنيني يف هذا امللف»،
تقرير ديوان المحاسبة
عىل القــرارات الصادرة
بعد دعوة رئيس املجلس الذي ي ّ
ُقدر الهدر بأكثر من
كافة أكانــت مرتبطة
الهيئة العامة لإلنعقاد
 6مليارات دوالر
ّ
بالشــؤون املالية أم ال،
والبــت يف مضمــون
وكلنــا يعلم أن «دينتــن موجّ هة لطرف
العريضــة النيابية اإلتهامية ســلبا ً أم
إيجابــا ً والتي ّ
ســيايس محدّد» ،إضافــة إىل موظفي
وقعها حســب األســمر
الوزارة الذين ســاهموا حسب مواقعهم
 26نائباً ،مشــدّدا ً يف املقابل عىل موقف
ومراكزهم بهدر املال العام».
«القــوات اللبنانية» الرامــي إىل احرتام

«"مسؤولية الفساد والهدر تقع أيضًا على عاتق المدراء الماليين في شرك َتي الخلوي»"

وتط ّرق األسمر إىل مسألة التوظيفات
العشوائية القائمة عىل املحسوبيات من
دون أي أســس محدّدة ،مؤ ّكدا ً «أننا لن
نقبل اإلســتمرار يف هذا املسار خصوصا ً
مع صدور قانــون الرشاء العام ودخوله
حيّز التنفيذ ،وأن تكون التعيينات مبنية
عىل املعايري املتبعة يف رشكات اإلتصاالت
العاملية».
وعن خصخصة القطاع ،قال األسمر
إن «هذا الحــ ّل هو األنســب واملتبع يف
معظم البلدان التي ّ
حققت وثبة التطوير،
ّ
لكن التوقيت والظــروف االقتصادية ال
تتقاطع مــع املصلحة العليا ،كي ال يُباع
هذا القطاع بأبخس األثمان».
ودعا األســمر إىل تطبيق «قانون
اإلتصــاالت رقــم  431والصــادر يف
 ،2002/7/22خصوصا ً بالنســبة إىل
الهيئــة املنظمة لإلتصاالت املنشــأة

بموجبه ،ورشكة «اتصــاالت لبنان»،
التي تهدف إىل تحرير وتنظيم وتطوير
قطاع االتصاالت من خالل «إرساء بيئة
تنظيميــة تع ّزز قيام ســوق اتصاالت
تنافســيّة ،لتقديم أفضــل الخدمات
بأســعار معقولــة ألوســع رشيحة
مــن الشــعب اللبناني» عىل أســس
االســتقالليّة ،الشــفافيّة واملساءلة
واإلنصاف ،ورضب اإلحتــكار املتمثّل
برشكتــي الخلوي وتعبئتهمــا الدولة
باملصاريــف واألعبــاء والتوظيفات
الزبائنية والرضائب عىل املواطنني فيما
الخدمات هي األسوأ.
وختم األســمر متمنيا ً عىل «التيار
الوطنــي الحــ ّر» التعــاون الكامل يف
هذا امللــف لجهة الوزير األســبق نقوال
الصحناوي ،عىل أن يشــمل التحقيق كل
الوزراء املتعاقبني من دون استثناء.

4

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٩٢السنــــة الـرابـعـة

جــان الــفــغــالــي

ّ
ملف بلينكن في قطر:
لبنان في
مساعدات للجيش اللبناني
مطلع األسبوع ،زار وزير الخارجية األميركي انتوني بلينكن
قطر .الزيارة جاءت في إطار المشاركة في الحوار االستراتيجي
بين البلدين ،في دورته الخامسة ،التي بحثت سلسلة من القضايا
والملفات وال سيّما التعاون األمني ،ولحضور المباراة األولى
لمنتخب بالده مع منتخب «الويلز» ،والتي أقيمت على ملعب أحمد
بن علي.
وقبل أن تحط طائرة رئيس الديبلوماسية األميركية في مطار
الدوحة ،غاصت التحليالت اللبنانية في ما يمكن أن يناقشه بلينكن
مع نظيره القطري ،إلى درجة ّ
أن بعض المحللين «وضع جدول
أعمال للزيارة» ،وقال إنّها ستبحث في ملف انتخابات الرئاسة
اللبنانية ،وبعض «المُغالين» ربطها بالزيارة السريَّة ،ولكن
المس َّربة ،التي قام بها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل
إلى الدوحة ،والتي قادته إلى عين التينة ،وليس إلى واشنطن،
بعدما طلب «شفاعة» كريمة الرئيس نبيه بري ،رئيسة البعثة
اللبنانية في قطر ،لترتيب موعد مع والدها ،وألن طلب اإلبنة ال يُردّ،
فقد ت َّم ترتيب اللقاء.
المحادثات في قطر ،ووفق مصادر موثوقة ،لم تصل إلى ما
كان يبتغيه باسيل .أول مؤشرات ،عدم توصلها إلى ما يستدعي
المتابعة ،هو ّ
أن بلينكن لم يتطرق في محادثاته مع الجانب
إن مضمون مناقشاته ،ودائما ً
القطري إلى ملف الرئاسة ،بل ّ
بحسب المصادر الموثوقة ،ر َّكز على المساعدات التي تقدمها قطر
إلى الجيش اللبناني سواء تلك المالية أو العينية.
إشارة إلى ّ
أن قطر سبق أن قدَّمت مساعدات مالية للجيش
اللبناني بما يفوق السبعين مليون دوالر أميركي ،بما اتاح لقيادة
الجيش إعطاء مئة دوالر أميركي لكل فرد ،بصرف النظر عن
رتبته .اإلشارة الوحيدة إلى لبنان ،جاءت في كلمة وزير الخارجية
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،الذي كشف أنّه
ناقش مع نظيره األميركي الملف النووي اإليراني ،واألوضاع
في العراق ولبنان وليبيا وأفغانستان والقضية الفلسطينية .في
الترتيب ،أتى الملف اللبناني في المرتبة الثالثة ،بعد العراق ،وقبل
ليبيا ،والجامع المشترك في نقاط البحث ،هو الملف االمني ،وهو
الملف الذي يش ِّكل أولوية بالنسبة إلى الدول التي كانت على طاولة
البحث بين بلينكن ونظيره القطري.
ِّ
المحصلة ،ال أمنيات وال أحالم في مناقشات الدول ،لكن
في
ما يدعو إلى اإلستغراب ،هو ّ
أن بعض اللبنانيين استمروا في بيع
األوهام ،مع ِّللين النفوس بمؤتمر»دوحة ،»-2لكن فاتهم ّ
أن 2022
هي غير  ،2008بظروفها ومعطياتها ،فالدوحة منهمكة بالمونديال
على أرضها ،وغير جاهزة لـ»مونديال رئاسي» للبنان ،فجاءت
زيارة باسيل بمثابة «طبخة بحص» ،وأُلحِ قت بزيارته لفرنسا
والتي لم َّ
يوفق فيها سوى بلقاء باتريك دوريل ،مستشار الرئيس
الفرنسي لشؤون الشرق األدنى ،ولم يتخذ اللقاء طابعا ً رسمياً ،ألنه
ت ّم في منزل سفير لبنان في باريس رامي عدوان ،ولم يتم اللقاء
في مكتب دوريل أو حتى في مكتب السفير عدوان في السفارة ،ما
يعني ّ
أن باريس تعمَّ دت أن تكون مستمعة إلى ما حمله باسيل ،من
دون أن تناقشه فيه.
في ك ّل ما تقدَّم ،سواء في الدوحة أو في باريس ،المؤكد ّ
أن
طبخة انتخابات الرئاسة لم تنضج بعد ،وثمة مَ ن يقول إن النار
لم تُشعَ ل تحتها بعد ،فهناك «هدنة المونديال»« ،وتليها «هدنة
المستعجلون فما عليهم سوى الصبر.
االعياد» ...أمّ ا
ِ

هذه الشركات فازت بمناقصات
فيول الكهرباء
خــــاص " -نـــداء الوطــن"
أكد رئيس هيئة الرشاء العام جان العلية نجاح مناقصات الفيول اويل
(أ ) و(ب) والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان؛ يف أول مناقصة تجرى يف
املديرية العامة للنفط بإرشاف ومتابعة مبارشة من قبل هيئة الرشاء العام.
وأعرب عن تفاؤله بقرب تأمني الكهرباء من خالل رفع ساعات التغذية
تدريجياً ،مشــيدا ً باداء لجنة التلزيم ومراقبة هيئــة الرشاء العام ومثمّ نا ً
املوضوعية والحيادية اللتني طبعتا عملهما.
وقد تأجّ لت املناقصات من األســبوع املايض بعدما ّ
تبي أن مستندات
الرشكات الثالث التــي قدمت عروضها وهي «فيتــول»« ،بي بي انرنجي
ترايدنــغ” ،و»كورال» ،غري متكملة ،فأمهلتهــا لجنة ّ
فض العروض حتى
األربعاء املقبل حتى تستكملها.
وكانت وزارة الطاقة قد أطلقت  3مناقصات لرشاء نحو  140ألف طن
من الفيول والغاز أويل لزوم تشــغيل معامل كهرباء لبنان .املناقصة األوىل
لرشاء  46ألف طن مرتي من مــادة الفيول أويل  ،Aوالثانية لرشاء  28ألف
طن مرتي من مادة الفيول أويــل  ،Bوالثالثة لرشاء  66ألف طن مرتي من
مادة الغاز أويل بقيمة تقديرية تراوح ما بني  100و 120مليون دوالر.
تبي ّ
وقد ّ
أن العروض التي قدّمت لرشاء الغاز جاءت عىل الشكل اآلتي:
كورال  94.24دوالراً ،فيتــول  137.69دوالراً ،و»بي بي انرنجي» 156.88
دوالراً .أمّ ا بالنســبة للفيول  ،Aفقد جاءت عىل الشكل اآلتي :فيتول 70.93
دوالراً ،و»بي بي انرنجي»  72.36دوالراً.
أمّ ا بالنســبة للفيول  ،Bفقد جاءت عىل الشــكل اآلتي :فيتول 78.93
دوالراً ،و»بي بي انرنجي»  82.74دوالراً.
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حرب يضع نفسه بتصرّف أية لجنة تحقيق:
لتفعيل المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء
أكد النائب والوزير الســابق
بطرس حرب أنّه يضع نفســه
بتــرف أيــة لجنــة تحقيق،
لتوضيح مالبســات ّ
ملفي عقد
إيجار «مبنى قصابيان» ،وتوزيع
أموال عامة لإلعــان والدعاية،
و»التي تثبت عدم قانونية وعدم
صحة مما ينســب إيل ّ» ،متمنيا ً
أن «تؤدّي هــذه املبادرة النيابية
إىل تفعيل املجلس األعىل ملحاكمة
الرؤســاء والوزراء يف حال ّ
تبي
للمجلس النيابــي الكريم جدّية
مالحقة أحد املسؤولني بارتكاب
أفعال جرمية ،فيعمد إىل اإلجتماع
للمرة األوىل منذ تاريخ إنشــائه
ملمارسة دوره الهام».
وقــال يف بيــان لــه« :لقد
بلغني عــر وســائل اإلعالم ّ
أن
ستة وعرشين نائبا ً من مختلف
األحزاب السياســية قد تقدموا
بطلب إتهامي ،وغريي ،بهدر املال
العام أثناء تويل ّ وزارة االتصاالت
بني عامي  2014و ،2016إستنادا ً
لتحقيق أجراه قايض التحقيق يف
بريوت حول فســخي عقد إيجار
«مبنــى قصابيــان» ،باإلضافة
إىل الرتخيــص لرشكتي الخلوي
بتوزيــع أموال عامــة لإلعالن

والدعاية دون سند قانوني».
أضاف« :فبالرغم من أسفي
الكبري لورود إسمي كمتّهم بهدر
املال العــام ،يف الوقت الذي كنت
حريصا ً عــى منع أي هدر للمال
العــام ،وأنني ،يف مــا قمت به
عند فســخي عقد إيجار «مبنى
قصابيــان» املشــبوه ،والذي لم
تكن الوزارة بحاجــة إليه ،كما
أفاد مدير عــام رشكة «»MIC2
أمام قــايض التحقيق ،قد منعت
هدر املال العــام هبا ًء عىل مبنى
دفعت الــوزارة حواىل الســبعة
ماليــن دوالر أمريكــي ،كبدل
إيجار الســنوات الثالث األوىل من
دون إشــغاله ،وكان يفرتض أن
تدفع ما يفوق الخمســة عرش
مليون دوالر ،كبدالت إيجار لسبع
سنوات الحقة ،باإلضافة إىل مبلغ
يتجاوز اإلثني عرش مليون دوالر،
كتجهيزات ونقل معدّات إىل املبنى
الجديد ،ما دفع الوزير الســابق
نيكوال صحناوي الذي ت ّم توقيع
اإليجار يف عهده ،إىل اإلمتناع عن
توقيع تجديد عقد اإليجار ،وعن
املوافقــة عىل رصف اإلثني عرش
مليــون دوالر لنقــل املعدات إىل
املبنى الجديد وتجهيزه».

وجاء يف بيانه« :هذا بالنسبة
لـ»مبنى قصابيان» ،أمّ ا بالنسبة
لرتخييص لرشكتي الخلوي رصف
أمــوال للدعاية واإلعــان ،فقد
اســتند إىل قرار مجلس الوزراء
عام  2012الــذي نقل مصاريف
تشغيل شبكتي الخلوي من عىل
ّ
املشــغلة لها ،إىل
عاتق الرشكات
وزارة االتصــاالت ،ومنحها حق
رصف ما يلزم لتشغيل الرشكات
ُ
قمت به
والشــبكات ،وهو مــا
باملوافقــة عــى رصف أموال،
ّ
املشــغلة
تحدّد قيمتها الرشكات
لشــبكتي الخلــوي ،للدعايــة
واإلعالنّ ،
وأن الزعم بأنّني قمت
بذلــك دون ســند قانوني غري
صحيح ويش ّكل إتهاما ً كيدياً».

ولفت إىل أنّــه «بالرغم من
كل ذلك ،ومن عدم مخالفتي ألي
نص قانوني يف ما قمت به ،أرحب
بما قامت به مجموعة من النواب
لجهة أخذ مبادرة طلب اإلتّهام،
ورفض لفلفــة القضايا املحالة
إىل مجلــس النواب إلتخاذ موقف
منها ،إمّ ا باالتهــام واملحاكمة،
أو بحفظهــا لعــدم وجود عمل
جرمــيّ ...
إن ك ّل مــا أتمنّاه يف
هذه القضية ،أن يمارس السادة
النواب دورهــم القضائي بروح
العــدل والقانــون ،وأال ّ يتحوّل
طلب اإلتِّهام إىل مناسبة لتصفية
الحسابات السياسية ،فيلتزمون
روح العدالــة وأحكام الضمري يف
ما هم عليه مقبلون».

اإلنتخابات النقابيّة ...بوصلة المزاج السياسي؟
ميشــال الشمـــّاعي
عادة ،ما تكــون االنتخابات النقابيّة
والطالبية بوصلة للمزاج السيايس العام
يف لبنــان ،وإن كان من ّ
الصعــب البناء
عليها بناء صلبــا ً ّ
ألن االنتخابات النيابية
أو الرئاســيّة لهــا معطيــات وظروف
مختلفة .من هنا تأتــي مقاربة العمليّة
االنتخابيّة التي حصلت يف نقابة املحامني
ونقابــة أطباء األســنان يف بريوت ،بني
هذين الحدّين.
يف هذا الســياق تفيــد املحامية مايا
الزغرينــي الفائــزة يف عضويّــة نقابة
املحامني يف بــروت ،لـ»نداء الوطن» ّ
بأن
«حزب «القوّات» موجــود عىل الدوام يف
نقابة املحامني عرب أعضــاء مثّلوه خري
تمثيل حتّى يف أكثــر أيّام وهج «الثورة»،
وتشري إىل انتخابات الدورة املاضية حيث
«بقي طيف شــعار «ك ّلن يعنــي ك ّلن»
طاغيا ً عىل الساحة السياســيّة ،حينها
رفض الكثــرون «القوّات» بحجّ ة انتماء
ّ
املرشــح إىل حزب ســيايس؛ وبرغم ذلك
ّ
املرشــح القوّاتي ودخل كعضو إىل
نجح
مجلس النقابة».
وتلفــت إىل ّ
أن «املفارقة تكمن خالل
العام بغياب تيّار «ك ّلن يعني ك ّلن» حيث
كان التحــ ّرك االنتخابي بجوّ نقابي أكثر
من كونه سياســيّاً» .وتلحظ الزغريني
ّ
مرشحني مدعومني من قبل بعض
«وجود
األحزاب من فريق  14آذار واملســتق ّلني
الســياديّني يف تحالف سياديّ  ،لكن ليس
ر َ
كة ،إضافة إىل
من ضمــن الئحة مشــ َ
الئحة تض ّم تحالف  8آذار أي «حزب الله»
ّ
ومرشحة مستق ّلة».
و»التيار العوني»
أن هنالــك «خ ّ
وتجزم ّ
طني يف نقابة
املحامني  8و 14لكن يف نهاية املطاف نجح
الخ ّ
كد ّ
ط السيادي» ،وتؤ ّ
أن «املستقلني أو
ّ
مرشح لكنّهم
«الثورة» لم يكن لديهم أي
دعموا بعض املرشــحني الذين نجحوا يف
هذه االنتخابات النقابيّة».
يف املقابل يقــول أحــد الفائزين يف
انتخابات نقابة أطباء األســنان الدكتور
نصار الذي ّ
ريشار ّ
رشحه «التيار الوطني
الح ّر» لعضويّــة مجلس النقابة ،لـ»نداء
الوطن» إنّه «من الالفت يف انتخابات هذه
الســنة غياب «الثورة» بشكل ّ
كل .فهذه
الشعارات التي كانت ســائدة منذ ثالث

جانب من انتخابات نقابة المحامين

ســنوات غابت كليّا ً حيث عــاد األطباء
الذين ســاروا يف تلك املوجة ،ك ّل إىل املكان
الــذي كان فيه قبــل  17ترشين .2019
فهذه االنتخابات كانت سياسيّة بامتياز
وأثبتــت انتهاء موجة «الثورة» بشــكل
نهائي».
وتــرى الزغرينــي ّ
أن «التعاطــي
االنتخابي يف نقابــة املحامني يختلف عن
باقي النقابــات حيث تلعــب العالقات
الشــخصيّة دورا ً كبــرا ً يف االنتخابات».
نصار يف حديثه ّ
كذلــك يلحظ ّ
أن «اســم
ّ
املرشح وتاريخه وحضوره؛ عنارص تؤدّي
ّ
مرشح إىل عضويّة
دورا ً كبريا ً يف وصول أيّ
مجلس النقابة وحتّى إىل رئاستها».
ويلفت ّ
نصــار إىل «أنّه لم يكن هنالك
أيّ تنســيق مع أيّ طرف مسيحي آخر.
والتنســيق يحدث يف املواضيــع الطبية
واالستشفائيّة يف النقابة ملا هو يف مصلحة
الطبيب» ،ويجزم ّ
أن التنسيق النقابي يف
النقابة هو مع األطراف ّ
كافة ،بغياب أيّ
سيايس .ويرى ّ
أن «اصطفافات 8
تنسيق
ّ
و  14آذار قــد انتهت» ،لكنّه يلحظ وجود
خ ّ
طني واضحني يف النقابة.
ويف ما يتع ّلق باملشاريع النقابيّة تلفت
الزغريني إىل أنّه «مــن املفروض مواكبة
املســتجدّات التي تعرتضنــا كمحامني
كاآلتي :استكمال الدّعاوى ض ّد املصارف
الســتعادة أموال النقابة املوجودة فيها،

ألنّها تض ّم قســما ً من أموال املتقاعدين،
وموضوع إعتكاف القضاء الذي تحوّل إىل
استنكاف».
أمّ ا بالنســبة إىل املشــاريع يف نقابة
أطباء األســنان فيلفت الدكتور ّ
نصار إىل
أنّه «نجح بإخــراج صندوق التعاضد من
رهــان وســيطرة رشكات التأمني حتّى
صارت إدارته شــبه ذاتيّة» .ويهدف مع
ّ
للتوصل إىل إدارة ذاتيّة كاملة.
الوقت
وبالنســبة إليــه كطبيب يــرى ّ
أن
«املرشوع األه ّم اليوم هــو الحفاظ عىل
هذا الصنــدوق» .أمّ ا نقابيّا ً فيشــر إىل
العمل عىل «تحســن املعــاش التقاعدي
الــذي يبلغ اليــوم خمســمئة ألف لرية
فقط ال غري .إضافــة إىل تفعيل صندوق
املساعدات االجتماعيّة .والعمل عىل إيجاد
طريقة ما ليســتفيد الطبيب من التأمني
بعد تقاعده».
ّ
ّ
النقابي
الشارع
أن
يبدو
لة،
املحص
يف
ّ
ســيعكس املــزاج الســيايس بالكامل،
لكن حتّى الســاعة ما زالت األجواء غري
واضحة .فما حــدث يف انتخابات نقابة
أطباء األســنان يختلــف بتوصيفه عمّ ا
حدث يف انتخابــات نقابة املحامني .فهل
ســينجح اللبنانيّون يف استعادة عصبهم
السيايس انطالقا ً من النقابات عىل أعتاب
انتخابات رئاسيّة مفصليّة؟ أو سيُرتكون
ألقدار التسويات الدوليّة؟
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البرلمان و»مناعة القطيع»
(*)

من الناس مَن يقتحمون التَّاريخ ليسكنوا
فيه بعدما يكونون قــد صنعوا أحداثه وأ َّرخوا
لوقائعه ودوّنوا بمداد نضاالتهم ك َّل آفاقه ورؤاه
وأمجاده .
حــي ،يبقى واجبا ً
وأل َّن التاريخ شــاه ٌد
ٌّ
ِ
وناســه إىل
عىل كل جيل ،اســتحضا ُر أحداثه
دائرة الحضور اليومــي ،لئال يدخ َل املجتم ُع يف
عتمةِ
نســيان القامات الكبرية .هذا يقتضينا
ِ
يف لبنــان أن نتذكر الشــخصيات واألســما َء
َ
العريقة التي كان لها أبعد األثر يف تدوين تاريخ
الوطــن وصناعة اســتقالله والعمل من أجل
دحر جيوش ظالم الجهــل والتخ ُّلف واإلقطاع
ِ
والهيمنة .من هذه األسماء العريقة يربز اس ُم
الراحل االســتقاليل الكبري رشيد بيضون الذي
تكاد ذاكـــرة تاريخ لبنان الحديث  -ال سيَّما
ذاكرة اســتقالله  -تنساه ،فال تضعه يف قائمة
م ْن نذروا حياتهم ليكون لنا وط ٌن ح ٌّر ،له علمه
ُّ
الخاص الذي ال يزال يحم ُل توقي َع رشيد بيضون
املرتبِّ َع عىل ُ
ً
وقلعة وحصنا ً
ماش معْ َلما ً وأثرا ً
الق ِ
كمثل قالع جبل عامل وك ِّل لبنان.
ِ
يف ذكرى اإلســتقالل نحتــاج إىل العود ِة
لدوحةِ رشيد بيضون ،أحد رجاالت االستقالل
املنسيني النَّائب والوزير ومؤسس حزب الطالئع
وال َّ
طامح إىل نرش العلــم واملعرفة يف مواجهة
اإلقطاعية التي كانت تشــكل حجــر الزاوية
يف بناء الســلطة اللبنانية آنــذاك .فاعرتضت
عىل أعماله التي ســعى من خاللها إىل تأمني
لشعب أبى أن يخضع لالحتالل
الحياة الكريمة
ٍ

واالنتداب واالستعمار والجهل والفقر واالحتكار
ومصادرة القرار ،فإذا برشــيد بيضون ،الذي
َ
بأطفال،
ُـــرزق
شــاءت اإلرادة اإللهيَّة أن ال ي
ٍ
ينذر حياته وســمعته ويعمل عىل إخراج كل
أطفال بريوت الفقراء من شوارعها ساعيا ً إىل
تأمني أسمى ٍّ
حق لهم عىل بالدهم ودولتهم وهو
ِ
ُّ
حق العلم والتع ُّلم ،فشــ َّكلت مبادرته املتمثلة
«باختطاف كل أطفال شوارع بريوت لريسلهم
إىل املدارس حيث يجــب أن يكونوا» انتفاضة
غريبة مــن نوعها عىل نظام إقطاعي ســائد
كان يقدّم حاجــات اإلقطاعيني ومصالحهم
عىل مصري سائر فئات الشــعب ،من منطلق
أن «البيك» يتعلم ألجل بقية شــعبه .أراد رشيد
بيضون لهذا املنطق أن يتهاوى ويســقط عند
أعتاب طلب العلم الذي جعله الله تعاىل فريضة
إنســان مســتهديا ً الحديث
واجبــة عىل ك ِّل
ٍ
ُ
لتفرش أجنحتها لطالب
الرشيــف «إ َّن املالئكة
العلم» وهو ما دفعه َّ
وحفزه عىل السعي الحثيث
لتحقيق حلمه وأمله وطموحه بتأسيس الكلية
العاملية عــام  ،1923ثم تالهــا افتتاح اربع
واربعني مدرسة يف الجنوب والبقاع وجبل لبنان.
ث َّم أنشــأ مع عدد من أبناء بــروت والجنوب
الجمعية الخريية اإلسالمية العاملية لالهتمام
بالفقراء واملحتاجني واملســتضعفني والكلية
العاملية لتوفري فرص تعليم للفقراء والكادحني
واليتامى .هذه الكلية  ،التي ال تزا ُل قائمة حتى
اليوم ،شــاهد ًة عىل عظيم ما حملته روح هذا
الثائر املنتفض عىل اإلنتداب واإلقطاع والهيمنة
واإلســتعالء والتمييز الطبقي حتى يف مجاالت
التعليم والخدمات اإلنسانية واإلجتماعية ولع َّل

من جميل ما قاله املؤســس رشيد بيضون عن
الكليَّــة العاملية« :إن الغايــة التي من أجلها
أنشــئت الجمعية الخريية اإلسالمية العاملية
هي نرش الثقافــة يف الربوع اللبنانية ومحاربة
الجهل محاربة شــديدة من أجل تكوين جيل
جديد يتفهم معنى الحياة ومعنى الحرية .وما
الكلية العاملية وفروعها سوى األداة لتحقيق
هذه األهداف واملساهمة يف بناء مجتمع صالح
يعمل لخري األمة العربية والوطن اللبناني».
أمــام كل هــذه اإلنجــازات يصبح من
الطبيعي أن يتبوَّأ َ رشــيد بيضــون املناصب
الوزارية والنيابية ،وأن يحوز أوسمة عدة منها:
وسام االســتحقاق اللبناني الذهبي ،ووسام
الرتبيــة الوطنية من الدرجة األوىل ،ووســام
النضال الوطني ،ووسام جوقة األرز من رتبة
النــاس الذين لقبوه
ضابط ،ووســام محبة
ِ
«بصاحب املســرة الداعمة للتعليم والتنوير
والعدالة اإلجتماعية وبالرجل املستنري عىل قلة
العلم».
إ َّن واجبَ الوفاء لقامةٍ عظيمةٍ من بالدي
نظري الراحل رشــيد بيضــون النائب والوزير
واإلنســان وخــادم النَّاس والعلــم واملعرفة
والثقافة يحتِّم علينا وعىل األجيال القادمة أن
وطن
لكيان
ونعي منزلة هؤالء املؤسسني
ندرك
َ
ٍ
ِ
قدر آمالهم وطموحاتهم
عىل
يكون
أن
حاولوا
ِ
وإنجازاتهم.
يف يوم اإلســتقالل تحيَّة إكبــار وإجالل
وافتخار لرجل اإلستقالل اللبناني رشيد يوسف
بيضون.
(*) وزير الثقافة

تكليف محافظ بيروت بهيئة إدارة السير
والعقيد طه برئاسة "مصلحة التسجيل"
فيما تتواصل التحقيقات يف ّ
ملف هيئة إدارة السري بعد توقيف مدير عام
هيئة إدارة السري واآلليات واملركبات هدى سلوم وبعد توقيف رئيس مصلحة
تسجيل السيارات واآلليات واملركبات أيمن عبد الغفور ،وتأمينا ً الستمرارية
سري املرفق العام واســتقراره ،اتّخذ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
قرارا ً ك ّلف بموجبه محافظ مدينة بريوت القايض مروان عبود بمهام رئيس
مجلس إدارة – مدير عام هيئة إدارة السري واآلليات واملركبات ،وحتى إشعار
آخر ،كما ك ّلــف العقيد يف قوى األمن الداخيل عيل طه بمهام رئيس مصلحة
تسجيل السيارات واآلليات واملركبات ،وحتى إشعار آخر.
وجاء يف القرار الذي حمل الرقم 13446
«إ َن وزيــر الداخليّــة والبلديات؛ بنا ًء عىل املرســوم رقم  8376تاريخ
2021/9/10 (تشــكيل الحكومة) ،وبنا ًء عىل كتاب املديرية العامة لقوى
األمن الداخيل عدد  4358/205ش/11 ف ت 2 تاريخ 2022/11/16املتضمن
استبقاء مدير عام هيئة إدارة السري واآلليات واملركبات السيدة هدى سلوم
قيد التحقيق بناء إلشــارة املحامي العام االستئنايف يف جبل لبنان ،وحيث ّ
إن
رئيس مصلحة تسجيل السيارات واآلليات واملركبات السيد ايمن عبد الغفور

ال يزال لغاية تاريخه موقوفا ً رهن التحقيــق؛ وبنا ًء عىل برقية املدير العام
لقوى األمن الداخــي رقم  59417تاريــخ 2022/11/21 املتعلقة بوضع
العقيد يف قــوى األمن الداخيل عيل طه بترصف وزيــر الداخلية والبلديات،
وحيث ّ
إن اســتمرار شــغور املركزين أعاله يف هيئة إدارة الســر واآلليات
واملركبات ســيؤدي اىل وقف العمل بصورة كاملة يف هذه اإلدارة وش ّل أعمال
املواطنني ومعامالتهم اإلدارية؛ وبنــا ًء ملقتضيات املصلحة العامة ودواعي
الخدمة وملبدأ استمرارية املرفق العام بشكل منتظم ومستم ّر ،يقرر ما يأتي:
املادة األول :باإلضافة اىل مهامه الرئيسية كمحافظ ملدينة بريوت؛ يكلف
القايض مروان عبود بمهام رئيس مجلس إدارة  -مدير عام هيئة إدارة السري
واآلليات واملركبات؛ وحتى إشــعار آخر وذلك تأمينا ً الستمرارية سري املرفق
العام واستقراره.
املادة الثانية؛ يكلف العقيد يف قوى األمن الداخيل عيل طه بمهام رئيس
مصلحة الســيارات واآلليات واملركبات؛ وحتى إشــعار آخــر وذلك تأمينا ً
الستمرارية سري املرفق العام واستقراره.
املادة الثالثة :يعمل بهذا القرار فور صدوره؛ ويبلغ من يلزم».

ظ ّلت عبارة القطيع غير مستحبة في وصف أي سلوك جماعي
غرائزي ال يلحظ حيزا ً لحرية الفرد وال لخصوصيته وال لملكة تفكيره،
إلى أن انتشر فيروس «كورونا» وفرض على البشرية أن تكتسب
المناعة إمّ ا بتلقيح األفراد إمّ ا بترك الجماعة لمصيرها وقدرها،
فمن «يصبه الوباء يمته» (زهير بن أبي سلمى) ومن يخطئه يكتسب
«مناعة القطيع» ،على ما سمعنا ألول مرة على لسان رئيسة وزراء
ألمانيا أنجيال ميركل ،ثم تحوّلت الكلمة إلى مصطلح علمي وصار
استخدامه بهذه الداللة أمرا ً مألوفا ً وشائعا ً من غير أن ينزع عنه داللته
غير المستحبة.
ِ
المعطلين (بكسر الطاء) ،إذ
ذكرني هذا المصطلح بنواب لبنان
ليس أدق منه لوصف حالتهم كل خميس حين يُدعَ وْن إلى انتخاب
رئيس للجمهورية فيلبّون الدعوة ثم ينسحبون بعد الدورة األولى،
أو حين سمى بعضهم األفضل من بين الرؤساء السابقين؛ وليس
أكثر بالغة وفصاحة منه للتعبير عن الموقف ،بالجملة كتلة كتلة،
ال بالمف ّرق فردا ً فرداً .في الحالتين ال يقرر النائب وهو بكامل قواه
العقلية بل بالغريزة ،وال يتص ّرف كممثل للشعب في الندوة البرلمانية
بل يطلق العنان للسانه كناطق باسم كتلته أو حزبه ،ما يعني أنّه
يتخلى عن حقه في التفكير والتعبير فيقول ما تقول الجماعة بأمر من
القائد أو الزعيم أو الرئيس.
حين يتلقى واحدهم من رئيس المجلس ،بواسطة البريد أو بالهاتف
أو بالنداء الشفوي ،الدعوة إلى جلسة النتخاب الرئيس ،يمكن تصنيف
التلبية في خانة القرار الفردي الحرّ ،إل إذا أضمرت ،على ما َف ْسبَ َك
الصديق كريم جابر ،دعوة «الزمالء النواب إلى عقد جلسة لتأمين
النصاب في الدورة األولى وتعطيله في الثانية» ،وهو أمر مستبعد.
شكا الشاعر محمد الماغوط لجدّه «الغبار والجماهير» واصفا ً
الرصيف الذي كان واقفا ً عليه كيف «انس َّل بين األزقة كاألفعى وتركه
وحيدا ً وقدماه تهتزان في الهواء كقدمي المشنوق» ،فأحالتني الصورة
الشعرية الجميلة هذه إلى مشهد بشع حين يتسلل المع ِّ
طلون إلى
خارج القاعة فيعلقون نيابة غير المعطلين أسبوعا ً بعد أسبوع إلى أن
يقضي الله أمرا ً كان مفعوال.
أمّ ا عن األفضل بين الرؤساء فنواب األمة كانوا أسوأ حاال ً
من الجمهور المطيع والمط َّوع .ال رأي للفرد منهم .الرأي في
النهاية هو للحزب أو للفريق السياسي .ال يميز النائب بين
كونه ممثالً لألمة وكونه عضوا ً في تنظيم سياسي .لكم أن
أن نوابا ً ومواطنين رأوا ّ
تتخيلوا كيف ّ
أن الرئيس األهم في تاريخ
الجمهورية هو من وضع اللبنانيين على باب الجحيم .ومن
موقع إيمانهم بالتعدد والتنوع عدّدوا كل الرؤساء المتعاقبين
من بشارة الخوري حتى ميشال عون .لوحة مس ّ
طحة ال نتوءات
فيها ،والكل رابح على طريقة مدرسة المعجبين (ecole des
.)fans
معايير المفاضلة عندهم مُستلة من الماضي ،من اللغة الحربية
التي تفاقم هزال المناعة النيابية .ينهلون من «مناعة القطيع» بدل أن
ّ
يتحصن الوطن ضد الغرائز الطائفية
يرفعوا وعي الجمهور إلى حيث
والحزبية والميليشيوية.
المفاضلة الصحيحة ال تستند إلى الماضي ّإل بعد نقد الحرب
األهلية للخروج من لغتها ومعاييرها ومصطلحاتها .وأفضل الرؤساء
هو من عمل في الماضي على بناء الدولة ،ومن سيعمل في المستقبل
على إعادة بنائها.
ال فضل لرئيس على رئيس وال لمواطن على مواطن وال لحزب على
حزب ّإل بانتصاره للدولة .دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية
والفصل بين السلطات وتداول السلطة والكفاءة وتكافؤ الفرص هي
معيار المفاضلة ومعيار االنتماء الوطني ومعيار الدفاع عن السيادة.

مســـاحة حـــرّة

إستقالل الدولة العالق في ِشباك الدويلة!
د.عمـــاد شيــــّا

(*)

جرت العادة منذ العام  1943أن يحتفل اللبنانيون
يف الثانــي والعرشين من ترشيــن الثاني من كل عام
بذكرى االســتقالل .وقــد طبع هذا اليــوم يف ذاكرة
اللبنانيني ســر رجاالت االســتقالل الذين التقوا يف
لحظة تاريخية مشهودة عىل رفض استمرار االنتداب
الفرنيس ،واملطالبة معا ً باالستقالل عنه بعدما توافقوا
يف ما بينهم عىل تســوية رســمت معالم وطن بقي
اســتقالله مع ّلقا ً بني املصادرة واإلنجاز ،ودائم القلق
عىل املصري.
أبرز املســائل الخالفية بــن اللبنانيني يف مرحلة
ما بعد إعالن االستقالل ،كانت مســألة عالقة لبنان
مــع محيطه العربي واإلســامي ومــع دول العالم
رشقا ً وغرباً .واملســألة الثانية كانت النظام الطائفي
واالمتيازات واألعراف الطائفية يف بلد متعدد الطوائف
واملشاريع واالنتماءات.
ش ّكل قيام الكيان اإلرسائييل عىل أرض فلسطني
عام  ،1948ولجوء إعداد من الفلســطينيني إىل لبنان
تحديا ً كبريا ً للدولة الفتية .والتحدي الثاني كان نظام

االمتيازات الطائفية الذي جعل رشائح وفئات واسعة
من اللبنانيني تشعر بالتهميش السيايس واالجتماعي
واالنمائي.
ظ ّلت التجاذبات بشــأن موقف لبنان من الرصاع
العربي اإلرسائييل والسياسات االقتصادية واالجتماعية
التي تتبعها الدولة ،تتحكم بالحياة السياسية وتؤدي
أحيانا ً إىل اهتزازات سياســية وأمنية ،كانت تحرص
القوى السياسية يف ك ّل محطة عىل تجاوزها ،انطالقا ً
من التزام الجميع بسقف الدولة ومؤسساتها الرشعية
بالرغم مما كان لدى البعض من مآخذ تجاهها.
قادت التشــنّجات غري املضبوطة بني اللبنانيني
وتداخل املسائل األساسية ال سيما الوجود الفلسطيني
املسلح والسياسات االجتماعية للدولة من جهة ثانية،
ّ
وتفســخ مؤسســات الدولة
إىل اندالع الحرب األهلية
ومصادرة عنارص االستقالل من قبل قوى األمر الواقع.
لكن بالرغم من الحروب األهلية الطائفية وويالتها
والخسائر البرشية واملادية الهائلة عىل مدى  15سنة،
بقيت عناوين الرصاع بــن املتقاتلني مضبوطة تحت
ســقف لبنان الدولة والوطن الذي صادر فريق منهم
بلون طائفي معني بعض مقوّماتها ليعزز وضعيته يف

الرصاع من أجــل «إصالح النظام الطائفي» ،و»تثبيت
موقع لبنــان الوطني العربي املتفاعــل مع القضايا
العربية ويف مقدمتها القضية الفلســطينية» ،وفريق
بلون طائفي آخر وضع يده عــى مقوّمات الدولة يف
مناطقــه ليعزز وضعيته أيضــا ً يف الرصاع واملواجهة
«لتحرير لبنان من الســاح الفلســطيني املتف ّلت»
و»الحفاظ عىل االمتيازات» املوروثة من أيام االنتداب
الفرنيس و»تثبيت موقع لبنان املحايد واملنفتح».
الالفت أنّه يف ّ
خضم الحرب املستعرة والخطابات
النارية عىل مدى  15سنة ،بدا املتقاتلون حريصني عىل
حفظ خ ّ
ط الرجعة إىل الوطن الجامع والدولة املرجعية
الرشعية .وهذا ما حصل بالفعل مع اتفاق «الطائف»
وعودة القــوى املتحاربة إىل كنــف الدولة وأحضان
الرشعية ،وإعادة ما تمّ ت مصادرتــه إليها وإن كان
بعضها مقابل ضمانات تكفل وجوده ضمنها.
األمــر الجوهــري املختلِف بني قــوى وأحزاب
املصاد َرة املوقتة ملقومات الدولة واستقاللها بني 1975
والـ .1990وتحديدا ً بني القوى التي صادرت مقومات
الدولة واســتعانت بالخارج لتعزيز موقعها بالرصاع
من أجل تحقيق ما يراه ك ّل فريق منها األفضل للبنان،

منهجي
والقوى املهيمنة حاليا ً والتي راكمت بشــكل
ّ
واســراتيجي مقوّمات مرشوع دويلة باتت أقوى من
ّ
الدولة ،وتلعــب أدوارا ً مفصلية محليا ً وهامة إقليمية
وحتى دولية ،وهــو ّ
أن قادة هذه الدويلة ال ينكرون ال
بالرس وال بالعلن تبعيتهــم لوالية الفقيه ،وحرصهم
ّ
عىل تغليب مصالح إيران االسرتاتيجية محليا ً وإقليميا ً
ودولياً.
من هنا يبدو ّ
أن لبنان واســتقالله اليوم ،يعاني
من معضلة غري مســبوقة يف تاريخه ،فلبنان الدولة
واملؤسســات الرشعية األساســية ،الترشيعية منها
والتنفيذيــة أو القضائيــة واألمنية ،إمّ ــا محدودة
الصالحيــات وإمّ ــا مشــلولة أو معطلــة ،وجميع
االستحقاقات املرتبطة بها بما فيها استحقاق انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،رمز الدولة والرشعية وضامن
السيادة واالســتقالل ،عالقة يف ِشباك الدويلة القوية
املمسكة بالسالح وبكل عوامل التأثري ،فإمّ ا تسري هذه
االستحقاقات وفق ما تشتهيه هذه الدويلة ومصالح
مرجعيتها االقليمية وإمّ ا مصريها الشغور والتعطيل
والشلل.
(*) أستاذ باالعالم والتاريخ العام
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تركيا الممرّ :من كمال أتاتورك إلى رجب طيّب أردوغان
د .نــبــيــل خــلــيــفـه

(*)

تشــ ّكل الجمهورية الرتكية نقطة محوريــة يف الرصاعات الداخلية
واالقليمية والدولية يف منطقة الرشق األوسط .فهي دولة ذات أهمية جيو-
اســراتيجية لوقوعها عىل تقاطع الدول والشــعوب بني العوالم العربية
والســافية واألوروبية من جانب ،وعىل مفرتق املمرات البحرية بني البحر
األســود والبحر املتوسط من جانب آخر ،وهذا الواقع يعطيها صفة القدرة
عىل التأثري يف أمن دول املنطقة ســلبا ً أم ايجاباً .كما يرسم مالمح التعاطي
الدويل معها انطالقا ً من قواعد النظام الدويل .يف حني تسعى تركيا لالستفادة
من مســتلزمات هذا النظام ومدى انسجامه مع مصالح الدولة الرتكية ،أو
يف السعي الرســاء نظام عاملي جديد يكون أكثر افادة لها واكثر تعبرياً ،عن
طبيعة التحوّالت التي أصابت دول النظام وأســهمت يف تعديل وربما تبديل
مقتضياته ومنها تحوّل تركيا إىل قوّة اقليمية ،أي أن يمتد نفوذها إىل خارج
حدودها وهو ما ســعت وتسعى إليه تركيا منذ مدة ،وهو ما يش ّكل محور
السياسة التي يقودها ويعمل لها الرئيس اردوغان.
 .1من الرضوري التذكــر بدور مصطفى كمال .وقد أضيفت إىل اســمه
اتاتورك أي :أب األتراك -يف كل مقاربــة لوضعية تركيا يف القرن العرشين.
فهذا القائــد يف حركة تركيا الفتاة ،قاتل ضــد االيطاليني والبلغار والعرب
واليونان واألرمن ،وحصل من الحلفــاء املنترصين يف الحرب العاملية األوىل
( )1918-1914عىل اعرتاف بحدود تركيا طبقا ً ملعاهدة لوزان  .1923بعدها
أسقط لقب «ســلطان» وألغى الخالفة وأصبح رئيسا ً للجمهورية الرتكية
التي شاء أن يعمّ دها دولة علمانية.
 .2من الطبيعــي ويف واقع الجمهوريــة الرتكية الحايل أن يســعى قادة
الجمهورية إىل التشــبّه بباني تركيا املعــارصة أي بمصطفى كمال ،ومن
هؤالء بالتـأكيد الرئيس الحايل رجب طيب اردوغان .لقد قامت اسرتاتيجية
كمال اتاتورك عىل عمادين أساسيني وثابتني :العقيدة القومية التي تنبع من
اإليمان بالقومية الرتكية وااليمان بالدولة العلمانية مع ما يف ذلك من مقاربة
دينية تضعه يف مواجهة مبارشة مع رجال الدين .يضاف إىل ذلك ّ
أن للمجتمع
الرتكــي (األمّ ة الرتكية) والتي تعد يف حــدود  85مليونا ً ( )2022تتألف من
 80%من األتراك و 20%من األكراد أي ما يعادل  17مليون كردي وهي أقلية
ديمغرافية مهمة وخطرة مــن ناحيتني ،األوىل :لنزعتها التاريخية يف ايجاد
وطن يض ّم األكراد يف ك ّل من تركيا والعراق وســوريا ويكاد عددهم يتجاوز
الثالثني مليوناً .ولعلهم األقلية الوحيدة التي لم يشعر االنتداب الدويل لفرنسا

وبريطانيا برضورة منحها كيانا ً سياسيا ً مستقالً .ويعود ذلك يف الغالب إىل
كون األكراد يتواجدون عىل أرايض ثالث دول يف املنطقة هي :تركيا والعراق
وسوريا وهم بالتايل شعب الزاوية املثلثة :أي زاوية خريطة تركيا وخريطة
العراق وخريطة سوريا.

أقلّية محاربة

الثانية :إنّها أقلية محاربة بطبيعتها وقد أكســبتها إقامتها يف الجبال نزعة
التم ّرد والحرب فنشــأت فيها حركات سياسية وعسكرية من مثل :حزب
العمال الكردستاني و«قسد» ووحدات حماية الشعب الكردية.
 .3كان التفجري الذي رضب شارع االستقالل يف اسطنبول نقطة فاصلة يف
مسار األوضاع الداخلية الرتكية .وكان اتهام السلطات الرتكية لحزب العمال
الكردستاني وقسد بالوقوف وراء هذا التفجري بمثابة اعالن واضح عىل أنّه
قد حان الوقت لالنتقام لالستقالل (كما قال الناطق باسم الرئاسة ابراهيم
قالني ،ويف حني تعهد وزير الدفاع الرتكي فلوحي أقار) ّ
بأن املعتدين سيدفعون
الثمن :و ّ
أن املكان الذي جاءت منه املرأة املتهمة بحمل القنبلة معروف ،لقد
جاءت من عفرين إىل اســطنبول وتلقت التعليمات من مســؤول يف حزب
العمال الكردستاني موجود يف عني العرب و ّ
أن مصدر القنبلة ادلب .هذه هي
الرواية التي يطلقها املسؤولون األتراك حول حادثة شارع االستقالل وهو ما
يسمح لهم بالرد عىل االعتداء عىل األمن الوطني الرتكي بموجب املادة  51من
ميثاق األمم املتحدة ،وهو النص الذي يمنح الدولة املعتدى عليها «حق الدفاع
املرشوع عن أمنها وأراضيها» ،كما يمنحها سياسيا ً القدرة عىل الترصف يف
نطاق غض الطرف من جانب أمريكا وروسيا.
 .4إن مراجعة متأنية ملســار السياســة التي انتهجها وينتهجها الرئيس
اردوغان تؤكد ما ييل:
أ) ّ
إن الرئيس اردوغان ليس من صنف القــادة العقائديني القوميني الذين
تحتاجهم تركيا يف ظروفها الحالية .انّه أقرب ألن يكون رجالً سياسيا ً يقدم
املصالح عىل العقائد .ويتعاطى مع الجميع وفق قاعدة املصلحة.
ب) ّ
إن مراجعــة لعالقاته مع ارسائيل وروســيا وما فيهــا من تقديمات
وتراجعات تؤكد هذا املنحى يف املسار السيايس.
ج) ّ
إن موقفه من املسألة اللييبة يظهر نزعة لخلق قاعدة نفوذ لرتكيا
يف العالــم العربي وانطالقا ً من الحدود البحريــة بني تركيا وليبيا عرب
املتوسط وفقا ً لقانون األمم املتحدة للبحار للعام  ،1982وهو القانون
الذي بكل أســف ،لم توافق عليه تركيا حتى اآلن .شأنها شأن ارسائيل

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
برنامج إصدار فواتري الهاتف
للعام 2023
تُعلن املديرية العامة لإلســتثمار والصيانة يف وزارة
االتصاالت أن إصدار كشــوفات الهاتف لعام ،2023
يتم وفق االلية التالية:
أ -تاريخ إصدار فواتري الهاتف:
 15 - 1من كل شهر :إصدار فاتورة الشهر السابق
 14 - 2من كل شــهر :إنتهاء مهلــة دفع فاتورة
الشهر السابق املطروح
مالحظة :يصدر شــهريا ً بالغ عن اإلدارة يحدد تواريخ
الطرح واملهل الزمنية القانونية املتعلقة به.
ب -طريقة دفع الفواتري:
 - 1لدى أي صندوق مــن صناديق قبض الفواتري
التابعة لوزارة االتصاالت عىل كافة االرايض اللبنانية
(نقدا ً او بالتقسيط)
دوام عمل الصناديق هو كالتايل:
 من الســاعة  8:00صباحا ً ولغاية ال  15:00بعدالظهر (ايام :االثنني ،الثالثاء ،االربعاء ،الخميس)
 من الساعة  8:00صباحا ً ولغاية ال  12:00ظهرا ً(يوم الجمعة)
 - 2لــدى اي مرصف عرب توطــن الفاتورة مقابل
 2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة او اكثر (لالســتعالم
اتصل بمرصفك).
 - 3مكاتــب  LibanPostمقابــل  2.000ل.ل.
للفاتورة الواحدة او بكلفــة  1.500ل.ل .للفاتورة
الواحدة عرب االشــراك بخدمة "جباية من العنوان"
(لالشــراك بهذه الخدمة يمكن االتصال عىل الرقم
 - 01/629629مقسم )333
 - 4مكاتب رشكة ويســرن يونيــون  OMTبكلفة
 2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
 - 5مكاتب رشكة ويسرتن يونيون BOB FINANCE
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
 - 6مكاتب رشكة .WHISH MONEY
 - 7عرب شــبكة االنرتنت عىل موقــع هيئة اوجريو
()ogero.gov.lb
يف حال التخلف:
 - 1تُقطع خطوط املشــركني املتخلفني عن الدفع
باتجاه واحد "لالســتقبال فقط" ملدة اسبوعني
من تاريخ إنتهاء مهلة الدفع.
 - 2تُقطع خطوط املشــركني املتخلفني عن الدفع
باالتجاهني ملدة شــهر اي بعد انقضاء اسبوعني
من قطعها بإتجــاه واحد وإســتيفاء الغرامة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارا ً من هذا
التاريخ.
 - 3تُلغى اإلشرتاكات املتخلفة واملقطوعة باإلتجاهني

لعدم الدفع بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد
عىل تاريخ قطع االشــراك ويعاد وصله بعد تسديد
املتأخرات املســتحقة إضافة اىل رســم إعادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل).
 - 4تُلغى اإلشرتاكات بصورة نهائية بعد مرور ثالثة
اشــهر عىل تاريخ اإللغاء املؤقت وتحرر االرقام امللغاة
وتُحصل املتأخرات بالطرق القانونية املعمول بها.
 - 5يُحرم املشــرك امللغى رقمه من الحصول عىل
إشرتاك جديد قبل تســديد جميع الفواتري املستحقة
عليه.
مالحظة :يمكن للمشــرك امللغى رقمه تســديد
املتأخرات إضافة اىل غرامة تأخري وفق آلية التقسيط
املعتمدة يف املناطق كافة والحصول عىل إشرتاك جديد
ويُلغى عقد التقسيط بعد مرور سبعة ايام عىل تاريخ
إستحقاق القسط وتنفذ اإلجراءات القانونية.
امكانية الحصول عىل قيمة الفواتري :عرب االتصال
عىل املجيب الصوتــي رقم  1515او عرب موقع هيئة
اوجريو ()ogero.gov.lb
كما تُذكــر املشــركني باحكام املرســوم رقم
( 93/4565املادة الثالثة منه) وتعديله باملرســوم
 11682تاريخ  1998/01/30لجهة تحديد مهلة
اربعة اشــهر لإلعرتاض بعد إنتهــاء املهلة املحددة
للدفع واملذكورة اعاله ووجوب تقديم طلب االعرتاض
يف املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشرتك.
بريوت يف 16 :ترشين الثاني 2022
املدير العام إلستثمار وصيانة املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل األيوبي
التكليف 543
إنذار عام
إن رئيس دائــرة التحصيل يف مديريــة الرضيبة
عىل القيمة املضافة ،يدعــو جميع الخاضعني لهذه
الرضيبة إىل تســديد ما يتوجب عليهم من رضيبة
عىل القيمــة املضافة وغرامات ملحقة بها ناتجة عن
التصاريح الدورية املقدمة قبل  2009/1/1وكذلك
التكاليف اإلضافية والتكميليــة الصادرة قبل هذا
التاريخ ،وذلك خالل خمســة عرش يوما ً من تاريخ
نرش هذا اإلنذار العام يف الجريدة الرسمية مع مراعاة
النصوص القانونية املرعية اإلجراء بتاريخ النرش.
يعترب هذا اإلنذار العام بمثابة تبليغ شــخيص لكل
خاضع ،وقاطعا ً لعامل مرور الزمن.
بريوت يف  19ترشين االول 2022
رئيس دائرة التحصيل
كلوديا غنيمة
التكليف 517

وسوريا وايران وهذه الدول األربع تود أن تستفيد من توسعها البحري
عىل حساب لبنان!
د) لقد اطلقت تركيا عملية عســكرية باســم «املخلب السيف» ضد حزب
العمال الكردستاني وقسد يف شــمال العراق وسوريا ر ّدا ً عىل تفجري شارع
االستقالل يف اسطنبول .وشمل القصف مواقع عدة يف ريف حلب وعني العرب
واملالكية والحسكة والرقة وأدى إىل مقتل عسكريني ومدنيني.

على مفترق ذي بعدين واضحين

 .5يأتي تفجري اسطنبول يف مرحلة دقيقة من حياة تركيا السياسية وعىل
مفرتق ذي بعدين واضحني:
األول :هو موعد االنتخابات يف تركيا .واملعروف ّ
أن تركيا عاد ًة ما تشهد أعمال
عنــف يكون لها تأثري يف نتائج االنتخابات ،والثابت ّ
أن الرئيس اردوغان يود
الحصول عىل العدد الكايف من أعضاء مجلس النواب كي يســتمر يف الحكم.
وحادثة اسطنبول تضاعف من أجواء االحتقان داخل املجتمع الرتكي وتزيد
من النقمة عىل املعارضــة من جانب ومن التأييد والدعــم لحزب العدالة
والتنمية من جانب آخر.
الثاني :هو االعالن يف الفرتة األخرية عن محاولة لرســم عالقات جديدة بني
أنقرة والنظام الســوري مع احتمال لقاء الرئيس اردوغان بالرئيس بشــار
األســد .فتكون هذه العملية االرهابية محاولة ملنع مثل هذا االحتمال نظرا ً
للنتائج السلبية التي ستعقب عملية اسطنبول وال سيما قيام القوات الرتكية
بشــن هجوم عسكري عىل شمال ســوريا .من هنا تســارع حزب العمال
الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إىل نفي عالقتهما بموضوع
املتفجرة وباملرأة التي حملتها إىل اسطنبول وبالجهات التي تقف وراء الحادث!
**
تم ّر تركيا بمرحلــة دقيقة وصعبة إذ تواجــه العديد من الصعوبات
والخيارات يف سياســتها الداخلية والخارجية عىل ح ّد ســواء .فعشــية
االنتخابات النيابية يف تركيــا يجد الرئيس اردوغان وحزب العدالة والتنمية
ان تركيا مدعوة يف الوقت عينه إىل سياسة االنفتاح والتفاهم من جانب وإىل
سياسة االنغالق واملواجهة من جانب آخر .والخيارات التي يتخذها الرئيس
اردوغان هي اقرب إىل الخيارات املرحلية وليست نتيجة سياسة مبنية عىل
اســراتيجية علمية ذات رؤية مستقبلية وهذا ما يجعلها خيارات مرحلية
وخادعة.
(*) باحث يف الفكر الجيوسيايس

س ّ
خانات الغاز قنبلة موقوتة في المنازل

سخانات المياه العاملة على الغاز

النبطيـــــة ـ رمـــال جـــــوني
حالتا وفاة وأكثر مــن  20حالة اختناق بالغاز
ســجّ لت خالل األســبوعني األخرييــن ،يف منطقة
النبطية ،ج ّراء اســتخدام األهايل ّ
سخانات املياه التي
تعمل عىل الغاز .وهي حاالت مرجّ حة لالرتفاع أكثر،
ال ســيما ّ
وأن نظام التســخني الجديد الذي أفرزته
األزمة خطري جــداً ،اذ يقوم عىل وضع عبوة الغاز يف
الحمّ ام وهو أمر يع ّرض العائلة كلها لالختناق جراء
ّ
تنشــق الغاز املترسب منه نتيجة اختالط الـ COمع
بخار املياه فتقع الكارثة.
نجت فاطمة أمس مــن املوت بأعجوبة ،دخلت
لتأخذ حماما ً دافئا ً يف منــزل ذويها يف النبطية ،قبل
أن تتعرض لحالة اختناق كبرية .والدها اعتمد نظام
تســخني املياه عىل الغاز ،أســوة بكثــر من األهايل
الباحثني عن وســائل تســخني مياه رخيصة ولو
بترسب غاز السخان،
كانت خطرة ،إختنقت فاطمة
ّ
ولوال العناية االلهية لفقــدت حياتها .ما زالت ترقد
يف العناية املشــدّدة ،أنقذتها أختها «عىل آخر نفس»
عىل ما تقول والدتها ،الفتة اىل أنّهم ر ّكبوا الســخان
قبل يومني ،اســتعانوا بـ»ســنكري» وضع عبوة
الغاز داخل الحمــام ،لم تكن تعرف مدى خطورتها،
وال احتمال خســارة ابنتها بسبب هذا األمر .ج ّل ما
فكرت به الوالدة هو أنّها «ر َّكبت قازان ّ
وفري يف زمن
الغالء ،لتوفري فاتورة االشرتاك».
مصادر طبية يف مستشــفى النبطية الحكومي
أ ّكدت تزايد أعداد االختناق بســبب هذا األمر« ،فكل

يوم تسجّ ل حالة أو حالتان ،وهو عدد يجب الوقوف
عنده ،خاصــة ّ
وأن نظام تســخني امليــاه الجديد
يُســتخدم بطريقة خاطئة» ،وأشارت إىل أنّه يف حالة
ّ
«تفقع» أكياس الهواء
االختناق تتلف الرئة نتيجــة
داخلها ،وإذا نجا املريض ،يحتاج إىل عناية مشــددة،
ومعظم هذه الحــاالت دخلت اىل العناية» .وال تخفي
املصادر ّ
أن «إختناق الغاز خطري جدا ً وقد نكون امام
ّ
السخانات» .وتتوقف عند
إنفجار قاتل بســبب هذه
كلفة العالج التي تتخطى الـ 15مليون لرية واكثر ،يف
حني ال تتعدى كلفة السخان الـ 160دوالراً».
تنشط ظاهرة تركيب ّ
سخانات الغاز يف منطقة
النبطية ،ويرتاوح ثمنها بني  160و 250دوالرا ً حسب
ّ
ويفضل األهايل دفع هذا املبلغ
النوعية وبلد املنشــأ،
ملرة واحدة عىل دفعه كل شهر ألصحاب املو ّلدات .غري
ّ
أن الخطورة ال تكمن يف الســخان نفسه ،بل يف سوء
الرتكيب ،ويف وضعه يف الحمامات ،وهذه الكارثة بحد
ذاتها ،اذ يفــرض وضعه يف منطقة معزولة يدخلها
الهــواء ألن احرتاق الـ COيف غرفة مقفلة يســبّب
اختناقاً.
ويسود هذا الســوق سوء إدارة واملسؤولية تقع
عىل عمّ ال «الســنكرية» الذين يفــرض أن يكونوا
مدركني لخطورة وضــع ج ّرة الغاز والســخان يف
غرفة الحمام ،غري ّ
أن مــا يحصل اليوم خطري جداً،
فالرتكيب عشوائي وهو أمر يجب تداركه .إذاً ،يقف
ّ
ســخانات الغاز املوقوتة،
املجتمع اليوم امام قنبلة
فاألزمات ج ّرت الناس إىل حلول كانت منسية ،ورغم
أهميتها ّال ّ
أن سوء تنفيذها قد يجّ ر نحو الكارثة.

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٩٢السنــــة الـرابـعـة

٧

الـخـمـيـس  ٢٤تشرين الثاني 2022

عامان مرّا على اعتقاله في باكو

اللبناني  -األرمني فيكان بين الحياة والموت...
هكذا أسره األذريون

ال ،ليس فيكان الجيكجيان ،وال عشرات األسرى مثل فيكان ،ال اليوم وال البارحة ،على
قائمة محادثات رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مع أذربيجان وروسيا .ففيكان
لبناني ،لبناني أرمني ،أسير لدى األذريين منذ عامين بالتمام والكمال .وحاله في األسر
حال .هو متهم باإلرهاب .هو يموت في اليوم القصير مرّات .فهل نتركه بحالِهِ؟ هل
همومنا الكثيرة قادرة أن تجعلنا نقول :وما همنا من فيكان وأمثال فيكان؟ ال،
ّ
فقصة فيكان تجعل من له قلب يرتجف .هو اليوم ،بعد عامين على اتفاق إنهاء حرب
قره باخ ،في األسر بتهمة لفقت له .إنها التهمة األسهل :اإلرهابي فيكان.
نــــوال نـــصـــر
ٍ
أحداث كثرية تدور من
ال ننتبه غالبا ً اىل
حولنا ،أو ننتبــه إليها لكننا نتغاىض عنها.
فيــكان الجيكجيان واح ٌد من األشــخاص
الذين يدفعون ثمن انهماكنا يف أمورنا  -وال
يشء غري أمورنا  -متناســن أن اإلنسانية
هي ّأل نقبل أن يُهان أحدهم أمامنا .فيكان
كان جنديا ً يف الجيش اللبناني الباسل .ولد يف
لبنان وعاش يف لبنان وعانى ،مثلنا تماماً ،يف
لبنان .وهو قرر يف العام  2018مثل لبنانيني
 أرمــن كثريين الحصول عىل الجنســيةاألرمنية ...وحصل عليهــا .وبعد عام ،يوم
اشــتدّت األزمة يف لبنان ،قرر أن ينتقل اىل
أرمينيا .وهنــاك ،يف اإلقليم املتنازع عليه يف
قره باخ ،قدمــوا له أرضا ً وبيتاً .ومنذ وصل
اشــت ّد وباء كوفيــد -19وأقفلت املطارات.
ويوم بدأت الحرب يف آرتساخ طالبته القوات
األرمنية باإللتحاق ،كما كل الشباب األرمن،
للتطوع كإحتياطي يف عديدها .إلتحق أربعة
ايام فقط وعــاد اىل يريفان بعد إعالن وقف
إطالق النار.

إفادة تحت الضغط

توقفــت الحــرب .توقفــت األعمال

العسكرية .فقرر الذهاب اىل قره باخ ليجلب
أغراضه وأثاث منزلــه .رافقته اللبنانية -
األرمنيــة مارال نجاريان التــي أرادت هي
أيضا أن تأتــي بأغراضها .وقيل وقتها أنها
خطيبته .ال ،لم تكن خطيبته وإن كانت قد
قالت ذلك يف اعرتافاتهــا .نصغي اىل زوجة
فيكان لينــدا تخربنا عن بقيــة تفاصيل
القصة« :تحت التعذيــب طلبوا من مارال
أن تقول أشــياء كثرية عن فيكان ليســت
صحيحة ،بينها أن فيكان إلتحق كمرتزقة
بالقوات األرمنية ،لقــاء  3000دوالر .إنها
الشاهدة الوحيدة عىل تفاصيل كثرية جرت
يف لحظات اإلعتقال وهــي موجودة حاليا ً
يف أرمينيــا .ال ألومها عىل كل ما قالته ألنها
كانت تحت ضغط السالح ،ويوم خرجت من
اإلعتقال صححت إعرتافاتها أمام السفارة
االرمنية يف بريوت».
ماذا حصل مع فيكان؟ فلنسأل مارال
التي أمضت يف األرس لحظات صعبة وخرجت
بذكريات أليمــة ال تنتىس عن فيكان وعنها
وعن األرس والتعذيــب واإلعرتاف الذي أدلت
به واســتند إليه األذريون يف اتهام فيكان.
تعود مارال بالذاكرة عامني بالتمام والكمال
وتقول« :ذهبنا ســويا ً اىل قــره باخ لجلب
أغراضنا .كان آخر يوم من أيام الحرب بني

الطرفــن .كان بالتحديد يــوم  10ترشين
الثاني من العام  .2020كانت الغرف ،حيث
أغراضنا ،أشــبه باملتاريس ويصعب العبور
ُ
أردت العودة غري أن فيكان أرصّ عىل
إليهــا.
جلب أغراضه وتابع طريقه نحو شــويش
يف ارتساخ حيث يســهل الدخول من هناك.
كنت خائفة .أردت العودةُ .
قلت لفيكان :ليت
الجيش األرمني يضــع حاجزا ً عىل الطريق
يمنع إنتقال األرمن اىل شويش .لكن طريقنا
كانت مفتوحة .دقائق وظهر أمامنا حاجز
أذري .أوقفونــا .أخــذوا أجهزتنا الخلوية.
وصوّبوا السالح عىل رؤوســنا .أنزلونا من
السيارة ووضعونا يف زاوية ،يف املكان ،وحني
وجدوا يف هاتــف فيكان صــورا ً له بالبزة
العســكرية األرمنية ،أيام التطوع ،إتصلوا
بوحدة أذرية أخرى ،فحرض عرشة عنارص
وبــدأوا رضب فيكان ،مــا أدى اىل إصابته
باإلغماء .ربطوا يديّ فيــكان وربطوا يديّ
ووضعوا قماشــة حول عيوننا ووضعونا
يف ســيارة رباعية الدفع .لم أكن حتى تلك
اللحظة مدركة ملا يحصل .مشــت املركبة
بنا نحو ربع ســاعة .أنزلونــا ووضعونا يف
مركبة أخرى ،كانت تحتوي عىل األرجح عىل
محروقات ،بنزين ومازوت .لم أكن أرى لكن
ُ
ظننــت أنهم يريدون
الرائحة كانت قوية.
ُ
خفت كثرياً .خفت لدرجة ال يمكن
إحراقنا.
وصفها .كانت نوافذ املركبة مقفلة والرائحة
قوية .بعــد نحو ربع ســاعة صعد أربعة
أشخاص اىل السيارة ،جلس اثنان يف املقدمة،
وجلس اىل جانبنا اثنان أيضا .أصبحنا أربعة
عىل املقعــد الخلفي .كدنا نختنق .مشــت
بنا املركبة نحو خمس ســاعات متواصلة
«طلوعا ً ونزوالً» وأيدينا مشــدودة اىل الوراء
حتــى أن الدم كاد يخرج مــن يديّ فيكان
لكثرة ما كانتا مشدودتني».

التحقيق مع مارال

قبل عامين :جنود أرمن على خط النار

األيام الصعبة

ّ
فخ الجغرافيا واألطماع

لحظات ودقائــق مرعبة .فكيف أكمال
رحلة األرس؟ تتابع مارال« :أخذونا اىل داخل
أذربيجان ،حيث وضعونــاّ ،
كلً عىل حدة،
يف اإلنفــرادي ،يف غرفة فارغة .بقينا طوال
يومني .بعدها وضعوني يف سيارة للمساجني،
فيها فاصل حديدي ،وعىل الطريق ســمعت
ُ
فأدركت أنه موجود يف نفس
صوت فيــكان

السفير خوري :طلبنا
من سفيرنا في طهران
حسن عباس متابعة القضية

في قره باخ

الصورة التي جعلت فيكان إرهابيًا

ُ
سألت السجان :اىل أين تأخذونني؟
السيارة.
أجابني :اىل باكو .هناك ،بدأ التحقيق ولم أعد
أرى أو أسمع فيكان .جلسة التحقيق األوىل
دامت سبع ســاعات وحتى تلك اللحظة لم
ُ
استوعبت بعد أننا أرسى .وضعوني
أكن قد
يف غرفــة بابها حديدي وراحــوا يحققون
معي يومياً :من ِ
أنت؟ من أين أتيت؟ ما هي
عالقتك بفيكان؟ مــاذا تعرفني عنه؟ هنا
كذبت عليهمُ .
ُ
قلت
تســتطرد مارال قائلة:
ُ
إعتربت أنني أحميه بهذه
لهم :هذا خطيبي.
الطريقة .مع العلــم أنني وفيكان وزوجته
ليندا أصدقــاء .ال يمكنكم أن تتصوروا تلك
املرحلة يف حياتي».
ثالثة سجون م ّرت فيها مارال .مكثت
يف أول ســجن ثمانية أيام ويف ثاني سجن
ثمانية أيام ويف ثالث سجن بقيت ثالثة أشهر
ُ
«قلت
ونصف الشهر .نتابع اإلصغاء إليها:
لهم مرارا ً أن فيكان تطوع إجباريا ً يف الجيش
األرمني وليس مقاتالً لكنهم أرصوا عىل أن
أقول أنه قاتــل يف صفوف الجيش األرمني.
قلت لهم إنه أتى من لبنان اىل أرتســاخ ثم
انتقل اىل يريفان فأرصوا أن أقول أنه كان يف
يريفان وانتقل اىل أرتساخ .أرادوا أن أقول ما
يريدون .واستخدموا ما قرروا أن أقوله من
أجل إثبات أن فيــكان كان مقاتال وتقاىض
مــاال ً ليحارب .وســجلوا اإلفــادة فيديو.
صدقيني كنت خائفة جدا ً وبني أيديهم .ولم
يكن بإمكانــي أن أعارضهم»ّ .
تغص مارال
مرارا ً وهي تسرتجع أيام السجن العصيبة.

خسر فيكان نصف وزنه

نعود اىل ليندا زوجة فيكان .نســألها
عن زوجها؟ هــل تردها أخبار جديدة عنه؟
هل تحركت وزارة الخارجية للمطالبة به؟
تجيب «وصلتني مرارا ً عرب الصليب األحمر
الدويل فيديوات مدتها خمسون دقيقة يقول
فيها :كيفكم أنا منيح .هــو محكوم مدة
عرشين عاما يف ســجن باكو .أخربوني أنه
خرس الكثري من وزنــه .كان  95كيلوغراما ً
فأصبح  45كيلوغراماً .هو اللبناني األرمني
الوحيد يف سجون أذربيجان».
الدولة األرمنية تعتــره لبنانياً .فماذا
تعتربه الدولة اللبنانية؟ هل ســألت عنه؟
زوجة فيكان تحركــت يف اتجاهات عديدة
وتقول «الســفري غدي خوري يشتغل عىل
موضوع فيكان» وتستطرد «أستغرب أن من
بني  128نائبــا ً يف الربملان اللبناني ،أكثرهم
عىل عالقة جيدة مع تركيا وإيران وروسيا،
ال أحد طلب من هؤالء إطالق رساح فيكان.
هو بــريء .وكل ما اقرتفه أنــه ُ
طلب عىل

مارال بعد إطالق سراحها

مارال نجاريان :أرادوا أن أقول
ما يريدون الستخدام
إفادتي ضدّ فيكان
الجيش األرميني كإحتياطي».
ماذا يقول مدير الشؤون السياسية يف
وزارة الخارجية الســفري غدي خوري عن
فيكان ومصري فيكان؟ يجيب «هو شــاب
أرمني ،بعــد أن جرى ترسيحه من الجيش،
ســافر اىل ارمينيا وحني بــدأت الحرب يف
قره باخ قبض عليه مــن قبل عنارص من
أذربيجان ووجدوا صورا ً له بالبزة العسكرية
التطوعية األرمنية فقالوا عنه مرتزقة ،وهذا
غري صحيح ألنه يحمل الجنســية األرمنية.
ونحن ،يف وزارة الخارجيــة ،ليس لدينا أي
إثبات يقول إنه محارب .وهو لم يكن يحارب
عىل الجبهة حني أوقفوه» ويستطرد السفري
بالقول «حاولنا أن نتصل بالسلطات املعنية
وطلبنا من سفرينا يف طهران حسن عباس-
وهو معتمد يف أذربيجان -ملتابعة املوضوع.
وتكلمنا أيضا ً مع ســفارتنا يف تركيا .وهذا
ما فعلته أيضا الوزيرة السابقة زينة عكر.
لكن ،األذريــن ال يجيبون .إنهم يريدون أن
يســتخدموا ملفه عىل األرجح يف أي تبادل
مقبل أو وساطات».
نفهم من كالم السفري خوري أن فيكان
قد يبقى ،حيث هو ،اىل حــن ...ونفهم أن
وزارة الخارجية لم تنسه لكن «العني بصرية
واليد قصرية» .ماذا عن األحزاب األرمنية يف
لبنان؟ مــاذا عن النواب يف لبنان وخصوصا
منهم األرمــن؟ تقول زوجة فيــكان ليندا
«هناك نواب يعملون «مــن تحت لتحت»،
بهــدوء ،من أجل مصلحة فيــكان ،وهناك
نــواب ذهبت إليهم ،قصدتهــم ،ووعدوني
واقفلوا الخط».
نكتفــي بذلك .ثمة مواطــن لبنان ،يف
ذكرى مرور عامني عىل حــرب قره باخ ،يف
سجون األذريني .فهل سيبقى؟ هل سيخرج
حياً؟ مــارال خرجت حيّة بعد أشــهر عىل
بندوب نفســية كثرية .وهي
اإلعتقال لكن
ٍ
تتمنى أن يتكلم الجميع عن فيكان اآلن كي ال
يُصبح يف خرب كان .وهي تتذكر قبل أن نقفل
الخط الهاتفــي معها ،حيث هي يف يريفان،
األشهر األخرية التي أمضتها يف سجن باكو:
ُ
ُ
وعــدت .أطلقوا رساحي
«عشــت الجحيم
ُ
وعدت اىل لبنان مــع الصليب األحمر الدويل.
وقبل أن أغادر سألوني كثريا ً عن لبنان وعن
مكان إقامتي وعدد أوالدي وأسمائهم وأرقام
هواتفهم والشارع الذي أقطن فيه .سألوا عن
أشــياء كثرية تخص عائلتي .وتستطرد :يف
ُ
التقيت فيها فيكان ،وكنا معصوبي
آخر مرة
األعني ،قال يل :لســت خائفاً .فأنا لم أقرتف
شيئاً .كان لديه أمل».
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روميو لحود...

بالسواد
المسرح اإلستعراضي يتّشح ّ

روميو في سن العاشرة

مع ماغي فرح في "ستوديو الفن"

مع سلوى القطريب عام ١٩٩٢

مع جورجيت جبارة

جــــــــورج بــــــــو عــــــــبــــــــدو
شــهدت العاصمة بريوت يوم أمس
ّ
الفــن يف كاتدرائية
دفن قامةٍ من أعالم
مار جرجــس التي ّ
غصــت بالجماهري
املتوافدة من مختلــف أنحاء البالد لوداع
الكبري روميو لحّ ود.
أن يغيب لحّ ود يف ذكرى االســتقالل
ّ
بالسواد
عن  92عاما ً هو أن يتّشح العيد
ويخيّم الحزن عىل اللبنانيني الذين رافقوا
مســرته املبدعة يف التأليــف والتلحني
ّ
وكأن السواد يأبى
واملرسح االستعرايضّ .
االبتعاد عن اللبنانيني فبات جليســهم
الدائم يرافقهم كالظ ّل عند ك ّل منعطف،
فها هو كبري آخر يرحل عنهم آخذا ً معه
جزءا ً من «الوطن الحلم».
وإن انقســم اللبنانيون يف مختلف
املواضيع مــن سياســيةٍ واجتماعية،
رجــل معطاء قدّم للبنان
وحّ دهم غياب
ٍ
أغاني وأعماال ً صبغــت هويّته الجميلة
وأعطتــه مذاقــا ً يفــوق الوصف فمن
منّا ال يتذ ّكر عروضــه املرسحية الغنيّة
باللوحات الراقصة واألغاني الساحرة ال
سيما أنه من أول مطلقي املرسح الدائم؟
وفــور إعالن الوفــاة ّ
تدفقت كلمات
ً
راثية الراحل
الــوداع والتعليقات املؤثــرة
بأجمل ثناء .ويف اتصال مع «نداء الوطن»،
ع ّلق نقيب الفنانني املحرتفني املمثل جورج
شــلهوب عىل الخرب األليــم بقوله« :فقد
املرسح اللبناني عمالقا ً من عمالقته فهو
من مؤســي املرسح الفني اإلستعرايض
األوبريت .أعطى الكثري من نفسه ووجدانه
وكان صديقا ً عزيزا ً ومحبّاً .فلريحمه الله».
نقيب ممثيل املرسح والسينما واإلذاعة
والتلفزيون نعمه بدوي يشــاركه الحزن
نفســه ،إذ يقول يف رحيل لحّ ود« :خرست
مهرجانات بعلبك ومسارح بريوت ونهضة
ّ
ّ
والخلق
فن الزمن الجميل فارسها املبدع

من مراسم الدفن

مكتشــف النجوم وصانــع املرسحيات
االســتعراضية الكبرية مع كبار النجوم.
«روميو لحّ ود» فخامة االسم تكفي .فنا ٌن
ٌ
ٌ
ّ
وقامة فنية
هامة
وخلق،
شــامل مبدع
كبرية وعظيمة مــن بالدي .أغنى الحركة
الفنية اللبنانيــة والعربية بأرقى األعمال
الرائعة والخالــدة .نتقدّم كنقابة املمثلني
بأح ّر التعازي لعائلته الكريمة وللشــعب
اللبناني وملحبّيه وللشعوب العربية كافة.
لروحه الرحمة و السالم وسيبقى خالدا ً يف
قلوبنا وضمائرنا ووجداننا».
أما رئيسة الكونرسفتوار هبة القوّاس
فنعتــه بقولها« :أعــ ّزي عائلته الصغرية
وعائلته الكربى من موســيقيني وفنانني
خصوصا ً ولبنانيني عموماً ،فربحيله نفقد
ً
قامة مرسحيّة أبدعــت يف تقديم املرسح،
فهو من ح ّرك املرسح نحو إتجاهات جديدة
بأفكار جديدة فكان ســبّاقا ً
مطعّ ما ً إيّاه
ٍ
لعرصه .لم يكن لحّ ود موســيقيا ً أو صانع
مرسح
أغان جميلة بل هو صاحب فكرة أكرب
ٍ
ٍ
غنائي وهــو أحد أعمدة مهرجانات بعلبك.
حالت ظروف اآلونة األخرية دون االستفادة
من خربته الكبرية ،فال املؤسسات استفادت
وال املهرجانات ونشعر اليوم بأننا فقدنا بال

ش ّك شخصا ً مميزا ً يف السينوغرافيا واالخراج
ّ
ولكن
واملوســيقى .لع ّله رحل عنّا بالجسد
أعماله الخالدة ستنري طريقنا بغيابه».
ّ
عــرت لـ»نداء
الفنانة نجوى كرم
ً
قائلة« :كل
الوطن» عن حزنها الشــديد
ما ِم ْش ِيت اإليام منخرس ركن من أركان
الفن اللبناني ،مدرستو رح تبقى إمتداد
ألعمالو يليل ما بتمــوت ،وطيفو مخيَم
عىل الغنية اللبنانية .روميو لحود مدرسة
يف الفن واألخالق.
الله يرحمك وتكون نفسك بالسما».
أما أمني اإلعــام يف نقابة الفنانني
املحرتفــن الفنان طوني كيــوان فقال
معلقاً« :العمر مشوار وال ب ّد لهذا املشوار
من أن ينتهــي .روميو لحود االنســان
املبدع الطيّب والخلوق أعطى الفن صورة
ً
مرشقة يف مجال املرسح واألغنيات .كان
حكيما ً يف آرائه ودائــم التواضع ومثاال ً
جميالً يحتذى بــه للجميع .هو قامة ال
يمكننــا اختصارها بــكال ٍم صغري ،ألنّه
ٌ
عمالق شــهدت براعته كافة ســاحات
املهرجانات يف لبنان وســتبقى ذكراه يف
قلب ك ّل إنسان أحبّ الفن وعشقه».
ال يخفي الفنان نقوال االسطا صدمته

الكربى بوفاة الراحــل ويقول لنا يف وداعه:
«لقد نشأت وترعرعت يف حقبة الفنان املبدع
روميــو لحّ ود وهذا فخ ٌر كبري يل .إنها حقبة
جميلة عاشها جيلنا وشهدنا فيها عطاءات
روميو التي أغنت املرسح اللبناني والفنون
ً
كافة .ويرشّفني شخصيا ً أنه كان معجبا ً بما
قدّمته يف استوديو الفن يف العام  1988وكان
حينها عضوا ً يف لجنة الحكم وساهم بفوزي
يف الربنامج .نســأل لروحــه الرحمة .أما
رسالتنا من بعده فهي أن نحافظ عىل هوية
الفن اللبنانيــة أوال ً والعربية ثانيا ً بأصواتنا
ومسريتنا وحسن اختيارنا ألعمالنا».
وبدوره نعى املايســرو عبدو منذر
لحّ ود مع ّلقــاً« :يوما ً بعد يوم نفقد كبارا ً
أعطوا لبنان صورته الفنية والحضارية
الراقية ليكون عــى الخارطة الثقافية
والفولكلورية والرتاثية العربية والعاملية.
روميــو لحّ ود أنــت أحد هــذه األعمدة
الصلبة القويــة التي تزامنت مع العرص
الذهبي لألغنية اللبنانية واملرسح الغنائي
اللبناني مع جيل الرحابنة وزكي ناصيف
ووديع الصايف وغريهم من الكبار.
وسوف تبقى أعمالك يف قلوب وأذهان
ك ّل محبي األغنية اللبنانيــة العريقة ،ويف

وجدان جمهور ســلوى وصباح ،وكل من
أهديتهم أعمالك وألحانك الخالدة» .ويضيف:
«كان رشفــا ً كبريا ً يل عندمــا وقف روميو
لحود يوم انتخابات جمعيّة مؤلفي وملحّ ني
ونارشي املوسيقى يف لبنان الـ  SACEMيف
العام  2009أمام  412مؤ ّلفا ً وملحّ نا ً معلنا ً
أنه يضع ثقته الكاملة بعبدو منذر ،فكان أن
ترأست الجمعية املذكورة آنفاً .فكيف يل أن
أنىس دعمه الكبري يل؟ أتمنى أن تبقى أعماله
خالد ًة اىل األبد .الله يرحمك يا روميو».
ولــم يقتــر الحزن عىل الوســط
ّ
عــرت املمثلة كارمن
الفني الغنائي فقد
لبّس عــن حزنها مغــ ّرد ًة« :رحيل عظيم
الفن واملرسح #روميو_لحود موجع ،إسم
لبناني كبري التاريخ مش رح ينساه أبداً...
نفسو بالســما تعازيّي أللني وكل عيلته
وللبنان بهيك خســارة» ،فيما رأى املمثل
أن لبنان فقد ركنا ً أساسيا ً
شــادي مارون ّ
من أركانه مع ّلقاً« :مــاذا يمكن أن يقول
التلميذ عن أستاذه يف غيابه غري كلمة وفاء
وتقدير .نحــن تخ ّرجنا عىل يد العمالقة يف
اســتوديو الفن من روميو لحود اىل زكي
ناصيف اىل إيليا أبو شديد اىل هنري زغيب
أطال الله يف عمره ،مضيفاً« :نحِ ّن دائما ً اىل
معنى
تلك الحقبة الذهبية حني كان للفن
ً
وللحياة مغزىً  ...لألســف الشديد نشاهد
العمالقة يرحلون ليح ّل مكانهم األقزام».
أما الفنــان ناصيف زيتــون فغ ّرد
قائــاً« :وداعا ً لعمالق املــرح ،املبدع،
امللحن ،الكاتب… األستاذ #روميو_لحود.
رحيلك خســارة فنية كبرية … وأعمالك
بالقلب بتبقى» نفسك بالسما.
وودّعتــه الفنانة كارول ســماحة
ً
كاتبــة« :تركتنا ورحــت ع درب بعيدة
اســتاذ روميو ...مطرح ما لون األزرق
غاب ...أعمالك رح تبقى شــمس جديدة
تذ ّكرنا بمطــرح ما كنا والد صغار نحلم
بيوم اليل رصنا كبار».

مــــــــن هــــــــو؟
ولد يف بلدة حبالني ،قضاء جبيل عام  ،1930سعى يف مسريته الفنية،
اىل إحياء الرتاث اللبناني وتطويــره وتقديمه إىل الجمهور عرب عروض
مرسحية ورقصات موســيقية فولكلورية ،ما زالت مطبوعة يف ذاكرة
اللبنانيني والعرب حتى اليوم .تلقى تعليمه االبتدائي يف مدرسة القدّيس
يوســف يف عينطورة ،من ثم درس هندسة الديكور يف جامعة «موزار»،
لكن عشقه للمرسح ولألوبرا دفعه اىل التخصص بمجال الـ»سينوغرايف
ميكانيك» يف معهد مونتكامودزو يف ايطاليا.
بــدأت رحلته املهنية يف العام  ،1962بعــد إعداده ألوبريت غنائي
ضمن مهرجانات بعلبك الدولية بعنوان ليايل لبنان .من ثم توالت عليه
العروض الفنية فكانت مرسحية «الشــال» عــام  1962ومرسحية
«مــوّال» ومهرجانــات «األرز» عىل مرسح فينيســيا عــام 1965
و»ميجانا» و»عتابا» أيضا ً عىل املرسح نفسه عام  1966و ،1967من
ثم «ليايل لبنان» و»القلعة» و»فرمان» ضمن مهرجانات بعلبك الدولية
عــام  1967و 1968و .1970جال أوروبا عام  1969عارضا ً أعماله يف
صالة األوملبيا الشــهرية بباريس ويف املرسح الكبري للفنون الجميلة يف
بروكســل ،ترافق ذلك بجوالت كثرية مــع Jeunesses Musicales de
 Franceبــن  1968و 1969و1970من ثم مهرجان بغداد عام 1969

و 1972ومهرجانــات بعلبك الدولية ومرسحيــة «العواصف» ،ضمن
فعاليات مهرجان األرز عام  1971و»فينيقيا  »08عىل مرسح مارتينيز
وغريها الكثري ،منها:
«سنقف سنقف» ،مرسح اإلليزيه1974 ،
«هـرب شـاهــني» ،بعــبدات ،مـرسح تحـت الخيـمة1975 ،
«بنت الجبل» ،مرسح اإلليزيه1977 ،
«اسمك بقلبي» ،مرسح اإلليزيه1978 ،
«أوكسيجني» ،مرسح اإلليزيه1979 ،
«ياسمني» ،مرسح اإلليزيه1980 ،
«نمرود» ،مرسح اإلليزيه1981 ،
«سوبر ستار» ،مرسح كازينو لبنان1982 ،
«حكاية أمل» ،مرسح اإلليزيه1982 ،
«الحلم الثالث» ،مرسح اإلليزيه1985 ،
«ليايل لبنان» ،مهرجان جرش1987 ،
مـهرجانات جبيل1978 ،
بنت الجبل ،مرسح كازينو لبنان1988 ،
«ليايل زمان» ،فندق «ريجنيس باالس»1995 ،

«ياسمني  ،»2مهرجانات بيبلوس1998 ،
«من لبنان»« ،مدرج الذوق» الروماني
عمل أيضا ً يف التمثيل واإلخراج والتلحني واإلنتاج فكانت «اســمك
بقلبي» أول مرسحية مــن تمثيله عام  1977كذلك أخرج فيلم «ملكة
الحب»عــام  1973كما كتــب ولحّ ن أغنيات عدّة منهــا أغنية «يابو
الســواعد» من فيلم «الدنيا نغم» ،عام  1978و»قالويل العيد»من ألبوم
أسعد واحدة للفنانة إليسا عام .2012
أنتج الكثري من األعمال الفنية الخالدة منها« :ميجانا» عام 1974
وفيلم «موّال» عام .1966
والجدير بالذكر أن لحود املخرج العربــي الوحيد الذي دعي إىل حفل
تتويج شاه إيران ،كما انفرد بالذهاب إىل بروكسل بدعوة من البالط امللكي،
ليقدّم حفلة يف مرسح الفنون الجميلة .فهو أوّل مـن أطلق املرسح الدائم
فكان اإلستعراض الكبري بعنوان «موّال» والذي دام لفرتة  11شهراً.
تزوج من الســيدة ليليان بوالن وله منها ابنة تدعى فالريي ،وبعد
وفاة زوجته تزوج من ألكســندرا القطريب شــقيقة الفنانة الراحلة
سلوى القطريب .نال جوائز وأوســمة عدّة منها :وسام األرز الوطني
برتبة ضابط من الرئيس الياس الهراوي سنة .1995
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"ميّاس" ُتبهر "موسم الرياض"
ً
وتلبية ألذواق
الفرق الفنية يف العالم ،وأكثرها تشــويقا ً وإثار ًة
الحارضين .فقد استقدمت رشكة «روافد آيس» فرقة «ميّاس»
إىل املهرجان باعتبارها الفرقة األكثر شــهرة عاملياً ،بعد فوزها
بربنامج املواهب األمريكي  .America’s Got Talentويســتم ّر
«موســم الرياض» تحت شــعار «فوق الخيال» ،وهو املوسم
األكرب يف منطقة الرشق األوسط والعالم العربي ،عرب  15منطقة
ترفيهية ذات طابع مميّز لك ٍّل منها.

ولوحات إستعراضية تخ َّ
ٍ
طت الخيال ،ومن
باحرتافيةٍ عالية
عىل خشبة «مرسح القســم اليوناني» ،تم ّكنت فرقة «ميّاس»
س جماهري «موسم الرياض» ،حيث قدّمت يومَ ي  21و22
من أ َ ْ ِ
ترشين الثاني الحايل عرضا ً ضخمــا ً ع َك َ
س تميُّز فرقةٍ حا َكت
طابعها الفنّي ووصلت به إىل املسارح العاملية.
ومن خالل مشــاركتها هذه ،أ ّكدت الفرقة تنوُّع فعاليات
ٍ
مشاركات ألشهر
«موســم الرياض  ،»2022واشــتمالها عىل

 Motherlandهد ّية ستيف بركات ل ُلبنان
تكريما ً لجــذوره ولوطنه األم لبنان ،وبمُناســبة
عيد اإلستقالل ،أطلق املؤ ّلف وا ُملنتج املوسيقي وعازف
البيانو ستيف بركات معزوفته الجديدة ،Motherland
بالتعاون مع  .Universal Music MENAواســتوحى
بركات هذه املعزوفة النابضة بالحياة ،والتي تجمع بني
األنغام املوسيقية الرشقية والغربية ،من طبيعة لبنان
الرائعة وشعبه املميّز.

وقد شــارك يف هذا العمل عد ٌد مــن الفنانني من
بينهم روني ب ّراك (إيقاع) ،وسام عبد النور عىل العود،
وجوزيف كرم عىل الناي .كما ّ
ضم النشيد «أوركسرتا
براغ الفيلهارمونيّة» بقيادة املايسرتو الربيطاني نيك
رين ،أما التســجيل فلمُهندس الصوت الحائز جائزة
«غرامي» جان هولزنري .وقال ســتيف« :استوحَ يت
فكرة املعزوفــة من الذكرى املئويّة لتأســيس لبنان

الكبــر أي منذ عامَ ــن .وتطوّ َرت إىل تأليف نشــيد
تكريمي هــو بمثابــة رحلة مُفعمة باألحاســيس
حم َلتني إىل جذوري».
يُذكــر ّ
أن  ،Motherlandوهي مــن تأليف وتوزيع
بركات وماسرتينغ بريني غراندمانُ ،
صوِّرت تحت إدارة
ا ُملخرج بدري مجاعص وبمشاركة ا ُملمثلني ريا محفوظ
وكارل يمّ ني.

جــــــــــائــــــــــزة

جائزة فخرية لستيفن سبيلبرغ
يمنح مهرجان «برلني السينمائي» ستيفن سبيلربغ
جائز ًة عن مُجمل مســرته خالل دورته املقبلة يف شباط
ً
 2023التــي تلحظ بربنامجها عروضا ً
اســتعادية ألفالم
املخرج األمريكي .وأوضح املن ّ
ظمون أن تكريم ســبيلربغ
يف الدورة الثالثة والســبعني يعود إىل أن «نتاجه عىل مدى
األعوام الســتني املنرصمة يتّســم بكونه فريدا ً يف تاريخ
السينما العاملية نظرا ً إىل تنوّعه الكبري».
ً
احتفال
فخرية يف
ويتســ ّلم املخرج األمريكي جائز ًة
ٍ

خالل املهرجان الذي يُقام من  16إىل  26شــباط املقبل،
ويُع َرض خالله فيلمه الجديد  .The Fabelmansوشــدّد
مديرا املهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان عىل أن
ستيفن «لم يسحر أجياال ً من املشاهدين يف مختلف أنحاء
العالم فحسب خالل مســرته الفنية املذهلة ،بل أعطى
أيضا ً معنى جديدا ً للســينما كمُصن ّ ٍع لألحالم» .وأضافا:
«لم نجد أفضل من نتاج ســبيلربغ الكبري ليكون بمثابة
البداية الجديدة» التي تحتاج إليها الصناعة السينمائية يف

أعقاب جائحة «كوفيد  .»19 -وســبق للممثّل البالغ 75
عاما ً والذي يُعترب أحد أعظم مُخرجي هوليوود أن ُر ّشــح
 19م ّرة لجوائز الـ»أوســكار» وفــاز بثالث منها ،اثنتان
(أفضل فيلم وأفضــل مخرج) عــن ،Schindler›s List
والثالثة (أفضل مخرج) عن  .Saving Private Ryanوقد
تُضاف إىل رصيده هذا ترشيحات جديدة عن فيلمه الحايل
 The Fabelmansالذي انطلقت عروضه يف ترشين الثاني
الجاري( .أ ف ب)

Fashion
قلقون على حساباتهم ميكيليه يُغادر

Social Media

نجوم

تُثري قرارات إيلون ماسك واملستقبل
املجهول لـ»تويرت» قلق نجوم الشــبكة
االجتماعية الذين يخشــون خســارة
مُتابعيهم ،وقد أورد املشــاهري عناوين
حساباتهم الرســمية عىل مواقع أخرى
لتمكــن جمهورهم مــن االنتقال إليها
ّ
املنصة
يف حال خرسوا صفحاتهــم عىل
ذات الطــر األزرق .وكانــت النائبــة
األمريكية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز
أوّل مَ ــن بادر إىل هذه الخطــوة ،مغ ّرد ًة
عرب حســابها الذي يتابعه  13.4مليون
مســتخدم« :كخ ّ
طةٍ بديلةٍ  ،تابعوني عرب
حساب @ AOCيف انستغرام ،أو يمكنكم
االشرتاك بخدمة الرســائل اإللكرتونية
التي سأُفيدكم من خاللها بكل املنصات
االجتماعية التي سأنض ّم إليها».
ولم يَعُ د مستقبل «تويرت» مضمونا ً

ويثري جدال ً واسعا ً منذ ّ
تول ماسك اإلدارة
واتخاذه قرارات ،بدءا ً من رصف مو ّ
ظفني
وصوال ً إىل إعادة تفعيل حســاب الرئيس
ّ
املنصة.
األمريكي السابق دونالد ترامب يف
ِّ
املؤســس ا ُملشــارك ملنصة
لم يرتدّد
«إيثريــوم» فيتاليك بوترييــن يف توجيه
مســتخدميه البالغ عددهم  4.6مليارات
شخص إىل شــبكات اجتماعية بديلة .ويف
مجال املوضة ،غادرت ماركة «بالنسياغا»
ّ
املنصة منذ
وعارضة األزياء جيجي حديد
استحواذ ماسك عليها ،ويمكن ُملحبّيهما أن
يُتابعوهما عرب حسابَيهما يف «انستغرام»
ولديهمــا عليها ماليني املســتخدمني .إىل
ذلك ،ألغى العب ألعــاب الفيديو املبارشة
الفرنيس أنطوان دانيال حسابه يف «تويرت»
الذي يعود إىل العــام  2012ويتابعه 1.2
مليون مستخدم( .أ ف ب)

تناقلت بعض املصــادر والصحف
الربيطانية البارزة خربا ً مفاده أن مدير
التصميــم لدى دار «غوتــي» التابعة
ملجموعة «كريينغ» الفرنســية للسلع
الفاخرة أليســاندرو ميكيليه ســيَرتك
منصبَه .ومــن ا ُمل َّ
توقع صدور بيان من
الدار بهذا الصدد ،فيما لم تُع ّلق مجموعة
«كريينــغ» التي تســتحوذ عىل املاركة
اإليطالية عىل املوضوع .وحسب املصادر،
كان قد ُ
طلب مــن ميكيليه أخريا ً إجراء
تغيري بالتصاميم إلنعاش املاركة ،نزوال ً
عند رغبة الرئيس التنفيذي للمجموعة
فرنســوا أنــري بينــو .ورأى مكتب
«برنســتاين» للدراســات االستشارية
أن «هذا الخرب ســار جداً» ،مضيفا ً ّ
ّ
أن
«غوتيش» تعاني من عدم إحداث تجديد

يف املاركة ،و»أليســاندرو ميكيليه يُنجز
العمل نفسه منذ سبع سنوات».
يُشار إىل أن سعر سهم «كريينغ» يف
بورصة باريس انخفض بنسبة 0.52%
ووصل إىل  540.10يورو( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

أنت تتمتع حاليّا ً بحماية
تع ّزز الثقة بالنفس وتقوّي
املعنويات ،وتكون مصدر الدّعم
والثبات يف هذه العالقة.

قد تعيش مخاوف ال اساس
لها وتختلق لنفسك ازمة لشدة
توترك وتفقد قدرتك عىل تحليل
الواقع بشكل منطقي.

تصغي إىل كالم إيجابي وتتلقى
عرضا ً جيدا ً يعيد إىل قلبك
االطمئنان ،وتتاح لك فرصة
توقيع عقد جيد وطويل األمد.

قد ترتاجع العالقة اليوم بسبب
بعض التأخري يف اتخاذ القرارات
املناسبة بالنسبة إىل املستقبل.

ّ
تحقق انتصارت مهمّ ة يف العمل،
وإنجازا ً مهما ً يس ّلط عليك الضوء
ويثري اإلعجاب بقدراتك.

تكثر أحالمك هذا اليوم
وتسعى إىل تحقيق الكثري
من الطموحات العاطفية.

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

توقع بعض الفرص الجيدة
ّ
وتحيك إزاء
التي قد تفاجئك
الخيارات املتعدّدة.

تربكك بعض مواقف الرشيك
وتضعك يف موقف أضعف وتثري
معه نقاشات حامية.

قد ّ
يفس بعضهم كالمك عىل غري
معناه الحقيقي ،فتجد نفسك
مضطرا ً للدفاع عن النفس أو
إلثبات الحقيقة.

تش ّع جاذبية وتستقطب
املعجبني واملعجبات ،تَ ّ
وقع أخبارا ً
عاطفية جيّدة تفرحك كثرياً.

تتمتع باملقوّمات إلحداث
تغيريات رضورية ومفيدة
يف مجالك املهني ،ويحالفك الحظ
الجتياز العقبات املستجدة.

تصل إىل ب ّر األمان مع الرشيك،
إبتعد عن املغامرات املتهوّرة
واألفكار الخيالية التي قد
تسبب لك املشاكل.
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بوتين يخشى اإلنسحاب
منذ ستين سنة ،حل ّ البيت األبيض والكرملين أخطر أزمة نووية في
الحقبة المعاصرة بطريقة سلمية .لم ترغب أي قوة منهما في أن
ينتهي الخالف على موقع الصواريخ السوفياتية في كوبا باندالع
الحرب ،لكن هدّد الطرفان باستعمال العنف دفاعًا عن مصالحهما.
ال يبحث بعض المراقبين اليوم عن دروس مفيدة من ذلك االشتباك
القديم إلخماد الحرب في أوكرانيا لمجرّد أن الصراع الراهن يتزامن مع
ذكرى أزمة الصواريخ الكوبية .ألمح الرئيس الروسي فالديمير بوتين
إلى احتمال أن يتخذ الصراع
منحى نوويًا منذ أن أعلن عن غزو أوكرانيا
ً

في شهر شباط الماضي .ثم كرر هذا التهديد بعدما سارع العالم
الغربي وحلفاؤه في آسيا إلى مساعدة أوكرانيا ،وعندما بدأت الحرب
تتخذ مسارًا سيئًا بالنسبة إلى الروس .في  21أيلول ،حذر بوتين من
استعداد الكرملين الستخدام «جميع أنظمة التسلّح المتاحة» لحماية
«وحدة األراضي» الروسية و»استقالل روسيا وحريتها» .وبما أن أيًا من
دول الناتو لم ُيهدد وحدة األراضي الروسية أو استقالل البلد وحريته،
بدا ذلك التصريح أشبه بتهديد نووي متعمد أو خدعة خطيرة في
أفضل األحوال.

تـــيـــمـــوثـــي نـــفـــتـــالـــي

الرئيسان فالديمري بوتني وجو بايدن
كبريان بما يكفي لتذ ّكر أزمة الصواريخ
الكوبية .سبق وأعلن بايدن أنه يفكر بتلك
األزمة يف خضم ســعيه لتحديد طبيعة
الرد األمريكــي عىل العــدوان الرويس.
خالل حدث ســيايس لجمع التربعات يف
نيويورك ،يف شــهر ترشيــن األولّ ،
عب
بايدن عن قلقــه من وقوع كارثة نووية
مريعة هي األكرب منذ ستني سنة.
لكن يحمل الرئيســان عــى ما يبدو
رأيــا ً مختلفا ً حول الــدروس التي يمكن
استخالصها من أزمة الصواريخ الكوبية.
من وجهة نظــر بايدن وعــدد كبري من
خطاب الرئيس األميركي جون ف .كينيدي عام  1962حول أزمة الصواريخ الكوبية
املحللني األمريكيــن ،كان حل تلك األزمة
الحاكــم (كان يُع َرف حينهــا باللجنة
النهاية ،فشلت جهود خروتشوف الرامية
بشكل أسايس عىل االحرتام املتبادل،
يرتكز
ٍ
التنفيذية الدائمة)ّ .
إىل اعتبــار أحداث ترشيــن األول 1962
تبي يف مرحلة معينة
والرغبــة املشــركة يف تجنــب الحرب،
شكالً من االنتصار .بعد سنتني عىل أزمة
أن خروتشــوف هو الذي اتخذ الخطوة
والتفــاوض الذكي واملرن الذي ســمح
َ
الصواريــخ الكوبية ،أُقيل خروتشــوف
األوىل لتنفيذ االنســحاب يف املايض .بعد
للطرفني بحفظ ماء الوجــه .قال بايدن
من منصبه بقرار مــن زمالئه يف اللجنة
يومَ ني فقط عــى إلقاء
يف حفل جمــع التربعات:
التنفيذية الدائمة بســبب قلة كفاءته.
كينيدي خطابــه املؤثر
«نحن نحاول اكتشــاف
يدرك بايدن أهمية الحنكة السياسية لحل
حيث طالب موسكو بنزع
العوامــل التــي تجعــل
أزمة الصواريخ الكوبيــة ،لكن يعتربها
صواريخهــا النووية من
بوتني يبطئ مســاره».
بوتني يف املقابل مؤرش ضعف.
كوبا ،جمع خروتشــوف
يبدو أنه يعترب نفســه يف
يف الشــهر املايض ،أكد بوتني مجددا ً
زمالءه يف اللجنة التنفيذية
موقف مشــابه ملا واجهه
بعد سنتين على أزمة
عىل رأيــه الحقيقي بأزمــة الصواريخ
الرئيس جون ف .كينيدي الصواريخ الكوبية أُقيل الدائمة إلبالغهم برضورة
وانسحاب خروتشــوف حني أجاب عىل
املوافقة عىل طلب كينيدي
حــن اضطر ملســاعدة
الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف من منصبه
ســؤال طرحه الصحايف الرويس وخبري
إذا أرادوا تجنــب الحرب.
بقرار من زمالئه
السياسة الخارجية ،فيودور لوكيانوف،
أمام هــذا املوقف املهني،
خروتشوف لتبديد احتمال
حاول خروتشــوف أيضا ً
خــال مقابلــة رصيحة دامــت لثالث
إطالق رصاع شامل وحرب
في اللجنة التنفيذية
ســاعات يف نادي «فالداي» للنقاش .يف
نووية .سأل بايدن« :أين الدائمة بسبب قلة كفاءته أن يجد حالً لزيادة قدرته
يجــد (بوتــن) مخرجا ً
إشارة إىل ذكرى أزمة الصواريخ الكوبية،
عىل حفــظ ماء وجهه يف
طلب لوكيانوف مــن الرئيس بوتني أن
العالم االشــراكي ومنع
لنفسه؟ متى يجد نفسه
ٍ
يضع نفســه مكان خروتشــوف قائالً:
الحرب مع الغرب.
موقف يجعله يخرس ماء الوجه ويفقد
يف
«يصــادف يــوم الغد الذكرى الســتني
يميل األمريكيــون إىل تذ ّكر النتيجة
أيضا ً سلطته املؤثرة داخل روسيا»؟
ألهم يوم يف أزمــة الكاريبي ،حني قررنا
الســلمية لتلك الجهود ،لكن أدرك القادة
لكن ال يوافق بوتني عىل هذه النسخة
االنسحاب» .أجاب بوتني« :مستحيل! ال
الروس حينها معنى اإلهانة التي رافقت
من األحــداث ،علما ً أنــه كان قد أعطى
يمكنني أن أضع نفيس مكان خروتشوف
الرتاجع أمام الواليــات املتحدة ،ويعرف
موافقتــه منذ عقدَيــن تقريبا ً عىل رفع
يف أي لحظة».
القادة املعــارصون معناهــا اليوم .يف
الرسية عــن املكتب الســيايس للحزب

حول هذه املسألة ،نحن مستعدون لذلك.
فلنبدأ بهذه الخطوة».
رغم غياب أي قواســم مشــركة
واضحة بني الغزو الرويس الحايل ألوكرانيا
وأزمة الصواريخ الكوبية منذ  60ســنة
(تشــمل الحالة األوىل غزوا ً تقليديا ً لبلد
مجــاور من جانب قــوة عظمى ،بينما
استُ ِ
عمل بلد حليف ،عىل بُعد آالف األميال،
لتهديد قوة عظمى باألســلحة النووية
يف الحالة الثانيــة) ،من الالفت أن يحمل
بوتني وبايدن هذه النظــرة املختلفة إىل
نوعية القيادة يف تلك األزمة.
ليس مفاجئا ً أن يعترب الروس ،وعىل
رأســهم بوتني ،أزمة الصواريخ الكوبية
فشالً للكرملني .أوقف خروتشوف خطة
إنشاء قاعدة صواريخ سوفياتية يف كوبا
مقابل مكاســب ضئيلة جــدا ً اقترصت
عىل وعد شــفهي من الرئيس األمريكي
باالمتنــاع عن غــزو الجزيــرة ونزع
الصواريــخ األمريكية التي كانت لتصبح
ٍ
وقت قصري وما كان يُســمَ ح
بالية بعد
ال يريد بوتني أن يقارنه أحد بزعيم
للسوفيات بمناقشــة موضوعها علناً.
سابق اتخذ قرار االنسحاب .رسعان ما
من الطبيعي أيضا ً أن يتأثر حاكم مستبد
مثل بوتني باعتبار أزمة كوبا الحقا ً سببا ً
كشــف الرئيس الرويس معطيات أخرى
عن مواقفه .هو أبدى استعداده لقيادة
لتنحية خروتشوف يف العام .1964
املفاوضــات ،كما فعل
يف املقابلــــة مــع
خروتشوف مع الواليات
لوكيانــوف ،دافع بوتني
املتحــدة ،لكنــه ليس
عن ضــم أربعة أقاليم يف
مســتعدا ً إلنهاء األزمة
رشق أوكرانيا وجنوبها،
الراهنــة يف أوكرانيــا.
يف شــهر أيلول ،واعترب
عىل غرار خروتشوف يف
املعســكر الــذي يدعم
رغم غياب أي قواسم
العام ّ ،1962
عب بوتني مشتركة بين الغزو الروسي سيادة أوكرانيا يف الواليات
عــن قلقه مــن وضع
املتحدة وأوروبا منافقاً،
الحالي ألوكرانيا وأزمة
املنافسة االسرتاتيجية
فقــال« :نحــن نالحظ
الصواريخ الكوبية يحمل
مع الواليــات املتحدة،
أن عمليــات ديمغرافية
لكنه ليس مســتعجالً بوتين وبايدن هذه النظرة وسياســية واجتماعية
للجلوس مع املسؤولني المختلفة إلى نوعية القيادة معقدة تحصل يف البلدان
األمريكيني إلخماد التوتر
الغربيــة .هذا شــأنهم
النــووي املتصاعد ،عىل
الداخيل طبعاً .ال تتدخل
عكس خروتشوف .قال بوتني يف مقابلته
روسيا يف هذه املســائل ولن تتدخل يوماً.
مع لوكيانوف« :يف شهر كانون األول من
عىل عكس الغرب ،نحن ال نتطفل عىل أحد.
الســنة املاضية ،اقرتحنا عىل األمريكيني
لكننا نأمل يف أن تطغى املواقف الرباغماتية
متابعــة الحــوار حــول االســتقرار
وأن يصبــح الحوار بني روســيا والغرب
االســراتيجي ،لكنهم لــم يعطونا أي
التقليدي األصيل مســاهمة مهمة لبناء
جواب ...إذا أراد أي طــرف أن يحاورنا
نظام عاملي متعدد األقطاب».

لكن مــا معنى «الغرب التقليــدي األصيل»؟ كان بوتني
يشري حتما ً إىل الحزب الجمهوري يف الواليات املتحدة وأحزاب
يمينية أخرى يف أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية .من الواضح
أنه كان يتوقع أن تُ ّ
غي االنتخابات األمريكية النصفية املشهد
السيايس يف البلد وتُضعِ ف الدعم األمريكي ألوكرانيا .لكن بعد
النتائج القوية واملفاجئة التــي حققها الحزب الديمقراطي
بقيادة بايدن ،أصبح هذا االحتمال أقل واقعية اليوم .مع ذلك،
ال يبدو بوتني مقتنعا ً بقــوة تصميم األمريكيني واألوروبيني،
عىل عكس خروتشــوف يف ذروة أزمــة الصواريخ .يف مطلق
األحوال ،يرفض بوتني أن يقارنه أحد بخروتشوف خالل تلك
األزمة ألنه ليس مســتعدا ً بعد للتخيل عن أهدافه األساسية،
رسع نشوء أزمة ال تبدو
مع أن السعي إىل تحقيق تلك األهداف ّ
قابلة للحل ،وهي من صنع الرئيس الرويس شخصياً.
لم يكن حــل األزمة يف العام  1962ينجــم عن الحنكة
األمريكية ،بل إنه اشــتق يف املقام األول من خوف روسيا ثم
ســيطرة املواقف الرباغماتية .قد تكون الخســارة األخرية
يف «خريســون» ،يف جنوب أوكرانيا ،ونجــاح الديمقراطيني

النســبي يف االنتخابات النصفية األمريكيــة ،دافعا ً منطقيا ً
لتشــجيع الكرملني اليوم عىل إعادة تقييم الوضع بطريقة
براغماتية .منذ بضعة أســابيع ،كان بوتني يعترب االنسحاب
من املقاطعة األوكرانية الوحيدة التي نجحت قواته العسكرية
يف السيطرة عليها فكرة غري واردة بأي شكل .اختلف الوضع
اآلن ،لكن ال يشري هذا االنســحاب إىل رغبة روسيا يف إخماد
حدّة الرصاع .أصبح إقناع الشــعب الرويس بتنفيذ انسحاب
اســراتيجي واســع النطاق أكثر صعوبة بعد قرار بوتني
الجريء بضم أربعة أقاليم (بما يف ذلك «خريســون») .عىل
عكس خروتشــوف ،زاد بوتني مخاطر تأجيج املواجهة حني
بدأت مناوراته تنهار .مــن األصعب عليه إذا ً أن يرتاجع اآلن
ويحفظ مــاء وجهه .كذلك ،ال يرغب الرئيس الرويس عىل ما
يبدو يف إبطاء مساره ،حتى اآلن عىل األقل .عىل بايدن والفريق
الذي يدعو البيت األبيض إىل الضغط عىل كييف للتفاوض مع
موسكو أال ينســيا هذا االختالف يف املواقف يف أي لحظة .ال
تشبه الحرب الراهنة يف أوكرانيا أزمة الصواريخ الكوبية ،وال
يشبه بوتني خروتشوف يف يشء.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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«"المالية"» ُتباشر تطبيق الزيادات الضريبية الواردة في الموازنة
خـــالــد أبـــو شــقـــرا
مع دخــول موازنة  2022حيــز التنفيذ بدأت
وزارة املاليــة بتطبيق اآللية الجديدة الحتســاب
رضيبة الدخل .فالرواتب التي تدفع بالدوالر النقدي
تحول إىل اللرية اللبنانية عىل أســاس سعر منصة
صريفة ،وتدفــع عليها الرضيبة وفق الشــطور
املعدلة .فيما تحتســب األجور املو ّ
طنة بالدوالر أو
التي تدفع بشيك ،عىل أساس التعميم 8000( 151
لرية اليوم) .وتحوّل الرواتب ببقية العمالت األجنبية
إىل الدوالر وفقا ً ملتوســط التحويــل بني العمالت
األجنبية مقابل الدوالر ،ومن ثم تحول تلك الرواتب
إىل اللرية اللبنانية وفق ســعر صريفة .إن كان من
الصعب الجــزم بمقدار الزيــادة يف االيرادات التي
ستضيفها هذه اآللية عىل الخزينة ،نتيجة التهرب
والتهريب ووجود أكثر من  65يف املئة من االقتصاد
بـ»االســود» ،فهل تعتــر أكثر عدالة بالنســبة
للمكلفني؟
مما ال شــك فيه أنها تعترب أكثــر عدالة عىل
أصحاب املداخيــل ،خصوصا ً إذا ما قورنت بالقرار
املتخذ مــن مديرية الواردات يف العام املايض ،والذي
نص عىل احتساب رضيبة الدخل عىل أساس سعر
رصف السوق ملن يتقاىض دخلة بالعملة االجنبية.

وقتها لم تكن الشــطور والتنزيــات العائلية قد
عدّلــت بعد .أما اليوم فقد ارتفع بحســب موازنة
 2022التنزيل العائيل للفرد من  7.5ماليني ،إىل 37
مليونــا ً و 500ألف لرية .ومن  500ألف لرية إىل 2.5
مليون لرية عىل الولد الواحــد .كما ارتفع التنزيل
عىل الزوجة إىل  12.5مليوناً .أما بالنسبة للشطور
فقد زادت بشكل الفت ،وحددت بحسب القرار عىل
الشكل التايل:
 %2عىل الرواتب التي تقل عن  6ماليني لرية.
 %4عن الرواتب بني  6و 15مليون لرية.
 %7عىل الرواتب بني  15و 30مليون لرية.
 %11عىل الرواتب بني  30و 60مليون لرية.
 %15عىل الرواتب بني  60و 120مليون لرية
 %25عىل الرواتب التــي تتخطى  225مليون
لرية.
وعليه تحتســب رضيبة الدخل عىل االيرادات
الصافية الخاضعة للرضيبة( .صايف االيراد = التنزيل
العائــي ( 37.5مليون لرية)  -املبالغ املســموح
تنزيلها قبل احتساب الرضيبة (عن الزوجة واالوالد
يف حال وجودهم)  -مجمــوع االيرادات الخاضعة
للرضيبة.
وبالتايل فــان مجموع الرضيبــة املتوجبة =
معدالت الرضيبة (الشطور التصاعدية) * االيرادات

الصافيــة الخاضعة
للرضيبة.
الخبــر املجاز
يف املحاســبة االستاذ
جعفر ســامة اعترب
أن تأثري هذه الرضيبة
ســيكون بشــكل أسايس
عىل الرواتب املدفوعة بالعملة األجنبية .فهذه
الرضيبة تصاعديــة وتعترب من حيث
الشكل أكثر عدالة بالنسبة للمكلفني،
وتحديدا ً من فئــة املوظفني ،نتيجة
زيادة عدد الشطور التي تحتسب عىل
أساسها.
إال أن الســؤال الذي ال يوجــد جواب عليه بعد
هو إن كانت اآللية الجديدة تخدم االجري وأصحاب
الدخــل املحدود من حيث املضمــون .و»هذا ما ال
يمكن معرفته اآلن وقبل إجراء الدراسات الالزمة»،
بحسب خبري املحاسبة املجاز والعضو يف «جمعية
مدراء مؤهلون ملكافحة الفســاد» جوزيف متّى.
ذلــك الن رضيبــة الرواتب واالجــور هي رضيبة
سنوية ،تحتســب بشــكل فصيل .وهي ستطبق
بحســب تعاميم املالية بمفعول رجعي من تاريخ
 2022/1/1أي من بداية العام الجاري.

الســؤال البديهي الذي يطرح مع أي زيادة يف
الرضائب هو :هل عائداتها تفوق ثقلها عىل املكلفني
الرشعيــن؟ ففي ظل نســب التهــرب الرضيبي
الكبرية ،وسيطرة االقتصاد غري الرشعي عىل أكثر
من نصف االقتصاد ،ووجود  62يف املئة من القوى
العاملة يف القطاع غــر النظامي ،يصبح رضر أي
زيادة رضيبية أكثر من فوائدها .فهي ســتقتطع
من حساب االقتصاد القانوني ،واالجري «اآلدمي»،
ســرهق املكلفني ،ولن تزيد ايــرادات الدولة كما
تتوقع الدراسات االكتوارية ،هذا إن وجدت.

اعتبر أن الفراغ السياسي يزيد تأخير التوصل ألي اتفاق بشأن حل األزمة

البنك الدولي 5،4% :إنكماش الناتج المحلّي في 2022
أعلن البنك الدويل أنه «بعد مرور أكثر
من ثالث سنوات عىل نشوب أسوأ أزمة
اقتصادية ومالية يف تاريخ لبنان ،ال يزال
الخالف بني األطراف املعنية الرئيســية
حول كيفيــة توزيع الخســائر املالية
يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إىل
اتفاق بشأن خطة إصالح شاملة إلنقاذ
البالد» ،معتربا ً أنّه «من املرجَّ ح أن يؤدي
الفراغ الســيايس غري املسبوق إىل زيادة
تأخــر التوصل ألي اتفاق بشــأن حل
األزمة وإقــرار اإلصالحات الرضورية،
مما يعمِّ ق محنة الشعب اللبناني».
ّ
وتوقع يف عــدد خريف العام 2022
من تقرير «مرصــد االقتصاد اللبناني»
املعنــوَن «حان الوقت إلعــادة هيكلة
القطاع املرصيف عىل نحو منصف» الذي
صدر أمس ،أن ينكمــش إجمايل الناتج
املحيل الحقيقي بنســبة  5,4يف املئة يف
العام  ،2022بافرتاض اســتمرار حالة
الشلل السيايس وعدم تنفيذ اسرتاتيجية
للتعايف».
ويُضيف أنّه «نظــرا ً لتوافر بيانات
أفضل مما كان متوقعا ً ســابقاً ،فإنه
يعدِّل تقديراته النكماش إجمايل الناتج
املحــي الحقيقي لعــام  2021إىل  7يف
املئة (مقابل نسبة  10,4يف املئة املقدرة
سابقاً) .وقد قىض االنكماش يف الناتج

املحيل اإلجمايل الحقيقي الذي شــهده
لبنان منذ العــام  2018والبالغ 37,3
يف املئة ،وهو يُعد من بني أســوأ معدالت
االنكماش التي شــهدها العالم ،عىل ما
تحقق مــن نمو اقتصادي عىل مدار 15
عاماً ،بل ويقــوض قدرة اإلقتصاد عىل
التعايف».

إنخفاض قيمة الليرة

وتابــع التقرير« :رغــم تدخالت
مرصف لبنــان ملحاولة تثبيت ســعر
الرصف يف الســوق املوازية عىل حساب
االحتياطــي بالعمــات األجنبية اآلخذ
يف التناقص ،فــإن االنخفاض الحاد يف
قيمة اللرية اللبنانية مســتمر ( 145يف
املئة خالل األشــهر العرشة األوىل من
العام  )2022مما أدى إىل دخول معدل
التضخم يف خانة املئــات منذ تموز
 2020وي َّ
ُتوقع أن يبلغ متوســطه
 186يف املئــة يف العام  ،2022وهو
من بني أعىل املعدالت عاملياً .ويُعد
لبنان من أكثــر البلدان ترضُّ را ً
من التضخــم الذي طرأ مؤخرا ً
عىل أسعار املواد الغذائية التي
تتأثر بها بشكل خاص األرس
الفقرية واملحتاجة إذ تش ِّكل
نسبة كبرية من نفقاتها يف

ظل التآكل الشديد لقوتها الرشائية».
ورأى التقرير أنه «مع زيادة الخسائر
املالية عن  72مليــار دوالر ،أي ما يعادل
أكثر مــن ثالثة أضعاف إجمــايل الناتج
املحيل يف العام  ،2021فإن تعويم القطاع
املــايل بات أمرا ً غري قابــل للتطبيق نظرا ً
لعدم توفر األمــوال العامة الكافية لذلك؛
فأصول الدولة ال تســاوي ســوى جزء

تعويم القطاع المالي بات غير
قابل للتطبيق نظرًا لعدم توفر
األموال العامة الكافية لذلك

بسيط من الخسائر املالية املقدَّرة ،كما ال
تزال اإليرادات املحتملة من النفط والغاز
غري مؤ َّكدة ويحتاج تحقيقها سنوات».
أضاف« :يفتقر تعويم القطاع املايل
إىل اإلنصاف كذلك؛ فمن شــأن مطالبة
عامة املواطنني بتعويض املساهمني يف
البنوك واملودعني األثريــاء أن تؤدي إىل
إعادة توزيع الثروة مــن األرس األفقر
إىل األرس األغنى .عــى أية عملية إعادة
هيكلــة ذات مصداقية أن تعتمد مبادئ
اإلنصاف والعدالة لضمان حماية دافعي
الرضائب وصغار املودعني الذين تحملوا
حتى اآلن وطأة هــذه األزمة .ويتماىش
هــذا مع أفضــل املمارســات العاملية
الســراتيجيات إعــادة هيكلة القطاع
املرصيف التي تدعو إىل اإلعرتاف بالخسائر
الكبرية ومعالجتها بشــكل مســبق،
واحــرام ترتيب املطالبــات ،وحماية
صغار املودعــن ،واالمتناع عن اللجوء
إىل املوارد العامة .ويُعد الحل املتمثل يف
خطة إعادة هيكلة القطاع املرصيف
قائمة عــى ترتيــب الدائنني ،إىل
جانب إجراء إصالحات شاملة،
هو الخيار الواقعي الوحيد أمام
لبنان لطــي صفحة نموذجه
اإلنمائي غري املستدام».
وتعليقا ً عىل ذلك ،قال

جان  -كريستوف كاريه املدير اإلقليمي
لدائرة املــرق يف البنك الدويل ّ
إن «عمق
األزمة واستمرارها يقوضان قدرة لبنان
عىل النمو ،إذ يجري استنفاد رأس املال
املادي والبرشي واالجتماعي واملؤسيس
والبيئــي برسعة وعىل نحــو قد يتعذر
إصالحه .كما دعونا مرارا ً وتكراراً ،عىل
لبنان اعتماد حل منصف وشــامل عىل
وجه الرسعة يعيد اإلســتقرار للقطاع
املــايل ويضــع االقتصاد عىل مســار
التعايف».
ويشــتمل التقرير عىل قســمني
خاصني .يقيّم القســم الخاص األول،
وهو بعنــوان «البلــدان املقارنة عىل
مستوى العالم :األزمة أكرب من مجموع
مكوناتها» ،مدى حــدة األزمة يف لبنان
من خالل مقارنتها بمجموعة مختارة
من الدول الهشــة واملتأثرة بالرصاعات
ويخلُــص إىل أن أداء االقتصــاد الكيل
يف لبنان أســوأ من أداء هذه املجموعة
املحددة من الــدول (زيمبابوي واليمن
وفنزويال والصومــال) أو يضاهيها يف
أحسن األحوال .ويحلل القسم الخاص
الثاني «الدولــرة يف لبنان» ويخلُص إىل
أن األزمة الحالية ســتع ِّزز عىل األرجح
مســتويات الدولرة املرتفعة ،حتى بعد
تحقيق التعايف.

المس بتعويضاتهم
عمال المخابز يطالبون بعدم
ّ
ّ

 3،120ماليين ليرة سعر طن الترابة

بحث رئيس نقابة عمّ ال املخابز يف بريوت وجبل لبنان شحادة املرصي مع رئيس نقابة عمّ ال األفران
رس النقابة طاهر تحصلــدار ،يف أوضاع عمّ ال املخابز واألفران ،واملذ ّكرة
يف الشــمال أحمد البيطار وأمني ّ
الصادرة عن وزير العمــل يف حكومة ترصيف األعمال مصطفى بريم لتطبيــق قانون العمل عىل عمّ ال
األفران ومتابعة النقابات العمالية شــؤون العمّ ال وحماية العاملــن يف املهنة ،وإبالغ وزارة العمل عن
املخالفات الحاصلة ،وكذلــك الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كل املعلومات عن املخالفات مقرونة
باملستندات املثبتة.
ّ
املحقــة واملرشوعة واملعاناة التي عانوهــا من عرشات األعوام
فاملذكــرة أنصفت العمّ ال ملطالبهم
وتركهم املهنة واللجوء ملهن أخرى بسبب عدم تطبيق قانون العمل عىل العمّ ال.
وإثر اللقاء ،زار املجتمعون رئيس نقابة أصحاب األفران يف الشمال النقيب طارق املري يف مكتبه ،وت ّم
البحث يف شــؤون العمال وأوضاعهم ويف ســفر العمّ ال األجانب وتطبيق قانون العمل عىل عمّ ال األفران
وتسجيل العمّ ال يف الضمان االجتماعي وعدم ّ
املس بالتعويضات العائلية املستحقة للعمال تحت أي ذريعة
وتدريب ،وتأهيل العمّ ــال اللبنانيني للح ّد من البطالة وتأمني فرص العمــل للعاطلني عن العمل .وأ ّكدوا
«املتابعة مع وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان االجتماعي لشؤون وقضايا جميع عمّ ال املخابز واألفران،
ومواصلة الحوار مع نقابات أصحاب املخابز واألفران لتطبيق قانون العمل عىل العمّ ال».

حدّدت وزارة الصناعة سقف سعر مبيع طن الرتابة السوداء (باب املصنع) بـ 3,120ماليني لرية لبنانية،
«عىل أن يعمل بهذا الســعر اعتبارا ً من اليوم ولغاية الثالثاء  2022/11/29ضمناً .ال يشــمل السعر املذكور
أعاله الرضيبة عىل القيمة املضافة» .وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الرتابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.

النفط يهوي أكثر من 4%
واصلت أســعار العقود اآلجلــة للنفط إنخفاضها
أمس ،مرتاجعة أكثر من نســبة  ، 4%بعد تقارير أفادت
باحتمال أن يكون سقف ســعر الخام الرويس أعىل من
الســعر الحايل يف البالد .وبالتحديــد  ،فإن خام القياس
الرويس « ،األورال»  ،يباع حاليا ً بسعر  60دوالرا ً للربميل،
يف حني تشري التكهّ نات إىل أن الح ّد األقىص قد يت ّم تحديده

بني  65دوالرا ً و  75دوالرا ً للربميل.
وبالنسبة اىل عقود شهر كانون الثاني ،انخفض خام
 )West Texas Intermediate (WTIبنسبة  3.92%للبيع
بسعر  77.02دوالراً .يف الوقت نفسه ،انخفض خام برنت
لتسليمات الشهر نفسه بنسبة  3.71%ليصل إىل 85.09
دوالرا ً للربميل ،ويقفل مسا ًء عىل  84.37دوالرا ً .
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البرلمان األوروبي يُعلن روسيا "دولة راعية لإلرهاب"
ويتعرّض لـ"هجوم"
تعــ ّرض موقــع الربملــان األوروبي
اإللكرتوني لـ"هجوم ســيرباني" أمس بعد
وقت قصري من موافقة النــواب عىل قرار
يصف روسيا بأنها "دولة راعية لإلرهاب".
وكتب الناطق باســم الربملان خاومي دوش
عىل "تويرت" أن املوقع استُهدف بـ"هجوم
 "DDOSالذي كثّــف الحركة عىل املوقع ما
أدّى إىل تع ّ
طل الشبكة ،مشريا ً إىل أن "الفرق
التقنية تعمل عىل ح ّل املشكلة يف أرسع وقت
ممكن".
وغ ّردت رئيسة الربملان روبرتا ميتسوال:
"الربملان األوروبي يتع ّرض لهجوم إلكرتوني
ّ
معقد .تبنّته جماعــة موالية للكرملني" ،يف
حني كشف مصدر يف الربملان لوكالة "فرانس
بــرس" أن الهجــوم كان "األكثر تعقيدا ً يف
ّ
املؤسسة.
التاريخ الحديث" الذي يستهدف
واعتمد الربملــان األوروبي قرارا ً يصف
روسيا بأنها "دولة راعية لإلرهاب" ،داعيا ً
دول االتحاد األوروبي الـــ 27إىل أن تحذو
ّ
النص الذي أق ّر يف سرتاســبورغ
حذوه .ويف
بغالبيــة  191صوتا ً مقابــل معارضة 58
صوتــا ً وامتناع  44عــن التصويت ،وصف
النواب األوروبّيون روسيا بأنّها "دولة راعية

لإلرهاب ودولة تستخدم وسائل إرهابية".
واعتــروا أن "الهجمــات والفظائع
املتعمّ دة التــي ارتكبها االتحاد الرويس ض ّد
الســكان املدنيني يف أوكرانيا وتدمري البنية
التحتيــة املدنية وغريها مــن االنتهاكات
الجســيمة لحقــوق اإلنســان والقانون
اإلنساني الدويل ،ترقى إىل أعمال إرهابية"،
فيما رحّ ب الرئيــس األوكراني فولوديمري
زيلينسكي بالقرار.
ويف األثنــاء ،أطلقت روســيا حواىل 70
صاروخا ً عابرا ً عىل أوكرانيا ،أسقطت كييف
 51منها ،وفق ســاح الجو األوكراني ،بعدما
تســبّبت الرضبات الجوية يف انقطاع التيار
الكهربائي عــى نطاق واســع ،فضالً عن
ســقوط قتىل بينهم رضيع يف عيادة والدة يف
جنوب البالد.
وعقب الرضبات الروســية املكثّفة
عىل منشآت للطاقة األوكرانية ،شهدت
مولدوفــا بدورهــا "انقطاعــا ً للتيار
الكهربائي عىل نطاق واســع" ،بحسب
نائب رئيــس الوزراء املولــدويف أندريه
سبينو ،فيما كشف وزير الخارجية نيكو
بوبيسكو أنّه أصدر تعليماته باستدعاء

من آثار القصف الروسي على جنوب منطقة زابوريجيا أمس (أ ف ب)

سفـري روسيـا للحصـول عـىل تفسري.
توازيــاً ،كشــف وزيــر الدفــاع
األمريكي لـــويد أوستن أن القـــوات
الروسيـــة تُعــــاني نقصــا ً كبريا ً يف
ذخائــر املدفعية ،وهــــو أمر يُقوّض
عملياتها يف أوكرانيا .وقــــال" :واجه
الروس صعوبات لوجســتية منذ بداية"
الحرب يف أوكرانيا و"ما زالوا يواجهون

صعوبات لوجســتية" .من ناحيته ،ذكر
وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكن أن
الواليات املتحدة ستُقدّم مساعدة عسكرية
إضافيــة ألوكرانيا بقيمة  400مليون دوالر
"للدفاع عن نفسها من هجمات الكرملني"،
الفتــا ً إىل أنّها "تشــمل أســلحة وذخائر
ومعدّات دفاع جــوي إضافية من مخزون
وزارة الدفاع األمريكية".

الضربات التركيّة تطال قاعدة روسيّة
و ُتعرّض األميركيين للخطر

ّ
موظف يرتكب مجزرة
أميركا:
داخل "وولمارت"

يف إطار سلسلة رضبات توجّ هها أنقرة منذ أيام عىل
ّ
مسية
مناطق نفوذ القوات الكردية يف سوريا ،استهدفت
تركية أمس مق ّرا ً لـ"قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)
يف قاعدة روسية تقع يف شمال رشق البالد.
وكشــف املتحدّث باسم "قســد" فرهاد شامي أن
القصف الرتكي طال قاعدة روسية تقع شمال تل تمر يف
محافظة الحسكة ،ما أسفر عن مقتل عنرص من "قسد"
وإصابة  3آخرين بجروح.
واستهدف القصف ،وفق "املرصد السوري" ،مكتبا ً
لـ"قسد" داخل القاعدة الروســية ،وأسفر عن إصابة
جندي رويس بجــروح .وكان الكرملني قــد ح ّذر أنقرة
الثلثاء من "زعزعة االستقرار" يف املنطقة.
توازياً ،أعلنــت القيادة املركزية للجيش األمريكي يف
ترصيح لوكالة "فرانس برس" أن غارة تركية يف شمال
سوريا ع ّرضت قواتها للخطر ،لكن من دون تسجيل أي
إصابات يف صفوفهم ،بعدما نفت الثلثاء استهداف مواقع
تتواجد فيها برضبات جوية.
ّ
مسية تركية قاعدة عسكرية مشرتكة
واستهدفت
لـ"قسد" والتحالف الدويل بقيادة واشنطن يف محافظة
الحسكة ،وفق "قسد" التي أشــارت إىل مقتل إثنَني من
عنارصها.
وبينما تواصــل تركيا اســتهداف مواقع املقاتلني
األكراد ،استهدف قصف جوي تركي مساء أمس مواقع
لقوى األمن الكردية املســؤولة عن حماية مخيّم الهول،

بعد أيام من حادث دموي مماثل يف ملهى لييل للمثليني يف كولورادو،
ه ّز حادث مأســوي آخر مدينة تشيسابيك يف والية فريجينيا األمريكية،
حيث أدّى إطالق نار ليل الثلثاء داخل سوبرماركت "ووملارت" إىل مقتل 6
ً
إضافة إىل مطلق النار الذي انتحر ،فضالً عن إصابة  4أشخاص.
أشخاص
وكان املشــتبه فيه بإطالق النار مو ّ
ظفــا ً وانتحر بعد ذلك يف مكان
الحادث ،وفق ما ذكرت الرشطــة أمس ،فيما دان الرئيس األمريكي جو
بايدن الحادث الذي قال إنّه "عمل مجنون آخر من أعمال العنف".
واعترب بايدن يف بيان صادر عن البيت األبيض أن "املزيد من العائالت
تعيش اآلن أجواء املأســاة األســوأ واأللم التي ال يُمكن تخيّلها" ،بينما
يستع ّد األمريكيون لالحتفال بعيد الشكر اليوم.
وأظهرت مشاهد بثتها وســائل اإلعالم عددا ً كبريا ً من الرشطيني يف
موقع إطالق النار ،يف حني أعربت مجموعــة "ووملارت" يف تغريدة عن
"صدمتها لهذا الحادث املأســوي" ،مؤكد ًة تعاونها "بشــكل وثيق مع
وكاالت إنفاذ القانون".

حيث يقبــع آالف النازحني وأفراد مــن عائالت تنظيم
"الدولة اإلسالمية" ،ما أثار حالة من الفوىض يف صفوف
قاطنيه .وح ّذرت "قسد" من محاولة فرار بعض العائالت
يف املخيّم.
ويف الغضــون ،أكــد الرئيس الرتكــي رجب طيب
أردوغان تصميمــه عىل التدخل لتأمني الحدود الجنوبية
لبالده ،مشــدّدا ً عىل أن "لدى تركيا الوســائل ملالحقة
ومعاقبة اإلرهابيني املتو ّرطني يف الهجمات" ضدّها داخل
حدودها وخارجها.
وشدّد كذلك عىل أنّه "سنواصل عملياتنا الجوّية من
دون توقف وســندخل أرايض اإلرهابيني عندما نرى ذلك
مناسباً" ،الفتا ً إىل أن عقد لقاء مع نظريه السوري بشار
األســد أمر ممكن ،إذ "ال مجال للنقمة يف السياسة .يف
النهاية ،تتّخذ الخطوات يف ظ ّل أفضل الظروف".

إسكتلندا ممنوعة من تنظيم استفتاء
على االستقالل
قضت املحكمة العليــا يف بريطانيا أمس بأن
الحكومــة اإلســكتلندية ال تملك ســلطة إجراء
استفتاء جديد عىل االســتقالل من دون موافقة
لندن.
واعترب رئيس املحكمــة العليا روبرت ريد أن
القضاة خلصوا باإلجماع إىل أن مثل هذا التصويت
ســتكون له عواقب عىل وحــدة اململكة املتحدة،
وبالتايل يتط ّلب موافقة من الســلطة املركزية يف
لندن.
وعىل اإلثر ،أعربت رئيســة وزراء إســكتلندا
نيكوال ســتريجون عن "خيبة أملها" إزاء الحكم،
لكنّها أعلنت مع ذلك أنها تحرتم قرار القضاء.
وكتبت زعيمة الحزب القومي اإلســكتلندي
عىل "تويرت"" :القانون الذي ال يسمح إلسكتلندا
باختيار مســتقبلها من دون موافقــة (برملان
اململكة املتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن اململكة
املتحدة تُمثل رشاكة طوعية".

ّ
"يتعــن علينا إيجاد ،وســنجد،
وأضافت:
وسائل دســتورية ديموقراطية وقانونية أخرى
تُم ّكن الشعب اإلسكتلندي من التعبري عن رغبته.
برأيي ذلك يتمثل فقط يف انتخابات".
يف املقابل ،اعتــر رئيس الحكومة الربيطانية
رييش سوناك يف مجلس العموم القرار بأنه "واضح
وحاســم" ،الفتا ً إىل أن "الوقت حان للسياسيني
للعمل سويّاً ،وهذا ما ستقوم به هذه الحكومة".
أرادت حكومــة إدنــرة إجــراء تصويت يف
ترشيــن األوّل من العام املقبل عىل ســؤال" :هل
ينبغي أن تكون إســكتلندا دولة مستق ّلة؟" .لكن
حكومة اململكة املتحدة التي تُرشف عىل الشؤون
الدستورية للبلد بأكمله ،رفضت مرارا ً منح إدنربة
سلطة إجراء استفتاء.
وتعترب لندن أن آخر اســتفتاء أُجري يف العام
 2014عندما رفض  55يف املئة من اإلســكتلنديني
االستقالل ،حسم السؤال لجيل كامل.

أخبار سريعة
ولي العهد الكويتي
يستقبل السوداني
إستقبل ولي العهد الكويتي
الشيخ مشعل األحمد الجابر
الصباح في قصر بيان أمس
رئيس مجلس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني والوفد
المرافق ،بحضور رئيس مجلس
الوزراء الكويتي الشيخ أحمد
نواف األحمد الجابر الصباح.
وعقد رئيس مجلس الوزراء
جلسة مباحثات رسمية مع
السوداني ،حيث جرى تناول
العالقات الثنائية الوثيقة بين
البلدَين ُ
وسبل تعزيزها في شتى
المجاالت بما يخدم مصالح
البلدَين والشعبَين .كما استعرض
الجانبان آخر التطوّرات اإلقليمية
والدولية ومواقف البلدَين
تجاهها ،مؤكدَين أهمية مواصلة
التشاور والتنسيق في القضايا
ذات االهتمام المشترك.

"طالبان" ُت ّ
نفذ عقوبات
بالجلد
جلدت حركة "طالبان"  3نساء
و 11رجالً في أفغانستان أمس،
بنا ًء على أوامر محكمة دانتهم
بتهم السرقة وارتكاب "جرائم
أخالقية" ،في عمليات جلد هي
األولى التي يت ّم تأكيدها منذ أمر
القائد األعلى لـ"طالبان" هبة
الله أخوند زاده القضاة هذا
الشهر بتطبيق الشريعة اإلسالمية
بالكامل ،بما يشمل عمليات
اإلعدام علنا ً والرجم والجلد،
ً
إضافة إلى بتر أطراف اللصوص،
مشيرا ً إلى أن هذه العقوبات
ضرورية ر ّدا ً على الجرائم التي
يرتكبونها .وأوضح مدير الثقافة
واإلعالم في والية لوكر قاضي
رفيع الله صميم لوكالة "فرانس
برس" أن عمليات الجلد لم تُ ّ
نفذ
علناً ،الفتا ً إلى أن "العدد األقصى
لعمليات الجلد بحق أي شخص
يبلغ  39جلدة".

حزب بولسونارو يطلب
إبطال أصوات

إحتجاجات تهز ّ أكبر مصنع
"آيفون" في العالم
تظاهر مئات العمال يف مصنع "آيفون" يف مدينة تشنغتشو يف وسط
الصني أمس ،وهو أكــر مصنع لهذه الهواتــف يف العالم تملكه رشكة
"فوكسكون" التايوانيّة ،ويخضع لقيود صارمة ملكافحة "كوفيد".
ويقع املصنع يف تشنغتشــو يف مقاطعة هينان يف وسط الصني .وقد
ُفرضت عىل هذا املوقــع الصناعي الضخم الذي يو ّ
ظــف أكثر من 200
ألف شــخص يت ّم إيواؤهم بصورة عامــة يف املوقع ،تدابري حجر صارمة
منذ منتصف ترشين األوّل ،بعد الكشــف عــن وجود بؤرة من اإلصابات
بـ"كوفيد" ،يف إطار سياسة "صفر كوفيد".
وأظهــرت مقاطع فيديو نرشت عىل موقع "تويرت" ونظريه الصيني
"ويبو" ،حشدا ً من العمال يسريون خالل النهار يف شارع ،ويف مواجهتهم
عنارص من رشطة مكافحة الشــغب وأشــخاص يرتدون بزات عازلة
بيضاء.
ويف مقطع فيديو ،يبدو رجل وجهه ملطــخ بالدماء .وخارج إطار
الصورة ،يقول آخر" :إنهم يرضبــون الناس ،إنهم يرضبون الناس .هل
لديهم ضمري؟".
ويُظهر مقطع فيديو آخر األكشــاك املســتخدمة الجراء اختبارات
فحص "كوفيد" محطمة وسيارة مقلوبة .ويف مقاطع أخرى ،نرى مئات
األشخاص يرتدون القمصان البيضاء ويقفون عىل حافة طريق بالقرب
من سكن العمال يف املصنع.
وأكدت "فوكسكون" يف بيان وقوع "أعمال عنف" يف مصنعها.

طلب حزب الرئيس البرازيلي
جايير بولسونارو من المحكمة
االنتخابية العليا إلغاء األصوات
التي أدلى بها الناخبون في
أكثر من  280ألف صندوق
اقتراع إلكتروني .وجاء في
دعوى الحزب الليبرالي:
"نُطالب بإبطال األصوات
اآلتية من صناديق االقتراع
اإللكترونية التي تُبيّن وجود
أعطال مستعصية فيها،
وتحديد التبعات القانونية لهذا
األمر على نتائج الدورة الثانية"
من االنتخابات التي فاز فيها
الرئيس اليساري األسبق لويس
إيناسيو لوال دا سيلفا على
بولسونارو .وأ ّكد الحزب ّ
أن
"الخلل في عمل"  5نماذج
من هذه الصناديق "يطعن
بشفافية العملية االنتخابية".
ور ّد رئيس المحكمة االنتخابية
العليا ألكسندر دي مورايس
موضحا ً ّ
أن صناديق االقتراع
المشكو منها لم تُستخدم في
الدورة الثانية حصرا ً بل في
الدورة األولى كذلك ،وبالتالي
ّ
فإن طلب إبطال األصوات التي
أُدليت فيها "يجب أن يشمل
كلتا الدورتَين" وذلك تحت
طائلة رفض الدعوى شكالً.

تــتــــــــمــات
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العـــدد  - ٩٩٢السنــــة الـرابـعـة

الرئاسة إلى " :2023حزب الله" ينتظر التسوية...

ويف هذا السياق ،كشــفت املصادر لـ»نداء الوطن» ّ
أن «الثنائي الشيعي
كان قد أوفد وسيطا ً إىل باريس يف اآلونة األخرية ليُعلم الجانب الفرنيس بشكل
غري رسمي ّ
أن فرنجية هو مرشح «الثنائي» ّ
لكن العقبة األساس التي تعرتض
طريق إعالن ترشــيحه تكمن يف معارضة جربان باسيل لهذا الرتشيح ،ومن
هذا املنطلق جاء قرار استقبال الفرنسيني لباسيل بتزكية قطرية لالستماع إىل
وجهة نظره حيال االستحقاق الرئايس» ،مشري ًة إىل ّ
أن املسؤولني الفرنسيني
رسعان ما ملسوا ّ
أن باسيل «ليس لديه ما يطرحه سوى محاولة «بيع» اإلدارة
الفرنسية بعض األسماء واألفكار التي تتقاطع يف أهدافها عند نقطة وحيدة
تتمحور يف جوهرها حول هاجس قطع الطريق الرئايس عىل فرنجية».
ولهذه الغاية ،نقلت املصادر ّ
أن رئيس «التيار الوطني الحر» سعى إىل إقناع
الفرنسيني بالسري بمجموعة أسماء طرحها عليهم من «باب املقايضة وتبادل
الخدمات» وهي مقاربة لم َ
تلق استحسانا ً من الجانب الفرنيس خصوصا ً و ّ
أن
باسيل وضع هذه األسماء عىل طاولة النقاش من زاوية التوجّ ه إىل املسؤولني
الفرنسيني بالقول« :هذه األســماء قريبة منكم وأنا مستعد للسري بها» ،ما
أوحى وكأن باريس تعمل عىل «البيع والرشاء يف الســوق الرئايس اللبناني»،
ً
كاشــفة ّ
أن االسماء التي طرحها باسيل يف فرنسا تشمل «جهاد ازعور ،زياد
ً
بارود وجورج خوري» ،متعهدا بأن يؤمن ألي منهم «امليثاقية املسيحية» التي
يفتقر إليها فرنجية نظرا ً لرفض الكتل املسيحية انتخابه.
ّ
ويف املقابــل ،نقلت معلومات موثوق بها لـ»نداء الوطن» أن رئيس «تيار
مواز بعملية «التســويق لنفســه لدى الفرنسيني»،
املردة» يقوم عىل خط ٍ
بحيث كان قد أوفد إىل العاصمة الفرنســية موفدا ً من قبله ملحاولة استمالة
التسوية الرئاسية التي تعمل عليها باريس ملصلحة ترشيحه تحت عنوان أنه
«األقدر عىل تأمني تقاطعات إقليمية ودولية يف ســدة الرئاسة األوىل» ،غري ّ
أن
موفد فرنجية لم يســمع «جوابا ً إيجابيا ً وال سلبيا ً من الفرنسيني إنما مزيدا ً
من التأكيد عىل أن باريس معنية بدعم كل ما يمكن أن يؤمن التوافق اللبناني
الداخيل حيال االستحقاق الرئايس».
وبانتظار ما ستسفر عنه اتصاالت الجانب الفرنيس مع الدول املؤثرة يف
االستحقاق الرئايس ال سيما منها اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة
وإيران ،أكدت املعلومــات ّ
أن فرنجية يواصل تفعيل قنوات تواصله املفتوحة
مع القيادة الروسية منذ زيارته األخرية ملوسكو ،خصوصا ً وأنّه «سمع دعما ً
روسيا ً رصيحا ً لرتشيحه مع وعد بأن تعمل الديبلوماسية الروسية ما بوسعها
للدفع باتجاه تعزيز حظوظه الرئاسية مع الدول الحليفة والصديقة».

رفع الدوالر الجمركي  VSتآكل "الرواتب المضاعفة"

ووجّ ه للغاية كتابا ً كما قال إىل «مرصف لبنان ،يتعلق بالبدء باحتســاب
أسعار العمالت األجنبية عىل الرضائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك
عىل الســلع والبضائع املستوردة ،عىل أســاس  15ألف لرية للدوالر األمريكي
الواحد» .مشــرا ً اىل أن «هذا التدبري سيســاعد يف الح ّد من استغالل فروقات
األسعار وكذلك تخفيف التشوّهات والخسائر التي تتكبّدها الخزينة».
وبذلك يكون بدء العمل بالدوالر الجمركي َسبق رفع سعر الرصف الرسمي
للعملة الوطنية اىل  15ألف لرية وذلك بهدف توفري واردات رواتب القطاع العام
التي ارتفعت  3أضعاف وفقا ً للموازنة.
لكن كيف سينعكس ذلك عىل اسعار السلع؟
ال تزال الرؤية غري واضحة بشكل كامل حول نسب اإلرتفاع التي ستطرأ
عىل السلع املســتوردة .ولكن من املعلوم أن الســلع الغذائية واملواد األولية
املستوردة لغايات التصنيع ستكون معفية من الرسوم الجمركية ،إال أن هناك
لوائح يت ّم درســها من قبل لجان فرعية تتألف مــن وزارات الصناعة واملال
والزراعة واإلقتصاد ،لتحديد السلع والبضائع التي يُفرض عليها رسم جمركي
بنســبة  10%لفرتة  5سنوات والتي يت ّم استريادها ويصنّع مثيل لها يف لبنان
وعىل السلع املصنّفة فاخرة ،وتلك ال ّلوائح ال تزال قيد الدرس وقد تتطلب عملية
إنجازها بعض الوقت.
ويعترب خرباء م ّ
طلعون أن نســب الزيادة عىل األسعار بعد ارتفاع سعر
الدوالر الجمركي من  1500لرية اىل  15ألف لرية ،ســترتاوح بني  5%و25%
(للسلع التي تعترب من الكماليات).
ويف السياق أوضح الربوفســور والباحث يف الشؤون املاليّة واالقتصاديّة
مــارون خاطر لـ»نداء الوطــن» أن «رفع الدوالر الجمركي تدبري ســيئ يف
توقيته وتطبيقه وتداعياته وســيؤدي اىل ازدهار التهريب عرب كل املنافذ واىل
الته ّرب عرب جميع الوسائل وتوسيع رقعة االسواق املوازية وتخزين البضائع.
وسيسمح غياب الثقة بالدولة وغيابها عن حماية مصالح مواطنيها للجشعني
واملستفيدين بأن يجنوا ثروات طائلة عىل حساب أصحاب الحق».
وأشار اىل أن «الرواتب املضاعفة» ستتآكل حتى قبل أن تُدفع كاملة وذلك
كون الجشــع والتضخم والرضائب والتفلت يف املرصاد ،وال يمكن أن يُشكل
رفع ســعر الدوالر الجمركي ً
حل أو نواة ح ّل ما لم تستق ّر السياسة ليستقر
االقتصاد وتُضبط الحدود وتســتقيم العدالة وتمتلئ الســجون بالفاسدين
ويحكم ا ُملنتجون املستقيمون .حتى ذلك اليوم وتلك الساعة… «ال ّ
طبع» طبعاً».
يف ســياق متَّصل ،إعترب خاطر أن «الطرق التي يعتمدها اصحاب القرار
كحلول لتوفري الواردات هي دوما ً ملتوية ،فهم يُعاكسون ا َمل ِ
نطق والعِ لم يف آن
معاً» ،موضحا ً أن «موازنة  2022ليست سوى مثال حي عىل هذا التخبط .فبعد
دخولها حيِّز التنفيذ منذ منتصف الشهر الحايل ،ين َكبُّ أهل الحكم عىل تأمني
اإليرادات لتمويل لزيادة رواتب القطاع العام ا ُمل َ
تخم وغري املنتِج بأغلبيَّته بعد أن
تكون قد بدأت برصفها».
وعن كيفيــة توفري مصادر التمويل قال خاطــر ،إن «مصادر التمويل،
ليست تدفقات نقديَّة ناتجة عن إعادة تحريك قطاعات اإلنتاج ،بل زيادة عىل
الرضائب والرسوم عرب احتساب سعر رصف رسمي جديد للرسوم والرضائب
التي ستستوفيها إدارة الجمارك عىل السلع والبضائع املستوردة وهذا ليس إال
أوَّل الغيث».
ومن الناحية النظريَّة شدد خاطر عىل أ َّن أي زيادة عىل الرضائب والرسوم
ال تجدي نفعا ً وتبقى «دفرتيّة» حينما يُسجّ ل االقتصاد نموا ً سلبياً ،وهذا أمر
َّ
مُثبت علمياً».أمّ ا عملياً،
فتوقع أن يُؤدي البدء بتطبيق سعر الرصف الرسمي
الجديد اىل مزيد من الضبابيَّة واإللتباس وذلك ألسباب عدَّة:
ً
أول ،ال ترتكز املوازنة عىل دراسة ميزان املدفوعات وال تلتفت اىل حساب
االخطــاء واإلغفاالت الذي َّ
يبي حجم التهريب والتهــ ّرب إنطالقا ً من حركة
األموال عرب املصارف.
ثانياً ،لم يستند الدوالر الجمركي الجديد اىل دراسة معمَّقة لحجم الجباية
الجمركيّة وفعاليَّتها.
ثالثاً ،وحتى لحظة صدور قرار وزير املال ،لم تَصدر جداول السلع املعفاة
من الزيــادة عن وزارتي الصناعة والزراعة وقــد ال تَصدر هذه الجداول قبل
مطلع كانون األول.
رابعاً ،يف ظل غياب الرقابة وا ُملعطيات العلميَّة ســيدخل ســعر الرصف
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الرسمي الجديد حيِّز التنفيذ بعد أن تكون أسعار السلع قد إرتفعت وهي اآلن
تسجل إرتفاعات عشوائية ال يمكن ضبطها أو حتى مقارنتها.

تفجيران "عن ُبعد" في القدس...

توازياً ،أعلن الجيش اإلرسائييل أن قائد الجيش أفيف كوخايف قطع زيارته
إىل الواليات املتحدة ليعود إىل إرسائيل ،يف حني أفاد مصدر أمني وكالة «فرانس
برس» ّ
بأن القنابل ت ّم تفعيلها «عن بُعد» ،الفتا ً إىل أنّه يجري البحث عن مشتبه
فيهم.
وأكد مكتب وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس أنه يجري مشاورات مع
رئيس جهاز األمن الداخيل (الشــاباك) وكبار املسؤولني العسكريني .وكشف
«الشــاباك» أنّهما أوّل انفجا َرين منذ  ،2016الفتــا ً إىل أنه أحبط  34هجوما ً
بالقنابل منذ مطلع العام الحايل.
وأحدث االنفجار األوّل فجوة يف ســياج معدني خلف محطة الحافالت،
فيما ح ّ
طم االنفجار الثاني أحد جوانب الحافلة ،بحسب وكالة «فرانس برس»،
يف حني ذكر مستشفى «شعاري تســيدك» يف القدس وفاة فتى يف الـ 15من
عمره متأثرا ً بجروح أُصيب بها يف االنفجار األوّل ،بينما قدّمت فرق اإلسعاف
العالج لشخص آخر يف حال حرجة ،باإلضافة إىل إصابتَني خطرتَني وإصابتَني
طفيفتَني.
وكشــفت وزارة الخارجية اإلرسائيلية أن الفتــى الذي تويف يُدعى أرييه
شوبك ،فيما أكدت الســفرية الكندية لدى إرسائيل ليزا ستادلبوير أنه يحمل
الجنسية الكندية .وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو« :ببالغ الحزن
علمت بوفاة شــاب كندي بهجوم إرهابي يف القــدس ...أتقدّم بأح ّر التعازي
ألرستــه وأصدقائه .كما أتعاطف مع الجرحى .كندا تُدين هذا العنف بأشــ ّد
العبارات».
ويف فرتة بعد الظهــر ،تجمّ ع مئات األشــخاص ،معظمهم من اليهود
املتديّنني ،يف القدس حول جثمان الشاب املغطى بشال طاليت الذي يستخدمه
اليهود للصالة .وتال والد املتوىف الصالة فوق جثة ابنه قبل نقلها إىل مثواه األخري
يف مقربة «هار هامنوحوت» يف القدس.
وبعد اجتماع مع القادة األمنيني ،قدم رئيــس الوزراء يائري البيد إيجازا ً
لخليفته املك ّلف بنيامني نتنياهو .ويف ختام التقييم األمني ،بعث البيد بتعازيه
والحكومة لعائلة الفتى ،واعترب أنه قتل «فقــط ألنه يهودي» .وطمأن البيد
«مواطني إرسائيل» قائالً« :ســنصل إليهم ،يُمكنهم الهرب واالختباء ...هذا
لن يُســاعدهم ،ستصل إليهم قوات األمن ...إذا قاوموا سيُقتلون أو سنتعامل
معهم بقوة القانون».
ودان البيت األبيض «بشــكل ال لبس فيه التفجريَين» ،وأســف يف بيان
«لسقوط خسائر يف األرواح» ،مؤكدا ً وقوف الواليات املتحدة إىل جانب إرسائيل.
كذلك ،دان مبعوث األمم املتحدة للسالم يف الرشق األوسط تور وينسالند
«الهجمات اإلرهابية املروّعة» ،فيما تحدّث سفري االتحاد األوروبي يف إرسائيل
عن «هجمات إرهابية تركت لديه شعورا ً بالصدمة».

واشنطن ُتعاقب مسؤولين إيرانيين...

وفرضت واشــنطن عقوبات عىل حاكم سنندج حســن أصغري وقائد
القوات األمنية يف ســنندج عيل رضا مرادي ،باإلضافة إىل محمد تقي أوسنلو،
وهو قائد قوات «الحرس الثــوري» يف محافظة أذربيجان الغربية التي تض ّم
مهاباد .وقال مساعد وزير الخزانة األمريكية لشؤون اإلرهاب واالستخبارات
املالية براين نيلسون يف بيان ّ
إن «النظام اإليراني يستهدف ويقتل أطفاله الذين
نزلوا إىل الشارع للمطالبة بمستقبل أفضل».
وأضاف نيلســون« :يجب أن تتوقف االنتهاكات التي تُرتكب يف إيران ض ّد
املتظاهرين ،بما يف ذلك يف مهاباد» ،يف وقت دعا فيه «الشــباب الثوار يف إيران»
إىل إغالق املحالت واألعمال التجارية يف عمــوم إيران اليوم ،تضامنا ً مع املدن
الكردية التي تتع ّرض لقمع شديد .كما طالب «مركز تعاون األحزاب الكردية
يف إيران» املنظمات السياسية والنشطاء املدنيني وكافة فئات الشعب اإليراني
بتنظيم إرضاب عام اليوم من أجل تعزيز الوحدة والتضامن ودعم الشــعب
الكردستاني ،فيما استم ّرت حركة االحتجاجات املنادية بإسقاط النظام.
وبعد رضبات جديدة نفذتها القوات اإليرانية استهدفت معارضني أكرادا ً
متمركزين يف اإلقليــم العراقي ،توعّ د وزير الخارجية اإليراني حســن أمري
عبداللهيان خالل مؤتمر صحايف يف طهران ّ
بأن بالده ستواصل مواجهة التهديد
القادم من كردســتان العراق ،مشــرا ً إىل أنه «لحسن الحظ ،فشلت املؤامرة
بهدف خلق حرب إرهابية وحرب أهلية ويف النهاية تقسيم إيران خالل األسابيع
الثمانية املاضية» .كما كشف ّ
أن إيران ما زالت تتبادل «الرسائل الديبلوماسية»
مع الواليات املتحدة يف شأن االتفاق النووي «رغم مواقفها (واشنطن)».
توازياًُ ،قتل عقيد يف «الحرس الثوري» اإليراني قرب دمشق ،بانفجار عبوة
ناسفة .ونقلت وكالة «تسنيم» اإليرانية لألنباء عن بيان للحرس الثوري أمس
مقتل «العقيد داود جعفري ،أحد مستشاري قوات الجوفضاء التابعة للحرس
الثوري يف ســوريا عىل يد عمالء الكيان الصهيوني (صباح اإلثنني) بانفجار
عبوة ناسفة عىل الطريق قرب دمشق» ،مهدّدا ً ّ
بأن «الكيان الصهيوني املزيّف
واملجرم سيتلقى الر ّد بال شك» ،فيما أكد «املرصد السوري» ّ
أن جعفري اغتيل
مع مرافقه السوري الجنسية ،باستهداف آليّتهما بعبوة ناسفة بالقرب من
منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.
ويف األثناء ،ناقشــت الواليات املتحدة وإرسائيل إجراء مناورة عسكرية
مشــركة تُحاكي «هجوما ً محتمالً» ض ّد إيران ،يف حني طالبت قيادة الجيش
اإلرسائييل بترسيع «خطط العمليات الهجومية» ض ّد طهران ،بحسب وسائل
إعالم أمريكية وإرسائيلية.

مونديال "المفاجآت"

وللمفارقة ،جاء سقوط املنتخبني الكبريين أمام ممثلني للكرة اآلسيوية،
ما يؤكــد التطور الواضح الذي بلغته اللعبة يف القارة الصفراء ،خصوصا ً لدى
املنتخب السعودي الذي بات متمرسا ً من خالل مشاركاته املتتالية يف النهائيات.
يف املقابل ،حسمت اســبانيا مواجهتها مع كوستاريكا برسعة ،تفاديا ً
ألي مفاجأة وفازت  ،0-7فيما انتهت املباراة بني كرواتيا واملغرب سلبية لعبا ً
ونتيجة ،وتم ّكنت بلجيكا من إحراز النقاط الثالث عىل حساب كندا بعد فوزها
بنتيجة .0 - 1
وتقام اليوم  4مباريات يف ختام الجولة االوىل من دور املجموعات ،حسب
الربنامج التايل (بتوقيت بريوت):
 املجموعة السابعة:سويرسا  -الكامريون (الجنوب) 12.00
الربازيل  -رصبيا (لوسيل) 21.00
 املجموعة الثامنة:األوروغواي  -كوريا الجنوبية (املدينة التعليمية) 15.00
الربتغال  -غانا (.18.00 )974
١٥-١٤ +

تـــســـــالــــــي
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عموديا :

أفقيا:

 – 1عاصمة دولة أفريقية.
 - 2هاجس  -أرجعه.
 - 3ذكر البقر  -دارة ال َقمر.
 - 4متشابهان  -ا َّتسع المكان
أطرافه  -نعم بالروسية.
وبعدت
ُ
ُ
الشيء والعائد منه -
 - 5ثمرة ّ
بحر.
 - 6بحيرة في أميركا الجنوبية
هي واحدة من أكثر البحيرات عل ًوا
في العالم.
 - 7تردد صوته في صدره  -أداة
شرط.
 - 8ممثلة أميركية.
خطوات ُم َتثاقل ٍة  -فقرة
 - 9سا َر ِب
ٍ
أو مادة في القوانين واال ِّتفاقيات.

 – 1األمين العام الثالث لألمم
المتحدة  -حيوان ضخم.
 - 2دولة أفريقية.
 - 3عائلة ممثلة أميركية -
اندماج وتداخل بين عنصرين
أو أكثر.
 - 4للندبة  -حزين مهموم -
إحصل.
سح
 - 5أحرف متشابهة َ -م َ
ليجف.
دمعه م َّرة بعد م َّرة
َّ
َ - 6ت ِع َب َت َع ًبا شدي ًدا.
 - 7مقت وأبغض ُ -مراسل.
 - 8أجوبة  -إله مصري.
 - 9مدينة في الجزائر  -نهاية
باألجنبية.

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :ياقوتيا  - 2 -جورج مايكل  - 3 -اسد  -اساسي  - 4 -ها
 سرير  - 5 -دكاكين  -اب  - 6 -وال  -نبذها  - 7 -فر  -قارن - 8 -مر  -كوبا  - 9 -الحشيش  -مح.
عموديا - 1 :يجاهدون  - 2 -اوساكا  -مل  - 3 -قرد  -الفرح  - 4 -وج
 سك  - 5 -تمارين  -كي  - 6 -ياسين بقوش  - 7 -أيار  -ذاب - 8 -كس  -اهرام  - 9 -اليابان.
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العـــدد  - 992الســـنة الـرابـعـة الـخـمـيـس  ٢٤تشرين الثاني 2022

ألمانيا على خطى األرجنتين وسباعيّة "تاريخيّة"
إســته ّلت أملانيا الســاعية إىل محو
خروجهــا املحبــط من الــدور األول يف
مونديــال روســيا قبل أربع ســنوات،
مشــوارها يف مونديال قطر  ،2022كما
مدو
انهت مشــاركتها األخرية ،بسقوط ٍ
أمام منتخب آسيوي آخر كان هذه املرة
اليابان ( )2-1عىل اســتاد خليفة الدويل
ضمن منافسات املجموعة الخامسة.
نجحت اليابان يف قلب تخلفها بهدف
سجله ايلكاي غوندوغان من ركلة جزاء
( ،)33اىل فوز بهدفني سجلهما البديالن
ريتسو دوان ( )75وتاكوما اسانو (،)83
علما ً أن أملانيا ستواجه يف الجولة املقبلة
إسبانيا يف  27الجاري.
وللمفارقة ،فــان صاحبي الهدفني
يدافعان عن ناديني يف الــدوري األملاني
(بوندسليغا) ،األوّل مع فرايبورغ والثاني
مع شــالكه ،علما ً ان تشكيلة اليابان يف

النهائيــات تتضمّ ن ثمانيــة العبني من
أندية أملانية.
وهــي ثانــي مفاجــأة مدوية يف
البطولة ،بعد االنتصار الكبري للسعودية
عــى األرجنتــن  1-2الثالثــاء ضمن
املجموعة الثالثة.
وكانت أملانيــا خــرت مباراتها
األخرية يف روســيا أمام كوريا الجنوبية
صفــر ،-2لتتذيّل مجموعــة كانت يف
متناولها وضمّ ت أيضا ً املكسيك والسويد.
أما اليابان ،فحققت يف مشــاركتها
الســابعة عىل التوايل أهــم نتيجة لها يف
النهائيات حتى اآلن.

اسبانيا  -كوستاريكا

ويف املجموعة ذاتهاّ ،
كشت إسبانيا
عن أنيابها باكــرا ً يف املونديال القطري،
باكتساحها كوستاريكا 7-صفر.

ويف أول لقاء بني املنتخبني عىل صعيد
البطوالت ،بدت إسبانيا بقيادة الكثري من
نجومها الشبان ،عازمة منذ البداية عىل
تجنّب ما حصل مع "العمالقني" األملاني
واألرجنتيني.
وبانتظار املبارزة بني إسبانيا وأملانيا
األحد املقبل يف الجولة الثانية ،قام رجال
املدرب لويس إنريكــي باملطلوب منهم
وأكثر ،حاسمني النقاط الثالث يف الشوط
األول بعدما أنهوه بثالثية نظيفة ،قبل أن
يضيفوا أربعة يف الثاني ،مانحني بالدهم
أكرب فوز يف تاريخ مشاركتها يف النهائيات
(األكرب ســابقا ً كان  1-6عىل بلغاريا يف
العام .)1998
وســجّ ل داني أوملــو ( )11وماركو
أسنســيو ( )21وفريان توريس ( 31من
ركلة جــزاء و )54وغايف ( )74والبديالن
كارلوس ســولري ( )90وألفارو موراتا

( )90+2األهداف السبعة "التاريخية".

كرواتيا  -المغرب

ويف املجموعــة السادســة ،انتزع
املنتخب املغربي نقطة ثمينة من نظريه
الكرواتي ،وصيف بطل النسخة األخرية،
عندما أرغمه عىل التعادل الســلبي عىل
ملعب البيت يف الخــور ،يف مباراة رتيبة
لم تشــهد الكثــر من الفــرص .وهو
التعادل الســادس لـ"أسود األطلس" يف
مشاركتهم السادســة يف النهائيات ،يف
مقابل فوزين وتسع هزائم.
وتعتــر النقطة ثمينــة للمغرب يف
مجموعة قوية تضمه إىل جانب بلجيكا،
ثالثة املونديال الرويس والتي ســتكون
منافستهم يف الجولة الثانية األحد املقبل
عىل ملعب الثمامة ،فيما تلتقي كرواتيا
مع كنــدا يف اليوم ذاته عىل ملعب خليفة

الدويل .وكانت أقيمت الثالثاء  4مباريات
أسفرت عن فوز السعودية عىل االرجنتني
 ،1-2وتعادل املكســيك وبولونيا صفر-
صفر يف املجموعة الثالثة ،وفوز فرنســا
عىل اســراليا  ،1-4وتعــادل الدنمارك
وتونس صفر-صفر يف املجموعة الرابعة.

بلجيكا  -كندا

ويف املجموعة ذاتها ،استهلت بلجيكا
ثالثة النســخة األخرية مشوارها بفوز
بشق النفس عىل كندا 1-صفر عىل ملعب
أحمد بن عيل يف الريان.
ويديــن املنتخــب البلجيكي بفوزه
إىل ميتيش باتشــواي ،الذي سجل الهدف
الوحيــد يف الدقيقــة  ،44واىل حــارس
مرماها تيبو كورتوا ،الذي تصدى لركلة
جزاء كندية سددها الفونسو ديفيس بني
يدي الحارس العمالق.
وتصدرت بلجيــكا ترتيب املجموعة
بثالث نقاط ،يف مقابل نقطة واحدة لكل
من كرواتيا واملغــرب ،فيما تقبع كندا يف
املركز الرابع بال نقاط.

مباريات اليوم

وتقــام اليوم  4مباريــات يف ختام
الجولة االوىل من دور املجموعات ،فتلتقي
الربازيــل مــع رصبيا ،وســويرسا مع
الكامريون (املجموعة الســابعة) ،فيما
تتواجه الربتغال مــع غانا واألوروغواي
مع كوريا الجنوبية (املجموعة الثامنة).
يف املجموعة الســابعة ،تبدأ الربازيل
رحلتها نحو النجمة السادســة واللقب
األول منــذ  2002باختبار حقيقي اليوم
بمواجهة دوشان فالهوفيتش ورفاقه يف
املنتخب الرصبي.،
وبعد املشوار الرائع الذي حققته يف
تصفيات أمريكا الجنوبيــة التي أنهتها
يف الصدارة بـ 14فــوزا ً وثالثة تعادالت
من دون أي هزيمة ،تبــدو الربازيل من
أبرز املنتخبات املرشــحة للفوز باللقب،
خصوصا ً مع تألــق معظم نجومها عىل
رأســهم نيمار ،فينيســيوس جونيور
ورودريغو.
وقاد املد ّرب تيتي فريقه اىل التتويج
بـ"كوبا امــركا" يف العــام  ،2019ثم
بخوض تصفيات امــركا الجنوبية من

الحارس التونسي بونو متصدّيًا لكرة كرواتية (أ ف ب)

متفرقات من المونــديال

سيخضع قائد منتخب إنكلرتا هاري
كاين لفحص باألشعة املقطعية بعد إصابة
يف كاحلــه تع ّرض لها خــال املباراة ضد
إيران يف مونديال قطر.
واشــتكى كاين ،الذي لم يسجل اي
هدف خالل فوز فريقه الساحق عىل ايران
 2-6يف مستهل مشــوار "األسود الثالثة"
من بعــض األلم ،بعد تعرضــه لتدخل يف
الدقيقــة  ،50قبل ان يســتُبدل قبل ربع
ساعة من نهاية املباراة.
وخرج كاين وهو يعــرج قليالً ،لكن
مدربه غاريث ســاوثغيت أكــد أنه ليس
قلقاً ،وقال يف هذا الصدد" :أعتقد أن هاري
بصحة جيدة .بدا األمر وكأنه كدمة سيئة
لكنه أكمل املباراة" .وأضاف" :قمنا بتبديله
ألننا اعتقدنا أن ســر املبــاراة والنتيجة
يسمحان لنا بذلك".
ويف حــال ُقدّر للمنتخــب اإلنكليزي
الفوز عىل الواليات املتحدة التي تعادلت مع
ويلز  1-1يف مباراتها االوىل من منافسات
املجموعة الثانية ،سيضمن حسابيا ً بلوغ
الدور ثمن النهائي.

فرنسا تفتقد هرنانديز

ســيغيب الظهــر األيــر لوكا

هرنانديز عن املشــوار املتبقي ملنتخب
فرنســا يف مونديال قطر ،بعد تعرضه
الصابــة قوية يف ركبتــه اليمنى خالل
الفوز الكبري لبالده عىل أسرتاليا .1-4
ويســتمر كابــوس االصابات يف
تشــكيلة املدرب ديدييه ديشــان ،بعد
افضل العــب يف العالــم املهاجم كريم
بنزيمة ،العبي الوسط بول بوغبا ونغولو
كانتــي واملدافع بريســنيل كيمبيمبي
والعبــن آخرين أمثــال الحارس مايك
مينيان واملهاجم كريستوفر نكونكو.
وخــرج هرنانديز ( 26عاماً) العب
بايرن ميونيخ األملاني مبكراً ،بعد هجمة
افتتاح التسجيل ملنتخب أسرتاليا (.)9
ويف تشــكيلة ديشان ،سيلعب تيو،
الشــقيق األصغر للوكا ،دور البديل يف
مركز الظهري األيرس.
وكان بطل العالم  2018قد تع ّرض
الصابة يف العضالت املق ّربة يف  13أيلول
املــايض ،وعاد إىل املالعــب يف  5ترشين
الثاني.
وتسعى فرنســا إىل ان تصبح اول
منتخب يحرز لقب البطولة مرتني عىل
التــوايل بعد ايطاليــا ( 1934و)1938
والربازيل ( 1958و.)1962

جراحة للشهراني

خضــع الظهري األيرس الســعودي
يارس الشــهراني لجراحــة ناجحة يف
الرياض ،بعد تع ّرضه إلصابة قوية خالل
الفوز التاريخي لبــاده عىل األرجنتني
.1-2
وكتب املنتخب السعودي يف صفحته
الرســمية عىل "تويرت" ان الشــهراني
أجرى "عمليــة جراحية ناجحة يف غدة
البنكرياس بمتابعة من الجهاز الطبي
باملنتخب".
وتعــ ّرض الشــهراني الصطدام
قوي مع زميله حــارس املرمى محمد
العويس ،يف كرة مشرتكة يف الوقت بدل
الضائع من الشوط الثاني.
من جهة أخرى ،كشفت الفحوص
الطبية التــي أجريت لالعب الوســط
ســلمان الفرج "عن وجــود إصابة يف
عظمة الساق" بحسب ما أضاف االتحاد
السعودي.
الفرج الذي يُع ّد من نقاط االرتكاز
الرئيســة يف تشــكيلة املدرب الفرنيس
هريفيــه رونــار ،كان قد خــرج بني
الشوطني بسبب االصابة ولعب بدال ً منه
نواف العابد.

هرنانديز يخرج باكيًا بعد إصابته (أ ف ب)

إصابة كوياتيه

أعلن االتحاد الســنغايل لكرة القدم
أن العب خط وســط املنتخب شــيخو
كوياتيه يعانــي فقط من "التهاب غري
ظاهر" يف الفخذ األيمن ،وسيكون "غري
متاح عىل األرجــح" ملواجهة قطر غداً،
ضمــن الجولة الثانية من منافســات

املجموعة األوىل .وأصيب العب نوتنغهام
فورست اإلنكليزي خالل الهزيمة أمام
هولنــدا صفر ،-2وخرج عــى حمّ الة
خــال املباراة ،مــا أثار خشــية من
انسحاب نهائي لالعب ،ليزيد من معاناة
الســنغال التي خرست خدمات أفضل
العبيها ساديو مانيه.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
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أخبار سريعة

إلسبانيا
دون أي هزيمة ،إضافة للوصول اىل نهائي
كوبا أمريكا  2021حيث خرس أمام غريمه
األرجنتيني صفر.-1
ومنذ الســقوط أمــام ليونيل مييس
ورفاقه يف  10تمــوز  ،2021لم يذق رجال
تيتي الهزيمة يف  15مباراة متتالية ،آخرها
أربــع تحضريية للنهائيــات خرجوا منها
جميعها بانتصار عىل منتخبات مشــاركة
يف املونديال القطــري هي كوريا الجنوبية
( ،)1-5اليابان (1-صفر) ،غانا (3-صفر)
وتونس (.)1-5
ولن تكــون املهمة ســهلة بالتأكيد
للربازيل أمام منتخب من ّ
ظم يضم مجموعة
مــن النجوم مثل فالهوفيتــش وزميله يف
جوفنتــوس اإليطايل فيليب كوســتيتش
وصانع ألعاب أجاكس الهولندي دوشــان
تاديتش ومحور وســط الزيــو اإليطايل
سريغي ميلينكوفيتش-سافيتش.
ويف املجموعة ذاتها ،تأمل ســويرسا
بمواصلة مفاجآتها ،بعدما أخرجت فرنسا
بطلة العالم من ثمــن نهائي كأس أوروبا
صيف  ،2021ثم تســبّبها بغياب إيطاليا
عن نهائيات كأس العالــم بعدما تفوّقت
عليهــا يف التصفيات األوروبية .لكن مهمة
الوصول اىل ثمن النهائي لن تكون ســهلة،
بدءا ً مــن االختبار األول اليوم عىل ســتاد
الجنوب ضد الكامريون.
اما الكامريون التي حلت ثالثة يف كأس
االمم األفريقية التي اســتضافتها مطلع
العام الجاري ،فتضــم يف صفوفها بعض
النجوم الذين يتألقــون يف صفوف االندية
االوروبيــة ،أبرزهم حــارس مرمى إنرت
اإليطايل أندريه أونانا ،والعب وسط نابويل
أندريه فرانك زامبو-أنغيسا ،باالضافة اىل
إريك مكسيم تشــوبو-موتينغ الذي يتألق
يف صفوف بايرن ميونيخ االملاني وفنسان
أبوبكر مع النرص السعودي.
يف املجموعة الثامنة ،تستهل الربتغال
مشــوارها يف املونديــال القطــري اليوم
بمواجهة غانا.
ويحــاول املنتخب الربتغــايل تحايش
االزمة التي يعيشها حاليا ً نجمه كريستيانو
رونالــدو مــع ناديه مانشســر يونايتد
االنكليزي ،لئال تؤثر عىل معنويات الالعبني.
وبالنسبة لالعب بحجم رونالدو الذي
كان صورة املنتخب لنحو عقدين من الزمن

سركيس :أش ّ
جع ألمانيا

ج ً
ريتسو مس ّ
ال هدف اليابان األول في مرمى نوير (أ ف ب)

ج ً
توريس (الرقم  )11مس ّ
ال الهدف الرابع إلسبانيا (أ ف ب)

بمبارياته الـــ 191وأهدافه الـ( 117رقم
قيــايس دويل) ،أن تخــوض بطولة بحجم
كأس العالم وكثريون يتحدثون عن رضورة
أال يرشكه املدرب فرناندو سانتوس أساسيا ً
كي ال يؤثر عــى أداء املنتخب ،فهذا مؤرش
كبري جــدا ً عىل حجم املشــكلة التي أوقع
نفســه بها أفضل العــب يف العالم خمس
مرات.
ووصــل األمــر بصحيفــة "آ بوال"

لبنان بطل غرب آسيا للسيدات
في الكرة الطائرة

الربتغاليــة اىل الخروج بعنوان "القليل من
رونالدو ،املزيد مــن الربتغال" ،رغبة منها
بــأن يكون الرتكيز عــى املنتخب الوطني
الباحث عن محاولة االنضمام اىل العمالقة
والفــوز بلقبه العاملــي األول ،ليضيفه اىل
تتويجــه القاري األول والوحيــد يف العام
 2016يف كأس أوروبا.
ويف مجموعة مفتوحة يصعب التكهن
بنتائجها ،ســيحاول رونالــدو ان يصبح

فوز كبير لدينامو على مضيفه هومنتمن

فرحة سيدات منتخب لبنان بالفوز باللقب

أنظار الســفري اللبناني يف االردن يوسف
رجّ ي ،ورئيس مصلحة الرياضة يف وزارة
الشباب والرياضة محمد عويدات ،ورئيس
اللجنة الخماســية املكلفة تسيري شؤون
الكرة الطائرة ميشال ابي رميا ،وعدد من
أعضاء اإلتحاد املستقيل.
ويف الختام تســلمت قائــدة املنتخب
اللبناني مــرا عــدرا كأس البطولة من
االمرية آية بنت فيصل بن حســن ،فيما
تســلمت الالعبات امليداليــات الذهبية،
والعبات منتخب االردن امليداليات الفضية،
والعبــات املنتخب االماراتــي امليداليات
الربونزية.

أول العب يحــرز هدفا ً عىل االقل يف خمس
نســخ مختلفة لكأس العالم (من 2006
إىل  ،)2022ليتفــوق عىل أســماء عظيمة
أمثال االسطورة الربازيلية بيليه واالملانيني
مريوسالف كلوزه وأوفه زيلر.
ويف املجموعــة ذاتها ،وعــى الورق،
من املتوقع أن تكــون االوروغواي ،بطلة
العالم  1930و ،1950املنافســة الرئيسة
عىل صدارة املجموعــة والفوز عىل كوريا
الجنوبية اليوم ضــد فريق يعترب الحلقة
األضعف ،سيحدد وترية الرصاع ويمنح "ال
سيليستي" الدفع الالزم ملحاولة الوصول
اىل ثمــن النهائي ،عىل رغــم أن املنتخب
االمريكي الجنوبي لم يعــد متوهجا ً كما
كان قبل أربع ســنوات بعد أن بات نجما
الهجوم لويس سواريز الهداف التاريخي
للمنتخب مع  68هدفاً ،وإدينسون كافاني
وصيفه ( 58هدفاً) يف ســن الخامســة
والثالثني.
هنا مباريات اليوم بتوقيت بريوت:
 املجموعة السابعة:سويرسا  -الكامريون (الجنوب) 12.00
الربازيل  -رصبيا (لوسيل) 21.00
 املجموعة الثامنة:األوروغــواي  -كوريا الجنوبيــة (املدينة
التعليمية) 15.00
الربتغال  -غانا (.18.00 )974
(أ ف ب)

كـرة الـســلــة

حقق فريــق دينامو فــوزا ً كبريا ً عىل
مضيفــه هومنتمن بنتيجــة ()64-105
عىل ملعــب مزهر يف انطلياس أمس يف إطار
املرحلة الســابعة من بطولــة لبنان لكرة
السلة ،األرباع (.)52-84()32-57()8-31
وكان أحمد ابراهيم أفضل مســجل يف
صفوف الفريق الزائر برصيد  28نقطة و7
ريباونــدز و 7تمريرات حاســمة ،وأضاف
زميله زاك لوفتــون  20نقطة و 3ريباوندز،
يف حني ســجّ ل كيفورك  16نقطة للفريق
األرمني ،تــاه ك ّل من طانيــوس عقيقي
وليونيل لحود برصيد  9نقاط.
أحرز منتخب لبنان للســيدات لقب
بطولة غــرب آســيا يف الكــرة الطائرة
بنســختها االوىل التي شاركت فيها عرش
دول ،بعد فــوزه الكبري يف املباراة النهائية
الحاشــدة عىل نظــره االردنــي بثالث
مجموعات لصفــر أمــس يف العاصمة
االردنيــة عمّ ان .وهو االنجــاز األول عىل
صعيد منتخبات اإلنــاث للبنان يف اللعبة
منذ زمن بعيد.
وهو الفوز السابع عىل التوايل للبنان
يف البطولة من دون ايّ خسارة ،وقد تفوّق
يف املجموعــة االوىل ( ،)13-25ويف الثانية
( ،)18 25-ويف الثالثــة ( )14 25-تحت
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من مباراة ليدرز و""NSA

ورفع دينامو رصيــده اىل  13نقطة يف
املركــز الثاني موقتا ً خلــف الحكمة وامام
بريوت فريست الثالث ،وهومنتمن اىل ثماني
نقاط يف املركز العارش وله  8نقاط.
وكان فاز أول من أمس الثلثاء ليدرز عىل
ضيفه " "NSAبنتيجة ( )64-68عىل ملعب
مدرســة اللويزة يف ذوق مصبح ،والريايض
بريوت عىل مضيفه بيبلــوس ()79-107
يف جبيل .وتســتكمل املرحلة السابعة اليوم
بمبــاراة واحــدة تجمع فريقــي هوبس
والشــانفيل عىل ملعب مجمّ ع امل ّر الريايض
الساعة الخامسة اال ربعا ً عرصاً.

أبدى مد ّرب كرة السلة الوطني
غسان سركيس لصحيفتنا تفاؤله
بوصول المنتخب األلماني الذي
يشجّ عه منذ الصغر الى المباراة
النهائية لمونديال قطر ،آمال
بأن يحقق النجاح المطلوب،
خالفا ً للصورة التي ظهر فيها
في مونديال روسيا  .2018وأكد
سركيس ّ
أن ألمانيا تض ّم اليوم
كوكبة من الالعبين المعروفين
تحت قيادة المدير الفني هانس
فليك الغني عن التعريف والذي
يملك الخبرة الكافية .وعن المنتخب
الذي يشجّ عه بعد األلمان ،قال
سركيس :منتخبُ االرجنتين بقيادة
ليونيل ميسي الذي ال يزا ُل منافسا ً
جديا ً على اللقب رغم الكبوة أمام
السعودية التي إستحقت هذا الفوز
التاريخي بالفعل.
ّ

الحافظ :نقدّم المطلوب

أكد المدير الفني لنادي السالم
زغرتا أحمد الحافظ لصحيفتنا
ّ
أن فريقه لم ينقطع عن
التمارين اليومية ،بل ضاعف من
إستعداداته الفنية والبدنية طيلة
فترة اإلستراحة ،ال سيما ّ
أن ثالث
مباريات في غاية األهمية تنتظره
في الدوريّ اللبناني .أضاف:
نقدّم المطلوب منا على أرض
الملعبّ ،
لكن الحظ العاثر يلعب
دوره أحياناً .وعن إمكانية تبديل
العبَي السالم األجنبيّين قريباً،
رأى الحافظ أنه من السابق ألوانه
الحديث عن هذا الموضوع ،وذلك
بإنتظار إنتهاء الدوريّ المنتظم،
حيث سنرفع تقريرا ً تقييميا ً
ّ
ومفصالً الى إدارة النادي.

ط ّواف االستقالل

شارك أكثر من  150دراجا ً من
مختلف المناطق اللبنانية من
الهواة وأبطال هذه الرياضة،
يتقدّمهم بطل لبنان األسبق
صالح رباح في طوّاف إحتفالي
بعيد االستقالل لمسافة 40
كلم ،إنطلق من منطقة نهر
الموت بمواكبة سيارات األمان.
وكانت المحطة األولى أمام
لوحة الجالء في نهر الكلب حيث
أنشد الد ّراجون النشيد الوطني
اللبناني .بعدها توقف الطوّاف
أمام ركام مرفأ بيروت في تحية
إجالل واحترام لشهداء الوطن،
ثم تابع نحو رأس بيروت
والمنارة ،قبل التوقف إللتقاط
الصورة التذكارية أمام تمثال
الشهداء في بيروت ،ث ّم العودة
مجددا ً الى نهر الموت.
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عمـــــــــــــاد موســـــــــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

مراهق في مسرح روميو
في مراهقتي الثانية ما عرفت شيئا ً عن
المسرح .أو باألحرى لم أشاهد أي مسرحية.
السينما أقل كلفة .بستين قرشا ً كنا نحضر فيلما ً
في منتصف األسبوع .الـ»أمباسي» أو الـ «ليدو»
متاحتان فقط .الـ»راديو سيتي» والـ»أمبير» والـ
«متروبول» خطوط نار كانت.
أول مسرح قصدته ،كان الـ «إليزيه» في
ساحة ساسين حيث عرض روميو لحود خمس
أو ست مسرحيات في عز الحرب ،وفي الحقيقة
كان مقصدي تمضية وقت مرح مع صديق
اسمه طوني ،عمل في مسرح روميو كبائع
بطاقات ،وكمو ّزع للفائض منها على أصحابه
ممن يحسنون التصفيق ،إلى جانب مهمات
إدارية بسيطة .بمرور الوقت تغير اسم طوني
وصرنا كش ّلة نناديه لحّ ود ،ومنه نستقي أخبار
الممثلين ونسطو على علبة سجائره ،وهو من
أرشدنا إلى دكان صغير يبيع السجائر بالمف ّرق:
الثالث بربع ليرة.
بوساطة لحود (أو طوني) لدى صاحب المبنى
ومستثمر كافيتريا المسرح المقتصرة خدماتها
على المشروبات الغازية وعبوات المياه ،وجدتني
أعمل ،وشقيقي ،ليالً لتلبية عطش روّاد المسرح
بين الفصلين.
هناك ،في أرجاء المسرح ،كنت ألتقي
بـ»األستاذ» وشقيقه ناهي وبزوجتيهما سلوى
وألكسندرا ذات الشعر الطويل المائل إلى
اإلحمرار ،وبـ «بابو» و»ناي» و»آالن» و»كوثر»
و»فؤاد» ...إلى أفراد العيلتين.
وهناك سمعت ملحم بركات ،قبل أن يسبغ عليه
جورج ابراهيم الخوري لقب «الموسيقار» ،يغني
بفرح «روحي يا روحي َع دروب الغار» ،ويرفع
التحدي بـ «أنا الوالي بالوكالة» و»يذوب شجنا ً بـ
«علوّاه يا لياله .»...لعب ملحم بركات في مسرحية
«األميرة زم ّرد» البطولة المسرحية األولى أمام
نجمة مسرح روميو ،من العام  ،1974سلوى
القطريب .بعد وفاة نجمته ( )2009وزوجته (
 )2010لم يقدّم لحود سوى إعادتين أو ثالث.
بموتها مات الشغف.
في مسرح اإلليزيه ،وقف الرئيس كميل
شمعون ذات يوم على مسافة مني ،وأنا خلف
البار اتصفح وجوه المدعوين إلى الـ «بروميير»،
وسألني :بعدو طويل الدرج لتحت؟» ال أذكر أنني
جاوبت .كان روميو لحّ ود يحرص على دعوة
الرئيس شمعون لحضور كل مسرحياته ويكبّده
مشقة النزول طابقين!
هناك ،في إليزيه األشرفية ،تد ّرجت في حب
ُ
تلصصت على تمارين «بنت
المسرح .هناك
الجبل» وكان لجالل خوري دور إخراجي (في
الظ ّل) وسمعت عشرات المرات حوار أنطوان
كرباج وفيليب عقيقي ،حوار بين األستاذ والزبّال.
وإلى ذاك المسرح دعوت أصدقائي ببطاقات
مجانية مشترطا ً عليهم المساهمة في التصفيق أو
أسحب الدعوة.
في الـ «أل بي سي» ،جمعني واألستاذ روميو
غير برنامج .ك ّل منا في موقعه .هو تحت أضواء
الشاشة .وانا في مكان معتم .قبل بدء تصوير
إحدى الحلقات فاجأته بانطباعات مراهق
السبعينات في مسرح اضفى على األيام فرحاً،
وهي الواردة في المقال ،وأخبرني بدوره عن حزن
استوطنه ،بعدما باع منزله الرائع «في كل زاوية
من زواياه كنت ألتقي ألكسندرا وأسمع صوتها
وألمح طيفها .لم أستطع البقاء في عمشيت بعد
رحيلها» وابتسم لي دامعاً.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يُنتج احرتاق الزجاج
ً
طاقة تكفي
ملشاهدة التلفاز
ملدة ثالث ساعات.

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

أ ّول رائد صيني ّ يتجاوز  200يوم بالفضاء

ســجّ ل رائد الفضاء الصيني تشــن دونغ ،الذي
أكمل لتوّه مهمة الفضاء الثالثة ،The Shenzhou 14
رقما ً قياســيا ً جديداً ،حيث أصبــح أوّل رائد فضاء يف
الصني يتجاوز  200يوم بالفضاء .وأجرى تشن دونغ
أوّل مهمّ ة له يف العام  2016خالل مشــاركته يف The
 .Shenzhou 11وأقــام مع رائد الفضاء جينغ هايبنغ
بمخترب الفضاء «تيان قونغ  »-2ملدة  33يوماً ،مُسجِّ ال ً
بذلك رقما ً قياسيا ً صينيا ً ألطول فرتة إقامة متواصلة
يف الفضاء.

وحتــى اآلن ،أقام دونــغ ورائدا الفضــاء ليو يانغ
وتســاي شيو تشــه يف املدار أكثر من  170يوماً .وخالل
هذه الفرتة ،أكمل عملية التحويل الوضعي ملحطة الفضاء
الصينية عىل شكل حرف  ،Tكما أجرى ثالث مهام خارج
املركبة ،مقدِّما ً محارضات فضائية .كذلك ،احتفل باليوم
الوطني وعيد منتصف الخريــف يف الفضاء للمرة األوىل.
ّ
تتأهب مركبة الفضــاء املأهولة The Shenzhou
واآلن،
 15لالنطالق بمهمّ ةٍ جديد ٍة بينما يستعد طاقم روّاد The
 Shenzhou 14الستقبالها يف الفضاء.

نساء بارزات يُغادرن منظمة الصحة العالمية

الطبيبة الهندية سمية سواميناثان

تغادر مســؤولتان بارزتان يف منظمة الصحة العاملية
عن مكافحة جائحة «كوفيد  »19 -منصبَيهما األســبوع
املقبل ،وفق رســالةٍ صــادر ٍة عن املدير العــام للمنظمة.
واملســؤولتان ال ّلتان ســتتنحّ يان هما الطبيبــة الهندية
سمية سواميناثان ،الرئيسة العلمية للمنظمة ،والربازيلية
ماريانجيال سيماو ،مســاعدة املدير العام لشؤون إتاحة
األدوية واملنتجات الصحية .وكانت ســواميناثان وسيماو
من بني كبار مسؤويل الوكالة الصحية التابعة لألمم املتحدة
الذين قادوا الجهود العاملية لتنسيق االستجابة للجائحة.
كذلك ،ستُغادر املنظمة وزيرة الصحة الفرنسية السابقة

واملبعوثة الرئاسية للشؤون املتعددة األطراف أنييس بوزين،
والوزيرة الربيطانية السابقة جاين إليسون املديرة التنفيذية
للشــؤون الخارجية والحوكمة .وأُعلن عن مغادرة النساء
األربع يف رسالةٍ أرســلها املدير العام ملنظمة الصحة العاملية
ّ
زمالئهن ،وذلك ضمن
تيــدروس أدهانوم غيربييســوس إىل
تعديــات يُجريها عىل فريقه بعد إعادة انتخابه لواليةٍ
ٍ
إطار
ثانيةٍ مدّتها خمس ســنوات يف أيار املنرصم .وقال تيدروس:
«أريد أن أعرب عن تقديري واحرتامي ألعضاء فريق قيادتي
الذين تنتهي فرتة تعيينهم يف  30ترشين الثاني الحايل» .ولم
تُع َلن أي تسميات جديدة حتى اآلن( .أ ف ب)

دُفنت حيّ ًة لتقوية الروابط
أظهرت دراســة جديدة أن أنثى
ً
حية قبل 1700
قرد عنكبوت دُفنت
عام كهديّةٍ لتقوية الروابط بني قوتَني
رئيسيّتَني يف أمريكا الجنوبية ما قبل
أن أشــخاصا ً
كولومبوس .ويُرجَّ ح ّ
بارزين من حضــارة «املايا» قدّموا
هذه الهدية الثمينة إىل حضار ٍة أخرى
يف تيوتيهواكان .وتقارن الدراسة هذا
األسلوب بدبلوماســية الباندا التي
مارســتها الصني بتطبيع عالقاتها
مع الواليات املتحدة يف ســبعينات
القرن العرشين.
ٍ
تقنيــات عدّة مثل
وباســتخدام
اســتخراج الحمض النووي القديم،
أو التأريــخ بالكربون ،أو حتى تحليل
النظــام الغذائي ،نجــح الباحثون يف
إعادة تكوين مســار حيــاة الحيوان

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

ونفوقهّ ،
وتبي لهم أنه دُفن حيا ً عندما
كان يبلغ ما بني  5و  8سنوات .وعُ ثر
عىل الهيكل العظمــي للقرد بجانب
نرس ذهبي ،وهو شعار املكسيك الذي
ٍ
ال يزال قائما ً حتــى يومنا هذا ،وكان
محاطا ً بمجموعةٍ من األغراض القيّمة
بينها مســامري مصنوعة من حجر

الســجّ  ،وهو صخرة بركانية مهمّ ة
لثقافات ما قبل كولومبوس .كما تم
اكتشــاف لوحة جداريّة تُصوِّر القرد
العنكبــوت ،ما أ ّكــد فرضية حصول
تبادل عىل أعىل املستويات.
وكتب الباحثــون أن أنثى القرد
ربما كانت «تُثري الفضول يف هضاب
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تيوتيهواكان نظــرا ً إىل كونها حيوانا ً
غريبــاً» .والحظ معدّو الدراســة أن
«يدَي الحيــوان كانتا مقيّدتَني خلف
ظهره وكانت قدماه كذلك موثوقتَني،
ما يعني أنه دُفن حياً ،وفق تقلي ٍد كان
«شائعا ً يف الذبائح البرشية والحيوانية
يف هذه املنطقة»( .أ ف ب)
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