تحت المجهر
هل يستخدم باسيل عسكريًا العناصر
التي كانت لصيقة به أيام القصر؟
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بكركي تتقدّم "صفوف المواجهة" ّ
وترقب لمضامين بيان "البطاركة" الجمعة

خطة الفراغ" :تصفير"
ّ
المواقع المارونية!
لم يعد خافيا ً ّ
أن وراء "أكمة" الشغور
ما وراءها مــن أجندات وتقاطعات داخلية
وخارجية تتالقــى يف أهدافها بني املصالح
االســراتيجية والطموحات السياســية
والشــخصية ،وليســت عملية اختطاف
االســتحقاق الرئايس ســوى رأس "جبل
الجليد" الــذي يطفو عىل ســطح األزمة
اللبنانية حيث يتكشــف تباعا ً ّ
أن ما خفي
تحت أرضيــة الفراغ هو أعظم وأخطر عىل
مســتوى ما يتم التحضري لــه من خطة
ممنهجة لضعضعة أسس الكيان والدستور
وخلخلة ركائز "العيش املشرتك" تحت وطأة
افتعال هــزات ارتدادية متمددة تتخطى يف
أبعادها موقع الرئاسة األوىل لتطال مختلف
املواقع املسيحية األساسية يف الدولة.
وبني املصالــح االســراتيجية التي
يتخندق خلفهــا "حزب الله" والطموحات
ّ
يتحصن وراءها
السياسية والشخصية التي
رئيس "التيار الوطني الحر" ،تُحكم "جبهة
الشــغور" قبضتها عىل جلسات االنتخاب
الرئاسية بانتظار إنضاج ظروف "تسوية
ما" تؤمن مصالــح وطموحات الجانبني،
حســبما لفتت مصادر واســعة االطالع
لـ"نداء الوطــن" ،معربة عن قناعتها ّ
بأن
"أمد الفراغ سيطول" ّ
ألن الخطة التي جرى
إعدادها يف كواليس القوى املعرقلة النتخاب
رئيس جديد للجمهورية يحتاج تنفيذها إىل
أكثر من عــام لكونها ترمي يف جوهرها إىل
"تصفري" املواقع املارونية ،بدءا ً من موقع
الرئاســة األوىل ،وصــوال ً إىل انتظار انتهاء
والية كل من حاكــم مرصف لبنان رياض
سالمة وقائد الجيش العماد جوزيف عون
ورئيــس مجلس القضــاء األعىل القايض
سهيل عبود.
١٣

باسيل في أروقة المجلس النيابي على هامش جلسة اللجان المشتركة أمس (رمزي الحاج)

"فيتش" تح ّذر من تأثيرات "التض ّخم" على األسر اللبنانية
العـــالـــم 14
إنتخابات التجديد
النصفي :حقائق
وأرقام وتوقعات

أصدرت وكالة "فيتش" تقريرا ً تحت عنوان" :نظرة
مستقبلية للمستهلكني يف لبنان ّ ،"2023
توقعت فيه أن
ّ
تحسنا ً يف مستويات النمو
يشــهد إنفاق األرس يف لبنان
يف العــام  ،2023مع إدخال التحويــات النقدية لألرس
الضعيفة وتدفقات تحويالت قوية مع انتقال املزيد من
املواطنني اللبنانيني إىل الخارج هربا ً من تدهور األوضاع
االقتصادية واالجتماعية يف البالد.
ولفت التقرير اىل أن اإلنفــاق األرسي الحقيقي يف
لبنان سينمو بنسبة  3%عىل أساس سنوي خالل العام
 ،2023مشــ ّكالً تحسنا ً من معدل نمو بنسبة  1.2%يف
العام  ،2022وانكماشا ً بنسبة  12%سنة .2021

ّ
تضخم أســعار املســتهلكني يش ّكل
وكان ارتفاع
الخطر الرئييس عــى إنفاق املســتهلكني خالل العام
 ،2022وأدّى إىل تــآكل القوة الرشائيــة وابتعاد إنفاق
املستهلك عن اإلنفاق التقديري ،وسيستم ّر هذا الوضع
مع بداية العام  .2023ويتوقــع فريق املخاطر التابع
لـ"فيتش" أن يتباطأ تضخم أسعار املستهلكني يف لبنان
يف العام  2023إىل متوسط  60%من  178.8%يف .2022
ومــع ذلك ،فإن اســتمرار ارتفاع التضخم يف أســعار
املستهلكني ســيؤثر عىل القوة الرشائية لألرس اللبنانية
خالل العام املقبل ،ويمنع حــدوث انتعاش ملحوظ يف
قطاع املستهلكني والتجزئة طوال السنة.
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السعودية تقدّم  2.5مليار دوالر لدعم "الشرق األوسط األخضر"

الريــاضــية 15
دوري األبطال:
سان جرمان  -بايرن
وليفربول  -ريال

"كوب  "27يستنفر العالم ضد "جهنّم مناخي":
العمل معًا أو اإلنتحار الجماعي!

تحوّلت رشم الشيخ أمس إىل "محجّ ة
بيئيّة" مع توافد العرشات من قادة الدول
والحكومــات إىل مؤتمر األطــراف حول
املناخ "كوب  ،"27حيث ح ّذر األمني العام
لألمم املتحــدة أنطونيــو غوترييش عىل
مسامع املســؤولني من أن البرشية أمام
خيــار التعاون و"العمل معــاً" أو الهالك
و"االنتحار الجماعي".
وأمــام نحــو  100من قــادة الدول

والحكومات ،رأى غوترييش "أنّنا نســلك
الطريــق الرسيــع نحو جهنّــم مناخي
ونواصل الضغط عىل دواســة الرسعة"،
معتربا ً أن األزمات العاملية األخرى عابرة ّإل
أن املناخ "مسألة حاسمة يف عرصنا هذا"
و"مــن غري املقبــول" أن يرتاجع النضال
من أجل املناخ "إىل املرتبة الثانية" يف س ّلم
األولويات ،مشــدّدا ً عــى أن ذلك يؤدي إىل
"تدمري ذاتي".
١٣

تصفية مواطن أميركي
في بغداد
يف حادث دموي ما زالت مالبساته األمنية غامضةُ ،قتل
مواطن أمريكي يُقيم يف العراق منذ عامَ ني ويعمل يف منظمة
إغاثــة دولية ،بالرصاص يف أحد شــوارع بغداد أمس ،فيما
تنشط يف البالد ميليشــيات موالية لطهران ،فضالً عن خاليا
تابعة لتنظيم "الدولة اإلســامية" .وقال مصدر مسؤول يف
وزارة الداخليــة العراقية لوكالة "فرانــس برس" ّ
إن الرجل
"كان يف ســيارة حينما أطلق مجهولــون النار عليه يف حي
الكرادة" يف العاصمة ،ث ّم نقل إىل املستشفى.
١٣

كييف تتسلّم أنظمة دفاع ج ّوي غربية جديدة

الجمهوريون الستعادة "الكونغرس"...
ودعم "الحزبين" ثابت ألوكرانيا
ّ
املتوقع أن ينجح خاللها
مع إنطالق االنتخابات النصفية األمريكية اليوم والتي من
َ
مجلس الكونغرس ،النواب والشيوخ ،أكد البيت األبيض
الجمهوريون يف السيطرة عىل
أمس أن الدعم األمريكــي للجهود التي تبذلها أوكرانيا يف الحــرب الدائرة عىل أرضها
سيكون ثابتاً ،حتّى وإن فاز الجمهوريون.
وقالت املتحدّثة باسم الرئاســة األمريكية كارين جان بيار" :نحن واثقون من أن
دعم الواليات املتحدة سيكون راسخا ً وثابتاً" ،مشري ًة إىل أن الرئيس األمريكي جو بايدن
"ملتزم العمل بطريقة تلقى تأييد الحزبَني ،كما كان يفعل ،لدعم أوكرانيا".
١٣

٢
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بعد إحالته من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات

البرلمان يضع يده على ملف «"اإلتصاالت"» ...لرفـع الحصانة؟

هل يطلب رفع الحصانة عن أحد النواب كوزير سابق؟

أكـــرم حــمــدان
منذ أيام ،أحال النائب العام التمييزي
القــايض غســان عويدات بواســطة
وزيرالعــدل طلبــا ً إىل املجلــس النيابي
يتضمّ ــن دعــوة املجلــس إىل النظر يف
مضمون امللف املرفق واملتعلق بتحقيقات
ّ
ملف اإلتصاالت ،فماذا
يُجريها القضاء يف
ّ
امللف؟ وهــل يطلب رفع
يتضمّ ن هــذا
الحصانة عن أحد النواب كوزير سابق؟
برسية تامة وتكتّم شديد ،وبحرفية
ّ
عالية ،حدّد رئيس مجلــس النواب نبيه
بري أمس موعدا ً للهيئة املشرتكة ،املؤلفة
من هيئة مكتب مجلــس النواب ولجنة
اإلدارة والعــدل التي يعود لهــا التداول
والنظر يف ملفات كهذه وطلبات تُحال من
القضاء.
وضــ ّم االجتمــاع ،إىل بــ ّري ،نائبه

الياس أبو صعــب وأعضاء هيئة املكتب،
النواب :أالن عون ،ميشــال موىس وعبد
الكريم كبارة فيمــا تغيّب النائبان أغوب
بقرادونيــان وهادي أبو الحســن .وعن
لجنــة اإلدارة والعــدل حرض رئيســها
النائــب جورج عدوان والنــواب :مروان
حمادة ،أسامة ســعد ،جورج عقيص،
نديــم الجميل ،غادة أيوب ،عيل حســن
خليل ،أرشف بيضون ،قبالن قبالن ،غازي
زعيرت ،حسني الحاج حسن ،عماد الحوت
وبالل عبد الله واألمــن العام للمجلس
عدنان ضاهر ،ولوحظ غياب مق ّرر اللجنة
النائب جــورج عطاالله وزميله يف التكتل
وعضو اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
وعىل الرغم من عدم توفر معلومات
حول ما ت ّم التــداول به ومــا يتضمّ نه
الطلــب ،إال أن املنطق القانوني يقول إنّه
ال يُمكــن أن يُحال أي طلــب من النيابة

العامــة التمييزيــة إىل مجلــس النواب
عــر وزيرالعــدل ،إال إذا كان يتضمــن
معطيات تتعلق بمالحقــة وزراء ونواب
وبالتايل يطلب رفع الحصانة إلســتكمال
التحقيقــات القضائية الالزمة .ويف حني
كان إجتماع األمس للتداولّ ،
فإن املتوفر
من معلومات يُشري إىل أن الهيئة املشرتكة
ســتُنجز مهمتهــا قبيل إنتهــاء مهلة
األســبوعني التي يمنحهــا إياها النظام
الداخيل ملجلس النــواب .وللتذكريّ ،
فإن
الدستور والنظام الداخيل ملجلس النواب،
حدّدا آليــة رفع الحصانة ،فاملادة  39من
الدســتور تقول« :ال تجوز إقامة دعوى
جزائية عىل أي عضو من أعضاء مجلس
النواب بسبب اآلراء واألفكار التي يبديها
مــدة نيابته» .كما تقول املــادة  40من
الدستور إنه «ال يجوز أثناء دورة اإلنعقاد
إتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من

برّي عن حماية سالمة:
أغطيه"»
«"إذا بيّي مرتكب ال ّ

أن «أوىل األولويات هي النتخاب رئيس الجمهورية» ،مجدّدا ً
كد رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري ّ
أ ّ
الدعوة «إىل التوافق يف هذا اإلستحقاق».
وقال خالل لقائه نقيب الصحافة وأعضاء مجلس النقابة أمس« :أمام تراكم األزمات وأكربها
اإلقتصادية ،إذ بات  80%من الشــعب اللبناني تحت خط الفقر ،ناهيــك عن أزمة الكهرباء التي
رصفنا عليها عرشات املليارات ،والحوار مــع صندوق النقد الدويل ،كل ذلك يجب أن يؤدي لإلرساع
يف انتخاب رئيس للجمهورية» ،مؤ ّ
كدا ً أنّه «ســوف يدعو إىل عقد جلسة كل أسبوع وهو ملتزم بهذا
األمر».
وكشــف ب ّري «أن جدول أعمال الحوار الذي كان يف صدد الدعــوة إليه كان فقط التوافق عىل
اإلنتخابات الرئاسية ونقطة عىل السطر .وكل املحطات الخالفية التي م ّر بها لبنان انتهت بالحوار
والتوافق ،من «الطائف» إىل «الدوحة» إىل طاوالت الحوار يف الداخل ،فهل نتعظ؟».
واعرتف ب ّري أنّه «لثالث مرات فشل بتمرير الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية وقانون
ٍ
تعاف اقتصادية
إنتخابات خارج القيد الطائفي وإنشــاء مجلس الشيوخ» .وشدّد عىل «أن ال خطة
وال إعادة هيكلة املصارف ما لم تضمن حقوق املودعني كاملة».
وعن القول إنّه «يقف وراء حماية حاكم مرصف لبنان رياض ســامة» ،ر ّد بري« :إسالوا من
مدّد له! وأقول إذا بيّي مرتكب أنا ال أغ ّ
طيه».

أعضاء املجلس ،أو إلقاء القبض عليه إذا
إقرتف جرما ً جزائيا ً إال بإذن املجلس ،ما
خال حالة التلبّــس بالجريمة ،أي الجرم
املشهود».
ويف حني جاءت املادة  90من النظام
الداخيل للمجلس لتؤكد نص املادة  40من
الدستور ،أشــارت املادة  89من النظام
إىل ّ
أن مبــدأ الحصانة النيابيــة متع ّلق
باإلنتظام العام.
كما أّن النظــام الداخيل تحدّث عن
اإلجراءات الواجب إتباعها من خالل املواد
( )98-91والتــي تبدأ عــر تقديم طلب
اإلذن باملالحقــة من خــال وزير العدل
مرفقا ً بمذكــرة من النائــب العام لدى
محكمة التمييز تشــتمل عىل نوع الجرم
وزمان ومكان إرتكابه ،وعىل خالصة عن
األدلة التي تستلزم إتخاذ إجراءات عاجلة.
ويعــود إىل رئيس مجلــس النواب

إجرائيا ً دعوة هيئة مكتب املجلس ولجنة
اإلدارة والعدل إىل جلسة مشرتكة لدرس
الطلب ،وعىل هذه الهيئــة تقديم تقرير
بشــأنه يف مهلة أقصاها أسبوعان ،عمال
بأحكام املــادة  92من النظــام الداخيل
للمجلس.
وإذا لــم تقــدم الهيئة املشــركة
تقريرهــا يف املهلة املحــددة ،وجب عىل
رئاسة املجلس إعطاء علم بذلك للمجلس
يف أول جلســة يعقدهــا ،وللمجلس أن
يق ّرر منح الهيئة املشرتكة مهلة إضافية
بالقدر الــذي يراه كافيا ً أو وضع يده عىل
الطلب والبت به مبارش ًة.
وللهيئــة املشــركة وللمجلس عند
درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدير
جدّية املالحقة والتأكد من أن الطلب بعيد
عن الغايــات الحزبية والسياســية وال
يســتهدف حرمان النائب من ممارسة

جنبالط لبرّي :ال موقف أتمسك به...
ّ
يتمســك برتشيحه «الثنائي الشــيعي» ،يتجنّب
غـــادة حـــالوي
إعالن هذا الرتشيح وامليضّ به إذا لم يش ّكل نقطة
تقاطع محيل ،إقليمي ،ودويل .حتى الســاعة لم
ما يزيد عــى ثالثة أرباع الســاعة أمضاها
ّ
يتلق أي إشــارة سعودية ،وال موافقتها ما يعني
رئيس «الحزب التقدمي اإلشرتاكي» وليد جنبالط
إحكام الطوق حول واليتــه .لكن رغم ذلك قال
يف حرضة رئيس مجلس النــواب نبيه بري .ك ّلما
جنبالط إنّه وفريقه ليسا الطرف الوحيد يف البلد
ضاقت به الســبل قصد عني التينة ليتبادل معها
متمنّيا ً طرح األسماء ملناقشتها بما يعني رغبته
أطراف الحديث فيضع أفكاره يف عهدة رئيســها
ٌ
يف طرح األسماء عالنية لبدء الكالم الجدي.
قلــق جنبالط من
ويميض منتظــرا ً النتائــج.
لكن بحث املشــكلة األساســية والتي هي
األوضاع الســائدة يف البلد .يف طبعه لم يعد يريد
اإلســتحقاق الرئــايس ال يتوقف عــى اتفاق
الدخول يف متاهات السياسة والتوترات املناطقية
بــ ّري -جنبالط ألنها يف األســاس وفق املراقبني
والطائفية .بــات «زعيم الجبل» ينشــد الهدوء
ليست مشكلة إسالمية  -مســيحية وإنما هي
واإلســتقرار فيعطي تعليماته لنوابــه بتجنّب
رفع الســقف يف إطالالتهم وإقفال الباب نهائيا ً
أزمة مارونية يف العمــق وبني فريقني مارونيني
أساســيني خالفهما ّ
يعقد املوضــوع الرئايس،
عىل حقبة الرئيس الســابق للجمهورية ميشال
ٍّ
ٍ
وبحث املشــكلة جديا ً يستوجب تالقي القيادات
تعاط كيديّ  .يتوجّ ه إىل قبلته
تشــف أو
عون بال
املارونية مــع بعضها بعضاً .إذ ال
األوىل ،صديقــه الصــدوق رئيس
تقف الحلول عند عتبة تمني ب ّري
مجلس النــواب نبيه ب ّري ليتبادل
ّ
وموافقة جنبالط .
يعــر جنبالط خالل
وإيّاه اآلراء.
الجلســة عن رؤيته للوضع العام يتمنّى جنبالط على برّي
القصة يف مكان آخر والحلول
لو يعاود طرح فكرة
مرهونة بالكتل النيابية املارونية
ويســتفرس من رئيــس املجلس
وتعاطيهــا يف مجلــس النواب،
حول أســباب تراجعه عن الحوار
الحوار مجدّدًا
وهي لغايــة اليــوم تتمرتس يف
ويتمنى لو يعــود فيطرح فكرته
مواجهة بعضهــا البعض وتبدو كأنها ليســت
مجددا ً ليكون نافذة لتبادل الحديث مع اآلخرين.
بدا جنبــاط إيجابيا ً ومتجاوبــا ً ومنفتحا ً
معنية بما يدور حولهــا ،وبينها يقف البطريرك
عىل بحــث املواضيع بجدية وهو ّ
املاروني بشارة الراعي مقيّد اليدين .ربّما لعلمه
عب أمام رئيس
ّ
مســتعص ومحاوالته للتوفيق،
أنه أمام خالف
يتمســك بــه بل إن األمور
املجلس أنّه ال موقف
ٍ
وإن تك ّررت ،فنتائجها غــر مضمونة .يتجنّب
قابلة للنقاش .ما خ ّلف انطباعا ً مريحا ً لدى ب ّري.
البطريرك أصل املشكلة ويدور حولها من دون أن
اســتعرض الرئيس و»البيك» أسماء املرشحني
يتم ّكن من تحريك الجمود الذي يكتنفها .وليس
الجديــن واإلفرتاضيني .املوضــوع ليس «مَ ن
معلوما ً بعــد أين أصبح املرشوع الذي كان يعمل
يُقنع مَ ن» بل يف املرشحني أنفسهم وحظوظ ك ّل
عليه بالتوافق مــع رئيس «التيار الوطني الحر»
منهم .رئيس «تيار املردة» سليمان فرنجية الذي
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خفــايـــا
ّ
تدخل رئيس مجلس إدارة
بشــكل مبارش يف
إحدى القنوات
ٍ
تعديــل مقدمــة أحــد الربامج
اإلجتماعية نتيجة بعض البوادر
الهادفة لتهدئة النفوس.
تبني أن أعمال البناء وحفر
اآلبار تجرى عىل قد ٍم وســاق يف
عكار واملنية ومناطق شــمالية
أخــرى ،بتغطية أمنيــة مقابل
مبالغ مالية ومن دون العودة إىل
البلديات لطلــب إذنها ومن دون
أي تراخيص من وزارة الداخلية
التي أوقفت أعمــال البناء بعيد
انتخابات العام .2018
أن اجتماعا ً عاصفا ً
عُ لــم ّ
حصل بني رئيــس تيار وكوادره
ونشــب خالف بســبب قرارات
تنظيميــة وسياســية انتهــت
حصيلته بقول الرئيس للكوادر:
من يريد أن يرتجــل من الباص
فليرتجــل وال أحــد يســتطيع
إخضاعي سواء كنت بالسلطة او
املعارضة.
عمله النيابي( .املادة  98نظام داخيل)
ويُتخذ قرار رفع الحصانة باألكثرية
النسبية وفقا ً للمادة  34من الدستور ،أي
أن حضور  65نائبا ً يؤمن نصاب الجلسة
وتصويت  33منهــم كاف لرفع الحصانة
عن زميل لهم.
ّ
وتنص املادة  34عــى أنّه «ال يكون
إجتمــاع املجلس قانونيــا ً ما لم تحرضه
األكثرية مــن األعضاء الذيــن يؤلفونه
وتتخذ القرارات بغالبيــة األصوات .وإذا
تعادلت األصوات سقط املرشوع املطروح
للمناقشة».
تبقى اإلشارة إىل أنه سبق و ُ
طلب رفع
الحصانة عن النواب معني املرعبي وعقاب
صقر وبطرس حرب ،ولــم يبت مجلس
النواب أيا ً منها ،فيما رفعت الحصانة عن
النائبني يحيى شمص وشاهي برصوميان
ألسباب قضائية.

وال مرشح لدي
جربان باســيل حول جوجلة أسماء
املرشحني لوضعها عىل طاولة البحث
إنطالقا ً من أن االســتحقاق الرئايس
مارونــي وللموارنــة فيــه الكلمة
الفصل.
ّ
إن تبنّي جنبالط ترشيح ميشال
معوّض يندرج يف ســياق التلهّ ي يف
الوقت الضائع بانتظار وضوح رؤية
ترشــيحات أخرى .كعادته يتموضع
رئيس اإلشرتاكي يف أعىل التل مراقباً،
أدىل بدلوه عىل هامش مؤتمر الطائف
يف األونيسكو وتوجه يف اليوم الثاني
اىل عــن التينة لإللتحــاق بالحليف
الصــدوق .يعــرف جنبــاط كيف
يحافظ عىل هوامــش اللعبة جيداً.
يــدرك كما ب ّريّ ،
أن ك ّل ما نشــهده
ليــس إال تقطيعا ً للوقــت يحافظ
خالله عــى تموضعه مــن دون أن
يقطع خطوط تواصله مع أي طرف
أو يستفز أي جهة إىل أن يحني موعد
املقايضة الرئاسية فيدخل لعبة البيع
والرشاء من أوسع أبوابها.
لكن جنبــاط وبتقدير املع ّلمني
باللعبة السياســية لم يعد يشــكل
بيضــة القبان يف امليزان الســيايس،
وتموضعه ســيكون يف املكان الذي
يهندســه له ب ّري .يلتــزم جنبالط
بميشال معوّض .ال يخالف خيارات
اململكة السعودية وال يستفز الثنائي
وقد يمــي بفرنجية أو بغريه .املهم
الخالص وراحة البال.
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««"حزب الله"» بين "«شاقوفين"» ...الحلفاء
«"يطيّرون"» ّ
مرشحيه
أالن ســـركــيــس
ال يــزال الفــراغ يخيّم عىل
قــر بعبدا مع اتســاع الهوة
بني أفرقاء الداخل وعدم وصول
الرس من الخارج ،ما يعني
كلمة
ّ
ّ
أن املشــهد الســوداوي يتح ّكم
باإلســتحقاق الرئــايس ،وهو
ّ
مرشح ألن يطول أكثر .ولم تنفع
ك ّل الدعــوات الســابقة لتأدية
النواب واجبهم إىل انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،فالفراغ بات
معربا ً أساســيا ً لكل استحقاق
رئايس منذ العــام  ،2007لذلك
فإن اآلمال باتــت معقودة عىل
تسوية أمريكية  -إيرانية لعلها
تُعيد الوهج إىل الرئاسة األوىل.
وحــاول رئيــس مجلس
النواب نبيه بــ ّري تعبئة الوقت
الضائــع بالدعــوة إىل الحوار،
لكن هــذه الدعــوة لــم َ
تلق
طريقهــا إىل التطبيق مع رفض
معظم األفرقــاء تلبيتها تحت
حجج عدّة ،يف حــن ّ
أن اآلليات
الدســتورية كانت تفرض عىل
النواب اإلنتخــاب وعدم ذهاب
فريق «حــزب اللــه» و»التيار
الوطني الحــر» إىل لعبة تعطيل
النصاب.
ويبدو ّ
أن «حــزب الله» يف
وضع ال يُحســد عليه ،فإنجاز
الرتسيم مع العدو اإلرسائييل لم
ينعكس مكسبا ً سياسيا ً رسيعا ً
للفريق «املمانــع» ،يف حني ّ
أن
«الحــزب» عالق بــن حلفائه
املوارنــة .فمن جهــة ال يريد
خســارة رئيس «التيار الوطني
الحــر» النائب جربان باســيل،
ومن جهة أخــرى يميل إىل تبنّي
ترشــيح رئيس «تيــار املردة»
سليمان فرنجية.
وما هو مؤكد حتى الساعة،
ّ
أن «حزب الله» لن يذهب باتجاه
ّ
مرشــح
تبنّــي فرنجية أو أي
آخر بانتظار جــاء املفاوضات
النهائيــة مع باســيل ،وبالتايل

«"حزب الله"» يسعى جاهدًا لتوحيد فريقه

«"حزب الله"» غير قادر على
دعم ترشيح فرنجية من
دون تأمين رضى باسيل
ّ
فإن الفريق املــوايل لـ»الحزب»
ال يستطيع تأمني  65صوتا ً ألي
ّ
مرشــح ،لذلك سيظل يذهب إىل
لعبة تعطيل النصــاب بانتظار
ّ
رص الصفوف.
ال شــ ّك ّ
أن «حــزب الله»
يســعى جاهدا ً لتوحيد فريقه،
لكن ما يظهر أن هناك مرشحَ ني
مــن فريقــه للرئاســة هما
فرنجية وباســيل .فإذا ســار
برتشــيح فرنجية فــإن األخري
ســيحصد أصوات كتل «الثنائي
الشــيعي» أي  30نائباً ،وكتلة
«اللقــاء الوطنــي» ( 4نواب)،
وسنة  8آذار ( 4نواب) ،وبالتايل
ســينال فرنجيــة  42صوتــا ً
بال أصــوات «التيــار الوطني
الح ّر» و»الطاشــناق» وقدامى
«املســتقبل» والحزب «التقدمي
اإلشرتاكي» الذي يدعم ترشيح
النائب ميشال معوض حالياً.
ويف حال ّ
رشح «حزب الله»
باســيل ،فإن األخري لن يحصد
أصوات بــري وفرنجية وبعض
املســتقلني ،لذلك ســينال 20
صوتا ً هي مجموع أصوات كتلته
ً
إضافة إىل أصوات
و»الطاشناق»
«الحزب» البالغة  15وبالتايل لن

يتجاوز رقم باسيل الـ 35صوتاً.
إذاً ،فــإن األرقــام
و»البوانتاجــات» تتحــدّث
لوحدها ،فـ»حــزب الله» غري
قادر عىل دعم ترشــيح فرنجية
من دون تأمني رىض باسيل ألنه
غري قادر عــى تأمني فوزه ،وال
يستطيع دعم باسيل رئاسيا ً بال
دعم بري والحلفاء يف  8آذار ،ما
يوصل إىل معادلة أن باسيل ي ّ
ُطي
ترشيح فرنجية يف حني أن بري
ي ّ
ُطي ترشــيح باسيل ويرضب
فرص وصوله.
وإذا كان «حزب الله» يرغب
بعدم تشتت فريقهّ ،إل ّ
أن حلفاءه
املوارنة يجب أن يعلموا جيدا ً أن
بري يمثل حاجــة لـ»الحزب»
وال يمكــن أن يُغضبــه ألنه ال
يريد أن يخلق انقســاما ً داخل
الساحة الشيعية .وأمام ك ّل هذه
الوقائــع وتفاديا ً لإلحراج ،يرتك
«الحــزب» لــري إدارة املرحلة
السياســية بالطريقة األفضل،
يف حني يعلــم «الحزب» جيدا ً أن
فرص وصول باســيل للرئاسة
شبه معدومة ألنه يواجه رفضا ً
داخليا ً وخارجيا ً وال يمكن السري
بمرشح من هذا النوع ممكن أن
يُحدث إنقســاما ً داخليا ً سريتد
ســلبا ً عىل «الحزب» ،لذلك ّ
فإن
األمور مرتوكة لساعتها وال يريد
«الحزب» حرق املراحل من اآلن
بانتظار إتضاح صورة التطورات
الكربى.

بو صعب يحدّد موعدًا جديدًا ...وبري يعدّله

"«الكابيتال كونترول »" إلى مزيد من التأجيل
ّ
البــت بمرشوع
مــ ّرة جديــدة ،تأجّ ل
«الكابيتال كونــرول» الذي يتقاذفه الربملان
مــن طاولــة إىل أخرى ،فيمــا تقول بعض
املعلومــات ّ
إن الجلســة املقبلــة قد تكون
حاســمةّ .إل ّ
أن اجتماع األمس شهد حدثني
بارزين:
األول ،هو االنتكاســة التي تع ّرض لها
نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب
بعد رفعه الجلسة وتحديده موعدا ً جديدا ً لها
(اليوم) ،فتصدى له النائــب جورج عدوان
الذي ســارع إىل إبالغــه ّ
أن رئيس مجلس
النواب هو من يدعو النواب إىل اجتماع اللجان
املشرتكة وهو من يحدد موعدها .وقد توجّ ه
أبــو صعب ،وفق املعلومــات إىل مكتب بري
منفعالً ،فأ ّكد األخري عىل ّ
دقة ما قاله عدوان.
وبالفعــل ،ت ّم تعديل املوعــد بناء عىل دعوة
بري( .يومــا االثنني والثالثاء الواقعان يف 14
و 15ترشين الثاني .)2022
أما الثاني فتجىل يف طلب بو صعب الذي
ترأس الجلسة ،من نائب حاكم مرصف لبنان
ألكسندر مورديان املغادرة «احرتاما ً للمجلس
النيابي وبعد التغيّب املتك ّرر لسالمة ،عىل أن
يحرض شخصيّاً» ،مردفاً« :أال يحرض حاكم
املرصف جلسة اللجان املشرتكة رغم توجيه
دعوة إليه نعتربها بمثابة إهانة للمجلس».
وكان بو صعب قد أوضح بعد الجلســة

٣

ّ
أن «لدينا مرشوع قانون الكابيتال كونرتول
الذي تأجل يف جلسات سابقة ،وكنا قد أجّ لناه
ألنّنا طلبنــا من الحكومة أن ترســل خطة
التعايف والقوانني التي تسري يف الوقت نفسه
مع الكابيتال كونــرول وهو مطلب لخطة
التعايف ،مع العلم أنها ليست قانونا ً ليصوّت
عليه ويناقش يف املجلــس النيابي ولكن من
حق النواب أن يطلعوا عليها وهذا ما حصل،
وهي موجودة مع النوّاب كافة».
الوطني الح ّر» النائب
أما رئيس «التيّار
ّ
ّ
ّ
جربان باسيل فأشــار إىل «أننا كتكتل نتهم
بأن هناك إرادة سياســية بعدم إقرار قانون
الكابيتــال كونــرول ،واذا كان الجميــع
مستعدون فلنق ّره اليوم».
وتابع« :لو أُقــ ّر القانون من اليوم األوّل
ٍ
تعاف وال بأي يشء
ملا كنا ربطنــاه ال بخطة
آخر ،واملشكلة اليوم تحدث ألننا ندخل عليه
عوامل أخرى».
وختم باسيل« :انا ال اقول إن هذا القانون
يأتي معزوال ً لوحدهّ ،إل إذا وضعناه يف إطاره
الصحيح ،فعندما كان هناك من يرفضه ،كان
السبب إضافة أمور عليه من حق البعض أن
يرفضها .ولهذا الســبب ،منهجيّا ً وبالنظام،
إذا كان ممكنا ً فلنعتمد هذه الطريقة :أي بند
خارج عن قضية ضبط التحاويل إىل الخارج
يؤدّي إىل خالف ،فلنسقطه».

طوني فرنسيس

إتفاق «"الطائف »"
بين سوق الغرب وبعبدا
لم تكن «موقعة» سوق الغرب التي حرص رئيس
الحزب «التقدمي االشتراكي» وليد جنبالط على التذكير
بها في مداخلته أمام منتدى اتفاق «الطائف» في ذكراه
الـ ،33أكثر من دافع إضافي لضرورة البحث عن
تسوية للصراعات اللبنانية الداخلية العقيمة.
كانت الطوائف والمناطق التي شغلتها معارك
متواصلة منذ  14عاماً ،قد استنفدت امكاناتها
وقدراتها على جبهات االنقسام التقليدية ،فانصرفت
إلى محاولة اإلمساك بطوائفها وزواريبها .وبعد معارك
القوى المنتمية إلى الوسط المسيحي جاء دور القوى
المنتمية إلى الوسط الشيعي .وطوال الفترة الممتدة من
االجتياح اإلسرائيلي عام  1982إلى عشية انعقاد مؤتمر
«الطائف» ،كانت كل المناطق قد نالت حروبها الخاصة،
من الجبل إلى إقليم التفاح وبيروت ،مرورا ً بطرابلس
ووصوال ً إلى «حرب االلغاء» في المناطق المسيحية.
بات التآكل الداخلي سمة الصراعات .الجبهات
التقليدية كانت عصيّة على االختراق بينما المتُاح هو
محاولة أفرقاء الحرب الهيمنة على مناطق اقتطعوها
بالقضاء على منافسين وحلفاء.
في تلك األيام لم يعد أحد مقتنعا ً بجدوى االقتتال.
محور قتالي تقليدي ،في ما يسمى الخط
بات إشغال
ٍ
األخضر ،ببعض القذائف والطلقات ،يتم غبّ الطلب
بحسب الراغبين والمموّلين وأصحاب القرار الخارجي.
لم يكن مهما ً النظر في الخسائر والضحايا واآلالم،
المهم القول إن هناك أسلحة وميليشيات ولو من دون
جدوى.
كانت موقعة سوق الغرب كما أسماها جنبالط في
حينه ( 13آب  )1989آخر تلك المعارك واشدها ضراوة
وجاءت لتثبت للمرة األخيرة ّ
أن المراوحة في االقتتال
من دون أفق لم يعد مقبوالً ،وهي بذلك كانت دافعا ً قويا ً
لدعوة اللجنة العربية التي تشكلت في قمة الرباط قبل
سنة ،والمملكة العربية السعودية ،النواب اللبنانيين إلى
مؤتمر الحوار الوطني في الطائف الذي سيقر «وثيقة
الوفاق الوطني» وإنهاء الحرب في لبنان.
كان يفترض أن تش ّكل تلك الوثيقة اساسا ً متينا ً
إلنهاء الحرب واالنخراط في عملية إعادة بناء الدولة،
ضمن توازنات داخلية رسمتها سنوات االقتتال المديدة،
لكن ما حصل الحقا ً من رفض العماد ميشال عون
لالتفاق والمعارك التي خاضها ضد «القوات اللبنانية»،
انتها ًء باجتياح القوات السورية للقصر الجمهوري،
أنهى كل تلك التوازنات المحلية وجعل النظام السوري
متصرفا ً ومترجما ً لوثيقة وفاق وطني ،بدت وكأنها
وثيقة انقسام وطني.
كانت سوق الغرب قاطر ًة لتسوية الطائف لكن
معركة القصر الجمهوري بعد نحو عام أصابت تلك
التسوية بجروح لم ْ
تشف منها حتى اليوم.

الراعي :لحوار صريح بين المسيحيين
والمسلمين ...والسياسيين
دعا البطريرك املاروني الكاردينال مار بشــاره بطــرس الراعي إىل»إجراء
حوار رصيح وبنّاء بني املسيحيني واملســلمني من جهة ،وبني األحزاب والكتل
النيابية من جهة أخرى ،وذلك لكي يســلم العيش املشــرك املن ّ
ظم بنصوص
الدستور ،والذي يش ّكل امليثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون سنة ،1943
وجدّدوه باتفاق الطائف ( )1989بحيث يعطي الرشعية لك ّل ســلطة سياسية
(راجع مقدمة الدستور (ي)) .فبالحوار الرصيح وصفاء العيش املشرتك يتم ّكن
اللبنانيون من بناء مجتمعهم».
وقال الراعي خالل افتتاح مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان،
أعمال دورته الخامسة والخمســن يف بكركي« :إذا ألقينا نظرة عىل واقعنا يف
لبنان ،نجد بك ّل أســف ّ
أن الذين صنعوا الحرب ما زالوا هم أنفسهم يحكمون
بالدنا ،األمر الذي يش ّل الدولة بسبب نار الخالفات املشتعلة تحت الرماد ،ويش ّكك
الرأي العام الخارجي ،ذلك ّ
أن من يصنع الحرب ال يستطيع أن يصنع السالم».
وأضاف« :ولهذا الســبب ،بعد ست سنوات من عهد الرئيس العماد ميشال
عون ،لم يتم ّكنــوا ،أو باألحرى ،لم يريدوا إنتخــاب رئيس جديد للجمهورية.
فكان إنجازهم الكبري تنزيل العلم وإقفال القرص الجمهوري ،وتسليم حكومة
مستقيلة منذ خمســة أشــهر ،ولبنان يف أخطر مرحلة من تاريخه السيايس
واإلقتصادي واملايل واإلجتماعي».
وأكد الراعي ّ
أن «مرور خمس وعرشين ســنة عىل صدور اإلرشاد الرسويل
«رجاء جديد للبنان» يضعنا أمام واجب وطني يلزم ضمائرنا بإيجاد الوســائل
الناجعة عىل الصعد كافة ،لكي ندخل شعبنا ورجال السياسة يف مسرية تطبيق
الفصلني الخامس والسادس من اإلرشاد الرسويل».
وتســتمر أعمال املجلس املغلقة لغاية يوم الجمعة املقبل ،حيث سيصدر
البيان الختامي ويتضمن األمور كافة التي تم بحثها.

٤
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قانون البلديات :الشغور "يكربج" إندفاعة "التطوير"!

نيابة عن جميع العقالء

طــــوني كـــــرم

عندما تدعو السفارة السعودية في
بيروت إلى منتدى تحت عنوان اتفاق
«الطائف» ،فالدعوة تكون باسم جميع
العقالء ولو من دون التشاور معهم،
ونيابة عنهم ،الذين يحرصون على أن
يبقى من لبنان صورة واحدة تناقض
ما أراد له «تحالف األقليات» بزعامة
«حزب الله» ،أن يكون.
الدعوة بالنيابة عن جميع العقالء
لتحصين «اتفاق الطائف» ،ال تقتصر
على التذكير باتفاق تاريخي أريد له
أن يكون نهاية لحرب مجنونة ،وبداية
لعالقة متوازنة بين جميع المجموعات
اللبنانية ،بل تمتد إلى التأريخ لتلك
الحقبة التي شهدت الكثير من الجنوح
والجموح ،وقد كان للجنة السداسية
برئاسية الشيخ صباح األحمد الصباح،
واللقاءات التي عقدها في تونس بين
حكومتي الحص وعون ،الدور األبرز
في التحضير لعمل اللجنة الثالثية،
برعاية السعودية والمغرب والجزائر،
التي مهّ دت بعد «حرب التحرير» التفاق
«الطائف».
كان السعوديون في المقدمة
عندما دعت الحاجة إلنقاذ لبنان وما
زالوا .فاالتفاق الذي حضنته المدينة
الصيفية ،كان نتيجة اتصاالت ولقاءات
ومشاورات معمّ قة ،شاركت فيها
شخصيات لبنانية منها على سبيل
المثال ال الحصر سمير فرنجية ،الذي
كان يلعب دور سفير السالم ،بالتنسيق
مع الرئيس رفيق الحريري ،الذي كان
في صلب االتصاالت بين السعودية
وسوريا والبطريركية المارونية ،التي
تجرأت على اتخاذ القرار بالموافقة على
االتفاق ،وتقديم الغطاء الكامل له.
بعد  32سنة على توقيع االتفاق
والمطبات واألفخاخ التي نُصبت له،
ال يزال الطائف الصيغة الوحيدة التي
يمكن وصفها بالضمانة ،في العالقة
بين المجموعات اللبنانية المتنافرة.
فهذا االتفاق الذي أنهى الحرب والذي
طبق على نحو مختلف للجوهر
الذي أريد أن يكون عليه ،نظم عالقة
المجموعات اللبنانية بطريقة ال يمكن
بعدها ّال الذهاب إلى الفوضى أو
التقسيم في حال تم تخريب االتفاق.
منذ مؤتمر سان كلو ،والسابع من
أيار الذي أدّى إلى «اتفاق الدوحة»
الذي جوّف اتفاق «الطائف» ،لم
تتوقف المحاوالت التي تبذل من قبل
«حزب الله» تسلالً ،وتخفيا ً خلف
«التيار الوطني الحر» ،لتعطيل اتفاق
«الطائف» تمهيدا ً لفرض أمر واقع يقود
إلى نسفه.
وفي المقابل كانت المحاوالت لص ّد
هذه الخطط المشبوهة ،تأخذ منحى
جدياً ،وقد تحمّ لت المملكة العربية
السعودية مسؤولية مواجهة محاولة
نسف االتفاق الذي جهدت في العام
 1990كي ي ّ
ُوقع وي ُّنفذ ،وأعطته اسم أهم
مدن المملكة ،ورعت تنفيذهّ ،
لكن االتفاق
أدخل في حقل ألغام النظام السوري
الذي نفذه باألجندة السورية ،بعدما
اغتيل «رئيس الطائف» رينيه معوض،
في عيد االستقالل اثر رفضه تنفيذ عملية
عسكرية ضد العماد ميشال عون.
بعد  32سنة على توقيع االتفاق
تهبّ السعودية للدفاع عن «وثيقة
الوفاق الوطني» التي إن سقطت ،سقط
سبب من أسباب وجود لبنان الموحد،
ُ
وفتح باب إلى جحيم قد يشبه جحيم
تقسيم يوغوسالفيا بعد سقوط االتحاد
السوفياتي.
بهذا المنتدى الذي جهد السفير
السعودي وليد البخاري إلعداده،
مذ ّكراً ،بما سبق أن قام به األمير
سعود الفيصل في العام  ،1989تقطع
السعودية الطريق أمام محاوالت خبيثة
إلسقاط «الطائف» ،الذي سيؤدي حكما ً
إلى المجهول المعلوم.

عند كل اســتحقاق دستوري ،تنشط
املســاعي الهادفــة إىل تطويــر القوانني
اإلنتخابيّــة املرعيّــة اإلجــراء ،لتربز إىل
الواجهــة ،تعديالت مُقــرح إدخالها عىل
قانون البلديات قبل أشهر من دعوة الهيئات
الناخبــة إىل انتخاب مجالســها البلدية
واإلختياريّة يف أيار من العام  ...2023ما لم
يتم التذرع بالشــغور من أجل التمديد لها
مجدداً.
ويف السياق ،تنشــط اللجنة الفرعيّة
املنبثقة من لجنة «الدفاع الوطني والداخليّة
والبلديات» يف مجلس النواب ،يف دراسة عدد
من املشاريع املطروحة أمامها ،منها إعتماد
النظام النسبي أسو ًة باإلنتخابات النيابيّة،
مع العلــم ّ
أن قانون االنتخابــات النيابية
 2017/44استثنى يف املادة  125اإلنتخابات
البلدية واإلختياريّة من أحكامه ،واستطرادا ً
اإلبقاء عىل النظام األكثري ،فيما املادة 17
من قانون البلديات تشــر بوضوح إىل أنه

«ترسي عــى اإلنتخابــات البلدية أحكام
قانون انتخاب أعضــاء مجلس النواب يف
كل ما ال يتعــارض وأحكام هذا القانون».
نيص
وهذا ما يُعترب تناقضــا ً واضحأ ً بني
ّ
القانونني.
وعىل طاولة اللجنة الحاليّة برئاسة
النائب جهاد الصمد عدد من مشــاريع
القوانني التي بدأ املجلس النيابي السابق
دراســتها عرب اللجنة الفرعية املنبثقة
من لجنة الدفــاع والداخليّة والبلديات،
برئاسة النائب سمري الجرس حينها ،من
بينها:
 إقرتاح قانون مقدّم من النائب ساميالجميل من أجل تطبيق النظام النســبي يف
اإلنتخابــات البلديّة ،ضمن ســ ّلة اقرتاحات
جــذري يف قانون
ري
تهدف إىل إحــداث تغي ٍ
ٍ
البلديات بشكل عام.
 مطلب جدي ومتقدم النتخاب رئيسالبلدية ونائبه مبارشة من املقرتعني ،وأن
يكونا أيضا ً من حملة الشهادات الجامعيّة،
يف حني ال يميّــز القانون املعمول به حاليا ً
بني األعضاء الذين يعمــدون بدورهم إىل
رئيس ونائب له يف دائرة القائمقام
إنتخاب
ٍ
يف ما بعد عــى أن يجيــد األعضاء فقط
الكتابة والقراءة.
 تقصري والية املجالس البلدية واإلختياريّةمن ست سنوات إىل أربع سنوات وهناك من
يطرح حرصها بخمس سنوات.
 ثمّ ة طرح مرتبط بفوز أوّل الخارسين يفحال انسحاب أحد أعضاء البلدية املنتخبني.
 إمكانية تحوّل املجلس البلدي إىل ترصيفاألعمــال يف حال
ح ّله عــوض أن
يقوم القائمقام يف
إدارة البلدية.
 أفــكار مرتبطةبا لصال حيــا ت
والواجبــات من
بينها األمور املاليّة
وميزانيــة البلدية
ووجوب ربط قطع
الحســاب بخطة

مطلب جدي ومتقدم من أجل انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من المقترعين

جدي ٍد للجمهوريــة ،ما يؤكد وفق املتابعني
واضحة.
أن اإلصــاح اإلداري واإلنتخابــي مرتبط
 املطالبة بإدخال تعديالت تعطي البلدياتبإنتظام العمل الســيايس بــدءا ً بإنتخاب
مرونــة يف إتخــاذ القــرار ويحررها من
رئيــس للجمهورية وتأليف حكومة قادرة
ٍ
القيــود املفروضة عليهــا ،وتعزيز املوارد
عىل اتخاذ اإلصالحات املطلوبة ،قبل العودة
البرشية وإعــادة النظر برواتب املوظفني،
والتسليم بإعتماد القانون الساري املفعول
وإنشــاء صندوق تعاضد طبي للموظفني
للبلديــات يف اإلنتخابــات املقبلة يف حال
واملتعاقدين أسوة بموظفي الدولة وغريها
الكثري من التعديالت التي تشــكل مدخالً
عدم التفاهم عىل التعديــل ،وما لم يحتّم
غياب الجهوزية واالستعدادات والتمويل،
لرفــع القيود عــن البلديــات وإعطائها
تأجيلها.
اإلســتقاللية املطلوبــة
رغــم ّ
أن الظروف
تمهيدا ً للــدور املطلوب
التي م ّر بها لبنان خالل
منها يف مواكبة املشاريع
تو ُّجه نحو تكثيف
الفرتة الســابقة حالت
الداعيــة إىل تطبيــق
دون ّ
إجتماعات اللجنة خالل
بت اللجنة الفرعية
الالمركزيــة اإلداريــة
للبلديات ،هذه األفكار،
املوسعة.
األسابيع القادمة للبتّ
ّإل ّ
أن رئيــس اللجنــة
ّة
ي
غالب
تشديد
ومع
في المشاريع المعروضة
الفرعيّة للبلديات النائب
أعضاء اللجنة التي تضم
جهاد الصمد يشــدد عىل وجود توجه نحو
ممثلــن عن كافة الكتــل النيابيّة عىل أن
تكثيف إجتماعات اللجنة خالل األســابيع
النقــاش املوضوعي التقنــي يطغى عىل
القادمة ّ
للبت يف املشاريع املعروضة أمامها
التجاذبات السياسيّة ،فإن إقرار التعديالت
وإحالة إقرتاح قانــون متكامل إىل الهيئة
يتطلــب تفاهما ً بني الكتل األساســيّة يف
العامة ملجلس النــواب ،ليبقى إقرار هذه
املجلس النيابي ،إلحالتها إىل الهيئة العامة
التغيريات الجذريّة رهن توافق غالبيّة الكتل
ملجلس النواب قبل إنتهاء العقد الترشيعي
النيابيّة وانتظام العمل الترشيعي يف املجلس
نهاية العام الجاري .وهنا يفتح الســجال
النيابي ،كي يبرص القانــون النور تمهيدا ً
مجددا ً حــول إمكانية املجلــس النيابي
إلعتماده يف اإلستحقاقات املقبلة.
رئيس
القيــام بالترشيــع قبل إنتخــاب ٍ

غادروا اإلجتماع من دون "«ال حق وال باطل"»

أهالي ضحايا المرفأ :عبّود وعدنا بحل ّ نهائي قريب
خــاص "« -نــداء الــوطــن"»

رغم تعثّر انعقاد مجلس القضاء األعىل
ّ
للبــت يف تعيني القايض الرديف ورؤســاء
محاكــم التمييــز ،إلتقى رئيــس املجلس
القايض سهيل عبّود ،عائالت ضحايا تفجري
املرفأ أمس يف قــر العدل .وبعد اإلجتماع،
أكد شقيق الضحية جو نون – وليم نون ،أن
ونهائي
قانوني
القايض عبّود وعدهم بح ّل
ّ
ّ
مللف تحقيقات املرفأ خــال األيام املقبلة.
أن «الجلسات ستبقى مع ّلقة طاملا ّ
أضاف ّ
أن
قاض رديف ما زال مطروحاً» ،مشدّدا ً
تعيني ٍ
عىل «أن بعض املوقوفــن يجب أن يبقوا يف
الســجن» ،رافضا ً إيجاد ح ّل للموقوفني يف
ظ ّل توقف التحقيقات يف هذا امللف».
مصادر املجتمعني أبلغت «نداء الوطن»

ّ
أن األهايل غــادروا اإلجتمــاع من دون أن
يأخذوا من عبّود «ال حق وال باطل» .وتابعت
تقول «وعد رئيس مجلــس القضاء األعىل
القايض ســهيل عبّود أهايل شــهداء فوج
إطفاء بريوت بإيجاد الحل املناسب لتأمني
ّ
للبت
إجتماع الهيئة العامة ملحكمة التمييز
بالدعوى التي تتصل بملــف إنفجار مرفأ
بريوت ،وقــال إنّه ومجلس القضاء يعمالن
عىل إيجــاد حل قانوني مناســب لقضية
قضاة التمييــز من دون أن يفصح عن هذا
الحل وتفاصيله» .ونقلــت املصادر عن أن
«عبود تســ ّلم من األهايل إقرتاحا ً بأن يتوىل
القايض باإلنابة محــل القايض األصيل يف
اجتماع قضاة التمييز لكنه ّ
فضل أن يكون
الحل من خالل القانون وهو يعمل عليه عىل
أمل أن يت ّم االتفاق بشأنه عمّ ا قريب».

حبيش يضغط مع نواب عكار ...في ملف النافعة
خــاص "« -نــداء الــوطــن"»
يف توقيت غريب ،فتح ملف الفســاد يف
النافعة ،مع ّ
أن الرشاوى يف اإلدارات العامة
رشيك مضارب لهذه اإلدارات منذ نشــأتها
وتكوينهــا .فكيف الحــال يف زمن االنهيار
املايل واالقتصادي ...مع تســليم اللبنانيني،
سياســيني ومواطنني ّ
بأن الفساد ينخر يف
عظام النافعة!
وقد ناهز عــدد املوقوفني حتى اآلن يف
تحقيقات فرع املعلومات يف ملف الفساد يف
ه ي ئ ة إدارة السري واآلليات واملركبات ،نحو
 40موقوفا ً يف مركزي األوزاعي والدكوانة،

ويف مقدمهــم رئيــس مصلحة تســجيل
الســيارات يف الدكوانة أيمــن عبد الغفور.
و يُتوقع أن يتوســع التحقيق الذي يجرى
بــإرشاف املحامية العامــة القاضية نازك
الخطيب لالستماع إىل كل املوظفني ما يعني
أن التحقيق قد يستغرق شهوراً.
وإىل اآلن ،لم ير ّد وزير الداخلية يف حكومة
ترصيف األعمال بسام مولوي عىل طلبات
املالحقة لالســتماع إىل املديرة العامة لهيئة
إدارة السري واآلليات واملركبات هدى سلوم،
أن مصادر قضائية تؤكد ّ
مع العلم ّ
أن الوزير
املعني لم يتخط بعد املهلة القانونية .فيما
تتحدث معلومات عن ضغط يمارسه النائب

السابق هادي حبيش مع نواب عكار (يشغل
رس «تكتل االعتدال الوطني»)
منصب أمني ّ
ّ
للتوسط مع رئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي ووزير الداخلية لالمتناع عن
منح اإلذن ملالحقة ســلوم ،يف ضوء بعض
الترسيبات التي تتحدث عن ّ
أن افادات بعض
املوقوفني قد طالتها.
وقد استجوب قايض التحقيق األول يف
ن نقوال منصو ر أمس  9موقوفني
جبل لبنا 
يف امللف ،بجرائم رشوة وقبض مبالغ مالية
مــن معقبي معامالت ،عىل أن يســتجوب
باقي املوقوفني يف امللف تباعا ً تمهيدا ً التخاذ
االجراءت الالزمة بحقهم.

محـــــليـــــات
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أمانة سرّ «"صيدا تواجه"» ُتنجز دراسة مشاريعها

صــيــدا  -مــحــمــد دهــشـــة

تقف «مبادرة صيــدا تواجه» (وهي
مبــادرة أطلقتهــا القوى السياســية
الصيداوية مع البلدية منذ أشــهر بهدف
تخفيــف املعاناة قدر اإلمــكان عن أبناء
الرس ،عىل
املدينة والجــوار) ممثّلة بأمانة ّ
مفرتق طرق بني النجاح والفشل وبينهما
املراوحــة ،إذ تواجه تحديــات عىل صعيد
تحقيق أهدافهــا ،يف ظل تفاقــم األزمة
وتفكك مؤسسات الدولة وتراجع خدمات
إداراتها الرســمية لتبــدو وكأنها تلفظ
أنفاسها النهائية.
ويتمثّــل التحــدي االول بالتوافــق
السيايس من دون األخذ باالعتبار الحسابات
الضيقة ،ما يش ّكل عامل قوة للضغط عىل
اإلدارات الرسمية ،ويساهم بتخفيف معاناة
املواطنني ،ويبدو ّ
أن هــذا التوافق حاصل
وان تفاوتت املواقف واآلراء السياســية اال
انها يف قضايا املدينة وخدماتها موحدة .أمّ ا
التحدي الثاني فيتمثّل بتأمني التمويل املايل
الالزم للمشاريع التى أعدّتها لجان املبادرة
لتبرص النور ،ال أن تبقى حربا ً عىل ورق.
الرس عىل
وقد جــال أعضاء أمانــة
ّ
النائبني الدكتــور عبد الرحمــن البزري
وأسامة سعد ،رئيسة «مؤسسة الحريري»
بهية الحريــري ،رئيــس البلدية محمد

تأمني األموال ،خاصــة واننا نرى تراجعا ً
السعودي ،واملسؤول السيايس لـ»الجماعة
كبريا ً يف خدمات الدولة وإداراتها الرسمية،
االسالمية» الدكتور بسام حمود ،لوضعهم
يف ظل الفراغ الرئــايس وترصيف األعمال
يف تفاصيل املشــاريع التي أعدتها اللجان
الحكومــي والخالف الســيايس ،ما ينذر
املختصة .
باملزيد من األزمات».
رس «تجمّ ع املؤسسات
وأوضح أمني ّ
توازيــاً ،أبــدت القوى السياســية
األهليــة» يف منطقة صيــدا ماجد حمتو
لـ»نداء الوطن» أن اللجــان بذلت جهودا ً
حرصها عــى متابعة امللفــات عن كثب
واألمــور الحياتية الحيويــة ا ُمللحّ ة التي
جبارة إلنجاز إقرتاحات املشــاريع يف وقت
تحتاجها املدينة وأبناؤها .وشــدد البزري
قصري ،وقد باتت جاهــزة للتنفيذ ولكنها
عىل أن التعاون مستمر بني مختلف القوى
تحتاج إىل التمويل الالزم لتطبقها عىل أرض
واألطياف يف املدينة من
الواقع لتخفيف معاناة
أجل تجاوز املحنة التي
املواطنني» ،ورشح «أنّنا
ال نقــوم محــل الدولة
تعصف بالبالد وحماية
واصلت فرق البلدية
وال بدورهــا أو بتقديم
صيدا ومحيطها وأهلها
خدماتها بل نســاهم يف اإلجراءات التنفيذية لخطة من تداعيات اإلنقسامات
تخفيف املعاناة» ،مشريا ً
السياســية واإلنهيــار
تنظيم السوق التجاري
إىل ّ
الكبــر الحاصــل يف
أن وبــاء الـ»كولريا»
بات يفرض تحديات إضافية وخاصة يف ما
مختلف املؤسسات خصوصا ً الرسمية منها
يتعلق بالرتبية والتعليم واملدارس والطالب
وغياب وتراجع خدمات الدولة.
وتوفري الطاقة واملياه والنظافة وإجراءات
وأكــدت الحريري أهمية اســتمرار
الوقاية ،بعدما كان اله ّم منصبّا ً عىل تأمني
وانجــاح مبادرة «صيــدا تواجه» وقالت:
«هذا اإلطار الذي وجــد ال يجب أن نف ّرط
إنتظــام العمل والنقص يف القرطاســية
به ألنه يعنى بشأن عام يه ّم املدينة ككل،
وصوال ً إىل النقليات».
وأوضح حمتو ّ
ويجســد العمل التعاوني الــذي تتميز به
الرس أنجزت
«أن أمانة
ّ
ونحــن مؤمنون به ،خاصــة وأن الوضع
دراسة كاملة باملشاريع وعددها وكلفة كل
واحد منها واملبلغ اإلجمايل و ّ
الحايل يستدعي من الجميع دعم عمل لجان
أن الجولة عىل
املبــادرة التي بدأت تنجز عىل األرض ،ومن
القوى السياسية تهدف للتعاون يف كيفية

عارض حديدي لمنع مرور الشاحنات الكبيرة

الرضوري الخروج بآلية عمل يلمس الناس
نتائجها عىل كل الصعد».
وترجمة عىل األرض ،وبتوجيهات من
السعودي وبالتنســيق مع لجنة «تنظيم
املدينة» ،واصلت فــرق البلدية اإلجراءات
التنفيذية لخطة تنظيم الســوق التجاري
التي تتــ ّم بناء لطلب مــن جمعية تجار
صيدا وضواحيها برئاســة عيل الرشيف
وأعــادت تركيب العــارض الحديدي عند
مدخله ملنع مرور الشاحنات الكبرية التي
تسبب أرضارا ً يف شوارعه التي تم تبليطها
لتكون مخصصة للمشاة ،حيث تعمل فرق
الرشكة املتعهدة منذ شــهرين عىل إعادة

صيانة وترميم األجــزاء املترضرة .عىل ان
يتم تحديد املنافذ الخاصة ملرور ســيارات
اإلطفاء والدفاع املدنــي واإلنقاذ واآلليات
الرضورية للحاالت الطارئة.
وقامت فرق البلديــة بوضع عوائق
إســمنتية عىل أجزاء من الجانب األيمن يف
شارع السوق التجاري ملنع وقوف السيارات
ضمن إطار الخطة املشــار إليها وعوارض
إســمنتية يف أجزاء مختلفة من وسطية
شارع رياض الصلح والتي كانت تستعمل
من قبل سائقي الســيارات لإللتفاف إىل
املرسب اآلخر ما يتسبب بإزدحام وإعاقة
لحركة السري.

مســـاحة حـــرّة

 1075يوم تعطيل :أزمة «"ال نظام"» في انتخاب رئيس الجمهور ّية
د .صــالــح الـمـشــنــوق
منذ يــوم  31ترشين األول ،دخل لبنان مجدّدا ً
يف مرحلة شغور رئايس ،وهي الثالثة منذ انسحاب
الجيش السوري من لبنان يف العام  .2005وبهذا،
أصبح الشغور أقرب اىل القاعدة منه إىل االستثناء.
بني خروج اميل لحوّد مــن القرص الجمهوري يف
العام  ،2007وانتخاب ميشــيل ســليمان عقب
اتّفاق الدوحــة يف العــام  180 ،2008يوما ً من
الشغور .أما بني خروج الرئيس سليمان يف 2014
وانتخــاب العماد عــون يف  880 ،2016يوما ً من
الشغور.
أي َّ
أن مجموع األيام التي قضاها وعاشــها
لبنــان من دون رئيــس للجمهوريّــة منذ العام
 ،2005بلغ حتّى اآلن  1075يوماً .واآلن ،يتسابق
املح ّللون عىل تقدير مدّة الشــغور الرئايس الحايل،
متحدّثني بشــكل شبه طبيعي عن فرتة ترتاوح ما
بني عدّة شهور وصوال ً إىل عدّة سنوات ،بانتظار ما
يسمّ ى «نضوج التسوية».
أما أســباب الشــغور املتكــ ّرر ،فمنهم من
ينسبه إىل طبيعة موازين قوى ،أو عوامل «جيو-
اســراتيجيّة» ،أو «االنقســام العمودي» .لكن
االعتقاد الســائد الذي عمل عىل ترسيخه جزء من
اليســار األيديولوجي الســاذج واملتحجر فكرياً،
مدعوما ً مــن «مف ّكرين» مرتبطني بما يســمى
«الثنائي الشــيعي» ،لهم مصلحة اسرتاتيجيّة يف
قلــب املفاهيم ،وهو َّ
أن لبنــان يعاني من «أزمة
نظــام» تؤدّي عىل الــدوام ،إىل تعطيــل العمليّة
السياسيّة.
بطبيعة الحال ،لم يطرح طيلة خمســة عرش
عاما ً أيٌّ من هــؤالء «املف ّكرين» ،أيّ فكرة عمليّة
مفيــدة لكيفيّة حــ ّل أزمة النظام هــذه .ما هو
التعديــل الذي يمكننا إدخاله عــى املادة  49من
الدستور حتى تح ّل أزمة النظام املوضعيّة هذه؟ ال
أحد يعلم .ذلك مردّه ببساطة إىل ْ
أن ال أزمة نظام
يف لبنــان ،بل أزمة ال نظام ،والشــغور املتك ّرر يف
رئاسة الدولة مثال عىل ذلك .كما يرتافق التعطيل
الرئايس مــع تعطيل حكومي ،حيــث أننا اليوم
بتنا أمام  3150يوما ً مــن دون حكومة مكتملة
الصالحيات منذ العام .2005
يف الحالتني ،نجد ّ
بأن القاعدة هي نفســها:
ّ
بحق فيتو (ال دســتوري)
يمســك «حزب الله»
مكتســب بقوّة الرتهيب بالسالح غري الرشعي ،و
ّ
يفس املقتضيات الدســتوريّة عىل قياس تقدير
مجلس شورى الحزب لرضورات املرحلة.

يف العام  ،2007هدّد «الحزب» نواب األكثرية
النيابيّة ،الذين كانــوا يتحدثون عن حق انتخاب
الرئيــس باألكثريــة املطلقــة ،فارضــا ً منطق
«التوافــق» ،فكان انتخاب الرئيس ســليمان بعد
أحداث  7أيار .يف العــام  ،2014أعلن «الحزب» –
ّ
املتيقن مــن تقدّم وضعيّتــه اللبنانيّة بعد تف ّكك
ّ
عقد القوى السياديّة – أنه لن يتم انتخاب رئيس
للجمهوريّة غــر حليفه العماد عونّ .
عب الحزب
بشخص أمينه العام عن «معايري رئاسيّة» ملزمة
«ميثاقيــاً»  ،كالتمثيل لألقوى مســيحياً ،وهو
معيا ٌر اختفــى بطبيعة الحال عند تفوّق «القوات
الوطني الح ّر» يف االنتخابات
اللبنانيّة» عىل «التيار
ّ
األخرية.
خضعت االغلبيّة النيابيّة لالبتزاز تحت شعار
«تفادي االنهيار» عام  .2016اليوم يقف «الحزب»
محارصا ً بخسارته لالنتخابات النيابيّة عام 2022
(أو عىل األقل عدم فوزه بهــا كما العام ،)2018
وحريصــا ً عىل عــدم الظهور بمظهــر املتحكم
بمفاصل السلطة نظرا ً لالنهيار االقتصادي .و قد
بدا ذلك جليّا عند تهديد «حــزب الله» للممتنعني
عن املشــاركة بالحكومــة بانّهم «ســيدفعون
الثمن» ،وهذا ،يُعتربُ ســابقة عامليــة يهدّد فيها
حزب يف الســلطة أحزابــا ً معارضــة لرفضهم
املشاركة بالحكم .بقي الهدف إيصال رئيس يمثّل
إرادة األقليّة النيابيّــة ،لكن عن طريق «التفاهم»
وليس الفــرض املفضوح كما كانــت الحال مع
العماد عون.

أقلية حزبية تفرض إرادتها

اذاً« ،ال نظام» يف مســألة انتخــاب الرئيس
ٌ
فــرض إلرادة أقليّة حزبيّة
منذ العــام  ،2005بل
بنســب ومعايري ومفاهيم مختلفة تخضع حرصا ً
لقراءة قيادة «حزب الله»ّ .
لكن النقاش يف نظريّة
أزمة النظام املفرتضة وسنوات التعطيل الرئايس
تحتاج إىل مراجعتــن دقيقتني ومفصليّتني :األوىل
يف طبيعة النص الدســتوري وروحيّته ،والثانية يف
العرف الدســتوري املتمثّل يف املمارسة السياسيّة
القائمة منذ العام  1934يف مسألة انتخاب رئيس
للجمهورية اللبنانيّة.
يص ّ
طف بعض الخرباء الدستوريني يف منتصف
الطريــق بني فتاوى «الثلثــن» وفتاوى «النصف
ّ
النص الدســتوري مبهم
زائدا ً واحداً» باالدّعاء أن
ّ
يف ما يخص انتخاب الرئيــس ،لكن هذه النظريّة
ال تســتند بتاتا ً إىل فهم شــامل ّ
لنص املادة 49
وخلفيّاتها الفلســفيّة واملقارنتيّة .فالنص واضح

جــدا ً وحرفيّتــه ّ
أن رئیس الجمهوریــة ينتخب
«باالقرتاع الــري بغالبية الثلثــن من مجلس
النواب يف الدورة األوىل ،ویكتفيى بالغالبیة املطلقة
يف دورات االقــراع التي تيل» .وهنــا يتّضح من
النص وجــود لغط كبري (ومتعمّ ــد) يف التعاطي
مع املادة الدستوريّة عرب إيجاد مفهومني لم يأت
النص الدســتوري عىل ذكرهما أبــداً« :النصاب
الدستوري» و»الدورة الثانية» .ال ذكر للنصاب يف
املادة ( 49بينما تذكر املــادة  65النصاب النعقاد
مجلس الــوزراء) وذلك عن قصــد ،آلنه لزوم ما
ال يلــزم ،فالثُلُثَــان ،يحتاج إىل نصــاب الثلثني،
واألغلبية املطلقــة إىل نصاب األغلبيــة املطلقة.
كما أنّــه ال «دورة ثانية» (من بعدها نعاود الك ّرة
من الصفر!) بل دورات «تــي» الدورة األوىل ،عىل
فرض ّ
أن «التوافق» عىل رئيس يحصل عىل أغلبية
مطلقة قد يحتاج إىل دورات متتالية يف دولة فيها
تعدّد حزبي.
ولع َّل أبــرز مثــال تاريخي حديــث ،لتعدّد
الــدورات ،كان انتخــاب رئيس لفرنســا خالل
جمهوريّتها الرابعة عام  ،1953حيث تط ّلب األمر
ّ
مرشح يمني الوسط
 13دورة متتالية حتّي حصل
رونيه كوتي عــى  54%من األصــوات .كما أنّ
الدستور اللبناني لم «يخرتع الذ ّرة» يف آلية انتخاب
الرئيس ،بل استنسخ النظام املتّبع يف معظم الدول
التي ينتخب فيها الرئيس من مجلس النواب :ففي
إيطاليــا ،يحتاج الرئيــس يف أوّل ثالث دورات إىل
الثلثني ،ويكتفى باألغلبية املطلقة يف الدورات التي
تيل .يف املانيا وإرسائيل ،يحتاج الرئيس إىل االغلبيّة
املطلقة يف الدورتني األوىل والثانية ،ويكتفي بالعدد
األكرب من النواب ( )pluralityيف الدورات التي تيل.
ّ
النــص ،أمّ ــا يف الروحيّــة ،فالرغبة
هذا يف
بتشــجيع انتخاب رئيس بالثلثني مردّه إىل ارسال
إشارة «ميثاقيّة» إىل مجلس النواب ،كي ال تنتخبَ
ٌ
ٌ
صف ،الرئيس املسيحي .الهدف
أكثرية
مســلمة َ ْ
الدستوري هو نفسه يف العراق ،بحيث يحدّد النص
َ
أغلبية ثلثــن يف الدورة األوىل النتخــاب الرئيس
ّ
الكردي ،كي يشــجّ ع النواب العرب سنة وشيعة
عىل عدم فرض رئيس عىل املكون الكردي (شمال
ايرلندا وضعت يف النص رضورة انتخاب  40%من
نواب ك ّل طائفة لرئيــس الحكومة) .لكن يف لبنان
كما يف العراق ،لم تكــن املقاطعة من أغلبية نواب
الطرف الذي ُ
صمِّ َم النص الدستوري من أجله.
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رؤســاء للجمهوريّة اللبنانيّة .وكانت الفقرة من
املــادة  49املتع ّلقة بانتخاب رئيس هي نفســها.
ِّ
بالنص)
و كان رئيــس الجمهوريّة يملــك (أقله
صالحيات شبه مطلقة .وكانت األزمات االقليميّة
تُع ُّد وال تحىص ،من الحروب العربيّة  -االرسائيليّة
يف  1956و 1967و 1973إىل الحــرب اللبنانيّــة
ّ
ولكن الرؤساء الثمانية
نفســها يف العام .1975
ّ
انتُخبــوا يف املوعد الدســتوري (تأخــر انتخاب
شمعون  4أيام ما اعترب أزمة وطنيّة كربى!) ،ولم
يكن هناك ال تعطيل للنصــاب وال «أزمة نظام».
ّ
املصغــرة» يف العام
حتّى خــال «الحرب االهليّة
واليتي
فــراغ بني
 ،1958لم يكــن هناك أيُّ يو ِم
ّ
ٍ
ْ
الرئيسي كميل شمعون وفؤاد شهاب.
ّ
ّ
و األهــم هو أنه حينما كان يتعــذر التوافق،
ح ّلت املنافسة الدمقراطية الطبيعيّة :فاز سليمان
ّ
مرشــح النهج الشــهابي الياس
فرنجيّة عــى
رسكيس بصوت واحــد يف العام  ،1970بينما كان
«االنقسام العمودي» يف لبنان عىل أوجّ ه ،و من ّ
ظمة
التحرير يف بريوت ،والحرب عــى األبواب! إذا ً ملاذا
لم يعمد النواب املؤيدون النتخاب الياس رسكيس
إىل مقاطعة الجلسات وتعطيل النصاب املفرتض؟
ألنه ببســاطة كان هناك يف لبنان «نظام» ،بغض
النظر عــن املالحظات عليه .اليوم ،بينما يشــكو
البعض من ضعــف صالحيّات الرئيــس ،يتع ّ
طل
انتخابه لســنوات عديدة إىل أن يتم «التوافق» عىل
القبول بفرضه من قبل الطرف املس ّلح.
ّ
يقول أحــد قياديي «حــزب اللــه» إن أحد
الرشوط التأسيســيّة لوصول الرئيس العتيد هو
ّ
تيقن «الحزب» من كونه سيقدّر وسيحمي سالح
«املقاومة» .ربّما كان مــن األفضل للمرشّ ع ،اذاً،
أن يضع هــذا الرشط يف املادة  49من الدســتور:
«وال یجــوز انتخاب أحد لرئاســة الجمهوریة ما
لم یكن حائــزا ً عىل الرشوط التــي ّ
تؤهله للنیابة
وغیر املانعة ألهلیة الرتشیح ...عىل سبيل املثال ال
الحرص تأييد قيادة املقاومة االســامية له» .ربّما
يســاعد ذلك يف «توضيح النص» وانتخاب رؤساء
ضمن املهلة الدســتوريّة ،التــي أرصَّ املرشّ ع عىل
أن تكون مقدّســة ،حتّى أنه أفتى بانعقاد املجلس
حكماً ،إذا لم يقم رئيســه بدعوته لالنعقاد (املادة
 ،)73ومنع مناقشة أي أمر آخر غري الرئاسة عند
انعقاده (املادة  .)75أمّ ا عدا ذلك ،فما نفع مناقشة
الدســتور أو النظام يف دولــة ابتدعت مفاهيم لم
ً
توافقية ،عىل سبيل املثال
تعرفها حتى أكثر الدول
ُ
ال الحرصّ ،
أن االغلبيّة النيابيّة فيها تسمّ ي نفسها
معارضة!

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - 979السنــــة الـرابـعـة

عالج األسنان بالدوالر ...
والتقسيط ممنوع

الـثـلـثـاء  ٨تشرين الثاني 2022

مزارعو الحمضيات يستعجلون
القِ طاف ...واألسعار
الشمـــال  -مايــــز عبيـــد

مواعيد أطباء المستوصفات "مف ّولة"

النبطيــةـ رمـــال جـــوني
«أوعــى يخرب رضســك،
بيخرتب بيتك» .فعالج األســنان
اليوم يحتــاج ميزانية كربى ،اذ
لم ترتك األزمة املعيشية شيئا ً ّال
و»نخرته» و»دولرته» وتح ّكمت
بأسعاره ،حتى األسنان لم تسلم
منها ،فيضط ّر املواطن لالستدانة
لكي يعالج ســنّا ً نخره السوس،
أو انكرس فجــأة ،اذ تصل كلفة
العالج إىل 50دوالراً ،أي ما يوازي
راتب مو ّ
ظف ،ومع ذلك ينشــط
ّ
ويحقق
قطاع طــبّ األســنان
ارباحا ً الفتة ،عــى ح ّد ما يقول
أحد العاملني فيــه ،وتحديدا ً يف
مجال تجميلها.
ال يــرّ ح معظــم أطباء
االســنان عن أرباحهــم ،عادة
ما يؤ ّكدون ّ
ّ
الرصة أو
أن كلفــة
«بتخــر» ّ
ّ
ألن املواد
التلبيســة
تُشــرى عىل الدوالرّ ،
وأن أجرة
يدهم قليلة مقارنة باملايض.
لم يكن بــوارد فاطمة يوما ً
أن تســتدين ملعالجة أســنانها،
وقد اعتادت عالجهــا دوريا ً من
دون مشــكلة ،غــر ّ
أن دولرة
األســعار جعل األمر مســتحيالً
بعض اليشء« ،فما أنتجه شهريا ً
ّ
نــص رضس ،والباقي
ال يكفي
دَين ّ
ألن االطبّاء أوقفوا سياســة

التقسيط التي باتت تتعارض مع
بورصة الدوالر».
يف عيــادة طبيب االســنان
تتع ّرف اىل سيّدة وصلت عىل عجل
ملعالجة نزيف يف لثّتها ،عىل شاب
يريــد إزالة أوجاعــه ،عىل رجل
ي ّ
نئ من الوجــع ويعجز عن دفع
التكلفة ويتّصــل بفالن وعلتان
لتأمني املبلــغ املطلوب .فالدوالر
ســيطر عىل هذا القطاع وجعل
ّ
الرصة بـ 20دوالرا ً والقلع
كلفة
بـ 500الف ويضــاف اليها 50
ّ
السن بالكامل،
دوالرا ً كلفة عالج
أمّ ا التلبيس فبــات خارج قدرة
كثريين وباتوا يطلبون «الرتقيع»
أو ازالة الوجع بأقل كلفة ممكنة.
صحيح ّ
أن نســبة معينّة لم
تتأثّر باألزمةّ ،
لكن هناك رشيحة
واســعة من النــاس تعجز عن
زيارة عيادة طبّ االســنان لعدم
ّ
توفر املال فتعيش عىل املس ّكنات
ريثمــا يأتي الفــرج ،وكثر من
هؤالء يلجأون اىل املســتوصفات
واملراكز الصحّ ية التي انتعشــت
كثريا ً وتشــهد اكتظاظــا ً غري
مسبوق ،ألنّها ما زالت «أرخص»
ّ
لكن حجــز موعد مــع طبيب
املســتوصف قد يتطلب أشهراً،
رغم ّ
أن الوجع ال يحتمل.
تبكي ســهيلة مــن األلم،
يرفــض طبيــب املســتوصف

إدخالها مــن دون موعد ،ج ّل ما
تفعله رشاء مس ّكن واالنتظار ّ
ألن
مواعيد الدكتور «مفوّلة» ،ترضب
أخماســا ً بأسداس كيف ست ّؤمن
التكلفة ،فاملزارعة تعمل باليومية
لكي تعيل عائلتها «لو كنت قادرة
عــى احتمال الوجــع النتظرت
شهرا ً ليحني دوري يف املستوصف،
ّ
ولكن الوجع هدّني».
عالج األسنان بات مستحيالً
لكثــر ،يحتــاج موازنــة بح ّد
ذاتها ،يــدرك الدكتور عيل األمر،
«فالظروف صعبــة ولكنّنا غري
قادرين عىل تخفيض األســعار،
اذ نشــري البضاعــة بالدوالر
وكاش ،والــركات ال ترحم ،لذا
أوقفنا التقسيط أيضا» .بحسبه
«لم نرفع التسعرية ،عىل العكس
ّ
الرصة بـ 50دوالرا ً واليوم
كانت
بـ 20غري ّ
أن فرق العملة صعّ ب
األمرعىل كثريين» .توافق معظم
األطبّــاء عىل تســعرية موحّ دة
والبعــض زادها قليــاً ،والك ّل
يسعّ ر وفق أرباحه.
اذاً ،لحقت األسنان بالدوالر،
ما جعــل زيارة الطبيب شــبه
مســتحيلةّ ،ال ّ
أن الدكتور عيل
يؤكد ازدهار القطاع رغم دولرته،
«فاملواطــن قــد يؤجّ ــل زيارة
أي طبيــب ّال طبيب االســنان،
ّ
بيطي العقل».
فوجعها

يســتعج ُل قســ ٌم كبريٌ من أصحاب بساتني
الحمضيــات يف ســهل عكار قطاف موســمهم
« َع بكري» ،لكي يلحقوا باألســعار ،وهي ال تزال
«مقبولة» ،عىل ح ّد قولهم.
موس ٌم وفري وخريٌ كثري يف سهل ع ّكار تحمله
شــجريات الحمضيات ،بكل أنواعها :الحامض،
الليمون ،األفندي ،أبــو رصّ ة ،كلمنتني ،بوميل...
حتى ّ
أن الشجرة الصغرية تكاد تقبّل تراب األرض
من ثقل أحمالها .يمكن القول إن موسم القطاف
بدأ منــذ ما يقارب األســبوع أو أكثر ،وأرســل
اصحاب البساتني صناديق الحمضيات إىل األسواق
واملحالت للبيع ،مســتغ ّلني الوقت ،ال ســيّما ّ
وأن
الحمضيات اآلتية من سوريا بدأت تزاحم املوسم
املحيل وتضاربه يف األسواق.
أمــا البعض اآلخر فــا يــزال يرتيّث حتى
منتصف الشــهر طمعا ً بأن يرشب الشجر مزيدا ً
من املطر فتزداد كميات العصري يف حبيباتهّ .
لكن
هؤالء يفعلون ذلك مع علمهم ّ
بأن السوق سيكون
إىل حينه قــد أُغرق بالحامض والليمون الذي يباع
الكيلو منه اآلن بـ  12ألف لرية لبنانية وسيصبح
ربما بنصف هذا السعر.
ويقول رشــيد قمر الدين ،صاحب بســتان
حمضيات ،لـ»نداء الوطن»« :بدأنا موسمنا باكرا ً
ولكنه موس ٌم ناضج وممتاز ووفري ،والحمضيات
ٌ
معــروف عنها بأنّها مــن أفضل أنواع
الع ّكارية
الحمضيات والك ّل يشــهد لها وبهــا» .أضاف:

مناشدة لوزير الزراعة بوقف االستيراد من الخارج

مســـاحة حـــرّة

هل ستكون الذكرى الـ33
بداية نهوض لبنان من كبوته؟
منيـــف الخطــــيب

(*)

ّ
إن الخروج من املحنة القاسية يقتيض إعادة الدور ملؤسسات
الدولة واسرتجاع ســيادتها والتقيّد بأحكام القوانني والدستور
وتحقيــق العدالة ،وذلك عــر اتخاذ اجــراءات عامة ورسيعة
لتصويب النهج واملسار ،أهمها:
اوالً :املبادرة الرسيعة باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية ّ
ألن
خلو سدة الرئاسة أمر خطري يؤدي إىل الفوىض والضياع واالنهيار.
ثانياً :يجب أن تكون الدولة صاحبة القرار عىل كامل أراضيها
وحدودها وشعبها ومؤسساتها.
ثالثاً :لبنان بلد عربي الهوية واالنتماء وعليه أن يتعاون مع
أشقائه ليكونوا سندا ً وعونا ً له ليخرج من محنته.
رابعاً :وجوب ايجــاد قانون انتخابات عادل ينســجم مع
أحكام الدســتور املنبثق عن «وثيقة الوفاق الوطني» أي دستور
«الطائف» ،الذي يعترب ّ
أن الشــعب مصدر الســلطات وصاحب
السيادة يمارسها عرب املؤسسات الرسمية.
ّ
إن وثيقــة «الطائف» كانت وليدة مخاض عســر وصعب
ّ
ســمي
ومعقد ،واتفاق ضمني يفيد بأنّه مقابل املوافقة عىل ما
ّ
باإلصالحات الدستورية التي قضت بنقل بعض صالحيات رئيس
الجمهورية اىل مجلس الوزراء مجتمعــا ً واعتماد مبدأ املناصفة
يف املقاعد النيابية ،يجــب أن يكون قانــون االنتخابات مريحا ً

«األســعار مع البداية مقبولة بشكل عام ولكننا
نخىش املضاربة الخارجية من مواســم أق ّل جودة
بكثري من حمضيات عــكار ،ولكنّها وبمج ّرد أن
يبدأ موسمنا تُغرق السوق املحيل ،وهنا نسأل أين
دور وزارة الزراعة يف الحفاظ عىل مواســم لبنان
وحمايتها من املضاربة؟ لقد تك ّلفنا الكثري يف الريّ
والرش والتســميد والتشحيل وكل أشكال العناية
املطلوبة يف ظل ارتفاع رهيب للدوالر وال نريد أكثر
من أن نسرت ّد أتعابنا»ِ .
وأم َل قمرالدين يف أن يُفتح
ســوق التصدير إىل دول الخليــج العربي مجدّداً،
«فلدينا موســ ٌم رائــع نفتخر بــه والتصدير إىل
الخارج سرييح املزارع ويساعده عىل الصمود».
وتحت ّل زراعة الحمضيــات مكانة مرموقة
يف ســهل عكار بأصنافها املتعــدّدة ،اذ تعترب من
الزراعات الرئيسية التي تعتمد عليها نسبة كبرية
من أبنــاء املنطقة ،وترتكز يف بلــدات :تلمعيان،
القليعات ،تلحياة ،تلعبــاس ،بالنة الحيصة ،تل
اندي ،تلبرية ،املســعودية وغريها .وتشــغل هذه
الزراعة مســاحات شاســعة من أرايض عكار ال
سيّما يف سهله وساحله ،حيث كانت تش ّكل لوحدها
يف السابق ما نسبته  70%من أرايض السهل ،غري
ّ
أن هذه املساحة تق ّلصت بعدما هجرها مزارعون
نحــو زراعات أخرى نتيجة الكســاد الذي عانت
منه يف السنوات األخرية واملضاربة الكبرية وتدنّي
األســعار .وتع ُّد الحمضيات العكارية من األنواع
املمتازة ،ويمكن القول ّ
إن السوق املحيل هو الوحيد
املتاح للترصيف حاليــاً ،و»العجلة يف القطاف»،
كما يؤكد مزارعون ،هي لكي ال يضطروا إىل بيعه
بأبخس األسعار.

للمســيحيني ما يتيح لهم اختيار ممثليهــم بحرية .وعىل هذا
األساس وافقت غالبية القيادات املســيحية السياسية والدينية
وأبرزها البطريرك املاروني بطرس صفري .وقد كان النائب جورج
ســعادة رئيس حزب «الكتائب» يف حينه ،صلة الوصل مع بعض
زمالئه ،إىل جانب النائب ادمون رزق املرشّ ع الدستوري.
من املؤســف أنّه ت ّم نقض هذا االتفــاق والتحايل عليه يف
كل قوانني االنتخابات التي وضعت منــذ «الطائف» حتى اليوم،
وصارت الدولة مجموعة كانتونات مصغرة يعمها الفساد والظلم
وانعدام العدالة ...مــع ّ
أن اإلصالح يبدأ باعتماد قانون انتخابات
عادل.
الوطنــي عىل ّ
لقد ّ
أن الدائرة االنتخابية
نصت وثيقة الوفاق
ّ
هي املحافظة بعد اعادة النظر بالتقسيمات االدارية وكان التوجّ ه
واالتفاق يف حينه أن يصبح القضاء محافظة بعد تقسيم األقضية
الكربى ،بحيث ال يق ّل عدد املقاعــد يف الدائرة االنتخابية الواحدة
عن اثنني وال يزيد عن أربعة ،وأن يرتاوح عدد الدوائر بني  30و34
دائرة حني كان عدد املقاعد  .108وبعدما أصبح العدد  128فمن
املفرتض أن يزداد عدد الدوائر ليكون هناك عدالة وحسن تمثيل،
ليكــون القانون منطلقا ً لتطبيق «الطائــف» بكافة مندرجاته.
عندها تكون بداية النهوض واالنطالق .وأخريا ً نشري إىل ّ
أن لبنان
الفاعل والدور املسيحي هما مصلحة عربية.
(*) نائب سابق

"دوالب سيارة" يح ّول الهرمل
"ساحة حرب"
بعلبــــك ـ عيســـى يحيـــى

حاســما ً وحازما ً كان قرار قائد الجيش العماد جــوزاف عون منذ أيام بعدم
الســماح بزعزعة الوضع األمني ،وصون اإلســتقرار يف ظل الفراغ الرئايس ،وهو
األمر الذي اعتمده الجيــش مرارا ً وتكرارا ً يف بعلبك  -الهرمــل حيث ترتفع وترية
اإلشكاالت بني الحني واآلخر لتزيد قلق األهايل.
أشــهر يف البقاع الشــمايل ،خلية نحل عىل
لم يهدأ الجيش وعنارصه عىل مدى
ٍ
الطرقات ،وعند وقوع اشكاالت مس ّلحة واطالق نار ،بهدف تعزيز الخطط األمنية
واملداهمات ،وقد أفرزت واقعا ً أمنيا ً جديدا ً يف املنطقة كان عنوانه عىل مدى الصيف
هدوءا ً وارتياحا ً أمنيني خالفا ً للسنوات املاضية.
وفيما لــم تخ ُل املحافظة من إشــكاالت بني العائالت والعشــائر أو األفراد،
ً
إضافة اىل رضب
استعملت فيها مختلف األســلحة ،كان الجيش يعمل عىل ح ّلها،
أوكار تجّ ار املخدرات والعصابات.
ومع ارتفاع منسوب التوتر بعد انقضاء والية رئيس الجمهورية ،رفع الجيش
جهوزيته وكثّف دورياته واجراءاته ال ســيما يف بعلبك الهرمل التي شــهدت امس
اشكاال ً مســلحا ً ألكثر من ساعة اســتعملت فيه االســلحة الرشاشة والقذائف
الصاروخية ،حيث أصبحت املدينة أشبه بساحة حرب.
ويف التفاصيل أن خالفا ً وقع بني عشريتي ح .و ع .حول تصليح دوالب سيارة،
وعىل الفور بدأ مسلحون من الطرفني تبادل اطالق نار كثيف يف محيط حي الوقف،
قبل أن يطلقوا النار عىل سيارة كانت تم ّر يف الساحة ،ما أدى إىل إصابة مواطن من
عائلة س .عن طريق الخطأ ،بعد اصابة شــخص من آل ع .بفِ عل اطالق النار عىل
محله ،ونُقل الجريحان إىل مستشفيات املدينة للعالج.
وعىل األثر ،بدأ الجيش اللبناني عملية دهم واســعة ملنازل مطلقي النار ّ
ونفذ
انتشــارا ً كثيفا ً يف ســاحة البلدة وضمن حي املرح وحي الجامع اللذين تقطنهما
العشــرتان ،وأســفرت املداهمات عن توقيف أحد مطلقي النار من آل ح ،.فيما
واصل مالحقة آخرين وسط حالة توتر تسود املدينة.

تحـــت المجـــهر
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تسمية ميليشيا «"مبهبطة"» على "«الحرس القديم"»

هل يستخدم باسيل عسكريًا العناصر التي كانت
لصيقة به أيام القصر؟

حين تقف مجموعة وتقول «مناكل راس الحيّة» ويهجم
«حراسها» عند «نصاص الليالي» على شقق ليلصقوا صور
«فخامة الرئيس السابق» ثم يعودون ويدخلون الى صحف
ويجبرون العاملين فيها على اإلعتذار مرددين« :لن نسكت
بعد اليوم» ويدورون ويتبجحون وفي أيديهم أسلحة
تتحرك في كل اتجاه هواه ليس على هواهم ...نكون
أمام عصابة .فهل نجح التيار الوطني الحرّ ،الذي فشل
فش ً
ال ذريعا في السياسة ،في بعث عصابة مسلحة؟
إيــي محفوض اعترب حــراك الحرس
نـــوال نـــصـــر
القديم  -أو الجديــد « -فوفاش» .غريه ال.
كأننا يف جهنم الحمراء ...فجأة صدرت
هناك من رأى أن اإلســتعراض الذي مارسه
رس وبدأ الهجوم .عراك وشتائم ورضب
هؤالء وتــى اســتعراض إنتقــال رئيس
كلمة ّ
وصوت ينادي :فوتوا ّ
ٌ
هل .الحرس
رصاص
الجمهورية السابق من بعبدا اىل الرابيه ييش
بأن شيئا ً ما ي ّ
ُحض .والسؤال هنا :إذا صحّ
القديم يف «أم تي يف» .نابليون بونابرت كان
لديه حرس قديم .األباطرة الفرنسيون كان
أن هناك نية ما بذلك فهل يملك التيار العوني
لديهم حرس قديم .والتيــار الوطني الح ّر
القــدرة عىل التنفيذ؟ هنــاك ترقب لكل ما
لديه حــرس قديم .وشــتان ما بني حرس
حدث ويحدث .فحني يستعرض التيار قوته
وحرس .فهل تحوّل دور الحرس القديم الذي
«الشعبية» أوال ً ثم يعمل عىل استعراض قوته
اإلعرتاضية بالسالح ثانيا ً
نشأ ليدعم التيار ورئيس
التيار وع ّم رئيس التيار اىل
يكون يســتعد لتشكيل
عصابة مسلحة؟ سؤا ٌل لم
حالة إنقالبية .هكذا هو
يهدأ منذ موقعة النقاش -ميشال عون الذي يتهم ميشال عون حني تتأزم
الرابيه.
"القوات" بأنها ميليشيا  -أموره السياسية يلجأ اىل
هؤالء «يأكلون رأس ويدعم ميليشيات  -متهم أوضاع عســكرية يقلب
بها الطاولــة غري مبال
الحيّة» .هــذا ما يعلنون تياره بأنه ي ّ
ُشكل عصابة
عنه .فما معنى أكل رأس
بالعواقــب .واليوم ،فقد
الحيّة؟ تختلف معاني وحكم تناول الثعابني
رئيس الجمهورية السابق سلطته السياسية
واألفاعي يف املقوالت الشعبية والفتاوى وإذا
وقوته العسكرية وما عاد يملك صالحية أمر
استثنينا مذاق الصينيني نجد انه «ال يجوز
الجيش اللبناني .وهو كان عارفا ً بما ستؤول
أكل لحوم الحيات والثعابني ال ألجل التداوي
إليــه الحال منذ كان يف بعبــدا لذلك أعطى
وال لغريه من األغراض».
الضوء األخــر لقيامة الحرس القديم من
املوت من اجل أن تكون ذراع العهد «املزروك»
قبل  30ترشين وبعد إنتهاء والية فخامته.
أقل من ميليشيا
فلنســأل أمني عام لقــاء الجمهورية
ما يهمنا هــو :ما دور هــؤالء «آكيل
حاليا ً والرجل الذي عارص ميشــال عون يف
الحيــات» -الذين يحبــون أن يطلقوا عىل
تســعينات القرن املايض نجيب زوين :هل
أنفسهم صفة «أرشف الناس» أسوة بمقولة
يمكننا القول اليــوم أن التيار الوطني الح ّر
ســيد «حزب الله» اىل جمهــوره  -يف األيام
املقبلة؟ هل نحن بالفعل أمام تنظيم مسلح
قديم أو نحن أمام تنظيم مسلح جديد؟
سألنا من يعرف التيار ،عن كثب ،ومن
تع ّرف عليه الحقاً :هل حراك الحرس القديم
 بالقوّة  -يفــرض أن يُعطى أبعادا ً أم هومجرد جعجعة بال طحني؟ هناك من اختار
رسم ابتسامة عند طرح السؤال مثل املحامي
إييل محفوض قائال« :األبعاد التفســرية
التي يفــرض أن نعطيها لترصفات هؤالء
بســيكولوجية نفسية ونبحث لها عن دواء
وطبيب وما عدا ذلك مجــرد فقاعة هواء»
يضيف «ال تصلح كلمة ميليشيا عىل هؤالء
ألن امليليشيا إذا حملت السالح تعرف كيف
تســتخدمه .تسمية ميليشــيا «مبهبطة»
عليهم» .ويســتطرد «ما أريد قوله هو أن
هؤالء يستعدون ألعمال الشغب وما فعلوه
يف «أم تي يف» عرفت به األجهزة قبل ليلة».
يستخدم لغة رفع األصبع

استخدام الشعب أو ً
ال

يحبون اإلستعراض

ملصقات

لزوم التخييم

بات يملك ميليشيا مسلحة؟ يعود زوين اىل
الوراء قليالً ليقــول :قىض فخامة الرئيس
ميشــال عون ستة أعوام يف بعبدا كانت من
حســن اىل سيئ اىل أســوأ اىل جهنم اىل قعر
جهنم» يضيف «يوم قام ميشال عون باتفاق
مار مخايل مع «حزب اللــه» كان آتيا ً من
أربعني عاما ً من النضال .وعون لطاملا كان
القائد امللهم لجربان باسيل يف حني أن األخري
ال يزال حتى اللحظة يتعلم كيف يحكم .وهذا
يعني أن اإلتفاق بني «حزب الله» وميشــال
عون جرى بناء عىل تاريخ الجنرال -بغض
النظر عن قبض الحزب ثمنه  -بينما جربان
باسيل جديد عىل اللعبة ورأى أن الحزب الذي
دعم عمه يف السياســة قد يدعمه إذا أثبت
قوته .والســاح قوّة ونفوذ .من هنا بدأت
فكرة امليليشيا أو لنقل العصابة».
يعرف زويــن عددا ً من عنارص الحرس
القديــم ويقــول عنهــم «بعــض هؤالء
«كويسني» لكن ُغ ّرر بهم .هؤالء ليسوا أبدا

معنويات ويبقون اىل جانبه» .لكن هل هذا
ض ّد جربان باســيل لكــن ترصفات جربان
يجوز؟ يجيب «ميشال عون قادر عىل تركيب
«ضيّعت كل البوصلــة وكل الدني» .يف كل
دينة الج ّرة كما يشاء» .حصل جربان باسيل
حــال ،الحاكم املطلق هو ميشــال عون ال
عىل مقومات الصمــود يف املرحلة القادمة.
جربان باسيل .عون هو من يأخذ القرارات
فخامته أمنها له .وصديق الجنرال السابق
شــخصيا ً وما يراه مناســبا ً ســيكون».
ال يوافــق عىل تســمية «ميليشــيا» حني
ويســتطرد« :الحرس القديم هم من وقفوا
يُحكى عن ما نشهده من «حركات عونية»
اىل جانب ميشــال عون عام  1988و1987
ويقول «هؤالء ال يشكلون ما يصح تسميته
و 1986عــى تلة «تالت تمانــات» وضهر
بامليليشــيا بل هم جماعة مسلحة خارجة
الوحش وأنصار الجيش .وهؤالء يكونون مع
عن القانون.
جربان أو مع سواه بحسب مشيئة الجنرال».
نعود اىل الحرس القديم لنســأل زوين:
هل علينــا أن نميز بــن عصابات جربان
زودة مرافقين
والحرس القديم؟ يجيب «مضت عىل وجود
ماذا يمكن أن يفعله هــؤالء؟ ما هي
الحرس القديم أعوام عديدة وعددهم ال يزيد
قدراتهم؟ وماذا عن كل الكالم الذي سمعناه
عن مئتي عنرص .دور هؤالء مثل دور اللقمة
يف األيام القليلة املاضية عن ميليشيا باسيلية
جديدة؟ يجيب زويــن« :هناك أمر لم ينتبه
يف البطن «مفتاح البطن لقمة ومفتاح الرشّ
كلمــة» .يعني برأي زوين ســيكون هناك
إليه كثريون وهو أن جربان كان يستعمل-
تكامل بني رصاخ الحــرس القديم وحراك
ويســتفيد -من أجهزة الدولة طوال ستة
املجموعات املسلحة .لن نشهد عىل األرجح
أعوام حكمها عمّ ه .وهو لو أراد أن ينتقل من
إقامة متاريــس وحروب
غرفة اىل أخرى داخل منزله
لكــن «زعرنــات» وهي
كانت ترافقه أربع مدرعات
خطرية.
وثالثة جيبات وقوة مؤللة.
األجهزة كانت تعلم
ميشــال عون الذي
وما أخشــاه أن يكون قد
أصبح قادرا ً عىل التأثري عىل باستعدادات يقوم بها يتهم القوات بأنها ميليشيا
بعض العسكر الذين كانوا الحرس القديم القتحام  -ويدعم ميليشيات  -متهم
تياره بأنه يُش ّكل عصابة.
اىل جانبه طوال تلك الفرتة.
تلفزيون المر ّ
والسؤال ،هل «حزب الله»
هناك مخاوف حقيقية من
راض؟ هل هو داعم؟ هل هو مبارك؟ نكاد
ذلك .وخصوصا ً لجهة العســكر اللصيقني
ال نسأل أحدا ً إال ويجيبنا متطرقا ً اىل رسايا
بالجهاز الــذي يقوده اللواء أنطوان صليبا»
املقاومة« .حزب الله» أراد منذ البداية توزيع
ويلفت زوين اىل أمر آخــر« :قبل أن يغادر
ميشال عون القرص ّ
مسلحيه باسم رسايا املقاومة يف عكار ويف
وقع قرارا ً زاد بموجبه
خلده ويف بــروت ويف كل مكان .وهو يقوم
عدد مرافقي رؤساء الجمهورية ثالث مرات.
بـ»قبة باط» إذا كانت مصلحته تتالءم مع
يعني إذا كانت حصتــه  12مرافقا ً أصبح
ذلك .وإذا كان وجود ميشال عون يف القرص
العدد خمسني .ميشال عون سيستفيد من
خدم الحــزب وقوّض ركائــز الدولة فإن
عرشة عنارص عىل األكثر يف حني أن الباقني
الحزب يســتفيد من كل فوىض تحصل .ما
ســيصبحون من ّ
حصة باســيل يمنحونه
يهم «حزب الله» أن يبقى ممســكا ً باللعبة
والبقية مجرد ماريونيت .هذا ما قاله نجيب
زوين.
إيــي محفــوض من جهته يــرى أن
طموح عنارص «عصابات جــران» حاليا ً
أن تصبح جــزءا ً من رسايا املقاومة ويقول
«األمن ســاح ذو حدين« .حزب الله» يعلم
ذلك ،لكنه مستعد العتماد معادلة جديدة إذا
ارتأى األمر ،من خالل توتري الداخل ،فتنهمك
األطراف يف مشــاحنات وتفاصيل داخلية
ويهتم هو بالشؤون األكرب .هو يعتمد عادة
هذه النمطية.
يبقى أن الوضع ليس بخري .القلق كبري.
لكن قائد الجيش جــوزاف عون قال كلمة
اعتربت جامدة موجهة اىل أطراف عدة« :لن
أسمح باللعب باألمن» .عساه خرياً.

نائب "جديد" ...وحرس "قديم"
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إنجاز طبّي بمشاركة لبنانية

د .مروى زين :جرعة أمل لمرضى الكلى

إنجاز جديد يضاف الى سلسلة اإلبتكارات اللبنانية .فقد ّ
تم اإلعالن
منذ فترة قصيرة عن جرعة أمل جديدة لمرضى الكلى في العالم،
ضمن ابتكار جديد بمشاركة فريق عمل لبناني ،من بينه الطبيبة
ّ
اللبنانية
المتخصصة في علم السموم الدكتورة مروى زين،
وبالتعاون مع المهندس الميكانيكي سامي داغر وفريق عمل
مساعد .مع اإلشارة الى ّ
أن هذا اإلبتكار يأتي كي يستكمل التجارب
ريــــــتــــــا ابــــــراهــــــيــــــم فــــــريــــــد
ّ
يشكل بدي ً
ال
هل يمكن أن نعتبر أنّ هذا اإلبتكار
للمريض عن إجراء جلسات غسيل للكلى أو عن
البحث عن كلية جديدة لزرعها؟
طبعاً .وأكثر من ذلك ،يمكن القول إنّه يشــ ّكل حالً
وليس فقط بديالً .كما نعلم أ ّن غسيل الكىل أو حتى زرع
الكلية الجديدة ،هما بالنسبة للمريض عبارة عن عملية
ّ
موقتة .فخالل مرحلة الغسيل ،تتع ّرض الكلية للتلف مع
الوقت ،وســيحتاج املريض اىل البحث عن كلية لزرعها.
وحتى لو أجريت عملية الزرع ،قد يصل املريض اىل مرحلة
ســيحتاج فيها مجدّدا ً اىل إجراء غسيل للكىل ،أو البحث
عن كلية جديدة غري التي زرعها .بالتايل فهذا اإلبتكار هو
بديل فعّ ال بالتأكيد ،وح ّل نهائي ملعاناة املرىض الذين لن
يحتاجوا بعد ذلك اىل إجراء عملية غسيل كىل.
على صعيد تناول األدوية والوقاية الصحية،
ماذا سيتغيّر في حياة مرضى الكلى بعد هذا
اإلبتكار؟
من خالل هذا اإلبتكار ،نجحنا يف أن نعزل الخاليا
املوجودة داخل الكلية اإلصطناعية عن الجســم الذي
وهنا نقطة القوة فيه .وحيث ّ
تعتربه غريبا ً عنهاُ .
أن
هذه الخاليا باتت معزولة عــن جهاز املناعة ،بالتايل
جسم املريض لن يتعامل مع الكلية اإلصطناعية عىل
أنها كائن دخيل ،لذلك لــن يحاربها .كما ّ
أن املريض
لــن يحتاج اىل تناول أدوية للمناعــة كما هي الحال
بالنســبة للكلية التي يحصلون عليها من شــخص

السابقة على الكليات االصطناعية ،التي كانت الدراسات حولها قد
بدأت منذ حوالى عشر سنوات .وهو عبارة عن فيلتر حيوي للكلى
االصطناعية ،يتيح لها أن تحافظ على وظائف الكلية الطبيعية.
«نداء الوطن» تواصلت مع دكتورة مروى زين ،التي شرحت أكثر عن
أهمية هذا اإلبتكار ،وكيف من شأنه أن يساعد على تخفيف
معاناة مرضى الكلى.

آخر ،كما أنهم لن يكونــوا مضطرين كذلك اىل تناول
أدوية لسيالن الدم .فهذه الكلية اإلصطناعية ستعمل
يف جسم املريض تماما ً مثل الكلية الطبيعية.
ّ
سيخفف األعباء
على الصعيد المادي ،كيف
اإلقتصادية والتكاليف الباهظة التي يتكبّدها
ً
عادة المرضى؟
ال يمكنني اإلجابة عن مســألة التكلفة املادية،
فلســنا نحن من ابتكر الكلية اإلصطناعية ،وفعليا ً
نحن نجحنا يف أن نتمّ م ونكمل الدراسات التي كانت
قد أجريت يف السابق .لكن بالطبع سيكون لنا رأي يف
مسألة تحديد األسعار ،كوننا جزءا ً من هذا املرشوع.
ال يمكنني أن أعطي جوابا ً اآلن بخصوص الســعر،
ألننا لم نصل بعــد اىل املرحلة النهائية من التجارب،
والتي ما زالت تحتاج اىل وقت إضايف إلنجازها.
ماذا عن فريق العمل وهل يتألف كلّه من
اللبنانيين؟
الفريق الذي شارك يف ابتكار الفيلرت الحيوي هو
لبنانيّ .
لكن الدراســات عىل بقية األجزاء من الكلية
االصطناعية شــارك فيها فريق أجنبي .مع اإلشارة
اىل ّ
وصل بيننا
أن املهندس سامي داغر شــ ّكل صلة
ٍ
كفريق لبناني وبني الفريق األجنبي.
هل حصل تواصل بينكم وبين وزارة الصحة
اللبنانية كي يستفيد لبنان من هذا اإلختراع؟
طبعا ً أبلغنا الوزارة عن هــذا اإلبتكار .عىل أمل

شيرين تعود للمنافسة في الرياض

أن يت ّم التواصــل معها مجددا ً يف املرحلة املقبلة حني
يصبح هذا املنتج متوافراً.
في ظل االنهيار واالحباط الذي نعاني منه ،ماذا
يعني لك كطبيبة «لبنانية» أن ّ
تحققي هذا اإلنجاز
الذي يساهم في تخفيف معاناة آالف المرضى؟
يعاني أكثر من  850مليون شخص حول العالم
من أمراض الكىل ،بني من يجرون الغســيل أو الذين

يبحثون عن كلية جديدة لزرعها ،وبني املرىض الذين
أدرجوا أســماءهم عىل الئحة اإلنتظــار لزرع كلية
جديدة .ولألسف ،نشــهد حاالت وفاة بشكل يومي
لعدد كبري من املرىض .لذلك ،يع ّد هذا اإلبتكار بمثابة
أمل لهؤالء األشخاص يف كل دول العالم ،وليس فقط
يف لبنان .لكنّنا كفريــق عمل لبناني يعت ّز بلبنانيته،
أحببنا أن نعلن عن هــذا اإلبتكار من داخل األرايض
اللبنانية وليس من دولة أخرى ،كتعبري عن فخرنا.

جوزيف عطية ضيف "غنّيلي بالجو"
يطــ ّل الفنان جوزيف عطية ضيفــا ً يف برنامج «غنييل
بالجو» مع وســام بريدي عــى  MBC1و MBCالعراق و
 .MBC5حيث يتحدث عن أمور كثرية عىل املســتويَني الفني
واإلنســاني ،ويتناول موضوع العائلة والحياة ومشــواره
الغنائي ومحطات مختلفة من تجربته الفنية.
يُشــار إىل أن الربنامج يُعرض كل يوم اثنني يف تمام
الســاعة  10:00ليال ً بتوقيت الســعودية عىل ،MBC1
والساعة  11:00ليال ً بتوقيت العراق عىل « MBCالعراق»،
وكل ســبت عىل شاشــة  MBC5الســاعة  8:30مسا ًء
بتوقيت الرباط.

من اململكة العربية الســعودية والرياض بالتحديد ،تنطلق فعاليات
الدورة الجديدة من توزيع جوائز  Joy Awardsالتي تُعترب املنافس األكرب
لصنّاع الرتفيه بالوطن العربي .تتنافس الفنانة إليسا وشريين عبد الوهاب
ونانيس عجرم وأصالة ومرييام فارس ونجوى كرم عىل نيل لقب «أفضل
فنانة عربية» و»أفضل أغنية» .وتواجد اســم البوب ستار رامي عياش
ضمن قائمــة أفضل ممثل عربي عن دوره يف مسلســل «العني بالعني»
ً
بداية من قيص خويل وتيم حسن حتى باسل خياط.
لينافس كبار النجوم،
كما شاركت كل من كاريس بشــار عن دورها بمسلسل «كرس عظم»
و»ستيليتو» وماغي بو غصن عن «للموت» وهدى حسني ونادين نسيب
نجيم ضمن املنافسات أيضا ً عىل لقب األفضل دراميا ً لهذا العام.

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

قضايا مالية واستثمارية،
وحديث عن مضاربات وتدخل
إحدى السلطات يف تحديد
وجهة مسارك.

يكون الرشيك مهتمّ ا ً بك ج ّدا ً
ويُظهر لك محبّته ويسعى لكسب
قلبك وممارسة سحره عليك.

ال تكن مرتاخيا ً أمام العثرات،
فأنت لم تعرف يوما ً املستحيل
أو االستسالم بسبب عزيمتك
الصلبة وقدرتك عىل املواجهة.

غيوم بسيطة تهدّد العالقة
مع الرشيكّ ،
لكن بعض الصرب
سيؤدّي حتما ً إىل تصويب
البوصلة مجدداً.

ممتلكات مشرتكة أو عقارات
أو أعمال أو تغيري للمنزل،
ونجاح يف خطوة مهمة بعد
دراستها مع املعنيني.

طي
إذا كنت مرغما ً عىل ّ
صفحة املايض فإن الرشيك
لن يصدمك أو يخيّب أملك ،بل
يشجعك عىل ذلك.

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

كن عىل تواصل دائم مع
الحبيب ،وتفهّ م مشاعره وحاول
أن تخفف من همومه وتعرف
منه حقيقة ما يحصل معه.

يمكنك املغامرة وإحداث تغيري
ملصلحتك ،الدعم ال بد آت وتتلقى
مفاجأة تفرحك.

هدوؤك الكبري هذه الفرتة يُشعر
من حولك بالقلق عليك .هناك من
يحاول مساعدتك لكنك تترصف
بطريقة تجعله يبتعد عنك.

يوم مناسب لالرتباطات املهمّ ة
والرئيسية ،ولن تخذلك النتائج
بل ستكون عىل قدر طموحاتك.

تتبادل مع الرشيك أخلص
املشاعر ألنّك مطمنئ البال
ومرتاح الضمري ،فال عجب إذا
قدمت بعض التنازالت إلرضائه.

نقاشات حادة مع الزمالء
حول موضوع مصرييّ ،
لكن
النهاية إيجابية خالفا ً لنيات
بعضهم السيئة.
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MOVIES

OUR RATING

...Attack on Finland
ممتع رغم أحداثه التقليدية

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يدخــل فيلــم ( Attack on Finlandهجوم
عىل فنلندا) للمخرج أكــو لوهيميز يف خانة أفالم
الحركة والتشــويق التقليدية ،حيث تكون شبكة
الخداع السيايس عابرة للحدود .العمل مقتبس من
رواية  12/6للكاتــب إيلكا ريميس ،وتحتدم فيه
األحداث حني يقرر إرهابيون اســتغالل االحتفال
بعيد اســتقالل فنلندا يف القــر الرئايس لنرش
الفوىض .عنــد أخذ الرئيس الفنلنــدي وضيوفه
املرموقني كرهائن ،يتم استدعاء الضابط يف جهاز
األمن« ،ماكس تانري» (جاســر باكونني) ،للعب
املفاوض.
دور
ِ
يكون «تانري» عضوا ً يف قســم عمليات الرشطة
املشرتكة يف االتحاد األوروبي ،وهو مكتب متخصص
بتهديدات األمن الســيرباني .هو عاد للتو إىل فنلندا
بعد تعثّــر غري متوقع ملهمة ُك ّلــف بها مع العميلة
«سيلفيا مادسن» (نانا بلونديل) .تبدأ املهمة الجديدة
بطريقة واعدة ،فيطلق اإلرهابي األســايس «فاسا
يانكوفيتش» (سفريير غودناسون) رساح عدد من
الرهائن رسيعاً ،لكنه يحتفظ بالشخصيات املرموقة
ورسعان ما يدرك «تانري» أن املشكلة ال تقترص عىل
أزمة رهائن بسيطة.

قد تكون أزمــة الرهائن الحــدث الذي يجذب
املشــاهدين ،لكن يبدو الفيلم أقرب إىل أعمال مثل
( White House Downســقوط البيت األبيض) و
( Olympus Has Fallenســقوط األوملبوس) ،بدل
أن يشبه سلســلة ( Die Hardاملوت الصعب) .حني
يبدأ «تانري» مهمة رسية ملطــاردة املذنبني ،يعرض
الفيلــم جميع مشــاهد الحركة املتوقعــة .تتعدد
األحداث املألوفة يف هذا النــوع من القصص ،منها
مشاهد يرتدي فيها الرهائن مالبس املجرمني إلرباك
وكاالت إنفاذ القانون ،ومشهد لييل مشوّق ملطاردة
السيارات ،وتبادل إطالق النار من مسافة قريبة.
قد يتخذ الفيلم مســارا ً تقليديــاً ،لكن يحافظ
نصفــه األول عــى أجواء مشــوّقة بفضــل تعدد
الشــخصيات فيه .باســتثناء «تانري» ،وبدرجة أقل
«سيلفيا» ،ال يمكن الوثوق بأحد .يحمل كل شخص
دوافع قد ال تكــون واضحة طــوال الوقت .يوافق
«يانكوفيتش» مثالً عىل قيــادة هجوم ضد الرئيس
الفنلندي ألسباب مالية وشــخصية يف آن ،وترتبط
العوامل الشخصية بتأثري حرب كوسوفو عىل عائلته،
بما يف ذلك والده املســجون .يف الوقت نفسه ،تبقى
الجهة التي تموّل عملية «يانكوفيتش» خفيّة لفرتة
طويلة .كل ما نعرفه هو أن امرأة غامضة اســمها
«أنيا» (نيكا سافوالينني) جنّدته ،وهي تمثّل منظمة
تملك موارد مالية هائلة.
بما أن كل شــخصية تخفي نواياها الحقيقية
عن اآلخرين ،بما يف ذلك املســؤولون عنها ،ستكون
مشاهدة «تانري» وهو يحاول حل هذه األحجية التي
بشكل غري
يعجز عن رؤيتها بالكامل مغامرة ممتعة
ٍ
متوقع .يقدّم املمثل جاسرب باكونني هذه الشخصية
بجميــع عيوبها ،إذ يبقى «تانــر» متأخرا ً بخطوة
واحدة عن األشــخاص الذين يالحقهــم يف معظم
األوقات .من اإليجابي أيضا ً أن يتمتع بكاريزما كافية

تـــــكـــــريــــــم

إطالق نقابة األيقونوغرافيين

عبدالله نعمان يُكرّم في باريس
مــن ســاحة «فيكتــور
هوغــو» وقاعــة «الــدار»
بالتحديد ،وبحضور حشد من

إصـــــــــــدارات

أهل الثقافــة واإلعالم والفكر،
ك ّرمــت جمعيــة «النهضة»
اللبنانية  -الفرنسية يف باريس
الكاتب عبدالله نعمان (مواليد
 )1947بمناسبة عيده الخامس
والســبعني ،وأيضا ً بمناســبة
مرور  55عاما ً عىل مســرته
األدبية .يوم أصدر كتابه األول
«صمــت البحر» عــام 1968
ُّ
«تشــققات يف
وكتابه الثالثني
تمثــــــــال شارل ديغول»
(منشورات أوريزون  -باريس).
إفتتح رئيــس الجمعية
ميخائيــل
الربوفســور
نرصالدين االحتفال ســاردا ً
مسرية نعمان األدبية الغنية
باملؤلفات الفرنسية والعربية،
واصفــا ً ايــاه بـ»العلماني
الراسخ غري السيايس ،الجريء

يف آرائــه والواقعــي بنتاج
قلمه» .من ثــم تو َّلت الحوار
مــع املحتفى به األســتاذة
يف جامعة «فرســاي» سمر
مكارم األشقر وأدارت حلقة
نقاش واسعة مع الحارضين.
ويف كلمــة مقتضبة شــكر
نعمان الحضور مؤكدا ً تع ّلقه
ببلده الحبيب لبنان وسخطه
عــى الح َّكام فيــه ،موضحا ً
سبب كتابته مواضيع متنوعة
ودقيقة ،مجيبا ً عن أســئلة
كثرية تناولت مسريته األدبية
وشخصيته املتواضعة البعيدة
عن االعالم.
واختتــم اللقــاء بتوقيع
كتابــه األخري وبعــض كتبه
الســابقة التي شــارفت عىل
النفاد بمعظمها من املكتبات.

"دميكة إلويس"

شاكر مهندس حاسوب أردني مُقيم يف اإلمارات .مريفت
طبيبة عظام مرصية مُقيمة يف قطر .جود فتاة سورية الجئة
يف كندا مع والدتها .إلياس مهندس اتصاالت مغربي يعيش يف
أوكرانيا .روان إعالمية من غزة تخ ّرجت من الجامعة ولم تجد
عمالً يُلبّي طموحها .تتم دعوة كل من هؤالء الخمسة ،الذين
ال يعرفون بعضهم ،من مضيف مجهول الهوية .يقبل الجميع
ٍ
أزمات أ َّلمت
الدعوة كونها تلبّي طموحاتهــم وتُخرجهم من
بهم ،وبالتايل لن يســتطيع أي منهم رفضها لقوة ما تحتويه

إلضفاء طابع معارص وممتــع عىل بعض العبارات
املبتذلة مثل «اكتب هــذه التغريدة» عند تفجري أحد
خوادم الحواسيب.
يثبت باكونني قدرته عىل قيادة مشاهد الحركة
والتطورات املحتدمة ،لكن رسعان ما يتخبط الفيلم
مع تقدّم األحداث .يبدأ العمل عىل شكل فيلم متماسك
محوره التشــويق والحركة ،لكنه يعــود ويتعثر يف
أجزائه األخرية .مع تصاعد مشاهد الحركة ،تتفكك
جوانب عدة من القصة .تســتطيع الشخصيات أن
تخرج من املواقف الصعبة رغم محارصتها باألسلحة
واألعداء ،ويتخبط األرشار بطريقة مريعة فجأ ًة مع

أن الفيلم يُصوّرهــم يف البداية كقتلة بارعني .كذلك،
منحى مُربكا ً نظرا ً إىل وفرة الشخصيات
يتخذ العمل
ً
التي يخــدع بعضها بعضاً .وحتــى املحور املرتبط
بمشــاعر «تانري» الخفية تجاه «سيلفيا» ،الزوجة
واألم ،ال يتطور بالشكل املناسب.
يف النهاية ،يبقــى الفيلم ممتعا ً رغم عيوبه عىل
مستوى التشويق .ال يحاول صانعو العمل أن يقدّموا
محتوىً جديــدا ً يف عالم أفالم الحركــة ،بل يريدون
بكل بســاطة أن يطرحوا فيلما ً متماسكا ً يجمع بني
الحركة والتشويق .أحياناً ،تكون هذه العوامل كافية
لجذب املشاهدين.

عُ قد باملركز الكاثوليكي لإلعالم يف جل الديب،
مؤتمر صحايف تخ ّلله إطالق نقابة األيقونوغرافيني
يف لبنان ،بحضــور املستشــار القانوني للنقابة
املحامي جوزف عــاد وأعضاء النقابة وإعالميني،
بمشاركة مدير املركز األب عبده أبو كسم.
ً
بداية ،كلمة لـ»أبو كســم» أشار فيها إىل أن
«إطالق هــذه النقابة يف هذه الظــروف الصعبة
التي يم ّر بهــا لبنان ،هو عالمة رجاء من عالمات
الكنيسة التي تؤسس لبناء لبنان الرسالة».
من جهته ،قال نقيــب األيقونوغرافيني األب
رشبل بو عبود« :يرشفنــا أن نطلق من هذا املنرب
َ
نقابة األيقونوغرافيــن يف لبنان ،وهي
الكريــم،
النقابــة التي لطاملا حَ لمنا بهــا وجعلناها هدفا ً
أولياً ،وبإرصار من بعض الحريصني عىل هذا الفن
املقدَّس وهذا الرتاث العريق للكنيسة» .وشكر «كل
الذين قدَّموا الدَّعم الكامل كي تُبرص هذه النقابة
النور وك ّل الذين آمنوا بأهميّتها».
من جهته ،لفت نائب الرئيس األب أفرام حبتوت
إىل أن «أهــداف النقابة هي جمــع الباحثني وكتّاب
األيقونــات يف لبنان من أجل تبــادل الخربات إلبراز
هذا الفن املقدّس بأبهى حلله وإقامة حلقات حوار،

وندوات دوريّــة تثقيفيّة ،لتســهيل إتقان أبجدية
األيقونة» .ويف الختام ،رشحت املحامية الكنســية
كاتيا الشماس تفاصيل ورشوط االنتساب إىل النقابة
وهي أن يكون املنتسب من الجنسية اللبنانية متمتعا ً
بحقوقــه املدنية كافة ،أن ال يكون ممارســا ً مهنة
تتعارض مع مهنة األيقونوغرافيا ،أت ّم الثامنة عرشة
من العمر ،ال جناية أو حكم عليه ،أن يكون قد كتب
ما ال يقل عن أربعــن أيقونة خالل فرت ٍة ال تقل عن
ثالث ســنوات ،وأن يكون حائزا ً شــهادة من األب
الروحي تفيد أنه ملتزم كنسيا ً وروحياً».

لوليد عودة عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"

من إغراءات :طائرات خاصة ،وسيارات فارهة ،وفرصة حياة
ّ
للرتقي يفوق الخيال ،هذا ما ظنّوه.
جديدة وحلم
يف غمضة عني يجدون أنفسهم يف جزير ٍة نائيةٍ من دون
أية وســيلة لالتصال ،يجمعهم منتجع ســياحي فاخر قيل
لهم أنّه يف جزر املالديف .تصل إىل كل ضيف رسالة مطمئنة،
وبرنامج الرحلة ،وإلزامية تقيّده باملواعيد .يتع ّرض كل منهم
ٍ
موقف يتصل بماضيه ،وكأنّه ال يزال يعيشــه يف حارضه.
إىل
وينىس بعض التفاصيل عن رحلته ،وحياته ،ويحلم مجرباً،

ويدرك أنه يحلم ،ويدخل يف غيبوبة ،ويشــارك أحدهم جسد
اآلخر ،وتخرب األحالم بعضهم بأنّه قد فارق الحياة.
يُخرب املضيــف ضيوفه أن الخروج مــن الجزيرة لن
يحدث قبل أن يدرك النزيل ســبب وجوده عليها .عند هذه
املرحلة يفوز البعض بحياة جديدة ،ولكن البعض اآلخر قد
يدفع الثمن ،ولكن ما عالقة دميكة إلويس أو زهرة الثلج
بما يحدث؟ الجواب يف الرواية التي تســعد كل قارئ يحب
كتب التشويق.
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فوز الجمهوريين قد يفيد بايدن
أصبحت هذه القاعدة شبه ثابتة في السياسة األميركية :يخسر الرئيس األميركي في واليته األولى األغلبية في
ّ
مدمرة أو مسيئة للرئيس،
الكونغرس خالل االنتخابات النصفية األولى في معظم الحاالت .لكن ال تكون هذه النزعة
ال سيما إذا كان يتطلع إلى إعادة انتخابه بعد سنتين.
أن يحصد الجمهوريــون أصواتا ً كافية
مــــــايــــــكــــــل هــــــيــــــرش
لفعل ذلك ،ال ســيما يف مجلس الشيوخ.
ور ّدا ً عــى وعــد مكارثــي بتخفيض
الرضائــب عــى الــركات الكــرى
واألثرياء ،أعلن البيت األبيض وعدد من
خرباء االقتصاد أن هذه الخطوة قد تزيد
يأمل الرئيس األمريكي جو بايدن يف
التضخم سوءاً.
تحقيق هذه النتيجة حتماً ،فيما يواجه
أطلق الجمهوريون مقاربات متطرفة
َ
مجلس
احتمال خسارة األغلبية يف أحد
من هذا النوع ضد أوباما .يف العام ،2010
الكونغرس أو املجلسني معا ً يف  8ترشين
أعلن زعيم األغلبية يف مجلس الشــيوخ،
الثاني .يف غضون ذلك ،بدأ تجدّد املواجهة
ميتــش ماكونيل (قد يســرجع منصبه
ّ
مع خصمه السابق دونالد ترامب يلوح
بسن
قريباً) ،أن هدفه األســايس ال يتعلق
يف األفق.
القوانني ،بل بمنــع إعادة انتخاب أوباما.
يتعلق أكــر تهديد عىل فرص بايدن
لكن أعطت تلك املقاربة نتائج عكسية ضد
بالوضع االقتصادي .أرشف سلفه باراك
الجمهوريني حني حاولــوا إعاقة معظم
أوباما عــى تعايف البلد مــن ركود حاد،
مبــادرات أوباما .كذلك ،حــاول النائب
وقــاده إىل مرحلة من التجدد االقتصادي
داريل عيىس ،الذي كان حينها رئيس لجنة
حيث يبقى مســتوى التضخم محدوداً.
اإلرشاف عىل اإلصالح الحكومي يف مجلس
لكن يواجه بايدن ركودا ً متوقعا ً يف العام
النواب ،أن يعزل أوبامــا بأي ثمن ،لكنه
 2023وما بعده عــى األرجح ،ويتعامل
فشــل يف جميع محاوالته ولم يطرح أي
مع واحدة من أســوأ حــاالت التضخم
أدلة عىل فساد الرئيس ،مع أنه وَعَ د بذلك.
منذ أربعة عقود .إذا اســتمرت مشكلة
هذه التجاوزات كلها ك ّلفت الجمهوريني
التضخم ،قد يجعلها الحزب الجمهوري
الكثري يف أوســاط الناخبني املستقلني يف
محور حملته يف السنتَني املقبلتَني .تتعلق
انتخابات العام .2012
مســألة شــائكة أخرى بعامل العمر.
من املنطقــي أن تتحقق نتيجة
بحلــول االنتخابات القادمــة يف العام
مماثلة هــذه املرة أيضــاً .قد يثبت
 ،2024ســيبلغ بايدن  81عاما ً ويصبح
النائب الجمهوري جيم جوردن (داعم
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ّ
يرتشح لوالية ثانية.
أكرب رئيس
رشس لرتامب مــن «تجمّ ع الحرية»،
ّ
ّ
إىل بايــدن بقدر ما يتوقــع البعض .عىل
الجمهوريــون من مؤيدي اســتعمال
والديمقراطي يُجمعان عىل دعم أوكرانيا.
يرتقب الحلفاء األوروبيون انتخابات
ومرشح لرئاسة اللجنة القضائية يف
غرار مــا حصل يف العــام  ،2010يتعهد
القوة ضد الصني ،من أمثال السيناتور
لكني أظن أن هذا األمل قد يكون ساذجاً.
 8ترشيــن الثاني بحذر ،فيما تســتمر
مجلس النواب إذا حصد الجمهوريون
أبرز املســؤولني الجمهوريني من اليمني
جوش هويل ،حلفاء واشــنطن بسبب
إذا وصل الجمهوريون إىل السلطة ،ال شك
خالفاتهم حــول دعم أوكرانيــا .بدأت
األغلبية) أنه نسخة جديدة من عيىس،
فيطلق وعودا ً كثرية وال يحقق شــيئا ً
املتطرف اليوم بتحويل الحزب مجددا ً إىل
ازدواجية مواقفهم ،ال سيما املستشار
يف أنهم سيعيدون إحياء اتهامات ترامب
املســاعدات مــن أوروبــا إىل أوكرانيا
األملاني أوالف شولتس الذي يتخذ مسارا ً
معســكر يعرتض عىل كل يشء .حتى أن
حــول عدم تحمّ ل أوروبــا ما يكفي من
تتالىش ،ماليــا ً وعســكرياً ،مع اقرتاب
عــى أرض الواقع .لكــن قد يضطر
األغلبية الجمهورية يف مجلس النواب قد
وسطياً .يف شــهر ترشين األول ،رحّ ب
تكاليف الدفاع األوروبي .تبقى الواليات
الشــتاء وتصاعد الحصار الرويس عىل
مكارثــي ،رئيــس مجلــس النواب
ّ
تحاول عزل بايدن انتقاما ً ملحاوالت عزل
شــولتس باســتثمارات صينية بلغت
املتحــدة ال غنى عنها يف هــذه الحرب،
األوكرانيني .ال مفر من أن يطرح تراجع
املتوقع ،ملجاراته.
ّ
ترامب مرتَني .قال الســيناتور تيد كروز،
نسبتها  25%يف ميناء هامبورغ ،وهو
ويفضل األوروبيــون االتكال عليها بدل
مستويات املساعدات األوروبية مشكلة يف
تقول عالِمـة السياسة ،الرا براون:
ّ
مرشــح محتمل
وهو
يزور بكني هذا األســبوع مع وفد من
تحمّ ل مسؤوليات إضافية.
الكونغرس األمريكي ،ألن
«ســيواجه مكارثي
آخر للرئاسة ،يف حلقة
رجال األعمال.
هذا الوضع يُســهّ ل عىل
واشنطن قدّمت ألوكرانيا
املشــاكل أكثــر من
لكــن جمع بايدن رصيدا ً سياســيا ً
جديــدة مــن تدوينه
الجمهوريني مجددا ً التكلم
حواىل ضعف املســاعدات
رئيس مجلس النواب
الصوتــي« :أظــن أن
كبريا ً يف أوروبا وال شــك يف أنه ســيجد
عــن اســتغالل أوروبــا
العســـــكرية واملاليــة
الســابق جون بوينر.
ً
احتمــال حصول ذلك
طريقــة للحفاظ عــى تحالفات قوية
لألمريكيني وانتقاد بايدن
مقارنة بجميع
واإلنسانية
كانــت كتلــة بوينر
النظر
بغض
حقيقي،
الربنامج
من
بيش،
صوفيا
تقول
هناك.
املجال».
هذا
يف
أدائه
عىل
واملؤسســات
البلــــدان
تشمل عددا ً أكرب بكثري
بدأت المساعدات
واشنطن قدّمت
األوروبي يف مؤسسة «كارنيغي» للسالم
يف ما يخص الصني ،قد
عن صوابيــــــــة من أوروبا إلى أوكرانيا تتالشى مـــن الجمهوريــن
التابعة لالتحاد األوروبي ألوكرانيا حوالى ضعف
ً
هذه الخطوة».
الدويل ،إن الحكومــات األوروبية تراقب
جب ضغوط الجمهوريني
ُجتمعـــــة .تتفــوّق
م
التقليديــن» .بــرأي
تُ ِ
ماليًا وعسكريًا مع اقتراب
كذلك ،من املتوقع
االنتخابــات األمريكية النصفية وســط
املساـــعدات األمريكيــة المساعدات العسكرية بايدن عــى إبقاء معظم
تود بيلت من جامعة
الشتاء وتصاعد الحصار
العســكرية (أكثر من  25والمالية واإلنسانية
أن يبذل الجمهوريون
أجواء مــن التوتر واليــأس .إذا انهارت
الرســوم الجمركية التي
جــورج واشــنطن،
جهدهــم
قصــارى
بســبب
الخارج
يف
األمريكية
االلتزامات
أنه
مع
ترامــب،
فرضها
مليار دوالر) بأشواط عىل
ً
املســألة
تتعلــق
الروسي على األوكرانيين
مقارنة بجميع البلدان
لالنقالب عىل إنجازات
املعارضة الجمهورية ،ال سيما يف مجال
يفكر بإلغــاء جز ٍء منها.
بريطانيا ،ثاني أكرب جهة
األساســية بالجهــة
بايــدن بعد اســرجاع صالحياتهم .يف
إمدادات الطاقة ،ال يعرف األوروبيون ما
كذلك ،قد تؤدي مطالبات الجمهوريني
مانحة .أما أملانيا ،فتقترص مســاعداتها
التي ســيلومها الناس عىل عدم التحرك.
قد يع ّ
مقابلة مع شــبكة «بريت بارت» ،قال
سيفعلونه حينها.
بأن يتخذ بايــدن مقاربة أكثر رصامة
العسكرية عىل  1.16مليار دوالر.
طل الجمهوريــون عمل الحكومة
النائب كيفن مكارثي (سيصبح رئيس
لكــن رغم تلــك االعتبــارات كلها
تجاه بكــن (منذ بدء غزو أوكرانيا عىل
بسبب مســائل امليزانية ،لكن لم تصبّ
يف هذا الســياق ،تقول ليانا فيكس،
مجلس النواب املقبل عىل األرجح يف العام
ويف حال لم ينســف أي ركــود كبري هذه
األقل ونشــوء ما يشــبه التحالف بني
خبرية يف الشــؤون األوروبية يف مجلس
هذه الجهود يف مصلحتهم ســابقاً .لهذا
الســبب ،قد يبدو هذا الحــزب مجددا ً
 )2023إن النواب الجمهوريني يعطون
الحســابات ،قــد ال تكــون املعطيات
الرئيس الصيني يش جني بينغ وروسيا)
العالقــات الخارجية« :يأمــل الكثريون
األولوية اقتصاديا ً إللغاء «قانون خفض
السياســية التي ترافق فوز الجمهوريني
إىل زعزعة الوحدة الهشــة عرب األطليس
يف أوروبا أال تؤثــر االنتخابات النصفية
«املعرتض عىل كل يشء» أو «املعســكر
التضخم» الذي أق ّره بايدن .من املستبعد
يف االنتخابات النصفية قاتمة بالنســبة
تجــاه الصني .من املنتظــر أن يهاجم
عىل هذا امللــف ،ألن الحزبَني الجمهوري
ا ُملج ّرد من األفكار».
يف غضــون ذلك ،تحمل انتخابات العــام  2010أهمية كربى اليــوم ألنها مهّ دت
للتطورات الصادمة خالل الســنوات الســت الالحقة ،فقد اتّضــح حينها أن الحزب
الجمهوري لم يسرتجع مكانته أو هويته ،أو حتى أجندته املتماسكة ،بعد العام .2012
قد ّ
يفس هذا الوضع املعطيات التي ســمحت لرتامب ،السيايس املبتدئ الذي لم ينتخبه
الناس يوماً ،بهزم ّ 16
مرشــحا ً جمهوريا ً مخرضما ً يف االنتخابات التمهيدية .قد يكون
ميت رومنــي ،الذي أصبح الحقا ً من األصوات الجمهورية القليلة التي تعارض ترامب،
ّ
مرشح الحزب للرئاسة خالل الفرتة املقبلة.
آخر اسم جمهوري بارز ينافس عىل
اســتفاد ترامب يف الوقت نفســه من بقايا حركة «حزب الشاي» ودَمَ جها مع
قاعدته الداعمة لشعار «اسرتجاع العظمة األمريكية» ،فأثبت بذلك أن «حزب الشاي»
لم يكن يهتم بحجم الحكومة بقدر ما انشغل بإعادة التوزيع العنرصي ،أي السياسة
العرقيــة التي تعطي األولوية ملشــاكل أصحاب البرشة البيضــاء .كان هذا الجانب
أساســيا ً يف برنامج ترامب املعادي للمهاجرينّ .
لكن انكماش األغلبية البيضاء يزيد
قوة الديمقراطيني ،رغم محاوالت الجمهوريني اليائسة التالعب بالدوائر وإنتاج كتل
أخرى من الناخبني غري البيض.
مع اقرتاب االستحقاق املنتظر يف العام  ،2024قد يضطر كل من يرغب يف مجابهة
بطرق أكثر تطرفا ً مما فعل رومني ســابقاً.
ترامب داخل الحزب الجمهوري لتجاوزه
ٍ
ّ
الرتشح لوالية ثانية.
هذا الوضع قد يصبّ يف مصلحة بايدن إذا قرر

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٧٩السنــــة الـرابـعـة

11

الـثـلـثـاء  ٨تشرين الثاني 2022

"فيتش" تصدر تقريرًا عن النظرة المستقبلية للمستهلكين في لبنان لـ 2023

ّ
الهش يعيقان تعافي اإلنفاق
التض ّخم المرتفع والمناخ السياسي
باتريسيــــا جـــــالد

قطاع التجزئة لم يبــدأ بعد يف التعايف .يف
حزيران ( 2022أحدث البيانات املتاحة)،
اســتمر عدد العقود املوقعة مع التجار
يف االنخفاض بمعدل  3.2%عىل أســاس
سنوي .وخالل العام  2021بلغ متوسط
هذا املؤرش  -5.8%عىل أســاس سنوي،
وهو أدنى مستوى مســجّ ل .يف حني أن
ّ
املوقعة مع التجار ال يُرتجم
عدد العقود
مبارشة إىل مبيعات التجزئة ،ونعتقد أنه
مقياس جيّد للمحافظــة عىل "صحة"
قطاع التجزئــة يف لبنان .ومن املتوقع أن
يواصل االقتصــاد خروجه من الركود يف
العام  2023وأن تعود بيانات نقاط البيع
إىل النمو اإليجابي حتى العام .2023

ّ
توقعــت وكالة "فيتــش" يف تقرير
أصدرته تحت عنوان «النظرة املستقبلية
للمستهلكني يف لبنان لـ  »2023أن ينمو
اإلنفاق األرسي الحقيقي يف لبنان بنسبة
 3%عىل أساس سنوي خالل العام ،2023
ّ
تحسن من معدل نمو بنسبة 1.2%
وهو
مسجل يف العام  ،2022وانكماش بنسبة
 12%يف العــام  .2021وســيدعم ذلك
تحويالت نقدية سرتسل لألرس الضعيفة
وتدفقات قوية للتحويــات مع انتقال
املزيد مــن اللبنانيني إىل الخارج هربا ً من
تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية
يف البالد.
وتشري البيانات إىل انتعاش تدريجي
ترسيم الحدود ومخاطر أمنية
يف اإلنفاق االســتهالكي ،حيث ســيبلغ
أقل ّ
متوسط مؤرش أســعار املستهلك 60%
ّ
توصلت إرسائيل ولبنان
ومع ذلــك،
عىل أساس سنوي يف العام .2023
إىل اتفاق يف ترشين األول  2022بشــأن
وس ّلطت "فيتش" الضوء عىل املزيد
ترسيم حدودهما البحرية ،والذي نعتقد
من املخاطر السلبية للتوقعات املستقبلية
أنه ســيق ّلل من املخاطر األمنية ويوفر
للعام  ،2023بما يف ذلك املزيد من التضخم
فوائد اقتصادية للبنان من خالل التنقيب.
ّ
الهش.
الثابت والوضع السيايس
كما نعتقد أن تدفقــات التحويالت
وترى "حلول فيتش" أن إنفاق األرس
املالية ستزداد عىل مدار العام مع هجرة
ّ
تحســنا يف مستويات
يف لبنان سيشهد
املزيد من اللبنانيني وسط تدهور األوضاع
النمــو يف العــام  ، 2023مــع إدخال
االقتصادية واالجتماعيــة يف البالد .من
ّ
التحويــات النقدية لــأرس الضعيفة
تخفف مصــادر الدخل ،إىل
املفرتض أن
وتدفقــات تحويالت قوية مــع انتقال
جانب عودة السياحة يف لبنان ،إىل حد ما
املزيد من املواطنني اللبنانيني إىل الخارج
من تأثري إلغــاء الدعم وإضعاف العملة،
هربــا ً من تدهور األوضــاع االقتصادية
ّ
تحســن نمــو اإلنفاق األرسي
ما يع ّزز
واالجتماعية يف البالد.
الحقيقي يف العام .2023
وكنتيجة لذلك ،تتوقع أن يتوســع
إنفاق األرس الحقيقي بنســبة  3%عىل
إزدياد الضغوط التضخمية
مدار العام  ،وهو تحسن إضايف عن النمو
مقابــل ذلــك بعتــر التقرير ان
بنســبة  1.2%يف العام  .2022وتشــر
الضغوط التضخمية ستستم ّر يف االزدياد.
هذه األرقــام إىل اســتمرار االقتصاد يف
وخالل النصــف األخري من العام ، 2022
التخبّط باألزمة ،اذ ســجّ ل إنفاق األرس
بدأ التضخم يف التحــول إىل خدمات مثل
إنكماشــات كبرية بنســبة  12%للعام
الســياحة ،وسيســتم ّر ذلك حتى العام
 2021وانخفاضا ً بنسبة  49.8%يف العام
ّ
تضخم أســعار
 .2023وكان ارتفــاع
 .2020وســيؤدي ذلــك إىل رفع إجمايل
املســتهلكني هو الخطــر الرئييس عىل
إنفــاق األرس (بالقيمــة الحقيقية) إىل
إنفاق املســتهلكني خالل العام ،2022
 1,121تريليون لرية لبنانية ( 31.6مليار
وقد أدى إىل تآكل القوة الرشائية وابتعاد
دوالر) يف العام  .2023ومع ذلك ،ســيت ّم
إنفاق املســتهلك عن اإلنفاق التقديري،
تضخيم هذه األرقام من خالل املستويات
وسيســتمّ ر هذا الوضع مع بداية العام
ّ
للتضخم
غري العاديــة
.2023
التي كانت موجودة منذ
وكان الضغــط
ذلك الحني اي يف .2020
التضخمــي بــدأ يف
يف حني شهد العام  2022تدفقات التحويالت المالية االرتفاع عىل مســتوى
بدايــة انتعــاش هش
العالــم يف العام ،2021
ستزداد على مدار العام
وطويــل األمــد لقطاع
حيث نشأ نقص محيل
مع هجرة المزيد من
املســتهلكني والتجزئة
عن طريــق التأثريات
اللبنانيين
يف لبنــان ،ونتوقــع أن
األساســية وارتفــاع
يســتمر ذلك حتى العام
أسعار السلع األساسية
 ،2023وأن يرتفع إنفاق األرس بمتوسط
والتحديات التي يواجهها املو ّردون .كما
سنوي بنسبة  2.8%عىل املدى املتوسط
أثّر الرصاع بني روســيا وأوكرانيا بشكل
(.)2026-2022
كبري عىل أسعار اإلمدادات العاملية للسلع
وأضاف التقريــر أن بيانات نقاط
األساســية ،مثل النفط والغاز ،السماد،
البيع أي عــدد العقود املوقعة مع التجار
القمح ،حبوب ذرة والشــعري .وتتزامن
والصادرة عن مرصف لبنان ،تشري اىل أن
الزيادات يف أســعار الســلع األساسية

ارتفاع عدد المهاجرين ..يرفع قيمة التحويالت

تحديات إقتصادية في العالم

ومشكالت سلســلة التوريد ،ظهرت
للمــرة األوىل عندما بــدأت االقتصادات
العامليــة يف إعادة فتــح أبوابها يف العام
 ، 2021حيــث طالــب املســتهلكون
ّ
توقع تقرير «فيتش» أن يتعاىف معدل البطالة من الذروة التي ســجلها يف
بمنتجات لــم يكن لديهــم القدرة عىل
حني
«يف
انه
ورأى
.
الالحق
والوباء
االقتصادية
األزمة
أعقاب
يف
2022
العــام
حيازة ســوى كمية قليلة منها يف العام
مسجلة
كوفيد
قبل
ما
مستويات
غرار
عىل
مرتفعة
تزال
ال
البطالة
نســبة
أن
.2020
يف
50%
و
45%
نســبة
من
وأقل
،2019
و
2018
يف
9.3%
و
6.2%
نســبة
واستم ّر هذا األمر بتشكيل ضغوط
العامــن  2021و  2022عــى التوايل .يتوقع فريق املخاطر أن يســتمر هذا
عىل الرشكات املصنعة ،مع بدء ظاهرة
عىل
املعدل يف التحسن خالل العام  ،2023حيث سيبلغ متوسطه نسبة 30%
نقص السلع االستهالكية ،مما أدى إىل
خطر
مدار العام .ومع ذلك ،إذا ساءت الظروف االقتصادية يف السوق ،فهناك
بدء التضخم يف األسعار.
املستهلك.
ارتفاع معدالت البطالة ،والتي سيكون لها تداعيات رسيعة عىل
أدت السياســة املتبعة يف الصني
للحؤول دون انتشــار فريوس كورونا
إىل تفاقــم هذا األمر ،مما تســبب يف
الرشائية لــأرس اللبنانية خــال العام
بالفعل مع ارتفاع أسعار اإلستهالك عىل
اضطرابــات وإغالق إنتــاج املصانع
أن يستمر ذلك حتى العام .2023
يف
ملحوظ
انتعاش
حدوث
ويمنع
املقبل،
والتصنيع يف السوق ،مع تأثري التغذية
منذ
مفرط
ويعاني لبنان من تضخم
.
السنة
طوال
والتجزئة
املستهلكني
قطاع
عىل السوق االستهالكية.
قدرة
تآكل
اىل
العام  2020وهذا األمر أدى
املســتهلك
ان
اىل
التقريــر
ولفــت
إضافــة إىل ذلك ،ال يــزال الرصاع
املســتهلك الرشائية بشــكل كبري ودفع
اللبناني مثقــل بالديــون ،ويأتي ذلك
بني روسيا وأوكرانيا يفرض ضغوطا ً
العديد من األرس إىل الفقر.
مــع تفاقم ديون األرس بشــكل كبري يف
كبــرة عىل اإلمــدادات عىل الســلع
أســعار
عن
الكامل
وأدى رفع الدعم
األخرية.
السنوات
األساســية ،وخاصة
الدعم
وإلغــاء
2021
الوقود يف أيلــول
مستويات
فارتفاع
اإلمدادات الغذائية ،ما
أســعار
ارتفاع
جانب
عن األدويــة ،إىل
إىل
يــؤدي
املديونيــة
يؤدي إىل ارتفاع أسعار
وترية
ترسيع
إىل
العالم
الغذاء والنفط يف
اإلنفاق
عــن
اإلحجام
الحقيقي
األسري
اإلنفاق
الســوق .واستجابت
إضافة
.2021
العــام
نهاية
التضخم يف
اليقني.
عدم
فرتات
خالل
في لبنان سينمو بنسبة بعض األســواق (مثل
العملة
قيمة
يف
املســتمر
االنخفاض
إىل
يتوقع
ال
ذلــك،
ومــع
الهند وماليزيا ومرص)
 3%سنويًا في العام
يف
املستخدم
فالسعر
املوازية.
الســوق
يف
Country
املخاطر
فريق
من خــال وضع قيود
ً
2023
تعديــل
لدينــا
Risk
يف
ا
تقريب
املتداولة
الســلع
جميع
تسعري
عــى تصديــر املواد
سياســة الفائــدة من
الســوق اللبنانية ،أدى إىل التضخم .ومع
الغذائية ،مما زاد من
خالل زيادتها من قبل مرصف لبنان ،ما
ذلك ،يتوقع فريق املخاطر لدينا أن يتباطأ
الضغط عىل األســعار العاملية .أخرياً،
ّ
كلفة
حيال
املخاوف
بعض
من
ف
سيخف
تضخم أســعار املســتهلكني يف لبنان يف
مــع توقعــات معظــم االقتصادات
تضطر
لن
الحايل،
الوقت
ويف
الدين.
خدمة
العام  2023إىل متوســط  60%يف العام
بحصول تباطؤ اقتصادي خالل العام
لتمويل
املتاح
الدخل
تخصيص
إىل
األرس
 2023مــن  178.8%يف العــام .2022
ّ
 ،202يتم تسليط الضوء عىل مخاطر
يف
االســتهالكي
اإلنفاق
وحماية
الديون،
ومع ذلك  ،فإن استمرار ارتفاع التضخم
ارتفاع معــدالت البطالة عىل توقعات
يف أسعار املســتهلكني سيؤثر عىل القوة
املستقبل.
املستهلكني لدينا عىل املدى القصري.

معدّل البطالة نحو التعافي

جلة سابقًا
تطورات النمو المس ّ
ّ
والمتوقعة
تتماىش توقعات تقرير «فيتش» للنمو يف اإلنفاق االستهالكي يف العام  2023مع
توقعات فريق عمل «املخاطــر»  Country riskالتابع لوكالة «فيتش» ،الذي يرى أن
«االقتصاد اللبناني سيسجل نموا ً بنسبة  3.7%يف العام  ، 2023بعد انخفاض بنسبة
 9.3%يف العام  2021وانكماش بنسبة  26%يف العام .2020
وستكون الســنة الثانية عىل التوايل منذ العام  2018التي سيكون فيها االقتصاد
اللبناني إيجابياً ،مع التشديد عىل أن النمو سيكون هشاً.
وســيكون النمو بطيئا ً نتيجة لتضخم أســعار املســتهلكني املرتفع إضافة إىل
الظروف السياســية املحلية الضعيفة وبيئة التشــغيل الصعبــة ،وكلها عوامل غري
مشجّ عة عىل االســتثمار ،ما يؤثر عىل فرص العمل .إضافة إىل ذلك ،يرجّ ح التقرير أال
ّ
تتحسن العالقات مع أســواق دول مجلس التعاون الخليجي عىل املدى القصري رغم
تنحية جورج قرداحــي من منصب وزير ،حيث يحافظ «حــزب الله» عىل نفوذه يف
البالد ،مما يجدّد استياء دول مجلس التعاون الخليجي ،وسيظل لذلك تأثري سلبي عىل
صادرات السلع والخدمات خالل العام .2022

12

إقـــــتــــصــــاد
العـــدد  - 979السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ٨تشرين الثاني 2022

الفساد وسوء اإلدارة يحرمانه من استعمال "قرشه األصفر" في يومه األسود

ذهب لبنان ثروة "خامدة" تنتظر اإلصالح
قرش لبنان األبيض الذي "خبّأه" ذهبًا أصفر خالصًا في
سبعينات القرن المنصرم ،ال يستطيع استخدامه في
يومه األسود الحالي .السبب ،ال يعود إلى القانون
الصارم رقم  42الصادر في العام  1986الذي "يمنع
منعًا مطلقًا التصرّف بالموجودات الذهبية لدى مصرف
خالـــد أبـــو شقــــرا
وجود ثــروة ذهبية تقــدّر قيمتها
بحســب أســعار اليوم بحواىل 15.472
مليار دوالر ( 9ماليني و 221ألف أونصة
*  1678دوالراً) كانــت لتكون نعمة يف
حال أحسن اســتخدامها .فمن السهولة
بمكان رهن نســبة من الذهب أو حتى
تأجريها ،وتأمني مبالــغ نقدية كبرية،
ّ
بأمس الحاجة إليها إلعادة تشغيل
لبنان
عجلة االقتصاد من دون تضييع األصل.
أمّ ا يف مثل الظروف الراهنة ،فإن العملية
ســتكون محفوفة باملخاطر .وقد تكون
نقمة عىل لبنان واللبنانيني.

الرهن محفوف بالمخاطر

من األشكال املتعارف عليها لالستفادة
من الذهب هــي مقايضته بمبالغ نقدية
من ضمن مــا يعرف باتفاقيــات إعادة
الرشاء التمويلية والقرض املضمون .حيث
يستلم مرصف لبنان الحامل للذهب املبلغ
النقدي ،ويتحمّ ل مســؤولية إعادة رشاء
الذهب بسعر ثابت يف تاريخ محدد .أما يف
حال التخلف عن السداد يف املهل املوضوعة
فيخرس لبنان الكمية املرهونة من الذهب،
ويعجز عن اسرتجاعه .فيصبح وكأنه قد
باع الذهب" ،تقول الباحثة واملستشــارة
املالية مارغريتا شــامي .ومــا يزيد من
مخاطر التخلف عن الســداد هو إمكانية
إنفاق مرصف لبنان النقــود عىل الدعم
املبارش للسلع والخدمات (قمح ،الرواتب
واألجور ،األدويــة ،الفيــول للكهرباء،
مصاريف طارئة للدولة بالنقد ...وغريها
الكثري).

لبنان" .إذ ّ
إن "القانون يمكن تغييره بنص تشريعي يصدر
عن مجلس النواب".
إنما لفقدان الثقة باإلدارة السياسية والنقدية في البالد.
والخشية من ضياع هذه الثروة ،كما ضاعت قبلها ودائع
بأكثر من  130مليار دوالر.

احتياطي النقد الصعب
بحسب الشــامي بحواىل
يبلــغ  30مليار دوالر.
" 151مليــون دوالر
آخرهــم كان نائــب
ســنوياً" .وهنــا تكمن
تأجير الذهب سيؤدي
رئيس مجلس الوزراء
الخشية أيضا ً من العجز
إلى منع اإلعتراف به
سعادة الشامي ،الذي
عن استخدام هذه العوائد
لتوليد اإلرادات واستغالل كأصل استراتيجي يمكن
أشار إىل هذا الرقم من
األموال لتغطية الخسائر استخدامه لتحسين موقع مقر االتحــاد العمايل
العام .إال ّ
أن االحتياطي
الســابقة ،مــن دون
لبنان التفاوضي
قــد ال يتضمّ ــن
أن يكــون هنــاك خطة
بالرضورة وجــود األموال نقدا ً يف خزائن
اقتصاديــة محكمة تضمــن العدالة يف
املركزي بل قيوداً .بمعنى أن "ليست كل
التوزيع وحســن اإلدارة .وهو األمر الذي
املبالغ التي يجري الحديث عنها متوفرة
يعمّ ق األزمة بدال ً من أن يح ّلها.
بالرضورة نقديــا ً يف املركزي إنما أحيانا ً
عىل شــكل استثمارات يف ســندات دين
إحتياطي مشكوك به
أجنبية ،تقول الشــامي .وهذا ما يمكن
تأجري الذهب سيؤدي إىل منع االعرتاف
االســتدالل عليه بوضــوح يف ميزانية
به كأصل اســراتيجي يمكن استخدامه
العــام  2018للمركزي .حيــث يظهر
لتحســن موقع لبنــان التفاويض مع
امتالكه ســندات بقيمة تتجاوز  2مليار
الجهات الدائنة .فصنــدوق النقد الدويل
دوالر" .ومن املمكن بحسب الشامي أن
يحتســب االحتياطيات املوجودة ،سواء
"يكون املركزي قد استخدم التوظيفات
أكانت أصوال ً أم نقــدا ً صعباً ،يف عمليات
اإللزامية يف هــذه العملية .خصوصا ً أن
التقييم والتحقــق .وك ّلما تناقصت هذه
األخرية تدرج يف خانــة الخصوم وليس
االحتياطيات تراجعت املبالغ التي يمكن
األصول .وعليه تظهــر يف االحتياطيات
للبنــان الحصول عليها .ألنه ببســاطة
إنما قد تكون مســتعملة أو منفقة عىل
ترتاجــع الضمانــات .ولهــذا يحرص
أمور مختلفة .ومن غري املعروف إن كان
املسؤولون اللبنانيون عىل التأكيد دوما ً أن

التأجير

الطريقــة الثانية لالســتفادة من
الذهــب تكمــن يف تأجريه يف أســواق
التداول العاملية مقابل سعر إيجار يعرف
بـ"معدل إيجار الذهــب" GLR (gold
 .)lease rateويمكــن بهــذه الحالة أن
يحقق الذهب عائدا ً أقــى يقدر اليوم

ال استفادة من الذهب من دون إصالح

ّ
استحقت
املركزي اســر ّد األموال التي
العام املايض .ذلك أنه ال يوجد لغاية اليوم
أي رقم يظهر موجوداته الحقيقية .كما
أن التدقيق املطلوب من الخطط املتعاقبة
لم ينجز بعد.
ّ
يتوقف املتابعون
أمام هذا الواقــع
أمام مسألتني أساســيتني :تتع ّلق األوىل
بالســؤال عن إمكانية استثمار املركزي
جزءا ً من الذهب خالل السنوات املاضية
بشــكل غامض .والثاني الخسائر التي
تحمّ لها مرصف لبنان نتيجة نيله فوائد
قليلة جدا ً عــى توظيفاته باملقارنة مع
التــي كان يدفعها للمصــارف .وبرأي
الشــامي ّ
فإن هذه الخســائر يجب أن
تسجل يف املطلوبات إنما املركزي يستمر
بتســجيلها كأصــول يف ميزانيته .وإن
كانت قواعد العمل الدولية تســمح بذلك
إنما لفرتة محددة يف حني يســتم ّر فيها
مرصف لبنان منذ فرتة طويلة.

هل يستخدم الذهب قريبًا؟

"طاملا أن املرصف املركزي يستطيع
االستمرار بطبع اللريات وجمع الدوالرات
من السوق لزيادة احتياطي النقد الصعب
بني يديه ،فإن اســتعمال الذهب سيبقى
مؤجالً" ،برأي الشــامي .إال أنه يف حال
فقدان مصادر العملة األجنبية كليا ً بعد
فرتة ،ويف حال عدم التوصل إىل اتفاق مع
صندوق النقد الدويل فإن استخدام الذهب
يصبح أمرا ً مرجحاً.
يف الوقت الذي ينص فيه قانون النقد
والتسليف عىل وجوب االحتفاظ بأصول
الذهب والعملــة األجنبية بما ال يقل عن
 30يف املئة من إجمــايل األموال املتداولة
والودائع الجارية وقصرية األجل للبنوك،
يظهر أن انفالش الكتلة النقدية واحتمال
توسعها أكثر يعرض هذه املعادلة للخطر.
خصوصا ً إذا اعتمدت خطة الحكومة مع
ما تتضمنه من ّ
توســع يف طباعة النقد
لتســديد الودائع .وهو األمر الذي يؤثر
ســلبا ً عىل ضمان التغطية اآلمنة للعملة
اللبنانية.

سالم يدعو إلى فتح األسواق
 200مليار دوالر أرباحًا

مصائب األوكران عند شركات
النفط األميركية ...فوائد
جمــع منتجو النفط يف الواليــات املتحدة أرباحا ً
تزيد عن  200مليار دوالر منذ الغزو الرويس ألوكرانيا،
يف ظل التوترات الجيوسياســية التي أرضّ ت بســوق
الطاقة العاملية ودفعت األسعار إىل االرتفاع.
ووفقــا ً لتقديرات قدّمتهــا "إس آند بي جلوبال
كوميدتي إنســايتس" لـ"فاينانشــيال تايمز" ّ
فإن
صايف الدخل اإلجمايل لرشكات النفط والغاز ،املدرجة
التي تعمــل يف الواليات املتحدة ،بلــغ  200.24مليار
دوالر خالل الربعني الثانــي والثالث من هذا العام ،يف
أكثر ربحية يشــهدها القطاع خالل فرتة ستة أشهر
عىل اإلطالق.
وذكر "حسن إلتوري" املسؤول لدى "إس آند بي":
ّ
التدفقات النقدية التشــغيلية
من املحتمل أن تتجاوز
املستوى القيايس وتقرتب منه للغاية بنهاية العام.
ويف أواخر ترشيــن األول ،انتقد الرئيس األمريكي
جو بايدن األرباح القياســية التي تســجّ لها رشكات
الطاقة ،مشريا ً إىل أن هذه األرباح تعود إىل املساهمني
بدال ً من أن تساهم يف خفض األسعار.
(أرقام)

فقدان المواد األولية "يلهب" أسعار الترابة
يف الوقت الــذي تصدر فيــه وزارة الصناعة
جدوال ً أســبوعيا ً تحدد بموجبه ســعر مبيع طن
الرتابة السوداء ،تجاوز السعر يف السوق السوداء
الضعفــن ،ووصــل يف بعض املناطــق إىل ثالثة
أضعــاف .وباملقارنة ،فان الســعر الذي حددته
الوزارة خالل ترشيــن االول للطن تراوح بني 2.7
و 3ماليني لرية ،فيما وصل سعر بيعه بالسوق إىل
أكثر من  6ماليني لرية .وبحســب باملعلومات فان
املشكلة تتلخص بزيادة العرض عن الطلب نتيجة
تراجع انتاج املعامل الثالثــة وتوقف االنتاج كليا ً
يف بعــض االحيان خالل الفــرة املاضية .فمعمل
"سبلني" عىل ســبيل املثال يواجه من شهر تموز
الفائت انقطاعا ً يف الكهرباء بشكل كيل" ،بحسب
مصادر مطلعــة .االمر الذي أدى إىل توقف االنتاج
كليّــاً .فيما اضطرت رشكة "الرتابــة الوطنية -
اسمنت الســبع" ،و"الفارج هولسيم" ،باالضافة
إىل ســبلني أيضاً ،إىل تخفيــض طاقتها االنتاجية
بشــكل كبري لفقدانها املواد االوليــة للصناعة،
نتيجة التأخــر بتجديد رخص اســتثمار املقالع
والكسارات .وعليه ســاعد تراجع االنتاج بشكل
كبري بعض التجار ممن يحملون الرخص باحتكار
املادة وبيعها بأسعار عالية جداً.
إال أن هــذا الواقــع بــدأ يتغري مــع مطلع
هذا الشــهر حيث أعيــد تجديد رخــص املقالع

والكسارات وعادت وترية االنتاج يف املعامل الثالثة
لرتتفع تدريجياً .االمر الذي سيؤدي حكما ً لرتاجع
االسعار يف السوق السوداء.
توازيا ً صدر عن وزير االقتصاد أمني ســام
بيان أكد فيه أن مديرية حماية املستهلك مستمرة
يف جوالتها الرقابية يف األسواق لضبط املخالفات،
وهــي يف موضوع األســمنت ســطرت يف األيام
األخرية ،نتيجة حملة موسعة ،محارض باملخالفني
عىل أن تتم احالتهم إىل القضاء املختص.
متمنيا ً عــى وزير الصناعــة ،بصفته وزير
الوصايــة عىل قطــاع االســمنت ،أن يطلب من
معامل االســمنت تزويده بأســماء التجار الذين
يستحصلون عىل املادة بالسعر الرسمي وإحالتها
إىل وزارة االقتصاد بغية إتمام دورها الرقابي.
وكان الفتا ً اعتبار الوزير ســام يف بيانه "أن
الحد من ارتفاع األسعار يتحقق من خالل سماح
وزير الصناعة باالسترياد من الخارج بسعر أقل،
مما يفتــح املجال للمنافســة ووقف أي مظاهر
لالحتكار وتأمني اإلسمنت بأسعار أقل بكثري مما
هو قائم راهناً".
أوســاط املعامل فضلت عــدم التعليق عىل
الطلب .تاركة املوضــوع يف عهدة وزير الصناعة.
مع تشديدها عىل أن تأمني املواد االولية والكهرباء
يؤديان إىل انتفاء املشكلة وتراجع األسعار تلقائياً.

أخبار سريعة
المطار :حركة الركاب تزيد
 52%في  10أشهر
تستمر حركة مطار رفيق الحريري الدولي
في بيروت بتسجيل المزيد من اإلرتفاع منذ
بداية العام  ،2022وقد حققت نموا ً اضافيا ً
في الشهر العاشر من هذه السنة قارب
 % 24في اعداد المسافرين من والى لبنان
وحوالى  15%في الرحالت الجوية .فارتفع
بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع
العام وحتى نهاية تشرين األول الفائت
بنسبة قاربت  52%وبلغ  5.35ماليين
راكب بعد ان انتهى الشهر العاشر على
تسجيل  513ألفا ً و 162راكباً.

صندوق النقد :التضخم
يقترب من ذروته
صرحت كريستالينا جورجييفا مديرة
صندوق النقد الدولي في مقابلة مع
"بلومبرج" ،خالل قمة األمم المتحدة
السنوية لتغير المناخ في مصر ،أن
االرتفاع العالمي في أسعار المستهلكين قد
يقترب من ذروة الدورة الحالية .واضافت
جورجييفا" :لن أسبق البيانات ،لكن من
المحتمل للغاية أننا نقترب من الذروة .نحن
نرى حاليا ً اتجاه اتحاد البنوك المركزية
بشدة لمنح األولوية القصوى لمواجهة
التضخم ،وهي محقة في ذلك .وإذا لم
ننجح سيتم فك هذا الترابط وبالتالي،
سيتراجع أساس النمو وهو استقرار
األسعار .كما أشارت إلى أن المسؤولين
سيظلون يكافحون لخفض مكاسب أسعار
المستهلكين إلى وتيرة مقبولة أكثر.
(أرقام)

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية
تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن اجراء
مناقصة عمومية عىل اساس تنزيل مئوي
حده األقىص  11%العائد لصفقة تقديم يد
عاملة غب الطلب لزوم مؤسسة مياه لبنان
الجنوبي لعــام  2023-2022وفقا لدفرت
الرشوط الخاص املوضوع لهذه الغاية،
وقد تحدد اجراء املناقصة الساعة العارشة
من يوم الثالثاء الواقع يف 2022/12/6
عىل ان ال يقل عن  21يوما حســب قانون
الرشاء العــام ،وان يتم الذكــر يف اإلعالن
ان فتح املغلفات ســيتم بعد انتهاء املهلة
القانونية الستالم العروض واملحددة يف دفرت
الرشوط العائد للصفقة.
يمكن الحصول عىل نسخة عن دفرت الرشوط
الخاص باملناقصة من قبل املؤسسة يف مبنى
املؤسســة الرئييس ،ضمن الدوام الرسمي
وذلك بعد دفع الرسوم املتوجبة.
اخر موعد لتقديم طلبات االشرتاك باملناقصة
نهاية الدوام الرســمي من اخر يوم عمل
يسبق موعد اجراء املناقصة.
الرئيس  /املدير العام
ملؤسسة مياه لبنان الجنوبي
الدكتور وسيم ضاهر
التكليف 515

وفــــيــــات
إنا لله وإنا اليه راجعون
ببالغ الحزن واألىس والتسليم بقضاء الله
وقدره ،ننعي لكم وفاة
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خطة الفراغ" :تصفير" المواقع المارونية!
ّ

وترى املصــادر ّ
أن ما يعزز الهواجس املتأتية عــن خطة إفراغ املواقع
املارونية يف الدولة هو مــا تواتر من معطيات تيش ّ
بأن اللقاء األخري املطوّل
الذي عقده األمني العام لـ»حزب الله» الســيد حسن نرصالله ورئيس التيار
الوطني» جربان باسيل خلص إىل االتفاق عىل «الصمود ألطول فرتة ممكنة»
مهما اشــتدت الضغوط الداخلية والخارجية حتى يحني موعد التوصل إىل
التسوية املرجوّة مع األمريكيني التي تتيح رفع العقوبات عن باسيل وإعادة
تعويمه بوصفه «املرشــح الرئايس األصيل» لدى قيادة «حزب الله» الذي لم
يقدم حتى الســاعة عىل خطوة إعالن ترشيح رئيس «تيار املردة» سليمان
فرنجية ،سيما و ّ
أن باسيل يحمّ ل «الحزب» مسؤولية أخالقية حيال مستقبله
الســيايس ،وتردد أنه صارح نرصالله خالل اجتماعه األخري معه بهذا األمر
من خالل اإلشارة إىل ّ
أن ما تعرض له عهد الرئيس ميشال عون وما تعرض
له «التيار الوطني» وباسيل شخصيا ً من حصار وعقوبات ونكسات رئاسية
وسياسية وشعبية ومسيحية مردّه بالدرجة األوىل إىل الدفاع عن «حزب الله»
وسالحه ،وبالتايل بات لزاما ً عىل «الحزب» أن يتحمّ ل مسؤولية الوقوف معه
يف معركته الرئاسية ألنها أصبحت بمثابة «معركة وجودية» بالنسبة لباسيل
وتياره عقب انتهاء والية عون وخروجه من قرص بعبدا.
أما عىل املقلب اآلخر من تحالف « 8آذار» ،فتشــر املصادر إىل ّ
أن رئيس
املجلس النيابي نبيه بري «يغ ّرد خارج رسب هذا املخطط» سوا ًء من خالل
دعمه الرصيح لرتشيح فرنجية يف مواجهة باسيل ،بالتوازي مع دفعه باتجاه
ترسيع الخطوات اآليلة إىل إحداث توافق ســيايس يســمح بإجهاض خطة
إطالة فرتة الشــغور ،معترب ًة ّ
أن فكرة «الحوار الرئايس» التي دعا إليها بري
كانت تهدف يف جوهرها إىل «قطع حبال االبتزاز» التي يكبل بها باسيل «حزب
الله» وحلفاءه ملنع إحداث أي «خرق توافقي» يف جدار األزمة الرئاسية ،ومن
هنا كان تجديده باألمس أهمية اإلرساع يف التوافق بني مختلف املكونات عىل
االســتحقاق الرئايس ،مع إ ِشارته يف هذا السياق إىل ّ
أن وضع البلد ال يحتمل
إطالة مرحلة الشغور «أكثر من أسابيع».
ويف موازاة ذلك ،تتقدم بكركي «صفوف املواجهة» لدرء مخاطر مخطط
الشغور وأبعاده الهدّامة للدستور ومصري العيش املرشك يف البلد ،وسط ترقب
ملا سيصدر عن اجتماع مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك ،الذي افتتح
أعمال دورته الخامسة والخمسني أمس برئاسة البطريرك املاروني بشارة
الراعي ،من بيان ختامي يوم الجمعة املقبل يتطرق إىل التحديات املتأتية عن
الفراغ الرئايس.
وكان الراعي قد اســتهل اجتماع املجلس أمس بالتشــديد عىل كون
التطورات باتت تحتم «إجراء حوار رصيح وبنّاء بني املســيحيني واملسلمني
من جهة ،وبني األحزاب والكتل النيابية من جهة أخرى ،وذلك لكي يســلم
العيش املشرتك املن ّ
ظم بنصوص الدستور ،والذي يش ّكل امليثاق الوطني الذي
توافق عليه اللبنانيون ســنة  ،1943وجدّدوه باتفاق الطائف عام ،»1989
وقال« :إذا ألقينا نظرة عىل واقعنا يف لبنان ،نجد بك ّل أســف ّ
أن الذين صنعوا
الحرب ما زالوا هم أنفســهم يحكمون بالدنا ،األمر الذي يش ّل الدولة بسبب
نار الخالفات املشــتعلة تحت الرماد ،ويش ّكك الرأي العام الخارجي ،ذلك ّ
أن
من يصنع الحرب ال يســتطيع أن يصنع السالم» ،وأضاف« :لم يتم ّكنوا ،أو
باألحرى ،لم يريدوا إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ،فكان إنجازهم الكبري
تنزيل العلم وإقفال القرص الجمهوري ،وتســليم حكومة مســتقيلة منذ
خمسة أشــهر ،ولبنان يف أخطر مرحلة من تاريخه السيايس واإلقتصادي
واملايل واإلجتماعي».

تصفية مواطن أميركي في بغداد

وكشــفت مصادر يف الرشطة العراقية لوكالة «رويــرز» أن مواطنا ً
أمريكيّا ً لقي حتفه يف بغداد بعد محاولة فاشــلة الختطافه ،مشري ًة إىل أنه
جرى نقل الجثة إىل مستشــفى يف حي الكرادة ،فيما أشار تقرير مبدئي من
املستشفى إىل أنه تويف بسبب رصاصة.
وقال رائد يف الرشطة العراقية« :وفقا ً لتح ّرياتنا املبدئية وشهود العيان
فقد حاول مس ّلحون اختطاف املواطن األمريكي» .كما أفاد مصدر آخر من
تبي منها أنه يعمل مد ّرســا ً
الرشطة ّ
بأن الضحية كان يحمل بطاقة هوية ّ
للغة اإلنكليزية ويُدعى ستيفن إدوارد ترول.
يف املقابل ،أفاد مســؤولون يف الســفارة األمريكيــة يف بغداد تواصلت
معهم وكالة «أسوشييتد برس» بأنهم سمعوا عن إطالق النار وليس لديهم
معلومات يف شــأنه ،فيما أوضحت الخارجية األمريكية أنّها ال تزال تنتظر
«التقارير يف شأن مقتل مواطن أمريكي يف بغداد».

"كوب  "27يستنفر العالم ضد "جهنّم مناخي"...

ويف الســياق ذاته ،اعترب الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ،مضيف
املؤتمر ،أن «الكوارث املناخية تتســارع وتريتها وتزيد حدّتها عىل نحو غري
مسبوق يوما ً بعد يوم ،فما تلبث أن تنتهي كارثة يف مكان ما حتّى تبدأ أخرى
ّ
يف مــكان آخر ،مخ ّلفة وراءها آالف الضحايــا والنازحني واملصابني،
وكأن
العالم أصبح مرسحا ً لعرض مستم ّر للمعاناة اإلنسانية يف أقىس صورها»،
مؤكدا ً أن «ما تنتظره منّا شعوبنا اليوم هو التنفيذ الرسيع والفعال والعادل».
كذلك ،تط ّرق السييس إىل الحرب الروسية ض ّد أوكرانيا ،داعيا ً إىل رضورة
توقف الحرب ،وقال« :رجاء أوقفوا هذه الحرب» فيما عال التصفيق يف القاعة
ّ
املرتامية األطراف .ويف هذا الصدد ،أعرب عن استعداده
للتوسط يف هذا املجال.
ويف الغضون ،أعلن ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلمان مساهمة
اململكة بمبلــغ  2.5مليار دوالر لدعم مرشوعات مبادرة الرشق األوســط
األخرض عىل مدى السنوات العرش املقبلة ،الفتا ً إىل أن املبادرة تسعى إىل «دعم
الجهــود والتعاون يف املنطقة لخفض االنبعاثــات وإزالتها بأكثر من 670
مليون طن مكافئ ثاني أوكسيد الكربون».
وأوضح أن اململكة ستستضيف مقر األمانة العامة للمبادرة ،مشريا ً إىل
أن املبلغ املقدّم من الســعودية سيدعم ميزانية األمانة العامة ،يف حني اعترب
رئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن ّ
تغي املناخ يؤثر عىل
االستقرار واألمن يف العالم ،داعيا ً إىل إيجاد فرصة لالبتكار وإيجاد الحلول من
أجل تنويع االقتصاد.
وأشــار بن زايد إىل أن اإلمارات أوقفت منذ عقود عمليات حرق الغاز،
وأرست ركائز اســتدامة حفاظا ً عىل البيئة ،كما لفت إىل مبادرات أبوظبي
الخاصة باســراتيجية تحقيق الحياد املناخي بحلول عام  ،2050وإطالق
اتفاقية رشاكة مع الواليات املتحدة بقيمة  100مليار دوالر اســتثمارات،
وإنتاج  100جيغاوات من الطاقة النظيفة يف مختلف أنحاء العالم.
توازياً ،أكد رئيس الوزراء الربيطاني رييش ســوناك أن بالده ســتفي
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الرئيس المصري متوسطًا نظيره اإلماراتي واألمين العام لألمم
المتحدة خالل مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ ف ب)

بتعهدها املايل ملواجهة التغريات املناخية ،بقيمة  11.7مليار جنيه إسرتليني،
مشــدّدا ً عىل رضورة وفاء كافــة الدول بتعهداتها املناخيــة .ولفت إىل أن
بريطانيا وضعت ترشيعات للوصــول إىل هدف الحياد الكربوني ،معتربا ً أن
أمن املناخ يسري جنبا ً إىل جنب مع أمن الطاقة.
وأبدى الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون من جهته نيّته بـ»ممارسة
الضغوط» عىل «الــدول الغنية غري األوروبّية» ،ال ســيّما الواليات املتحدة
ّ
ّ
التغي
«حصتها» يف مســاعدة الدول الفقرية عىل مواجهة
والصني ،لتدفع
املناخي ،يف وقت رفض فيه املستشار األملاني أوالف شولتز رفضا ً قاطعا ً «أي
انعاش ملوارد الطاقة األحفورية» عىل مستوى العالم.
إىل ذلك ،تلقى صغار املزارعــن يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف
جنوب آسيا الذين يُعانون من تداعيات االحرتار املناخي مساعدة قدرها 1.4
مليار دوالر إلعانتهم عىل التكيّف مــع أحوال الطقس املتق ّلبة .فقد تربّعت
ّ
ّ
مخصص
مؤسســة بيل وميليندا غيتس بهذا املبلغ عىل  4ســنوات ،وهو
لالبتكارات اإلقليمية التي تُع ّزز القدرة عىل مقاومة الجفاف وموجات الحر
والفيضانات العارمة التي يُفاقمها االحــرار العاملي ،عىل ما جاء يف إعالن
خالل مؤتمر «كوب .»27
وعىل هامش مؤتمر األطراف حول املناخ ،أُطلق «تحالف دويل للصمود
يف وجه الجفاف» الذي يطــال عددا ً متزايدا ً من مناطق العالم ج ّراء االحرتار
املناخي .وبرعاية رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز والرئيس السنغايل
ماكي سال ،سيض ّم هذا التحالف أكثر من  25دولة و 20هيئة وهدفه تحسني
االستجابة املسبقة بدال ً من االستجابة الطارئة.

الجمهوريون الستعادة "الكونغرس"...

تزامناً ،تس ّلمت أوكرانيا أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية لصد
القصف الرويس الكثيف الذي استهدف املدن والبنى التحتية الحيوية وتسبّب
يف انقطاع املياه والتيار الكهربائي مع اقرتاب فصل الشتاء.
وقال وزير الدفاع األوكراني أوليكيس ريزنيكوف« :وصلت أنظمة الدفاع
الجوي «ناسامز» و»أسبيد» إىل أوكرانيا! هذه األسلحة ستُع ّزز قدرات الجيش
األوكراني إىل ح ّد كبري وســتجعل مجالنا (الجوي) أكثــر أماناً» ،مضيفاً:
«سنواصل قتال األعداء الذين يُهاجموننا .شكرا ً لرشكائنا :النروج وإسبانيا
والواليات املتحدة».
وبعد سلســلة رضبات روســية حرمت مئات آالف األشــخاص من
الكهرباء ،أشارت الســلطات يف منطقة كييف إىل أن وضع إمدادات الطاقة
ال يزال مضطرباً .ودعت اإلدارة العســكرية اإلقليمية السكان إىل «استخدام
الكهرباء باعتدال» ،بينما أعلنت الرشكة املشغلة عن «انقطاعات طارئة».
توازياً ،أعلنت وزارة الدفاع األوكرانية أن الدولة ســتؤمّ م رشكات عدّة
«ذات أهمية اسرتاتيجية» ملؤازرة جهودها الحربية ،من بينها رشكة اإلنتاج
النفطي «أوكرنافتا» ورشكة صناعة الطائرات «موتور سيش».
ويف هذا الصدد ،أكد رئيس الوزراء دينيس شــميهال أن هذه الرشكات
تصنع «منتجات أساسية الحتياجات الدفاع والقوات املس ّلحة وكذلك لقطاع
الطاقة» ،مشــدّدا ً عىل رضورة أن «تعمل هذه الرشكات عىل مدار الســاعة
طوال أيام األسبوع تلبية الحتياجات الدفاع عن الدولة».
ويف الغضون ،أعلنت سلطات االحتالل الرويس يف خريسون «استقرار»
إمــدادات املياه والكهرباء غــداة عمليّتَي قصف تبادلت موســكو وكييف
االتهامات بشــأنهما ،فيما ألحقت هذه الرضبات أرضارا ً بســد كاخوفكا
الكهرمائي الذي تحت ّله روسيا ،وهو مصدر املياه األسايس لشبه جزيرة القرم
التي ضمّ تها موسكو عام .2014
وبينما كشف الجيش األوكراني أن القوات الروسية أطلقت  4صواريخ
وشن ّ ت  24رضبة جوية خالل الساعات الـ 24املاضية يف البالد ،أكد املتحدّث
باسم الكرملني دميرتي بيســكوف أن موسكو منفتحة عىل إمكانية إجراء
مفاوضات مع كييف ،مندّدا ً مجدّدا ً برفــض الرئيس األوكراني فولوديمري
زيلينسكي للحوار.

ّ
يحض الروس على التبرّع لتمويل حمالت التجنيد في سان
إعالن
بطرسبرغ أمس (أ ف ب)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
أفقيا:

 – 1دولة في الكاريبي.
 - 2دولة في الكاريبي.
 - 3فطن لـ  -دق الباب.
 - 4أحب ورغب وطلب  -نهر
إيطالي.
 - 5مدينة أميركية في والية
كاليفورنيا.
 - 6ضمير منفصل  -بنى وع ّمر
 جنون. - 7سنة باألجنبية  -حاجة.
 - 8مكثر من الكالم مبالغ فيه
 مضغ الطعام. - 9بلدة لبنانية في قضاء
البقاع الغربي.

سودوكو

عموديا :

 – 1عالم عربي المؤسس األول
لعلم المناظر.
 - 2أديب فرنسي راحل.
 - 3دليل  -ع ّدد محاسن الميت.
 - 4أحد الوالدين  -ظلمة  -عائلة.
ُ - 5ش ِغف ح ًّبا بـ  -أعالم ورايات.
 - 6أمر فظيع  -موضع ُيجمع فيه
القمح ونح ُوه و ُيد َرس بالنورج.
ن  -ازدرد
 - 7مضبوط بوقت معي 
اللقمة.
 - 8قبض على وأخذ  -استنشق -
حرف عطف.
 - 9أحصى وحسب  -مقيم في
الدار.

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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5
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2
9
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8
8 7
1 2
6
2 8
5
4
9 8
8
1
7
3
حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :متخالف  -اخ  - 2 -سمار جبيل  - 3 -تال  -اربيل 4 -
 لس  -سمات  - 5 -قيام  -يريد  - 6 -حل  -برهان  - 7 -امي  -ال  - 8ابن حزم  -تم  - 9 -نسف  -اوتار.عموديا  – 1 :مستلق  -مان  - 2 -تماسيح  -بس  - 3 -خال  -االنف
  - 4ار  -سم  -مح  - 5 -لجام  -بيزا  - 6 -فبراير  -مو  - 7 -يبترها  - 8الي  -يالتا  - 9 -لندن  -مر.سودوكو
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"طبّاخ بوتين" ُيقرّ بتدخالت في االنتخابات األميركيّة

أخبار سريعة

إنتخابات التجديد النصفي :حقائق وأرقام وتوقعات
بعــد عامَ ني عــى وصول
الرئيس الديموقراطي جو بايدن
إىل الســلطة نتيجــة واحدة من
أكثر االنتخابات إثارة لالنقســام
املجتمعــي يف تاريــخ الواليات
املتحــدة ،تتّجــه األنظــار إىل
االنتخابات النصفية التي تجري
عىل مستوى البالد اليوم.
ويف الثامــن مــن ترشيــن
الثاني ،يختــار الناخبون النواب
الذين سيشغلون مقاعد املجلس
يف واشــنطن ويف جميع املجالس
ً
إضافة إىل ح ّكام
املح ّلية تقريباً،
 36والية من أصل .50
هــذه االنتخابات التي تُن ّ
ظم
قبل عامَ ــن عــى االنتخابات
الرئاسية ،ســتتحوّل يف الواقع
إىل اســتفتاء عــى أداء الرئيس
األمريكي .وخــال أكثر من 160
عاماً ،نادرا ً ما أفلت حزب الرئيس
من هذا التصويت العقابي.
وكما هــو الحال ك ّل عامَ ني،
ّ
فإن ك ّل املقاعد الـ 435يف مجلس
النواب خاضعــة للتنافس .أمّ ا
يف مجلس الشــيوخ املؤ ّلف من
 100مقعد ،فتســتم ّر والية ك ّل
ســيناتور  6أعوام .وبالتايلّ ،
فإن
أكثــر من ثلث أعضــاء املجلس
يجري تغيريهم أو التجديد لهم يف
الثامن من ترشين الثاني ،أي 35
مقعداً.
َ
املنتخبــون الجدد
ويبــدأ
واليتهــم يف الثالث مــن كانون
الثانــي  .2023كذلــك ،ينتخب
األمريكيــون عددا ً مــن ح ّكام
الواليات ومجموعة من املسؤولني
املح ّليني ،الذين يُق ّررون سياسة
واليتهم يف ما يتع ّلق بمسائل مثل
اإلجهاض وتنظيم حمل السالح
والتنظيمات البيئية وغريها.
اســتطالعات
ووفــق
ّ
فــإن املعارضة
الــرأي األخرية،

الجمهورية تملك فرصة يف الفوز
بني  10و 25مقعــدا ً إضافيّا ً يف
مجلس النواب ،وهــي أكثر من
كافيــة لتحصل عــى الغالبية.
وفيما ال تزال االستطالعات أكثر
غموضــا ً يف ما يتع ّلــق بمجلس
الشــيوخ ،يبدو ّ
أن الجمهوريني
سي ّ
ُحققون تقدّما ً هناك أيضاً.
وتحتــدم الســباقات يف
بنسلفانيا ونيفادا وويسكونسن
وجورجيــا ونيــو هامبشــر
وأوهايو ،حيث يُمكن أليّ من هذه
الواليات أن ي ّ
ُغــر ميزان القوى.
وبينما يواجه الرئيس جو بايدن
«مقصلة» املحاسبة الشعبية عىل
ّ
التضخم املتفاقم وحصيلة أدائه
الرئايس ،يحمل هذا االقرتاع أيضا ً
اختبارا ً مهمّ ا ً بالنسبة للمستقبل
الســيايس للرئيس الجمهوري
السابق دونالد ترامب ،الذي ألقى
بنفسه بقوّة يف الحملة االنتخابية
عرب تنظيم الكثري من التجمّ عات
الحاشدة يف أنحاء البالد.
وفيما شــدّد بايدن عىل أنه
بنا ًء عىل نتيجة التصويت ،يعتمد
مســتقبل اإلجهاض واألسلحة
النارية والنظــام الصحّ ي ،يَعِ د
الجمهوريــون بقيــادة معركة
ّ
التضخم املتصاعد
رشســة ض ّد
والهجرة غــر الرشعية وارتفاع
معــدّل الجرائــم ،ومواصلــة
هجومهم عىل مشاركة رياضيني
متحوّلني جنسيّا ً يف فئة مناقضة
لجنسهم األسايس.
كمــا توعّ ــد الجمهوريون
بفتح سلســلة من التحقيقات
الربملانيــة بحــق بايــدن وابنه
هانرت ،ومستشاره يف شأن الوباء
أنطوني فاوتــي ووزير العدل
مرييك غارالنــد ،يف حال حصلوا
عىل الغالبية .وهــم يُخ ّ
ططون
لدفن عمل اللجنة الربملانية التي

أوروبا ُتحيّي "شجاعة النساء
اإليرانيات"

كشف املمثل األعىل للسياســة الخارجية يف االتحاد األوروبي
جوزيب بوريل ّ
أن املفاوضات النووية مع إيران «ال تسري يف االتجاه
الصحيح» ،الفتا ً إىل أن مواقف األطراف «ال تتالقى بعد» ،فيما اعترب
أن عىل إيران اإلنخراط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ»شكل
بناء».
وأوضح بوريل يف بيان أنه ّ
حض وزير الخارجية اإليراني حسني
أمري عبداللهيان عىل أن يأخذ املفاوضات قدماً .ويف شأن التظاهرات
املندلعة يف إيران ،حيّا بوريل «شجاعة النساء اإليرانيات» يف طليعة
التظاهرات السلمية التي انطلقت يف أعقاب وفاة مهسا أميني.
وأشار إىل أنه م ّرر «هذه الرسالة الواضحة» إىل نظريه اإليراني
خالل مكاملتهما األربعاء املــايض ،متحدّثا ً عن أن االتحاد األوروبي
فرض عقوبات يف  17أيلول عىل «هؤالء املسؤولني عن القمع العنيف
غري املقبول للتظاهرات» ،فيما كشــف متحدّث باســم الحكومة
جار من أجل فرض حزمة من العقوبات الجديدة،
األملانية أن العمل ٍ
معتربا ً أنه عــى االتحاد األوروبي اتخــاذ القرار بخصوص فرض
عقوبات عىل «الحرس الثوري» لدوره يف عمليات قمع املتظاهرين
الجارية يف البالد.

الجمهور ّيون يسعون للفوز في االنتخابات النصفيّة اليوم (أ ف ب)

دعا ماسك الناخبين في
الواليات المتحدة لدعم
ّ
المرشحين الجمهوريين
تُ ّ
حقق يف الهجوم عىل الكونغرس
األمريكي الذي ّ
نفذه بعض أنصار
ترامب.
وعشــية انتخابات التجديد
النصفي ،تصــدّر ترامب وبايدن
مشــهد اليوم األخري من الحملة
االنتخابيــة أمــس .وتظهــر
اســتطالعات الــرأي ّ
أن معظم
األمريكيــن قلقــون يف شــأن
االقتصاد ويشــعرون ّ
بأن البالد
تســر عىل الطريق الخطأ ،ما
ّ
املرشــحني
أدّى إىل تقوية موقع
الجمهوريــن يف مناطق كانت
تبدو بعيدة املنال بالنسبة إليهم،
مــا دفــع الديموقراطيــن إىل

َ
َ
السابقني
بالرئيسني
االستعانة
بــاراك أوباما وبيــل كلينتون
لتحفيز شارعهم.
وقد أدىل حــواىل  40مليون
أمريكي بأصواتهم يف وقت مبكر
حتّى بعــد ظهر األحــد ،وفقا ً
لـ»يونايتد ستايتس إيليكشنس
بروجكت» ،متجاوزيــن بقليل
الرقــم الذي جــرى تحقيقه يف
العام  ،2018يف حــن كان الفتا ً
دعوة املالك الجديــد لـ»تويرت»
امللياردير إيلون ماسك الناخبني يف
ّ
املرشحني
الواليات املتحدة لدعم
الجمهوريني.
وقال ماســك الذي يحظى
بنحــو  115مليــون متابع عىل
«تويرت» يف تغريدة« :يح ّد تشارك
السلطة من أسوأ التجاوزات التي
يُمكــن أن تصدر عــن الحزبَني،
لــذا أويص بالتصويت لكونغرس
جمهــوري ،عــى اعتبــار أن
الرئيس ديموقراطــي» ،الفتا ً إىل

أن «امللتزمني من الديموقراطيني
أو الجمهوريــن ال يصوّتون قط
للجانب اآلخــر ،لذا ّ
فإن الناخبني
املســتق ّلني هم من يُحــدّدون
الفائز».
توازيــاً ،أق ّر رجــل األعمال
املق ّرب مــن الرئيــس الرويس
ّ
ومؤســس
فالديمــر بوتــن
مجموعــة «فاغنــر» ،يفغيني
بريغوجني ،املعــروف بـ»طبّاخ
بوتــن» ،بحصــول «تدخل» يف
االنتخابات األمريكية.
وقال بريغوجني يف منشــور
عىل مواقع التواصل االجتماعي
لرشكتــه «كونكــورد»« :لقــد
ّ
تدخلنا ،نقوم بذلك وســنواصل
القيام بذلك .بحذر ودقة ،بطريقة
موضعية ،بطريقة خاصة بنا».
ويخضع بريغوجــن لعقوبات
أمريكية وأوروبّيــة ،وهو متّهم
منذ ســنوات عــدّة بالتدخل يف
االنتخابات األمريكية.

بيونغ يانغ تتو ّعد واشنطن وسيول بـ"ر ّد ساحق"
بعد سلســلة قياســيّة من
«االســتفزازات الصاروخيّــة»
التي أجرتهــا يف األيّام األخرية،
توعّ ــدت بيونــغ يانــغ بأنّها
ســر ّد عىل التدريبات املشرتكة
بــن الواليات املتّحــدة وكوريا
الجنوبيّة بإجراءات عســكريّة
«حازمة وســاحقة» .وجاء هذا
التحذير الجديد ر ّدا ً عىل تدريبات
عسكرية مشرتكة بني الواليات
املتّحدة وكوريــا الجنوبيّة هي
األكــر عىل اإلطــاق لقوّاتهما
الجوّية وأطلقتا عليها تســمية
«عاصفة اليقظة».
ونقلــت وكالــة األنبــاء
الرسميّة الكوريّة الشماليّة عن
هيئة األركان العامّ ة لـ»الجيش
الشــعبي الكوري» تحذيرها يف
بيــان من أنّها ســر ّد عىل «ك ّل
تدريبــات العــدوّ الحربيّة ض ّد
جمهوريّة كوريا الديموقراطيّة
الشــعبيّة ،بإجراءات عسكريّة
مســتدامة وحازمة وساحقة
وعمليّة» ،مشري ًة إىل أنها أطلقت
خصوصا ً صواريخ باليســتية
تكتيكية تُحاكــي هجمات عىل
قواعد جوية وتد ّربت عىل إسقاط
طائرات معادية.
وذكــرت أن صاروخــا ً
باليســتيّا ً أُطلق الختبار «رأس
حربي وظيفي خاص يش ّل نظام
قيادة عمليات العدو» ،من دون
أن تذكر مزيدا ً من التفاصيل عن
هذا الســاح .كذلكّ ،
نفذ سالح

أنقرة ودمشق ُمتّهمتان
بمفاقمة "الكوليرا"
إتهمت منظمة «هيومن رايتس
ووتش» السلطات التركية بتعطيل
إمدادات المياه في شمال شرق
سوريا ،ما يؤدّي إلى تفاقم وباء
«الكوليرا» ،الذي يُسجل انتشارا ً في
البالد منذ نحو شه َرين .كما اتهمت
المنظمة الحكومة السورية بعرقلة
ايصال المساعدات إلى المناطق
الواقعة تحت سيطرة األكراد على
«شكل ينطوي على التمييز».
وجاء في بيان «هيومن رايتس»:
«لم تضمن السلطات التركية
تدفقا ً كافيا ً للمياه من المنبع نحو
الجزء السوري من نهر الفرات،
وال إمدادات مستم ّرة للمياه من
محطة علوك (الخاضعة لسيطرة
السلطات التركيّة) ،وهي مصدر
حيوي للمياه» في مناطق سيطرة
األكراد .وح ّذر نائب مديرة الشرق
األوسط في المنظمة آدم كوغل من
أن التفشي «المدمّ ر للكوليرا لن
يكون آخر مرض منقول بالمياه
ّ
يمس بالسوريين إذا لم تُعا َلج أزمة
المياه الحادة في البالد فوراً ،ال
سيما في شمال الشرق» ،مطالبا ً
أنقرة بـ»التوقف فورا ً عن مفاقمة
أزمة المياه في سوريا».

 ...والمآسي ُتالحق
أطفال "الهول"
ح ّذرت منظمة «أطباء بال حدود» من
حياة مأسوية يعيشها أطفال مخيّم
الهول في شمال شرق سوريا ج ّراء
نقص الخدمات والرعاية الصحية
ً
داعية التحالف
وازدياد العنف،
الدولي بقيادة واشنطن والدول التي
يُحتجز مواطنوها في المخيّم ،الذي
تُديره «اإلدارة الذاتية» الكردية،
إلى ايجاد حلول بديلة «في وقت
لم يت ّم إحراز تقدّم كاف إلغالقه».
ووثقت المنظمة في تقرير بعنوان
«بين نارين» ،معاناة سكان المخيم،
و 64في المئة منهم أطفال .وقال
مدير العمليات في المنظمة مارتن
فلوكسترا« :رأينا وسمعنا الكثير
من القصص المأسوية حول أطفال
يموتون ج ّراء التأخر في تلقيهم
الرعاية الصحية الضرورية ،وفتيان
يف ّرقون بالقوة عن أمهاتهم بمج ّرد
بلوغهم  11عاماً ،من دون أن يُعرف
عنهم شيئاً».

يريفان وباكو تتبادالن
اإلتهامات

الجو الكوري الشــمايل «طلعات
قتالية واســعة النطاق» شملت
 500طائرة ،بحســب الوكالة.
ودفعت هذه التعبئة الجنوب إىل
نرش مقاتالت الجمعة.
وأظهــرت لقطات لعمليات
كوريا الشــمالية العســكرية
نرشتهــا الوكالــة ،إطــاق
صواريخ من مواقــع مختلفة
لم يكشــف عنهــا ،بينها من
قاذفــات متح ّركــة .وخــال
مناورات «عاصفــة اليقظة»،
أطلقت كوريا الشماليّة عرشات
الصواريخ الباليستيّة يف البحر،
ســقط أحدها بالقرب من املياه
اإلقليميّــة الجنوبيّــة ،ما أثار
تنديدا ً من جانــب رئيس كوريا
الجنوبيّة يون سوك يول.
ويف هــذا الصدد ،أشــارت
هيئــة األركان العامة يف كوريا

الشماليّة إىل ّ
أن التجارب األخرية
التــي أجرتهــا عــى صواريخ
باليستيّة تُشــ ّكل «ر ّدا ً واضحاً»
عــى التدريبــات العســكرية
املشــركة األمريكية  -الكورية
الجنوبية .ووصفت هيئة األركان
منــاورات «عاصفــة اليقظة»
بأنّها «اســتفزاز يهدف إىل تعمد
إثارة التوتّر يف املنطقة».
وشــدّدت عىل أنّــه «ك ّلما
تواصلــت تحــ ّركات األعــداء
العسكريّة االســتفزازيّة ،ك ّلما
واجههم الجيش الشعبي الكوري
بمزيد مــن الدقة والقســوة».
واختُتمت الســبت منــاورات
«عاصفة اليقظــة» ،التي نرش
خاللها ســاح الجوّ األمريكي
قاذفتَني من طــراز «بي  1بي»
بعيدتَي املــدى ،يف اليوم األخري
الذي شهد عرضا ً كبريا ً للقوّة.

تبادلت أرمينيا وأذربيجان
االتهامات في شأن قصف جديد
على الحدود ،قبل محادثات في
واشنطن بين وزراء خارجية الدول
الثالث تهدف إلى وضع ح ّد لصراع
أودى بحياة مئات األشخاص في
األشهر األخيرة .وعلى الرغم من
تعهّ د رئيس الوزراء األرميني نيكول
باشينيان والرئيس األذربيجاني
إلهام علييف منذ أسبوع فقط
بـ»عدم اللجوء للقوة» ،خالل قمة
في روسيا مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،ذكرت وزارة
الدفاع األرمينية في بيان أن ليل
األحد  -اإلثنين «أطلقت وحدات
من القوات المسلحة األذربيجانية
النار على مواقع أرمينية تقع في
المنطقة الشرقية من الحدود»،
مشير ًة إلى عدم وقوع «أي
ضحايا» ،بينما اتهمت وزارة الدفاع
األذربيجانية القوات األرمينية
بإطالق النار «بأسلحة خفيفة من
عيارات مختلفة» على مواقع باكو.

الريــــاضـــية
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دوري األبطال :سان جرمان  -بايرن وليفربول  -ريال
أسفرت قرعة ثمن نهائي مسابقة
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ملوســم
 2023-2022يف نيون (ســويرسا) ،عن
مواجهتني من العيار الثقيل ،بني باريس
ســان جرمان الفرنيس وبايرن ميونيخ
األملاني من جهــة ،وليفربول اإلنكليزي
وريال مدريد اإلســباني حامل اللقب يف
إعادة لنهائي املوسم املايض.
ودأب سان جرمان عىل اللعب وجها ً
لوجه مــع بايرن يف الســنوات األخرية
يف املســابقة القارية ،فحســم الفريق
البافــاري نهائي العــام  2020بهدف
نظيف ،وثأر ســان جرمان لخسارته يف
املوسم التايل مج ّردا ً الفريق البافاري من
لقبه يف ربع النهائي.
كذلــك ،التقى ريــال مدريد حامل
الرقــم القيــايس يف عــدد األلقاب يف
املســابقة القارية األم ( )14مرات عدة
يف السنوات األخرية مع ليفربول وكانت
الغلبة دائما ً له.
هنا نتيجة القرعة:
اليبزيغ (أملانيا)  -مانشســر ســيتي
(إنكلرتا)

بروج (بلجيكا)  -بنفيكا (الربتغال)
ليفربــول (إنكلــرا)  -ريــال مدريد
(إسبانيا)
ميالن (إيطاليا)  -توتنهام (إنكلرتا)
فرانكفورت (أملانيا)  -نابويل (إيطاليا)
دورتموند (أملانيا)  -تشليس (إنكلرتا)
إنرت (إيطاليا)  -بورتو (الربتغال)
ســان جرمان (فرنسا) -بايرن ميونيخ
(أملانيا)
يقام ثمن النهائي أيام  14و 15و21
و 22شباط املقبل ،واإلياب يف  7و 8و14
و 15آذار املقبل.
كما سحبت قرعة امللحق املؤهل اىل
ثمن نهائي الــدوري األوروبي "يوروبا
ليــغ" ،ويلتقــي مانشســر يونايتد
االنكليزي وبرشلونة االســباني وجها ً
لوجه يف أقوى املباريات.
وجمـــعت القـــرعة الفرق التي
احتلت املركز الثالــث يف مجموعاتها يف
دوري أبطــال أوروبا مــع التي احتلت
املركز الثاني يف مجموعاتها يف "يوروبا
ليغ".
وتلتقي الفرق التي ستتأهل اىل ثمن

مضرب :سابالينكا تطيح
شفياتيك
فاجــأت البيالروســية أرينا
ســابالينكا خصمتهــا البولونية
أيغا شــفياتيك املصنفة أوىل عامليا ً
وأســقطتها  2-6و 6-2و 1-6يف
نصف نهائي بطولة "املاســرز"
الختامية ملوســم محرتفات كرة
املرضب ،يف تكســاس األمريكية،
لتــرب موعــدا ً يف النهائي مع
الفرنسية كارولني غارسيا.
ً
)،
ا
عام
وثأرت سابالينكا (24
سابالينكا فائزة على شفياتيك
لخسارتها
املصنفة سابعة عاملياً،
(أ ف ب)
بثالث مجموعات أمام شــفياتيك
يف نصف نهائي بطولة الواليات املتحدة املفتوحة يف مالعب "فالشــينغ
ميدوز" ،حيث أحرزت البولونية ثاني ألقابها الكربى هذا العام بعد األول
يف روالن غاروس الفرنسية.
وحسمت الفرنسية غارسيا املصنفة سادسة نصف النهائي الثاني
أمام اليونانية ماريا سا ّكاري الخامسة  3-6و.2-6
وأصبحت ســابالينكا ثالــث العبة فقط يف األلفيــة الثالثة تحقق
انتصارات عىل املصنفات االوىل والثانيــة والثالثة يف بطولة واحدة ،بعد
فوزها عىل التونسية أنس جابر الثانية واالمريكية جيسيكا بيغوال الثالثة
يف دور املجموعات ،بعد الشقيقتني سريينا وفينوس وليامس ،وفق موقع
"أوبتا" لإلحصاءات.
من جهتها ،باتت غارسيا ثالث فرنسية تبلغ نهائي الدورة الختامية،
ويمكــن أن تصبح ثاني العبة تتوّ ج باللقب بعد أمييل موريســمو التي
حققت اللقب يف العام  2005عىل حساب مواطنتها ماري بريس.

ساوثمبتون يُقيل مدرّبه
أقال نادي ســاوثمبتون
صاحب املركــز الثامن عرش يف
الــدوري االنكليزي لكرة القدم
امس ،مدربه النمســوي رالف
هازنهوتــل بعد بداية ســيئة
للموسم الحايل.
ويتواجد فريق الســاحل
الجنوبــي يف دائــرة الهبوط،
خصوصا ً بعد خسارته الثقيلة
عىل ارضه امام نيوكاسل 4-1
االحد املايض يف املرحلة الرابعة
عرشة.
وقال ساوثمبتون يف بيان رسمي إنه "الوقت املناسب الجراء
تغيري".
وأضاف ان "هازنهوتل الذي اســتلم منصبه يف كانون االول
من العــام  ،2018يرحل بعد ان ارشف بشــكل كبري عىل نتائج
ال تنىس ،كما لعب دورا ً كبــرا ً يف تطوير البنى التحتية يف نادينا
ومنحه هوية خاصة به".
ّ
سيتول االرشاف عىل
وأوضح ســاوثمبتون أن روبن سيليز
تدريب الفريق بصورة موقتة ،اىل حني تعيني مدرب جديد.
(أ ف ب)
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أخبار سريعة
إشكال "بنت جبيل"

من عملية سحب القرعة (أ ف ب)

النهائــي مع أصحــاب املراكز األوىل يف
مجموعاتها يف "يوروبا ليغ".
يقام امللحــق املؤهــل يف  16و23
شباط املقبل.
هنا نتيجة القرعة:
برشلونة (إسبانيا)  -مانشسرت يونايتد
(إنكلرتا)
جوفنتوس (إيطاليا)  -نانت (فرنسا)
ســبورتينغ (الربتغــال)  -ميدتيالنــد

(الدنمارك)
شــاختار دانييتســك (أوكرانيا)  -رين
(فرنسا)
أجاكــس (هولنــدا)  -أونيــون برلني
(أملانيا)
ليفركوزن (أملانيا)  -موناكو (فرنسا)
إشبيلية (إسبانيا)  -أيندهوفن (هولندا)
سالزبورغ (النمسا)  -روما (إيطاليا).
(أ ف ب)

السلّة األميركيّة :كليفالند يهزم اليكرز
عاد دونوفان ميتشل من االصابة وسجل 33
نقطة ليقــود كليفالند للفوز  100-114عىل نجم
كافاليريز الســابق ليربون جيمس وفريقه لوس
أنجليس اليكرز ،يف الدوري االمريكي للمحرتفني يف
كرة الس ّلة.
أضاف داريوس غارالند  24نقطة لكافاليريز،
الذي حقق فوزه الثامن عىل التوايل بعد خســارة
افتتاحية يف املوسم.
يف املقابل ،تواصلت مــآيس اليكرز الذي مني
بالخسارة السابعة يف مقابل انتصارين ،وسجل له
ليربون  27نقطة وراسل وستربوك  29نقطة مع
 10تمريرات حاسمة ،وانتوني ديفيس  19نقطة
و 12متابعة.
يف تورونتو ،عاد فريــد فانفليت من االصابة
بعد غياب ثالث مباريات وســجل  30نقطة و11
تمريرة حاسمة ليقود رابتورز للفوز عىل شيكاغو
بولز .104-113
ومع غياب الهــداف الكامريوني باســكال
ســياكام ،ارتقى العبــو رابتورز اىل مســتوى
التوقعــات ،وســجل أو جي أنوبــوي  22نقطة
وسكوتي بارنز  19نقطة مع  10متابعات.
وكان ديمــار دي روزان أفضل هداف يف بولز
مع  20نقطة.
يف ممفيس ،سجل ديزموند باين وجا مورانت

نخله والحظ السيئ

جيمس مسج ً
ال لاليكرز في سلّة كليفالند (أ ف ب)

ســويا ً  51نقطة ليقــودا غريزليــز للفوز عىل
واشنطن ويزاردز الغائب عنه براديل بيل .97-103
وسجل باين  28نقطة ومورانت  23نقطة مع
 9متابعات ،ليحقق غريزليز فوزه السابع مقابل
ثالث هزائم يف املركز الثالــث يف املنطقة الغربية،
خلف يوتا جــاز الثاني ( )3-8الفائز عىل مضيفه
لوس أنجليس كليربز .102-110
وكان الفيليبيني-االمريكــي جــوردان
كالركسون االفضل يف صفوف الفائز مع  23نقطة
يف مقابل  22لكولن سيكســتون ،فيما احرز بول
جورج  34نقطة لكليربز( .أ ف ب)

فيرمينو الغائب األبرز عن تشكيلة البرازيل
ســيكون الظهري املخرضم داني ألفيش ضمن عداد
املنتخب الربازييل املشــارك يف مونديال قطر بقيادة نجم
باريس سان جرمان الفرنيس نيمار ،فيما قرر املدرب تيتي
استبعاد مهاجم ليفربول اإلنكليزي روبرتو فريمينو وفق
التشكيلة النهائية التي أعلنها امس.
ويأتي ضم ألفيش ( 39عاماً) اىل تشكيلة "سيليساو"،
الســاعي اىل لقبه املونديايل األول منذ  2002والسادس يف
تاريخه ،عىل رغم أنه لم يخض أي مباراة منذ شهرين.
ويشكل غياب فريمينو عن التشكيلة املفاجأة األبرز،
بعدما فضل تيتي االســتعانة بمهاجم أرسنال اإلنكليزي
غابريال جيــزوس وزميله يف النــادي اللندني غابريال
مارتينييل وخصمهما يف مانشسرت يونايتد أنتوني.
وتضم التشكيلة  16العبا ً لم يسبق لهم املشاركة يف
العرس الكروي العاملي.
وتبدأ الربازيل مشــوارها يف املونديال القطري يف 24
الجاري بمواجهة رصبيا ضمن املجموعة الســابعة التي
تضم سويرسا والكامريون.
هنا تشكيلة الـ 26العباً:
حراسة املرمى :أليسون بيكر (ليفربول االنكليزي)،
إيدرسون (مانشســر ســيتي االنكليزي) ،ويفريتون
(باملرياس)
الدفاع :داني ألفيش (بوماس املكســيكي) ،دانيلو
وأليكــس ســاندرو وبريمــر (جوفنتــوس االيطايل)،
ماركينيوس (ســان جرمان الفرنيس) ،تياغو ســيلفا

َ
فريقي بنت
لم يُكتب لمباراة
جبيل الرياضي وسبورتينغ
بيروت التي أقيمت على ملعب
األول في الجنوب ضمن بطولة
لبنان لكرة القدم للدرجة الثانية
أن تنتهي بشكل طبيعي ،إذ
اعترض الضيوف بعد نهاية
المباراة بشدّة على طاقم
التحكيم ،اثر منح حكم الساحة
زاهر بوتاري ضربة جزاء في
الدقيقة  93بحجّ ة ان الكرة
لمست يد المدافع عمر مشالوي،
وسجل منها أصحاب األرض
هدف التعادل .وقد تدخل
العبو فريق بنت جبيل وبعض
مشجعّ يه لمصلحة بوتاري ما
أدى الى إشتباك بين الطرفين،
ولوال تدخل العقالء لكانت األمور
خرجت عن السيطرة.

تيتي خالل اعالنه تشكيلة البرازيل (أ ف ب)

(تشليس االنكليزي) ،إيدر ميليتاو (ريال مدريد االسباني)،
أليكس تيليس (إشبيلية اإلسباني)
الوســط :كازيمــرو وفريد (مانشســر يونايتد
اإلنكليــزي) ،فابينيــو (ليفربول) ،برونــو غيمارايش
(نيوكاســل االنكليــزي) ،لوكاس باكيتا (وســت هام
اإلنكليزي) ،إيفرتون ريبريو (فالمنغو)
الهجوم :نيمار (ســان جرمان) ،رافينيا (برشلونة
اإلسباني) ،فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد)،
ريشارليســون (توتنهام االنكليزي) ،أنتوني (مانشسرت
يونايتد) ،غابريال جيزوس وغابريال مارتينييل (أرسنال
االنكليزي) ،بيدرو (فالمغنو).
(أ ف ب)

خسر فريق أنترانيك لكرة السلة
هذا الموسم جهود العب إرتكازه
جيمي نخلة ( 24عاماً202 ،
سنتم) الذي أجرى األسبوع
الفائت عملية جراحية في الرباط
الصليبي أصيب به قبل إنطالق
البطولة بأيام معدودة خالل
مباراة تحضيرية أمام بيروت
فيرست .إشارة الى ّ
أن معدل
تسجيل نخلة الذي قاد فريقه
للعودة الى الدرجة األولى منذ
موسمَ ين ،بلغ  25نقطة و15
ريباوندز في المباراة الواحدة.
وسبق لالعب ان تع ّرض لإلصابة
عينها في الموسم الفائت ،وغاب
لفترة طويلة عن المالعب.

بطولة لبنان بالرماية

أحرز الرامي وليم حاوي لقب
المرحلة الثالثة من بطولة
لبنان في الرماية على األطباق
من الحفرة األولمبية (تراب)
الفئة (أ) التي نظمها اإلتحاد
اللبناني للعبة على حقل نادي
طوني وازن للرماية في غدراس
بمشاركة  24راميا ً وحضور
رئيس النادي المضيف عبدو
وازن .وحصل حاوي على 19
طبقا ً من أصل  50في الجولتين
نصف النهائية والنهائية ،فيما
ح ّل ثانيا ً فيصل ّ
كساب (13
طبقا ً من  ،)50ث ّم رئيس االتحاد
بيار جلخ ثالثا ً ( 13طبقا ً من
 ،)35وشانت كااليجيان رابعا ً (8
أطباق من .)35
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

وليد فياض
طاقة شمسية
فجر أمس ،إستفقت هلِعا ً ج ّراء كابوس
ضاعف ضربات قلبي .توجّ ُ
هت نصف نائم إلى
المطبخ .فتحت صنبور المياه وشربت كوبين
عبّاً .والحظت أن لمبة البلدية مشعشعة .مياه
واصلة على الطابق الثاني ،وكهرباء دولة؟
ركعت ورفعت يدي إلى العال شاكرا ً
ُ
ربّاه!
الدكتور وليد فياض على فيض عطاياه.
بسرعة قياسية ر ّكبت لوح «الكوي».
جهّ زت المكواة .هرعت إلى س ّل الغسيل.
تعثرت بشريط المكواة .فقدت توازني.
نهضت من كبوتي .أتيت بوجبة كاملة
للغسالةّ .
ّ
شغلتها على السخن .دوّرت سخانة
الخبز لتحميص األرغفة البائتة لزوم جاط
مسخن المياهّ .
الفتوش .أشعلت ّ
شغلت
عصارة الحامض الكهربائية .وضعت صينية
في
كبة بالفرن الكهربائي ذي المراوح .دبّت َّ
الحيوية بشكل هستيري .صرت أقفز من
ّ
السخانة إلى المكواة .أتفقد الفرن .أراقب
حركة الغسالة .أجول بالمكنسة الكهربائية
في زواريب البيت .أقلقت راحة األوالد وسكان
البناية إنما في المقابل ارتحت نفسياً .ثالث
ساعات عمل منزلي من دون انقطاع تخللتها
نزلة باألسانسور إلحضار بعض األغراض
من الـ  / caveالمستودع .ولفرط سعادتي
نزلت وطلعت ثالث مرات وقمت بمشوار على
السطح متفقدا ً الخ َّزانات .ثانكس وليد.
بعد الجهد اإلستثنائي ،أردت أن أكافئ
نفسي بساعة نوم ،لكن اوتوكارات معهد
عينطورة ومدرسة الرسل وسابيس
والراهبات األنطونيات وشاحنة مياه
تنورين كان لها رأي آخر ضد النوم
المتمادي .إستعضت عن النوم بجولة
سريعة على آخر أخبار الـ»فايسبوك»
و»شيطنة جبران» والتعليقات المسلية.
استوقفتني صورة متداولة لوزير
الكهرباء وليد فيّاض يغط بنومة هانئة
على شاطئ ما .ينام بالمايوه على جنبه،
الركبة على الركبة والكاحل على الكاحل
واضعا ً هموم العالم خلفه.
بدا لي أنه من طينة الكادحين ،استيقظ
باكراً .أنهى شغل البيت على كهرباء الدولة.
بعد الشغل ،قصد الشاطئ مستفيدا ً من
شمس تشرين المشوبة بالحذر .فأخذته
الغفوية وكان البابارتزي بانتظاره .قد
تكون الصورة قديمة .ال بأس .فلينم الدكتور
وليد قليالً ولينعم بقسط من اإلسترخاء
والنوم بعيدا ً عن الرجل الذي ال ينام.
يحب وليد البحر .يحب السهر .يحب
السياحة والسفر .يحب الصور .مرة
يصوّرونه يرمي الحجارة من العديسة على
فلسطين المحتلة ،على وقع أناشيد هيكتور
الجبار .ومرة يطرق بوزات بين أهرامات
خوفو األب وخفرع اإلبن ومنقرع الحفيد.
يطل على جمهوره ،بحسب المناسبات:
سبور أو شيك أو بالمايوه ،إنه رجل لكل
الفصول .يتحرك وليد فياض في كل
اإلتجاهات .يع ّد مناقصات .يمد قساطل
وكابالت .يطلب إعتمادات« .يحجّ ر» على
المستعمرات ،وعلى شط بحر الهوى ينام
لساعات .تمده الشمس بالطاقة والفيتامينات
وباللون البرونزي كمان وكمان .إنه رجل
يعمل وينام ويتغذى على الطاقة الشمسية.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

تُعترب «زهرة الجثة»
أضخم زهرة يف العالم
ُ
وسمّ يت لرائحتها
ً
الكريهة جدا وال توجد
ّإل يف ماليزيا.

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

بيروت كما بدت قبل هطول األمطار أمس (بعدسة جورج بوعبدو)

ّ
الموظفين
تخطط لتسريح آالف
ّ
تنوي مجموعة «ميتــا» ،الرشكة
األم لـ»فيســبوك» و»إنســتغرام»،
ترسيــح آالف املو ّ
ظفني اعتبارا ً من هذا
ً
ٍ
رشكات عدّة
حاذية حــذو
األســبوع،
بمجال التكنولوجيا ضمن إطار األزمة
االقتصاديــة .ويعمل فيها نحو  87ألف
موظف بأنحاء العالم.
وأشــار رئيس املجموعــة مارك
زاكربرغ إىل أن عدد املوظفني يف الرشكة
ال ينبغــي أن يرتفع بحلول نهاية العام
 ،2023حتّى أنه يجب أن يرتاجع قليالً.
حيث ي ّ
ُتوقع أن يت ّم اإلعالن عن ذلك يوم
غد األربعاء وأن يتأثّــر آالف املو ّ
ظفني

بأول إجــراء من هذا النــوع يف تاريخ
عمالق مواقع التواصل االجتماعي.
والخميــس املــايض ،أعلنــت
مجموعتان يف ســيليكون فــايل هما
«ســرايب» و»ليفــت» ترسيــح عدد

كبــر مــن موظفيهما فيمــا جمّ دت
مجموعــة «أمــازون» التوظيف .وما
إن اســتحوذ إلون ماسك رئيس رشكة
«تيســا» وأغنى رجــل يف العالم ،عىل
ّ
رسح نحو نصف
منصة «تويــر» حتى ّ

مو ّ
ظفيها البالغ عددهم  .7500وتعاني
ّ
املنصــات اإللكرتونيــة التــي يرتكز
نموذجها االقتصــادي عىل اإلعالنات،
من خفض املعلِنني إنفاقهم عىل خلفية
التضخــم العاملي وارتفــاع معدّالت
الفائدة .وتراجعــت األرباح الصافية
ملجموعة «ميتا» إىل  4.4مليارات دوالر
يف الفصــل الثالث من العام ،وأشــار
زاكربرغ أواخر ترشيــن األول املايض
إىل املحنة بالقول« :إننا نواجه اقتصادا ً
كليا ً متق ّلبا ً وازدياد املنافسة وخسارة
إعالنات وتزايد تكاليف اســتثماراتنا
الطويلة األمد»( .أ ف ب)

للمرّة األولى ...حقن خاليا دم أُنتجت مخبريًا
كشــفت تقارير طبية يف بريطانيا،
إنجاز غري مســبوق ،إثر التم ّكن من
عن
ٍ
حقن خاليــا دم حمراء أُنتجــت ونَمَ ت
داخل املخترب ،ألحد األشخاص ،يف تجربة
رسيرية هي األوىل مــن نوعها يف العالم.
ويف حال تك ّللت هــذه التجربة بالنجاح،
فإن خاليا الدم الحمــراء ا ُملنتَجة مخربيّا ً
ســتُحدث ثــورة يف عالج مــن يعانون
اضطرابــات بالدم من قبيــل فقر الدم
املنجيل ،أو من لديهــم فصائل نادرة من
السائل الحيوي بالجســم .ويجد هؤالء

ً
صعوبة كبري ًة يف إيجاد متربّعني مناسبني.
ّ
متوسط
وتراهن التجربة عىل معرفة
أمــد حياة خاليا الدم هــذه ،ملعرفة ما إذا
كانت تعيش أطول من خاليا الدم العادية
املتربَّع بها .وبمــا أن الخاليا التي يجري
إنتاجهــا داخل املختــر تُ َ
وصف بالطرية
كونها ن َ َمت للتــو ،فإن الباحثني يرجّ حون
أن تكون أفضل للمرىض .وحتى اللحظة،
جــرى إعطاء الدم ا ُملنتــج داخل املخترب
َ
لشخصني ،فيما لم تُســجَّ ل أي أعراض
جانبية عىل أيّ منهما.

سباق مركبات من دون محرّكات
تشــهد كيب تاون  -جنوب أفريقيــا للمرة األوىل
َ
سباق ملركبات محليّة الصنع
تنافس نحو  50سائقا ً يف
ٍ
مثبّتــة عىل أربع عجالت ومــن دون مح ّرك ،إذ تتح ّرك
بدفع من القوة البرشية والجاذبية وحدهما.
وتعدّدت أشكال املركبات املتسابقة ،وبينها واحدة
عىل شــكل نعامة ضخمة ،وثانية دبّابة مطلية بالكامل
باللون الوردي ،وأخرى للطهو عىل غرار القدور الحديدية
التي تُســتخدم يف املنطقة لطهو عصيدة الذرة عىل نار
الخشــب .وقال الطالب روس هوالند من املشاركني يف
الســباق« :صنعنا دبابة وردية اللون ألن العالم يشهد
يف الوقت الراهن الكثري من العنف ،والسالح املطيل بهذا
اللون الناعم والسعيد هو رمز مثايل للسالم».

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

يحدّد الفائز يف الســباق من يصــل قبل غريه إىل
أســفل الت ّل ،ويُؤخذ يف االعتبــار إىل ح ّد كبري طريقة
تصميــم املركبة واإلخراج الذي تحصــل فيه عملية
االنطالق .وسبق لرشكة  Red Bullملرشوبات الطاقة
أن نظمت ســباقات مماثلة يف نحو خمســن دولة
بمختلف أنحاء العالمُ ،
وقدّر عدد املتفرجني بنحو ألف
شخص فصلتهم باالت ّ
قش عن «حلبة» السباق ،وهي
عبارة عن منحدر يف حي «بــو كاب» املتميّز بمنازله
املنخفضة وامللوّنة.
ّ
وتول وضع املسار الشديد االنحدار البالغ نحو 600
مرت السائق الجنوب أفريقي «جينييل دو فيلييه» الفائز
بسباق «داكار» الشهري( .أ ف ب)

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
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