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ميقاتي ينعى لبنان للعرب ...والسعودية لرئيس "يمكنه توحيد" اللبنانيين

"إعالن الجزائر" :يد واحدة عربية
لصدّ التدخالت الخارجية

٣

إلغاء مناقصة السوق
الحرّة ...بعد التدقيق
بوثائق العارض الثاني

إقــتـصـــاد 11
إعادة هيكلة المصارف
تستغرق  5سنوات
على األقل

ميقاتي متحدثًا إلى الصحافيين إثر اختتام أعمال قمة الجزائر العربية أمس (أ ف ب)

إقــتـصـــاد 12
أدوية تتحرّر من الدعم
وتفسح المجال أمام
المهرّبة لتباع بأغلى
األسعار

فيمــا تُحدق املخاطــر بالعالم العربي مــن ك ّل حدب
وصوب ،خصوصا ً مــع تزايد االضطرابات واألزمات املتنقلة
بني الساحات عىل طول الخارطة الجيوسياسية العاملية ،وما
يرتتّب عنها من إضعاف للنظام الدويل ،اختتمت القمة العربية
الـ 31أعمالها يف العاصمة الجزائرية أمس بالتأكيد عىل كون
الدول العربية تقف يدا ً واحدة لص ّد التدخالت الخارجية بكافة

"تر ّيث" في بدء العمل بالدوالر الجمركي!
بــاتــريــســــيــا جـــــــالد

العـــالـــم 14
"أجواء حرب" تخيّم
فوق شبه الجزيرة
الكورية

ّ
والتمسك بمبدأ
أشكالها يف الشؤون الداخلية للدول العربية،
الحلول العربية للمشــكالت العربية عرب تقوية دور جامعة
الدول العربية يف الوقاية من األزمات وح ّلها بالطرق السلمية.
وشــدّد "إعــان الجزائر" عــى "مركزيــة القضية
الفلســطينية والدعم املطلق لحقوق الشعب الفلسطيني
غري القابلــة للترصف ،بما فيها حقــه يف الح ّرية وتقرير

مع اقرتاب موعد ســر العمــل باملوازنة
التي من املفرتض أن يؤازرها بند رفع الرســم
الجمركي  10أضعاف لتوفري الواردات لخزينة
الدولة ومعها تسديد الرواتب لإلدارات العامة
التــي رفعت ،مــن دون التســبب بمزيد من
التضخم ،يرسي الحديث يف أوســاط حكومية
ّ
يتغــر خالل األيام
أن الــدوالر الجمركي لن

القليلــة املقبلــة .وعلمت "نــداء الوطن من
مصادر مطلعة أنــه حتى هذه اللحظة لم يتم
اتخاذ القرار ببدء السري بدوالر الـ 15ألف لرية
للجمارك مع نرش املوازنة يف الجريدة الرسمية.
أما الســبب فيعود وفق مصدر م ّ
طلع اىل عدم
إنجاز الرتتيبات املالية املواكبة لها ،يف حني أن
مصادر أخرى معنية أشارت اىل ان السبب وراء
الرتيّث والتمهّ ل هو "املناخ السلبي املخيّم عىل
البالد".
١٣

املصري وتجســيد دولة فلسطني املســتق ّلة كاملة السيادة
عىل خطوط  4حزيران  ،1967وعاصمتها القدس الرشقية،
وحــق العودة والتعويــض لالجئني الفلســطينيني" ،مع
تجديد التمسك "بمبادرة السالم العربية لعام  2002بكافة
عنارصها وأولوياتها" ،ورضورة مواصلة الجهود لحماية
القدس.
١٣

مقتل مهاجم فلسطيني بعد عمليّة دهس في الضفة

نتنياهو في طريقه الستعادة السلطة:
"ثورة يمينيّة" تهز ّ إسرائيل!
يبدو أن رئيس الوزراء اإلرسائييل الســابق بنيامني نتنياهو عىل مشارف
العودة إىل الســلطة من جديد ،ليفرض نفسه رقما ً صعبا ً يف اللعبة السياسية
الداخلية ،رغم اتهامات الفساد وســوء األمانة التي تُالحقه ،وذلك عىل ضوء
النتائج شبه النهائية لالنتخابات الترشيعية التي تُظهر تقدّم حزبه "الليكود"
مع حلفائه من األحزاب اليمينية والقومية والدينية ،ما جعل مراقبني يصفون
ما حصل يف الدولــة العربية بـ"ثورة يمينية" زلزلــت األرضية تحت القوى
الوســطية واليســارية لتُمهّ د الطريق نحو إعادة "تشكيل" الوجه الحقيقي
والنهائي لـ"الدولة القومية للشعب اليهودي".
١٣

إستئناف المالحة في البحر األسود
١٤ +

الريــاضــية 15
السلة األميركية:
خسارة ثالثة على
التوالي لووريورز

سفينة تحمل شحنة حبوب من أوكرانيا تعبر البوسفور أمس (أ ف ب)
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بكركي ألصحاب «األوراق البيضاء و"النوايا السوداء"» :تمثّلوا بمعوض
أالن ســــركـــيـــس
تحاول البطريركية املارونية القيام
بكل ما يلــزم من أجل تقصري أمد الفراغ
الرئــايس ،ألنها عــى دراية بــأن فراغ
املؤسسات يعني إرتفاع منسوب الخطر
عىل الكيان .تدور اإلتصاالت بني بكركي
واألطــراف الخارجية املؤثــرة باللعبة
ّ
وتنسق يف خطواتها مع الكريس
اللبنانية،
الرســويل ،لع ّل اإلتصاالت الدولية توصل
إىل الح ّل املنشــود .هذا بالنسبة إىل الشق
الخارجــي ،أمّ ا داخليا ً فــإن البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشــارة بطرس
الراعي يواصل لقاءاته ومشــاوراته مع
القادة املوارنة بـ»املفــرق» ،ولن يكون
هناك أي لقاء يجمــع األقطاب املوارنة
ألن بكركــي تعــرف حجــم التباعد يف
الطروحات.
وعىل رغــم اإلتصــاالت املتواصلة
مع الجميــعّ ،إل ّ
أن األمل بتحقيق خرق
قريــب ما زال متدنيا ً وســط عدم قدرة
النواب عىل القيــام بواجباتهم ،بينما لو
كانت النوايــا صالحة لكان هناك رئيس
جديد للجمهورية قبل  31ترشين األول.
وال يخفــي البطريرك الراعي غضبه عىل
النواب ،ويظهر هذا األمر جليا ً يف عظاته
ومواقفــه ،يف حني ينظــر بإيجابية إىل
ترشيح رئيس حركة «اإلستقالل» النائب
ميشال معوّض.
وتؤ ّكد مصــادر بكركــي لـ»نداء
الوطن» ّ
أن ترشــيح معــوّض يأتي يف
ســياقه الطبيعي ومثــال يحتذى به،
فالرجــل شــجاع وأقدم عــى خطوة
الرتشــيح مع علمه بصعوبة وصوله إىل
الرئاسة يف هذه املرحلة ويمكن أن يكون
ترشيحه بمثابة «إستشهاد» ،لكن جديّته
بالرتشيح قد تدفع كتالً أخرى إىل دعمه
وعندها ترتفع حظوظه .وترى املصادر

خفــايـــا
يلتقــي معارضــون
وموالون نافذون عىل أن ورقة
رئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي ،املستقبلية ،قد
احرتقت بالكامل.
َّ
عب مســوؤلون يف حزب
بارز عن عدم ارتياحهم لحالة
االشــتباك القائمة بني الحليف
وحليف الحليف.
امتعض مرجع نقابي من
التأجيل الثانــي عمدا ً الجتماع
نقابي وزاري يف إحدى الوزارات
املعنيّة.
ترشيح مع ّوض يأتي في سياقه الطبيعي

أن معــوّض ينطلق من حيثية شــعبية
ظهرت يف اإلنتخابــات النيابية األخرية،
حيث ح ّل أول يف قضــاء زغرتا ،إضافة
إىل أن أكرب حزب مســيحي ،أي «القوات
اللبنانية» ،تبنّى ترشــيحه وحصل عىل
دعم حزبَــي «الكتائــب» و»الوطنيني
األحرار» وبعض النواب املســيحيني من
كتل أخرى ،وبالتايل فإنــه يتمتع بدعم
مسيحي كبري .وتشــدّد مصادر بكركي
عىل ّ
أن معوّض قام بما يجب القيام به،
ّ
الرتشــح ونال إىل جانب دعم
وتجرأ عىل
األصوات النيابية املســيحية ،أصواتا ً من
طوائف أخــرى ،وبالتايل فإنّه يعمل وفق
مقتضيات الدســتور واحــرام الحياة
الديموقراطية.

ال لقاء يجمع األقطاب الموارنة
ألن بكركي تعرف حجم التباعد
في الطروحات
ومن جهــة أخرى ،تنتقــد بكركي
بعنف ما يُقدم عليه الفريق الذي يُصوّت
بأوراق بيضاء وتســأل :منذ اإلنتخابات
ّ
املاضية يعلم الجميع ّ
مرشــح فريق
أن
 8آذار هو رئيس تيار «املردة» ســليمان
فرنجية ،فلمــاذا يلجأ الفريــق الداعم
لــه إىل لعبة األوراق البيضــاء يف الدورة
األوىل ومن ثــم تعطيل النصاب يف الدورة
الثانية؟ هل الخالف بني فرنجية ورئيس

«التيــار الوطني الحــر» النائب جربان
باســيل يدفع إىل مثل هكذا ترصّ ف؟ أو
هناك خوف من تنامي األصوات الداعمة
ملعوض وإجتيازه عتبة الـ 65صوتاً ،لذلك
يلجأون إىل رضب اإلســتحقاق الرئايس
فيما البالد وكل العبــاد يدفعون الثمن
األغىل وال من يسأل؟
وأمام كل هذه الوقائع ،تجزم بكركي
بأن هناك استخفافا ً باإلستحقاق الرئايس.
ً
فإضافة إىل لعبة األوراق البيضاء وتعطيل
النصاب هناك جزء من النواب يســتهرت
باإلســتحقاق و»ينبش» أسماء ويصوّت
ّ
الرتشــح،
لها وهــذه األســماء ال تريد
فتحوّلت جلســات إنتخــاب الرئيس إىل
ساحة تسلية و»هرج ومرج» وكأن جزءا ً

من النواب املنتخبني حديثا ً ال يدرون قيمة
أن يكون هناك رئيــس جديد للجمهورية
ليبارش مسرية اإلصالح واإلنقاذ.
ال يمكــن أن تســكت بكركي عن
التجاوزات التي تحصل يف اإلســتحقاق
الرئايس ،وتــرى ّ
أن إجتماع لعبة األوراق
البيضاء مع النوايا السوداء يؤدّي إىل إطالة
أمد الفراغ وتفكيك أســس الجمهورية
التي تواجه التح ّلل أصــاً ،وبالتايل ال ب ّد
من رصخة ضمري باتجــاه الفريق الذي
يُع ّ
طل ،وذلك بدعوته إىل حضور جلسات
اإلنتخاب والتصويت ملرشحه ،وليفز من
ينال العدد األكرب مــن األصوات ،أو إبداء
نوايا حســنة ملحاولة اإلتفاق عىل اسم
جامع يؤسس ملرحلة اإلنقاذ.

برّي يتراجع عن الحوار و"»الرسالة"» بين الر ّد واإلهمال؟!
أكـــــرم حـــمــدان
تتّجه األنظار نحو ساحة النجمة وما يمكن أن
تخلص إليه جلسة مناقشة رسالة الرئيس السابق
ميشــال عون املق ّررة اليوم ،وسط قراءات مختلفة
ملا ورد فيها ،وملا يُحاول فريقه السيايس ،وتحديدا ً
«التيــار الوطني الحــ ّر» ورئيســه النائب جربان
باسيل ،القيام به ،لجهة اللعب عىل الوتر الطائفي،
عىل خلفية مصري الصالحيات الرئاسية خالل فرتة
الشغور وترصيف األعمال.
مصادر يف تكتّل «الجمهوريــة القوية» تؤكد
لـ»نداء الوطــن» ّ
أن «املطلــوب اآلن هو ترصيف
األعمال باملعنى األضيق ،ومــن يَغار عىل مصلحة
الرئيس املارونــي يف الرتكيبة ليس أمامه ســوى
ّ
مرشــح والضغط من أجل عقد جلســة،
اختيار
البارحة قبل الغد ،النتخاب رئيس للجمهورية».
وإذ أعلنت املصادر مشاركة التكتّل يف الجلسة،
اعتربت أنّه «ال قيمة للرسالة وال مفاعيل وال آليات
دســتورية لهاّ ،
وأن املطلــوب التعجيل يف إنتخاب
رئيس وتكثيف الجلســات النتخابه واإلبتعاد عن
الخطــاب الطائفي يف ما يخــص ترصيف األعمال
ودور رئيس الجمهورية».
ويف الســياق ،لفت البيــان الصادرعن «اللقاء
التشــاوري النيابي» الذي شــارك فيه  27نائبا ً يف
مق ّر حزب «الكتائــب» يف الصيفي ،إذ دعا املجلس
اىل اإللتئــام «اليوم قبــل الغد ،إلنتخــاب رئيس
الجمهوريــةّ ،
ألن هــذا وحده من شــأنه أن يعيد
اإلنتظام لعمل املؤسسات».

الحوت ومحاوالت الفتنة

وأوضــح النائب عماد الحوت الذي شــارك يف
«اللقــاء»ّ ،
أن الهدف منه «هــو قطع الطريق عىل
ّ
ّ
محاوالت إفتعال أي تشــنج أو توتــر طائفي أو
مذهبي يسعى إليه البعض عىل خلفية الرصاع عىل
الصالحيــات ومحاولة القــول ّ
إن الخالف هو بني
املسلمني واملســيحينيّ ،
وأن هناك من يهيمن عىل
اآلخر أو يعتدي عــى صالحيات رئيس الجمهورية

ّ
كمنصة لمهاجمة حكومة تصريف األعمال (رمزي الحاج)
نواب «التيار» سيستخدمون الجلسة

إنتخاب رئيس جمهورية ،كما ّ
أن النصاب املطلوب
املسيحي يف فرتة الشــغور الرئايس» .وأ ّكد لـ»نداء
الوطن» ّ
يختلف بني الجلستني ،وحماسة النواب يف املشاركة
أن «هذه املحاوالت لــن يكتب لها النجاح
والحضور ومسؤوليتهم تختلف ايضاً.
رغم كل املحاوالت الهدّامة واملدمّ رة للبلد».
هذا التوجّ ه النيابي يؤ ّكد ّ
وما يُع ّزز هذا التوجّ ه أيضاً ،البيان الصادر عن
أن عىل مجلس النواب
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وقد
االلتئام النتخاب رئيــس للجمهورية وفقا ً للمادة
تراجع فيــه «عن امليضّ قدما ً يف
 75مــن الدســتور ،وبالتايل ال
الدعوة للحوار بني الكتل النيابية
يستطيع مناقشة أي أمر آخر،
للوصول لرئيس توافقي ،نتيجة
ويطــرح أكثر من ســؤال عن
جه النواب الـ 27لرفض
تو ّ
ّ
والتحفظ ،ال ســيّما
اإلعرتاض
سيناريوات ما يمكن أن يحصل
محاوالت إشعال التجاذبات
من كتلتي «القــوات» و»التيار
اليوم يف ســاحة النجمة ،ومنها
الوطني الح ّر».
ّ
إمكانية أن تتحول الجلسة بعد الطائفية وافتعال السجال في
ّ
فــإن األجــواء
كذلــك،
املناقشة جلسة إنتخابية.
موضوع صالحيات الحكومة
السياســية وما أملح إليه النائب
هذه الفرضية غري ممكنة
باســيل ّ
تؤش إىل ّ
أن نواب «التيار» سيستخدمون
إلعتبارات عدّة أهمّ ها ،أن الدعوة للجلســة محدّدة
ّ
كمنصة ملهاجمة حكومة ترصيف األعمال
الجلسة
بجدول أعمال تالوة ومناقشة رسالة الرئيس عون،
وبالتايل ّ
ودورها يف مرحلة الشغور الرئايس.
فإن الحضور النيابي املشــارك يف جلســة
وبطبيعة الحال سيفتح هذا النقاش الباب أمام
مناقشــة الرســالة التي تتفق الغالبية عىل أن ال
نواب آخرين للر ّد بما قد يُحول الجلســة إىل «سوق
قيمة لها وال مفاعيل وال آليات دستورية ،سيختلف
عُ كاظ» ســيايس ودســتوري يتناول الصالحيات
حكما ً عن جلســة قد يكون جــدول أعمالها بند

ومحاوالت هذا الفريق أو ذاك الدفاع عنها.
يف الخالصةّ ،
فإن الجلسة ستبدأ كالعادة بتالوة
أســماء النواب املتغيّبني بعذر ،ثم تالوة املادة 145
من النظام الداخيل التي تُحدّد أصول تعامل املجلس
النيابي مع رســائل رئيس الجمهورية ،علما ً ّ
بأن
هناك من اعترب الرســالة لزوم ما ال يلزم طاملا من
أرسلها لم يعد يف موقعه ،ثم تت ّم تالوتها ومناقشتها
يف حال طلب أيّ من النواب الكالم ،ثم تنتهي الجلسة
بتوصية أو قرار أو إجراء وفقا ً لألكثرية التي تُصوّت
عىل املقرتحات النيابية بهذا الشأن.
وربّما يكون من الخيــارات أو اإلقرتاحات ر ّد
الرسالة أو إهمالها أو ربّما فقدان نصاب الجلسة،
ال سيّما وأنها لن تنقل مبارشة عرب وسائل اإلعالم.
وقد يُساهم يف هذا التوجّ ه النواب الـ 27الذين
إتفقوا عىل أن تُلقى كلمة باسمهم تؤكد عىل رفض
محاوالت إشــعال التجاذبــات الطائفية وإفتعال
السجال يف موضوع صالحيات الحكومة خالل فرتة
الشغور الرئايس ،والرتكيز عىل أن األولوية إلنتخاب
الرئيس قبل ان ينسحبوا من الجلسة.

محـــــليـــــات
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هل ينتظر ميقاتي موافقة أميركية
لقبول هبة الفيول اإليراني؟
غــــادة حـــالوي
منــذ عودته مــن زيارته إىل
إيران ،تراجع البحث يف هبة الفيول
اإليراني التي باتت مجهولة املصري
يف ظل تعقيــدات العمل الحكومي
واألزمة السياسية الراهنة .حمل
الوفــد اللبناني معــه إىل بريوت
مســودة اإلتفاق الذي ت ّم التوصل
اليه مع الجانب اإليراني لعرضها
عــى الحكومــة اللبنانية ليصار
بعدها اىل توقيع االتفاق بشــكل
ني .لكن حتى
رســمي بني الجانب 
الساعة لم يتبلغ الجانب اإليراني
الجواب اللبناني النهائي .وتكشف
مصــادر مطلعــة عــى األجواء
اإليرانية ّ
أن الوفــد اللبناني الذي
توجّ ه اىل ايران حمل معه اىل لبنان
عرضا ً إيرانيا ً ببناء معميل ّ كهرباء
عىل طريقــة  BOTومعمل ثالث
بمثابة هدية ،باإلضافة اىل تزويد
لبنان بـ 600ألف طن من الفيول
تلبية لطلب الجانب اللبناني.
وتتابــع املصــادر قولها ّ
إن
اإلتفاق ت ّم بــن الجانبني اللبناني
واإليرانــي عىل مســودة اإلتفاق
ووافق الطرفان عــى مضمونه
وغــادر الوفــد عىل أمــل عرض
املسودة عىل املعنيني للوقوف عىل
رأيهمّ .
لكن ايران وسفريها يف لبنان
لم يتلقيا اإلجابة املنتظرة .ووفق
ما تناهى اىل مســامع اإليرانيني
فقد نال رئيــس حكومة ترصيف
األعمال نجيــب ميقاتي املوافقة
الشــفهية مــن األمريكيني عىل
قبول الهبــة اإليرانية لكنه ينتظر
املوافقة الخطية تجنبا ً للعقوبات
األمريكية .وتعترب املصادر عينها
ّ
أن القرار لــدى الجانب اللبناني،
وايران ال تزال تنتظــر الر ّد وهي
مستعدة للمســاعدة متى تبلغت
تلك املوافقة.
منــذ توقيعه ،لم تصدر إيران
أي موقــف مــن إتفاق ترســيم

السفير اإليراني في لبنان ال يزال في إطار استطالع األجواء اللبنانية

الوفد اللبناني حمل معه
معملي
عرضًا إيرانيًا ببناء
ْ
كهرباء على طريقة BOT
ومعمل ثالث بمثابة هدية
الحــدود البحرية مــع ارسائيل.
لكنهــا ترفــض وفق مــا تقول
املصادر املطلعــة إعتبار اإلتفاق
مقدّمة للتطبيع أو تفسريه يف هذا
اإلتجاه .وتميض املصــادر قائلة
إن «اإلنجــاز الكبري» ليس إعرتافا ً
ّ
لبنانيا ً بإرسائيل وال تنازالً ،بل هو
اعرتاف بحق لبنــان يف ثروته من
النفط والغاز مســتهزئة بالقول
ّ
إن ال ثروة نفطية عىل تلك البقعة
الجغرافيــة« ،وإال ملــاذا تهافت
األمريكيــون واالرسائيليون عىل
إنجاز هذا اإلتفاق؟».
وتستدرك املصادر بالقول إن
موقف «حزب الله» وأمينه العام ال
يؤيد اإلتفاق كاتفاق وإنما الهدف
أن يأخذ لبنان حقوقه ،معلنة أن
موقفا ً مؤيدا ً لإلتفاق سيصدر عن
طهران عمــا قريب يصب يف إطار
دعمها اســتعادة الحق لصاحبه،
من دون أن يفوتهــا التذكري أنها
حدود لبنان مع فلسطني املحتلة

يف األساس وليست مع إرسائيل.
تتحفظ املصــادر يف مقاربة
الشــأن اللبناني بعمق ال ســيما
املتعلق منــه بملفــي الحكومة
ورئاســة الجمهورية لتقول إن
الســفري اإليراني يف لبنان مجتبى
أماني ،ال يزال يف إطار اســتطالع
األجــواء اللبنانيــة مــن خالل
جوالته عىل املسؤولني .وتستغرب
األصــوات التــي تعلــو مطالبة
بتحريــر الســيادة اللبنانية من
اإلحتالل اإليراني لتســأل ما هي
مظاهر مثل هــذا اإلحتالل وكيف
يتمظهر؟
ترفــض املصــادر املطلعة
عن قــرب عىل املوقــف اإليراني
الدخول يف لعبة األســماء ســواء
للحكومة أو لرئاسة الجمهورية،
وتكتفي بالقــول مبدئيا ً إن إيران
ترفض أن يكون لبنــان منطلقا ً
إلرسائيل لتنفيــذ مخططاتها يف
املنطقة ،خصوصا ً وأنّها ترغب يف
التعويض عن أزمتها السياســية
الداخليــة بافتعــال توتــرات يف
الخارج ،وتميض قائلة ّ
إن ما يهم
الجمهورية اإلســامية هو وجود
حكومات قادرة عىل الحفاظ عىل
البلد وانهاء أي احتالل موجود عىل
أراضيه .النظــرة للموضوع هنا
هي من منظار اسرتاتيجي واسع

٣

وليس من منظار محيل ضيق.
ال تنفــي املصــادر ترابــط
امللفات يف املنطقة وانعكاس توقف
املباحثات الســعودية  -اإليرانية،
من لبنان اىل اليمن والعراق .وتؤكد
ّ
أن املباحثات توقفت متحدثة عن
سوء العالقة وصعوبة التوصل إىل
تفاهم بني الدولتني ال ســيما يف
ضوء األحداث األخرية التي شهدتها
مناطق عدة يف طهــران .عىل ح ّد
قول املصــادر ،منذ تاريخ العالقة
السعودية اإليرانية كانت العالقة
وال تزال محكومة بســوء الفهم
بــن البلدين ،يغذى ســوء الفهم
هذا بسلســلة األحداث املتعاقبة
التي تشهدها املنطقة ناهيك عن
األحــداث األخرية التي تشــهدها
ايران ،والتي كانت ســببا ً أساسيا ً
يف تجميد املفاوضــات اإليرانية -
السعودية وتوتر العالقة الذي بلغ
ح ّد تبــادل االتهامات والتهديدات
التي دخلت عــى خطها الواليات
املتحدة األمريكيــة .أرصّت إيران
عىل عودة التبــادل الديبلومايس
مع السعودية ،ويف ك ّل مرة كانت
تطرح املوضوع كان يقابل بفتح
ملفي الحوثيني يف اليمن و»حزب
اللــه» يف لبنــان وغريهمــا من
امللفات .بحسبها ،تريد السعودية
أن تكون ممرا ً إلزاميا ً للعالقة مع
الدول العربية وهي ترفض عالقة
لبنان معها .وليســت املفاوضات
مع األمريكيني أفضــل حاال ً وقد
توقفــت لكنها لم تعــد اىل نقطة
الصفر كمــا يُقال .نقطة الخالف
األساسية تتعلق برفع العقوبات
األمريكية عن إيران.
يف ما يتعلــق باالحتجاجات
املتواصلة يف ايران لم تنف املصادر
وجــود مشــاكل لكنها ليســت
بالحجم الــذي يتــم تظهريه يف
االعالم ،معتربة ّ
أن فرض الحجاب
يف إيران له عالقة برمزية املجتمع
االيراني واإللتزام بالقوانني.

طوني فرنسيس

لبنان والقمم العربية
فقد لبنان حضوره المستق ّل في القمم العربية وبعض
المنظمات الدولية األخرى (عدم االنحياز مثالً) منذ منتصف
سبعينات القرن الماضي.
في تلك الفترة كان العرب والعالم بدآ يتعامالن مع لبنان
بوصفه أرض منظمة التحرير الفلسطينية .كان ياسر عرفات
ً
حاملة ألختامه.
هو الرئيس «اللبناني» والحكومات الرسمية
كان اللبناني في أي لقاء دولي يُعامل بوصفه آتيا ً من «دولة
عرفات» ،والقرارات التي كانت تصدر عن القمم والمؤتمرات
حرصت جميعها على تأكيد حق الفلسطينيين في النضال
من أجل العودة ،وهذا النضال كانت ساحته الوحيدة المتاحة
والمطلوبة بلدا ً اسمه لبنان .كان ذلك مأساة للبنانيين
وللفلسطينيين معا ً انتهت بكارثة االجتياح اإلسرائيلي عام
.1982
تشاركت «منظمة التحرير» القرار اللبناني مع النظام
السوري طوال تلك المرحلة ،وقدم وزير الخارجية الراحل
فؤاد بطرس في كتاب مذكراته تفاصيل مدهشة لكيفية
الهيمنة السورية  -الفلسطينية على الدبلوماسية اللبنانية،
وحتى بطرس رجل الدولة المخضرم والمحترم كان عليه أن
ّ
ينسق مع عبد الحليم خدام ويكسب رضا فاروق القدومي،
قبل االدالء بموقف أو باقتراح يُضاف إلى جدول أعمال القمم
العربية ،ومن ذلك ّ
تدخل خدام باسم حافظ األسد لمنعه من
إثارة قضية اإلمام موسى الصدر في قمة عقدت في المغرب.
بعد إخراج «منظمة التحرير» من لبنان ،وبدء االنسحاب
اإلسرائيلي ،إنتقلت إدارة الشؤون اللبنانية إلى القيادة
السورية تدريجاً ،ثم أمسكت دمشق بالسياسة اللبنانية كليا ً
بعد تسليمها البالد إثر اتفاق الطائف ووقوفها إلى جانب
الواليات المتحدة في حرب الخليج األولى .لم يعد المسؤول
اللبناني يتحرك اال عبر دمشق ،والحقا ً عنجر .كان الوزير
اللبناني اذا دُعي إلى باريس يمر في العاصمة السورية اوال ً
لالستئناس برأيها ،وخالل عودته يهبط فيها اوال ً البالغها
بالنتائج وتقديم تقريره إلى «الجهات المختصة» ،وفي إحدى
المرات تناهى إلى مسامع الرئيس اللبناني ّ
أن األسد سيقاطع
قمة عربية في عمان ،فسارع إلى رفض المشاركة ليفاجأ في
اليوم التالي بذهاب األسد إليها...
غاب لبنان الدولة طوال ما يقارب نصف قرن ،أو أكثر من
ثلثي سنوات استقالله ،تاركا ً تمثيله الخارجي كما سياسته
الداخلية إلى مسؤولين خارجيين هيمنوا على أرضه وقراره،
ولم يكن ذلك ليحصل لو كانت الدولة حاضرة بدستورها
وقوانينها ،ولو كانت القوى الطائفية والسياسية وضعت
صراعاتها تحت سقف الدولة ال في خدمة الدول.
خرجت إسرائيل منذ  22عاما ً وسوريا منذ  17عاماً ،لكن
الدولة اندثرت حتى في الشكل لمصلحة الميليشيا والمافيا
وأباطرة الطوائف والمذاهب ،فكيف يمكن للبنان أن يتابع
سياسة خارجية فاعلة انطالقا ً من مصالحه الوطنية العليا،
وكيف له أن يقول شيئا ً في اإلجتماع العربي األبرز ،غير
انتظار فقرة تقليدية تصاغ له والموافقة على بيان توافقات
اآلخرين.

إلغاء مناقصة السوق الحرّة ...بعد التدقيق بوثائق العارض الثاني
كــلــيــر شــكــر
بعد أق ّل من أربعة أسابيع عىل إجرائها ،قررت وزارة
االشــغال العامة والنقل ووفقا ً للمــادة  25من قانون
الرشاء العــام ،إلغاء نتيجة املزايدة العلنية الســتثمار
الســوق الحرة يف املطار ،وبدء االجــراءات لإلعالن عن
مزايدة جديــدة عىل أن يكون ســعر االفتتاح بالدوالر
األمريكي ،وذلك تأمينــا ً لرفد الخزينة العامة بأعىل قدر
ممكن من املوارد املالية ،وذلك بعدما رســت موقتا ً عىل
رشكة  PAC-Duty Free SALبحواىل  1900مليار لرية.
ملاذا؟
بتاريخ  29أيلــول أجرت الــوزارة مزايدة لتلزيم
استثمار مســاحات يف الســوق الحرة يف مطار رفيق
الحريري الدويل ،عىل أســاس ّ
أن العارض الرابح يؤدي
مبلغا ً مقطوعا ً قيمتــه  3.5دوالرات عن ك ّل راكب من
مجموع عدد الركاب ســنوياً ،باإلضافة اىل قسط ثابت
حُ دد باللرية اللبنانية وقيمتــه  800مليار لرية .يومها
تقدّمت رشكتان ،املستثمر الحايل أي Pac- Duty Free
 SALورشكة  .Interworld SARLوكانت املزايدة االوىل
التي تُعقد خارج إطار قانون املناقصات القديم ،وكأنّها
التجربة العملية االوىل ملزايدة بهذه األهمية التي تجرى
بموجب قانون الرشاء العام.
وإنطالقا ً مــن صالحياته املحــددة يف املادة ،77
الفقرة  ،7انتدب رئيس هيئــة الرشاء العام مراقبا ً من
الهيئة لحضور الجلســة ،وبنتيجة ّ
فض العروض نجح
املستثمر الحايل أي  Pac- Duty Free SALبسعر 1125
مليارا ً مقابــل  1100مليار للعارض الثاني ،عىل اعتبار
ّ
أن العالوة خارج إطار املنافســة .وبنتيجة الجلســة،

رفع مراقــب هيئة الرشاء العام تقريرا ً إىل رئيس الهيئة
تضمن ا ِإلشارة إىل بعض األخطار واملخالفات وإىل خلل
يف التلزيم.
عىل أثر ذلك ،وجّ ه رئيس الهيئة جان العليّة كتابا ً إىل
وزارة األشغال طلب بموجبه ايداعه كامل امللف للتدقيق
فيــه ،يف ضوء تقرير املراقب وعمــاً باملوجبات امللقاة
وتبي ّ
عىل الهيئة .ت ّم التدقيق بامللفّ ،
أن عرض الرشكة
الثانيــة أي  Interworld SARLال يســتويف الرشوط
املطلوبة ضمن دفرت الــروط الخاص باملزايدة ،وذلك
لناحية ّ
توفر رقم األعمال املطلوب من الرشكة وهو 60
مليون دوالر سنوياً.
بالنتيجة ،وجّ هت هيئة الرشاء العام كتابا ً إىل وزارة
األشــغال العامة تطلب فيه من الــوزارة أن تطلب من
لجنة التلزيم االجتماع مــن جديد إلعادة النظر بالقرار
الذي اتخذته يف ضوء نتيجة التدقيق .وفقا ً ألحكام املادة
ّ ،101
فإن لجنة التلزيم تتمتّع باالســتقاللية يف عملها
عن الــوزارة ،وأيّ خلل قد يحصل يف عملها تكون هيئة
الرشاء العام الجهة املخوّلة رصده .وهنا أهمية قانون
الرشاء العام.
للتذكريّ ،
فإن األســعار التي قدمــت خالل املزايدة
جاءت عىل الشكل اآلتي:
 :Interworld SARLألف مليار لرية لبنانية.
 :Pac- Duty Free SALألف وماية وعرشون مليار
لرية لبنانية.
واذا أضيفت إىل سعر االفتتاح أعاله ،العالوة املرتبطة
بعدد الركاب ( 3دوالرات ونصف الدوالر) ،يكون التلزيم
قد قارب حواىل الـ 1900مليار (وفق ترصيحات الوزير
املعني) أي حواىل  48مليون دوالر أمريكي عىل أســاس

سيكون سعر اإلفتتاح بالدوالر األميركي

ســعر الدوالر  40ألف لرية .وقد قادت هذه النتيجة إىل
فرض مقارنة بســيطة بني قيمة التلزيم هذه ،والقيمة
التي رسا عليها التلزيم يف العام  2017حني كان يوسف
فنيانوس وزيرا ً لألشــغال العامة ،وقد بلغ يومها حواىل
 150مليار لرية ،أي  100مليون دوالر .وقد اعترب التلزيم
يف حينه انجازا ً يســجّ ل لوزير األشغال العامة .واذ به،
ينخفض إىل نحو نصف القيمة.
ولهذا كان ارصار العلية عىل تحديد ســعر اإلفتتاح
بالدوالر األمريكي بدال ً من اللرية اللبنانية .و»هو موقف
هيئة الرشاء العام من ك ّل املزايدات واالستثمارات ألمالك
الدولة ومواردها حيث مــن املفرتض أن تكون بالعملة
األجنبية وذلك لتأمني مصلحة الخزينة اللبنانية يف هذه

الظروف االقتصادية الصعبة».
وبالفعل ،بــادر الوزير إىل التجاوب مع كتاب هيئة
الرشاء العــام ،وحوّله اىل لجنة التلزيم إلعادة النظر به،
وقد أعلن وزير ِالشــغال العامة أمس أنّه بنتيجة ذلك
ت ّم إلغاء املزايدة عىل أن يكون ســعر االفتتاح بالدوالر
األمريكي.
كما يرتدد ّ
أن العارض الثاني هو نفســه الرشكة
التــي أثري أكثر من عالمة اســتفهام حــول امتالكها
الــروط القانونية للدخول يف املزايدة الســابقة التي
جرت يف إدارة املناقصات يف العام  ،2017وانتهى الخالف
معها إىل ابطال املزايدة حديثا ً من قبل مجلس شــورى
الدولة لصالح هذه الرشكة.

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - 975السنــــة الـرابـعـة

جــان الــفــغــالــي

الـخـمـيـس  ٣تشرين الثاني 2022

«"الطائف»" في ذكراه الـ ...33تأكيد المؤكد!

ال تظلموا جبران

طـــونـــي كــرم

في إحدى المقابالت التلفزيونية ،قال
المحاور لرئيس «التيار الوطني الحر»
ِ
جبران باسيل ّ
إن اإلنطباع السائد عنه
أنّه يُملي على الرئيس عون قراراته،
فأجابه باسيل بسؤال ،للتعبير عن عدم
موافقته على اإلنطباع« :إنت شاغل شي
مرة مع الجنرال عون»؟
يختصر هذا الجواب حقيقة ّ
أن
«الجنرال سيد نفسه» ،وأنّه يقرر من
دون أن يُملي أحد عليه قراراته ،وال
سيما «المتّهم» جبران باسيل ،بدليل ّ
أن
أخطر القرارات التي اتخذها الجنرال
عون ،لم يكن جبران باسيل شريكا ً
فيها ،ال بل لم يكن موجودا ً في حياة
عون:
جبران باسيل لم يكن موجودا ً في
«حرب التحرير» التي أعلنها العماد
عون ،والتي تسببت في تدمير المناطق
الشرقية ،من دون أن تحقق أهدافها،
المعلنة وغير المعلنة ،كان «ابن 19
سنة» ،ولم يكن تع َّرف بعد على
الجنرال عون ،تماما ً كما في «حرب
اإللغاء» ،التي ِ
فشلت بدورها ،لم يكن
باسيل موجوداً ،وكان «ابن عشرين
سنة» ،وكانت أهواؤه السياسية ،من
بيته وبيئته ،عند النائب البتروني في
حزب «الكتلة الوطنية» سايد عقل.
الجنرال هو المسؤول األول واألخير عن
حربيْن مدمّ رتين لم يكن باسيل موجودا ً
فيهما.
لم يتع َّرف جبران باسيل على
الجنرال عون إال عام  ،1996أيّ بعد
ست سنوات من تلك الحروب ،كان ذلك
في ظروف انتخابات نقابة المهندسين،
بعد تخ ّرجه مهندسا ً من الجامعة
األميركية في بيروت ،حين سافر بمعية
أحدهم إلى فرنسا للقاء الجنرال ،ومن
هناك «تبتدي الحكاية» ،على رغم ّ
أن
ً
ريبة منه سادت في المرحلة األولى،
على خلفية تق ّربه من أنصار عون،
ودوافع ذلك التقرب.
مصاهرته للجنرال من خالل
زواجه من كريمته الصغرى شانتال،
سنة  ،1999أنقذته من اإلعتقال
في أيار  ،2000ويقول خصومه إنّه
أثناء التحقيق معه من قِ بل مديرية
المخابرات في الجيش اللبناني ،قال
في إفادته ّ
إن ال عالقة له بنشاطات
«التيار» وإنّه فقط صهر الجنرال عون،
ويُقال ّ
إن الحظ بدأ يلعب لعبته منذ
ذلك التاريخ.
بلغت لعبة الحظ ذروتها عند عودة
الجنرال عون من فرنسا .شيئا ً فشيئا ً
جرى تهميش القريبين و»رفاق السالح
والنضال» :من اللواء عصام أبو جمرا
إلى العميدين فؤاد االشقر وطوني عبد
النور ،إلى آخرين ،كانت «تيريز» في
الرابية قبل أن تنتقل مع الجنرال إلى
توج ْد
القصر الجمهوري في بعبدا ،لم ِ
نفسها بل إن الجنرال عون هو الذي
أوجدها .أه ّم نجاح حققه جبران باسيل
في «مدرسة» ميشال عون ،أنه عرف
كيف يحوز على ثقته المطلقة ،معروف
عن الجنرال أنه «ش ِّكيك» وال يرتاح إلى
أي شخص بسهولة .حيازة باسيل على
الثقة المطلقة لدى الجنرال ،جعلته
«الرجل األول واألخير» لديه.
عرف باسيل كيف»يستثمر» في
هذه الثقة ،لم يكن يُعد قرارا ً أو يهيئه
إذا شكك لحظة ّ
أن هذا القرار يمكن
أن يثير شكوكا ً لدى الجنرال .تبعا ً
لذلك ّ
فإن الجنرال هو صاحب القرار،
وهو الذي يتخذه ،وجبران ال يعترض
ألنّه «الشيف» الذي يعرف كيف يضع
«المقادير» لطبخة أي قرار.
هذا التداخل ،مع األولوية للجنرال،
تجعل من الظلم ربما تحميل جبران
مسؤولية َ
«صلب» التيار او إفشال
العهد.
الجنرال هو المسؤول األول ،فال
تظلموا جبران.

تتعمّ د بعض القوى السياســيّة عند كل إستحقاق إىل
تعطيل إنتظام عمل املؤسسات الدســتورية ،والرتويج إىل
إجتماعي جديد ،يك ّرس اإلنقالب
موجبات البحــث عن عق ٍد
ٍ
عىل «وثيقة الوفاق الوطني اللبناني» ،أي «إتفاق الطائف»،
الــذي وضع حدا ً للحرب يف لبنان وأرثى أوىل ركائز املصالحة
بني اللبنانيني ،قبل الولوج يف املســار الطويل إلعادة تكوين
السلطات وبناء دولة قادرة عىل اإلستجابة ملتطلبات ابنائها.
إتفاق «الطائف» الذي شدد عىل هوية لبنان وإستقالله،
كما إنتمائه العربي وإلتزامه مواثيق جامعة الدول العربية
ومنظمة األمم املتحدة ،وبطبيعة الحــال القرارات الدولية
الصادرة عنهما ،يدفع القوى الخارجة عن الرشعيّة العربيّة
والدوليّة والتي تشــكل أذرع إيــران يف املنطقة ،إىل التنصل
تأســييس ما،
مؤتمر
منه واإلنقالب عليه ،عرب الرتويج إىل
ٍ
ٍ
يعيد تكوين سلطة تك ّرس غلبة «حزب الله» وتف ّرده بقرار
السلم والحرب ،وترشّ ع إمتالكه السالح إىل جانب املؤسسات
األمنية الرشعيّة يف لبنان.
وهذا ما بدا جلياً ،مــن خالل مواقف العديد من القوى
السياســيّة ،من بينهم «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»
وحلفاؤهما ،الذين ينطلقون من الحاجة إىل تطوير النظام
وس ّد الثغرات الدســتورية التي تحول دون إنتظام العمل يف
املؤسســات وتفادي شــغورها ،والتي تتالقى مع «حنني»
قوىً سياســيّة أخرى إىل «الجمهورية األوىل» وصالحيات
رئيسها ،واملشاريع التي رافقت تلك الحقبة من «الفدرالية»
إىل «الكونفدراليّــة» ...وتجد هذه األفــكار الفرصة مؤاتية
ّ
التوصل إىل
اليوم لطرحها ،إنطالقا ً مــن التباحث يف كيفية
ملء الشــغور يف الرئاسة األوىل من خالل تقييد االستحقاق
الرئايس بســلة من التعديالت الدستورية ،التي كان يُنتظر
ّ
يتوصل إليها املتحاورون أكان يف ســويرسا أو يف ضيافة
أن
«الثنائي الشــيعي» ،وتحديدا ً الرئيس نبيه بري مع دعوته
للحوار ،مع العلم ّ
أن تريثه يف فتح باب الحوار ،جاء يف أعقاب
إجهاض «العشاء الحواري» الذي كانت ترشف عليه السفارة
الســويرسية يف لبنان ،تمهيدا ً لدعوة القيادات اللبنانية إىل
مؤتمر حواري يعقد يف جنيف.
وأمام الجنوح نحو املجهول ،تؤكد قوى سياسيّة عديدة
تمسكها بإستقرار لبنان وإستقالله ،ورفض اإلقتتال األهيل
والتمسك بالدســتور وإتفاق الطائف نصا ً وروحاً ،بوصفه
العقد الوطني املرتكز عىل العيش املشــرك ونهائية الكيان
اللبناني وعروبته ،والتمســك بقــرارات الرشعية الدوليّة
وأبرزهــا الـــ 1701 ،1680 ،1559و ،2650بعيدا ً عن أي
محاولةٍ للبحث يف إسرتاتيجيّة دفاعية خارج إتفاق الطائف
والقرار  ،1701وفق البيان الصــادر عن مؤتمر «العبور إىل
الوطني
اإلســتقالل الثالث» الذي عقده قبل أيام «املجلس
ّ
لرفع االحتالل اإليراني عن لبنان» .
يف الغضــون ،ويف توقيت الفت ،تشــخص األنظار يوم

ّ
المتمسكة بإتفاق الطائف (رمزي الحاج)
رسالة دعم سعودية إلى القوى

المشاركون والمتحدثون
عُ لــم ّ
أن أبرز الدعوات التي وجهت للمشــاركة يف «املنتدى»ّ ،
خصصت للنواب  -األحياء الذين شــاركوا يف
صياغة اتفاق الطائف ،وهم :حسني الحسيني ،طالل املرعبي ،ادمون رزق ،بطرس حرب ،صالح الخري وحسن
الرفاعي (يرجّ ح عدم حضوره نظرا ً لســنّه) .كذلك وجّ هت الدعوات إىل النواب الســنّة الذين شــاركوا يف لقاء
السفارة السعودية ،باستثناء طبعا ً نواب «كتلة الوفاء للمقاومة».
ويقول مط ّلعون ّ
إن اجراءات أمنية مشــددة ســتحيط بمكان االحتفال ال سيما بعد اإلشكال الذي وقع يف
منطقة الفاعور ،مشــرين إىل ّ
أن االحتفال هو عبارة عن «منتــدى» يتوقع أن يكون عدد املتحدثني فيه ثالثة،
بينهم الســفري الســعودي وليد البخاري ،وسط تســاؤالت عما اذا كان جديا ً الكالم عن مشاركة الدبلومايس
الجزائري األخرض االبرهيمي يف املناسبة إىل جانب املستشار يف الديوان امللكي السعودي نزار العلوال.
الســبت املقبل إىل قرص األونيســكو – بريوت ،حيث تقوم
ســفارة اململكة العربية السعودية يف لبنان ،بإحياء الذكرى
الـ 33إلبرام وثيقة الوفاق الوطني اللبناني« ،الطائف» ،مع
تعمّ د القوى السياســيّة إىل تجاهل هذا «امليثاق» ،والرشوع
يف تكريس أعراف جديدة يف ٍ
وقت تشهد املنطقة عىل تبدالت
ّ
وتغــرات يف موازين القوى ج ّراء الدور اإليراني التوســعي
يف املنطقة .ومن املتوقع أن تجمــع الذكرى عددا ً كبريا ً من
الشخصيات السياسيّة والديبلوماســيّة اللبنانية والعربيّة
التي واكبت هذا اإلتفاق ،ما يقطع الشــ ّك باليقني عن تخيل
أصدقاء لبنان عنه.
وتوضح أوســاط متابعة لـ»نداء الوطــن»ّ ،
أن هذا
اإلحتفــال يأتي بمثابة رســالة دعم ســعودية إىل القوى
السياســيّة اللبنانيّة التي ال تزال تؤكد ّ
تمســكها يف إتفاق
الطائف كإطار صالح لتنظيم العالقات اللبنانية – اللبنانية،

يف لحظة يكثــر فيها الكالم عن الخروج عن هذا اإلتفاق أو
امليثاق الوطني والذهاب إىل صيغة جديدة .كما أنّه يشــكل
الرتجمة املحليّة لإلهتمام الــدويل يف لبنان ،ويالقي البيان
ّ
املوقــع مــن وزراء خارجيّة اململكة العربية الســعودية،
والواليات املتحدة وفرنســا ،الصادر عقب إجتماعهم عىل
هامش الجمعية العامة لألمــم املتحدة يف  23أيلول .2022
أي أن هذا اللقاء ســيؤكد مجددا ً التمسك بإتفاق الطائف،
والحرص عىل إنتخاب رئيس جامع ،وتشكيل حكومة تضع
يف ســ ّلم أولوياتها تنفيذ اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية
املطلوبة بشكل عاجل ملواجهة األزمات املتفاقمة يف لبنان،
واإللتزام ايضاً ،بتنفيذ قرارات مجلــس األمن الدويل وتلك
الصادرة عن جامعة الدول العربية ،والتي تؤكد عىل إتفاق
الطائــف ودوره يف الحفاظ عىل الوحدة الوطنية والســلم
األهيل يف لبنان.

ماغي محمود ضحية اإلهمال ...والمباني المتصدّعة
طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيـــد
مــا هكذا خ ّ
ططت عائلــة الطالبة
الشــابّة ماغي محمــود عندما قررت
إرسالها إىل املدرسة .وال هو املصري الذي
انتظروه .فماغي ( 16سنة) وكأيّ طالبة
من أبناء جيلها ،تتابع تحصيلها العلمي
بدع ٍم من عائلتها لتصل إىل أعىل املراتب؛
فرتفع اســمها واســم عائلتها بعلمها
ّ
يتوقعوا
وطموحها وشــهاداتها ...ولم
حمل جثة ابنتهم وهي يف ريعان شبابها
بعد انتشــالها من تحت سقف صفها
املنهار نتيجة إهمــال الدولة وتقاعس
املسؤولني عن القيام بواجباتهم.
ال شك ّ
أن ســقوط جزء من سقف
الصف الثاني الثانــوي يف ثانوية القبّة
الرســمية الثانية املختلطة (األمريكان)
يف جبل محسن يف مدينة طرابلس أمس،
شــ ّكل فاجعة ليس فقط لعائلة ماغي
إنما لكل العائالت التي تكدح وتتعب لكي
تؤمّ ن تحصيل أبنائهــا وبناتها للعلم.
ّ
تخــص طرابلس فقط،
والفاجعــة ال
فقد خيّم حزنها عىل الكثري من املناطق
بمج ّرد ســماع خرب وفاة الطالبة ماغي
محمود وجرح زميلتها شــذى درويش،
التي نُقلت إىل مستشــفى النيني ملزيد
من العالج ووُصفــت حالتها الصحية
باملستقرة.
األربعاء  2ترشين الثاني وككل يوم
من أيام املدرســة ،ارتدت ماغي ثيابها

وحملت كتبهــا وهمّ ــت بالذهاب إىل
مسؤولياتها واإلقتصاص من املتسببني
الثانوية .ودّعت والدتها التي طلبت منها
بهذا اإلهمال .الحادثة دفعت بالكثريين
ّ
التأخــر ألن هناك «طبخة بتحبها»
عدم
إىل التساؤل عن مسؤولية اإلدارة كونها
يف انتظارها .لم تكــن ماغي تعلم ،وال
ســمحت بالتعليم يف صف ســقفه آيل
والدتها أنه سيكون الوداع األخري« ...إن
للســقوط! وهل بالفعل تم إبالغ وزارة
شاء الله بشــوفك أحىل دكتورة» كانت
الرتبية عــن األمر وهي أرســلت لجنة
الجملة األخرية التي قالتها األم البنتها.
للكشــف وأفــادت بأن املبنــى صالح
ساعات قليلة وح ّل الخرب األليم الصادم:
للتعليم؟
«ماغي شــهيدة االهمال بعد ســقوط
ويف وقت طالبــت الهيئات الرتبوية
سقف الصف عىل رأسها» .يف هذا اليوم
وزارة الرتبيــة بإعالن حــداد يف لبنان
كانت ماغي تجلس عىل كرسيها ،تتابع
عن روح ماغي واســتنكارا ً ملا حصل،
صفوفها .لم تكن تدري أنها ســاعاتها
أعــادت الحادثــة إىل الواجهــة طرح
جــر حديدي
األخــرة يف هذا العالم.
اشــكالية قديمة-جديــدة تعاني منها
ٌ
مدينة طرابلس وتتمثّــل باملباني اآليلة
سقط من السقف املتهالك فكرس رأسها
للسقوط ،والتي قال عنها النائب أرشف
وظهر زميلتها شــذى .يف الصف املبعثر
ريفــي يف تغريــدة عرب
صور مأســوية للغاية.
ّ
بــأن «عددها
«تويرت»
لم يعد هناك أيّ أثر لقلم
 .»400هــذه املبانــي
أو لدفرت أو لكتاب .ال أثر
تعطيل المدارس
تتــوزع بني مــدارس
ّإل للموت ورائحته وبقع
والمعاهد
والثانويات
ومبان ســكنية ودوائر
الدماء ،ولعذابات ماغي
ٍ
رعب والمدارس المهنية في رســمية ،وتكاد ال تمر
ورفيقاتها يف يوم
ٍ
عشــنه يف أكثر األماكن طرابلس اليوم الخميس سنة إال وتخرس طرابلس
ضحايا نتيجــة انهيار
التي يفــرض أن تكون
حدادًا على الفقيدة
إحداها ،فيما املسؤولون
آمنة بالنسبة إليهن.
عن إيجــاد الحل بالرتميــم أو بالهدم،
يف أجواء الحزن والغضب ُشــيّعت
يتقاذفون كرة املســؤوليات؛ من الدولة
ماغي بعد ظهر أمس يف جبل محســن
إىل مثواها األخري ،وقد ّ
إىل الوزارات املعنيــة إىل بلدية طرابلس
لفت تلك املشاهد
السوداء كل طرابلسّ ،
ٍ
طرف يرمي
ونقابة املهندســن ...كل
فنفذ األهايل أكثر
كرة املســؤولية يف ملعب الطرف اآلخر،
من تج ُّمع بني محيط املدرســة وساحة
بينما تتحمّ ل النــاس وحدها -يف مدينة
جبل محســن ،مطالبني الدولة بتحمّ ل

الطالبة ماغي محمود

العذابات واإلهمــال -األكالف الباهظة
والثمينة ...من أرواحها.
إىل ذلك ،ك ّلف وزير الرتبية والتعليم
العايل يف حكومة ترصيف االعمال عباس
الحلبي لجنة تحقيق هندســية وفنية
للتعمق بالكشــف عىل املبنــى ،ورفع
تقريــر مفصل حول أســباب الحادث
واملســؤوليات املرتتبة عليه ،ليبنى عىل
النتائج املقتىض القانونــي ،مؤكدا ً أنه
«سيتخذ أقىص العقوبات يف حال ثبوت
أي إهمــال» .وأجرى إتصــاال ً برئيس
مجلس الــوزراء نجيب ميقاتي املوجود
يف الجزائــر ،والذي ك ّلــف الهيئة العليا
لإلغاثــة الحضور ميدانيا واملســاعدة.
وقرر الحلبي تعطيل املدارس والثانويات
واملعاهد واملــدارس املهنية يف طرابلس
اليوم الخميس حدادا ً عىل الفقيدة.

محـــــليـــــات
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ميقاتي «"يستجدي »" العرب :أنقذوا بلدي

الـخـمـيـس  ٣تشرين الثاني 2022

«"الدستوري"» يستكمل اليوم
«"القرارات»" بشأن الطعون
خـــاص " -نـــداء الــوطـــن"

"«ال تتركوا لبنان وحيدًا»"

من سائر املؤسســات ووضعت غالبية اللبنانيني
عوّل رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
تحت خط الفقر ،وتســببت بهجــرة الكثري من
ميقاتي عىل مساعدة العرب للبنان ،وإذ استذكر
الطاقات الشابة والواعدة ،وخسارة الوطن خرية
«اتفاق الطائــف الذي أرىس معادلــة الحكم يف
ابنائه .وجدت الحكومة اللبنانية نفسها أمام أزمة
لبنان» ،أكد االلتزام التام به وعدم التساهل مع اي
غري مســبوقة ،حتّمت علينا السري ببطء وحذر
محاولة للمس بجوهره.
شديدين لتدارك الوضع وتأسيس االرضية املناسبة
ويف كلمته يف القمة العربية املنعقدة يف الجزائر،
للمساهمة يف الوصول بالبالد اىل ب ّر األمان ...وإننا
خاطب ميقاتي املؤتمريــن بالقول« :أصارحكم
القول إن لبنــان الذي تعرفونه قد ّ
إذ نســتذكر اتفاق الطائف الــذي أرىس معادلة
تغي ...نعم قد
ّ
الحكم يف لبنــان ،فلتأكيد التزامنا التام به ،وعدم
تغي .املنارة املرشقــة انطفأت ،واملرفأ الذي كان
ّ
للمس بجوهره».
تساهلنا مع اي محاولة
يعترب بــاب الرشق إنفجر ،واملطــار الذي يعترب
ّ
وأكد ميقاتي التزام لبنان «بقرارات الجامعة
منصة للتالقي تنطفئ فيــه االنوار لعدم وجود
العربيــة ودعم هذه املؤسســة
املحروقات .نحن يف دولة تعاني
اقتصاديا ً وحياتيــا ً واجتماعيا ً
للقيام بدورهــا يف هذه الظروف
وبيئياً ،ونحــارب األوبئة بأقل السيسي :إلنتخاب رئيس التاريخية» ،وأعلــن «التضامن
الكامل مع القضايا العربية وعىل
االمكانات .نعم ،بأقل االمكانات
جديد من دون إبطاء
رأسها القضية الفلسطينية وحق
الحي».
حتى وصلنا اىل اللحم
ّ
ّ
ولكن أبوابه
أضاف« :لبنان مساحته صغرية،
الشــعب الفلســطيني يف تقرير مصريه واقامة
بقيت مرشّعة لك ّل األخوة ،والعرب خصوصاً ،أما
دولته املستقلة .يف النهاية لتتشابك االيدي العربية
اليوم فبتنا غري قادرين عىل االستمرار يف استضافة
النقاذ بلدي لبنان الذي يعتــ ّز بالعروبة وا ُملحِ ب
ديموغرافيا عربية باتت تقارب نصف الشــعب
ألشقائه».
ّ
مرتهلة ،ومواردنا
اللبناني .بنيتنــا التحتية باتت
وكان ميقاتي التقــى الرئيس املرصي عبد
ّ
تضخما ً كبريا ً ال مثيل له.
أصبحت قليلة ،ونعاني
الفتاح الســييس الذي اعرب عــن اهتمامه بما
ورغم ذلك ،نحن نستقبل هذه الديموغرافيا ولكنّنا
يحصل يف لبنان وبأن يتــم انتخاب رئيس جديد
ّ
تحوّلنا جســدا ً ضعيفا ً يحتــاج اىل مقويات بدل
مــؤشا ً العادة
مــن دون ابطاء ليكون انتخابه
التجاهل الحاصل».
استنهاض لبنان ،فيما تمنى عليه ميقاتي تزويد
وقال أيضاً« :نحن نواجه منذ ســنوات عدة
لبنان بما يحتاج اليه من أدوية ولقاحات ملعالجة
أسوأ ازمة اقتصادية واجتماعية يف تاريخنا ،نالت
وباء الـ»كولريا».

بعد ّ
البت يف الدفعــة األوىل من الطعون النيابية الـ 15املقدّمة أمام املجلس
الدستوري ،والذي أفىض إىل ر ّد  5طلبات من دون تسجيل أي مفاجآت قد تؤثّر
عىل توزيع الخارطة الربملانية وانعكاســها عىل مســار انتخاب رئيس جديد
للجمهورية الذي دخل مسلســل الفراغ مع انتهاء والية الرئيس ميشال عون،
يف ظ ّل غياب التوافق بني الكتل أو بروز مؤرشات إيجابية قد تدفع اإلســتحقاق
املأزوم نحو خواتيمه الديمقراطية املرتجاة ،أ ّكد أحد أعضاء املجلس الدستوري
ّ
البت يف
لـ»نداء الوطن» ،أن «املجلس سيســتأنف جلســاته اليوم الستكمال
الطعون النيابية الـ 10املتبقية عىل طاولته» ،مُستبعدا ً إصدارها ك ّلها.
وعمّ ا ســتفيض إليه الطعون من إبطال نيابات أو إعادة انتخاب أو ردّها،
أشار إىل ّ
أن «القرار سيتخذ يف الجلسة بعد اإلنتهاء من دراسة امللفات ليُبنى عىل
اليشء مقتضاه».
وتتو ّزع الطلبات الـ 10ا ُملنتظرة أمام املجلس الدستوري عىل الشكل التايل:
 جوزيفني زغيب ض ّد النائب فريد الخازن الفائز عن املقعد املاروني يف كرسوان. حيدر زهر الدين عيىس ض ّد النائب أحمد رســتم الفائز عن املوقع العلوي يفعكار.
 إييل رشبيش ض ّد النائب ســينتيا زرازير الفائزة عن مقعد األقليات يف بريوتاألوىل.
 النائب الســابق فيصل كرامي ضد كل من النــواب رامي فنج ،إيهاب مطر،فراس السلوم ،يف دائرة الشمال الثالثة.
 النائب السابق أمل أبو زيد ض ّد النائب سعيد األسمر عن مقعد جزين. زينة كمال منذر ض ّد النائب فيصل الصايغ عن املقعد الدرزي يف بريوت الثانيةوالنائب وضاح الصادق الفائز عن املقعد السنّي يف بريوت الثانية.
 جــاد غصن ض ّد النائب رازي الحاج عن املقعد املاروني يف املتن والنائب أغوببقرادونيان عن املقعد األرمني يف املتن.
 حيدر نارص املرشح عن املقعد العلوي يف طرابلس ض ّد النائب إيهاب مطر عناملقعد السنّي يف طرابلس وفراس السلوم عن املقعد العلوي يف طرابلس.
 ســيمون صفري ض ّد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن يف كرسوان  -جبيل عناملقعد املاروني.
 واصف الحركة ضد النائب فادي عالمة عن املقعد الشيعي يف دائرة بعبدا.يُذكر أن املجلس الدســتوري ر ّد يف جلســته األوىل الطلبــات املقدّمة من
بــول حامض عىل الياس الخوري (طرابلس) ومحمد شــفيق حمود عىل بالل
الحشــيمي (زحلة) وابراهيم عازار عىل سعيد األســمر (جزين) وطانيوس
محفوظ عىل جميل عبــود (طرابلس) و»األمل والوفــاء» عىل فراس حمدان
(حاصبيا مرجعيون).

مســـاحة حـــرّة

العالم وأزمة الفكر السياسي العقائدي:
من دونالد ترامب إلى ميشال عون!
د .نــبــيــل خــلــيــفــه

(*)

ّ
إن ردود الفعل التي أبداهــا ويبديها اللبنانيّون تجاه ما
حدث يف بلدهم ،سواء كانت ايجابيّة أم سلبية ،هي عىل العموم
ّ
ومعقد
بمثابة ردود فعل نفســيّة عىل وضع قائــم ،صعب
ومؤلم .وإذا كان من الطبيعي أن تكون ردود الفعل فيه وعليه
فإن هناك مسارا ً ثالثا ً
أقرب إىل املشاعر االيجابيّة أو السلبيّةّ ،
ينبغي الرجوع إليه لتصويب الرأي والرؤية واألحكام يف كل ما
جرى ويجري عىل صعيد السلطة يف لبنان .هذا يقتيض صياغة
رؤية شاملة للوضع الدويل الذي يتح ّكم باألحداث التي جرت
وتجري يف الواليات املتحدة وصــوال ً إىل لبنان ،أي من تجربة
الرئيس دونالد ترامب وصوال ً إىل تجربة الرئيس ميشال عون.
ْ
ْ
والتجربتي؟
الشخصيتي
فما هي العالقة بني
ّ -1
إن التحليل املعمّ ق والصحيح للتجربة الجيو -سياسية
التي عانى ويعاني منها الرئيسان األمريكي واللبناني ،هي بكل
بساطة وتأكيد :ضعف وربما غياب الفكر السيايس العقائدي
الذي يحكم دورهما يف الســلطة .ففي عودة مخترصة ملسار
التجربة السياسية للمسؤولني اللبنانيني يف النصف الثاني من
القرن العرشينّ ،
يتبي بوضوح مدى التأثري الفكري العقائدي
لدى هؤالء القادة والذي هو امتــداد وإنعكاس ألفكار نخبة
من القادة املف ّكرين نذكر منهم عىل ســبيل املثال ال الحرص:
ميشــال شــيحا يف الفكرة الوطنيّة اللبنانيّة ،انطون سعاده
يف الفكرة القوميّة الســوريّة ،ســاطع الحرصي يف الفكرة
القوميّة العربيّة ،وحسن البنا وسيد قطب كمن ّ
ظرين يف الدعوة
االسالميّة وتدقيقا ً يف العروبيّة االسالمية.
 - 2صحيــح ّ
أن القرن العرشين شــهد حروب العظمة
العســكرية ولكنّه هيأ يف الوقت عينــه للنهضة الحضارية.
وكما يقول األب ميشــال حايك يف محارضة لــه يف دير مار
مارون عنايا (ّ ،)1997
إن الرتكيبة اللبنانية السوسيو -دينية
بما تختزنه من روافد الفكر املســيحي تجعل من لبنان حالة
توتّر دائم .ذلك ّ
أن املســيحي يف لبنان موضــوع دائما ً أمام
تجربة االبداع .فهو مسؤول عن العروبة والعالم العربي .فهو
يطالب بحرية ك ّل بلد عربي ،وك ّل انسان عربي .فربّي ك ّلفني

٥

بمســؤولية لم تع َ
ط ألحد وعيل ّ أن أشهد لها .ولنئ وضعني يف
ذمّ ة العروبة واملسلمني ،فقد وضع العروبة واملسلمني يف ذمتي
أيضاً ...وهكذا يكون االنســان اللبناني الح ّر ملتزما ً بقيادة
الروح املسيحية  -االسالمية بهدف تجديد العالم.
 ...يف ضوء هذه املهمة التاريخيّة عمل رؤساء الجمهورية
اللبنانية طوال النصف الثاني مــن القرن العرشين ،ودفعوا
الثمن غاليا ً أحيانا ً دفاعا ً عن هذا الدور التاريخي الحضاري.
ومثاله الرئيس الشــهيد بشــر الجميّل الذي هو التجسيد
الحقيقي للقضية اللبنانية.
خفوت صوت الفكر العقائدي الفلسفي امللتزم
ّ -3
إن التحــوّل األبرز الذي طرأ عىل الحياة السياســية
اللبنانيــة يف نهاية القرن العرشين وبدايــات القرن الحادي
والعرشين ،هو خفوت صوت الفكر العقائدي الفلسفي امللتزم
وصعود مفهوم الزعامات امللهمة أو الزعامات النبويّة ،التي
تحاول أن تستعيض عن األســاس الفكري العقائدي الثابت
والراســخ بفكر نبوي يمأل الفراغ يف العمل السيايس ،بإدخال
قوى الروح كي تســ ّد فراغ قوى العقل .وهكذا بدل أن يكون
القائد الرئيس تعبريا ً عن حقيقة اجتماعية حضارية يصبح
تعبريا ً عن فكرة خيالية ذات طبيعة ماورائيّة.
 - 4كانت الواليات املتحدة لدى استشــهاد الرئيس جون
كينيدي يف بداية الستينيات ،تعيش ذات التجربة التي نعيشها
نحن ،ولع ّل أبرز ما وســم تلك الفرتة هو مؤلف فكري شهري
لجون رولــس ( )John Rawlsوهو بعنــوانThéorie de( :
 )la justiceنظريــة العدالة ( .)1971وقــد نال جائزة نوبل
واعتربته صحيفة لوموند ،الفرنســية« :أهم كتاب صدر يف
ّ
بــأن القاعدة الفكرية
القرن العرشين» .نقــول هذا لنذ ّكر
الصلبة هي التي ّ
تؤسس لقيام دوَل ومجتمعات قويّة وصلبة
ورائدة يف ركب الحضارة االنســانيّة .أمّ ــا يف غياب مثل هذه
القيَم الفكرية والشــخصيات التاريخيّة ،فإننا نواجه املأزق
التاريخي! مأزق الفراغ!
 - 5هذه املواجهة ملا بعد ســطوة الفكر ،سواء يف أمريكا
أم يف لبنان تكون بالســعي مللء الفراغ الرئايس بمادة كاذبة
هي مادة «الزعامة النبويّة» ،إذ هي «جايي من الله» وبالتايل

لها ســمة روحية تغطي عىل كل صعوبات وأخطاء وخطايا
الزعامة فتمنحها املناعة التي تجعلهــا يف قلب الحدث ،قوّة
رشعية فاعلة ومؤثرة يف جميع القوى الحليفة لها واملواجهة
ضدها.
 - 6الخطري يف األمر ،عندنا ولدى الرئيس ترامب ،االنطالق
من قاعدة انه هو املتك ّلم بالحق واآلمر بما هو صحيح ومفيد
حتــى ولو كان تدمري مبنــى الكابيتول واغتيــال ثالثة من
ح ّراســه ،وأكثر من ذلك عدم اعرتافه بخسارة الرئاسة وبما
تعلنه األجهزة حول نتائج االنتخابات الرئاســية! مقابل ذلك
تجهد وتجتهد قوى عندنا يف تصوير ما هو انكســار عىل أنه
انتصار ،وما هو خسارة عىل أنه ربح ،وما هو كارثة عىل أنه
فوز جلل!
ّ ...
إن السمة النبويّة للقيادة تسمح لها نظريا ً بفعل ذلك
حتى ولو كان عىل حساب العدل والحقيقة وثوابت التاريخ!
نحن لم نشأ ولن نقبل بالدخول يف جدال بني هذه الجهة
وتلك .لقد أردنا أن نعود إىل األســاس الــذي تنطلق منه هذه
املواجهة ّ
لنبي الخلفيــة التي تحكم وتتح ّكم بهذه املواجهة،
ذلك ّ
أن الجدال مع قوى تتبنى نظرية الزعامة امللهمة النبوية
ستكون بدون معنى ،ألننا أمام جهة تنطلق أساسا ً بأنّها تملك
الحق كله والحقيقة كلها وليست يف وارد القبول بأي رأي آخر.
يبقى ّ
أن الذين هم أكثر مسؤولية هم الذين جعلوا من أنفسهم
«قوى التغيري» .تغيــر ماذا ومن وملــاذا؟ لعلهم هم األكثر
بروزا ً عــى مرشحة التاريخ اللبناني بحيث عليهم أن يقوموا
بالدور الذي ينتظره منهم جميع اللبنانيني من دعاة الكيانيّة
والسيادة ...وأن ال يأرسهم تاريخهم العتيق ،ويف انتماءاتهم
املختلفة التي تقوى عىل انتمائهم الوطني اللبناني.
سيظ ّل اللبنانيون األحرار ينتظرون مبادرة وطنية تعيد
للبنان دوره ومصريه من خالل االتفاق وانتخاب رئاســته
املميزة .وإال ســيواجهون بذاك الصوت الذي رفعه السيّد يف
وجه املتقاعسني عن القيام بواجباتهم إذ قال لهم« :إذهبوا
عني يا مالعــن إىل النار املؤبدة ،هناك يكون البكاء ورصير
األسنان».
(*) باحث جيو سيايس

أخبار سريعة
«"الدعم الدوليّة"»:
إنتخبوا رئيسًا بال تأخير
أبدت «مجموعة الدعم الدوليّة
من أجل لبنان» قلقها من
«استمرار غياب التعاون بين
األطراف السياسية اللبنانية على
نحو أفضى إلى فراغ رئاسي،
في وقت يحتاج فيه لبنان
إلى خطوات سريعة وحاسمة
لمعالجة أزماته االقتصادية
والمالية واإلنسانية المتفاقمة».
وشدّدت في بيان على ّ
«أن
لبنان يحتاج أكثر من أي وقت
مضى إلى أن تعمل مؤسسات
الدولة بكامل فعاليتها ،لتتمكن
من تنفيذ اإلصالحات الشاملة
برؤية استراتيجية تستحث
تغييرا ً جوهريا ً يحقق المصلحة
العامة».
ودعت المجموعة «أعضاء
البرلمان إلى انتخاب رئيس
جديد للجمهورية من دون
تأخير ،رئيس يوحّ د الشعب
اللبناني من أجل المصلحة
الوطنية».
وأشارت إلى أنّه «في ظ ّل
غياب رئيس للجمهورية وإلى
حين تشكيل حكومة جديدة،
تدعو كل األطراف المعنيّة إلى
التح ّلي بروح المسؤولية من
أجل تنفيذ اإلجراءات المسبقة
المتفق عليها مع صندوق
النقد الدولي بالكامل ،وضمان
قيام المؤسسات الحاكمة في
لبنان بخدمة مواطنيها وتلبية
احتياجاتهم الملحة».
وختمت مجموعة الدعم مؤ ّكدة
«استمرارها في الوقوف إلى
جانب لبنان وشعبه».

الراعي ويونان
إلى البحرين لمالقاة
البابا فرنسيس
وصل البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي وبطريرك السريان
الكاثوليك األنطاكي مار
أغناطيوس يوسف الثالث
يونان ومطارنة وآباء وكهنة من
مختلف الكنائس إلى مملكة
البحرين أمس ،للمشاركة في
فعاليات «ملتقى البحرين
للحوار» أثناء زيارة قداسة البابا
فرنسيس الرسولية التي تبدأ
اليوم وتستم ّر أربعة أيام وهي
لحبر أعظم إلى المملكة.
األولى
ٍ

جعجع يخضع لعملية
جراحية بسيطة

أعلن المكتب اإلعالمي لرئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع في بيانّ ،
أن «رئيس
الحزب دخل أمس إلى مستشفى
سيدة مارتين حيث خضع لعملية
جراحية بسيطة للمياه الزرقاء
في العين ،وغادر بعدها».
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يوم اقتحام "«اإلعتماد اللبناني" الطويل
يســتم ّر مسلســل اقتحام املصارف من قبل
املودعــن لتحريــر أموالهم من قبضــة البنوك أو
ّ
يتيس منهــا ،إذ دخل صباح أمــس ،املودعان
ما
العســكري املتقاعد من األمن الداخيل عيل الساحيل
واملواطــن ابراهيم بيضون الذي يعاني من إعاقة يف
قدميه ،إىل بنك اإلعتمــاد اللبناني يف الحازمية ،ويف
حوزتهما مسدس وقنابل مولوتوف وكمية من مادة
البنزين ،وهددا بإحراق املرصف لإلســتحصال عىل
ودائعهما ،إذ يملك الســاحيل وديعة بقيمة  60ألف
دوالر ،وتبلغ وديعة بيضون  133ألف دوالر.
وحتى ســاعة متأخرة من مساء أمس ،كانت
املفاوضات قد تعثّرت بني القوى األمنية واملقتحمَ ني،
ما استدعى وصول مجموعة من القوّة الخاصة من
الفهود يف قوى األمن الداخيل.
مــن جهّ تهــا ،اعتــرت «جمعيــة املودعني

اللبنانيــن» عــر صفحتها عىل مواقــع التواصل
اإلجتماعي ،أن «أيّ ترصف أحمق من القوى األمنية
تجاه من هم داخل املرصف وأي نقطة دم قد تُسال
يتحمل مسؤوليتها رئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي شخصيّاً».
ولفتــت إىل أن «محاولــة إدخــال الطعام إىل
املتواجدين داخل املرصف باءت بالفشــل بعد منع
القوى األمنية ذلك».
وذكرت الجمعيّــة مطالب املودعني املقتحمني،
وهي« :حرية اختيار القايض ،حضور رئيس مجلس
إدارة البنك جوزيف طربيــه إىل التحقيق بالتوازي،
والتعهد بعدم ســلب الوديعة منهما أثناء تســليم
أنفسهما إىل القوى األمنية».
وشــهد محيط املرصف تجمّ عــات كبرية بعد
دعوات الجمعيات املنارصة للمودعني.

ب ْيع المسابح ...مهنة ال تموت!
صــيــدا  -مــحـمــد دهــشــة
ما زالت مدينة صيدا القديمة تشــ ّكل وحدة أثرية
كاملــة متكاملة ،تتقاســمها األحياء والحــارات ذات
القناطر الحجرية واملساجد واملقامات والتكايا والزوايا
والخانات واألسواق والســاحات والباحات ،وتحرسها
قلعتان أثريتان ،واحدة بحرية غربا ً وأخرى ب ّرية جنوباً.
الوحدة املتكاملة حافظ عليهــا أبناء صيدا كثروة
أثرية ،وتمثل أســواق النجّ ارين ،الصاغــة ،الحياكني،
الكندرجية ،وغريها شــواهد عىل ذلــك ،غري ّ
أن التطور
العمرانــي جعلها وحرفها القديمــة ترتنّح تحت وطأة
الزوال ،فسوق النجّ ارين لم يبق منه ّإل اسمه ويكاد يلفظ
أنفاسه األخرية ،فمن أصل  40محرتفا ً لصناعة االدوات
الخشبية الرتاثية ،لم يصمد ّال  ،4وسوق الحياكني يعاند
الزوال بعد إقفال عدد كبري من محاله.
بينما سوق البازركان الذي يعود بناؤه اىل ما قبل 500
عام ،فغابت عنه معظــم الوجوه القديمة ،بعضها رحل
تاركا ً الذكرى العطرة وبعضها اآلخر تقاعد وورث ولده
املهنة ،بينما تبدّلت مهن كان السوق يشتهر بها لتدخل
عليه أخرى بديلة أبرزها التحف والهدايا واالرتيزانا.
يف سوق البازركان نفسه ،ال يزال العم شفيق وهبي
أحد أقدم بائعي املسابح( ،مفرد ُ
سبحة أو املِسبحة وهي
قــادة مكونة من مجموعة خرز مثقوبة يجمعها خيط
يم ّرر مــن خالل ثقوب يف الحبات لتشــكل حلقة حيث
تجمع نهايتي الخيــط) ،ومص ّلحيها ،يمارس عمله منذ
أكثر من  35عاماً ،ويعرض مســا ِبحه من العقيق وناب
الفيل واللؤلــؤ وغريها للبيع ،جامعا ً بــن هوايته منذ
الصغر حيث تع ّلم املهنة ولم يرثها ،وبني ســعيه لتأمني
ُ
«أحببت هذه
قوت اليوم .ويقول وهبي لـ»نداء الوطن»:
املهنة منذ صغري ومارســتها بشغف منذ عقود ،عملت

علي الساحلي وخلفه ُ
المقعد ابراهيم بيضون
خالل اقتحامهما المصرف أمس (رمزي الحاج)

خلية لـ»"داعش»" بقبضة الجيش
أفــاد الجيش اللبنانــي أن «دورية من مديريّة
املخابرات أوقفت املواطــن (أ .خ ).النتقاله بتاريخ
 2021/12/20إىل ســوريا بهدف اإللتحاق بتنظيم
داعش اإلرهابي والقتال إىل جانبه ،ولعودته خلسة إىل
لبنان وتجنيده أشخاصا ً ملصلحة التنظيم ،وإرسال
بعضهم إىل مناطق النــزاع ،وتحضري البعض اآلخر
الرتكاب اعتداءات يف الداخل اللبناني ،وذلك من خالل
إعدادهم ذهنيا ً وجســدياً ،ورشاء أسلحة ورمانات
يدويــة لهم كي ينفذوا مخططاته» .وأشــار إىل أن
«املديرية تمكنت من توقيــف املتورطني معه وعىل
رأسهم املدعو (ع .ر ).الذي كان يتهيأ لتنفيذ مخطط
إرهابي ،وتستمر التحقيقات مع املوقوفني بإرشاف
القضاء املختص».

النفايات تجتاح الطرقات أمام عجز البلديات
الــنـبــطــيــة  -رمــال جــونــي

العم شفيق وهبي بين المسابح في صيدا

يف محالت «الربشا» للصوف والقطن ،ثم انتقلت إىل محل
الجرديل للحىل واملسابح واكتسبت الخربة ،ثم انتقلت إىل
بريوت وسافرت اىل الســعودية وعدت إىل صيدا وإىل هذا
السوق تحديداً ،وأبيع اليوم املسا ِبح وأبدّل خيوطها وأبيع
االكسســوارات أيضاً» .ويضيف« :السوق شعبي وفيه
مهن كثرية منها تنجيد الفرش واللحف ،بيع األقمشــة
واأللبســة واألحذية والخرز واملســابح ...والحركة فيه
مقبولــة رغم ق ّلــة حيلة الناس ،فهــو مالذهم لرشاء
حاجياتهم ألنه األرخص».
«هذه املصلحة تحيــا ال تموت» ،هكذا ينظر الع ّم
شــفيق إىل مهنته ،فـ»رغم تراجــع القدرة عىل جلب
املسابح الثمينة ذات األســعار الباهظة ّال أنّه ال يزال
هناك هواة لجمع املسابح ،ويزداد اإلقبال عليها يف موسم
الحج ويف املناسبات ،إذ تؤخذ هدايا قيمة أو كتحف تزيّن
صالونات املنازل» .يأســف الحرفيون داخل األســواق
القديمة للركود والجمود وقد تحوّلت محرتفاتهم مكانا ً
لتزيني الســوق بعد الرتميم وتوحيــد األبواب والنقش
واأللــوان ،ممّ ا حوّل املشــهد تراثيــا ً إللتقاط الصور
التذكاريــة أكثر من البيع ،يف وقــت يحتاجون فيه اىل
العيش بكفاف مع إرتفاع األسعار.

بلديات يف النبطية «رفعت العرشة» بعد عجزها
عن رفــع النفايات من الطرقــات ،داعية الناس اىل
التربّع كي ال تغرق القرى فيها.
لم يكن مســتغربا ً دعوة بلدية حــاروف أبناء
البلدة اىل التــرّع لجمع النفايــات وتصل كلفتها
الشهرية اىل  125مليون لرية ،فالبلدية التي حُ ّلت بعد
اق ّل من أسبوعني عىل االنتخابات البلدية التي جرت
عام  ،2018تواجه شتّى االزمات التي ال تق ّل خطورة
عن أزمات البلد :مياه ،نفايات ،صفر خدمات...
ليست بلدية حاروف وحدها التي أعلنت بطريقة
ما «افالســها» ،فبلديات عدّة ســتلحق بها يف ظ ّل
ضعف املوارد املالية ،وعدم تحويل أموال البلديات من
الصندوق البلدي املستق ّل .وعليه ،النفايات ستكون
األزمة املنتظرة يف القرى يف زمن الـ»كولريا» .فكيف
ستواجه البلديات املخاطر املحدقة بها؟
ال تتوقع مصادر متابعة أي حلحلة مرتقبة ،ال
ســيّما ّ
وأن عددا ً كبريا ً من البلديات بات يعتمد عىل
التربّعات والهبات لتســيري بعــض املرافق وتأمني
املازوت لآلبار واآلليات ،ولكنّها تربّعات آنية .فاالزمة
املالية أطاحــت بقدرات البلديات فتحوّلت إىل «صفر
انتاجيــة» .وعليه ،تؤكد املصــادر عدم قدرتها عىل
مواجهة الـ»كولريا».
يبدو ّ
أن الفــراغ الرئايس ســتكون له عواقب
وخيمة عــى البلديات التي هــي بمثابة جمهورية
مصغرة« ،وما يصيب الجمهورية الكربى ســيلحق

النفايات تجتاح الطرقات

بالصغــرى» ،تؤكد املصادر ،راميــة الكرة يف ملعب
األحــزاب «التي يفرتض بها دعــم البلديات قبل أن
ّ
تتضخم األزمات ،ولكنّها قد ال تفعلها يف ظل الرصاع
الذي بدأ يحتدم بينها عىل بعد أشهر من االنتخابات
البلديــة ،فاألحزاب تعمل بعيدا ً من البلدية لكســب
الناس ،ولن تقدم شــيئا ً لتظهــر أن البلدية عاجزة
والتغيري مطلوب».
البلديات بمعظمها دخلت يف عجز مايل ،وباتت
عاجزة ،ليس عن رفع النفايات فقط ،بل ايضا ً عن
تأمني أبسط الخدمات التنموية كتنظيف الشوارع
وازالة األوساخ عن الطرقات ودفع رواتب العمال
واملوظفني ،مــا يعني ّ
أن هناك أزمــة مرتقبة يف
القرى بسبب ضعف البلديات التي باتت تعتمد عىل
التربّعات الصالح أعطــال اآلليات وتوفري املازوت
والخدمات...

مســـاحة حـــرّة

تعددية لبنان عصيّة على التدجين
طــانــيــوس شــهــوان

(*)

مع نهاية الحرب العاملية الثانية إنفرط عقد الحلفاء
االقوياء ،الواليات املتحدة األمريكية واإلتحاد السوفياتي
وبريطانيا العظمى ،بعد هزيمة «النازية» و»الفاشــية»
االوروبيتني واالنتصار عليهما .وكانت أبرز أسباب إنفراط
عقد التحالف التعارض القيمي بني نظرة الواليات املتحدة
األمريكية واالتحاد السوفياتي إىل العالم وقواعد التأثري فيه
واستثمار االنتصار الكبري يف نظم العالقات الدولية يف فرتة
ما بعد إنتهاء الحرب.
فالرؤية األمريكية لدور القوى الكربى يف العالم يف فرتة
ما بعد الحرب ،واملتعارضة مع رؤية االتحاد السوفياتي
اليه ،منعــت القطب األمريكي من قبول إعتماد «مناطق
التأثري والنفوذ» ،التي قرر االتحاد السوفياتي اعتمادها
يف إطار العالم الشيوعي الناشئ حديثاً ،واملتعارض ،وفق
املنطق األمريكي ،مع حق الشعوب يف تقرير مصريها...
أنتج هــذا التعارض الحرب البــاردة بني القطبني
العامليني فخضعت العالقات الدولية التجاهني متعارضني
وانقسم العالم إىل معســكرين .فنشأت يف إطار االتحاد
الســوفياتي «الديمقراطيات الشعبية» التي انتظمت يف
إطار إتحاد الجمهوريات االشــراكية السوفياتية ،فيما
نشأت يف املقابل مجموعة من الدول ،ذات الهوى الغربي أو
املؤيدة له ،والتي التحقت بملء حريتها باملنظومة الغربية،
بسياستهاوبثقافتهاوباقتصادياتها.املنظومةاالوىل،عىل
الرغم من كونها مسماة «شعبية وديمقراطية» ،لم تكن ال
هذه وال تلك .فيما كانت ،الجمهوريات األخرى ،املتناقضة
افرتاضيا ً مع البلدان الديمقراطية والشــعبية ،واملعتربة

من قبل هؤالء ال شــعبية وال ديمقراطية ،األكثر شعبية
وديمقراطية .فما هي سياسة «مناطق النفوذ والتأثري»
وعىل ماذا قامت وارتكزت؟
سياسة مناطق النفوذ والتأثري قديمة قدم العالقات
الدولية التي قامت منذ نشؤ الدول واملتحدات السياسية
التي تفاعلت يف ما بينها يف مجاالت جغرافية متنوعة عىل
مدى اتساع الحضور االنساني يف العالم قاطبة .لم يكن
االتحاد الســوفياتي أول من مارس هذه السياسية عىل
املســتوى الدويل غري ّ
أن العودة إىل املمارسة السوفياتية
لهذا املفهوم أعطاه مداه األقــى بحيث جعل تقييمه
ومالحظته أكثر موضوعية وصوابية.
كذلك يبدو االتعاظ من التجربة السوفياتية الجاثمة
للعيان أكثر نفعا ً لكون هذه التجربة انتهت وأنهت معها
مسرية سياســة «مناطق النفوذ والتأثري» يف تجلياتها
القصوى وبخاصة ونحن ننتقل من عالم أحادي القطبية
إىل عالم تتمخض فيه قطبيات سياسية جديدة وناشئة إن
عىل املستوى االقليمي وإن عىل املستوى الدويل.
تقوم سياسة «مناطق النفوذ والتأثري» عىل مبادرة
دولة معينة ،ذات ســيادة وقدرات سياسية وعسكرية
وإقتصادية وثقافية عاليــة ،إىل الفعل يف دولة معينة أو
يف مجموعة من الدول ،أقل منها قــدرا ً وقدرة ،والتأثري
فيها وعىل سياســاتها الخارجية والداخلية عىل السواء
وتطويع كل ذلك يف ســياق مصالح الدولة ذات السيادة
تلك .فينشــأ عن ذلك دولة قاطرة ودول مقطورة ،دولة
كوكبية مركزيــة ودول كوكبية ثانوية ملحقة ،تدور يف
مجال الدولة القطبية املركزية وفلكها ووفق مســارات
ومدارات تضبطها قدرة الجذب والربط التي تمارســها

الدولة الكوكبية املركزية .وتد ّلل تجربة االتحاد السوفياتي
إىل ّ
أن «الديمقراطيات الشعبية» التي أنشأها كانت فارغة
من أي مضمون سيايس إال ّ من وظيفة تحقيق «مصالح
املرشوع االيديولوجي» الذي جنّدها له .فبعدما ســيطر
االتحاد الســوفياتي عليها تدريجيا ً طبّق فيها التأميم
الجماعي لألرايض ،وتأميم الرشكات ،وما إىل سوى ذلك.
وأنشأ عنوة عن تلك البلدان مجلس التعاون االقتصادي
( ،)COMECONعام  1949وحلف وارسو يف العام .1955
وأحكمــت املنظومة الســوفياتية ذات التوجهات
األممية السيطرة عىل تلك الدول من خالل أنظمة شمولية
اعتمدت عمليات التطهري واإلعدام الرهيبة وقمع الحريات
ومــا إىل ذلك .وتظهّ رت عمليات القمع من خالل القضاء
عىل انتفاضة عمال برلني الرشقية عام  ،1953وســحق
الثورة املجريــة يف العــام  ،1956واإلجهاز عىل الحركة
االصالحية التشيكوسلوفاكية يف العام  ،1968وما عرف
بـ»ربيع براغ» الداعي إىل «إشرتاكية ذات وجه إنساني»،
والتصدي لحركة ليخ فاليشــا يف بولونيا يف ســبعينات
وثمانينات القرن املايض.
ما معنى استذكار كل تلك املرحلة من الحرب الباردة
ومن العالقات الدولية؟
إن ما تســعى إيران ،الثورة االسالمية ومندرجاتها،
اىل فعله يف منظقة الرشق االوســط منذ العام  1979إىل
يومنا هذا يندرج يف سياق نظرة أممية للعالقات الدولية
عىل املســتوى االقليمي والدويل .فمبــدأ تصدير الثورة
االيرانية يماثل مبدأ نرش األمميّة السوفياتية ،وسياسة
«مناطق النفوذ والتأثري» التي تمارســها إيران يف اليمن
والعراق وســوريا ولبنان والبحرين هي عينها سياسة

«مناطق النفوذ والتأثري» التي مارسها االتحاد السوفياتي
عىل مــدى أربعة عقود ونيّف يف بلــدان أوروبا الرشقية
وغريها؛ وحركات االعرتاض والتصدي لوضع اليد االيرانية
عىل البلدان الواقعة تحت نفوذها وتأثريها تتشــابه مع
حركات االعرتاض التي تصدت لهيمنة االتحاد السوفياتي
عىل بلدان املنظومة الســوفياتية؛ ومناهج الســيطرة
التي تمارســها الثورة االيرانية ،العسكرية واالقتصادية
والثقافية ،متشــابهة إىل حد بعيد مع مناهج السيطرة
التي مارسها االتحاد السوفياتي يف بلدان العالم الشيوعي؛
واألكثر إيالما ً ّ
أن نتائج تطبيق سياســة «مناطق النفوذ
والتأثري» االيرانية عىل الدول الواقعة املذكورة أعاله ،ومن
بينها لبنان ،كارثية عىل كل املســتويات وأدّت إىل تخ ّلف
هذه الدول وخروجها من سياق الرتقي العام ،شأنها شأن
بلدان أوروبا الرشقية الخارجة من خلف الجدار الحديدي
يف تسعينات القرن املايض.
وتبقى االســئلة الكــرى التي تحتــاج إىل أجوبة
قاطعة :هل تقبــل إدارة بايدن يف العام  2022ما رفضته
إدارة روزفلت يف العام 1945؟ هل تقبل الواليات املتحدة
األمريكية يف القرن الواحد والعرشين إعتماد إيران سياسة
«مناطق النفوذ والتأثري» فيما رفضت أن يمارسها االتحاد
الســوفياتي يف القرن العرشين وأدّت إىل الحرب الباردة؟
وهل يفقد لبنان قدرته عىل مواجهة هذا املرشوع املتهالك
أم تتيح له طبيعته التعددية االفالت من براثن سياسات
التسطيح وفرض التماثل واإللغاء؟
أيّا ً يكن قرار اإلدارة األمريكيــة ،القناعة الثابتة ّ
أن
تعددية لبنان عصيّة عىل التدجني.
(*) باحث
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مواصفات الرئيس مبهمة دستوريًا

من يضمن مارونية الرئيس أو أهليته للحكم؟
هل يمكن أن تصل سيدة غير مارونية إلى سدّة الرئاسة؟
مدة قيامهم بوظائفهم وخالل ســنتني من
زيــزي إســطـفــان
اســتقالتهم أو إحالتهم عىل التقاعد .ورغم
من يضمن مارونية رئيس الجمهورية
كون هذا الرشط موجود يف قانون االنتخاب
؟ هــل يخضــع الختبــار يثبــت تع ّلقه
إال أن املشرتع فضل أن ينص هذا البند بشكل
بمارونيتــه؟ ومن يضمــن أهليته العقلية
مبارش واضح يف ما خص انتخاب الرئيس.
والنفســية والجســدية للحكم؟ هل يربز
أما بالنسبة للعسكريني فال يمكنهم الرتشح
شهادة تثبت أنه سليم عقليا ً وجسدياً؟ هل
إال إذا كانوا محالني عــى التقاعد أو قبلت
اســتقالتهم قبل تاريخ اإلنتخاب بســتة
ينص الدستور عىل رشوط محددة بالنسبة
أشهر ...وال يقدم املرشح الرئايس ترشيحه
ملستواه العلمي أو الفكري والثقايف؟ أو هل
ألي جهة كانت.
يخضع المتحان كفاءة
وبما أن ما يصح عىل
مثالً أو مبــاراة دخول؟
املرشح النيابي يصح عىل
وماذا لو كانت املرشحة
اىل ســدة الرئاسة سيدة ال يحدد القانون المستوى الرئايس فقانون االنتخابات
مارونية متزوجة من غري الدراسي للمرشح الرئاسي ينص عــى أنــه يحق أن
طائفتها؟ أسئلة تخطر أو مؤهالته العلمية مع يرتشــح لعضوية مجلس
النواب من كان لبنانيا ً أت َّم
يف بال من يــو ّد التمعن
يف شــخصية الرئيــس العلم أن مجلس الخدمة
الخامســة والعرشين من
العتيد ومواصفاته لكن المدنية يشترط في كل
العمــر ،مقيــدا ً يف قائمة
كرسي الرئاسة لمن؟
الناخبني ،ومتمتعا ً بحقوقه
إجاباتهــا تبقى مبهمة
طالب وظيفة عامة أن
املدنية والسياســية ،علما ً
والدته غري املارونية؟ الدســتور اللبناني ال
دستوريا ً وشعبياً.
يكون حائزًا على شهادات
يحدد طائفة الرئيس بــل امليثاق هو الذي
أنــه «ال يجــوز للمجنس
يســمع اللبنانيون
أرىس الطوائف الثالث يف الرئاسات الثالث .إذا
لبنانيا ً أن يقرتع أو أن يرتشــح لإلنتخابات
عن أســماء تطرح لرئاســة الجمهورية
يحق دستوريا ً ألي كان الرتشح لكن امليثاق
إال بعــد انقضاء عرش ســنوات عىل تنفيذ
ويقرأون عن مواصفــات مطلوبة للرئيس
يقيض بانتخــاب ماروني أو مارونية القيد.
مرسوم تجنيســه ،وال يطبق هذا القانون
العتيد وعن خطه ومحوره لكنهم لم يسمعوا
أما معتقدات الرئيس فــا تؤخذ باالعتبار
عىل املــرأة األجنبية التي تصبــح لبنانية
يوما ً ما ذكرا ً ملؤهالته وأحواله الشــخصية
وفق ما يرشح مالك« :املهم أن يكون ماروني
بإقرتانها بلبناني» وذلك حسب املادة  5من
وحكم الدستور فيها :سنّه ،وضعه العائيل،
القيد اما ما يعتقده فتلك حرية شخصية له
القانون  .44وعليه أن يقدم ضمن املستندات
جنســيته ،معتقداته ،مؤهالته العلمية أو
كفلها القانــون اللبناني يف حرية املعتقد».
املطلوبة سجالً عدليا ً لكن ال يطلب منه مثال
حتى ذمته املالية وســجله العديل .فكل ما
يعرفونه أنه ماروني وكفى! ولم يفكروا يوما ً
واملشرتع ال يحدد من هو املاروني األصيل أو
تقديم براءة ذمة مالية!
مدعي املارونية فمارونية الرئيس بالقيد ال
أن يســألوا عن أحكام األحوال الشخصية
باملمارسة أو املعتقد!!! مالحظة لو تنبه لها
للرئيس أو للسيدة التي يمكن أن تتبوأ يوما ً ماروني الهوى أم الهوية؟
املغالون يف مارونيتهم ّ
رئاسة الجمهورية؟ فهل حدد الدستور شيئا ً
لوفرت عليهم الكثري
نغــوص يف التفاصيــل بعيــدا ً عــن
من الرصاعات.
العموميات ونســأل ما الــذي يؤكد كون
منها؟
وقد نذهــب أبعد يف القــول أنه يمكن
املرشــح اىل املركز املارونــي األول يف الدولة
تنص املادة  49من الدســتور اللبناني
ألية ســيدة متزوجة من ماروني وصارت
والذي يتقاتــل املوارنة عــى اختياره هو
يف فقرتها الثانية وفق الخبري الدســتوري
عىل قيده أن ترتشــح اىل الرئاســة مبدئيا ً
مارونــي الهوى وليس الهويــة فقط؟ أال
ســعيد مالك عىل أنه ال يجوز انتخاب أحد
ملركز رئاســة الجمهورية ما لم يكن حائزا ً
إىل أية طائفة انتمت ،إال إذا شــاءت لسبب
يمكن أن يكــون ملحدا ً مثــاً أو حاد عن
من األســباب أن تحتفظ بديانتها األصلية
مارونيته ليتبنى معتقدا ً آخر كالبوذية عىل
عىل الرشوط التي تؤهله للنيابة وغري املانعة
وأال تتبع قيد الزوج .وكذلك يحق للســيدة
ســبيل املثال أو ماذا لو تربّى عىل معتقدات
ألهلية الرتشح .وبالتايل ال بد من العودة اىل
قانون االنتخاب الســاري املفعول ملعرفة
ما هي الــروط املؤهلة للنيابــة وبالتايل
للرئاســة .يف العام  2008كان القانون رقم
يف مقارنة بســيطة بني الرئيــس اللبناني والرئيس املــري ورغم اختالف
 25هو الســاري آنذاك أما يف العامني 2018
النظامــن نجد تباينات عدة ؛ فهنــاك عىل الرئيس أن يكــون مرصيًا من أبوين
و  2022فصار القانون رقم  2017/44هو
مرصيــن وأال يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنســية دولة أخرى .وأن
الساري املفعول.
ً
عال ومتمتعــا ً بحقوقه غري محكوم يف جناية أو جريمة
يكون
عموما ً ال بد أن يكون املرشــح الرئايس
حاصال عىل مؤهل ٍ
مخلة بالرشف أو األمانة ولو كان قد ر ّد إليه اعتباره ،وقد أدى الخدمة العســكرية
لبنانيا ً منــذ أكثر من عرش ســنوات غري
محكوم عليه ال بجنحة وال بجناية متعلما ً
أو أعفي منها قانونًــا .وأال يكون مصابا ً بمرض بدنــي أو ذهني يؤثر عىل أدائه
ملهام رئيس الجمهورية وذلك بناء عىل التقريــر الطبي الصادر من اإلدارة العامة
متمتعا ً بحقوقه املدنية والسياســية .أما
للمجالس الطبية املتخصصة بوزارة الصحة بنتيجة الكشــف الطبي عىل املرشح
املوانع فرتتبط بوظيفة الشخص الناوي عىل
كما يجب أال تقل ســنه يوم فتح باب الرتشح عن أربعني سنة ميالدية .وأن يقدم
الرتشح ،إذ تنص الفقرة  3من املادة  49أنه ال
ضمن املستندات املطلوبة إقرار الذمة املالية.
يجوز انتخاب القضاة او موظفي الفئة األوىل
وكل ما يعادلها يف اإلدارات الرســمية طوال

من بعدك لمين؟ ( رمزي الحاج)

املارونية املتزوجة من غري ديانتها أو مذهبها
وحدهم بحسب املادة  9من الدستور النظر
ويف حــال احتفظت بديانتهــا األصلية وال
بأهليته إلدارة البالد.
تزال مســجلة يف قيدها كمارونية ،الرتشح
ومن األمور املستغربة يف الزمن الحارض
للمنصب املاروني األول .إخراج القيد العائيل
أن القانــون ال يحــدد املســتوى الدرايس
والفردي املســتندان اىل القيود الشخصية
للمرشــح الرئــايس أو مؤهالتــه العلمية
يحددان ما إذا كانت املرشحة تعترب مارونية.
أواللغوية ويرتك للنواب اختيار الشــخص
وهنا ال بد من اإلضافة أن السيدة املرشحة
الــذي يجدون فيه املؤهــات املطلوبة .مع
اىل االنتخابات الرئاســية ليست بحاجة اىل
العلم أن مجلس الخدمة املدنية يشــرط يف
ترصيح من زوجها ويمكن أن تكون مطلقة.
كل طالب وظيفة عامة ان يكون حائزا ً عىل
املهم أن تحمل الجنسية اللبنانية وأن تكون
الشهادات واملؤهالت العلمية املطلوبة التي
مارونية القيد.
تؤهله القيام بوظيفتــه ،وان يجتار مباراة
وقضية طــاق املرشــح املاروني (أو
التعيني بنجاح يف جميع االحوال التي يفرض
املرشــحة) قد تثري بعض الجدل الدستوري
فيها القانون اجتياز املباراة .وعليه ان يربز
وفق أحــد املحامــن الخــراء باألحوال
شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه
الشــخصية .وهذا ما حصل مــع الرئيس
ســليم من االمراض والعاهات التي تحول
اليــاس الهراوي الذي قيــل يومها أنه بدل
دون قيامه باعباء وظيفته.
طائفته ليطلق زوجتــه األوىل ويتزوج من
ويف لبنان ال تحديــد لعمر الرئيس عند
ّ
وتبــن أن الرئيس الهراوي
الســيدة منى.
ترشحه فقد يكون شابا ً أو طاعنا ً يف العمر،
الذي انتقل اىل الطائفة األرثوذكسية لم يبق
فالسن يف الدولة اللبنانية ال يقاس باألرقام
عليها لوقت طويل بل عاد مارونيا ً وانتخب
بل بما يشــعر به املرشــح ...وكما يقول
كأول رئيس بعد الطائف إثر اغتيال الرئيس
كورنــاي يف مقولته الشــهرية aux âmes
رينيــه معوض .فاملارونيــة والعودة عنها
bien nées, la valeur n›attend point le
ثم العودة إليها حالــة مطاطية لم يتطرق
nombre des années
إليها الدستور ،واملهم ان يكون املرشح عىل
تتواىل األســئلة التي تخطــر يف بالنا
مارونيته عند انتخابه.
عن الرئيس بعضها مســتوحى من الواقع
لكن هل يحــق لرئيــس الجمهورية
والفراغ املنتظر وبعضها مما نراه يف األفالم
أن يحمــل جنســية ثانية
السينمائية األمريكية .ماذا
غري جنســيته اللبنانية؟
يحدث إذا اصيــب الرئيس
بما ان كل مــا ينطبق عىل
بمرض وبات غــر مؤهل
النائب ينطبق عىل الرئيس المارونية والعودة عنها للرئاسة او اذا أصيب بحادث
يقول ســعيد مالك يجوز ثم العودة إليها حالة او دخــل يف حالة غيبوبة أو
للرئيس بان يحمل أكثر من
خضع لعملية جراحية مع
مطاطية لم يتطرق
جنســية طاملا ليس هناك
تخديــر طويل أو مــاذا إذا
حظر يمنعه مــن ذلك.أما إليها الدستور والمهم اختطف مثالً؟ يجيب الخبري
إذا نشــب خالف بني لبنان أن يكون المرشح على الدســتوري ســعيد مالك
والدولة التي يحمل الرئيس مارونيته عند انتخابه أن املادة  62من الدســتور
جنســيتها فعليــه حينها
تنص عىل أنه عند خلو سدة
التنازل عن جنسيته الثانية أما يف حال ذهب
الرئاسة ألي سبب من األسباب ،سواء كان
يف غري هذا االتجاه ووقف مع الدولة الثانية
مرضا ً أو أســتقالة اوعدم أهلية أو انتهاء
حينها يعتــر ذلك خيانة عظمى وفق املادة
واليــة ،تناط صالحيــات الرئيس بمجلس
ستني من الدستور.
الوزراء مجتمعاً .ففي لبنان ال وجود ملنصب
نائب الرئيس وعند خلو ســدة الرئاســة
يفرتض انتخاب بديل للرئيس يف أرسع وقت
صيت يسبق المواصفات
ويف انتظار ذلك يتوىل مجلس الوزراء مجتمعا ً
ومن األمور املفاجئــة يف بلد العجائب
صالحيات الرئيس.
أن الدستور ال يحدد مواصفات الرئيس وال
أما إذا توىف الرئيس أثناء توليه الرئاسة
أهليتــه .ال يطلب من املرشــح إبراز وثائق
فيدفن يف مسقط رأسه أو حيث قيده .ويتم
تثبت أهليته النفسية أو العقلية أو الصحية
بعدها انتخاب رئيس جديد وال يشء مطلقا ً
وال يرتشــح محمالً بملف شــخيص ثقيل
يف النصوص الدستورية اللبنانية يذكر قضية
يحمل كل تفاصيل حياته ،بل يعتمد انتخابه
التوريث ال إلبن او صهر او شقيق او زوجة!
عىل صيته وما هو معروف ومتداول عنه.
لكن األعراف يف لبنــان تولد بفعل الظروف،
ويف حــن أن املواطن العــادي الذي ال
يســتطيع إدارة شــؤونه ي ّ
كما حصل حني بات متعارفا ً عليه أن يكون
ُعي عليه ويص
القــر الرئايس منزال ً للرئيــس فيما كان
أو قيم وفق القانــون اللبناني بعد أن يقوم
القرص يف السابق مكان عمل فقط .و تبدلت
ثالثة خــراء تعينهم املحكمــة بفحصه
األمور إبان الحرب األهلية حني صار الرئيس
لتحديد أهليته ،فإن ذلك ال يصح عىل رئيس
يسكن القرص لدواع أمنية ال دستورية.
الجمهورية اللبناني ،ويعــود لنواب األمة
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مـــهـــرجـــان

مهرجان بيروت لألفالم

بدورته الثامنة

أليس مغبغب:
ّ
المشقات كلّها
مستمرّون رغم
ن األزمات المتتالية والصعوبات التي تمر بها البالد لجنة
لم تث ِ
مهرجانات  Baffبرئاسة السيدة أليس مغبغب عن المضي ّ قدمًا
في هذا المشروع البنّاء ،الذي يسلط الضوء على السينما اللبنانية
ويدعم المواهب الشابة الطامحة الى الوصول للعالمية« .فمهرجان
بيروت لألفالم»  Beirut Art Film Festivalمستمر للسنة الثامنة

ّ
على التوالي بالعطاء والتميّز
مجسدًا الواقع الذي نعيشه عبر أفالم
وحلقات نقاش واسعة تفسح في المجال للنقاد وللهواة وأصحاب
الخبرة بالتشاور وتبادل اآلراء واألفكار ،وهكذا يمسي المهرجان جسر
ّ
عبور بين
عشاق صناعة السينما اللبنانيين ونظرائهم من مختلف
أصقاع العالم.

المخرج بيار باولو باسوليني

الشاعرة والكاتبة والفنانة إيتيل عدنان

فيلم وثائقي عن مسيرة إيمي بولس

ملصق فيلم  ٣٠٠٠ليلة لمي مصري

ملصق عرض الباليه الراقص

جـــــورج بـــــو عـــــبـــــدو

يف جامعــة الـ  ،Albaالتــي اخرتناها
الحتوائهــا صــاالت كبــرة ومريحة
وكونها تشكل صلة وصل بني الشمال
وجبل لبنان ،وصوال ً اىل بريوت باالضافة
اىل األجواء الطيبة التــي يوفرها طبعا ً
وجود طــاب الجامعة .فهل أجمل من
عقد فعالياتنا يف منبع للفنون واإلبداع؟
ويشــارك يف املهرجان هذا العام 20
فيلما ً وثائقيا ً بالرشاكة مع املعهد اإليطايل
الثقايف والسفارة السويرسية والبلجيكية
واإلسبانية ،وللمرة األوىل مع مؤسسات
لبنانية مثل «خليل وردة» و»نبيذ كرم».
واملميز هــذا العام هــو الدخول
يف حلقــات حوار ونقــاش فنّي عىل 8

طاوالت مســتديرة ،علما ً ان قسما ً من
الطاوالت مخصص لذكــرى املئة عام
للمخرج «بيار باولو باسوليني» الذي
عاش واقعا ً شــبيها ً لواقعنــا اليوم.
وتدعو مغبغب الشــباب للتعرف عىل
هذه القامة الفكريــة كمخرج ورجل
وسيايس؛ وتذكر كذلك مشاركة
ثقافة
ّ
 24محارضا ً من لبنــان والخارج عرب
تقنية الـ .Zoomوتتحدث مغبغب عن
اتســاع دائرة املهرجان وزيادة نسبة
املشــاركني من الدول كافة معلنة أن
النســخة الثامنة منه ستكون فريدة
فكــرة ومضموناً .وتوضــح« :يتخلل
املهرجان تكريم لنســاء لبنانيات عىل

غرار دنيز جبّــور وموريال أبو الروس
مؤسستي سلسلة «زيارة» ،فنحن نويل
اهمية قصوى لدور املــرأة يف املجتمع
ونثمن عطاءها املستمر آملني اعطاءها
هامشا ً أكرب من الحرية وان تتمكن من
انتزاع حقوقها كاملة.
واملهرجان عىل موعد مــع التفاتة
لذكرى انقضاء عام عىل رحيل الشاعرة
والرســامة األمريكية-اللبنانيــة «ايتيل
عدنان» بحضور الفيلســوف الفرنيس
«إيف ميشــو» ،الذي يحــارض باللغة
الفرنسية عن كتاب ينرش يف فرنسا قريبا ً
يروي ّ
قصة حياة الراحلة.
وثمة موعــد كذلك مــع التصوير

الفوتوغرايف وقيمتــه الفنيّة والتوثيقيّة
مــع غــادة واكــد وهدى قســاطيل
وجوزيف رستم ،وموعد آخر مع األفالم
االســتعراضية من ســويرسا وغريها
من األعمال الفنية للمخرج باســوليني
واملخرجة اللبنانية الفلســطينية «مي
مرصي» ،باالضافة اىل عرض أول لفيلم
 Le petit bonheurللراحلة إيميه بولس
مؤسسة فرع السمعي برصي يف الجامعة
اليســوعية ومرسح «مونو» ،والتي أدت
دورا ً فاعالً يف تقدّم السينما اللبنانية.
يذكــر ان املهرجان يمتــد من  8اىل
 18ترشيــن الثاني ويعود ريع البطاقات
لتعليم طالب جامعة الـ .ALBA

«نــداء الوطــن» التقت رئيســة
املهرجــان أليس مغبغــب التي علقت
قائلــة« :نحــن مســتمرون رغم كل
املشــقات واملصاعــب ألن للمهرجان
جمهــورا ً عريضا ً يقصــده من أماكن
مختلفة من العالــم وقد حرضه العام
املنــرم أكثر مــن ألفي شــخص.
واملهرجان يف توسع مستمر ما يدعو اىل
الطمأنينة ،ونحن بإنتظار الجميع هذا
العام ملا نلمســه من حماسة وتع ّ
طش
لدى البعض ملرافقتنا عىل مدى تســع
ليال متتالية من  8اىل  18ترشين الثاني

من األفالم المشاركة

9

nidaalwatan.com
العـــدد  - 975السنــــة الـرابـعـة

NETFLIX CORNER

الـخـمـيـس  ٣تشرين الثاني 2022

MOVIES

...Robbing Mussolini
ممتع رغم شوائبه

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يدخل فيلم ( Robbing Mussoliniرسقة كنز
موسوليني) يف خانة الدراما الكوميدية التاريخية
عن عمليات الرسقة ،وهو من إخراج ريناتو دي
ماريا ،ومن بطولة بييرتو كاســتيليتو ،وماتيلدا
دي أنجيليس ،وتوماسو راغنو ،وإيزابيال فرياري،
وفيليبو تيمي .تدور األحداث يف العام  ،1945حيث
توشك الحرب العاملية الثانية عىل االنتهاء ،فيدرك
«إيل دوتيش» (تعني هذه العبارة «الزعيم» باللغة
اإليطالية وتشري إىل بينيتو موسوليني) أن النهاية
اقرتبت وأن نتيجتها لن تصبّ يف مصلحته.
«بييرتو المبريتــي» (بييرتو كالســتيليتو)
هو مه ّرب أســلحة ،ما يعني أنه يرسق األسلحة
ويبيعها إىل املقاومــة .خالل عملية تبادل مماثلة،
يقول «بييرتو» حني يواجهه أحد أعضاء املقاومة:
ُ
ولست جاسوساً .الجواسيس ال يجنون
«أنا سارق
أمــواال ً كافية» .يُفرتض أن تعطينــا هذه العبارة
فكرة عن شــخصيته .تحاول املقاومة أن تخدعه،
لكن يكون «بييرتو» مســتعدا ً لكل يشء ،فيحرض
الفاشــيون خالل لحظات وتنفتح أبواب الجحيم.
يحاول الجميع الهرب من هذا الوضع .لكن عندما

يسعى «بييرتو» إىل اسرتجاع حقيبة األموال النقدية
العائدة لــه ،تصيبه رصاصة وتتدمّ ر األموال .لكنه
ينجح يف الهرب لحســن الحظ عرب عربة جانبية
لدراجة نارية.
يظهر صديقــان لـ»بييــرو»« :مارســيلو»
(توماسو راغنو) ،والشاب «أماديو» (لويجي فيديل).
يف الوقت نفســه ،يواعــد «بييرتو» مغنية اســمها
«إيفون» (ماتيلــدا دي أنجيليس) ،لكنها عشــيقة
«بورســالينو» (فيليبو تيمي) الذي يكون ســكرتري
موســوليني .ســنتع ّرف أيضا ً عىل نجمة الســينما
املســتاءة «نورا كافالريي» (إيزابيال فرياري) ،وهي
متزوجة من «بورسالينو» .باختصار ،سنكون أمام
مجموعة معقدة من الشخصيات.
يعرف «بييرتو» مكان املخبــأ الرسي للذهب
واملجوهرات وثروات أخرى تعود إىل موســوليني،
فيقرر رسقتها .هو يحتاج بكل بساطة إىل إضافة
عدد صغري من األشخاص إىل فريقه إلطالق أعظم
عملية رسقة يف التاريخ .ســنقابل يف هذه املرحلة
بطل سباق السيارات «فابري» (مارسيلو ماكيا)،
وخبري املتفجرات العبقــري «مولوتوف» (ألبريتو
أســتوري) ،وخبرية النشل «هيسا» (كوكو ريبيكا
إيدوغام) .كل ما يحتــاج إليه هذا الفريق اآلن هو
وضع خطة مدروسة.
بشــكل عام ،تكون أفالم الرسقــة عىل نوعَ ني.
يف النوع األول ،تتالحق التطــورات املفاجئة بوترية
ّ
وتفس النهاية جميع التحركات العبقرية
متواصلة،
التي لم ي ّ
طلع عليها املشــاهدون .ويف النوع الثاني،
تكون الشــخصيات محظوظة جدا ً بكل بساطة ،ثم
تميض معظم وقتها وهي تحــاول الهرب واإلفالت
بأفعالها .حــن تدور أحداث الفيلــم خالل الحرب
العاملية الثانية ،قد نظن أن صانعي العمل سيختارون
ّ
يفضلون يف نهاية
واحدا ً من هذين النوعَ ــن ،لكنهم

املطــاف اعتماد مقاربة وســطية .إنه نهج خاطئ
عــى األرجح ،ألن محبّي أفالم الرسقة يســتمتعون
بالتحوالت والتقلبات يف األحداث ،وحتى ُ
الصدَف غري
الواقعية .يج ّرب هذا الفيلم مقاربة مختلفة لكنها ال
تعطي األثر املبهر املنشود .مع ذلك ،تتسارع األحداث
بوترية الفتة وتكثر التطــورات املتالحقة لدرجة أن
نتغاىض عن غياب بعض خصائــص أفالم الرسقة
النموذجية ونستمتع بالقصة ومشاهد الحركة.
أخرياً ،يتميّز الفيلم بموسيقاه التصويرية ،فهو

قائد فرقة  U2يُصدر مذ ّكراته
يُصدر قائد فرقة ( )U2ملوســيقى
الروك املغنــي اإليرلندي بونــو الثالثاء
القــادم مذ ّكراته التي تحمــل عنوان
 Surrenderوتتنــاول مســرته ،منذ
نشــأته يف دبلن حتى أصبح أحد أشهر
املوسيقيني وأصحاب األعمال الخريية يف
العالــم .ويتمحور الكتاب عىل  40أغنية
لفرقته ويتخ ّلله  40رسما ً لفنانني.
وليس بونو (واســمه األصيل بول
ديفيد هيوســن) فنانا ً متعدّد املوهبة
فحسب ،يكتب األغنيات ويلحّ ن ويغنّي
ويعزف عــى الغيتار ،بــل هو كذلك
رجل أعمال ينشــط يف املجال اإلنساني
ً
إنسانية
ويلتزم منذ مدة طويلة قضايا
ً
وسياسية كربى ،من السالم يف العالم إىل
مكافحة الفقر واألوبئة كـ»اإليدز».
ويــروي املغنــي ( 62عاماً) يف

مذ ّكراته الواقعة بـ 500صفحة ّ
قصة
حياته الحافلة باملحطات ،من مأساة
وفاة والدته املفاجئــة عندما كان يف
الرابعة عرشة من عمــره إىل جراحة
القلب التي أُجريت له عام  .2016كذلك
يتنــاول مواضيع تتع ّلــق بصعوبات
الكتابة وبنجومية مغنّي الروك .وشدّد
يف كتابــه عىل أن «موســيقى  U2لم
تكن يوما ً من نوع الــروك أند رول»،
بل هي «تحــت غالفها املعارص ،أوبرا
وموســيقى كبرية وعواطــف قوية
تُطلقها موسيقى البوب اليومية».
ويســاهم بونو بالرتويج لكتابه
بجولــةٍ أدبيــةٍ بعنــوان Stories of
 ،Surrenderتشــمل نيويــورك هذا
األســبوع ثم شــيكاغو ولندن وبرلني
وباريــس ومدريد ودبلــن .وأضاف يف

OUR RATING

يســتعمل عددا ً كبريا ً من األغانــي املعروفة باللغة
اإليطالية ،ويقــدّم جميع املمثلني أدوارهم عىل أكمل
وجه ،وتبدو كل شــخصية مدروسة ومختلفة عن
غريها .كذلك ،تتّســم مشــاهد الحركــة باإلتقان،
ولن تكــون اللحظات التي تســتعمل تقنية الصور
املحوســبة واضحة بدرجة مفرطة .لكن قد تُخيّب
النهاية آمال البعض بسبب املشاكل املرتبطة باملسار
االعتيادي الذي تتخذه أفالم الرسقة ،إذ يفتقر العمل
يف هذا املجال إىل وجهة واضحة.

تايلور سويفت تعود إلى المسرح

إشــار ٍة إىل عنوان الكتــاب الذي يعني
«االستســام» قائالً« :الهزيمة كلمة
تحمل الكثري من املعاني بالنســبة يل.
فقد نشــأت يف ايرلنــدا مكافحا ً (من
الناحية املوســيقية) ،لم تكن الهزيمة
مفهومــا ً طبيعياً .ومــا زلت أتصارع
مع ذلك يف فرقتــي ،وزواجي ،وإيماني
وحياتي كناشط»( .أ ف ب)

أعلنت النجمــة األمريكية تايلور
سويفت ،وســط النجاح الكبري الذي
حققه ألبومها الجديد ،أنها ســتعاود
الغناء عىل املــرح وإحياء الحفالت
املوســيقية ،بعد أربع سنوات عىل آخر
جولة لهــا .وأطلقت املغنيــة البالغة
 32عاما ً عىل جولــة حفالتها املقبلة
يف الواليــات املتحدة عنــوان  Erasأي
ً
«رحلة عرب كل
العصور ،إذ شــاءتها
العصور املوســيقية» يف مســرتها.
وتُقام أوىل هذه الحفــات يف  18آذار
املقبل بوالية أريزونا ،تليها هيوســتن
وأتالنتا وشــيكاغو ولوس أنجليس يف
آب  .2023ووعدت سويفت بأن تحدّد
قريبا ً مواعيد حفالتها خارج الواليات
املتحــدة .ودخلــت تايلــور التاريخ
املوســيقي األمريكي من خالل احتالل

عرش أغنيات مــن ألبومهــا الجديد
 Midnightsكامل املراتب العرش األوىل
ضمن تصنيف  ،Billboard Hot 100يف
سابقةٍ من نوعها( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

عليك أن ترتيث بانتظار
تحقيق أهدافك ،ألن الظروف
الحالية ليست ملصلحتك.

قد ال يقتنع الرشيك بوجهة
نظرك ،وهذا يسبب له بعض
القلق والريبة.

ال تقدم عىل أي خطوة قبل أن
أصغ
تتأكد من نجاحها يف املطلق
ِ
اىل حدسك وثِق بإيمانك.

ال تظهر االنفعاالت واملشاعر
السلبية التي تع ّكر األجواء وتثري
بعض االضطرابات والحساسيات.

إذا كنت يف طور البحث عن عالقة
جديدة ،فهذا هو الوقت األنسب ،وعىل
ّ
ستتلقى إشارة إيجابية اليوم.
األرجح

خالفات صغرية تع ّكر صفو العالقة
بالرشيك ،لك ّن الرصاحة بينكما تذلل
العقبات كلها مهما بلغ حجمها.

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

تستغ ّل جاذبيتك إلقناع بعض
العاملني معك بوجهة نظرك ،فتحقق
صفقات الفتة طال انتظارها.

أجّ ل النقاشات الحامية مع
الرشكاء ،وال ّ
توقع عقودا ً
ومستندات هذين اليومني.

ّ
تتخل عن أنانيتك،
يجب أن
وامنح الرشيك مجاال ً أكرب
للتعبري عن نفسه.

طي صفحات املايض لتنطلق
عليك ّ
مجددا ً يف عملك ،وهذه ستكون
الخطوة أوىل يف رحلة عملك الجديدة.

الجرأة يف القرارات الحاسمة
مطلوبة ،وال سيما ّ
أن مستقبلك
عىل املحك.

ستجد نفسك اليوم مضطرا ً
إىل تحديد مسار األمور مع
الرشيك يف املستقبل القريب.
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جــــامــــعــــات

 NASA Space Appsفي جامعة الروح القدس
أعلنــت جامعة الــروح القدس ،أن
تحدي تطبيقات «ناســا» يف لبنان 2022
 NASA Space Apps Lebanonشــجّ ع
ّ
والخلقة،
الكثري من املبــادرات املبتكرة
لبناء عالم مُستدام ومتطور تكنولوجياً،
اقتصاديا ً واجتماعيــاً .فقد ألهمت هذه
املســابقة  26فريقا ً أنشــأها شــبان
ً
ً
أرضية،
حياتيــة،
يعالجون تحديــات
ً
وفضائية باســتخدام بيانات «ناســا»
املفتوحة ،للسنة الثانية عىل التوايل.
وقالت« :إن ثالثة فــرق وصلت إىل
ترشــيحات الجوائز العاملية ،فيما يطوّر
فريــق  Aberrationموقعــا ً إلكرتونيا ً

يصــوّر زالزل القمر عــر نموذج ثالثي
األبعاد وتفاعــي للقمر ،يقــدم فريق
 Dark Matterتطبيقــا ً وهو عبارة عن
محطة فنية للفضاء تحوّل بيانات وكالة
فنون برصية .ويبني
الفضاء الدولية إىل
ٍ
ً
طاقة
فريق  Dark Photonsمح ِّركا ً يو ّلد
عرب النظام الشــميس لتشغيل املركبات
الفضائية عىل كوكب الزهــرة ما يتيح
العيش عىل هذا الكوكب».
ويف هذا اإلطــار ،تعــاون أنطوان
طنوس ،القائد املحيل للتحدي مع جامعة
ّ
ووقع مذكرة
الروح القدس  -الكسليك،
تفاهم تُشــر إىل أن الجامعة هي املركز

الرئييس للحدث هذا العام .وتتمثل أهداف
منابر تضع أفكار الشباب
التحدي بإيجاد
ٍ
اللبناني والحلول األرضية الفضائية التي
يصمّ مها موضع التنفيذ.
ونوّه منسق الربامج يف مركز «آرش»
لالبتكار وريادة األعمال يف الجامعة رضا
الحلباوي بأهمية هذه املسابقة «كونها
تجربة فريدة اختربها  115مشاركا ً هذه
الســنة» ،مؤكدا ً أن تحــدي التطبيقات
الفضائيــة ال يزال يم ّكــن أفكار هؤالء
املشاركني ويع ّزز ابتكاراتهم».
وأ ّكد القائــد املحيل لـNASA Space
 Apps Lebanon 2022أنطــوان طنوس

أن «لبنان قد أحرز تقدما ً فريدا ً عىل صعيد
هذه املسابقة رغم التحديات التي يواجهها
املواطنون اقتصاديا ً وحياتياً» .ففي عام
 ،2021أُدرج لبنان يف ترتيب أفضل سبعة
مواقع عاملية لتطبيقات ناسا الفضائية.

بدوره هنّأ وزير االتصاالت السابق نيكوال
صحناوي ،الشباب الذين ق ّرروا املشاركة
يف التحدي ،مشــرا ً إىل «أنهم أمل ملستقبل
لبنانّ ،
يعب عن ثقافته ،ابتكاره ،وقدرته
عىل الصمود».

 Red Oak 2يجمع المكفوفين بالفن
قدّر وزير الثقافة يف حكومة ترصيف األعمال القايض محمد وسام املرتىض
استكمال املرحلة الثانية ملرشوع جمعية  Red Oakالهادف إىل إتاحة الوصول
لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة ال سيّما املكفوفني للتع ّرف عىل جمالية الفن
ّ
وطلب
بكل أنواعه وذلك عن طريق اللمس .حيث شــارك شخصيا ً مع طالبات
من «مؤسســة الهادي للصم واملكفوفني» يف جولةٍ بأرجاء «املتحف الوطني»
للتع ّرف باللمس عىل جمالية الرتاث الثقايف والقطع األثرية املوجودة ،بعد إجراء

جـــــائـــــزة

دورات تدريبية من قبل الجمعية بالتعاون مع وزارة الثقافة والخبري يف متحف
«أومريوا» االيطايل أدريانو سقراط و»املركز الثقايف اإليطايل».
وبعد أن اســتمع الوزير املرتىض مــن الحضور اىل أهميــة هذه الزيارة
وتجربتهم الفريدة واملفيدة أكد «رعايته املتواصلة ومتابعته ملثل هذه النشاطات
التي من شأنها أن تُتيح وتساعد عىل دمج ذوي االحتياجات الخاصة يف مختلف
النشاطات الثقافية والفنية وهذا حق مكتسب لهم».

ذهبية وفضية البتكا َرين لبنان َيين في ألمانيا

فاز ابتكاران لبنانيان بميداليــة ذهبية وأخرى فضية ،يف «املعرض
الدويل الثاني والسبعني الصناعي لالخرتاعات واالبتكارات» iENA 2022
يف مدينة نورنربغ األملانية يف إطار مشــاركة «الهيئــة الوطنية للعلوم
والبحوث» يف املعرض ،ضمن اســراتيجيتها املتّبعة لتشــجيع الشباب
عىل «توجرة» ابتكاراتهم وتسويقها يف العالم .االبتكار الفائز بامليدالية
الذهبية ،كان عن فئة الشــباب وهو «الرسطان يعيش بيننا» ،للطالبات
فاطمة زغيب ،برشى يوسف وريحانة ســنان ،بإرشاف األستاذة ندى
حمادي واألستاذ حسني الحاج حسن ،ويهدف إىل االستفادة من األشعة
املنبعثــة من حجر الغرانيت إلنتاج الطاقة .كما ونال املرشوع شــهادة
التميّز من «مكتب براءات االخرتاع» الرتكي .Turk Patent

أما االبتكار الفائز بامليدالية الفضية عن فئة الرشكات الناشــئة ،فهو
 Smart Contract Witnessللمبتكر عيل عودة ورشكة  ،Senalوهو برنامج
المركزي يُستخدم لنرش األفكار واالخرتاعات عىل الـ»بلوكتشني» وبيعها،
مع توثيقها وحفــظ امللكية ألصحابها .وقد نال أيضــا ً ميدالية املعرض
لجمعية املخرتعني الربتغاليني .الجدير ذكره أن املعرض اســتمر من 27
ترشين األول  2022إىل  30منه ،وشارك فيه قرابة  600ابتكار واخرتاع من
عرشات البلدان الصناعية ،فاز نصفها تقريبا ً بميداليات .وض ّم وفد الهيئة،
ً
إضافة إىل رئيسها األستاذ رضوان شعيب ،األستاذين محمد قبييس ومازن
نعمة .كذلك اعتمدت إدارة املعارض يف «نورنربغ» ،األستاذ شعيب حَ كما ً يف
معرض  iENAوهو الوحيد من منطقتَي غرب آسيا وأفريقيا.

مــــــــعــــــــرض

نيويورك في معرض للرسام إدوارد هوبر
ّ
الرســام األمريكي إدوارد هوبــر يف نيويورك
إستكشــف
بريشــته ،كما لم يفعل أح ٌد قبله ،فكان لــه ،عن املدينة التي
احتضنته ســتة عقود ،نتاج غزير يجمعــه اليوم معرض يف
متحف «ويتني» .ومــن األعمال املعروضــةEarly Sunday ،
 ،)Morning (1930و ،)Room In New York (1932وNew
ً
إضافــة إىل
 )York Movie (1939و،)Morning Sun (1952
أعمال زيتية تُظهر أَسقفا ً وجسوراً ،ومسودّات ألعماله ووثائق
من حياة الفنــان األمريكي .ويف املجموع ،يتألف املعرض املمتد
حتى آذار  2023يف مانهاتن ،من أكثر من  200عمل.
وبعيدا ً مــن الصور املعهودة لناطحات الســحاب يف هذه
ّ
يتجل
املدينــة املتنوعة للغايــة والرئة االقتصاديــة العاملية،
خصوصا ً بُعد نيويورك اإلنساني بريشة هوبر .وقالت مفوضة
املعرض كيــم كوناتي« :إن هوبر أمىض جــ ّل حياته هنا ،عىل
مرمى حجر من متحف ويتني ،وقد عرف الشــوارع نفســها
وكان شــاهدا ً عىل الحلقة الدائمة مــن الهدم وإعادة اإلعمار،

Auction

كما يحصل حاليا ً يف نيويورك املتجددة دوماً» .وأضافت« :نجح
هوبر يف تصوير مدينة يف ّ
تغي دائم وثابتة يف الوقت عينه ،كما
لم تفعل سوى قلة سواه بهذه الطريقة املؤثرة».
ّ
يفضل األماكن املغمورة وحتى
وكان الرســام الشــهري
املجهولة تماماً ،خارج الــدروب املطروقة ،بعيدا ً من ناطحات
السحاب يف مانهاتن واملعالم األشهر كجرس «بروكلني» أو مبنى
«إمباير ســتايت» .وقال يوما ً ممازحاً« :لــم أكن يوما ً مهتما ً
باملناظر العمودية» ،بل كان يحب االبتعاد عن الضوضاء.
وأوضحــت املتخصصة يف اإلنارة املرسحية جنيفر تيبتون،
أن اإلضاءة الخاصة التي أظهرها الرســام يف أعماله يمكن أن
تتســبب بإحســاس «مخيف وقاتم للغاية» ،وصوال ً حتى إىل
الشــعور بـ»الفراغ» .وبعض القطع التــي يتضمنها املعرض
مصدرها مجموعــة أعمال كانت عائدة للقس املعمداني أرثاير
سانبورن الذي عاش يف ســتينات القرن العرشين قرب منزل
طفولة هوبر يف نياك( .أ ف ب)

نسخة من الدستور األميركي بـ 30مليون دوالر

تُطرح نســخة نادرة من الدســتور األمريكي
الصادر عام  1787يف مزادٍ الشهر املقبل ،مع تقديرات
بأن يراوح سعرها بني عرشين مليون دوالر وثالثني
ٌ
نسخة
مليوناً ،بعد عام من ســعر استثنائي حققته
أوىل عن هذا الدستور.
َّ
املوقع يف
النســخة من هذا النص الدســتوري
فيالدلفيا يف  17أيلول  1787عىل يد «اآلباء املؤسسني»
للواليات املتحدة ،بينهم جورج واشــنطن وبنجامن
فرانكلني وجيمس ماديسون ،هي جز ٌء من مجموعةٍ
خاصة ،شأنها شأن النسخة التي باعتها «سوذبيز»

بنيويورك يف ترشيــن الثاني من العام املايض مقابل
 43مليون دوالر .وقال الخبري يف املخطوطات والكتب
القديمة يف دار املزادات األمريكية ريتشــارد أوستن:
ٌ
ّ
مجموعة مســؤولية
يتول فر ٌد آخر أو
«أرغب يف أن
حفظ هــذه الوثيقة البالغة األهميــة» .الفتا ً إىل أن
املــزاد القادم املق َّرر يوم  13كانــون األول املقبل قد
تصل قيمته إىل ما بني  20و 30مليون دوالر ،غري أن
املزايدات قد تح ّلق فوق هذا املستوى.
ولم َّ
يتبق ســوى  13نسخة معروفة من الطبعة
األوىل لدستور الواليات املتحدة ،فيما ُ
طبع عىل األرجح

منه حينها  500نســخة .ومن بني النسخ الـ ،13ال
تزال إحدى عرشة نســخة موجودة لدى مؤسسات
ومتاحف ،فيما االثنتــان املتبقيتان موجودتان لدى
ٍ
جهات خاصة .وكانت النســخة ا ُملباعة يف
أفــرادٍ أو
ترشين الثاني  2021عائد ًة إىل هاوية الجمع األمريكي
دوروثــي تابر غولدمــان ،وقد اشــراها امللياردير
األمريكــي كينيث غريفني مقابل ســعر قيايس بلغ
ٍ
متحف يف
 43.2مليون دوالر .ثم أعارهــا مجانا ً إىل
والية أركنســاو .أما النسخة الثانية فستُعرض أمام
العامة يف نيويورك حتى موعد املزاد( .أ ف ب)

اقــــتصــــاد
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على المودعين "التحلّي بالصبر" ...مصلحة البنوك أو ً
ال

إعادة هيكلة المصارف تستغرق  5سنوات على األقل

المحـــرر المصــــرفي
أكثر من  3ســنوات مــرت عىل تعثر
املصارف يف سداد الودائع ألصحابها ،وبقيت
محمية بشكل أو بآخر من الطبقة السياسية
وجهات قضائية ،باالضافة اىل مرصف لبنان
الذي قرر حاكمه رياض ســامة ،لســبب
خاص به ،أال يفلس أي مرصف يف عهده.
وكان األخــر حاول يف العــام 2020
والحقا ً فرض زيادات رســاميل واجراءات
أخرى مثل تكوين نســبة ( 3%من اجمايل
الودائع) سيولة لدى البنوك املراسلة ،فضالً
عن بدعــة "الحث" عىل اعادة نســبة من
األموال التي خرجت من النظام املرصيف ...اال
ان االمتثال بقي رسا ً من أرسار حاكم مرصف
لبنان ولجنة الرقابــة عىل املصارف التي ال
تعمل اال تحت رعايته وقبوله النسبي ،وذلك
لغايات يف نفس ســامة من جهة ،ولعدم
تعريض مصارف (الزومبــي) بالجملة اىل
التحويل اىل هيئة التحقيق الخاصة .علما ً أن
ذلك التحويل يمكن ان يستخدم استنسابيا ً
يف حاالت معينة ،كما تؤكد مصادر مرصفية
معنية بذلك التحويل مؤخراً.

الحبل على غاربه

بقي الحبل عىل غاربه اىل أن وقع لبنان
اتفاقا ً مبدئيا ً مع صندوق النقد الدويل ،التزم
بموجبه تنفيذ جملة رشوط مسبقة ،تمهيدا ً
للوصول اىل االتفاق النهائي القايض باقراض
لبنان  3مليارات دوالر ملدة  4سنوات تقريباً.

خطوات الرسملة
تدريجيًا ...تستغرق
 3سنوات لوحدها
جاء يف مرشوع القانون أنه عىل
املصارف االلتزام بايفاء متطلبات الحد
االدنى لرأس املــال تدريجيا ً (4.5%
لنسبة حقوق حملة االسهم العادية،
 6%لنســبة االموال الخاصة ،و8%
لنســبة االموال الخاصة االجمالية)،
وذلك عــى اعىل مســتوى تجميعي
واملستخدم الحتســاب نسبة كفاية
رأس املال وفقا ً للتعميم االسايس رقم
 44ملرصف لبنــان الصادر يف  25آذار
 1998وفقا ً ملا ييل:
 #نســبة  15%من قيمة رأس املال يف
غضون شــهر من تاريخ صدور قرار
اعادة الهيكلة.
 #نســبة اضافية تســاوي  15%يف
غضون  6أشهر.
 #نسبة  30%يف غضون  12شهراً.
 #نسبة  20%يف غضون  24شهراً.
 #نسبة  20%يف غضون  36شهراً.

بني تلك الــروط البنــد الخاص بفحص
جودة موجودات القطــاع املرصيف بدءا ً من
 14مرصفا ً تســتحوذ عىل  82%من اجمايل
موجودات القطاع ،واعــداد قانون العادة
هيكلة املصارف.
حتى تاريخه ،لم يعلن رسميا ً عن بدء
فحــص املوجودات والــذي يتطلب التعاقد
مع جهة تدقيــق دولية .أما مرشوع قانون
اعادة الهيكلة فقد انجزت مسودات خاصة
به ،بالتعاون بني لجنة الرقابة عىل املصارف
ومرصف لبنان ،عىل أن يقر املرشوع حكوميا ً
ويحال اىل مجلس النواب.
بحكــم الفراغ الذي تعيشــه البالد ،ال
سيما عىل الصعيد الرئايس وحكومة ترصيف
األعمال يف أضيق نطاق ،فان املرشوع شبه
جامد ،وقد يســتغرق األمر أشهرا ً عىل هذه
الحال .الحقاً ،سيحال اىل الربملان ،وما أدراك
ما الربملان وتعاطيه مع االصالحات املطلوبة
من صنــدوق النقد ،و"خــر" مثال الفرتة
التي اســتغرقها اقرار قانون تعديل الرسية
املرصفية ،وتكرار محاوالت فاشــلة القرار
قانون للكابيتال كونرتول.

إقرار القانون ينتظر أشهرًا قد تطول حتى خروج سالمة من الحاكمية
تخمين الموجودات يستغرق وقتًا لمعرفة مدى اإللتزام بـ 100ألف دوالر للمودع
خيار التصفية مستبعد حاليًا كي ال يقال أفلس بنك في عهد سالمة
الرسملة تحتاج لسنوات إضافية اعتبارًا من تاريخ قرار الهيكلة أو التصفية

مهل طويلة نص عليها القانون

اىل ذلك تضــاف مهل طويلــة زمنيا ً
وإجرائيا ً نــص عليها مرشوع القانون عىل
صعيدي تخمني املصارف الخاضعة العادة
الهيكلة ،لتحديد القيمة الصافية ملوجودات
املرصف وحجم الخسائر الواجب تغطيتها
من خالل مختلف ادوات اعادة الهيكلة .وبعد
التخمني ،هناك الإلقرار بنتائجه ،ثم وجوب
تقديم خطة عمــل خاصة باملرصف املعادة
هيكلته ،وصوال ً اىل االلتزام بمتطلبات الحد
االدنى لرأس املال والتي تستغرق  3سنوات
النجازها بالكامل.
يف االجمايل العام ،قد تستغرق العملية
اآلنفة ذكرهــا اعتبارا ً مــن تاريخه مرورا ً
باقرار القانون وبدء تطبيقه ما ال يقل عن 5
سنوات يف اقل تقدير.

خطة العمل إلثبات قدرة االستمرار

يتعني عىل املصارف استنادا ً اىل نتائج التخمني وكرشط مسبق للبدء
بعملية الهيكلة او التصفية ،ان تقدم( ،وفقــا ً لقانون اعادة الهيكلة)
اىل لجنــة الرقابة عىل املصارف ،ضمن مهلة تحددها هذه اللجنة ،خطة
عمل تثبت قدرة املرصف عىل استيفاء متطلبات الحد االدنى لرأس املال،
وتهدف اىل اســتعادة املرصف ملقومات اســتمراريته ،وتقيده بالنسب
واملتطلبات االحرتازية بما فيها متطلبات الرسملة والسيولة ضمن املهلة
املحــددة يف هذا القانون ،وبأي مبادئ توجيهيــة ومتطلبات ذات صلة
صادرة عىل حدة وذلك لتأمني الخروج من اعادة الهيكلة.
تلتزم املصارف باستكمال التخمني وبتقديم خطة العمل ضمن فرتة
زمنية تحددها لجنة الرقابة عىل املصارف عىل ان ال تتجاوز  4اشهر من
تاريخ نرش القانون.

ربط بقانون اعادة التوازن

ويذكــر ان قانــون اعــادة هيكلة
املرصف يأخذ يف االعتبار مرشوع قانون
اعادة التوازن للنظام ،الذي يضمن للمودع
حتى  100ألــف دوالر يف البنــك القابل
لالستمرار بعد تقسيم الودائع بني مؤهلة
وغــر مؤهلة( ،بني غــر املؤهلة هناك
الودائــع التي تحولت من لــرة اىل دوالر
بعد  17ترشين  ،)2019وانشاء صندوق
السرتجاع الودائع التي تفوق الـ 100ألف
دوالر وهي مبالــغ اعفيت من التزاماتها
املصــارف اىل حد كبري .ويف ما ييل ابرز ما
جاء يف املرشوع عىل صعيدي التخمني ثم
الرسملة:

تخمين المصارف الخاضعة لقانون
اعادة الهيكلة

تخضع جميع املصارف يف نطاق هذا

القانون لتخمني عىل مستوى املجموعة
يف لبنان ،يجريه مخمنون مســتقلون،
وذلك لتحديد القيمة الصافية ملوجودات
املــرف وحجــم الخســائر الواجب
تغطيتها من خالل مختلف ادوات اعادة
الهيكلــة .اعتبارا ً من نــر القانون يف
الجريدة الرسمية تقوم لجنة الرقابة عىل
املصارف بما ييل:
أ -تعيني مخمنني مســتقلني الجراء هذا
التخمــن او الطلب من املــرف املعني
بتعيني مخمنني مستقلني رشط عدم وجود

أكبر  10اقتصادات في العالم من حيث قيمة
الناتج المحلي في 2022

عودة أسعار النفط إلى اإلرتفاع
استأنفت أسعار النفط ارتفاعها خالل تعامالت امس األربعاء ،بعد
صدور بيانــات املخزونات األمريكية ومع انتظار نتائج اجتماع مجلس
االحتياطي الفيدرايل .وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية،
هبوط مخزونات النفط الخام  3.1ماليني برميل يف األســبوع املنتهي يف
الثامن والعرشين من ترشين االول ،ما يتجاوز التوقعات بهبوط  200ألف
برميل .كما انخفضت مخزونات البنزين يف الواليات املتحدة  1.3مليون
برميل يف األســبوع املايض ،يف حني صعد مخــزون املقطرات  400ألف

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9872
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

برميل .وشهدت الصادرات األمريكية من الخام تراجعا ً قويا ً من املستوى
القيايس املسجل يف األسبوع قبل املايض ،بعد أن هبطت بنحو  1.2مليون
برميل عند  3.925ماليني برميل يومياً .ومن املقرر صدور قرار السياسة
النقدية من قبــل االحتياطي الفيدرايل وســط توقعات باتجاهه لرفع
الفائدة  75نقطة أســاس إضافية .وصعدت العقود اآلجلة لخام برنت
القيايس تسليم شهر كانون الثاني إىل  94.84دوالرا ً للربميل ظهر أمس.
كما ارتفع سعر خام غرب تكساس األمريكي اىل  88.57دوالرا ً للربميل.

االسترليني
$ 1.1460
الين الياباني
$ 0.0068

اي اعــراض من قبل لجنــة الرقابة عىل
املصارف ()...
ب -يتم احتساب القيمة الصافية ملوجودات
املصارف اعتبارا ً من تاريخ التخمني ،عىل
اســاس املعايري الدوليــة للتقارير املالية
ومعايــر التخمني الدولية تماشــيا ً مع
املبادئ التوجيهية املحلية حيث تنطبق ،بما
فيها املعطيات والفرضيات املتعلقة بـ:
 1ســعر رصف اللرية مقابــل الدوالراالمريكي الذي ســيطلب من املصارف
التقيد بــه لدى اعــداد بياناتها املالية،

والذي تحدده السلطة املختصة.
 2نسبة الخسارة املتوقعة من االنكشافعىل ســندات اليوروبوند الصــادرة عن
الحكومة اللبنانيــة التي يحددها املجلس
املركــزي ملرصف لبنــان حتــى انتهاء
املفاوضــات مع حاميل الســندات ،حيث
تطبق حينها نسبة الخسارة الفعلية.
 3الخســائر عىل توظيفــات املصارفبالعمالت االجنبية لدى مرصف لببنان وفقا ً
لقانون اعادة التوازن للنظام املايل يف لبنان
()...

بيـتـكـوين
$ 20496
الذهب
$ 1650

CMC crypto
$ 486
الفـضـة
$ 19.60

الواليات املتحدة 25.35 :تريليون
دوالر
الصني 19.9 :تريليونا ً
اليابان 4.91 :تريليونات
أملانيا 4.26 :تريليون
الهند 3.53 :تريليون

الروبل
$ 0.0160
بــرنــت
$ 96.24

بريطانيا 3.38 :تريليون
فرنسا 2.94 :تريليون
كندا 2.22 :تريليون
ايطاليا 2.06 :تريليون
الربازيل 1.83 :تريليون
املصدر :وورد أوف ستاتيستيكس

اليوان الصيني
$ 0.1372
خام WTI
$ 90.04

الليرة التركية
$ 0.0532
طن القمح
$ 333
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إقـــــتــــصــــاد
العـــدد  - 975السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ٣تشرين الثاني 2022

أسعارها تضاعفت  25مرة وما زال عدد كبير منها مفقودًا عن رفوف الصيدليات

أدوية تتحرّر من الدعم و ُتفسح المجال أمام المهرّبة
ل ُتباع بأغلى األسعار

رضخ اللبنانيون لزيادة أسعار األدوية بأكثر من  25ضعفًا ،على
أمل ّ
توفرها ،ولم َ
ترض السلطة بانجاز خطة دوائية عادلة.
أشهر عدة مضت على رفع الدعم عن أغلبية االصناف ،وما
زال الكثير من االدوية المدعومة وغير المدعومة مفقودة.
أما عن الوعود بتعزيز مراكز الرعاية االولية والمستوصفات،
ودعمها بالعالجات لمعدومي الحال فـ"ذهبت أدراج الرياح".
أدوية غير مدعومة مفقودة

خالــد أبـــو شقــــرا
إفتتح وزير الصحة العامة حمد حســن
يف تمــوز  ،2021خطة ترشــيد الدعم عىل
الــدواء إبّان حكومة الرئيس حســان دياب
املســتقيلة .ومن ثم اســتتبع الوزير فراس
االبيــض االجــراءات عىل مرحلتــن :االوىل
مبارشة بعد استالمه الوزارة يف ترشين الثاني
 ،2021والثانية قبــل االنتخابات النيابية يف
أيار  .2022وهكذا تراجع الدعم عىل استرياد
االدوية واملستلزمات الطبية ،وحليب االطفال
من حدود  1.2مليار دوالر يف الســنة ،إىل 420
مليون دوالر .وقد جرى تقسيمها عىل دفعات
شــهرية بقيمة  35مليون دوالر 10 ،ماليني
السترياد املســتلزمات الطبية االساسية مثل
أدوات عالج الــكىل ،ودعامات القلب وحليب
االطفــال ،و 25مليونــا ً ألدويــة االمراض
املســتعصية والرسطانية .تُؤمن حاليا ً مما
حصل عليه لبنان من حقوق السحب الخاصة
 SDRمن صندوق النقد الدويل.

عىل الرغم من حــر الدعم بأصناف
من أدوية االمراض املستعصية والرسطانية
سواء كانت صناعة محلية أو مستوردة ،فان
هذه االدوية غري موجودة .يف حني يتوفر عنها
البديل غري املدعوم بأسعار كبرية جداً .ذلك
أن وزارة الصحــة قد أبقت عىل صنفني من
األدوية املدعومة لكل عالج فقط .وإذا كان
مفهوماً ،إنما عــى األكيد غري مربر ،فقدان
االدوية املدعومة ،فمــن غري املفهوم غياب
االدوية غري املدعومة ،وال سيما تلك التي ال
بدائل لها .وعىل ســبيل الذكر ال الحرص" ،ال
يوجد يف كل لبنان عالجات الربو وبخاخات
الحساســية .مع العلم أننا دخلنا موســم
االنفلونزا" ،تقول الدكتورة الصيدالنية منار
موىس سليم ،و"هي غري متوفرة يف الرشكات
االساسية املســتوردة لها مثل "مريساكو"
و"أبيال" .وحتى بخــاخ "الفانتولني" يصل
إىل لبنان من تركيا" .وبحســب سليم فان
"االنقطاع ال يقتــر عىل هذه االدوية إنما

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إىل مجهول محل اإلقامة
احمد محمد صالــح يجب حضورك إىل
املحكمة الرشعية السنية يف برالياس يوم
االربعاء الواقع يف  2022/11/24الساعة
التاســعة صباحا ً وذلك لسماع أقوالك يف
الدعوى املقامة ضــدك من املدعية امال
عقيل اللويس بمادة تفريق برقم األساس
 /871وإن لم تحرض يف املوعد املحدد أو
ترسل وكيالً عنك أو معذرة خطية مقبولة
فسيجرى بحقك اإليجاب القانوني وكتب
يف 2022/10/25
رئيس قلم محكمة البقاع
الرشعية السنية
الشيخ بالل شحادة
إعالن عن ثالث مزايدات علنية
دعوة ثانية
تطرح بلدية بكاســن للضمان باملزاد
العلني ثمار حــرج الصنوبر العائد لها
ملوســم عــام  2023-2022وذلك يف
أقسامه الثالث:
القسم األول :الواقع بني طريق بكاسني –
جزين القديمة حتى ضهور بكاسني.
القسم الثاني :الواقع بني طريق بكاسني
– جزيــن القديمة وطريق بكاســن –
جديدة بكاسني.
القسم الثالث :الواقع بني طريق بكاسني
– جديدة بكاسني حتى برقداش.
عىل الراغبني بالضمان الحضور إىل مركز
البلدية يف أوقات الدوام الرسمي لإلطالع
عىل دفرت الرشوط.
تجري املزايدة يف مركز البلدية الســاعة
العارشة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع
يف الثامن عرش من شــهر ترشين ثاني
.2022
عىل املشــرك باملزايــدة أن يدفع فورا
التأمني القانونــي البالغ  10%من قيمة
الضمان نقدا ً فقط ال غري.
بكاسني يف 2022/10/31
رئيس بلدية بكاسني
املقدم املتقاعد حبيب فارس
التكليف 511
إعالن عن مزايدة عمومية
تعلن بلدية حارة حريك عن إجراء مزايدة
عمومية لتأجري العقارين رقم  564و565
حارة حريك بطريقة الظرف املختوم وذلك
يف تمام الســاعة العارشة صباحا ً من يوم

االربعاء الواقع يف  2022/11/30يف مق ّر
مبنى بلدية حارة حريك.
يُمكن ملن يرغب االشرتاك يف هذه املزايدة
االطــاع والحصول عــى دفرت الرشوط
الخاص بها خالل الدوام الرســمي لقاء
مبلغ وقــدره /500.000/ل.ل يُدفع يف
صندوق البلدية لقاء إيصال مايل يض ّم إىل
العرض.
تقدّم العروض باليد إىل قلم البلدية يف مهلة
اقصاها الساعة الثانية عرش ظهرا ً من آخر
يوم عمل يســبق موعد إجــراء املناقصة
ويُرفض كل عرض يصل بعد هذا املوعد.
يف 2022/10/19
رئيس بلدية حارة حريك
زياد إدمون واكد
التكليف 500
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العــروض إلعداد تقريــر تدقيق ملعميل
املجموعات البخاريــة ومعميل املحركات
العكسية يف معميل الذوق والجية ،موضوع
اســتدراج العروض رقم ث4د3715/
تاريخ  ،2020/6/5قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2022/12/2عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العــروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/100.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومن املمكــن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/10/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 502

األدوية المهرّبة ُت ّ
شكل ضررًا على المريض واالقتصاد (رمزي الحاج)

يطال أيضا ً أدوية الســكري التي ال بديل لها
مثل ."forxiga

الفواتير العالقة

وتحديدا ً مــن تركيا .وعدا عــن كون هذه
العملية تكلف املــرىض مبالغ مالية هائلة،
فـ"هي مرشــحة الن تكرب ككــرة الثلج،
وتتوســع أكثر لتســاهم بادخال االدوية
املزورة إىل جانب االدوية السليمة املهربة"،
بحســب نقيب االدوية كريم جبارة ،و"ذلك
عىل غرار مــا حصل مع الكثري من عالجات
الرسطان املفقودة ،واملرتفعة الثمن .حيث
لم يلبث املهربــون أن لجأوا إىل إدخال أدوية
مزورة يمكن تمييزها بالعني املجردة .االمر
الذي دفع الكثري من املستشــفيات إىل منع
املرىض من إدخالها يف عالجاتهم لديها".

مما ال شــك فيه أن "االدوية التي ُرفع
عنها الدعم أصبحت تتوافر بشــكل أكرب"،
يقول نقيــب الصيادلة د .جو ســلوم .إال
أنه يف املقابــل ال تزال هناك مشــكلة مع
الرشكات االجنبية املو ّردة لعدة أصناف من
االدوية .وذلك نتيجة عدم تســديد الرشكات
املحليــة فواتري عالقــة يف "املركزي" تعود
إىل فرتة الدعم ،وتقــدر قيمتها بحدود 400
مليون دوالر .أما املشكلة الحقيقية فتتمثل
الدواء المهرب
بـ"فقدان االدويــة املدعومة كليا ً أو جزئياً،
يجزم املعنيــون يف القطاع الصحي أن
بسبب عدم كفاية املخصصات املفتوحة لها
الدواء غري النظامي ،أصبح يشــكل نسبة
والتي ال تكفي الكثر من  50يف املئة من مرىض
كبرية جدا ً يف سوق االدوية اللبنانية .هذا إن
الرسطــان ،فيما تقل النســبة أكثر بكثري
لم يكن أكرب .وخطورة هذه االدوية املهربة
بالنســبة الدوية االمراض املزمنة" ،يضيف
ال تنحرص يف كونها ال تنفع
سلوم ،و"هو ما يدفعنا إىل
االعتماد بشــكل كبري جدا ً
يف الكثري من االحيان ،إنما
عىل االدوية املصنعة محلياً،
يف تســببها بقتل املرىض
والتي أصبحت تســتحوذ نقمة فقدان األدوية التي يف أحيان أخــرى ،واعدام
عىل حواىل  50إىل  60يف املئة
االقتصاد دائماً .وبحسب
رُفع عنها الدعم تدفع
من حجم ســوق االدوية
جبارة فهذه "االدوية غري
"تجار" الدواء غير المر ّ
خصين
يف لبنــان .إال انه يف املقابل
مضمونة الجــودة ،وغري
فان "الصناعــة الدوائية إلى استقدامها من دول مراقبة ،وال يوضع عليها
اللبنانية ،التي توسعت كمّ ا ً
السعر العادل الذي تحدده
الجوار
ونوعاً ،منذ انفجار االزمة،
وزارة الصحــة ،وهــي ال
ال زالت تحتاج إىل دعم أكــر للمواد االولية
تســدد الرضائب للمالية وتسودها شوائب
كثرية" .وبرأيه فإن هناك حلني ال ثالث لهما:
من أجل تنويع االصنــاف وزيادة الكميات
 إمــا تأمــن التمويل الــكايف للدعماملنتجة" ،بحسب سلوم" ،كما أنها بحاجة
الســترياد االدوية التي مــا زالت مدعومة
إىل خطة كاملة متكاملة وسياسة دوائية".
بشكل كيل أو جزئي.
إضافة إىل الفواتري العالقة فإن رشكات
 إما الســماح باســترياد االدوية منادوية كبرية عديدة خففت تمثيلها يف لبنان،
الخارج تحت رقابة وزارة الصحة لكي تكون
وكيل
أو حتى أقفلت كلياً ،معتمدة فقط عىل
ٍ
مراقبة وخاضعــة للفحوصات الرضورية
محيل .وهذا ما حصل مثالً مع الرشكة املعنية
ومســعّ رة بشكل مناسب .ســاعتذاك نجد
ببخاخ "فانتولني"  .Ventolinفهذه الرشكة
الطريقــة املالئمة لكي يســتطيع املريض
العاملية الكبرية فضلــت ترسيح موظفيها
تحمل الكلفة.
واالقفــال مع تجذر االزمتــن االقتصادية
نحــو  2000دواء أو حتــى أقل ما زال
والنقدية ،وعدم إيجاد حل لالموال العالقة يف
لغاية اللحظة مدعوما ً بشكل كيل أو جزئي.
املرصف املركزي.
ومــن املتوقع أن يبدأ ترشــيد الدعم عليها
بوقت ليــس ببعيد .إال أنــه لحينها يكون
األسواق مليئة باألدوية المهربة
املهربون ر ّكبوا شبكاتهم وعززوها ،ويصبح
والمزورة
"من شبه املستحيل اجتثاثها" ،برأي جبارة،
نقمة فقدان األدوية التــي رفع عنها
"ولعل ما حصل يف العــراق خري مثال عىل
الدعم ،تدفــع الكثري من "تجار" الدواء غري
ذلك".
املرخصني إىل اســتقدامها من دول الجوار،

الدوالر يقفز  1000ليرة و"صيرفة" ثابتة
وصل ســعر رصف الدوالر يف السوق السوداء أمس اىل  38ألف لرية للبيع و37900
لرية للرشاء ،مرتفعــا ً بقيمة  1000لرية لبنانية عن إقفال أمــس األول .وجاءت تلك
الزيادة بسبب الضبابية املخيّمة عىل املستقبل بسبب الفراغ الرئايس والشلل الحكومي.
منصة "صريفة" أعلن مرصف لبنــان ّ
ّ
أن "حجم التداول عليها بلغ
وعىل صعيــد
ليوم أمــس  27,000,000دوالر أمريكي بمعدل  30100لــرة لبنانية للدوالر الواحد،
وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة عىل
املنصة".
وذ ّكر مرصف لبنان أنه "عىل املصارف ومؤسســات الرصافة اإلستمرار بتسجيل
كافــة عمليات البيع والرشاء عــى منصة " "Sayrafaوفقــا ً للتعاميم الصادرة بهذا
الخصوص".

أخبار سريعة
إنتاج الكهرباء بين فيّاض
ونظيره الجزائري
بحث وزير الطاقة والمياه في
حكومة تصريف االعمال وليد
فياض مع وزير الطاقة والمناجم
الجزائري محمد عرقاب في الجزائر
أمس ،إمكانية التعاون بين البلدين
الشقيقين في مجاالت الطاقة
والمناجم ال سيما في موضوع
المحروقات وانتاج الكهرباء وتسيير
المنظومة الكهربائية ،وفي مجال
تسويق الغاز والمنتجات البترولية.
حضر اللقاء سفير لبنان في
الجزائر محمد حسن وسفير
الجزائر في لبنان عبد الكريم
ركايبي .واستعرض الجانبان
فرص التعاون واالستثمار
في مجال المناجم وتصنيع
اإلطارات اللبنانية في الجزائر
وتبادل الخبرات والتجارب
وفق االحتياجات .وت ّم اإلتفاق
على تنظيم لقاءات عمل بين
فريقي الوزارتين لترجمة ما
ت ّم بحثه.

تنمية العالقات
االقتصادية
اللبنانية  -الخليجية
تناول رئيس إتحاد مجالس رجال
األعمال اللبنانية  -الخليجية سمير
الخطيب أمس ،مع رئيس مجلس
رجال األعمال اللبنانيين  -الكويتيين
أسعد صقال في حضور أمين سر
اتحاد المجالس ألفونس ديب،
موضع العالقات االقتصادية بين
لبنان ودول الخليج بشكل عام ومع
الكويت بشكل خاص وسبل تفعيلها
وتنميتها.
ويش ّكل مجلس رجال األعمال
اللبنانيين  -الكويتيين أحد
أركان إتحاد المجالس اللبنانية
 الخليجية ،وعلى هذا األساس"تم االتفاق على زيادة التواصل
والتعاون بين الطرفين ومع الهيئات
االقتصادية برئاسة الوزير السابق
محمد شقير ،لتحقيق األهداف
المشتركة في ترسيخ هذه العالقات
األخوية وتقويتها على مختلف
المستويات ال سيما على المستوى
االقتصادي بما يستجيب لمستوى
العالقات التاريخية التي تربط
الشعب اللبناني بكل أشقائه في
دول الخليج" .وأشاد الطرفان
"بالعالقة التي تربط لبنان بدولة
الكويت الشقيقة ودورها التاريخي
في دعم لبنان واحتضانه واحتضان
الجالية اللبنانية التي تعمل في
الكويت منذ عشرات السنوات".

"الريجي" تضبط مركزًا
ّ
المعسل
لتزوير
واصلت إدارة حصر التبغ
والتنباك اللبنانية "الريجي"
جهودها لمكافحة التهريب
والتزوير ،إذ دهمت مركزا ً
مؤلفا ً من ثالث طبقات في
منطقة جدرا يستعمل لتزوير
التنباك المعسل.
وأوضحت "الريجي" أنها
عثرت في المركز على "كميات
كبيرة مصنعة وكميات اخرى
قيد التصنيع" ،مشيرة إلى
أنها صادرت "كل األجهزة
المستعملة والمواد األولية التي
تدخل في صناعة المعسل".
وسطرت "الريجي" محضرا ً
بالمخالفين واودعته القضاء
المختص.

تــتــــــــمــات
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"إعالن الجزائر" :يد واحدة عربية لصدّ التدخالت...

وإذ نــدّد الرئيس الفلســطيني محمود عبّاس خــال خطابه يف القمّ ة
بـ»جرائم إرسائيل وإرصارها عىل تقويض ح ّل الدولتني»ّ ،
عبت قمة الجزائر
عن دعمها للسلطة الفلســطينية «للحصول عىل العضوية الكاملة يف األمم
املتحدة» وكذلك «دعم الجهود واملســاعي القانونية الفلسطينية الرامية إىل
محاسبة االحتالل اإلرسائييل عىل جرائم الحرب والجرائم ض ّد اإلنسانية التي
اقرتفها وال يزال يف حق الشعب الفلسطيني».
يف ملف األزمة الســورية ،ومع عدم اكتمال العنارص املؤهلة الســتعادة
ســوريا مقعدها يف الجامعــة العربية ،أعرب «إعالن الجزائــر» عن االلتزام
بـ»قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة يف جهود التوصل إىل حل
ســيايس لألزمة السورية» ،كما أكدوا دعم الحكومة الرشعية يف اليمن ،ودعم
«الجهود املبذولة للتوصل إىل حل سيايس يف اليمن وفق املرجعيات املعتمدة مع
التشديد عىل رضورة تجديد الهدنة اإلنسانية كخطوة أساسية نحو هذا املسار
الهادف إىل تحقيق تسوية سياسية شاملة».
ويف لفتة تضامنية مع اململكة العربية السعودية ،ث ّمن القادة العرب «السياسة
املتوازنة التي انتهجها تحالف «أوبك بالس» من أجل ضمان اســتقرار األسواق
العاملية للطاقة واستدامة االســتثمارات يف هذا القطاع الحساس ضمن مقاربة
اقتصادية تضمن حماية مصالح الدول املنتجة واملستهلكة عىل ح ّد سواء».
كذلك ،جاء يف البيان الختامي للقمة أن القادة العرب «يُســاندون دولة
قطر التي تتأهب الحتضان نهائيــات بطولة كأس العالم لكرة القدم ،2022
ويثقون ً
ثقة تامة يف قدرتها عىل تنظيم طبعة متميّزة لهذه التظاهرة العاملية
ويرفضون حمالت التشويه والتشكيك املغرضة التي تطالها».
واعترب األمني العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن قمة الجزائر
«ناجحة بأي مقياس» ،الفتا ً إىل أنها «أحد أكثر القمم العربية حضورا ً من حيث
املستوى» ،وعقب انتهاء أعمال القمة ،أعلن وزير الخارجية السعودي األمري
فيصل بن فرحان استضافة اململكة للقمة العربية املقبلة ،مؤكدا ً أن الرياض
تدعم التضامن العربي وإيجاد آليات ملواجهة التحدّيات املشرتكة.
وجاءت الفتة دعوة العاهل املغربي محمد الســادس ،الذي لم يُشارك يف
القمة ،الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون ،إىل زيارة املغرب من أجل «الحوار»،
يف وقت بحث فيه الرئيس اإلماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظريه
األمريكي جو بايدن خالل اتصال مرئي ،العالقات االســراتيجية بني البلدَين
ُ
وســبل دعمها يف مختلف املجاالت ،واملبادرة املشــركة لالستثمار يف الطاقة
النظيفة .وأكد الجانبان املصلحة املشــركة يف تحقيق االســتقرار يف سوق
الطاقة العاملي وزيادة اســتثماراتهما يف الطاقة املتجدّدة وتعميق تعاونهما
الوثيق يف هذا الشأن.
أما يف امللــف اللبناني ،فجدّد البيان الختامي لقمــة الجزائر «التضامن
مع لبنان للحفاظ عىل أمنه واســتقراره ودعم الخطوات التي اتخذها لبسط
ســيادته عىل أقاليمه الربية والبحرية» ،مشريا ً إىل أن القادة العرب يتط ّلعون
«لقيام لبنان بتنفيذ اإلصالحات املطلوبة وانتخاب رئيس للبالد».
كما شــدّد وزير الخارجية الســعودي عىل أن «التدخــات الخارجية
وامليليشــيات تُحتّم تكاتف الجهود ملواجهتها» ،معلنا ً «رفض نهج التوسع
والهيمنة عىل حساب اآلخرين ،وعدم الســماح لآلخرين بفرض قيمهم عىل
الدول العربية» ،يف موازاة تأكيده عىل محورية سيادة لبنان بالنسبة للمملكة،
داعيا ً إىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يف لبنان يمكنه «توحيد» اللبنانيني.
وكان رئيس حكومة ترصيف األعمــال نجيب ميقاتي قد ألقى كلمة يف
قمة الجزائر نعى من خاللها لبنان للقادة العرب ،متوجها ً إليهم بالقولّ :
«إن
لبنان الذي تعرفونــه قد ّ
تغي ،املنارة املرشقة انطفأت واملرفأ الذي كان يعترب
باب الرشق إنفجر ،واملطار الذي يعترب منصة للتالقي تنطفئ فيه األنوار لعدم
وجود املحروقات» ،داعيا ً إىل «تشــابك االيدي العربية إلنقاذ لبنان الذي يعتز
بالعروبة وا ُملحِ بّ ألشقائه ....فال ترتكوه وحيداً».

"تر ّيث" في بدء العمل بالدوالر الجمركي!

وبما أن األجواء التي كانت سائدة لغاية األمس أن رسيان الدوالر الجمركي
الجديد يبدأ بالتوازي مع املوازنة املرتقب أن يبدأ العمل بها خالل أيام معدودة،
نبّه املستوردون اىل رضورة اتّضاح الرؤية حول املواد التي ستطاولها الرسوم
الجمركية.
فأثارت نقابة مســتوردي املواد الغذائية مســألة «عدم إصدار املراجع
املعنية يف الدولة اللوائح التي تتضمّ ن سلعا ً ومواد غذائية تمت إضافتها اىل تلك
املعفاة من الرسوم الجمركية» .ونبّهت اىل أن هذا األمر سيخلق إرباكا ً يف قطاع
املواد الغذائية عندما تصبح املوازنة نافذة بمختلف بنودها ومن ضمنها رفع
الدوالر الجمركي من  1500لرية اىل  15ألف لرية.
وأوضح رئيس نقابة مســتوردي املواد الغذائيــة هاني بحصيل لـ»نداء
الوطن» أن ارتفاع ســعر الرســم الجمركي  10أضعاف ســيزيد من قيمة
السلعة .فالنسبة املحدّدة عىل امللح املستورد تبلغ  10%والجبنة ( 25%حسب
األصناف) ،واملعلبات ُ
والخضار  . 35%وبالتايل اذا فرض عىل علبة الفطر املحدد
رسمها بنسبة  ،35%رســم آخر وفق سعر  15ألف لرية بدال ً من  1500لرية،
مثالً سيطرأ عىل ســعر العلبة زيادة يف الرسم بنسبة  40%وفق سعر رصف
بقيمة  37500لرية ويف الســعر  14%فريتفع سعرها اىل 70ألف لرية من 60
ألف لرية وهو رقم مرتفع أصالً» ،معتربا ً أن «املنتجات الغذائية املستوردة ذات
الرسم الجمركي املرتفع والتي ال تكفي املنتجات املثيلة لها حاجة السوق أو ال
تصنّع مثلها محليا ً يجب أن ّ
تخفض نسبة الرسم عليها عند زيادة «الجمرك»
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 10اضعاف» .ولفت اىل أنه «كان رئيس حكومة ترصيف األعمال وعد أنه ستتم
دعوة القطاع الخاص والوزارات املعنية اىل عقد اجتماع لتشكيل لجنة ملتابعة
هذا املوضوع ،ولم يحصل هذا األمر لغاية اليوم فكان التنبيه من قبلنا».
أما بالنسبة اىل املواد األولية الصناعية فأكد نائب رئيس جمعية الصناعيني
اللبنانيني جورج نرصاوي لـ»نداء الوطن» أنها «معفاة من «الجمارك» كونها
تستخدم يف الصناعة املحلية ،وهذا األمر يشــ ّكل حماية للصناعة املحلية»،
ولكن يُحكى عن خفض بعض الرسوم أو إعفائها عىل منتوجات مستوردة».
وكانت وزارة الصناعة أعدّت لوائح للمنتجات التي ستعفى من الجمارك
ولكن يت ّم العمل اآلن عىل دراسة الكميات وت ّم إحصاء  200مصنع من 6000
مصنع ،ملعرفة ما اذا كانت الكميات تكفي حاجة الســوق للبناء عليها .إذ إن
رســم الـ 10%عىل املســتوردات يُفرض عىل تلك التي ال مثيل لها يف السوق
والصناعة الوطنية تكفي حاجة السوق ،فالزيوت النباتية بكافة أنواعها عىل
ســبيل املثال ت ّم استهالك  115ألف طن منها فيما قدرة اإلنتاج هي  240ألف
طن لذلك لن يت ّم إعفاؤها من نسبة الـ 10%من الرسم الجمركي.
ويف املقلب اآلخر ،قدّمت وزارة الصناعة اقرتاحا ً يقيض بإعفاء الصناعات
الوطنية واآلالت واملعدات من الرضيبــة عىل القيمة املضافة ،ولغاية اليوم ال
يزال هذا اإلقرتاح مجهول املصــر .ولحني اتضاح الرؤية حول مصري الدوالر
الجمركي الذي يش ّكل الشغل الشاغل للبنانيني ،يبقى السؤال يف حال لم يدخل
حيّز التطبيق :من اين ستزيد الدولة وارداتها وتسدّد املرتتّبات عليها بعد تزايد
النفقات ج ّراء زيادة الرواتب وكلفة النقل للموظفني العامني ...هل من طباعة
املزيد من اللرية؟

نتنياهو في طريقه الستعادة السلطة...

وأظهرت معطيات لجنة االنتخابــات املركزية ،بعد فرز نحو  90يف املئة
من األصوات ،حصول تحالف نتنياهو عىل  65مقعداً ،ما يُخوّل األخري ليُصبح
رئيسا ً للوزراء ،بينما حصل تحالف رئيس الوزراء الحايل يائري البيد ،الذي ألغى
مخ ّ
ططاته لحضور مؤتمر األمم املتحدة الســنوي ّ
لتغي املناخ «كوب »27يف
منتجع رشم الشــيخ ،عىل  50مقعداً .وبينما قال نتنياهو ملؤيّديه يف القدس:
«نحن قريبون ج ّدا ً من نرص كبري» ،اعترب البيد من تل أبيب أن شيئا ً لم يتق ّرر
بعد ،الفتا ً إىل أن حزبه «يش عتيد» «سينتظر بصرب النتائج النهائية».
ويُظهر فرز األصوات حصــول حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو عىل 32
مقعداً ،وحزب البيد عىل  24مقعداً ،وتحالــف «الصهيونية الدينية» بزعامة
اليميني املتشدّد إيتمار بن غفري عىل  14مقعداً ،و»املعسكر الوطني» بقيادة
بيني غانتس عــى  12مقعداً ،باإلضافة إىل حزب «شــاس» الديني الرشقي
املتديّن عىل  11مقعداً.
يف املقابل ،حصل حزب «يهدوت هتوراه» الديني املتشدّد لليهود الغربيني
عىل  8مقاعد ،و»الجبهــة العربية للتغيري» عىل  5مقاعد (أيمن عودة وأحمد
الطيبي) و»القائمة املوحدة» بقيادة منصور عباس عىل  5مقاعد ،و»يرسائيل
بيتينــو» عىل  5مقاعد ،وحــزب العمل عىل  4مقاعد .أمّ ــا حزب «مريتس»
اليساري الصهيوني فلم يجتز نسبة الحسم شأنه يف ذلك شأن حزب «التجمّ ع
الوطني الديمقراطي» .كذلك ،لم يتجاوز حزب «البيت اليهودي» برئاسة إيليت
شاكيد نسبة الحسم.
ويف النظام النســبي اإلرسائييل ،يجب أن تحصل ك ّل قائمة انتخابية عىل
نسبة الحسم وهي  3.25يف املئة من نســبة األصوات التي تؤهل للدخول إىل
الكنيســت بأربعة أعضاء دفعة واحدة .وبلغت نسبة املشاركة نحو  71.3يف
املئة .وتجاوز عدد الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم  4.8ماليني ،وهي األعىل منذ
 ،2015بحسب لجنة االنتخابات املركزية.
وقال بن غفري ،الــذي يعتربه مراقبون بمثابة «الفائــز األكرب» يف هذه
االنتخابات ،مخاطبا ً منارصيه« :صوّت الجمهــور للهوية اليهودية ...حان
الوقت أن نعود لنكون أسياد بلدنا» ،معتربا ً أن «الناس يُريدون السري يف الشوارع
بأمان و ّأل يكون جنودنا ورشطتنا مقيّدي األيدي» ،ومك ّررا ً دعوته الستخدام
القوة ،خصوصا ً ض ّد الفلسطينيني يف القدس الرشقية والضفة الغربية.
ويف ردود الفعل ،اعترب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن نتائج
االنتخابات اإلرسائيلية املتوقعة تظهر تنامي مظاهر «التط ّرف والعنرصية»،
فيما أعربت الواليات املتحدة عن أملها يف أن يحرتم املســؤولون يف الحكومة
اإلرسائيلية املقبلة حقوق األقليات.
وأكد املتحدّث باســم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس للصحافيني
أن عالقة الواليــات املتحدة مع إرسائيل «كانت دائمــا ً قائمة عىل مصالحنا
املشــركة ،لكن أيضا ً عىل قيمنا املشــركة» ،آمالً يف أن «يواصل ك ّل مسؤويل
الحكومة اإلرسائيلية مشاركة قيم املجتمع الديموقراطي املنفتح ،بما يشمل
التسامح واالحرتام للجميع يف مجتمع مدني ،ال سيما مجموعات األقليات».
ميدانيّاً ،أعلن الجيش اإلرسائييل أن مهاجما ً فلســطينيّا ً ُقتل برصاص
الجيــش اإلرسائييل بعدما نفذ عملية دهس أصاب خاللهــا جنديّا ً إرسائيليّا ً
بجروح خطرة عىل حاجــز «بيل» عند مدخل قرية بيــت عور التحتا وبيت
عور الفوقا غرب رام الله وبني مســتوطنة «بيت حورون» وبلدة «موديعني»
اإلرسائيلية يف الضفة الغربية.
ويف حــن تحدّث الجيش اإلرسائييل عن أن «املهاجم ترجّ ل من ســيارته
مــع فأس ملهاجمة الجندي الذي أطلق النار عليه» ،الفتا ً إىل أن الجندي أُصيب
بجروح خطرة ونقل إىل املستشــفى ،أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه ت ّم
تبليغها من قبل االرتباط العسكري أن الفلسطيني الذي ُقتل برصاص الجيش
اإلرسائييل هو حباس يوسف ريان ( 54عاماً) من قرية بيت دقو القريبة.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1نفع  -إله السماء والصاعقة
في الميثولوجيا اإلغريقية ُيل َّقب بـ
«أب اآللهة والبشر».
 - 2مدينة أميركية أكبر مدن والية
بنسلفانيا.
 - 3صفة للذهب  -أفسد.
 - 4مخرج وممثل أميركي.
 - 5وضع خلسة  -لإلستدراك -
وخف.
ويسر والن
ّ
سهل ُ
ُ
 - 6لحس  -وكالة أنباء عربية.
 - 7ترانيم.
 - 8عاصمة دولة عربية.
 - 9الركائز والقواعد  -فقرة أو
مادة في القوانين واال ِّتفاقيات.

 – 1إلهة الحب والجمال لدى
اليونان.
 - 2إلهة الحب والجمال لدى
الرومان  -فرخ النعام.
 - 3األمر الفظيع  -لمع وبرق.
 - 4فنانة لبنانية راحلة.
 - 5عائلة  -كان رط ًبا فجف.
 - 6في البيضة  -نسي.
 - 7يعجبها ويدهشها  -مهنة
إنسانية.
 - 8كلمة لل ُّد عا ء با لهال ك
والعذاب  -منخر.
 - 9نهر رئيسي في جنوب
شرق الواليات المتحدة  -والد
األب أو األم.

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 :مستنزف  -وا  - 2 -البانيا  - 3 -دوي  -دنلوب  - 4 -يانع
 يميل  - 5 -سن  -عاكس  - 6 -مع  -سعيد  - 7 -نبا  -مصور - 8 -الم  -ندمت  - 9 -نبي  -تزيين.
عموديا - 1 :ماديسون  - 2 -سلوان  -باب  - 3 -تبين  -مالي - 4 -
نا  -ع ع ع  - 5 -زند  - 6 -فينيكس صنز  - 7 -المسعودي  - 8 -وي
 -يرمي  - 9 -البليد  -تن.

سودوكو

السيّارة المستخدمة في عمليّة الدهس قرب مستوطنة «بيت حورون» أمس (أ ف ب)
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الـخـمـيـس  ٣تشرين الثاني 2022

موسكو تعود إلى "اتفاق الحبوب" ...والمخاوف النووية تتزايد!
بعد ضغوط دولية هائلة الســتئناف
العمل باتفاقية تصدير الحبوب األوكرانية
عرب البحر األسود نحو بقية أنحاء العالم،
للتخفيف من وطأة األزمة الغذائيّة العامليّة
وتفادي حصــول موجات مجاعة جديدة،
اســتأنفت موســكو أمس مشــاركتها
يف اتفاق الحبــوب متحد ً
ّثة عــن تلقيها
«ضمانات خطية» من كييف يف شأن جعل
املم ّر املستخدم لنقلها منزوع السالح.
ويف هذا اإلطار ،أكــد الرئيس الرتكي
رجب طيــب أردوغان ،الــذي تعترب بالده
ضامنة لهذه االتفاقية الحاســمة لتأمني
إمدادات الغذاء العاملية ،استئناف الصادرات
األوكرانيــة يف البحر األســود اعتبارا ً من
ظهر األربعاء عرب هذا املمــ ّر اآلمن ،فيما
رحّ ب األمني العــام لألمم املتحدة أنطونيو
غوترييــش بـ»حــرارة» بعودة روســيا
لاللتزام بمفاعيل االتفاق.
ّ
لكن الرئيــس الرويس فالديمري بوتني
هدّد يف الوقت عينــه بخروج بالده مجدّدا ً
من االتفاق يف حال عمدت كييف إىل «خرق
ضمانــات» طلبتها موســكو .بالتوازي،
تتزايد املخاوف من رضبة نووية روســية
محتملة يف أوكرانيا ،بعدما أعربت الواليات
املتحدة عن «قلق متزايد» من هذا االحتمال،
وفق املتحدّث باسم مجلس األمن القومي
يف البيت األبيض جون كريبي.
وتأتــي ترصيحات كريبــي عىل اثر

مقالة نرشتها صحيفة «نيويورك تايمز»
وأشــارت إىل أن ضباطا ً روســا ً رفيعني
تباحثوا أخريا ً حول توقيت استعمال سالح
نووي تكتيكي يف أوكرانيا وكيفية ذلك .كما
كان الرئيس الرويس السابق ونائب رئيس
مجلس األمن القومــي ديمرتي مدفيديف
قد تط ّرق مجدّدا ً الثلثاء إىل السالح النووي،
مح ّذرا ً أوكرانيا من السعي الستعادة كامل
األرايض التي تحت ّلها روسيا.
ويف السياق ذاته ،اعترب املتحدّث باسم
الكرملني ديمرتي بيســكوف أنّه «من غري
املسؤول» أن تعمد وسائل إعالم غربية إىل
«تضخيم متعمّ د ملسألة األسلحة النووية».
كما أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن
«األولوية القصوى» هي تجنّب الحرب بني
القوى النووية التي ســتكون لها «عواقب
كارثية».
عىل الجبهــة ،أفادت هيئــة األركان
العامــة األوكرانية ّ
بأن معــارك دائرة يف
الرشق ،مشــر ًة إىل أن  25بلدة يف الرشق
والوســط والجنوب تتعــ ّرض للقصف.
وتحدّثــت وكالــة «فرانس بــرس» عن
دمار كبري يف قريــة بيلوزيركا عىل جبهة
خريسون يف الجنوب ،حيث تحصن القوات
الروسية مواقعها تمهيدا ً لهجوم أوكراني
مرتقب.
ويف األثناء ،كشــفت الواليات املتحدة
التــي تتّهم إيران بتقديم دعم عســكري

هدنة في إثيوبيا

بوتين خالل اجتماع إفتراضي لمجلس األمن الروسي أمس (أ ف ب)

للغزو الرويس ألوكرانيا ،أن كوريا الشمالية
تزوّد روســيا قذائف مدفعية تحت غطاء
شــحنات مرســلة إىل الرشق األوسط أو
أفريقيا.
وأوضح كريبي خــال مؤتمر صحايف
أن واشنطن تسعى حاليّا ً إىل معرفة ما إذا
تس ّلمت موسكو هذه املساعدات العسكرية
الكورية الشــمالية .وأكد أنّه «سنعمل مع
حلفائنا ورشكائنا يف األمــم املتحدة لكي
نرى أي عقوبــات إضافية يُمكن فرضها»
عىل طهران وبيونغ يانغ.

إىل ذلك ،وعقب بــدء الرحالت الجوية
التي تربط الرشق األوسط وشمال أفريقيا
بكالينينغراد ،أعلــن وزير الدفاع البولندي
ماريوش بالشتشــاك تشــييد حاجز عىل
امتداد الحدود مع هذا الجيب الرويس ملنع
العبور غري القانوني للمهاجرين الذي تتّهم
وارسو روسيا بتنسيقه .وسبق لبولندا أن
قامت ببناء جدار عىل حدود بيالروســيا،
متّ ً
همة نظامها بتســهيل عبور املهاجرين
غري الرشعيني الساعني للوصول إىل االتحاد
األوروبي.

"أجواء حرب" ُتخيّم فوق شبه الجزيرة الكور ّية
تلبّدت الســماء فوق شــبه الجزيرة الكورية أمس
بـ»غيوم حربية» مع توايل االستفزازات الكورية الشمالية
واتســاع نطاقها عــى نحو خطر عىل الســلم واألمن يف
املنطقة ،إذ أطلقت كوريا الشمالية  23صاروخا ً عىل األق ّل،
سقط أحدها قرب املياه اإلقليمية الكورية الجنوبية ،فضالً
عن إطالقها وابالً من القذائف املدفعية يف اتّجاه «املنطقة
العازلة» البحرية ،ما استدعى ر ّدا ً من سيول حيث أطلقت
 3صواريخ أرض  -جو يف البحر يف اتّجاه شــمال الحدود
البحرية بني البلدَين.
واجتاز صاروخ باليســتي كوري شمايل قصري املدى
خط الحدود الشــمايل الذي يشــ ّكل الحدود البحرية بني
البلدَين ،ما أطلق انــذارا ً بحصول غارة جوية ،ف ُ
طلب من
ســكان جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبيــة النزول إىل
مالجئ تحت األرض ،فيما وصف خــراء األمر بأنّه جزء
من ر ّد عدواني ويُمثّل تهديدا ً من بيونغ يانغ عىل املناورات
العسكرية الجوية املشرتكة الواسعة النطاق التي تُجريها
الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية حاليّاً.
وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأنها «امل ّرة األوىل منذ
انقسام شبه الجزيرة» الكورية مع توقف معارك الحرب
الكورية عام  1953التي يســقط فيهــا صاروخ كوري
شمايل عىل هذه املسافة القريبة من املياه اإلقليمية لكوريا

مواطنان ُيتابعان تط ّورات االستفزاز الكوري الشمالي
في محطة قطارات في سيول أمس (أ ف ب)

الجنوبية .وســقط الصاروخ األقرب إىل الحدود الكورية
الجنوبيــة يف مياه تقع عىل بُعــد  57كيلومرتا ً رشق الرب
الرئييس لكوريا الجنوبية ،عىل ما أوضح الجيش الكوري
الجنوبي الذي أكــد أن ما حصل «كان نادرا ً ج ّدا ً وال يُمكن
قبوله» ،الفتا ً إىل أن بيونغ يانغ أطلقت  7صواريخ باليستية
قصرية املدى و 16صاروخا ً آخر 6 ،منها صواريخ أرض -
جو.
واعترب الرئيس الكوري الجنوبي يون ســوك يول أن

«االستفزاز الكوري الجنوبي يُشكل اجتياحا ً أرضيّا ً بحكم
الواقع لصاروخ اجتاز خط الحدود الشــمايل للم ّرة األوىل
منذ االنقســام» ،بحســب ما جاء يف بيان للرئاسة .كما
دعا إىل اجتماع طــارئ ملجلس األمن القومي وأمر باتخاذ
تدابري «رسيعة وصارمة لكي تؤدّي االستفزازات الكورية
الشمالية إىل ثمن واضح» ،بالنسبة إىل بيونغ يانغ.
كذلك ،أغلقــت كوريا الجنوبية بعض املم ّرات الجوية
فوق بحر الرشق املعروف أيضا ً ببحــر اليابان ،ووجّ هت
خطوط الطــران املح ّلية إىل تغيري مســاراتها «لضمان
سالمة الركاب املتوجّ هني إىل الواليات املتحدة واليابان».
ويف ردود الفعل ،دانــت الواليات املتحدة إطالق كوريا
ً
واصفة مسار أحد الصواريخ عرب
الشــمالية للصواريخ،
الحدود البحرية مع كوريا الجنوبية تحديدا ً بأنّه «متهوّر».
وأكد الناطق باسم مجلس األمن القومي يف البيت األبيض
جون كريبي أن «عمليــات اإلطالق هــذه تؤكد الحاجة
لضمان محافظتنا عىل الجهوزية العســكرية يف املنطقة
وحولها».
وأعرب رئيس املجلس األوروبي شــارل ميشــال عن
«غضبه» حيال سلوك بيونغ يانغ «العدائي وغري املسؤول»،
بينما دعــا الكرملني كافة األطراف إىل التــزام «الهدوء»
و»تجنّب القيام بأي إجراء من شأنه تصعيد التوترات».

فيديو "تعذيب وحشي" يُشعل الغضب في إيران
مع استمرار التظاهرات والتح ّركات
االحتجاجيــة يف إطار «ثورة النســاء»
الساعية إىل االطاحة بنظام الجمهورية
اإلســامية يف إيران ،أثار انتشار رشيط
فيديو ،يُظهــر عنارص أمنيــة إيرانية
وهــم يتع ّرضون بالــرب املربح ألحد
املتظاهرين قبــل أن يُطلق عنرص أمني
النار عليه بشــكل مبارش ويُرتك الرجل
ممدّدا ً عىل األرض من دون حراك ،غضبا ً
عارما ً يف كافة أنحاء البالد.
وكشفت الناشــطة اإليرانية مسيح
عيل نجاد يف تغريــدة أن الحادث حصل
يف منطقة نازي آباد يف طهران ،و»يظهر
ً
داعية
وحشية النظام وقمعه للشعب»،
إىل محاســبة النظــام اإليراني الرتكابه
«جرائم ض ّد اإلنسانية» بحق شعبه ،بينما
سارعت الرشطة اإليرانية إىل توجيه أمر
بفتح تحقيق يف شــأن التسجيل املصوّر
يف محاولة منها للتخفيــف من النقمة
الشعبية املتصاعدة ض ّد القمع الوحيش
ألجهزة النظام.

ويُفيد ناشطون بأن العرشات ُقتلوا
بينمــا أوقــف اآلالف يف الحملة األمنية
الواسعة يف أنحاء البالد كافة ،حيث تُتّهم
أجهزة النظام بإطالق النار عىل املحتجني
من مســافة قريبة ورضبهم بالهراوات
وغري ذلك مــن االنتهاكات الجســيمة.
وبحســب حصيلة جديــدة صدرت عن
«منظمة حقوق اإلنسان يف إيران» أمس،
ُقتل  176شــخصا ً خالل الحملة األمنية.
كما ُقتل  101شخص يف موجة تظاهرات
منفصلة يف زاهدان يف محافظة سيستان
بلوشستان.
ووفق منظمة «حقوق اإلنســان يف
إيران» ،حرض أمس عدد كبري من املع ّزين
أربعينية حنانه كيا ( 23عاماً) التي ُقتلت
برصاص قوات األمن يف مدينة نوشــهر
املطلة عىل بحر قزوين .وهتف املحتجّ ون:
«املوت لخامنئي» ،وفق ما يُظهر مقطع
فيديو نرشتــه املنظمة .وخــال كلمة
ألقاها أمام تالميذ مدارس ،اتهم املرشد
األعىل عــي خامنئي مجــدّدا ً الواليات

أخبار سريعة

الرئيس اإليراني خالل استقباله وزير الخارجية السوري في طهران أمس (أ ف ب)

املتحدة بأنها «خ ّ
ططت ألعمال الشغب يف
طهران واملدن الكربى والصغرية».
توازياً ،أكد وزير الخارجية السوري
فيصل املقــداد خالل مؤتمــر صحايف
مع نظريه حســن أمري عبداللهيان من
طهــران ،دعم بالده إليــران يف مواجهة

محــاوالت «تعكري اســتقرارها» ،فيما
كشــف عبداللهيان من ناحيته أن وفدا ً
إيرانيّا ً سيتوجه إىل فيينا يف األيّام املقبلة
الســتكمال البحث مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف شــأن قضايا مرتبطة
بملف طهران النووي.

إتفقت األطراف المتحاربة في
النزاع الدامي المستم ّر منذ
سنتَين في منطقة تيغراي
اإلثيوبية على هدنة ،بحسب ما
أعلن وسيط االتحاد األفريقي
الخاص الرئيس النيجيري
السابق أولوسيغون أوباسانجو،
عقب محادثات ماراثونية في
جنوب أفريقيا .وقال أوباسانجو
َ
ّ
«طرفي النزاع اإلثيوبي
إن
اتفقا رسميّا ً على وقف األعمال
العدائية ونزع األسلحة بشكل
منهجي ومن ّ
ّ
ومنسق»،
ظم وسلس
مرحّ با ً بـ»بدء حقبة جديدة
إلثيوبيا» .كما رحب متم ّردو
«جبهة تحرير شعب تيغراي»
بالتوصل إلى اتفاق ،مؤكدين
أنهم قدّموا تنازالت «من أجل
معالجة مصاعب شعبنا» .وأشاد
األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش بـ»خطوة
أولى موضع ترحيب».

أنصار بولسونارو
ُيطالبون بتدخل الجيش
دعا آالف من أنصار الرئيس
البرازيلي اليميني جايير
بولسونارو من أمام مق ّر
القيادة العسكرية في ساو
باولو وبرازيليا وريو دي
جانيرو أمس إلى تدخل
الجيش بعد هزيمة مرشحهم
ّ
المرشح اليساري لويس
أمام
إيناسيو لوال دا سيلفا .كما
واصل متظاهرون إغالق طرق
في أكثر من نصف واليات
البرازيل ،لكن على نطاق
أق ّل من اليوم السابق .وفي
ساو باولو ،تظاهر اآلالف من
أنصار بولسونارو أمام مق ّر
القيادة العسكرية الجنوبية
الشرقية ،مطالبين بتدخل
الجيش بهتافات مثل «تدخل
فدرالي على الفور» .ون ُ ّ
ظمت
تظاهرة مماثلة أمام مق ّر قيادة
الجيش في برازيليا جمعت
آالف المتظاهرين .كما خرجت
تظاهرة في ريو دي جانيرو،
حيث طالب المتظاهرون
بتدخل الجيش وردّدوا أمام
مق ّر القيادة العسكرية «لوال
أيها اللص مكانك في السجن».

اليسار يفوز في الدنمارك
حافظت رئيسة الوزراء
الدنماركية ،االشتراكية
 الديموقراطية ميتهفريدريكسن ،على موقعها
في السلطة بعد فوز التكتل
اليساري الذي تنتمي إليه في
االنتخابات العامة التي أُجريت
الثلثاء ،بغالبية ضئيلة .وعند
وصولها إلى البرلمان ،أبدت
فريدريكسن سعادتها الكبيرة.
وأعطت آخر األصوات التي
ت ّم فرزها في هذه االنتخابات
الشديدة التنافسية87 ،
مقعدا ً لتكتل فريدريكسن
«األحمر» ،و 3مقاعد أخرى
ما وراء البحار في غرينالند
وجزر فارو التابعتَين لمملكة
الدنمارك ،ما منح تكت ّلها
غالبية  90مقعدا ً في البرلمان
المؤ ّلف من  179مقعداً .أمّ ا
التكتل اليميني «األزرق»،
وهو تحالف ليبرالي ومحافظ
تدعمه  3أحزاب ،فقد حصد
 73مقعداً.
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السلّة األميركيّة :خسارة ثالثة على التوالي لووريورز
عمّ ق شــيكاغو بولز جــراح بروكلني
نتس بعد ســاعات من رحيل مدربه الكندي
ســتيف ناش وألحق به الخسارة السادسة
هذا املوسم ،بفوزه عليه  99-108يف الدوري
االمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
بدأ اليوم برحيل نــاش باتفاق متبادل
بني الطرفني بعد موسمني عىل رأس الجهاز
الفني وانتهى بخسارة يف بروكلني ،حيث ّ
تول
املدرب املوقت جاك فون املهام.
وكان زاك الفــن افضل مســجيل بولز
بـ 29نقطة ،وأضــاف ديمار دي روزان 20
نقطة والســلوفيني غــوران دراغيتش 15
نقطة.
ولم تكن نقاط كيفــن دورانت الـ،32
باالضافــة اىل  9متابعــات و 6تمريــرات
حاسمة ،و 20نقطة من رويس أونيل كافية
لربوكلني لتفادي الخسارة السادسة يف ثماني
مباريات ،فيمــا اكتفى كايري إرفينغ بأربع
نقاط ومحاولتني ناجحتني من أصل .12
يف جهة ثانيــة ،مُني غولدن ســتايت
ووريورز حامل اللقب بالخسارة الثالثة عىل
التوايل بســقوطه امام ميامي هيت -116
.109

وحقق ســتيفن كــوري "تريبل دابل"
لووريورز مع  23نقطــة و 13متابعة و13
تمريرة حاســمة ،لم تكن كافيــة لتفادي
الخســارة الخامســة هذا املوسم يف مقابل
ثالثة انتصارات.
وتبدّل التقدم بني الفريقني تسع مرات
يف اللقاء ،قبل أن يحسمه هيت يف مصلحته يف
الدقائق االخرية من الربع االخري ليحقق فوزه
الثالث هذا املوسم يف مقابل خمس هزائم.
وكان ماكس شرتوس أفضل مسجل يف
صفوف ميامي مع  24نقطة ،وأضاف جيمي
باتلر  23نقطة مع  8تمريرات حاسمة.
وقال ســتيف كري مــدرب ووريورز:
"أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد بما يكفي للفوز
لكننا لم نحسم املباراة .كل الثناء مليامي".
وحقق فينيكس صنــز فوزه الخامس
عــى التــوايل وكان عىل حســاب ضيفه
مينيسوتا تمربوولفز  ،107-116بفضل 29
نقطة لكامريون جونسون ليتصدر املنطقة
الغربية مع ستة انتصارات وخسارة واحدة.
كذلك فاز أوكالهوما ســيتي ثاندر عىل
أورالندو ماجيك .108-116
(أ ف ب)

ضبط " 144كأس" عالم مقلّدة

كؤوس العالم المز ّورة بعد ضبطها

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أنّها ضبطت أكثر من  140كأســا ً مق ّلدة
لجائزة كأس العالم يف كرة القدم ،مشــرة إىل ّ
أن اصحاب هذه البضائع كانوا
يعتزمون بيعها عرب اإلنرتنــت يف اإلمارة .وقالت الوزارة ّ
إن أجهزتها "تم ّكنت
من ضبط  144كأســا ً مقلدة تماثل كأس بطولــة العالم فيفا-قطر ،2022
يف مخالفة لقانون رقم  10لســنة  2021يف ما يخص تدابري استضافة كأس
العالــم" .وأضافت ّ
أن ضبط هذه البضائع املــزوّرة ت ّم بعد "توافر معلومات
تفيد بوجــود موقع إلكرتوني يروّج لبيع كؤوس تحاكي الشــكل الحقيقي
لكأس العالم" .وأوضحت أنّه "ت ّم التوصل إىل املتهمني ،حيث ضبطت بحوزتهم
مجموعة من الكؤوس املقلدة ،وسيتم استكمال اإلجراءات القانونية" ّ
بحقهم.
وذ ّكرت الــوزارة أن االتّحاد الدويل لكرة القدم "نرش العديد من رســائل
التوعية تحذر من استخدام حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بـــبطولة كأس
العالــم فيفا-قطر  ،2022من دون الحصول عىل املوافقة الكتابية املســبقة
للفيفا" .ويف أيار املــايض ،ت ّم اإلعالن عن أول ضبط لبيع منتجات مقلدة عىل
الشبكات االجتماعية (قمصان وقبعات تحمل شعار كأس العالم .)2022
(أ ف ب)

سلتا فيغو يُقيل كوديت
أعلن نادي سلتا فيغو ،صاحب
املركز الســادس عرش يف الدوري
االســباني لكرة القدم ،عن اقالة
مد ّربه االرجنتيني إدواردو كوديت.
وكان عقــد كوديــت ،الذي
استلم مهامه التدريبية يف ترشين
الثاني مــن العــام  2020خلفا ً
ألوسكار غارســيا ،يستمر حتى
العام  .2024وخرس ســلتا فيغو
أربعا ً من مبارياته الخمس االخرية
يف "الليغا" االســبانية وتعادل يف
االخرى ،يف مقابل ثالثة انتصارات فقط هذا املوسم من  12مباراة.
وقال النادي يف بيان" :غادر كوديت وجهازه الفني سلتا بعد حقبة
مثمرة".
وتابع" :يغادر املدرب األرجنتيني بعد عامني قدم خاللهما النادي
أدا ًء جيداً .عندما وصل كان النادي يف املركز ما قبل االخري ،قبل أن ينهي
الفريق املوسم يف املركز الثامن بعد ريمونتادا رائعة .كما حل الفريق يف
املركز الحادي عرش يف املوسم املايض".
وأشــارت تقارير محلية اىل أن النادي قد ّ
يعي الربتغايل كارلوس
كارفاليال ،مــدرب الوحدة االماراتي املقال اخــراً ،خلفا ً له بعقد ملدة
عامني( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
علي محمود "الدينامو"

آيو محاو ً
ال منع سومنر من التسجيل لنتس (أ ف ب)

باريس-بيرسي :مدفيديف يو ّدع باكرًا
ودّع الرويس دانييل مدفيديف ،املصنف ثالثا ً عاملياً،
دورة باريس -برييس للماســرز يف كرة املرضب من
مباراته االوىل يف الدور الثاني ،بسقوطه أمام االسرتايل
أليكــس دي مينور الخامــس والعرشين  4-6و6-2
و .5-7وأنقذ مدفيديف ،حامل اللقب يف باريس العام
 ،2020ثالث فرص لخسارة املباراة ،إال ّ أنه سقط عند
الرابعة بخطأ مزدوج عند إرســاله بعد ساعتني و45
دقيقة ،ليتعرض للخســارة االوىل أمام االســرايل يف
خامس لقاء بينهما.
ورضب دي مينــور ،الذي حقق فــوزه االوّل يف
مسريته عىل أحد املصنفني الخمسة االوائل ،موعدا ً مع
االمريكي فرانسيس تيافو الفائز عىل الربيطاني جاك
درايرب  3-6و.5-7
يف املقابل ،حقق االسباني كارلوس ألكاراز األول
عامليا ً بداية رسيعة بفوزه عىل الياباني يوشــيهيتو
نيشيوكا  4-6و 4-6يف ساعة و 15دقيقة .وسيلتقي
ألكاراز يف ثمن النهائي مع البلغاري غريغور ديميرتوف،
الفائز عىل االيطايل فابيــو فونييني - 6صفر و .5-7
وبلغ اليوناني ســتيفانوس تسيتسيباس الخامس
عامليا ً ثمن النهائي بفوزه عىل الربيطاني دانيال إيفانز
 3-6و .4-6كما تغلــب االيطايل لورنزو موزيتي عىل
الجورجي نيكولوز باسيالشفييل  4-6و ،2-6ليواجه
يف ثمن النهائــي النروجي كاســر رود الرابع عامليا ً
والفائز الثالثاء عىل الفرنيس ريشار غاسكيه.

سنتينا مبتعد

شفياتيك فائزة على كاساتكينا (أ ف ب)

وحقق الكندي فيليكس أوجيه-ألياســيم فوزا ً
صعبا ً عىل السويدي ميكايل ايمر  7-6و 4-6و.6-7
ويف دورة املاســرز للسيدات ،املقامة يف تكساس
االمريكيّــة ،حققت البولونية إيغا شــفياتيك ،األوىل
عاملياً ،فوزا ً رصيحا ً عىل الروســية داريا كاساتكينا
الثامنــة  2-6و .3-6ويف املجموعــة عينها ،تغلبت
الفرنسية كارولني غارســيا السادسة عىل األمريكية
كوكو غوف الرابعة  4-6و( .3-6أ ف ب)

نوير يعلن إصابته بسرطان الجلد
أعلن حارس املنتخب االملاني
وبايرن ميونيخ مانويل نوير أنه
ســبق أن أصيب برسطان الجلد
وخضع لثــاث عمليات جراحية
ناجحة يف وجهه.
وكشف نوير ( 36عاماً) عن
ذلك خالل بيــان صحايف وفيديو
عــى "إنســتغرام" ،أعلن فيه
عن إطالق منتــج خاص للعناية
بالبــرة ،اىل جانــب مواطنته
العبة كرة املرضب أنجليك كريبر
املتوجة بثالثة ألقاب كربى.
وقال نوير ،بطــل العالم يف
العــام " :2014كالنا لدينا قصة
شــخصية للغاية عندما يتعلق
األمــر بأمراض الجلــد .أنجليك
مصابة بفرط التصبُّغ الناتج عن
الشمس ويف حالتي رسطان الجلد
يف وجهي ،والــذي خضعت عىل
إثره لثالث عمليات جراحية".
وتابع" :لهذا الســبب أولينا
اهتماما ً خاصا ً لعدم تجاهل أي
أمر يتعلق بالحماية من أشــعة
الشمس ،ألنني أتدرب يف الخارج

أعطى العب كرة السلة الدولي
السابق علي محمود فريقه
دينامو لبنان إضافة فنية
ومعنوية كبيرة هذا الموسم
بفضل خبرته الطويلة وهدوئه
وتوجيهاته لزمالئه الالعبين
على أرض الملعب ،فعلى رغم
تجاوزه الـ 39عاما ً لكنّه ال
يزال قادرا ً على العطاء بفضل
لياقته البدنية العالية .إشارة الى
ّ
أن مجموع عدد الدقائق التي
خاضها محمود حتى اآلن في
المباريات الخمس وصلت الى
 ،74بمعدل  14.8دقيقة في
المباراة الواحدة .وكان محمود
بدأ مسيرته مع نادي الشانفيل،
ثم انتقل الى النادي الرياضي،
وبعدها الى بيبلوس جبيل ،قبل
أن يعود مجددا ً الى "القلعة
الصفراء" عام .2018

طوال الوقــت وأحب أيضا ً قضاء
وقت فراغي يف الطبيعة".
ويغيب نوير عن بايرن منذ
أوائل ترشين االول املايض بسبب
إصابــة يف الكتف ،لكــن مدربه
يوليان ناغلســمان أملــح اىل أن
الحارس قد يعود أمام هرتا برلني
يف الدوري الســبت ،قبل أقل من
ثالثة أســابيع عىل انطالق كأس

العالم .وخاض نوير آخر مباراة
لفريقه امــام دورتمون (،)2-2
ولم يتأثر بايــرن بغيابه ،إذ فاز
بجميع املباريات التي خاضها يف
جميع املســابقات ( 3يف الدوري
ومثلهــا يف دوري أبطال أوروبا)
بوجود سفن أولريتش يف حراسة
املرمى.
(أ ف ب)

ما زال حارس المرمى الدولي
السابق محمد سنتينا مبتعدا ً عن
تمارين فريقه الشباب الغازية
منذ فترة طويلة بسبب معاناته
عضلي في فخذه،
من تمزق
ّ
وهو يتابع عالجه تحت إشراف
ّ
أخصائيين ،آمالً في أن يتماثل
الى الشفاء في القريب العاجل.
ويحمي الحارس أحمد دياب
عرين الفريق الجنوبي حاليا ً إلى
جانب الحارس االحتياطي حسن
تقي .يُذكر ّ
ان سنتينا لم يخض
أيّ مباراة رسمية حتى اآلن في
الدوريّ اللبناني لكرة القدم لهذا
الموسم.

لبنان وقطر اليوم

أكد مد ّرب منتخب لبنان لكرة
القدم للشباب (دون الـ23
عاماً) يوسف الجوهري أمس
في المؤتمر الصحافي الخاص
بمدربي المنتخبات المشاركة
ببطولة اتحاد غرب آسيا التي
تنطلق اليوم في مدينة جدة
السعودية ،أنه يعوّل على جيل
جديد من الالعبين الواعدين،
مشيرا ً الى ّ
ان الهدف من
المشاركة هو الظهور بمستوى
جيّد ينعكس إيجابا ً على المنتخب
وعلى الكرة اللبنانية .وسيواجه
منتخب األرز نظيره القطري
عند الرابعة من بعد ظهر اليوم
بتوقيت بيروت ضمن المجموعة
األولى ،فيما يلتقي المنتخب
العُ ماني في الجولة الثانية يوم
األحد المقبل في التوقيت عينه.
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جبران والـ  IQالعالي
مثل أي نجمة باب أوّل ،أو ،class A
بحسب مصطلح أهل التلفزيون والمنوعات،
ّ
مثل أي ممثل مشهور
«مكسر األرض» ،مثل
ميشال حايك ،مثل أي رياضي من عيار
محمد صالح ،مثل كيم كارداشيان ،مثل
فيفي عبدو...يحظى ولي العهد األورنجي
جبران باسيل حيثما أط ّل ،بنسبة مشاهدة
عالية ،سواء كان محاوره الشاب الصاعد
ريان حايك أو هادلي غامبل.
فالرجل المثير للشغب السياسي
والمسبب للنفور ،والحامل كل خصال
عمه غير الحميدة ،تص ّرف منذ بداية
العهد األسوأ في تاريخ لبنان ،كوريث
طبيعي للمجد الضائع والملك السليب.
ٌ
وريث يرأس أكبر كتلة نيابية ،بعد رفدها
بنصف دزينة نواب وصلوا إلى الندوة
ببوسطة الثنائي الشيعي وميني فان
الثنائي الدرزي.
ومن البدهيات ،أن يطلع البخار إلى
الرأس الحامي ،فيضرب قوته الشعبية
باثنين ،ويضرب ذكاءه بثالثة ،ويضرب
خيالءه بأربعة ،ويضربه جنون العظمة
متجاهالً إجماع أكثرية المشاهدين على
تقويم واحد« :تضرب ما أتقلك».
عارفوه يقولون إن الصبي ذكي.
وكارهوه يرددون القول نفسه.
ذكي ويحاول في كل مقابلة التهام
محاوره ،أو اعتباره مج ّرد ّ
متلق إستضافه
إلغناء معرفته السياسية والدستورية .لكن
جبران سقط في العرض البهلواني األخير.
سقط أخالقيا ً في برنامج»الرئيس» ،مع
صحافي محترف ومثقف اسمه سامي كليب.
وبكل فظاظة ثقالء الدم ،األدعياء قال الصهر
للزميل كليب ،بعدما حشره بسؤال« :مقرر
توطي الـ  IQتبعك اليوم» ليرد عليه كليب
من دون أي انفعال «عم حاول إلحق الـ
 IQتبعك» وتداول الناشطون مقطعا ً آخر
ظهر فيه باسيل كمن يحاول النيل من كليب.
سأله مقدّم ومعد برنامج الرئيس «هناك
تسريبات طاولت رئيس الحكومة األسبق
سعد الحريري خلتو يهشل ،منها عندما
وصفه رئيس الجمهورية السابق ميشال
عون بالكاذب والعديد من األمور التي جعلته
يغادر» ،سأله باسيل وكأنهما في مباراة تح ّد
«ما بتعرف ليش ف ّل؟ ألنه ال يستطيع أن
يش ّكل حكومة وألنه ال يوجد رضى عليه؟».
حينها ر ّد كليب« ،ما بعرف ،من مين؟» فعلق
باسيل ساخرا ً «أنت سامي كليب ما بتعرف،
خلص خلينا نوقف المقابلة ،احتراما ً إلك ألن
بعرفك قديش ذكي».
أراد باسيل بذكائه الشيطاني أن يج ّر
كليب التهام السعودية بتعطيل التشكيل
علما ً أن رئيس الحكومة استطاع أن
يشكل لكنه عجز عن إرضاء أطماع
الرئيس السابق وصهره الدائم وهذا ما
يعرفه المحاور ،ويعرفه ضيفه الذكي في
قلب الوقائع والتذاكي على الدستور وبي
بي الدستور.
ّ
كنت أتوقع أن يعتذر جبران من الزميل
كليب أو أن يطلب المغفرة من روح
ويليام شتيرن .آه لو عاش شتيرن لتمكن
شخصيا ً من قياس ذكاء الصهر الخارق
ونسبة اإلدعاء في الدم.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

تُسمّ ى جمهورية
الباراغواي
بـ «الدولة الحبيسة»
ألنها ال تملك
أي سواحل بحرية
بل ك ّلها حدود بريّة.

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

لوحة خريفيّة رائعة ألشجار َ
القيقب في حديقة نيشات  -سريناغار الهند( .أ ف ب)

النيل يلفظ أنفاسه األخيرة
يؤمّ ن النيــل الــذي كان يعتربه
الفراعنة رشيــان الحياة ،اســتمرار
ماليني من سكان القارة األفريقية ،لكن
ّ
التغي املناخي املصحوب باستغالل
مع
البرش لهذا املجرى املائي الكبري ،بدأ العد
العكيس لثاني أطول أنهر يف العالم.
لــم َّ
يتبق يشء يف واقــع األمر من
الصورة الشــاعرية للنيــل املمتد عىل
 6500كيلومرت والذي يــرز يف الرتاث
الفرعوني كنهر أســطوري تنبت عىل
ضفافــه أوراق نبات الــردي .وقد بدأ
التحوّل بالفعل ،فخالل خمسني عاماً،
انخفض منسوبه من  3000مرت مكعب

يف الثانية إىل  ،2830أي أقل  100مرة عن
منسوب نهر األمازون .ومع انخفاض
األمطــار وتكاثر موجــات الجفاف يف
رشق أفريقيا ،قد يرتاجع هذا املنسوب
بنسبة .70%
يف دلتا النيل ،قضم البحر املتوســط
ســنويا ً من  5إىل  75مــرا ً من األرايض
الساحلية منذ ستينات القرن املايض .وإذا
ما ارتفع مســتوى البحر مرتا ً واحدا ً فإن
مياهه ســتغمر  34%من هذه املنطقة
الواقعة يف شمال مرص وسيضطر  9ماليني
شخص إىل النزوح .فالدلتا هو واحد من
ً
عرضة للتغري
أكثر ثالث مناطق يف العالم

املناخي .أما بحرية فكتوريا ،أكرب مصدر
مياه للنيل ،فهي مهدّد ٌة بســبب انحسار
ّ
والتبخر والتغــرات البطيئة يف
األمطار
محور األرض ،وقد تختفي يوما ً ما.

وتؤجج هذه التوقعات شهية الدول
الستغالل مياه النهر .وتعجّ ل السدود،
التي ُ
شيّدت عىل النيل عىل م ّر السنني،
من كارثة متو ََّقعة( .أ ف ب)

الحيتان الزرقاء تبتلع  10ماليين قطعة بالستيك يوميًا
تبتلع الحيتــان الزرقاء يوميا ً نحو عرشة ماليني
قطعة من البالســتيك الدقيق ،ما ّ
يبي أن لهذا التلوث
تأثريا ً أكرب مما كان يُعتقد سابقا ً عىل أكرب حيوان يف
العالم .فقد عُ ثر عىل شظايا بالستيكية صغرية سواء
يف أعماق املحيطات أو عىل أعىل الجبال ،وحتى داخل
األعضاء البرشية والدم.
ً
دراسة تهدف إىل تقدير
وأجرى عدد من الباحثني
كمية املواد البالســتيكية الدقيقة التي تبتلعها هذه
الحيوانات .فوضعوا لهذا الغرض نوعا ً من امللصقات
عىل  191من الحيتان الزرقاء ذات الزعانف والحدباء
التي تعيش قبالة سواحل كاليفورنيا لتتبُّع تح ّركاتها.
وقالت معدّة الدراسة شــريل كاهاين رابورت« :إن

البيانات التــي جُ ِمعَ ت أظهرت أن هــذه الحيوانات
أعماق ترتاوح بني  50و250
تتغذى بشكل رئييس عىل
ٍ
مرتاً ،حيث يوجد أكرب تركيز من البالستيك الدقيق يف
ّ
وتبي أن الحيتــان الزرقاء تبتلع ما
العمود املائي».
يصل إىل عرشة ماليني قطعة من البالســتيك الدقيق
يومياً ،أي ما يصل إىل  43.6كيلوغراما ً يف اليوم.
ومع أن هذا الرقم يحمل عــى االعتقاد تلقائيا ً
أن الحيتان تبتلع هذه الكميات وهي تشــق طريقها
عرب املحيط ،وجد الباحثــون أن  99%من هذه املواد
البالســتيكية الدقيقة دخلت أجســام الحيتان ألنها
كانت أصالً داخل فرائســها .وهــذا األمر مقلق ألن
البرش يأكلون هذه الفرائس أيضاً( .أ ف ب)

الجنازات "البيئية" تجتاح فرنسا
حوّلت إيزابيل بلومــرو دراجتها
ً
عربة للموتــى ،تنقلهم بها يف
الهوائية
نعوشــهم إىل مثواهم األخري ،إذ تسعى
من خالل رشكتهــا إىل تعميم مفهوم
الجنازات البيئية التــي ال يزال عددها
محــدودا ً ّ
لكن الطلب عليهــا يتزايد يف
فرنســا ،مع العلم أن هذا النوع الجديد
من عربات املوتى موجود أصالً يف بلدان
أخرى كسويرسا.
وتنصح صاحبــة رشكة & Le Ciel
 La Terreاألشــخاص الذيــن يختارون
وسيلة نقل التوابيت هذه باعتماد نعوش
تتسم بالبســاطة نوعا ً ما وتكون تاليا ً

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

غري ثقيلة ،نظــرا ً إىل ّ
أن ثمة حدا ً للوزن
الذي يمكــن أن تحمله الدراجة الهوائية.
وتضيــف« :دراجــة املوتــى ال تصلح
للمسافات البعيدة ،أي أن حدها األقىص
 40كيلومرتاً».
ِ
مؤسســة
وقالت ســارة دومون،
موقــع  Happy Endاإللكرتونــي الذي
يوفــر دليالً عــى اإلنرتنــت لخدمات
الجنازاتّ ،
إن «تعاونيات الجنازات مهّ دت
الطريق مــن خالل إعالمها العائالت بأن
ملوثة تُســتخدم غالبا ً يف
مواد كيميائية ِ
خدمات حفظ الجثامني ،ما ح ّد بشــكل
كبري من اللجــوء إىل هــذه الطريقة».

ً
مطوية
وتــو ّزع عىل عائالت املتوفــن،
ترشح فيها إجراءات بســيطة للحد من
التأثري البيئي للجنازة ،ومنها مثالً اختيار
زهور موسمية أو مالبس سهلة التحلل
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للجثامني لــدى وضعهــا يف التوابيت،
وتطلب من صانعي النعوش اســتخدام
طالء أقل تلويثا ً أو بطانة داخلية للتابوت
قابلة للتحلل( .أ ف ب)
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