غير مخصص للبيع

الأن�صار النطالقة
متجددة بقيادة
�أبو زمع
�ص 5

يومية �سيا�سية عربية

عط�سة واحدة من مري�ض
�أوميكرون ت�صيب 100
�شخ�ص بالعدوى
�ص 8

اجلمعة  14كانون الثاني 2022م {  11جمادى اآلخرة 1443هـ { السنة  { 57العدد 16289

AL-LIWAA 14 Janvier 2022 - 57éme Année - No.16289

2000 L.L.

«املوازنة» تواجه عقبة سعر الصرف ..والتمويل ُي ّهدد الكهرباء واالتصاالت

يحذرون من «الغضب احلقيقي»
متت ..والسائقون ِّ
بوحبيب لـ«اللواء» :إعفاءات قيصر ّ

إضراب قطاع النقل البري يشل البلد (محمود يوسف)

دوالر بريوت  30٫250ل.ل

الدوالر ..االنخفا�ض التكتيكي!
انخفض سعر صرف الدوالر في السوق السوداء مساء أمس إلى ما
بني  30200و 30250لكل دوالر أميركي ..بعد ما سجل عصر ًا تسعيرة
تراوحت ما بني  30550و 30600ليرة لبنانية لكل دوالر.

اليورو يف عيده الع�شرين
بقلم د .لويس حبيقة
مشروع اليورو في بداية  2002كان طموحا ،ويستمر مع
حتديات كبيرة .اليورو هو واجهة الوحدة األوروبية وعنوانها
الكبير .اذا جن��ح ،جنحت أوروب���ا والعكس صحيح .يجمع
اخلبراء على أن الوحدة األوروبية في أزم��ة ،وليست وحدها
طبعا ،نتيجة العوامل االقتصادية والسياسية كما الصحية.
الكورونا تضرب أوروبا رمبا أكثر من أي منطقة أخرى .قربها
اجل��غ��راف��ي م��ن منطقتنا وم��ن أفريقيا عموما يفرض عليها
حتديات انسانية وسياسية كبرى .حوالي  70ألف مهاجر غير
شرعي وصلوا الى األرض األوروبية عبر البحر في سنة .2021
هذه أرقام قليلة نسبة لعدد سكان أوروبا ورمبا يحتاج اليهم
االقتصاد ملهن معينة ألن اليد العاملة الداخلية قليلة نسبيا.
لكن من الطبيعي أن ال تسهل أوروبا استقبال املهاجرين غير
الشرعيني ألن ذلك يضاعف األعداد الى حدود ال ميكن عندها أن
يتقبلها الشعب ألسباب اقتصادية وسياسية وخاصة ثقافية.
ق��وة ال��ي��ورو مرتبطة ب��ق��وة أوروب���ا واحلقيقة أن الوحدة
األوروبية تتعثر سياسيا لغياب السياسات الواحدة املشتركة.
هنالك مشكلة أيضا فيما يخص اتفاقية «شنغني» ،التي ألغت
احلدود الداخلية ،بسبب التباين الواضح بني ال��دول .في كل
حال ،سياسات مواجهة الكورونا فرضت تعديالت عملية على
االنتقال بني الدول بانتظار تعديل االتفاقية رسميا خالل رئاسة
فرنسا للوحدة حتى آخر حزيران .األوضاع املتقلبة في أوروبا
تساعد أحزاب اليمني املتطرف على الفوز أو أقله على حتسني
وجودهم في املجالس النيابية .االنتخابات الرئاسية الفرنسية
املقبلة ستكون اختبار ليس فقط لقوة اليمني املتطرف الفرنسي
بل لألوروبي.
مشكلة منطقة اليورو أنها لم حترر انتقال رؤوس األموال
بني ال��دول وبالتالي لم يتم تعميم التنمية .هكذا
بقيت االستثمارات الكبيرة في دول الشمال حيث

مع تآكل مقدرات احلياة في لبنان ،مع إعالن وزير االتصاالت جوني
قرم أنه ما لم يتم رفع سعر االنترنت واالت��ص��االت قريب ًا ،فإن القطاع
مهدد ،وه��و يستنزف م��وارد ال��دول��ة ،وتهديد أصحاب امل��ول��دات التي
ت��زود اللبنانيني بالكهرباء ،ما لم يعاد النظر بسعر صفيحة املازوت
بالدوالر أو تثبيته على األقل ،بالتوقف خالل  48ساعة ،فض ً
ال عن رفع
سعر ربطة اخلبز  3آالف ليرة خالل أقل من أسبوع ،مع كل ذلك وغيره،
جلأ احت��اد النقل البري إلى شل البلد عبر االض��راب العام ال��ذي شمل
بيروت واحملافظات من صباح أمس حتى الثالثة بعد الظهر بالشاحنات
والسيارات واحلجارة وحاويات النفايات وإطارات السيارات املشتعلة،
في ما أطلق عليه «يوم الغضب» لكنه بقي حتت السيطرة ،ما خال اقتحام
معتصمني مكاتب شركة  OMTفي احلمراء وأجبروها على االغالق.

ُقتل ضابطان من اجليش
اإلس����رائ����ي����ل����ي م����ن وح����دة
ال��ن��خ��ب��ة ل��ي��ل ام����س االول
خ�لال دوري���ة أمنية بالقرب
من قاعدة عسكرية للجيش
اإلسرائيلي في غ��ور األردن
ب��ن��ي��ران ص��دي��ق��ة ب��ع��دم��ا مت
حت���دي���د ه��وي��ت��ي��ه��م��ا خطأ،
بحسب اجليش.
وقال اجليش االسرائيلي
ف���ي ب��ي��ان إن ض��اب��ط�ين من
ال��ك��وم��ان��دوز وح��دة النخبة
ك��ان��ا ي��ق��وم��ان ب��دوري��ة حول
م��ع��س��ك��ره��م��ا ع���ن���دم���ا «مت
ال���ت���ع���رف ع��ل��ي��ه��م��ا بشكل
خ���اط���ئ و ُق����ت��ل�ا ع����ن طريق
اخلطأ بنيران جيش الدفاع
اإلسرائيلي».
م�������ن ج�����ه�����ت�����ه ،أع�������رب
وزي�������ر ال����دف����اع
االس����رائ����ي����ل����ي
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نقطة وسطر

ر�سائل وتف�سريات
يف «يوم الغ�ضب»

�ص 8
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مل�سيل للدموع على �آالف املتظاهرين يف اخلرطوم
مقتل �ضابط و�إطالق الغاز ا ِّ

6

مقتل �ضابطني
�إ�سرائيليني بنريان
�صديقة

مضى ي��وم ام��س بني حتسب وترقب وتوعد ،فيما ك��ان قصر بعبدا
يجدد التجاذب احل��اد ح��ول دع��وت��ه إل��ى احل���وار التي إذا مت��ت فإنها
ستقتصر على «أهل البيت الواحد» ولن ينجم عنها أي نتيجة أو جدوى

فيما تصاعد السجال اخلطير بني القاضية غادة عون وحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،الذي رد ببيان اتهم فيه عون بأنها اخلصم فكيف
تكون احلكم رافض ًا املثول أمامها.
وعلى الرغم من ان مصدر ًا دبلوماسي ًا قال لـ»اللواء» ان األزمة اليوم
في لبنان ازمة سلطة ونظام ،وال قدرة ألي فريق في الداخل على اتخاذ
قرار الربط في أي ملف ،حتى لو كان تعيني أصغر موظف في الدولة...
فإن ما كشفه وزير اخلارجية واملغتربني عبد الله بو حبيب لـ«اللواء»
بشأن تبلغ لبنان أن��ه «مشي احل��ال» بالنسبة ملوضوع االع��ف��اءات من
عقوبات «قانون قيصر» ليتم استجرار الكهرباء والغاز من
مصر واألردن ،عبر سوريا ،حمل أم ً
ال ضعيف ًا بإمكان توفر
الكهرباء ،ولو بعد أشهر!
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متظاهرون سودانيون في اخلرطوم

حمكمة �أملانية تق�ضي ب�سجن
�ضابط خمابرات �سوري �سابق مدى احلياة

الناشطة السورية ياسمني املشعان أمام محكمة كوبلنس في أملانيا أمس

ق��ت��ل ض���اب���ط س����ودان����ي فيما
أطلقت ق���وات األم���ن ام��س قنابل
الغاز املسيل للدموع مجددا على
آالف امل��ت��ظ��اه��ري��ن املناهضني
ل�لان��ق�لاب ق��رب القصر الرئاسي
في اخل��رط��وم ،ليعود العنف بعد
أي��ام فقط على إط�لاق ح��وار حتت
إشراف األمم املتحدة.
وقال املكتب الصحفي للشرطة
السودانية في بيان رسمي نشره
ع��ل��ى صفحته ع��ل��ى فيسبوك إن
العميد على برمية حمد قتل أثناء
«حمايته مواكب» املتظاهرين.
وتأتي هذه التظاهرات اجلديدة
بعد بضعة أي��ام من اط�لاق األمم
امل���ت���ح���دة م���ح���ادث���ات ت��ش��م��ل كل
الفصائل السودانية في محاولة
حل��ل األزم���ة الناجمة ع��ن انقالب
البرهان.
وه��ت��ف امل��ت��ظ��اه��رون «برهان
وس��خ��ان ج��اب��وه ال��ك��ي��زان» وهو
ت��ع��ب��ي��ر م��س��ت��خ��دم ف���ي السودان
لالشارة الى االسالميني.
وم�����ن�����ذ االن��������ق����ل���اب ،ي���ن���زل
السودانيون الى الشوارع بانتظام
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ت��ن��ح��ي العسكريني
ع��ن السلطة .وف��ي مواجهة هذه
االحتجاجات جل��أت ق��وات األمن
ال���ى ال��ق��م��ع م��ا أس��ف��ر ع��ن سقوط
 63ق��ت��ي�لا ومئات
اجل��رح��ى حتى اآلن،

أص��درت محكمة أملانية امس
حكما بالسجن مدى احلياة على
ض��اب��ط م���خ���اب���رات س��اب��ق عمل
في جهاز األم��ن ال��س��وري التابع
ل��ل��رئ��ي��س ب���ش���ار األس������د ،وذل���ك
بعد إدان��ت��ه بالقتل واالغتصاب
وارت��ك��اب جرائم ضد اإلنسانية
ف���ي م��ح��اك��م��ة ت��س��ل��ط��ت عليها
األضواء.
وأدي��ن أنور رس�لان .بارتكاب
 58ج����رمي����ة ق���ت���ل واغ���ت���ص���اب
واع����ت����داء ج��ن��س��ي ف���ي منشأة
احتجاز في دمشق تشرف عليها
وحدة مخابرات كان يرأسها .وقد
نفى كل االتهامات املنسوبة إليه.
وه��ذا هو احلكم الثاني الذي
تصدره احملكمة اإلقليمية العليا
في مدينة كوبلنس بغرب أملانيا
ف��ي ن��ف��س احمل��اك��م��ة .وه���ذه أول
قضية جنائية في العالم تنظر في
اتهامات بالتعذيب
حت���������ت إش������������راف
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قوات تدعمها
الإمارات تدخل
مدينة م�أرب اليمنية
ان���ض���م���ت ق�������وات مينية
ت���دع���م���ه���ا اإلم������������ارات إل���ى
ق���وات التحالف ال��ت��ي تقاتل
احلوثيني حول مدينة مأرب
في وس��ط اليمن في محاولة
جديدة للسيطرة على املنطقة
املنتجة للطاقة.
وق���وض���ت م��ع��رك��ة م���أرب،
ال��ت��ي ت��ق��دم احل���وث���ي���ون في
م��ع��ظ��م أن��ح��ائ��ه��ا باستثناء
امل��دي��ن��ة الرئيسية واملواقع
ال���ق���ري���ب���ة ال��غ��ن��ي��ة بالنفط
وال���غ���از ،آم���ال ال��ت��وص��ل ألي
هدنة وشيكة جتتهد الواليات
امل��ت��ح��دة واألمم امل��ت��ح��دة في
محاوالت لتطبيقها.
وق���ال ه��ان��ز غروندنبرغ،
مبعوث األمم املتحدة اخلاص
إل����ى ال��ي��م��ن ،مل��ج��ل��س األم���ن
ي������وم األرب����ع����اء
إن اجل���ان���ب�ي�ن
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�سيا�سة حملية
بعبدا واحلوار :ال ت�أجيل وال «مبن ح�ضر» ورهان على تب ّدل مواقف الراف�ضني
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همس

حدد موعد ًا يف أ�ي حلظة يرى فيها اجلو م ؤ�اتي ًا
عون قد ُي ّ

ُك���ش���ف ال���ن���ق���اب ل���دى
جهات معنية عن دوريات
ي���وم���ي���ة ع���ل���ى احل������دود
الشرقية ،ل��م تكن حتدث
أما وقد أنهى رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون لقاءاته مع عدد أن احللفاء ل��م ي��ع��ودوا كالسابق فكيف ب��احل��ري باملتخاصمني في أيد الدعوة وهناك ممن عارضها ،وهناك ممن طالب إما بإضافة أمور قبل ذلك.

,,

رئي�س اجلمهورية �أخذ باالعتبار
ر�أي القيادات التي متثل
فئات �شعبية وازنة

,,

من رؤساء الكتل النيابية والتي امتدت ليومني ومتحورت حول دعوته
للحوار بشأن مواضيع حددها سابقا وهي خطة التعافي االقتصادي
والالمركزية اإلدارية واملالية املوسعة واالستراتيجية الدفاعية ،كان ال
بد من اطالع الرأي العام على بعض املجريات فجاء البيان الصادر
عن مكتب اإلعالم في رئاسة اجلمهورية مفندا اللقاءات واملالحظات
والتجاوب مع الدعوة الرئاسية ومحمال رافضني دعوته مسؤولية تردي
األوضاع.
ك��ان واض��ح��ا منذ ال��ب��داي��ة أن احل���وار ل��ن ي��ق��وم اآلن مب��ن حضر
واال لكان الرئيس عون حدد املوعد في وقت سابق .لم يرغب رئيس
اجلمهورية في تكرار حوارات غير مكتملة على أن ذلك ال يعني أن هذا
احلوار لن يقوم في الوقت الذي يراه مناسبا.
قد يعتقد البعض أن صفحة احلوار قد طويت إال أن ذلك غير صحيح
وهذا ما عكسه البيان الرئاسي قائال صراحة أن الدعوة مفتوحة .ماذا
يعني ذلك؟ هل من تشاور جديد يجريه رئيس اجلمهورية ام أن األجوبة
معروفة سلفا ام أن التطورات املتالحقة قد تدفع إل��ى إع��ادة النظر
باملشاركة باحلوار ال سيما من قبل املقاطعني.
الواضح أن ما من نعي لدعوة احلوار وهذا ما يفهم من البيان وفق
عدد من املراقبني.
تقول مصادر سياسية مطلعة لـ «ال��ل��واء» أن احل���وار قد يصعب
عقده نظرا إلنشعاالت األح��زاب باملعارك االنتخابية ،واألهم من ذلك

السياسات االقتصادية واالجتماعية واخلارجية ،وكيف ميكن لهؤالء
االتفاق واخلروج مبقررات معينة مع العلم أن الصفة التنفيذية تعود
إلى مجلس الوزراء فحسب.
رمبا كان احلوار آخر خرطوشة ورمبا هناك ال تزال أوراق معينة
يحتفظ بها رئيس اجلمهورية لتقدميها في الوقت الذي يشاء.
وتقرأ مصادر مطلعة على موقف رئيس اجلمهورية لـ «اللواء» مضمون
البيان ،فتقول أنه واضح جلهة حتميل املسؤولية للذين قاطعوا من
جهة ويؤكد على جدول األعمال وأهميته من جهة وخطورة التعطيل في
املؤسسات واستمرار رئيس اجلمهورية في الدعوة إلى حوار مبا يعني
أنه رجل حوار وسيواصل الدعوة الى احل��وار لكنه لم يحدد موعدا
جللسة حوار على إثر املشاورات التي أجراها في اليومني املاضيني.
وتذكر املصادر أن هدف هذه اللقاءات هي استمزاج آراء القيادات
في دعوته إلى احلوار واخلالصة التي توصل إليها هي أن هناك ممن

أو بحذفها ،مؤكدة أنه ال ميكن جتاهل رفض القيادات كما أنه ال ميكن
في الوقت نفسه جتاهل قبول قيادات أخرى وال بد من احترام رأيهم
ألنهم ميثلون فئات شعبية وازنة في البالد كما أولئك الذين قاطعوا
لذلك واحتراما إلرادة الفريقني أكد أهمية احلوار ومواصلته.
وتفيد أنه لم يحدد موعدا لكنه قد يحدده في أي حلظة عندما يرى أن
اجلو أصبح مؤاتيا أو حصول ما قد يستدعي تغيير موقف الرافضني
نحو القبول .وفي حال مت اإلصرار على مواقفهم ميكن إجراء حوار
مبن حضر ،لكن الرئيس عون ووفق املصادر نفسها ،فضل منح فرصة
إضافية ،أكد فيها استمراره بالدعوة إلى احلوار من دون تردد في
اتخاذ أي مبادرة أو قرار وترك التاريخ مفتوحا أي أن الدعوة ال تزال
مفتوحة ومتى يأتي موعدها فذاك متروك لتقدير رئيس اجلمهورية.
وتشير إلى أن الرئيس عون حرك امللف ولم يقفله ،ألنه لو قال أن ما
من حوار أو ارجأه فذاك يعنى أن املوضوع انتهى ،لكن امللف مفتوح
ويبقى التحديد مرتبط ًا بضمان جناح مؤمتر احلوار من جهة ومراهنة
رئيس اجلمهورية على تبديل القيادات الرافضة مواقفها خصوصا أن
الظرف يقتضي ذلك ،ومن هنا كانت دعوته إلى وقف املكابرة والتطلع
إلى شؤون الناس الذين يعانون.
وت��وض��ح أن اإلع����داد إلدارة احل���وار متواصلة ف��ي امل��ل��ف��ات التي
حددها.
كارول سلوم

َّاطلع من بوحبيب على أ�جواء زيارته إ�ىل وا�شنطن والتقى ر�شدي

عون لأهايل موقويف املرف�أ :تعطيل الق�ضاء وجمل�س الوزراء خطري

غمز
ح����س����م ح��������زب ب������ارز
خ���ي���ارات���ه اإلنتخابية
م����ش����دد ًا ف����ي ال���ل���ق���اءات
ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى أهمية
إجراء هذا االستحقاق..

لغز
تنظر ج��ه��ات رئاسية
إل��ى «ي��وم الغضب» الذي
نفذه السائقون على أنه
رس���ال���ة م���ن م���رج���ع إلى
مرجع!

ميقاتي التقى بو�شكيان والقرم

اج���ت���م���ع رئ����ي����س احل���ك���وم���ة جن���ي���ب م���ي���ق���ات���ي في
السراي احلكومي امس ،م��ع وزي���ر ال��ص��ن��اع��ة جورج
بوشكيان ،واطلع منه على نتائج زيارته العراق.
ب��ع��د االج��ت��م��اع قال بوشكيان :أط��ل��ع��ت دول��ت��ه على
نتائج زيارتي العراق واحملادثات املثمرة التي عقدتها
م��ع وزي��ر الصناعة منهل اخل��ب��از وم��ع وزي��ر االقتصاد
بهدف تعزيز التعاون بني البلدين وتفعيل عمل اللجنة

العاليا املشتركة .وو ّقعت مع الوزير اخلباز مذكرة تفاهم
لتبادل املنتجات الصناعية.
وقد طلب الرئيس ميقاتي تفعيل التعاون بني الوزارات
واإلدارات في البلدين في كل القطاعات واملجاالت مبا
يفيد األسواق في البلدين ،وهو سيعقد اجتماع ًا وزاري ًا
لهذه الغاية اإلثنني املقبل.
كما التقى ميقاتي وزير االتصاالت جوني القرم.

مولوي و�ضع عون وميقاتي يف �أجواء الو�ضع الأمني:
ال �أحد عليه �أن يخاف من عدم ح�صول الإنتخابات

الرئيس عون متوسط ًا أهالي املوقوفني بانفجار املرفأ (داالتي ونهرا)
اك���د رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة العماد
ميشال ع��ون ان��ه يشعر م��ع معاناة
أهالي املوقوفني والشهداء في قضية
انفجار مرفأ بيروت ،وانه يعمل كل
م��ا ف��ي وس��ع��ه« ،وف���ق الصالحيات
وال��ق��وان�ين م��ن اج���ل اح��ق��اق احلق
ورفع الظلم عن األبرياء».
وق��ال« :ان الوضع صعب ،فقد مت
تعطيل ال��ق��ض��اء ومجلس ال���وزراء
وهو امر يحمل انعكاسات خطيرة
على ال��ب��ل��د ،ونعمل على معاجلته
ألننا ندرك مدى تأثيراته السلبية».
مواقف الرئيس عون جاءت خالل
اس��ت��ق��ب��ال��ه ام���س ف��ي ق��ص��ر بعبدا،
وفدا من أهالي املوقوفني في قضية
انفجار مرفأ ب��ي��روت .القت باسمه
ايليز سيف ف��ارس كلمة قالت فيها:
نقف اليوم امام قصركم ،نرفع صوتنا
عاليا ،علكم تدركون لوعتنا في حني
صمت آذان الكثير مم��ن ال يريدون
احلقيقة .لكننا لم نيأس لعلمنا أن
صاحب احلق سلطان وانه آن األوان
لرفع الظلم عن أهلنا .جئناكم اليوم،
النكم ربان هذه السفينة الغارقة في
الظلمات ،فأنتم ق��ادرون على ادراك
معاناتنا ،كيف ال ،اولستم من قلتم
انكم «بي الكل»؟ لقد حتملنا مع أهلنا
في سجون دولتنا الكرمية الظلم وما
اشد وطأته النه آت من أبناء وطننا.
ورد ال���رئ���ي���س ع������ون ،مرحبا
ب���احل���ض���ور ،م��ع��ت��ب��را ان «معاناة

أع��ض��اء ال��وف��د حقيقية ومطالبهم
محقة» ،وهو يشعر معهم ويقف الى
جانبهم «في ظل األوض��اع الصعبة
التي يعيشونها» ،وق��ال« :ان��ا اتابع
م��راح��ل التحقيق منذ ال��ي��وم األول
وحتى نهايته ،وال ل��زوم الذك��ر بهذا
االم��ر كل ي��وم .لكن الوضع احلالي
صعب األم���ور اك��ث��ر ف��أك��ث��ر ،فقد مت
تعطيل ال��ق��ض��اء ومجلس ال���وزراء
وهو امر يحمل انعكاسات خطيرة
على ال��ب��ل��د ،ونعمل على معاجلته
ألننا ندرك مدى تأثيراته السلبية».
أض��������اف« :اش����ع����ر م��ع��ك��م وم���ع
امل��وق��وف�ين ،ك��م��ا اش��ع��ر م��ع أهالي
الشهداء الذين سقطوا ،واعمل كل
م���ا ف���ي وس��ع��ي وف���ق الصالحيات
وال��ق��وان�ين ،م��ن اج��ل اح��ق��اق احلق
ورف��ع الظلم عن االب��ري��اء ،الن الظلم
ق��اس ج���دا ،وق��د تذوقته بعد ان مت
ابعادي  15سنة وبقيت محتجزا من
دون القدرة على اخلروج من منزلي
اال مب��واك��ب��ة ال��ش��رط��ة .ان اإلقامة
اجل��ب��ري��ة م��ؤمل��ة ،ف��ك��م ب��احل��ري اذا
ك��ان امل��وق��وف محتجزا في مساحة
جغرافية صغيرة ج���دا؟ م��ن حقكم
االط��ل�اع ع��ل��ى األس���ب���اب ال��ت��ي أدت
ال���ى ت��وق��ي��ف اه��ل��ك��م ،الن��ن��ي مثلكم
ال اع����رف األس���ب���اب ،لكنني اعرف
بعضا منكم وبعض افراد عائالتكم،
واس��أل امامكم وام��ام ال��رأي العام:
هل يستمر التوقيف بعد مرور سنة

وس��ت��ة اش��ه��ر ،اذا ك���ان امل��وظ��ف قد
قام مبا عليه وأعلم رئيسه املباشر
ب��امل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي ل���دي���ه ،وعندها
يكون على الرئيس املباشر العمل
على التنفيذ الن��ه ال ق��درة للموظف
ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك ،وك���ل م��ا ميكنه
القيام به هو إع�لام رئيسه فينتهي
دوره ،واذا م��ا اعتمدت التراتبية
الوظيفية ،فال يجوز ان يتم إيقافه
وحتميله املسؤولية بعد ان يكون
قد قام بواجبه وابلغ رئيسه ،هذا في
املبدأ».
وك���ان���ت ل��ل��رئ��ي��س ع���ون لقاءات
دب��ل��وم��اس��ي��ة استهلها باستقبال
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة وامل��غ��ت��رب�ين عبد
ال��ل��ه ب��وح��ب��ي��ب ال����ذي اط��ل��ع��ه على
نتائج زيارته الى الواليات املتحدة
وال���ل���ق���اءات ال��ت��ي ع��ق��ده��ا م���ع عدد
م���ن امل��س��ؤول�ين ف���ي م��ج��ل��س االمن
القومي األميركي ووزارة اخلارجية
والتي تناولت العالقات بني لبنان
والواليات املتحدة.
وأش�����ار ال���وزي���ر ب��وح��ب��ي��ب الى
ان��ه مل��س ف��ي خ�لال احمل��ادث��ات التي
اج���راه���ا« ،دع��م��ا ام��ي��رك��ي��ا واضحا
لدور صندوق النقد الدولي املرتقب
ف���ي م��س��اع��دة ل��ب��ن��ان ع��ل��ى جت���اوز
ظ��روف��ه االق��ت��ص��ادي��ة ال��ص��ع��ب��ة ،من
خ�ل�ال اإلس����راع ف��ي خ��ط��ة التعافي
التي تضعها احلكومة اللبنانية،
وايضا ض��رورة اجن��از اإلصالحات

ال��ض��روري��ة ال��ت��ي يحتاجها لبنان،
إض���اف���ة ال����ى ت��ش��ج��ي��ع املسؤولني
االميركيني على اج��راء االنتخابات
النيابية في موعدها».
ول����ف����ت ال������ى ان «امل����س����ؤول��ي�ن
االم��ي��رك��ي�ين ج����ددوا ت��أك��ي��د دعمهم
استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان
من مصر واألردن عبر سوريا لتعزيز
انتاج الطاقة الكهربائية ،واستثناء
لبنان من القيود التي يضعها «قانون
قيصر» ،وان هذا االمر مت ابالغه الى
املسؤولني املصريني».
وأوضح بوحبيب ان «املسؤولني
االم��ي��رك��ي�ين ي��ش��ج��ع��ون امل��ض��ي في
ع��م��ل��ي��ة ت��رس��ي��م احل�����دود البحرية
اجل��ن��وب��ي��ة ،وان امل��وف��د األميركي
املكلف هذه املهمة اموس هوكشتاين
سيحضر ال���ى ل��ب��ن��ان خ�ل�ال األي���ام
القليلة املقبلة الستئناف مساعيه
بهدف حتريك هذا امللف».
وزار بوحبيب رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي للغاية عينها.
واس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س ع���ون نائبة
املنسق اخل��اص لالمني العام لألمم
املتحدة في لبنان واملنسقة املقيمة
الن��ش��ط��ة األمم امل��ت��ح��دة ومنسقة
الشؤون اإلنسانية الدكتورة جناة
رش����دي ،وأب��ل��غ��ه��ا ان «ل��ب��ن��ان يدعم
اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ف���ي اع���داد
ب��رام��ج تأمني احل��اج��ات اإلنسانية
للبنانيني وتنفيذها ،ال سيما في

�إعالم الرئا�سة :الدعوة للحوار �ستبقى مفتوحة
وعلى الراف�ضني واملقاطعني وقف املكابرة
اعلن مكتب االعالم في رئاسة اجلمهورية في
بيان انه «على أثر املشاورات التي أجراها رئيس
اجلمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس
النواب واحلكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن
الدعوة الى احل��وار ،تبني أن عدد ًا منهم تراوحت
م��واق��ف��ه��م ب�ين رف���ض ال��ت��ش��اور ورف����ض احل���وار
مبا يحملهم مسؤولية ما يترتب على استمرار
التعطيل ال��ش��ام��ل ل��ل��س��ل��ط��ات ،ح��ك��وم��ة وقضاء
ومجلسا نيابيا».

واك�����د«:إن دع���وة رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة للحوار
ستبقى مفتوحة ،واذ يأمل أن يغلب احلس الوطني
للمقاطعني ع��ل��ى أي م��ص��ال��ح أخ����رى ،يدعوهم
الى وقف املكابرة والنظر الى ما يعانيه الشعب
اللبناني واملوافقة في اقرب وقت على اجراء حوار
صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا استنادا الى ارادة
وطنية ولكي ال يفرض علينا مستقبال نقيض ما
نتمناه لوطننا.
واعتبر«ان استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو

م�ست�شار احلريري ير ّد:
النكران من �صفات «البارانويا»
رد املستشار اإلعالمي للرئيس سعد احلريري
حسني الوجه على البيان ال��ص��ادر عن رئاسة
اجلمهورية امس حول الدعوة للحوار ،وقال في
سلسلة تغريدات عبر «تويتر»«:محزن جد ًا جد ًا
ان تصل رئاسة اجلمهورية ومكتبها االعالمي
الى ح��دود اإلنكار الكامل ملسار التخبط الذي
وضعت فيه البالد  .ويتضاعف احلزن مع حالة
البارانويا التي يعانيها العهد واحلزب احلاكم
حالة يشخصها البيان ال��ص��ادر ع��ن الرئاسة
بخصوص احل��وار الوطني واملعترضني على
انعقاده في هذا الظرف».
اض����اف« :ت��ن��س��ى رئ��اس��ة اجل��م��ه��وري��ة انها
متثل االب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل
امل���ؤس���س���ات وت��ع��ط��ي��ل احل��������وارات وينسى

فخامة الرئاسة انه مسؤول عن تعطيل رئاسة
اجلمهورية الكثر من سنتني ونصف ،وان حزب
الرئاسة احلالية مسؤول عن تعطيل احلكومة
لسنوات وسنوات ،وينسى ان خطة التعافي
جرى اسقاطها على ابواب بعبدا».
وختم« :محزن جد ًا جد ًا ان يصبح النسيان
م��ل�ازم���� ًا ل��ل��ن��ك��ران … وال���ن���ك���ران م���ن صفات
البارانويا».
وعلق األم�ين العام لـ«تيار املستقبل» أحمد
احل���ري���ري ،ع��ب��ر «ت��وي��ت��ر» ،ع��ل��ى ب��ي��ان رئاسة
اجلمهورية قائال« :رئيس اجلمهورية يحاول أن
يتهم اآلخرين مبا هو غ��ارق فيه ،بي التعطيل
مضيع البوصلة ،وعم يحكي باحلس الوطني،
فاقد الشيء ال يعطيه».

تعطيل متعمد خلطة التعافي املالي واالقتصادي
التي م��ن دون��ه��ا ال مفاوضات م��ع ص��ن��دوق النقد
الدولي وال مع غيره ،وبالتالي ،ال مساعدات وال
اصالحات ،بل مزيد من االهتراء للدولة وتعميق
لالنهيار ،وه��ذا بحد ذات��ه جرمية ال تغتفر بحق
شعب يعاني كل يوم اكثر فاكثر من ج��راء ازمات
متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمد للمسؤولني
عن املعاجلات الناجعة.
وق�����ال:ان امل��ع��ط��ل�ين ل��ل��ح��وار وال��راف��ض�ين له
ي��ع��رف��ون انفسهم ج��ي��دا وي��ع��رف��ه��م اللبنانيون،
ويتحملون مسؤولية خ��س��ارة ال��ن��اس أموالهم
وخسارة الدولة مواردها ،كما يتحملون مسؤولية
عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمني لقمة العيش
واحلماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير
التعليم.
اض�����اف:ان رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة اذ يشكر من
حضر وم��ن جت���اوب ،يعلن أن��ه م��اض ف��ي دعوته
للحوار من دون تردد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار
يهدف ال��ى حماية لبنان واللبنانيني ،خصوصا
وأن احل��وار يتمحور ح��ول خطة التعافي املالي
واالق��ت��ص��ادي للبنان وق��ض��اي��ا متعلقة باصالح
ال��ن��ظ��ام م��ن خ�لال ال�لام��رك��زي��ة اإلداري����ة واملالية
املوسعة ،وباالستراتيجية الدفاعية والتعافي
املالي واالقتصادي للبنان.
وخ���ت���م:ان ه���ذا االل���ت���زام ه��و ف��ي ص��ل��ب قسم
الرئيس على احترام الدستور والقوانني وحفظ
استقالل الوطن وسالمة اراضيه ،فال الرئيس يخل
بالقسم وليس هو من يتراجع ام��ام التحديات.
ان رئ��ي��س اجلمهورية ل��ن ي��أل� َ�و ج��ه��دا ف��ي سبيل
م��ع��اودة احل��وار واالع���داد الدارت���ه بحسب جدول
املواضيع التي حددها ،وال يزال يأمل ان يتحلى
اجلميع باملسؤولية الوطنية املطلوبة النقاذ لبنان
وشعبه».

مجاالت التعليم واملياه والكهرباء
وال�����دواء» .وأك���د ان «ه���ذه اجلهود
تواكبها الدولة اللبنانية التي تعمل
م��ن جهتها ع��ل��ى تخفيف املعاناة
عن العائالت اللبنانية ،خصوصا
بعد تنامي احل��اج��ة ال��ى اخلدمات
األساسية والضرورية» .وشدد على
ان اخل��ط��ة ال��ط��ارئ��ة ال��ت��ي اطلقتها
رش����دي مل���دة ث�لاث��ة اش��ه��ر لتوفير
ال���وق���ود للمحافظة ع��ل��ى الرعاية
الصحية وخدمات املياه والصرف
ال��ص��ح��ي ،ت��رك��ت آث����ارا إيجابية»،
مرحبا بـ»القرار الذي اتخذ بتمديد
ال��ع��م��ل ب���ه���ذه اخل���ط���ة ح��ت��ى آذار
املقبل».
وكانت الدكتورة رش��دي عرضت
على الرئيس ع��ون «تقريرا بالعمل
الذي تقوم به منظمات األمم املتحدة
ملواجهة األوض��اع اإلنسانية امللحة
في لبنان» ،الفتة الى ان «األمم املتحدة
ستواصل ت��ق��دمي ه��ذا ال��دع��م ،علما
ان��ه يتوجب على ال��دول��ة اللبنانية
ان ت��ق��وم ه��ي اي��ض��ا مب��ا عليها من
مسؤوليات في هذا الصدد» .وأكدت
ان «ال ش�����روط م���ن األمم املتحدة
للمساعدات اإلنسانية ،وليس هناك
أي تأثير سياسي على عمل املنظمات
الدولية في هذا املجال».
واس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س ع���ون عضو
«تكتل لبنان ال��ق��وي» ال��ن��ائ��ب ادي
معلوف .

جنبالط:
دعوا احلكومة جتتمع
غ� ّرد رئيس احل��زب «التقدمي
اإلشتراكي» وليد جنبالط عبر
«ت��وي��ت��ر» ك��ات��ب��ا« :اف���رج���وا عن
امل��ف��اوض��ات م��ع ص��ن��دوق النقد
الدولي ودعوا احلكومة جتتمع
بعيدا ع��ن احل��س��اب��ات الفئوية
الضيقة ودع���وا ال��ق��ض��اء يعمل
من اجل ان تنبت عشبة االمل من
وسط ركام االنفجار .اليونان مر
ب����ظ����رف اص����ع����ب ل���ك���ن ادارة
 Tsiprasاخ�����رج�����ت�����ه من
احلضيض».

«الأحرار»
ح َّدد دوائر
مر�شَّ حيه للإنتخابات
اع���ل���ن امل���ج���ل���س السياسي
ف���ي ح����زب ال��وط��ن��ي�ين االح�����رار
اج��ت��م��اع��ه االس��ب��وع��ي برئاسة
ك��م��ي��ل دوري ش��م��ع��ون ق����راره
خوض االنتخابات النيابية في
ال��دوائ��ر التالية :زغ��رت��ا ،بعبدا،
ال���ش���وف وع���ال���ي���ة ،امل��ت�ن زحلة
وك��س��روان جبيل ،على ان نقوم
الحقا بتسمية املرشحني وحتديد
التحالفات».
ودع�����ا «امل����واط����ن اللبناني
للتحرك بوجه منظومة الفساد
وال��س�لاح دون ان��ت��ظ��ار ق���رارات
االحت���ادات والنقابات التي هي
حتت سيطرة قوى االمر الواقع».

الرئيس ميقاتي مجتمع ًا مع الوزير مولوي
وض����ع وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة بسام
م���ول���وي ام���س رئ��ي��س اجلمهورية
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون ع��ل��ى اج���واء
الوضع األمني في البالد ،على ضؤ
التقارير التي وردت اليه منذ ما بعد
ظهر األمس وطوال هذا اليوم ،الذي
شهد حركة احتجاجية متثلت بإقفال
بعض الطرقات ،كان دعا اليها قطاع
النقل العام.
كما وض��ع��ه مب��ا ت��ق��وم ب��ه وزارة
ال���داخ���ل���ي���ة ع��ل��ى ص��ع��ي��د العملية
االن��ت��خ��اب��ي��ة ،ب��ع��د ص����دور مرسوم
دع��وة الهيئات الناخبة وفتح باب
الترشيحات.
وأكد الوزير مولوي ،ان «الوضع
االم���ن���ي مم���س���وك ج����دا واألج���ه���زة
األم��ن��ي��ة م��واك��ب��ة ل��ل��ت��ح��رك��ات ،بناء
للتكليف الذي اعطيته لها بعد ظهر
األم�����س» ،م��ش��ي��را ال���ى ان «مواكبة
ال��ت��ح��رك��ات ج��ي��دة وال��ت��ن��س��ي��ق بني
مختلف األج��ه��زة األمنية ك��ان جيدا
حل��م��اي��ة امل��واط��ن�ين وض��م��ان حرية
التظاهر بأمان واستقرار وحماية».
وش��������دد ع���ل���ى ان «العملية
االنتخابية قائمة ،وال أح��د عليه ان
يخاف من عدم حصول االنتخابات،

داعيا «املواطنني واملرشحني الى ان
يعملوا ويتحضروا لها».
اض���اف« :إن بعض األم���ور التي
حصلت مساء األمس مؤسفة ،ال سيما
جل��ه��ة ال��ت��ع � ّرض لبعض املمتلكات
العامة واملرافق العمومية التي هي
جلميع املواطنني .والتع ّرض لها ال
يؤثر وال ي��ؤدي ال��ى حتقيق مطالب
املواطنني .نحن نطلب من املواطنني
ان يكونوا أكثر حفاظا على األمالك
اخل��ص��وص��ي��ة وال��ع��م��وم��ي��ة وعلى
املرافق العامة التي هي خلدمتهم».
وقال« :لقد حصل قطع للطرقات،
ل��ك��ن ال��وض��ع االم��ن��ي مم��س��وك جدا
واألجهزة األمنية مواكبة للتحركات،
بناء للتكليف الذي اعطيته لها بعد
ظ��ه��ر األم����س .ول��ق��د ك��ان��ت مواكبة
ال��ت��ح��رك��ات ج��ي��دة وال��ت��ن��س��ي��ق بني
مختلف األج��ه��زة األمنية ك��ان جيدا
حل��م��اي��ة امل��واط��ن�ين وض��م��ان حرية
التظاهر بأمان واستقرار وحماية».
وخ��ت��م« :وض��ع��ت ال��رئ��ي��س عون
كذلك باجواء التحضيرات املستمرة
للعملية االنتخابية .وب��ع��د صدور
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ،قمنا
بتحديد مهلة ب��داي��ة الترشح التي

إنطلقت في  10من الشهر اجلاري،
وبالتالي ف��إن العملية االنتخابية،
والتحضيرات لها ،واإلجراءات التي
يجب على وزارة الداخلية اتخاذها
الجن��ازه��ا تتم وف��ق��ا للقانون وبكل
شفافية ،كما وأن االمور املطلوبة من
دوائر وزارة الداخلية نقوم بها».
وع��ن ادع���اء البعض ان مرسوم
دع����وة ال��ه��ي��ئ��ات ال��ن��اخ��ب��ة يتضمن
خ��ط��أ ق��ان��ون��ي��ا يخشى م��ع��ه الطعن
ب��ه وتطيير االن��ت��خ��اب��ات النيابية،
فأجاب« :فليقولوا لنا اين اخلطأ ،وما
هو .على أي حال ،فإن التحضيرات
ك��ام��ل��ة ،وم���رس���وم دع����وة الهيئات
الناخبة ال يتضمن أي مشكلة .ان
العملية االنتخابية قائمة ،وال أحد
ع��ل��ي��ه ان ي��خ��اف م���ن ع����دم حصول
االن��ت��خ��اب��ات .ان���ا ك��وزي��ر للداخلية
اؤكد حصول االنتخابات ،والعملية
االنتخابية قائمة وال ش��ك ف��ي ذلك،
فليطمئن امل��واط��ن��ون واملرشحون،
وليعملوا ويتحضروا لها».
وإط���ل���ع م���ول���وي اي���ض���ا رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي خالل لقائه
في السراي على الوضع االمني في
البالد  .

روجيه �إده :هل املق�صود تعطيل جمل�س
الوزراء واحلكم من خارجه؟
اعتبر رئيس حزب السالم اللبناني احملامي روجيه
اده أن��ه يتوجب على الرئيس ان ي��ك��ون «املوتور»
الرئاسي( ،إن لم يكن موتوره محروق) محروق مبعنى
«!»Burned Out)

وأوض����ح ان رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ي��دع��و املجلس
األعلى ،ومجلس الدفاع ،ومجلس أمني ووو...
وهناك مأخذ دميوقراطي على ذلك ،وكأن في ذلك
تعطيل مجلس الوزراء واحلكم فع ً
ال من خارجه!
واضاف ان دعوةمجلس الوزراء دون جدول أعمال
يتفق عليه مع رئيس اجلمهورية ليس دستور ًيا..
كل هذا كان قبل الطائف عرف ًا وصار بعدالطائف
نصوص ًا وروحها.
واض�����اف ل���م ت��ن��ت��ق��ل ال��ص�لاح��ي��ات ال����ى رئيس
احلكومة على اإلطالق في وثيقةالطائف إمنا إنتقلت
ل��ـ«ال��وزراء مجتمعني» بأكثريات تتراوح بني الـ٪٥١
وال���ـ ٣/٢وال����ـ٤/٣؛ وف��ي ح��ال ف��راغ موقع الرئاسة،
يصبح اإلجماع شرط احلوكمة ،لغاية إنتخاب رئيس
جديد!
واشار اده الى اليوم الذي نستعيدالثقة في احلوكمة
وفيالقطاع املصرفي عبر التزام حق ًا شرائعاإلقتصاد
احلرالليبرالي النزيه،والتنافسي،والشفاف!
واعتماد سياسة احلد ألدن��ى م��ن تضخم الدولة
م��ق��رون بتخفيض الضرائب وال���رس���وم ليدفعها
اجلميع دون تردد ،ضريبة واحدة تصاعدية من ٠،١٪

لـ٢،٥٪حد أعلى! وحتفيز القطاع اخلاص.
وختم في الوقت الراهن على األمم املتحدة التي
لبنان من مؤسسيها ،واجب كبير ،وهو إعالنلبنان
دول���ة ف��اش��ل��ة وك���ف ي��د املنظومة ال��ن��اه��ب��ة ،وتولي
احلوكمة إنتقالي ًا؛ ذلك مع وضع قرارات حتريرلبنان
الـ١٧٠١ ،١٦٨٠ ،١٥٥٩مع قرار إعالنالدولة الفاشلة
حتتالفصل السابع.

«الإدارة» تق ُّر تعديالت
على قانون املجل�س االقت�صادي
اق���رت جل��ن��ة اإلدارة وال��ع��دل النيابية تعديالت
على ق��ان��ون يتعلق باملجلس االق��ت��ص��ادي ،فسمته
املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي وألزمت
احلكومة  طلب رأي��ه ف��ي خططها .وذل��ك في جلسة
عقدتها برئاسة النائب جورج عدوان ،درست خاللها
اق��ت��راح ت��ع��دي��ل ال��ق��ان��ون ال��رق��م  1995/389املعدل
مبوجب القانون الرقم ( 1996/533انشاء املجلس
االقتصادي واالجتماعي) ،واستمعت ال��ى ش��رح من
رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي شارل عربيد،
ال��ذي لفت ال��ى «ض��رورة إق��رار التعديالت املطروحة
نظرا ألهميتها في مواكبة التطور احلاصل».

�سيا�سة حملية

اجلمعة  14كانون الثاني 2022م
املوافق  11جمادى اآلخرة 1443هـ

AL-LIWAA Vendredi 14/1/2022

االنتخابات النيابية :بدايات ...ومراحل ()8
تزوير االنتخابات كان يدفع لبنان �إىل الهاوية والتمديد م�ؤ�شر �إىل �أزمات وحمن
كتب �أحمد زين الدين
لقد بينت التجارب الدميوقراطية في لبنان ،وحتديدا فيما يخص الوكالة ملمثلي الشعب أي النواب ،أن التالعب في
هذه الوكالة قد يدفع البلد الى الهاوية او حافتها،على نحو ما ورد بشأن تزوير انتخابات  25إيار  1947في عهد الرئيس
االستقاللي األول بشارة اخلوري ،او انتخابات عام  1957في عهد الرئيس االستقاللي الثاني كميل شمعون،وكذلك احلال
مع متديد عمر الوكالة الشعبية املمنوحة للنواب ،فلو أنه مع بداية كل أزمة محتملة يتم اللجؤ الى الناخبني،كما تفترض
وكان املجلس النيابي قد مدد لنفسه في املرة األولى
في شهر إذار عام  1976حتى تاريخ  30حزيران 1978
اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان��ت��ه��اء والي��ت��ه ،وت��ت��ال��ت ق��وان�ين
التمديد ،الستمرار األسباب التي أدت الى عدم اجراء
االنتخابات ،فوصل عددها في السابع من كانون األول
 ،1989وهو تاريخ التمديد األخير ملجلس  ،1972الى
ثمانية.
ويالحظ أيضا ،انه في متديد والية مجلس النواب
في قانون انتخابات ع��ام ،2000ال���ى ارب��ع سنوات و8
أشهر،شهد لبنان خالل األشهر الثمانية كل التطورات
اخلطيرة والدامية التي حصلت في العام  ،2005علما
أن املجلس الدستوري كان قد رفض في قانون 1996
مت��دي��د والي���ة مجلس ال��ن��واب ألن���ه ال ي��ج��وز التالعب
بوكالة املواطنني ملمثليهم .كما رفض تقسيم الدوائر
االنتخابية ألنها ال تعتمد معايير واحدة وأوجد تفاوتا
فيما بينها« ،حيث ان ق��ان��ون االنتخاب املطعون فيه
عام  1996قد اعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر
االنتخابية ،فجعل احملافظة هي ال��دائ��رة االنتخابية
في كل من محافظات بيروت والشمال والبقاع ،وض ّم
محافظة النبطية الى محافظة لبنان اجلنوبي وجعلهما
مع ًا دائ��رة انتخابية واح��دة ،وجعل من كل قضاء في
محافظة جبل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
وحيث ان ه��ذا القانون يكون قد اعتمد ،في امل��ادة
الثانية اجل��دي��دة م��ن��ه ،مقاييس مختلفة ف��ي حتديد
الدوائر االنتخابية ،وأوجد تفاوت ًا في ما بينها ،وميز
في املعاملة بني املواطنني ،ناخبني او مرشحني ،في
احل��ق��وق وال��ف��رائ��ض ،دون ان ي��ك��ون ذل��ك على سبيل
االستثناء ال��ذي قد تدعو اليه وت��ب��رره ظ��روف طارئة
ملحة ،مما جعل ه��ذا القانون مخالف ًا ملبدأ املساواة
ال��ذي نصت عليه امل��ادة السابعة من الدستور وأكدته
مق ّدمته.
نصت ،باإلضافة
وحيث أن املادة \ \24من الدستور قد ّ
الى ذلك ،على توزيع املقاعد النيابية على اساس قواعد
من شأنها حتقيق التوازن والعدالة في هذا التوزيع بني
الطوائف واملذاهب ،وأيض ًا بني املناطق ،ضمان ًا لصحة
التمثيل السياسي ،وحفاظ ًا على ميثاق العيش املشترك
الذي يجمع بني اللبنانيني»
وقد جاء في قرار االبطال أيضا « في مفاعيل إبطال
املادتني الثانية اجلديدة والثالثني اجلديدة على بعض

منال زعيرت

االصول في معظم دميوقراطيات العالم ،ألمكن جتاوز العديد من األزمات ،وبهذا فإنه حني مت التمديد للمجلس النيابي في
العام  ،1976لو كان جرى جتديد احلياة السياسية فور اغتيال النائب السابق الشهيد معروف سعد في صيدا في شباط
 1975أو إثر اندالع شرارة احلرب األهلية،باطالق النار على بوسطة عني الرمانة في  13نيسان ،1975لكان برأي العديد
من اخلبراء واحملللني هناك احتمال كبير بأن ال تتطور احلرب القذرة ومتتد  15عاما ،اتخذت خاللها اشكاال وفصوال
متعددة ،تركت كل إثارها السلبية على البلد وعلى تطوره ومنوه ،وقد تكون املالحظة جديرة هنا ،انه السبت في  12نيسان
أي قبل يوم واحد من شرارة بوسطة عني الرمانة ،كان سعر صرف الدوالر ليرتان لبنانيتان وخمس قروش فقط.

صورة من احلرب األهلية ()1989 -1975
مواد أخرى من القانون ،رقم 96\530
وحيث أنه يقتضي ان يستتبع إبطال املادة الثانية
اجل��دي��دة ،وامل���ادة الثالثني اجل��دي��دة ،املطعون فيهما،
إبطال امل��واد االول��ى والثالثة والرابعة واخلامسة من
القانون ،رقم  ،96\530للترابط القائم بني هذه املواد،
ك��م��ا وان ن��ص امل����ادة اخل��ام��س��ة م��ن ال��ق��ان��ون امل��ذك��ور
ينطوي على متديد إضافي لوالية مجلس النواب القادم
ّ
ويخل بالقاعدة العامة والعرف البرملاني ،وال يبرره
االستثناء الوارد فيه.

لهذه األسباب
وبعد املداولة،
يق ّرر املجلس الدستوري باالجماع:
أو ًال :قبول املراجعتني في الشكل.
ثاني ًا :إبطال امل��ادت�ين الثانية اجل��دي��دة ،والثالثني
اجل��دي��دة ال��واردت�ين ف��ي ال��ق��ان��ون ،رق��م  ،530ال��ص��ادر
بتاريخ  ،1996\7\11واملنشور في اجلريدة الرسمية،
عدد  ،29تاريخ .1996\7\12
ث��ال��ث�� ًا :إب��ط��ال امل����واد االول����ى وال��ث��ال��ث��ة وال��راب��ع��ة

واخلامسة من القانون رقم  530املذكور اعاله.
راب���ع��� ًا :إب�ل�اغ ه���ذا ال��ق��رار إل���ى امل��راج��ع الرسمية
املختصة ونشره في اجلريدة الرسمية.
قرار ًا صدر في السابع من شهر آب .»1996
وف��ي املجلس النيابي املنتخب ع��ام  2009وال��ذي
مددت واليته نحو خمس سنوات ،وبالتالي استمر تسع
سنوات حصلت خالل الفترة املمددة أزمات كادت تدفع
البالد الى حافة الهاوية ،ورمبا بعض فصولها القامتة
نعيشها اإلن.

دوائر غربية تطرح «احلوار» بني ال�سعودية وحزب اهلل
ماذا جرى يف االت�صال عايل النربة بني عون ون�صر اهلل؟

حتى لو حتصنت السلطة في لبنان بالطائفية
واملذهبية حلماية نفسها اال انها «حتما ساقطة»...
ي��وم��ا م��ا سينتفض ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ض��د كل
الشعارات املنمقة التي تعدنا بها وسنستعيد
لبنان «ح��را سيدا مستقال» م��ن ك��ل ه��ذه الطبقة
الفاسدة التي حرمتنا ابسط حقوقنا ومنعتنا ان
نعيش بكرامتنا حتت سقف هذا الوطن..
لبنان ي��ا س���ادة ليس ملكا لكم ول��ي��س حكرا
الوالدك������م وح��اش��ي��ت��ك��م  ..ل��ب��ن��ان ي���ا س�����ادة لنا
واالنتخابات لن تفرز امثالكم ...لرمبا سلبتونا
لقمة عيشنا ولكنكم لن تسلبونا كرامتنا مهما
فعلتم« ...كلن يعني كلن» دون استثناء واالت��ي
اعظم بانتخابات او بدونها...
واملؤسف ان هذه السلطة تدعي العفة وتعلن
ع���دم مسؤوليتها ع��ن االن��ه��ي��ار ال���ذي نعيشه ،

موضوع االنتخابات النيابية مثال فاضح عما
حت��اول القيام ب��ه حلماية نفسها م��ن احملاسبة
واملساءلة  ...التيار احلر يساوم من حتت الطاولة
العادة البحث في بند قانون اقتراع املغتربني على
امل تطييرها ..ما كان يسمى بقوى  ١٤آذار تقر
ف��ي مجالسها اخل��اص��ة ب��ان االن��ت��خ��اب��ات سوف
تعيد تكريس االكثرية في املجلس النيابي حلزب
الله وحلفائه وبالتالي ال مصلحة باجرائها ..هنا
يعلن احد الدبلوماسيني بكل جرأة بأن هناك من
فاحتهم من امل��واالة واملعارضة بضرورة ايجاد
مخرج لتاجيل هذه االنتخابات...وحده الثنائي
الشيعي وباعتراف الد اعدائه ال ميانع باجرائها
ف��ي موعدها ال سيما وان��ه��ا س��وف تخدم حسب
توصيف الدبلوماسي في شرعنة هيمنته على
البلد وف��رض خياراته كاكثرية شرعية وحتديدا
في ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفي
تغيير النظام اللبناني.

وتساءل الدبلوماسي املعادي حلزب الله بانه
اذا كان احل��زب غير ق��ادر على املونة على التيار
احل���ر ورئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة  ،ف��ك��ي��ف ي��ف��س��ر اذ ًا
االتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس ميشال عون
م��ن االم�ين ال��ع��ام للحزب السيد حسن نصرالله
والذي سمع فيه عون كالما عالي النبرة من السيد
حول ضرورة وقف التصعيد السياسي واالعالمي
ض��د الثنائي الشيعي وحت��دي��دا رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه ب��ري ،وهل ميكن عزل هذا االتصال
ع��ن موافقة ع��ون على فتح ال���دورة االستثنائية
للمجلس؟؟واضاف الدبلوماسي  ،ان كل املعلومات
املتوافرة لدينا تفيد بأن التفاهم بني التيار احلر
واحل���زب ب��ات مجرد حبر على ورق وه��و مؤقت
حل�ين البت مبلف االنتخابات النيابية وبطلب
الرئيس عون التمديد له اذا افشلت االنتخابات
الي سبب من االسباب ،علما ان هذا الكالم يتنافى
مع ما تعلنه قيادات الصف االول في ح��زب الله

ح��ول اهمية التفاهم م��ع التيار احل��ر وض��رورة
استمراره.
وب��اع��ت��راف ال��دب��ل��وم��اس��ي ،ف��ان االزم���ة اليوم
في لبنان ازم��ة سلطة ونظام وال ق��درة ألي فريق
في الداخل اتخاذ ق��رار الربط في اي ملف حتى
لو كان تعيني اصغر موظف في الدولة  ...يقول
ال��دب��ل��وم��اس��ي ب���أن ل��ب��ن��ان م��ل��ف��ه ش��ائ��ك��ا ول��ي��س
مرتبطا فقط ب��احمل��ادث��ات االم��ي��رك��ي��ة-االي��ران��ي��ة
او االيرانية-السعودية  ،فحزب الله ق��راره حر
ومستقل واالي��ران��ي ال ي��ف��اوض نيابة ع��ن اح��د،
وعليه ،ف��ان حل اخل�لاف بني السعودية واي��ران
ح��ول امللف اليمني ال يعني ب��ال��ض��رورة انفراج
الساحة اللبنانية ،واملباحثات بني الطرفني يجب
ان تستلحق مبباحثات بني اململكة واحلزب وغير
هذا الكالم مضيعة للوقت.
م��ا ك��ش��ف��ه ال��دب��ل��وم��اس��ي ح���ول ض����رورة ب��دء
مفاوضات مباشرة بني احلزب واململكة طرح جديد

من نوعه ،والول مرة دوائر غربية معادية للحزب
تقول بضرورة واهمية هذا احلوار  ،والذي ربطته
مبآل املفاوضات االيرانية -االميركية االيجابية.
وب��ن��ا ًء عليه ،كشف ال��دب��ل��وم��اس��ي ب��أن هناك
جهات عربية على تواصل غير معلن مع احلزب
ط��رح��ت نفسها ك��وس��ي��ط الع����ادة ت��رت��ي��ب عالقة
احل���زب وال����دول العربية وحت��دي��دا السعودية،
وقال الدبلوماسي ان توقف الطرفني عن التصعيد
الكالمي اقله في املرحلة االول��ى ك��اف لفرض ما
يشبه «رب���ط ن���زاع» مبدئي بانتظار م��ا ستسفر
ع��ن��ه امل��ف��اوض��ات ح���ول امل��ل��ف ال���ن���ووي وملفي
اليمن وسوريا.ولكن السؤال الذي طرحناه على
الدبلوماسي  ،هل تواصل اي طرف مع حزب الله
او اململكة حول هذا الطرح  ،ام انه مجرد قنبلة
صوتية في الوقت الضائع ما بني انهيار لبنان
واعادة ترتيبه على وقع اعادة ترتيب املنطقة من
البوابات اليمنية والسورية والعراقية؟؟؟

يف �إطار ت�صعيد املواقف بعد هزائم �إيران يف اليمن وم�أزقها يف العراق
«حزب اهلل» يط ِّوق «اليونيفيل»� :إعاقة التفتي�ش وح�صر حركتها بالطرق العامة

�أحمد الأيوبي

ليس حدث ًا ع��اب��ر ًا أن يتك ّرر االع��ت��داء على قوات
حفظ السالم الدولية «يونيفيل» في اجلنوب خالل
أس��ب��وع�ين ،وأن ت��ك��ون ه��ذه االع���ت���داءات مصحوبة
عال من العنف وأن تأتي في سياق تراكمي
مبستوى ٍ
يشبه «ترسيم احل��دود» للنطاق املسموح به من قبل
«ح��زب ال��ل��ه» لتحركات ال��ق��وات ال��دول��ي��ة ،والضغط
لتقييد مهماتها على طريقة األم���ر ال��واق��ع ،بينما
بدأ إع�لام احل��زب شنّ حملة على الدوريات األممية
واالدعاء بأ ّنها تخالف مندرجات القرار  1701الذي
ينص أص ً
�لا على أن تكون منطقة جنوب الليطاني
ّ
منزوعة ال��س�لاح ،وأن تتولى وح��دات «اليونيفيل»
بالتعاون مع اجليش اللبناني التثبت من تطبيق
القرار الذي مبوجبه انتهت حرب العام .2006

اعتداءات منظمة

م ِّ
��ؤش��ر القلق ف��ي مقاربة األح���داث ف��ي اجلنوب،
هو ارتفاع وتيرة االع��ت��داءات على القوات الدولية
في اجلنوب والتع ّرض املباشر لها واالستيالء على
معداتها ،وه��ذا م��ا حصل ف��ي ف��ي بلدة «ش��ق��را» في
 22ديسمبر /كانون األول املاضي ،عندما اعترضت
مجموعات منظمة م��ن ال��س��ك��ان احملليني ف��ي بنت
جبيل طريق دوري��ة لقوات اليونيفيل واعتدوا على
عناصرها وآلياتها ،في اعتداء هو الثاني من نوعه
خالل أسبوعني ،عندما اعترض سيرها شبان تابعون
لـ»حزب الله» حاولوا حتطيم زجاجها واالستيالء
على الكاميرات املوجودة بحوزة اجلنود الدوليني،
كما وقع حادث مماثل مع جنود إيرلند ّيني من وحدة
االحتياط التابعة لقائد اليونيفيل ،واملتمركزة في
موقع الطيري.
وف���ي آخ���ر ف��ص��ول ال��ت��ص��ع��ي��د ،ق���ام «ح����زب ال��ل��ه»
بتسريب أنّ اإلش��ك��ال احلاصل في بنت جبيل يوم
األربعاء  5كانون الثاني  ،2022وقع بعد أن اعترض
عدد من األهالي اجلنود وهم يقومون بتصوير منازل
وتطور اإلشكال إلى تضارب ،وعمد بعض
سكنية.
ّ
األشخاص إلى تكسير زج��اج آليات ال��دوري��ة ،التي
لم تكن مبرافقة اجليش اللبناني ،كما يفرض القرار
.1701
في املقابل ،أعلنت نائبة مدير املكتب اإلعالمي
لليونيفيل ،كانديس آردي��ل ،عن تعرض جنود حفظ
السالم الذين يعملون على حفظ األم��ن واالستقرار
في جنوب لبنان ،لهجوم ،من قبل مجهولني ،حيث
تعرضت آلياتهم التابعة ل�لأمم املتحدة للتخريب،
وسرقت منهم أشياء رسمية .وقالت آرديل في بيان:
«على عكس املعلومات املض ِّللة التي يتم نشرها،
ل��م يكن جنود حفظ ال��س�لام يلتقطون ال��ص��ور ،ولم
يكونوا في ملكية خاصة .بل كانوا في طريقهم للقاء
زمالئهم في القوات املسلحة اللبنانية للقيام بدورية

روتينية».
وأض��اف��ت آردي��ل«:ت��دي��ن اليونيفيل االع��ت��داءات
على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السالم،
والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون
ال��دول��ي .كما تدين اليونيفيل «اجل��ه��ات الفاعلة»
التي تتالعب بسكان املنطقة خلدمة أغراضها»،
وتابعت«:وكما أش��ار األم�ين ال��ع��ام ل�لأمم املتحدة
خ�لال زي��ارت��ه األخ��ي��رة إل��ى لبنان ،يجب أن تتمتع
اليونيفيل بحرية احلركة الكاملة في جميع أنحاء
منطقة عملياتها ،وب��ال��ش��ك��ل ال���ذي واف��ق��ت عليه
احلكومة اللبنانية» ،داعية «السلطات اللبنانية
إلى إج��راء حتقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع
املسؤولني عن هذه اجلرائم».
م���ن اجل���ان���ب ال��رس��م��ي ق����ال وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
اللبناني عبد الله بوحبيب إن احلكومة «ال تقبل
التعدي على جنود حفظ السالم
أي شكل من أشكال
ّ
التابعني لليونيفيل» ،لكنّ الالفت في ه��ذا املوقف
أي إشارة إلى
أ ّنه استنكاري وشكلي ولم
يتضمن ّ
ّ
كيفية وقف هذه االعتداءات على القوات الدولية،
وال في سبل ضمان تنفيذ مهماتها وعدم إعاقتها في
املرحلة املقبلة.
الالفت في موقف الناطقة باسم القوات الدولية

اعتبار املهاجمني «مجهولني» ،رغ��م ظهورهم في
مقاطع م��ص��ورة وه��م م��ع��روف��ون محلي ًا م��ن حيث
األش��خ��اص وم��ن حيث االنتماء السياسي وحتى
األمني.

غضب «حزب الله» من غوتيريش

من خالل متابعة الوضع في اجلنوب مع تواصل
وتيرة االع��ت��داءات املنظمة على ال��ق��وات الدولية،
ميكن استقراء مسار جديد يفرضه «حزب الله» تبرز
عناصره على النحو اآلتي:
أنّ م��ن��س��وب غ��ض��ب «ح���زب ال��ل��ه» ع��ل��ى ال��ق��وات
الدولية ارتفع بعد زيارة األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش للجنوب بتاريخ ٢١١٢/٢٠٢١/
��ول احل���زب م��ن حالة
وجت��دي��ده ال��دع��وة ألن ي��ت��ح ّ
عسكرية إلى «حزب مدني سياسي فقط» ،والتخلي
عن دوره وبنيته العسكرية ،وتذكيره بتقدمي تقدميه
م��ذك��رة ل�لأمم املتحدة بهذا اخل��ص��وص منذ العام
 2018واع��ت��ب��اره أنّ احل���زب يجب أن ي��ك��ون كذلك
في املستقبل ،األمر الذي اعتبره «حزب الله» نوايا
عدائية تستهدف وجوده في اجلنوب.
وم��ا زاد موقف «ح��زب الله» حماوة ما ملسه من
إصرار القوات الدولية على تنفيذ مهماتها وصرامة

ت��ق��اري��ره��ا ال���ص���ادرة ح���ول اخل���روق���ات األم��ن��ي��ة في
وجهه غوتيريش
اجلنوب ،مع التذكير بالتحذير الذي ّ
أي نزاع في
بأنّ «من املهم جد ًا أن تفهم األط��راف أنّ ّ
هذا الوضع ميكن أن يؤدي الى مأساة ذات عواقب ال
ميكن التنبؤ بها .يجب أن تتحلى األط��راف بحسن
ن ّية وأن تلتزم باحلفاظ على االستقرار على طول
اخلط األزرق».

«حزب الله» وتظهير وجوده املس ّلح

من املهم التذكير في هذا السياق أنّ «حزب الله»
تعمد تظهير وجوده املسلح خالل استقبال
سبق أن ّ
بعض زعماء امليليشيات اإليرانية في اجلنوب ،كما
أ ّنه سمح عملي ًا لبعض املجموعات الفلسطينية بأن
تطلق بعض الصواريخ القدمية من املنطقة احلدودية
التي يسيطر عليها ،ومينع التصوير بالهاتف فيها،
وهناك معلومات حتدثت عن ظهور مسلح مواكب
للمجموعات التي اعترضت طريق «اليونيفيل» ،في
شقرا وفي بنت جبيل.

منع التفتيش وحصر املسارات

وفي هذا املسار ،بدأت تتكون قناعة بأنّ «حزب الله»
ين ِّفذ قرار ًا مبنع القوات الدولية من الوصول إلى أي
حساسة يص ِّنفها «عسكرية مغلقة» ممنوعة
منطقة
ّ
على الدولة اللبنانية وعلى القوى األممية ،وبالتالي
سيحد من احلركة امليدانية لهذه القوى ومينعها
فإ ّنه
ّ
مهامها في التفتيش والتدقيق بعد األحداث
من إمتام
ِّ
األمنية التي حتصل ،مثل ما جرى في بنت جبيل بعد
إط�لاق احل��زب للطائرة املس ّيرة وإسقاطها من قبل
جيش العدو اإلسرائيلي ،كما أنّ االشتباك «األهلي»
مع «اليونيفيل» في بلدة شقرا جاء بعد ورود أنباء
عن حتركات ميدانية حاولت دورياتها رصدها ،فكان
«أهالي» احلزب لها باملرصاد.
حسب م��ا تفيد ب��ه م��ص��ادر جنوبية ،ف��إنّ «ح��زب
الله» سيعمل أيض ًا على حصر حركة القوات الدولية
باألتوسترادات والطرق العامة ،ومنعها عملي ًا ،عبر
«األهالي» ،من دخول البلدات أو الطرق الفرعية أو
التوغل ف��ي النطاق اجل��غ��راف��ي ملشاعات البلدات
اجلنوبية املشمولة ب��ال��ق��رار  ،1701وه���ذا م��ا بدأ
تطبيقه فعلي ًا ،وسيظهر أكثر في قادمات األيام.
يتداخل في سلوك «ح��زب الله» العامل احمللي،
ض��روري
حيث يعتبر أنّ تطويع ال��ق��وات ال��دول��ي��ة
ّ
الستمرار دوره في نقاط التماس مع «إسرائيل» ،وهذا
يفتح الباب على البعد اإلقليمي في هذا السلوك ،مع
وصول املفاوضات اإليرانية األميركية إلى بند أذرع
أهم
إيران في املنطقة العربية ،وهنا ميكن فهم أحد ّ
أسباب تصعيد األمني العام للحزب حسن نصرالله
في وجه السعودية والعرب ،ليتأكّ د أنّ لبنان واقع
ف��ع ً
�لا حت��ت االح��ت�لال ال��س��ي��اس��ي واالس��ت��رات��ي��ج��ي
اإليراني.

الالقرار �أخطر
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بئس هذا الزمن ال��رديء الذي يتوخى فيه اللبنانيون النهوض
ببلدهم ،من طغمة حاكمة عاثت فسادا في الوطن منذ ثالثة عقود
ولم ت��زل ،بئس زمن تعقد فيه آم��ال اللبنانيني على طبقة سياسية
الكل يعلم أن الفساد ملء ابرادها ،ومن رأسها حتى أخمص قدميها،
طبقة حكمت فتحكمت مبصير ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد ،وه��ا ه��ي جترنا
يوما بعد يوم إلى اخلراب ،طبقة سياسية ليست من علم السياسة
ومبادئها وأدبياتها ف��ي ش��يء ،تتقن ف��ن امل��راوغ��ة ،واملماحكات
واملناواشات واالب��ت��زاز السياسي بغرض حتقيق مكاسب فئوية
خاصة محصورة باألقرباء من األنسباء واحملاسيب واملتزلفني
أم
َّ
واملتملقني والوصوليني .وال تتورع عن اخلداع واألكاذيب ،وجل ما
جتيده الوعود الباطلة واخلطابات الفارغة ،والقرارات العشوائية.
نصبوا أنفسهم مسؤولون ف��ي ال��دول��ة وتقاسموا
إنهم لزمر َّ
املناصب ووزع��وا في ما بينهم ما نهبوه من ث��روات الوطن ،وما
اختلسوه من ق��روض مالية أغرقوا البلد فيها ،ول��م يكتفوا بذلك
فمدوا أياديهم إل��ى إي��داع��ات الناس فسلبوهم جنى العمر الذي
جمعوه بالكد وعرق اجلبني.
إنهم لزم ٌر أوغ��اد سفلة جنسة نتنة ال تعير احلالل واحل��رام أي
اعتبار ،هربوا ما اكتنزوه بتقاسمهم النفوذ السياسي وسطوهم
على مقدرات الدولة املالية ،وأموال الشعب ،وهربوا مبالغ طائلة إلى
خارج لبنان ،فتسببوا بتسارع وتيرة انهيار قيمة العملة الوطتية.
إنهم مجرمون حقيقيون متسترون بياقات بيضاء ،وبزات انيقة
وسيارات فارهة وقصور تفوق اخليال ،ومواكب سيارات داكنة.
بل هم أخطر أن��واع املجرمني قاطبة ،ألنهم يتسلحون بالتعفف،
ويتسترون بالدين ويتقنعون بصون حقوق طوائفهم ومذاهبهم
ورعاياها.
إنهم ملجرمون محترفون من معتادي اإلج��رام ،تراهم يقتلون
الشعب بدم بارد ،وبآساليب ناعمة ومن دون صخب ،تارة بالتعطيل،
وأط����وارا أخ���رى ب��احل��رم��ان م��ن أدن���ى متطلبات احل��ي��اة م��ن مأكل
ومشرب وطبابة ،ومحروقات الخ ...ولكن أخطر أساليبهم التظاهر
انهم على ع��داوات في ما بينهم ،وهم في الوقت عينه يتقاسمون
املناصب والتنفيعات من خلف الستار حينا وجهارة أحيان أخرى.
إنهم مجرمون مبنأى عن كل أنواع املساءالت ُمتفلتون من العقاب،
ليس لكونهم فارون من وجه العدالة بل ألن العدالة فارة منهم ،جراء
تسخيرهم القضاء لتبرير سلوكياتهم اإلجرام َّية ،والقوى العسكرية
واألمنية حلمايتهم وح��راس��ة ممتلكاتهم ،واملجلس الدستوري
لشرعنة خروقاتهم القانونية ،واملرجعيات الدينية ملباركة أعمالهم
الشيطان َّية ،وبتسخيرهم لضحاياهم «أي عامة الناس» لتبجيلهم
والرفع من شأنهم إلى حد تقديسهم وجعلهم أنصاف آلهة.
إنهم مجرمون متمادون بإجرامهم ،يحتكرون املواد واخلدمات
األساسية م��ن محروقات وات��ص��االت وب��ري��د وخ��دم��ات مصرىفية
ومالية الخ...ويفتعلون األزمات ليستغلونها في تشديد اخلناق على
الشعب او لرفع األسعار وال��ع�لاوات ،وأغ��رب من كل ذلك حتكمهم
بالتحركات املعترضة كالعتصامات والتظاهرات االحتجاجية،
باحكام قبضتهم على النقابات واالحتادات العمالية والنقابية.
الغريب في األم��ر ليس متاديهم في االج���رام ،وتقويضهم لكل
مرتكزات الدولة ،وبنى النظام السياسي فيها ،واعتمادهم للدستور
كممسحة لتلميع انتهكاتهم الدستورية واالع���راف السياسية،
وال حتى عدم استمرارهم بذات األداء واألساليب في إدارة شؤون
الدولة ،وال حتى في عدم تنحيهم أو اعتزالهم العمل السياسي .ألن
ذلك يتطلب ضمائر حية وأحالقيات رفيعة ليست في مزاياهم.
األمر الغريب يتمثل في وقوفهم موقف املتفرج على بلد ينهار،
وشعب يتلذع من وهج الغالء املعيشي ويتذوق األم َّرين في كل ساعة
وليس فقط في كل يوم .الغريب هو مواقفهم املقتصرة على انتظار
املتغبرات اخلارجية ،أو معجزات إلهية أو تدخالت وحلول دول َّية،
واستجداء املساعدات من اخل��ارج ،والتباكي على ما وصلنا إليه،
إل��ى حد العويل وال��ن��واح .الغريب في األم��ر انهم مسؤولون على
غير مسمياتهم ،فهم ال يتحلون باملسؤولية ،وال ميلكون مزاياها،
إذ تنقصهم املعرفة واملؤهالت الريادية ،وروح املبادرة ،والضمير
االنساني واألخالقيات السياسية ،هم ال يدركون أن النهوض بالدولة
ال ميكن أن يتم من خ�لال الشحاذة ،وأن البهلوانات السياسية،
واالتكال على ما يقوله املشعوزون والعرافون ال تنهض بوطن ،ألن
النهوض باألوطان وال��دول من أزماتها يحتاج إلى مبادرات غير
تقليدية ،وخيارات استراتيجية ،وقرارات جريئة محكمة الدرس.
ولكن األغرب من كل ذلك ،يتمثل في حالة اخلنوع واالستسالم
اللتان حتكم سلوكيات الشعب املقهور ،الذي يتصرف كأرملة ليس
بيدها حيلة سوى التضرع إلى الله لالقتصاص ممن قتل بعلها او
سرق وليدها ،كما يتمثل في متاهي البعض في تبرير سلوكيات
ومواقف من هم مسؤولني عن كل اخلراب واملآسي التي يعاني منها
الشعب ،وكذلك في اهتمام الكثير من اللبنانيني مبن فيهم املسؤولني
في اهتمامات دول وشعوب أخرى وجتاهلهم ألوضاعهم أو غفلتهم
عنها.
إن أخ��ط��ر م��ا ن��ح��ن عليه ال��ي��وم ه��و ح��ال��ة ال��ت��ج ُّ��م��د السياسي
واالقتصادي واملالي واالجتماعي النابعة من حالة الضياع التي
تسيطر على معظم املسؤولني ،وتبنيهم خيار الالقرار .األمر الذي
أدى إل��ى تعطيل االنتاجية في البلد بشكل شبه كامل ،في الوقت
ال��ذي نحن بحاجة فيه لشحذ الهمم وتوفير ف��رص العمل لزياد
االنتلج القومي ،للتخفيف من وطأة االزم��ات االقتصادية واملالية
واملعيشية.
نعم إن التخلص من االزمات التي أشرنا إليها يتطلب زيادة في
النشاط وعدم إضاعة الفرص وحسن إدار الوقت ألن الوقت من أغلى
ما يكون.
ألم يحن األوان بعد للمسؤولنب أن يعوا أن وقف انتاج الطاقة
الكهربائية وشح احملروقات شل البلد وقضى على فرص االنتاج
وأفلس الكثير من الشركات ،وتسبب بالكثير من الهدر وتبذير
احتياطي لبنان من العمالت األجنبية ،كما أدى إل��ى إقفال مئات
ورمبا آالف املشاريع االنتاجية؟ وقضى على السياحة واالستشفاء
وك��ل ما ك��ان باالمكان االستفادة منه للتخفيف من وط��أة وتبعات
االزمات.
واخلص من كل ذلك للقول بأن خيار الالقرار أخطر من القرارات
اخلاطئة ،واجلهل أخطر من سوء النية.
اللهم أسألك الرحمة بالشعب وانت تقيه شر سياسات حكامه،
وجهلهم ونواياهم اآلثمة ،وحالة الالقرار التي حتكم مقارباتهم
ملسؤولياتهم السياسية.

العميد د .عادل م�شمو�شي
كلمة ونص

«قريب ًا الفتو�ش!»

عبد الفتاح خطاب

 قريب ًا على الشاشة :النائب احملامي الدكتور نقوال فتّوش،كسارات  ...وقوانني متديد نيابي!
خبير ّ
 ال��وزراء القبضايات :األول سيزيد تعرفة فاتورة الكهرباء 50م ّرة ،الثاني زاد تعرفة الطبابة وال��دواء  50م ّرة ،الثالث نزل
هدد بفتح املدارس
على األرض ملنع إطالق النار ابتهاج ًا ،الرابع ّ
بالقوة!
ّ
 نكتة األس��ب��وع :عناية عز الدين جالت في مراكز الرعايةالصحية في صور وطالبت وزارة الصحة بتأمني حاجاتها!
 هناك من يغلطويتأسف  ...وهناك من يغلط ويتفلسف!
ّ
قدس الله س ّرها  51 ...م ّرة!
 ّ توقف تهريب الطحني إلى سوريا ...وبدأ تهريب اخلبز! حتّى بهيدي مختلفني :نحنا منكتب سوريا  ...وه ّني بيكتبواسورية!
السلطة!
 مسخرة  ...نقابات ُالسلطة تتظاهر ضد ُ
 عصفور ّية :وزير يريد زي��ادة رسوم خدمة االتصاالت وهياألغلى في العالم ،ووزير يريد زيادة تعرفة خدمة الكهرباء وهي
احلد األدن��ى لألجور وهي
األس��وأ في العالم ،وزير يريد خفض
ّ
األدنى في العالم ،والشعب يصفق لزعمائه وهم األكثر فساد ًا في
العالم  ...وهو الشعب األغبى في العالم!
 ال��س��ؤال األك��ب��ر :أم��ن ال��دول��ة ،شعبة املعلومات ،مخابراتاجليش ،األمن العام ،اجلمارك ،الشرطة البلدية ،شرطة السياحة،
ش��رط��ة مكافحة امل��خ��درات ،ش��رط��ة األخ�ل�اق ،ع��ش��رات األح���زاب
والتيارات والهيئات واحلركات والتجمعات واملنظمات والنقابات
واالحتادات ،وسائل االعالم املرئي واملسموع واملكتوب ،وسائل
التواصل االجتماعي ،الثوار على اختالف تالوينهم  ...وما زلنا
ال جند جواب ًا مؤكد ًا بدليل قاطع على السؤال األكبر :كيف يتوفر
الدوالر لدى الصيارفة وال يتوفر في املصارف؟!

كل لبنان
�شل املناطق وقطع الطرقات ومل يرقَ مل�ستوى «�آالم ال�شعب»
«يوم الغ�ضب» ََّ
طلي�س :ن�سبة االلتزام بالإ�ضراب بلغت  %98والغ�ضب احلقيقي � ٍآت
اجلمعة  14كانون الثاني 2022م
املوافق  11جمادى اآلخرة 1443هـ

ش ّ��ل اإلض���راب ال��ع��ام ال���ذي دع��ا إليه
احت���اد النقل ال��ب�� ّري ف��ي لبنان مختلف
املناطق اللبنانية ،بعدما قطع محتجون
ال���ط���رق���ات ب��ال ّ
��ش��اح��ن��ات والسيارات
واحلجارة وحاويات ال ّنفايات وإطارات
��س��ي��ارات املشتعلة ،ولكن ه��ذا الشلل
ال ّ
ال��ذي اع��اد حتريك ال��ن��اس ف��ي الشارع،
لم يرق الى مستوى «يوم الغضب» الذي
متت الدعوة اليه ،بل كان مجرد «تنفيسة»
ع��ل��ى رغ���م ك��ل م��ح��اوالت «ال��ت��ع��ب��ي��ر» عن
خميس الغضب وترجمته على األرض.
وبدا واضحا أن دعوة رئيس إحتاد النقل
البري بسام طليس إلى اعتبار»اليوم هو
بداية الغضب وبعده سنقرر اخلطوات
الالحقة» ،ليست إال حبة مسكن.
وبالتزامن مع اإلضراب ،الذي بدأ عند
اخلامسة فجر ًا واستمر حتى اخلامسة
مساء ،أغلقت جميع
املؤسسات الرسمية
ّ
واجلامعات واملدارس واملعاهد الرسمية
واخلاصة واملصارف أبوابها ،في وقت
ّ
اقتحم معتصمون مكاتب شركة OMT
في احلمراء واجبروها على اإلغالق.
وعلى الرغم من التحدث عن «جناح»
ه���ذا ال���ي���وم ،إال أن ال��ت��ج��م��ع��ات كانت
خجولة جد ًا واقتصرت األمور فقط على
قطع ال��ط��رق��ات ..وع��ل��ى ام��ت��داد النهار
كانت تقارير التحكم امل���روري تفيد عن
فتح طرقات حتى باتت كلها سالكة وآمنة
وأق��ف��ل ي���وم ال��غ��ض��ب ع��ل��ى غ��ض��ب عارم
من الوعود الكاذبة التي باتت مكشوفة
األهداف والوجوه.
وكخطوة استباقية ،انتشرت عناصر
اجليش والقوى األمنية انتشرت ملا مُيكن
أن ت��ك��ون ع��ل��ي��ه ص����ورة ال��ت��ح��رك��ات في
مختلف املناطق.

األسمر

واعتبر رئيس االحتاد العمالي العام
ب��ش��ارة األس��م��ر ان «ي���وم الغضب جنح
منذ األمس بعد التضامن الكبير وهناك
جت��اوب ت��ام ف��ي ك��ل األراض���ي اللبنانية
وه����ذه ص��رخ��ة ل��ل��م��س��ؤول�ين ليقوموا
بدورهم وواجباتهم جتاه الشعب».
وأض��اف« :ه��ذه دع��وة للناس للنزول
إل��ى ال��ش��ارع ض�� ّد الغرف ال��س��وداء التي
ت��رف��ع ال�����دوالر» ،م��ش��ي��را ال���ى ان «لدينا
ف��رص��ة كبيرة للتغيير ف��ي االنتخابات
النياب ّية وعلى الناس إنتاج سلطة أخرى
وأنا ال أملك عصا سح ّرية للتغيير».

أبو شقرا

ك��م��ا أك���د نقيب م��وزع��ي احملروقات
فادي أبو شقرا ان «ليست هوايتنا قطع
ال��ط��رق��ات واف��ت��ع��ال امل��ش��اك��ل وسنكون
ط��وال اليوم في ال��ش��ارع ونشكر كل من
دعمنا».

AL-LIWAA Vendredi 14/1/2022

قرروا االستفادة من اإلضراب بشرب النرجيلة (محمود يوسف)
أصحاب الشاحنات ّ
وأض���اف« :ال��ي��وم (أم��س) ي��وم غضب
حتذيري وسنرى ما سيحصل األسبوع
املقبل وع��ل��ى ال��ن��اس أن ت��ت��ح��رك» الفتا
الى ان «املشكلة اليوم مع الدولة بسبب
ارت��ف��اع س��ع��ر ال����دوالر وامل��س��ؤول��ون لم
يتحركوا لضبط املنصات».

طليس

من جهته ،أوضح طليس أن «التح ّرك
موجه ضد احلكومة التي لم ِ
تف بوعودها
ّ
بدعم قطاع النقل البري وقمع املخالفات،
ولهذا السبب قررنا التصعيد والتحرك،
وال عالقة لنا بالسياسة وبأسباب عدم
إجتماع احلكومة».
وب��ع��د ال��ظ��ه��ر ع��ق��د ط��ل��ي��س مؤمترا
صحفيا في مقر االحت��اد العمالي العام
 ،مشيرا إلى ان نسبة االلتزام باالضراب
بلغت  98ف��ي امل��ئ��ة ،م��ؤك��د ًا «ان التحرك
هو االب��رز دميقراطيا وجتلى في عملية
تنفيذه في كل املناطق اللبنانية ،االعالم
جال على كل املواقع واحملطات ولم يذكر
اي مشكلة حصلت.
ودع����ا ال���ى اج��ت��م��اع ي��ع��ق��د الساعة
ال��ع��اش��رة وال��ن��ص��ف ق��ب��ل ظ��ه��ر االثنني
العالن مقررات احت��ادات ونقابات قطاع
النقل ال��ب��ري ف��ي لبنان ،موجها الشكر

للقوى االمنية التي واكبت التحرك.

قطع للطرقات

وجتمع عدد من السائقني العموميني
م��ن��ذ ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة ص��ب��اح��ا عند
مستديرة ال��دورة تلبية لدعوة احتادات
ونقابات قطاع النقل البري الى االضراب
وامل��ش��ارك��ة ف��ي ي��وم الغضب احتجاجا
على االوض���اع االقتصادية واملعيشية
وع��دم ال��ت��زام احلكومة بتنفيذ وعودها
بدعم احملروقات للسائقني .
وعمد املشاركون الى اقفال مستديرة
ال������دورة ب��ال��ب��اص��ات وال���س���ي���ارات في
ك��ل االجت���اه���ات وس���ط ان��ت��ش��ار للقوى
االمنية في املكان .كذلك قطع السائقون
ال��ع��م��وم��ي��ون ال��س��ي��ر ع��ن��د مستديرة
املكلس.
وق��ط��ع ع��دد م��ن اص��ح��اب السيارات
العمومية الطريق عند ساحة الشهداء
ف��ي وس���ط ب���ي���روت ،فيما ق��ط��ع ع���دد من
اصحاب الباصات والفانات طريق بشارة
اخل���وري .كذلك مت قطع الطريق املؤدي
م��ن ب��رج امل��ر ال��ى احل��م��را مبستوعبات
النفايات .كما قطع السائقون العموميون
الطريق عند جسر الرينغ.
وق��ط��ع ع��دد م��ن اص��ح��اب السيارات

خالل هجمة املواطنني على فرع  OMTفي احلمراء

أول تباشير الغضب على أوتوستراد الدورة

العمومية والباصات رقم  4الطريق عند
مثلث كنيسة مار مخايل من خط صيدا
القدمية حتى الطيونة وغاليري سمعان.
وتسير عناصر اجليش اللبناني دوريات
للحفاظ على االمن.
أم���ا ال��ط��رق امل��ق��ط��وع��ة ض��م��ن نطاق
ال��ض��اح��ي��ة ه����ي :ال���ك���ف���اءات ،حتويطة
الغدير ،السفارة الكويتية  ،مفرق مخيم
البرج.
كما قطع سائقو السيارات العمومية
والباصات والشاحنات وامليني باص،
اخلامسة فجرا ،طريق طرابلس بيروت
ع��ن��د محلة اب���و ح��ل��ق��ة ،ال��ت��زام��ا بدعوة
احت����ادات النقل ال��ب��ري ال��ى االض���راب
وق��ط��ع ال��ط��رق .وح��ض��ر م��ش��ارك��ا رئيس
إحت���اد ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال واملستخدمني
ف���ي ال��ش��م��ال ال��ن��ق��ي��ب ش�����ادي السيد،
نقيب اصحاب الشاحنات محمد اخلير
ومصطفى بطيخ عن سائقي الباصات.
وعمد السائقون الى قطع الطريق بشكل
كامل فيما بقيت الطريق البحرية سالكة
وشهدت زحمة سير خانقة.
ال����ى ذل�����ك ،ش��ك��ل «ي�����وم الغضب»
للسائقني العموميني في مدينة صيدا،
مناسبة لسلسلة من التحركات املتنقلة
بدأت فجرا عند مدخل املدينة الشمالي،

أعلنتوزارة الصحة العامة ،في تقريرها اليومي
اخل��اص مبستجدات تفشي جائحة «ك��ورون��ا» في
لبنان ،أمس ،عن تسجيل  7057حالة جديدة ُأثبتت
مخبري ًا ،منها  6795إص��اب��ة محلية و 262حالة
واف��دة ،ليرتفع العدد التراكمي لإلصابات منذ 21
شباط  ،2020إلى  ،801801تزامن ًا مع ارتفاع عدد
ضحايا الوباء إلى  9338بعد اإلع�لان عن وفاة 13
مريض ًا متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

وفي بيان آخر ،أعلنت الوزارة عن أ ّنه باستكمال
فحوص  PCRلرحالت وصلت إلى بيروت وأجريت
في املطار بني  2و 6كانون الثاني؛ أظهرت النتائج
 1229حالة إيجابية.

وزير الصحة

إل��ى ذل���ك ،أش���اروزير الصحة ف���راس األبيض،
إلى أنه «من أجل احلد من عدد القادمني إلى لبنان
واملصابني ب��ال��ع��دوى ،يطلب إج���راء فحص PCR
خ�لال فترة ال تتعدى  48ساعة من امل��غ��ادرة .نظ ًرا

ح���ي���ث جت���م���ع س���ائ���ق���ون ع���ل���ى طريق
اوت��وس��ت��راد ال��ك��ورن��ي��ش ال��ب��ح��ري عند
محلة االول���ي ف��ي االجت��اه�ين .ث��م انتقل
السائقون إلى ساحة النجمة في املدينة
ح��ي��ث اق��ف��ل��وا اجت��اه��ات��ه��ا بسياراتهم
وال���ع���وائ���ق احل���دي���دي���ة وجت��م��ع��وا في
وسطها  ،استنكارا لعدم التزام احلكومة
االتفاق الذي وعدتهم بتنفيذه لتحسني
أوضاعهم ودمي��وم��ة استمرار عملهم ،
كما ح��اول بعضهم اقفال ساحة تقاطع
ايليا على اوت��وس��ت��راد اجل��ن��وب إال أن
عناصر اجليش منعتهم من ذلك .
وق�������ال رئ����ي����س ن���ق���اب���ة السائقني
العمومني ف��ي ص��ي��دا واجل��ن��وب قاسم
ش��ب��ل��ي« :اض��راب��ن��ا تعبير ع��ن رأينا»،
مشيرا إل��ى أن��ه « مت االت��ف��اق م��ع رئيس
احلكومة ووزراء االش��غ��ال والداخلية
واملالية بدعم السائقني ولكنهم يقولون
ما ال يفعلون».
ب��دوره ،اعتبر نائب رئيس نقابة
ال���س���ائ���ق�ي�ن ف����ي ص���ي���دا واجل���ن���وب
ابراهيم البخاري ان «التحرك خطة
دع��م للسائق وه��و خ��ط��وة اول���ى في
ظ��ل حت��رك��ات ستتواصل وتتصاعد
تدريجيا» ،مشيرا إلى أن «االضراب
هو من اجل السائق واملواطنني».

{ ومن النبطية افاد مراسل «اللواء»
سامر وهبي بأنّ اصحاب الفانات نفذوا
وقفة احتجاجية عند دوار كفررمان -
النبطية تضامنا مع مطالب احتادات
النقل البري في لبنان وبسبب االوضاع
املعيشية واالقتصادية الصعبة التي
يعيشونها ،وع��م��دوا ال��ى اقفال مسرب
النبطية  -الزهراني ومنعوا السيارات
م��ن التحرك اال ب��اجت��اه وس��ط النبطية
وكفررمان .
{ ومن حاصبيا افاد مراسل «اللواء»
حسني حديفة ب��أنّ املنطقة لبت الدعوة
إل��ى االض����راب ،وأق��ف��ل��ت ك��اف��ة املدارس
وال���ث���ان���وي���ات ال���رس���م���ي���ة واخل���اص���ة
وك��ذل��ك املؤسسات وال��دوائ��ر الرسمية
واملصارف ،إضافة إلى غالبية احملالت
التجارية إال أن جميع الطرقات الداخلية
ظلت سالكة أم��ام حركة السير في وقت
عمد فيه ع��دد من السائقني العموميني
إلى قطع الطريق الدولية.
ك��ذل��ك ،قطع السائقون العموميون
طريق بعلبك  -حمص الدولية عند دوار
بلدة دورس جلهة مدخل مدينة بعلبك
اجلنوبي منذ الصباح الباكر بالفانات
وإطارات السيارات باالجتاهني ،وشلوا
حركة النقل ،ال��ت��زام��ا ل��دع��وة إحتادات

أوتوستراد نهر الكلب مقطوع بالباصات العمومية

الأبي�ض :ميكن للم�سافرين املل ّقحني �إجراء
  rapid testقبل � 24ساعة من القدوم �إىل لبنان
للطلب املتزايد على فحوصات  PCRعامل ًيا ،قد ال
ميكن حتقيق ذل��ك بسهولة»،الفتا إل��ى أن��ه في هذا
اإلطار« ،بالنسبة للركاب الذين تلقوا اللقاح ،سيتم
قبول اختبار  Rapid Agاجري خالل  24ساعة من
املغادرة».
وف������ي ت����غ����ري����دات ع���ب���ر م�����واق�����ع ال���ت���واص���ل
اإلجتماعي ،لفت األبيض إل��ى أن «بعض بطاقات
االئتمان ال��ص��ادرة ف��ي لبنان ال تعمل على منصة
 .MOPHPASSك��ان��ت سلطات ال��ط��ي��ران املدني
قد اقترحت ح ً
�لا ،EMD ،يسمح بالدفع في املطار
او عند احلجز .في اللحظة األخيرة ،رفضت وكاالت
السفر وش��رك��ات الطيران تنفيذ ه��ذا احل��ل .سيتم
تقدمي حل اليوم يسمح باستعمال بطاقات ائتمان
محلية».
وأفاد بأنه «يبلغ عن نتائج  PCRالتي يخضع
لها الواصلون متأخرة ،أحيا ًنا أكثر من  48ساعة.
هذا ألن عملية ادخال املعلومات تتم يدو ًيا» .وأوضح
أن «نتقال ال��ى استخدام منصة ،MOPHPASS
سمح ان تتحول العملية رقمية بالكامل .قريبا ج ًدا،
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ونقابات النقل البري إلى اإلضراب.
وف��ي ال��ك��ورة ،قطع محتجون طريق
دده  -مشروع احلريري احتجاجا على
تردي االوضاع املعيشية.
وفي الضنية ،قطع محتجون الطريق
ال��رئ��ي��س��ي��ة ف��ي الضنية ال��ت��ي تربطها
مب��دي��ن��ة ط��راب��ل��س ع��ن��د م��ف��ت��رق بلدة
كفرحبو ب��إط��ارات السيارات املشتعلة
واحل��ج��ارة والسيارات التي وضعوها
ف��ي وس��ط ال��ط��ري��ق ،إل��ت��زام��ا لإلضراب
العام ال��ذي دعاإليه إحت��اد النقل البري
ف��ي ل��ب��ن��ان ،إح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى األوض����اع
املعيشية واإلقتصادية الصعبة .وسبق
ذل����ك ال��ت��ح��رك إع��ل�ان ج��م��ي��ع امل����دارس
والثانويات واملعاهد الرسمية واخلاصة
ف��ي الضنية إغ�ل�اق أب��واب��ه��ا ،ف��ي حني
ش��ه��دت ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي املنطقة
حركة سير خفيفة.
وف���ي ع��ك��ار ،ق��ط��ع س��ائ��ق��و الفانات
وس��ي��ارات النقل ال��ع��ام ط��ري��ق العبدة
حلبا عند جسر نهر عرقة ،وذلك في اطار
حتركات «ي��وم الغضب» ،ال��ذي دعا اليه
احتاد قطاع النقل البري.
وفي البداوي ،قطع محتجون طريق
البداوي الدولي في االجتاهني ،وكذلك
ال��ط��ري��ق ال���دول���ي ف���ي ب��ل��دة ديرعمار

واملنية وصوال إلى مفترق بلدة احملمرة
ومستديرة العبدة في عكار ،استجابة
ل�لاض��راب ال��ع��ام ال���ذي دع��ا ال��ي��ه احتاد
النقل البري في لبنان.
وجل��أ امل��ض��رب��ون إل��ى اغ�لاق الطرق
ب��ال��س��ي��ارات وال��ش��اح��ن��ات واحلجارة
وإطارات السيارات املشتعلة وحاويات
النفايات .من جهة أخرى ،شارك املطران
انطوان شبير في اإلعتصام على جسر
الباملا.
كما تضامن مع الدعوة إلى اإلضراب
عمال ومستخدمو مؤسسة مياه البقاع،
ف��ت��وق��ف��وا ع��ن ال��ع��م��ل وال��ت��زم��وا دعوة
رئيس النقابة حسن جعفر إلى االقفال
ال��ت��ام ال��ي��وم ،متوجها إل��ى املسؤولني
ف���ي ب���ي���ان« :أب���ع���دون���ا ع���ن مصاحلكم
وانانياتكم وسياساتكم وانتماءاتكم
التي تزيد م��ن مأساتنا والضغوطات
على كل املستويات ،ألننا بتنا في وضع
ال نحسد عليه ،أقل ما يقال فيه اننا نعمل
بالسخرة وكأنكم تعيدوننا الى مرحلة
العبودية».
وختام ًا ،أفادت غرفة التحكم املروري
ع��ن قطع ح��وال��ى  %90م��ن ط��رق��ات البلد
الرئيسية من أقصاه إلى أقصاه.

 ...وكورنيش صيدا البحري بالصهاريج والباصات

املفتي دريان التقى «اجلماعة» و«الدميقراطية» وهيئات �إ�سالمية

سيتم ارس���ال النتائج ف��ي غضون  24ساعة على
املنصة ،حيث يصل اليها املسافر بسهولة».

تدابير املطار

م��ن جهتها ،أعلنت املديرية العامة للطيران
املدني ،ف��ي تعميم ال��ى جميع ش��رك��ات الطيران
ال��ع��ام��ل��ة ف���ي مطار ب���ي���روت ال����دول����ي ،ويتعلق
ب����اإلج����راءات اخل���اص���ة ب��ال��رك��اب ال��ق��ادم�ين الى
ل��ب��ن��ان ،أن���ه «ي��ط��ل��ب م��ن جميع ش��رك��ات الطيران
العاملة ف��ي مطار ب��ي��روت ال��دول��ي ،قبول الركاب
الراغبني بالقدوم ال��ى لبنان ويستحوذون على
فحص ،Antigen rapid test 19-COVID
مع إلزامية وجود رمز  QRضمنه ،وذلك خالل 24
ساعة كحد أقصى ،من تاريخ اخ��ذ عينة الفحص
لغاية رك��وب الطائرة من نقطة اإلن��ط�لاق األولى،
ش��رط أن يكون ال��راك��ب ق��د تلقى اجل��رع��ة الثانية
من أي لقاح  ،19-covidأو جرعة كاملة من لقاح
( 19-covidال���ذي ه��و ع��ب��ارة ع��ن ج��رع��ة واحدة
فقط) ،منذ مدة ال تتعدى الستة أشهر».

املفتي دريان مستقب ً
ال وفد «الهيئات اإلسالمية»
استقبل مفتي اجل��م��ه��وري��ة الشيخ عبد اللطيف
دريان في دار الفتوى ،وفد ًا من «اجلماعة اإلسالمية»،
ض���م :أمينها ال��ع��ام ع���زام األي���وب���ي ،ورئ��ي��س املكتب
السياسي الدكتور عماد احلوت ،الذي قال بعد اللقاء:
«زيارة مفتي اجلمهورية تأتي في إطار حرص اجلماعة
على التشاور ال��دوري مع صاحب ال��دار في ما يتعلق
ب��ال��ش��ؤون اللبنانية ع��م��وم�� ًا وال���ش���ؤون اإلسالمية
خصوص ًا».
أضاف احلوت« :ال شك أنّ العنوان احلاد اليوم هو
األزم��ة املعيشية وان��س��داد األف��ق السياسي من خالل
عدم اجتماع احلكومة ألخذ القرارات املناسبة حللحلة
أم��ور الناس ،لكن أيض ًا من األم��ور التي تداولنا فيها

االستحقاق االنتخابي ال��ق��ادم وال���ذي م��ن املمكن أن
يشكل منطلقا لتغيير يتيح فرصة للخروج من النفق
الذي يعيشه لبنان وانسداد األفق السياسي».
{ واس��ت��ق��ب��ل امل��ف��ت��ي دري�����ان وف�����د ًا م���ن «اجلبهة
الدميقراطية لتحرير فلسطني» في لبنان ،وق��ال علي
الفيصل بإسم ال��وف��د« :نقلنا للمفتي حتيات الشعب
الفلسطيني في كل أماكن تواجده ،وقدرنا له مواقفه
النبيلة الداعمة للقضية الفلسطينية ،ولكفاح الشعب
الفلسطيني من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة
ال��دول��ة الفلسطينية املستقلة ،وان��ت��زاع ح��ق عودة
الالجئني إلى ديارهم ،ووضعناه في صورة التطورات
التي تعصف بالقضية الفلسطينية على كل الصعد».

وأكد« :أن الفلسطيني في هذا البلد يحدوه املوقف
امل��وح��د ال��ذي يقول بأننا لسنا ج��زءا م��ن الصراعات
الداخلية ،بل نحن نريد األمن واالستقرار للبنان ،ونريد
األم��ن واالستقرار للمخيمات من أجل حماية الوجود
ال��وط��ن��ي الفلسطيني ،وم��ن أج��ل اس��ت��م��رار النضال
والكفاح النتزاع حق عودتنا إلى ديارنا فلسطني».
{ واستقبل املفتي دري���ان أي��ض�� ًا وف���د ًا م��ن جتمع
الهيئات اإلس�لام��ي��ة ومجلس وح��دة ب��ي��روت برئاسة
مصطفى بوتاري ،وجرى البحث في الشؤون املعيشية
واالقتصادية واالجتماعية واإلمنائية وأوضاع أهالي
بيروت ال سيما في هذه الظروف الصعبة التي متر بها
البالد.

فتفت �أطلق «املجل�س الوطني لرفع االحتالل الإيراين عن لبنان»

عقد النائب وال��وزي��ر السابق أحمد
ف��ت��ف��ت م���ؤمت���ر ًا ص��ح��ف��ي�� ًا ،أم����س أعلن
خالله عن إطالق «املجلس الوطني لرفع
االحتالل االيراني عن لبنان» ،يوم اإلثنني
امل��اض��ي ف��ي  10ك��ان��ون الثاني اجلاري،
مشيرا إل��ى أنّ حيثيات اإلط�لاق ،تتم ّثل
مبا يلي« :ألن ال��دوالر جت��اوز عتبة الـ33
أل��ف ل��ي��رة ...وال ح ّ��ل .ألن الطرقات تقفل
يومي ًا واليوم أكثر بسبب إضراب سائقي
سيارات اإلجرة والنقل العام  ...وال ّ
حل.
ألن الدولة اللبنانية رغم والئها للحزب
احلاكم غير قادرة على التأثير على قراره
بتحرير املؤسسات والسماح أن جتتمع
حكومة لبنان ...وال ّ
حل .ألن رئيس البالد
حليف ح���زب ال��ل��ه غ��ي��ر ق���ادر ف��ي نهاية
ع��ه��ده إجن���از م��ا ك���ان ي��ج��ب إجن����ازه في
بداية عهده ...وال ّ
حل .ألن رئيس مجلس
النواب بحاجة الى دعم حزب الله له من
أج��ل حسم م��ع��ارك��ه م��ع خ��ص��وم��ه ...وال
ّ
حل».
أض���اف« :ل��ه��ذه األس��ب��اب وغيرها...
وألن ال ح ّ
���ل ،رتبنا أول��وي��ات��ن��ا وأطلقنا
بتاريخ  10كانون الثاني  2022املجلس
ال��وط��ن��ي ل��رف��ع اإلح���ت�ل�ال اإلي���ران���ي عن

ل��ب��ن��ان .ش���ارك ف��ي اجللسة األول���ى 200
مشارك ت��و ّزع��وا بني مقيمني ومغتربني.
مواطنات ومواطنون يحملون ه ّم لبنان
إي��ن��م��ا وج����دوا وح��س��م��وا أم��ره��م مثلنا
أنّ ال ح ّ��ل ل�لأزم��ة امل��ال��ي��ة ،اإلقتصادية،
السياسية ،املعيشية ...وحتى الكيانية
للبنان إال م��ن خ�لال حت��ري��ر ال��دول��ة من
القيود املفروضة عليها م��ن قبل سالح
حزب الله الذي يأمتر بإرادة إيران و ين ّفذ
لصاحلها إحتال ًال موصوف ًا بكل املعاني».
وت��اب��ع فتفت« :ه��ن��ا أري���د التأكيد أنّ
ال جتزئة لإلحتالل ،ليس هناك إحتالل
سياسي وآخ���ر أم��ن��ي وآخ���ر إقتصادي.
اإلحتالل هو إحتالل ونقطة على السطر.
وأول من حت ّدث عنه هم القادة اإليرانيون
الذين حتدثوا عن إحتاللهم ألربع عواصم
عربية ووج���ود ستة جيوش تابعة لهم
في املنطقة وأولها حزب الله .ك ّ��ل الذين
ش��ارك��وا ف��ي اجللسة األول���ى أصبحوا
أع��ض��اء مؤسسني للجنة التحضيرية
للمجلس الوطني ونطلب منهم جميع ًا
املشاركة في أي نشاط بصفتهم هذه».
وإذ ل��ف��ت إل���ى أن «امل��رك��ز اللبناني
ل��ل��ب��ح��وث وال������دراس������ات – LCRS-

الوزير السابق فتفت متح ّدث ُا
خالل املؤمتر الصحفي
 Politicaهو عنوان مضمون إلرسال
اإلق��ت��راح��ات وس��ب��ل ال��ت��واص��ل .أتو ّلى
رئ��اس��ة ه��ذا املجلس لفترة تأسيسية
ن���أم���ل���ه���ا ق���ص���ي���رة م����ن أج�����ل حتقيق

األه��داف التالية :تفعيل الهيئة العامة
والتع ّرف عليها ف��رد ًا ف��رد ًا  -التحضير
إلن��ت��خ��اب��ات داخ��ل��ي��ة ت��ش��م��ل :رئيس،
هيئة سياسية ،جل��ان ،وأم��ان��ة عامة -
اإلش�����راف وال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��واص��ل مع
كافة املرجعيات الروحية والوطنية من
أجل تكوين ت ّيار إستقاللي عريض عابر
للطوائف يأخذ على عاتقه «رفع اإلحتالل
اإلي��ران��ي ع��ن لبنان» يشمل ك ّ��ل سيادي
مقتنع ب��ث��واب��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة  -جتتمع
الهيئة السياسية املو ّقتة كل خمسة عشر
يوم ًا وكلما تدعو احلاجة» .واستدرك:
«رف��ع��ا ألي إل��ت��ب��اس نحن لسنا جتمع ًا
إنتخابي ًا وال منبر ًا إنتخابي ًا ألي أحد
ولن يكون هناك أي مرشح باسم املجلس
الوطني في االنتخابات القادمة  .مّ
إنا
ن��ط��رح ه��ذه القضية على ال���رأي العام
اللبناني كي يح ّدد ك ّ��ل من يريد خوض
االنتخابات موقفه من االحتالل اإليراني
أمام اللبنانيني .نسعى لتوحيد القراءة
السياسية وتوحيد عنوان اإلنتخابات،
إما نخوضها أح��رارا لبنانيني من أجل
ّ
«رفع اإلحتالل اإليراني عن لبنان» أو ال
فائدة منها».

اقت�صاد
الدوالر ثابت لكن اللرية تنهار

اجلمعة  14كانون الثاني 2022م
املوافق  11جمادى اآلخرة 1443هـ

املحامي ح�سن بيان

صرف الليرة جتاه الدوالر األميركي.
قبل اتفاقية «بريتون وودز» ،وهو االسم الشائع ملؤمتر النقد
ال��دول��ي ال��ذي انعقد من  ١ال��ى  ٢٢مت��وز  ١٩٤٤في نيوهامشر
ب��ال��والي��ات املتحدة األم��ي��رك��ي��ة ،ك��ان ال��ذه��ب يعتمد كمرجعية
الحتساب سعر العمالت واملعادن .لكن بعد ذاك املؤمتر أصبحت
العملة األميركية املرجعية النقدية التي حتتسب على أساسها
سائر العمالت األخ���رى وامل��ع��ادن وامل���واد األول��ي��ة .ومنذ ذاك
ّ
التاريخ أن��زل الذهب عن عرشه
ليحل محله ال��دوالر األميركي
ّ
الذي
حتول من عملة داخلية الى عملة دولية كنتيجة طبيعية
لصعود القوة األميركية وخاصة في املجال االقتصادي.
ان ف��رض ال���دوالر األم��ي��رك��ي مرجعية نقدية حتتسب على
أساسها أسعار العمالت واملعادن واملواد األولية ،منح أميركا
ميزة التحكم بنظام التحويالت املالية في ظل هيمنتها على
املؤسسة النقدية األه��م وه��ي ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي والذي
ي��ه��دف بحسب م��ا ن��ص عليه نظامه األس��اس��ي ال��ى استقرار
النظام النقدي العاملي ،فيما البنك الدولي يهدف الى محاربة

يسود انطباع شائع عند تناول سعر صرف الليرة اللبنانية
جتاه الدوالر األميركي بشكل خاص ،بأن الدوالر يسجل ارتفاع ًا
متصاعد ًا جتاه العملة الوطنية ،بحيث يبدو بأن سعر الدوالر
هو املتحرك صعود ًا أو هبوط ًا ،فيما ال يؤشر على الليرة هبوط ًا
أو صعود ًا .قد يكون ترويج هذا االنطباع مفهوم ًا أو مبرر ًا عند
�روج هذا املفهوم لدى اخلاصة أو
العامة ،لكنه غير مبرر أن ي� ّ
الوسائط اإلعالمية والتي يفترض بها أن تقارب هذا املوضوع
املتكون
من زاويته العلمية وليس من خالل االنطباع الشعبي
ّ
حول هذه الظاهرة.
ان اخلاصة ،واملقصود بذلك الذين يدركون عن علم ومعرفة
قواعد احتساب أسعار العمالت في سوق الصرف والعوامل
املؤثرة في حتديد سعر صرف العملة جتاه املعيار الذي يعتمد
كمرجعية حتتسب على أساسه أسعار العمالت األخرى ،وقعوا
في اخلطأ الشائع الذي يطرأ حول التبدالت التي تطرأ على سعر

�سالمة لعون :ال ميكن للقا�ضي �أن يكون
ترد بـ«ن�صيحة»
خ�صم ًا وحكم ًا ..والأخرية ّ

ر ّد حاكم مصرف لبنان ري��اض سالمة على دع��وة النائب
العام االستئنافي في جبل لبنان غ��ادة ع��ون حلضور جلسة
استجواب بتاريخ  13كانون الثاني ،بالقول« :تقدّمتُ في 12
كانون الثاني  2022بطلب ال��ر ّد الى حضرتها وقد سجل لدى
محكمة االستئناف في جبل لبنان حتت رقم  ،2022/1كما أ ّنني
وجهت الى القاضية عون كتاب ًا في  13كانون الثاني مع صورة
طبق األصل عن طلب الر ّد ،وقد استلمها مكتبها في صباح هذا
التاريخ حيث طلبت ،وبناء على املادة  125من قانون احملاكمات
املدنية ،إ ّن��ه
يتوجب عليها أن تتوقف عن متابعة النظر في
ّ
القضية الى ان يفصل القضاء املختص في هذا الطلب».
وقال سالمة في بيان« :إنني أحترم القانون والقضاء ،وقد
أظهرت ذلك في املرحلة السابقة من خالل مثولي تكرار ًا أمام
القضاة ،رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى املقامة ضدي بهدف
واحد وهو استغاللها اعالمي ًا من ضمن عملية ممنهجة لتشويه
صورتي امام الرأي العام في لبنان واخلارج».
وأضاف« :على سبيل املثال ،ومبا يخص القاضية غادة عون
احملترمة فهي غ ّردت مرار ًا وتكرار ًا ،وبشكل عدائي على حسابها
الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية ،مطلق ًة
االحكام «التويتر ّية» ضدي ومستبق ًة االحكام القضائية .وحني
تأتي ه��ذه االح�ك��ام مناقض ًة ألهدافها ،تهاجم ايض ًا القضاة
الذين يصدرون هذه االحكام ،بل ذهبت القاضية عون ابعد من
ذلك فأعربت عن استعدادها ،وهذا مدون لدى القضاء خطي ًا في
الليشتينشتاين ،لكي متثل وتشهد ض ّدي .وثمة مستند قانوني
لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة
سوكان بإخبار ضدي ،وهي مقيمة في سويسرا ،وذك��رت فيه
انها تعتمد في اإلخبار على استعداد القاضية عون واحملامي
ودي��ع عقل ،اللذين ينتميان إل��ى خط سياسي واح��د ،للمثول
وابداء شهادتهما لدى احملاكم في هذا البلد».
وتابع سالمة قائ ًال« :يضاف الى ذلك مراسالت من القاضية
ع��ون م��ن خ��ارج االص��ول إل��ى القضاء الفرنسي تستهدفني.
وبحسب أبسط القواعد القانونية ،ال ميكن للقاضي أن يكون
خصم ًا وحكم ًا في آن واح��د ،وب��ات واضح ًا أن وراء كل هذه
الدعاوى التي يتق ّدم بها االشخاص ذاتهم ،أسباب ًا سياسية».
وأض��اف« :لقد انطلق التحضير لهذه احلملة التي ارادت
استغالل القضاء منذ العام  2016وقد بنيت على بيانات مالية
مزورة .لقد تق ّدمت بدعوى قضاية في فرنسا حيث تقدم شاهد
بفضح أسماء املتورطني في هذا التزوير ،وسوف نكشف عن
زوروا مستندات لإليحاء بأنني
أسمائهم قريب ًا ونبني كيف ّ
اختلست ملياري د.ا .من مصرف لبنان ،وجاء في هذا التقرير
املزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين».
كما ذكّر سالمة القاضية عون «أ ّنني أوكلت الى شركة تدقيق
من الدرجة االولى التدقيق في كل احلسابات العائدة لي والتي
اثير كثير من اجل��دل حولها ،وأعلنت ال��ى ال��رأي العام وبكل
شفافية نتائج هذا التدقيق الذي اظهر انه ال توجد في كل هذه
العمليات أم��وال من مصرف لبنان كما قيل .كما أعلنت ايض ًا
انني ال املك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان اي
دخل أو اي افادة منه .وقد س ّلمت نتائج هذا التقرير في حينه،
الى دولة رئيس مجلس الوزراء كما والى القضاء اللبناني الذي
يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق
بها ،وكذلك الى القضاء خارج لبنان حيثما يجب».

عون ترد

وسرعان ما ردت القاضية عون على البيان الذي ورد بإسم

حاكم «املركزي» رياض سالمة
حاكم مصرف لبنان بالتوضيح اآلتي« :اني اسف ملا ورد على
لسان السيد سالمة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم
املثول ام��ام النيابة العامة لتقدمي دفاعه في حني ان من هو
واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي اوردها
في مذكرته .في مطلق األحوال ال بد وردا على ما جاء على لسانه
على احد املواقع فإني اوضح ما يلي:
»ان��ا لم ات�ن��اول على «التويت» اي��ة مسائل تتعلق بوقائع
املالحقات اجلارية امامي ان في الوقت احلاضر او سابقا وكل
ما قلته توضيحا للراي العام هو تعداد للدعاوى املالحق بها
السيد سالمة والتي ادعيت بها سابقا .مع العلم اني كسلطة
ادعاء فانا اوال فريق وخصم في الدعوى .كما ان من حق الراي
العام ان يعرف املالحقات اجلارية في القضايا املهمة وهو ما
تقوم به كل النيابات العامة في الدولة املتطورة التي حتترم
القانون وسلطة القضاء» .اضافت« :إن السيد سالمة ال يعرف
مضمون الوقائع التي كنت ساسأله عنها في الدعوى الراهنة،
فكيف استنتج اذا اني اعطيت رايا مسبقا .أما بالنسبة لقوله
بأني تواصلت مع السلطات في اللينشنشتاين .فأنا احتداه
ان يثبت ذلك فانا لم ازر هذه الدولة بحياتي وال عالقة لي بتاتا
مبا تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه والتي تقيم
بصورة دائمة في سويسرا .مع العلم اني عندما تواصلت مع
اخل��ارج تواصلت بواسطة وزارة ال�ع��دل ووزارة اخلارجيه
ومع االش��ارة الى ان ال شيء مينع النيابة العامة من استيقاء
املعلومات من اي مرجع سواء في اخل��ارج او الداخل توصال
لكشف احلقيقة وميكنه لهذه اجلهة مراجعة املادة  25اصول
محاكمات جزائية التي تنص على ان للنيابة العامة ان تستقي
املعلومات من اي وسيلة مشروعة تتيح لها احلصول على
معلومات بالنسبة جلرمية معينة».
وختمت« :لذلك فأنا انصح السيد سالمة باخلضوع للقانون
طاملا هو مقتنع ببراءته .لذلك اقتضى التوضيح».

مدنيات

حجار زار «جامع البحر»
وتف ّقد م�س ّني «دار ال�سالم» يف �صيدا

�صيدا  -ثريا ح�سن زعيرت:

ق���ام وزي���ر ال��ش��ؤون اإلجتماعية
ال���دك���ت���ور ه��ك��ت��ور ح���ج���ار ب���زي���ارة
ت��ف��ق��دي��ة مل��س��ت��ش��ف��ى «دار السالم
للمسنني» ال��ت��اب��ع جلمعية «جامع
ال��ب��ح��ر اخل��ي��ري��ة» ف��ي ص��ي��دا برفقة
مدير «مؤسسة معروف سعد» وائل
ق��ب��رص��ل��ي وأم���ي��ن ال���ص���ن���دوق في
امل��ؤس��س��ة عدنان دندشلي ،وكان
ف��ي استقبال ال��وزي��ر ح��ج��ار رئيس
اجل��م��ع��ي��ة ح��س��ن ص��ف��دي��ة وأعضاء
الهيئة اإلداري��ة :احلاج أحمد البابا،
م���ازن حشيشو ،عبد احلميد زويا،
ي��ح��ي��ى ال���ب���اب���ا واحل������اج مصطفى
عزام ،وأعضاء الهيئة العامة :بشير
السقا ،الدكتور صبحي الددا وباسم
ال��زع��ت��ري ،وم��دي��رة اجلمعية عبير
ق��ب��رص��ل��ي مم��ل��وك وط��ب��ي��ب��ا ال����دار:
ال��دك��ت��ور محمد لطفي والدكتورة
باسمة غادر ،ومديرة التمريض منى
باشو ،وأمينة السر ومديرة العالقات
العامة واإلعالم سنا األسدي ومديرة
احملاسبة هنا أبو علفا.
وجال الوزير حجار برفقة صفدية
واحل��ض��ور على بعض اقسام الدار

الوزير حجار متفقّد ًا املسنّني
واع���ق���ب ذل����ك اج��ت��م��اع ل��ل��وزي��ر مع
القيمني على اجلمعية استمع خالله
م��ن��ه��م ال����ى ش����رح ح����ول برامجها
وتقدمياتها لكبار السن.
���وه ال��وزي��ر ح��ج��ار بالنموذج
ون� ّ
ال���ن���اج���ح ال�����ذي ت��ق��دم��ه ص���ي���دا في
مجال التكامل بالعمل اإلجتماعي
وق���ال « :اع���رف ان األوض����اع صعبة
وأن ه��ذا التكامل على أهميته غير
ك���اف ل��ل��ن��ه��وض ب��األع��ب��اء الكبيرة

امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق اجل��م��ع��ي��ات في
مواجهة تداعيات األزم���ات ولتلبية
كل احل��اج��ات ،لذلك نحن اليوم هنا
وسنتابع معكم وم��ع كل اجلمعيات
التي التقيناها في البلدية للتنسيق
بكل األم��ور والتحرك عند الضرورة
والتفعيل حيث يجب «  .وف��ي ختام
الزيارة قدم صفدية مبشاركة مملوك
ميدالية تكرميية للوزير حجار بإسم
جمعية جامع البحر اخليرية .

الفقر بتقدمي املساعدة للدول ذات الدخل املتوسط واملنخفضة.
ومع ان هاتني املؤسستني يفترض أن تعمال بتوجيه من األمم
املتحدة إال ان ال��واق��ع غير ذل��ك ألن ال��ق��رار األميركي هو الذي
يتحكم بأدائهما.
ومن هنا ،فإن الدوالر األميركي الذي حتتسب بالنسبة إليه
أسعار العمالت واملعادن واملواد األولية هو الثابت فيما العمالت
األخرى تتحرك صعود ًا أو هبوط ًا بالنظر الى ما تنطوي عليه من
عناصر قوة أو ضعف.
ان م��ا يجعل أي��ة عملة ف��ي العالم تتسم بالقوة ف��ي حتديد
قيمتها في س��وق الصرف والتبادالت هو توفر جملة عناصر
أبرزها خمسة:
العنصر األول ،متانة الوضع االقتصادي الذي يرتكز على بنية
اقتصادية قادرة على تأمني التوازن بني اإلنتاج واالستهالك.
العنصر الثاني ،أن تكون العملة الوطنية مغطاة بكمية من
النقد ال��ذي يندرج حتت عنوان ما يسمى بالعمالت الصعبة
واملعادن الثمينة وخاصة الذهب ،أي تلك التي يتم تداولها في
البورصات الدولية باعتبارها عمالت أو معادن ثمينة قابلة
للتحويل بقدر كبير من الثبات جتاه الدوالر األميركي باعتباره
املرجعية النقدية الذي حتتسب على أساسه العمالت واملعادن
في سوق التداول والتبادل.
العنصر الثالث ،طبيعة النظام االقتصادي الذي تتوفر فيه
شروط املرونة في التحويالت املالية.
العنصر الرابع ،الضمانات القانونية التي متنح الرأسمال
الداخلي أو اخلارجي بيئة آمنة ،خاصة مبا يتعلق بالسرية
املصرفية والتي تشكّ ل عنصر ًا جاذب ًا للمودعني من اخلارج.
العنصر اخل��ام��س ،ه��و توفر شفافية ف��ي األداء السلطوي
للمرفق العام بكل مؤسساته ،والتشدد في تطبيق املساءلة
واحمل��اس��ب��ة بحق م��ن ي��خ��رق ق��واع��د االن��ت��ظ��ام ال��ع��ام وتطبيق
احلوكمة في إدارة املرفق االقتصادي اخلاص أو املختلط.
أم��ا العناصر املرتبطة بالوضع السياسي فتأثيرها ليس
أساسي ًا في حتديد قيمة العملة الوطنية في سعر الصرف ،ألن
العامل االقتصادي هو األساس في حتديد سعر الصرف .وإذا
ما كان للوضع السياسي من تأثير فهو في أحسن حاالته لن
يتجاوز حدود الهوامش احمل��دودة .والدليل على ذلك ان لبنان
تع ّرض لهزّات سياسية قوية على مدى العقود السابقة إال ان
عملته لم تشهد انهيار ًا كالذي تشهده اآلن.
وعندما تكون العناصر اخلمسة غير قائمة في الواقع الراهن
للبنان ،فإنه من الطبيعي جد ًا ،أن تشهد العملة الوطنية انهيار ًا
في سعر صرفها ،وأن ال يكون هناك قعر لهبوطها.
من هنا فأن املطلوب هو تصويب التوصيف والتدقيق في
استعمال امل��ف��ردات وذل��ك ب��أن يستعمل تعبير مستوى هبوط
الليرة بدل صعود ال��دوالر .فالدوالر هو ثابت ،فيما الليرة هي
التي تنهار.

الأن�صار بح ّلته املتج ِّددة �ضيف على طرابل�س5
ريا�ضة

AL-LIWAA Vendredi 14/1/2022

املدرب أبو زمع في حوار جانبي مع حسن معتوق خالل التمارين
يقص فريقا طرابلس راب��ع الترتيب ( )13واالنصار
اخلامس ( )11عند الثانية والربع عصر اجلمعة في ملعب
الشهيد رشيد كرامي ،شريط مباريات اجلولة العاشرة
قبل االخيرة من منافسات ال��دور االول لبطولة الدوري
اللبناني لكرة القدم.
والفريقان استفادا من تخسير النجمة ام��ام العهد
وشطب  6نقاط من رصيده للتقدم بالترتيب ،لكن موقفهما
التنافسي ضعيف ،البتعاد ابناء عاصمة الشمال  10نقاط
وحامل اللقب  12عن الصدارة ،علم ًا ان االنصار يستعد
حلقبة متجددة بقيادة امل��درب االردن��ي عبدالله ابو زمع
العائد لقيادته ،والذي سيستغل املوقف لتحضير فريقه
ملسابقة كأس االحتاد االسيوي التي تسحب قرعة دورها
االول االثنني املقبل.

والتحق باالنصار النجوم اجل��دد املنضمون حديثا
إلى صفوفه ،وهم األردن��ي جيمي سياج واللبناني خالد
محسن واللبناني م��ن أص���ول برازيلية ب��ي��درو هنريك
فيتوري ،باالضافة إلى اللبناني نادر مطر.
وتتابع اجلولة السبت بثالث مباريات تنطلق الساعة
 ،14:15واالب����رز ل��ق��اء العهد امل��ت��ص��در ( )23م��ع شباب
الساحل الوصيف ( )17في جونية وشباب البرج السابع
( )11مع سبورتينغ احل��ادي عشر ( )7في ملعب العهد
والصفاء االخير ( )6مع التضامن صور السادس ()11
في بحمدون ،ويلعب االحد بالتوقيت عينه البرج الثالث
( )17واحلكمة التاسع ( )9في بحمدون والساعة 16:45
النجمة الثامن ( )10واالخاء االهلي عاليه االعاشر ( )7في
جونية.

الكامريون تت�أهّل لدور الـ 16بك�أ�س �أفريقيا

اخلليل و ّقع  3قرارات متديد مهل
وقع وزير املالية يوسف اخلليل  3قرارات تتعلق بتمديد املهل :متدد لغاية
 2022/1/31ضمنا مهلة تقدمي بيانات الفصل ال��راب��ع لضريبة الرواتب
واالجور من سنة  2021وتأدية الضريبة العائدة لها ،متدد لغاية 2022/2/8
ضمنا مهلة تقدمي تقرير مفوضي املراقبة عن اعمال سنة  2020لشركات
االموال التي تعتمد السنة املدنية في قفل حساباتها ،متدد لغاية 2022/2/10
ضمنا مهلة تقدمي التصريح الدوري للضريبة على القيمة املضافة عن الفصل
الرابع من سنة  2021وتأدية الضريبة على القيمة املضافة الناجتة عنها
وتقدمي بيانات وطلبات االسترداد التي تقدم خالل مهلة التصريح عن هذا
الفصل.
كما وقع الوزير اخلليل تعميما يتعلق باملكلفني احلاصلني على موافقة
مسبقة لطباعة تصاريح وتعديل تصاريح ضريبة الدخل خالل العام 2019
حيث ميدد مفعول هذه املوافقة بحيث تشمل ايضا تصاريح اعمال عام 2021
وبيان احلق االقتصادي.
كما استقبل وزي��ر املالية وزي��ر الشؤون االجتماعية هكتور احلجار ،ومت
عرض البرامج التي تعمل عليها اجلمعيات والصعوبات التي تواجهها في
ظل األزمة الراهنة.
والتقى اخلليل وفدا من الهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية برئاسة
كلودين عون روكز التي أطلعت الوزير اخلليل على أبرز نشاطات الهيئة وسبل
التعاون املمكنة مع الوزارة.
واجتمع الوزير اخلليل بوفد من الهيئة الوطنية حلقوق اإلنسان برئاسة
فادي جرجس ومت البحث في سبل الدعم الذي ميكن أن تقدمه الوزارة في هذا
املجال.

�أ�صحاب املو ّلدات يل ّوحون
بالعتمة ال�شاملة خالل � 48ساعة
صدر عن جتمع أصحاب املولدات اخلاصة بيان حتذيري ،جاء فيه« :تخبط
يتبعه تخبط منذ اكثر من سبعة اشهر وخصوصا بني املطرقة والسندان ،من
ناحية االرتفاع اجلنوني للدوالر وناحية اخرى ارتفاع سعر صفيحة املازوت
الى ارقام غير مسبوقة.
بتنا اليوم غير قادرين على االستمرار بتأدية اخلدمة وذاهبون الى التوقف
قس ًرا عن العمل وذلك خالل فترة وجيزة ال تتعدى اياما قليلة والسبب اننا لم
نعد منلك املال لتعبئة املازوت .من هنا ،يرى التجمع ضرورة وضع حد لكل ما
يجري واتخاذ االجراء املناسب الذي يقتضيه الوضع الراهن وفي حال استمر
حتما إذا لم توجد حلول
الوضع على ما هو عليه .إننا ذاهبون إلى العتمة
ً
سريعة خالل يوم او إثنني ،على أبعد تقدير».

انقطاع تام للكهرباء عن جمدل عنجر
ورئي�س البلدية ُيه ّدد بت�سكري املحطة

عادت قضية االنقطاع التام للتيار عن بلدة مجدل عنجر الى الواجهة،
خاصة ان محطة توزيع الكهرباء مقامة على ارضها ،مما استدعى من
رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسني ألن يهدد بالتصعيد وبتسكير
احملطة ما لم يلمس جتاوب ِا بالتوزيع العادل.
وق��ال في مؤمتر صحافي« :إن وزارة الطاقة مغتصبة من قبل حزب
سياسي ،يتم منح الكهرباء باستنسابية سياسية وتوزيع وتقنني غير
عادلة ،والبلدة التي تكون بغالبيتها مع هذا احلزب مينحها الكهرباء
ساعات مطولة أما البلدة التي تختلف معه سياسي ًا حترم من الكهرباء،
وبالتالي تعاقب بانقطاع املياه واهلها بفواتير املولدات املرتفعة.
وطالب ياسني بفتح حتقيق مع مدير التنسيق ال��ذي يدير ويوزع
التقنني نعمان رحيل لكونه يقوم بتوزيع الكهرباء بطريقة استنسابية
وفق املعايير السياسية .وأكد أنه يحاول التواصل مع وزارة الطاقة
و»ل�لاس��ف ال أج���د آذان ص��اغ��ي��ة» ،وش���رح ي��اس�ين أن ب��ل��دت��ه محرومة
من الكهرباء شبه كلي ،فال تصل فيها التغذية ال��ى ساعة واح��دة في
اليوم وهذا ما يسبب ضغط وكلفة ضخمة على املواطنني في ظل ازمة
اقتصادية مستفحلة.
وسأل عن االستثناء الذي كان يعطي البلدة ست ساعات ،كونها بلدة
حدودية ومدخل لبنان الى الوطن العربي ،وتوجد فيها مراكز امنية
وعسكرية ومراكز تابعة للعديد من الوزارات ،وفجأة يصبح هذا االلتزام
في مهب السياسة املزاجية.

�أ�سعار املحروقات توا�صل حتليقها
يتخطى الـ� 400ألف
واملازوت ّ

على وق��ع «ي��وم الغضب» ال��ذي ينفذه احت��اد النقل ال��ب��ري ،ص��در صباح
امس عن وزارة الطاقة واملياه  -املديرية العامة للنفط ،جدول تركيب أسعار
احملروقات وجاء على النحو اآلتي :بنزين  95أوكتان 377800 :ليرة ( ،)3000+
بنزين  98أوكتان 390600 :ليرة ( ،)3000+املازوت 410000 :ليرة (،)16,600+
قارورة الغاز  359900ليرة ( 14400+ليرة).
وتعليق ًا على ارتفاع أسعار احملروقات ،عزا عضو نقابة أصحاب احملطات
ج��ورج البراكس سبب ارتفاع األسعار إلى «ارتفاع سعر صرف ال��دوالر في
املؤمن
األسواق احلرة احمللية» .وقال :أبقى مصرف لبنان سعر صرف الدوالر
َ
من قبله الستيراد  85%من البنزين على  24600ليرة .اما سعر صرف الدوالر
املعتمد في جدول تركيب االسعار الستيراد  15%من البنزين واحملتسب وفق ًا
السعار االس���واق امل��وازي��ة واملتوجب على الشركات املستوردة واحملطات
تأمينه نقد ًا احتسب مبعدل  32187بد ًال من  30837ليرة .اما بالنسبة السعار
النفط املستوردة ،فلم تلحظ أي تعديل وبقي سعر كيلوليتر البنزين على
 599.93دوالر وكيلو ليتر املازوت على  615دوالر.
وأض��اف :نتج عن ذلك ارتفاع سعر صفيحة البنزين  3000ليرة لتصبح
 377800ليرة وصفيحة املازوت  16600ليرة لتصبح  410000وقارورة الغاز
 14000ليرة لتصبح  359500ليرة.
وكشف البراكس أن «ال��وزارة تعمل حالي ًا على منصة إلكترونية ليصدر
مبوجبها جدول تركيب االسعار يومي ًا ملعاجلة التقلبات الكبيرة والسريعة
لسعر صرف الدوالر وسيبدأ العمل بها خالل االيام املقبلة».

محاولة كاميرونية يتصدى لها الدفاع االثيوبي
بات منتخب الكاميرون أول املتأهلني لدور الـ 16ببطولة
كأس األمم األفريقية لكرة القدم بنسختها الـ ،33املقامة حاليا
على مالعبه ،بعدما حقق ف��وزا كاسحا  1-4على منتخب
إثيوبيا اخلميس ،في اجلولة الثانية ملباريات املجموعة
األولى.
ورفع منتخب الكاميرون رصيده لـ 6نقاط ،محققا العالمة
الكاملة حتى اآلن ،فيما بقي منتخب إثيوبيا في ذيل الترتيب
بال رصيد من النقاط.
وتقدم منتخب إثيوبيا عبر داوار هوتيسا ( ،)4قبل أن
يكشر منتخب األسود غير املروضة عن أنيابه ،ويرد برباعية
بتوقيع ك��ارل توكو إيكامبي ( 8و )68وفنسنت أبوبكر (53
و ،)55ورفع أالخير رصيده إلى  4أهداف.

هذا وقال وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب املغرب عشية
مواجهة جزر القمر ان املباراة «لن تكون سهلة بل ملغومة،
املنافس يلعب بروح جماعية والعبوه يقومون مبجهود كبير
وال يجب التقليل منه ،تابعت مباراته من امللعب أمام الغابون
وق���دم م��واج��ه��ة ج��ي��دة وال يستحق ال��ه��زمي��ة ،ك��ل املباريات
انتهت بنتائج ضعيفة ،واالنتصارات حتققت بصعوبة ،لذلك
علينا أن نتعامل مع املباراة بحذر» .وتابع« :املنتخب املغربي
تنقصه بعض اخلبرة والتجربة ،و 5العبني هم من شاركوا
كثيرا في املنافسة األفريقية ،لكننا نعوض نقص اخلبرة
باحلماس واإلرادة» ،وهنا مباريات اجلمعة:
 :15:00السنغال  -غينيا :18:00 ،ماالوي  -زمبابوي
 :18:00املغرب  -جزر القمر :21:00 ،الغابون  -غانا

غدر ك�أ�س ال�سوبر ُيحبط بر�شلونة ويوفنتو�س

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»
اإلسبانية ،عن سيطرة حالة من اإلحباط
ع��ل��ى غ���رف���ة م�ل�اب���س ب��رش��ل��ون��ة ،بعد
خسارة كالسيكو نصف نهائي السوبر
اإلس��ب��ان��ي ض��د ال��غ��رمي التقليدي ريال
مدريد بنتيجة (.)2-3
واش��ارت« :طعم الهزمية لم يكن مثل
ال���ه���زائ���م األخيرة
ل��ل��ف��ري��ق ،وشعر
ال�ل�اع���ب���ون بأن
فالفيردي احبط
انتفاضة برشلونة

الفوز ك��ان مبتناول أيديهم في مباراة
كبيرة مثل نصف نهائي السوبر ضد
ريال مدريد».
وأض���اف���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة« :ال���ف���وز كان
ميكن أن يكون نقطة التحول التي أشار
إليها امل��دي��ر الفني تشافي هيرنانديز
في املؤمتر الصحفي قبل املباراة ،وأن
الع��ب��ي ب��رش��ل��ون��ة ،ش��ع��روا بعد تعديل
النتيجة مرتني ،أن��ه ميكنهم الفوز في
األشواط اإلضافية.
وس���ج���ل األه�������داف ل���ري���ال مدريد
فينيسيوس ج��ون��ي��ور وك���رمي بنزميا
وف��ي��دي ف��ال��ف��ي��ردي (د 25و 72و،)98
ول��ب��رش��ل��ون��ة ل����وك دي يونغ
وأنسو فاتي ( 41و.)83
وف���ي س��ي��اق اخر،
ع��ب��ر ماسيميليانو
أل����ي����غ����اري امل���دي���ر

الفني ليوفنتوس ،عن حزنه بعد خسارة
فريقه للقب السوبر اإليطالي امام إنتر
( ،)1-2بعد اللجوء لألشواط اإلضافية.
وق�������ال« :ك����ان����ت م����ب����اراة حقيقية
واختبارا جيدا بالنسبة لنا لنرى أين
نحن ،ارتكبنا خطأ ساذجا قبل املباراة
�وان ،لكننا لعبنا ضد أق��وى فريق
بـ 5ث� ٍ
في إيطاليا».
وأضاف« :الفريق يتحسن خاصة من
الناحية البدنية ،كانت مباراة واحدة
ولم تسر بالطريقة التي أردناها ،لذلك
نركز اآلن على ال��دوري ،هنأت الالعبني
على األداء ،لم يكن سه ً
ال ،عندما تخسر
مباراة من هذا القبيل ،خاصة على لقب
ثوان من النهاية وتضطر
بطولة قبل ٍ 5
ملشاهدة املنافسني يحتفلون ،فسيكون
ذلك مؤملا ،نحن بحاجة الستخدام ذلك
في املستقبل».

نت�س ي�ضرب بقوته الثالثية
وجه بروكلني نتس رسالة أظهر فيها قوته عندما يجتمع
ّ
«الثالثي الكبير» بصفوفه ،بفوزه الصريح بأرض غرميه في
املنطقة الشرقية شيكاغو بولز  112-138بدوري كرة السلة
األميركي للمحترفني .وللمباراة الثانية فقط هذا املوسم،
التقى الثالثي كيفن دوران ��ت وجيمس ه��اردن وكايري
سجل دورانت
إرفينغ على أرض امللعب ،فلم يخ ّيب اآلمالّ .
 27نقطة ،وأضاف هاردن  25نقطة و 16متريرة حاسمة،
فيما اكتفى إرفينغ بتسع نقاط في مباراته الثالثة فقط
هذا املوسم .واستهل إرفينغ موسمه في كانون الثاني/
يناير ،بعد قرار نتس السماح لالعبني غير امللقحني ضد
فيروس كورونا باالنضمام إلى الفريق ،برغم ان األنظمة
الصحية ف��ي ن�ي��وي��ورك متنعه خ��وض امل�ب��اري��ات على
أرضه في بروكلني.

متفرقات رياضية
احلكمة واطلس غد ًا..

واف��ق االحت���اد اللبناني لكرة السلة على توصية
اللجنة الطبية برئاسة الدكتور الفرد خوري بترحيل
امل��ب��اراة التي جتمع اطلس ال��ف��رزل واحلكمة بيروت
وال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة اخل��م��ي��س ع��ل��ى م��ل��ع��ب املعهد
االنطوني في بعبدا ،ال��ى السبت املقبل حفاظا على
سالمة الالعبني من تفشي «ك��وف��ي��د ،»19-وم��ن املقرر
ان يخضع الع��ب��و ف��ري��ق احلكمة لفحوصات PCR
يوم اجلمعة  14اجلاري على ان تقام املباراة السبت
 15منه ،الساعة  7:30مساء على امللعب عينه ،ويحل
انيبال ضيف ًا على هومنتمن اجلمعة ( )16:45في
مزهر.

تتويج بطل الواعدات..

سيلتقي منتخبا ل��ب��ن��ان (أ) واألردن ع��ن��د الساعة
 13.30م��ن بعد ظهر ي��وم اجلمعة ف��ي م��ب��اراة يتحدد
بعدها بطل ووصيف مسابقة بطولة احت��اد غرب آسيا
األول��ى للواعدات لكرة ال��ق��دم ،وذل��ك على ملعب مجمع
ف��ؤاد شهاب في جونية ،وقبل ذلك عند الساعة 11.00
قبل الظهر يتقابل منتخبا فلسطني ولبنان (ب) لتحديد
صاحب املركز الثالث.

سباق تزلج العمق..

اف��ت��ت��ح االحت����اد اللبناني للتزلج ع��ل��ى ال��ث��ل��ج أولى
سباقاته الدولية ملوسم  2022بإقامة سباق لتزلج العمق
ف��ي األرز جلميع الفئات العمرية ،وهنا النتائج /فئة
الرجال (املسافة  10كلم) :توماس كاليفودا (تشيكيا)،
السيدات ( 5كلم) :س��اره بونيا (هنغاريا) الناشئني (5
كلم) :جو طوق (لبنان) الذكور (مواليد :)2008-2007ايلي
طوق (لبنان) الذكور (مواليد :)2011-2015شربل فخري
(لبنان) ،االناث (مواليد :)2008-2007كارن سكر (لبنان)
االناث(مواليد  :)2010-2009فيرونيكا نهرا ( لبنان)
االناث(مواليد  ،)2011-2015سيرينا لظم ( لبنان).

بطولة القتال الوهمي..

تخليدا» لذكرى مؤسس «أكادميية آبا» الدولية للكونغ
فو ومؤسس ونائب رئيس االحت��اد اللبناني للووشو
كونغ فو الغراند ماستر الراحل غارو كبابجيان ،أقيمت
بطولة في أساليب القتال الوهمي (التاولو) على مالعب
نادي االنطوني -بعبدا حتت اش��راف احتاد الكونغ فو،
وفي الترتيب العامّ ،
حل نادي االنطوني بعبدا في املركز
االول برصيد  90نقطة يليه الصداقة عنجر برصيد 83
نقطة و»سكوير فيت» في املركز الثالث برصيد  78نقطة.

ق�ضائيات  -تتمات

اجلمعة  14كانون الثاني 2022م
املوافق  11جمادى اآلخرة 1443هـ

انفجارغام�ض
بني رومني وحومني  ..؟!
النبطية � -سامر وهبي:
استيقظ أهالي قريتي حومني ورومني في قضاء النبطية عند الثانية من
فجر أم��س ،على ص��وت انفجار ضخم ،حيث شوهدت سحب الدخان وهي
تغطي سماء املنطقة.
وف���ي ح�ين ل��م ي��ص��در اي ب��ي��ان رس��م��ي ع��ن االج��ه��زة االم��ن��ي��ة ف��ي ال��دول��ة
اللبنانية ،وال عن حزب الله ،أفادت املعلومات بأنّ ال جرحى او قتلى من جراء
هذا االنفجار ،فيما ذكر شهود عيان أنّ عناصر من حزب الله سارعوا الى
مكان االنفجار وضربوا طوقا حوله ،لتتح ّدث مواقع إخبارية محلية عن منع
العناصر لسيارة إسعاف تابعة حلركة "أمل" من التوجه نحو مكان احلادث.
ولكن آخر األخبار أف��ادت ب��أنّ حريقا شب في مولد كهربائي ،سرعان ما
تسللت ألسنة النيران وامتدت إلى خزان وقود (م��ازوت) يعود لالستراحة
املوجودة على نهر عزة في وادي حومني ،واتسعت رقعة احلريق وامتدت إلى
مساحات مجاورة وتسببت بانفجار ألغام وقنابل عنقودية وذخائر قدمية
العهد غير منفجرة من مخلفات العدوان االسرائيلي في متوز ."2006
وعلى األثر دحضت هذه الرواية تعليقات أهالي القرية والقرى املجاورة
الذين علقوا على ال��رواي��ة بالقول" :ال علم لنا بوجود استراحات في هذه
املنطقة ،أصال نحن ممنوعون من زياراتها إال بتنسيق أمني مع مسؤولي
احلزب في املنطقة ،كل ما نعرفه هو وجود مواقع عسكرية للمقاومة هناك".
وكانت قد تواترت معلومات صحفية عن أنّ النقطة التي وقع فيها االنفجار
تضم م��رك��ز ًا عسكري ًا حل��زب ال��ل��ه ،وأ ّن���ه ل��م يسمح للمراسلني االعالميني
بالوصول الى املكان ،حتدثت معلومات أخرى عن أن سلسلة انفجارات وقعت
في منطقة عسكرية تابعة حلزب الله على ضفاف نهر الزهراني ،وقد تكون
قذائف قدمية كما ُر ّج��ح .ولم تسجل أي إصابات ،بحسب ما أف��ادت الهيئة
الصحية.
إلى ذلك رجحت معلومات أمنية أن تكون "طائرة استطالع إسرائيلية من
نوع  MKقامت برمي صاروخ باجتاه مركز لـ"حزب الله" على جانب اجلسر
الذي يربط بني البلدتني".

وزير العدل يت�ضامن
مع ق�ضاة التحقيق يف ال�شمال

أسف وزير العدل القاضي هنري خوري ملا «تعرض له قضاة لبنان عامة
وقضاة التحقيق والنيابة العامة في الشمال خاصة من اع��ت��داءات لفظية
واهانات حملت في طياتها تهديدات مباشرة ضدهم اثناء قيامهم بواجبهم
الذي أقسموا على إمتامه رغم الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة»،
مؤكدا «تضامنه الكامل معهم وض��رورة احلفاظ على كرامة القضاة وهيبة
العدالة ومنع أي تصرف يعرقل سير العمل القضائي».

نادي الق�ضاة لـ «الأعوان»:
�آن الأوان �أن تتنحوا جانب ًا

اعلن نادي قضاة لبنان في بيان أنه «مرة جديدة ال تتورع الطبقة السياسية
عن التدخل في عمل القضاء ملنعه من القيام بدوره وفضح موبقاتها التي تكاد
تكون فريدة من نوعها بتاريخ البشرية ،وهي تستخدم لهذه الغاية أعوانها
املطواعني داخل القضاء ،في محاولة منها لقمع كل قاض جترأ على تخطي
ما يسمى باخلطوط احلمر التي رسمتها وخلقتها لنفسها من حصانات
وتطبيقات وممارسات وتفسيرات غير قانونية على قياس أفراد أو مؤسسات
وشركات حتت ذرائع عدة.
تابع البيان »:لهؤالء األعوان نقول إن القضاء إمنا وجد ألقوياء النفوس
ول��ي��س للضعفاء منهم ،ألش��خ��اص ع��زم��وا على مكافحة الفساد وتطبيق
القانون وإحقاق احلق وليس حماية املرتكبني والتستر عليهم والتغاضي
عن جرائمهم ،وإن كنتم تشعرون أن العبء قد أضحى ثقيال وال ق��درة لكم
على حتمل الضغوطات السياسية ،فقد آن األوان أن تتنحوا جانبا وتتركوا
املسؤولية ملَ��ن هو أه��ل لها ،فالبلد يتر ّنح والشعب ينازع واخل��ن��وع ليس
سبيلهما إلى اخلالص».

اعالنات رسمية
إعالن مناقصة عامة
تعلن إدارة وإستثمار مرفأ بيروت
عن إجراء مناقصة عامة لتنفيذ أعمال
الي���ج���ار آالت ن��اس��خ��ة ل����زوم مختلف
اإلدارات واملصالح في مرفأ بيروت.
على ال��راغ��ب�ين اإلش��ت��راك ف��ي هذه
املناقصة سحب دفتر الشروط اخلاص
من مصلحة الديوان في املرفأ  -الطابق
اخلامس ،إب��ت��دا ًء من نهار االثنني في
 ،2022/1/10وذل����ك ض��م��ن ال����دوام
النظامي.
ان آخر مهلة لتقدمي العروض تنتهي
نهار االثنني الواقع فيه 2022/1/31
الساعة الثانية عشرة ظهر ًا.
وي��ج��ري ف��ض ال��ع��روض ف��ي النهار
ذات��ه الساعة الثانية عشرة والنصف
ظهر ًا في مكتب الرئيس املدير العام.
هاتف01/587075 :
فاكس01/569511 :
بيروت في2022/1/7 :
الرئيـس املديــر العـــام بالتكليف
عمــر عبد الكريـم عيتـانـي
--------------إعـــــالن
إن إدارة وإس��ت��ث��م��ار م��رف��أ بيروت
قد ق��ررت متديد مهلة تقدمي العروض
ف��ي املناقصة ال��ع��ام��ة العاملية إلدارة
وتشغيل وصيانة محطة املستوعبات
ف��ي مرفأ ب��ي��روت ال��ى الساعة الثانية
عشر من ظهر ي��وم اإلثنني الواقع فيه
.2022/1/31
ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��راغ��ب�ين االش���ت���راك
بهذه املناقصة سحب دفتر الشروط
اخل��اص والبيانات الدورية الصادرة
باملناقصة م��ن مصلحة ال��دي��وان في
امل��رف��أ  -الطابق اخل��ام��س اب��ت��دا ًء من
نهار اخلميس الواقع في 2022/1/13

وذلك ضمن الدوام النظامي لقاء مبلغ
وقدره ( $ /10.000/عشرة آالف دوالر
أميركي) ن��ق��د ًا ،إض��اف��ة ال��ى الضريبة
ع��ل��ى القيمة امل��ض��اف��ة ( .)TVAوإن
دفتر ال��ش��روط ه��ذا ق��د أدرج ،لإلطالع
عليه ،على املوقع اإللكتروني اخلاص
باإلدارة:
)،)www.portdebeyrouth.com
ومت وضع بتصرف املشتركني في هذه
املناقصة ،غرفة للبيــانات املعلوماتية
« ،»DATA ROOMحيث ميكنهم
احلصول على املعلومات واإليضاحات
الالزمة.
ميكن جلميع الراغبني في االشتراك
بهذه املناقصة ومل��زي��د م��ن املعلومات
االتصال مبصلحة الديوان لدى اإلدارة
على أحد الرقمني التاليني:
00961-1-587075
و00961-1-580918
وعبر البريد اإللكترونيINFO_:
@TERMINAL
portdebeyrouth.com
بيروت في 2022/1/12
الرئيـس املديـر العــــام بالتكليف
عمــر عبد الكريــم عيتانـي
-------------------

JOB VACANCY

Needed for a hotel in Africa
Head waiters, guest relation
officer with previous
experience (PMS knowledge
is a plus) send your CV to:
ml_msr@hotmail.com
Tel & wats: 03/194141

محصل فواتير
مطلوب
ّ
للمراجعة :املدير اإلداري
تلفون01/751000 :
03/393178

«املوازنة» تواجه عقبة �سعر ال�صرف..
(تتمة املنشور ص)1

س��ي��اس��ي� ًا ،الح��ظ��ت م��ص��ادر مطلعة أن م��ك��ون��ات ب��ي��ان رئ��اس��ة
اجل��م��ه��وري��ة ،ب��االم��س ع��ن خ�لاص��ات ل��ق��اءات وم��ش��اورات رئيس
اجلمهورية ميشال عون بخصوص دعوته حلوار وطني،مقتبس
مبجمله عن فحوى تصريح رئيس التيار الوطني احل��ر النائب
جبران باسيل ال��ذي ادل��ى به ،بعد مقابلته اول ام��س عمه رئيس
اجل��م��ه��وري��ة ب��ب��ع��ب��دا ،مب��ا ف��ي��ه ذل���ك روح��ي��ة اس��ت��ف��زاز اخل��ص��وم
السياسيني ،والتهرب م��ن مسؤولية العجز وال��ف��س��اد ،والفشل
ب��ادارة السلطة ،ومحاولة القاء مسؤولية انهيار الدولة عليهم
خالفا للواقع واحلقيقة.
وكان االجدى تبني تصريح باسيل بالكامل واسقاطه في بيان
رئيس اجلمهورية ،تفاديا الي ثغرات او نواقص باملضمون ،لكي
اليصدر مبتورا او متحورا عن معناه وأهدافه.
واعتبرت املصادر ان البيان ،ال يعبر عن نوايا وتوجهات ايجابية
ورغبة سليمة ،في تشجيع جميع االط��راف السياسيني للجلوس
الى طاولة احلوار الوطني ،لالتفاق على املخارج واحللول املمكنة
ل�لان��ق��اذ ،ب��ل يجسد سياسة التباعد وتعميق ه��وة اخلصومات
السياسية ،التي مارسها رئيس اجلمهورية ووريثه السياسي منذ
توليه سدة الرئاسة قبل خمس سنوات وحتى اليوم.
وتساءلت املصادر عن اسباب تأخير الدعوة للحوار حتى اآلن،
اذا ك��ان رئيس اجلمهورية وفريقه السياسي ،يرغب حقا القيام
به ،في حني لم يترك مناسبة ،اال وعطل فيها كل محاوالت التقارب
وشبك االي���ادي الن��ق��اذ البلد ،وك��ان هدفه جتاوزجميع االط��راف
والتقاتل املستمر معهم ،حتت عناوين ظرفية هشة ،وحجج مزيفة،
حتى وصل البلد الى ماهو عليه حاليا من خراب.
واش��ارت املصادر السياسية الى ان التهرب من حتديد املسبب
ب��اخل��راب ف��ي البيان ،وه��و ت��ب��ادل ادوار التعطيل ب�ين ح��زب الله
والفريق الرئاسي ،ال يخفي احلقيقة املكشوفة امام الرأي ،وكان من
املفيد تضمني البيان الرئاسي بان مسؤولية التدهور احلاصل ،تقع
على حزب الله ،حليف الرئيس عون ،النه ميعن بتعطيل جلسات
مجلس الوزراء وشل عمل احلكومة عمدا ،وليس الهروب من خالل
تنظيم هزلي ملسرحية احلوار غير املمكنة بكل املقاييس حاليا.
هكذا ،م ّر يوم غضب السائقني وبعض النقابات العمالية على
خير امس برغم إنه لم يشمل كل القطاعات ،و ّ
قطع اوصال البالد من
الشمال الى اجلنوب فالبقاع مرورا بالعاصمة بيروت ،وشل احلركة
في كل املرافق واقفلت املدارس واملؤسسات ،لكن لم مير بيان القصر
اجلمهوري حول نتائج املشاورات التي اجراها الرئيس ميشال
عون مع الكتل النيابية بشأن الدعوة الى حوار وطني حول ثالثة
حمل الرافضني املشاركة مسؤولية
مواضيع مرور الكرام ،بعدما ّ
تعطيل املؤسسات ورد عليه تيار املستقبل بحدة .فيما ظهرت بوادر
إيجابية بالنسبة إلستجرار الغاز والكهرباء من مصر واالردن عبر
سوريا لى لبنان بعد موافقة أالدارة االميركية على اعفاء مصر من
عقوبات قانون قيصر.

بيان القصر ورد املستقبل

فقد اصدر مكتب االع�لام في رئاسة اجلمهورية بيان ًا قال فيه:
ان مواقف البعض من الدعوة لطاولة احلوار تراوحت بني رفض
يتحملون مسؤولية ما يترتب على
التشاور ورفض احلوار ،وهم
ّ
استمرار التعطيل الشامل للسلطات .
وأضاف البيان :إن دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة
ويدعو املقاطعني ال��ى وق��ف املكابرة واملوافقة على إج��راء حوار
صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا ،واستمرار تعطيل مجلس الوزراء
متعمد خلطة التعافي التي من دونها ال مساعدات وال
هو تعطيل
ّ
إصالحات ،وهذا بحد ذاته جرمية ال تغتفر بحق الشعب.
ّ
وتابع:
املعطلون للحوار والرافضون له يعرفون انفسهم جيد ًا
ويعرفهم اللبنانيون ،ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم
وخ��س��ارة ال��دول��ة م��وارده��ا ،والرئيس ع��ون يشكر من حضر ومن
ماض في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار
جتاوب وهو ٍ
يهدف الى حماية لبنان واللبنانيني.
وختم البيان :ال��ت��زام الرئيس ع��ون ه��و ف��ي صلب قسمه على
ّ
يخل بالقسم وليس هو من
احترام الدستور والقوانني ،فال الرئيس
يتراجع امام التحديات.
ورد تيار املستقبل على بيان القصر بتغريدات عبر «تويتر»
للمستشار اإلعالمي للرئيس سعد احلريري حسني الوجه ،وقال
فيها :محزن جد ًا جد ًا ان تصل رئاسة اجلمهورية ومكتبها االعالمي
الى حدور اإلنكار الكامل ملسار التخبط الذي وضعت فيه البالد .
ويتضاعف احلزن مع حالة البارانويا التي يعانيها العهد واحلزب
احلاكم .حالة يشخصها البيان الصادر عن الرئاسة بخصوص
احلوار الوطني واملعترضني على انعقاده في هذا الظرف.
وت��اب��ع :تنسى رئ��اس��ة اجل��م��ه��وري��ة ان��ه��ا متثل االب ال��روح��ي
والسياسي لثقافة تعطيل املؤسسات وتعطيل احلوارات ،وينسى
فخامة الرئاسة انه مسؤول عن تعطيل رئاسة اجلمهورية ألكثر
من سنتني ونصف ،وان حزب الرئاسة احلالية مسؤول عن تعطيل
احل��ك��وم��ة ل��س��ن��وات وس��ن��وات ،وي��ن��س��ى ان خطة التعافي جرى
اسقاطها على ابواب بعبدا.
وختم :محزن ج��د ًا ج��د ًا ان يصبح النسيان م�لازم� ًا للنكران…
والنكران من صفات البارانويا.
بدوره ،علق األمني العام لـ«تيار املستقبل» أحمد احلريري ،عبر
«تويتر» ،على البيان رئاسة اجلمهورية قائال :رئيس اجلمهورية
�ي التعطيل مض ّيع
يحاول أن يتهم اآلخرين مبا هو غ��ارق فيه« ،ب� ّ
البوصلة ،وعم يحكي باحلس الوطني» ،فاقد الشيء ال يعطيه.

ميقاتي واملوازنة

على الصعيد احلكومي ،اكد رئيس احلكومة جنيب ميقاتي على
دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد لدراسة مشروع قانون املوازنة حال
إجنازها من قبل وزارة املال وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء،
في حني تنكب وزارة املال على وضع اللمسات االخيرة عليها ،واكد
الرئيس ميقاتي ل��زواره «انها ستكون جاهزة في غضون عشرة
أيام».
و ُنقل عن ميقاتي قوله :إن قانون املوازنة بات جاهز ًا ،وتبقى
األيام العشرة بانتظار انتهاء كل مالحق املوازنة وأرقامها ،وكيف
سيتم احتساب سعر صرف الدوالر ،في ظل تعميم مصرف لبنان،
العتماد سعر منصة صيرفة ف��ي مختلف القطاعات ،وه��ذا أمر
سيحسم من خالل املوازنة العامة».
كما اك��د ميقاتي «ان���ه ال ميكن ألح��د أن يتحمل تعطيل إق��رار
ّ
يحل في حينه ،وننسق
املوازنة ،وسيتم البحث عن مخارج و األمر
باألمر مع الرئيسني ميشال عون ونبيه ب ّري».
ف��ي السياق ،كشف امل��دي��ر ال��ع��ام ل���وزارة امل��ال بالوكالة ج��ورج
معراوي أن ال��وزارة حالي ًا في طور َوضع اللمسات األخيرة على
مشروع امل��وازن��ة ،ال سيما جلهة سعر ص��رف ال��دوالر ال��ذي سيتم
اعتماده في إعداد املوازنة ،وهي النقطة األبرز اخلاضعة للدرس في
الوقت الراهن ،ويعتبرها األصعب في إعداد املوازنة لهذا العام.
واشار إلى أن مشروع املوازنة س ُيبصر النور إما أواخر األسبوع
ُنجز حتم ًا قبل
املقبل أو مطلع األسبوع الذي يليه ،جازم ًا أنها ست َ
نهاية الشهر اجلاري .وعما إذا كانت وزارة املال ستصل إلى حائط
مسدود في هذه النقطة أم ستَجد لها احلل األجنعُ ،يجيب :سنصل
إلى حل في نهاية املطاف ...ألنه ال يجوز تعليق مشروع املوازنة
التوصل إلى سعر الصرف الواجب اعتماده!
نتيجة العجز عن
ّ
وواص���ل رئ��ي��س احل��ك��وم��ة اجتماعاته ول��ق��اءات��ه ف��ي ال��س��راي
احل��ك��وم��ي ام���س ،واج��ت��م��ع ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق م��ع وزي���ر الصناعة
ج��ورج بوشكيان ،ال��ذي ق��ال :أطلعته على نتائج زيارتي العراق
واحملادثات املثمرة التي عقدتها مع وزير الصناعة منهل اخلباز
ومع وزير االقتصاد بهدف تعزيز التعاون بني البلدين وتفعيل عمل
اللجنة العاليا املشتركة .وو ّقعت مع الوزير اخلباز مذكرة تفاهم
لتبادل املنتجات الصناعية .وقد طلب الرئيس تفعيل التعاون بني
ال��وزارات واإلدارات في البلدين في كل القطاعات واملجاالت مبا
يفيد األسواق في البلدين ،وهو سيعقد اجتماع ًا وزاري ًا لهذه الغاية
اإلثنني املقبل.
وع��ل��ى الصعيد ذات���ه ،استقبل الرئيس ع��ون وف���د ًا م��ن أهالي
املوقوفني في قضية انفجار املرفأ ،وأكد لهم ان «العدالة ال يجوز
أن تظلم أبرياء اذا لم يكونوا مذنبني» ،وحذر من «التعطيل املتعمد
الذي اصاب السلطتني القضائية والتنفيذية».

إعفاءات «قيصر» وهوكشتاين

من جهة اخ��رى ،أطلع وزي��ر اخلارجية واملغتربني عبد الله بو
حبيب ،الرئيس ع��ون ،على نتائج زي��ارت��ه ال��ى ال��والي��ات املتحدة
األميركية .وق��ال ال��وزي��ر بو حبيب بعداللقاء :ان��ه ملس في خالل
احملادثات التي اجراها ،دعم ًا اميركي ًا واضح ًا لدور صندوق النقد
الدولي املرتقب في مساعدة لبنان على جتاوز ظروفه االقتصادية
الصعبة ،من خالل اإلسراع في خطة التعافي التي تضعها احلكومة
اللبنانية ،واي��ض��ا ض���رورة اجن��از اإلص�لاح��ات ال��ض��روري��ة التي
يحتاجها لبنان ،إضافة الى تشجيع املسؤولني االميركيني على
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اجراء االنتخابات النيابية في موعدها.
واضاف :ان املسؤولني االميركيني جددوا تأكيد دعمهم استجرار
الغاز والكهرباء الى لبنان من مصر واألردن عبر سوريا لتعزيز
انتاج الطاقة الكهربائية ،واستثناء لبنان من القيود التي يضعها
«قانون قيصر» ،وان هذا االمر مت ابالغه الى املسؤولني املصريني.
وأوضح الوزير بو حبيب ان «املسؤولني االميركيني يشجعون
على املضي في عملية ترسيم احلدود البحرية اجلنوبية ،وان املوفد
األميركي املكلف هذه املهمة اموس هوكشتاين سيحضر الى لبنان
خالل األي��ام القليلة املقبلة الستئناف مساعيه بهدف حتريك هذا
امللف.
وق��ال بوحبيب ل��ـ«ال��ل��واء» :نحن سعينا ل��دى االميركيني خالل
زياتي االخ��ي��رة ،ووع��دون��ا بحل موضوع االع��ف��اءات من عقوبات
«قانون قيصر» ليتم استجرار الكهرباء والغاز منمصر واالردن عبر
سوريا .وتبلغنا امس انه «مشي احلال».
اض��اف :بقية االم��ور اللوجستية عند وزي��ر الطاقة اآلن ،ومن
املفروض ان يتم توقيع العقود مع مصر جلر الغاز ،وتوقيع العقود
مع االردن وسوريا إلستجرار الكهرباء.
وبالنسبة لزيارة هوكشتاين ،اوضح الوزير بو حبيب انه كان
من املفروض ان يحضر الى لبنان هذا االسبوع ،لكنه تأخر بسبب
تفشي كورونا في اميركا وتوقف الرحالت في كثيرمن املطارات،
لكني اعتقد انه سيحضر خالل أسبوع أو أواخر الشهر احلالي.

الغضب احلقيقي ٍ
آت

وبالتزامن م��ع اض���راب احت���ادات النقل جل��أت ال��ق��وى االمنية
لالنتشار منع ًا حلدوث خروقات فض ً
ال عن اعادة فتح الطرقات.
ووصف رئيس االحتاد العمالي العام بشارة األسمر النزول إلى
الشارع بأنه ضد الغرف السوداء التي ترفع سعر صرف الدوالر.
وات��ه��م نقيب م��وزع��ي احمل��روق��ات ف���ادي أب��و ش��ق��را ان «ليست
هوايتنا قطع الطرقات واملشكلة مع الدولة بسبب ارتفاع سعر
الدوالر ،واملسؤولون لم يتحركوا لضبط املنصات».
واوضح النقابي رئيس احتاد نقابات النقل طليس أن «التح ّرك
موجه ضد احلكومة التي لم ِ
تف بوعودها بدعم قطاع النقل البري
ّ
وقمع املخالفات ،ولهذا السبب قررنا التصعيد والتحرك ،وال عالقة
لنا بالسياسة وبأسباب عدم إجتماع احلكومة».
وبعد الظهر عقد طليس مؤمترا صحفيا في مقر االحتاد العمالي
العام ،مشيرا إلى ان نسبة االلتزام باالضراب بلغت  98في املئة،
مؤكد ًا «ان التحرك هو االبرز دميقراطيا وجتلى في عملية تنفيذه
في كل املناطق اللبنانية ،االع�لام جال على كل املواقع واحملطات
ولم يذكر اي مشكلة حصلت.
ودع��ا إل��ى اجتماع يعقد الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر
االثنني الع�لان مقررات احت��ادات ونقابات قطاع النقل البري في
لبنان ،موجه ًا الشكر للقوى االمنية التي واكبت التحرك.

 801801إصابة

صحي ًا ،اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل  7057إصابة جديدة
و 13حالة وفاة خالل الـ 24ساعة املاضية ،ليرتفع العدد التراكمي
إلى  801801إصابة منذ  21شباط .2020

امل�سيل للدموع
مقتل �ضابط و إ�طالق الغاز ِّ
(تتمة املنشور ص)1

وفق جلنة األطباء املركزية (نقابة مستقلة) داعمة للمتظاهرين.
وي��رى أن��ص��ار احلكم امل��دن��ي ف��ي ال��س��ودان ال��ذي ظ��ل حت��ت احلكم
العسكري بشكل شبه متصل منذ استقالله قبل  66عاما ،أن االنقالب
هو وسيلة لعودة نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي كان مدعوما
من االسالميني.
وق��دم ال��وج��ه امل��دن��ي للفترة االنتقالية ،رئيس ال���وزراء عبد الله
حمدوك استقالته مطلع كانون الثاني.
ولم يتمكن العسكريون من تشكيل حكومة مدنية منذ االنقالب رغم
تعهدهم بذلك فور اقالتهم حكومة احلمدوك في  25تشرين األول.
وق��د ح��اول��وا االستعانة ب��ه م��ج��ددا وع��ق��دوا معه اتفاقا سياسيا
استعاد مبوجبه منصبه اال أن العقبات التي واجهها دعته الى
االستقالة مرة أخرى.
والشارع السوداني من جهته يرفض احللول الوسط مصر على
مطلبه :رحيل الفريق أول البرهان كما سبق أن أرغموا البشير على
الرحيل في .2019
ورغم صعوبة املهمة بسبب املواقف املتناقضة ،حتاول األمم املتحدة
اعادة كل الفاعلني على الساحة السودانية الى مائدة املفاوضات.
واالث��ن�ين ،أعلن ممثل األمم املتحدة في اخل��رط��وم فولكر بيرثيز
رسميا إطالق مبادرة يقوم مبقتضاها بلقاءات ثنائية مع األطراف
املختلفة قبل أن ينتقل في مرحلة تالية الى محادثات مباشرة أو غير
مباشرة بينها.
واذا كان بيرثيز أكد انه «ال اعتراض» مطلقا من جانب العسكريني،
فإن عددا من الفصائل املدنية رفضت فكرته.
وجت��م��ع امل��ه��ن��ي�ين ال���س���ودان���ي�ي�ن ،ال����ذي ق���ام ب����دور رئ��ي��س��ي في
االحتجاجات التي أطاحت البشير« ،رفض متاما» مثل هذه احملادثات
ف��ي ح�ين طلبت ق��وى احل��ري��ة والتغيير ،الكتلة السياسية املدنية
الرئيسية ،ضمانات كي ال يتحول هذا احل��وار الى وسيلة «إلضفاء
الشرعية» على «نظام االنقالب».
وتعبر ه��ذه املواقف عن توجهات املتظاهرين الذين ينزلون الى
الشوارع رافعني شعار «ال تفاوض وال شراكة» مع اجليش.
ويؤكد الفريق أول البرهان أن ما قام به لم يكن انقالبا بل «تصحيحا
ملسار الثورة» وأنه يريد أن يقود السودان ،أحد أفقر بلدان العالم ،الى
انتخابات حرة في العام .2023
غير أن داعميه في اخلارج يتقلصون واستئناف املساعدات الدولية
التي مت تعليقها مع االنقالب ليس واردا في الوقت الراهن.
وفي مصر ،اجلار الشمالي للسودان واحلليف التقليدي للعسكريني
في اخلرطوم ،بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ،الذي التزم الصمت
حتى اآلن ،يدعم مبادرة األمم املتحدة.
وقال «االستقرار لن يأتي إال بالتوافق بني كل القوى املوجودة».
وأضاف «وكوننا لم نتحدث عن ما يحدث هناك ،ال يعني أننا غير
داعمني للحوار والتوافق بني كل القوى».
ولكن يبدو من الصعب اقناع الشارع السوداني باملبادرة األممية.
ويقول عوض صالح ( 62عاما) لفرانس برس «ال نقبل بهذه املبادرة
مطلقا ولم يقل لنا أحد ما هي النقاط الواردة فيها ولذلك فهي مرفوضة
بالنسبة لنا رفضا تاما».

حمكمة أ�ملانية تق�ضي ب�سجن �ضابط
(تتمة املنشور ص)1

الدولة خالل احلرب التي بدأت في سوريا عام .2011
وفي العام املاضي ،صدر حكم بالسجن أربع سنوات ونصف السنة
على إي��اد إي��ه .وهو عضو سابق آخر في جهاز األم��ن السوري ،بعد
إدانته بالتحريض على تعذيب مدنيني.
وق��ال إري��ك وي��ت من م��ب��ادرة العدالة االجتماعية املفتوحة التي
دعمت عددا من الشهود في القضية «احملاكمة تبني أن احملاسبة عن
األعمال الشنعاء التي ارتكبها نظام األسد أمر ممكن ،وأن األدلة دامغة
وستقبلها احملاكم ..إذا حترك املدعون والقضاة».
وأضاف«:ونحن نرحب بنتيجة احملاكمة ،علينا أال ننسى أن بشاعة
اجلرائم التي ثبتت في احملكمة ال تزال مستمرة في سوريا حتى يومنا
هذا».
ومن شأن احلكم أن مينح األمل لكثيرين من بني  800ألف سوري
يقيمون بأملانيا بعد فشل م��س��اع إلن��ش��اء محكمة دول��ي��ة مختصة
بسوريا.
ومنذ بدء احملاكمة ،مثل أكثر من  80شاهدا أمام القضاء ،من بينهم
 12منشقا وع ّدة رجال ونساء أتوا من دول مختلفة في أوروبا لإلدالء
بشهاداتهم بشأن الفظائع التي تع ّرضوا لها في فرع اخلطيب.
غير أنّ شهودا آخرين رفضوا املثول أمام احملكمة ،في حني وافق
آخ��رون على اإلدالء بإفاداتهم بشرط أال يت ّم الكشف عن هوياتهم
فقاموا بإخفاء وجوههم أو وضعوا شعرا مستعارا ،وذلك خوفا من
أن يتعرض أقاربهم الذين ما زالوا في سوريا ألعمال انتقامية.
وق ّدم أحد السوريني شهادة عن املقابر اجلماعية التي كانت تُطمر
فيها جثث املعتقلني.
وفي الواقع ،فإنّ أنور رسالن لم يحاول إخفاء ماضيه عندما جلأ
إلى أملانيا مع عائلته سنة  ،2014ال بل إ ّنه طلب بنفسه من الشرطة
في برلني أن حتميه في شباط  2015وأخبرها بأ ّنه كان ضابطا في
املخابرات السورية.
واف��ت��ض��ح أم��ر ه��ذا ال��ض��اب��ط ال��س��اب��ق ح�ين ت��ع � ّرف عليه ف��ي أحد
شوارع العاصمة األملانية مواطن سوري آخر هو أنور الب ّني ،احملامي
واملعارض الذي يقوم اآلن مبطاردة املتعاونني السابقني مع النظام
الالجئني في أوروبا.
وأوقف رسالن في شباط  2019ووضع رهن احلبس االحتياطي.
وف��ي دل��ي��ل على م��دى أه� ّ�م��ي��ة ه��ذا احل��ك��م بالنسبة إل��ى اجلالية
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السورية ،ق ّررت احملكمة التي سبق لها أن رفضت ّ
بث املداوالت توفير
ترجمة فورية إلى العربية وقت تالوة احلكم.
ّ
باحلق املدني في هذه القضية «آمل
وقال وسيم مقداد أحد امل ّدعني
أن نكون قد أعطينا صوتا ملن ال صوت لهم» في سوريا ،مؤكّ دا ّ
«جل ما
ّ
أريده هو إحقاق
احلق وليس األخذ بالثأر أو االنتقام».
وتط ّرق امل ّدعي العام في مرافعته إلى املسؤولية التاريخية ألملانيا،
مستشهدا بأحد الناجني من محرقة اليهود .وق��د أودى النزاع في
سوريا بحياة نحو  500ألف شخص ودف��ع  6,6ماليني س��وري إلى
املنفى في اخلارج.
وأكّ ���دت احملامية جمانة سيف التي تعيش ف��ي املنفى أن «ه��ذه
احملاكمة هي في غاية األهمية بالنسبة إلى السوريني ألنها تتمحور
على جرائم خطرة ج ّدا ما زالت تُرتكب اليوم».
وم��ن املرتقب أن تنطلق األسبوع املقبل في فرانكفورت محاكمة
أخرى على صلة بنظام بشار األسد تطال طبيبا سوريا.

مقتل �ضابطني �إ�سرائيليني بنريان �صديقة
(تتمة املنشور ص)1

بيني غانتس عن «حزن عميق هذا الصباح مع إعالن مقتل ضابطني
من وحدة ايجوز» مضيفا أن اجليش «فتح حتقيقا معم ًقا».
وب��ح��س��ب ال��ت��ف��اص��ي��ل األول���ي���ة ال��ت��ي أوردت���ه���ا وس���ائ���ل اإلع�ل�ام
اإلسرائيلية ،فإن الضابطني غادرا املعسكر حوالى احلادية عشرة ليال
( 21,00ت غ) وتوجها إلى حقل تدريب رمبا للقيام بدورية.
بعد فترة وجيزة ،حددا شخصا اعتقدا أنه مشتبه به ،فأطلقا النار
في الهواء .بدوره قام الشخص الذي اشتبها به والذي تبينّ أنه جندي
من الوحدة نفسها ك��ان على ما يبدو في دوري��ة ،باطالق النار على
الضابطني اللذين لم ُي��درك أنهما عنصران من وحدته ،ما أسفر عن
مقتل الضابطني.
و ُق��ت��ل ط��ي��اران إس��رائ��ي��ل��ي��ان األس��ب��وع امل��اض��ي ع��ن��دم��ا حتطمت
طائرتهما املروحية قبالة شواطئ حيفا بسبب خلل فني.

قوات تدعمها ا إلمارات تدخل مدينة م�أرب
(تتمة املنشور ص)1

«ميضيان قدما نحو اخليارات العسكرية» ،محذرا من التداعيات
املدمرة على املدنيني وعلى آمال السالم في املدى القريب.
وذكرت األمم املتحدة أن القتال في اجلوف شماال ومأرب في وسط
البالد وشبوة في اجلنوب على مدى الشهر املاضي أدى لتشريد ما
يزيد على  15ألفا.
وقال مهندس يدعى عبد الله النيسي في شبوة لرويترز «الناس
متشائمون وال يعلمون إلى أين تتجه البالد».
وأعلن التحالف العربي ه��ذا األس��ب��وع عن عملية جديدة تهدف
لتغيير مسار القتال بعدما جنحت قوات ألوية العمالقة التي تدعمها
اإلمارات وجرى نشرها في اآلونة األخيرة بدعم من الضربات اجلوية
ف��ي ط��رد احلوثيني م��ن محافظة شبوة املنتجة للنفط وإع���ادة فتح
الطريق إلى مأرب.
وذكرت مصادر عسكرية محلية أن األلوية ،التي يتركز معظمها على
طول الساحل الغربي الذي ظل هادئا نسبيا على مدى األعوام الثالثة
املاضية ،دخلت مأرب يوم االثنني وسيطرت منذ ذلك احلني على أجزاء
كبيرة من مديرية حريب باملدينة.
وقالت ميساء شجاع الدين الباحثة في مركز صنعاء للدراسات
االستراتيجية «ألوية العمالقة مسلحة ومدربة على نحو أفضل (من
ق��وات التحالف اليمنية) وجديدة في القتال ...احلوثيون سيبدون
مقاومة شرسة لكن بوجه عام صفوفهم منهكة».
وذكر مسؤول ميني ،طلب عدم ذكر اسمه ،أن األلوية انتشرت في
شبوة بعد تغيير احملافظ املؤيد للحكومة قبل أسبوعني ،وهو عضو
في حزب اإلصالح اإلسالمي الذي ال تثق به اإلمارات.

اليورو يف عيده الع�شرين
(تتمة املنشور ص)1

االنتاجية مرتفعة وبالتالي توسعت التنمية ملصلحة الدول الغنية.
حصة الصناعة من الناجت ارتفعت من  %18في أملانيا في سنة 1999
الى  %21اليوم .لم تتعد هذه النسبة  %15في ايطاليا %12,5 ،لكل من
اسبانيا والبرتغال %10 ،لفرنسا و %7,5لليونان .نسبة اليد العاملة
في الصناعة هي  %18في أملانيا و  %8فقط في اليونان .في الواقع
تذهب العمالة من اجلنوب لتعمل في الشمال أي على عكس ما كان
يجب أن يكون تعميما للتنمية وتوزيعا لها بشكل أفضل .ما هي نقاط
ضعف الوحدة األوروبية ومنطقة اليورو حتديدا؟
أوال :غياب التنسيق بني السياسات الوطنية .هنالك سياسة
نقدية واحدة تقودها اليوم كريستني الغارد رئيسة املصرف املركزي
األوروب���ي وسياسات اقتصادية ومالية وطنية في معظم األحيان
متباينة ف��ي أه��داف��ه��ا وم��ح��ت��واه��ا .هنالك سياسة زراع��ي��ة واح��دة
تتلخص بالدعم السخي للمزارعني لكن ما تبقى من سياسات ضعيف
في التوحيد والتنسيق.
ث��ان��ي��ا :ه��ن��ال��ك رف���ض ألي ن���وع م��ن ال��ف��ي��دي��رال��ي��ة واص�����رار على
االستقاللية الوطنية مم��ا يضعف ال��وح��دة األوروب��ي��ة ال��ت��ي بنيت
سياسيا كنسخة عن الواليات املتحدة .النموذج األميركي لم يطبق
كامال وه��ذا يضعف أوروب��ا ال��ى ح��دود كبيرة بالرغم من امكاناتها
الهائلة املتنوعة.
ثالثا :أس��واء ما في املشروع األوروب���ي غياب حتويالت رؤوس
األم���وال ب�ين ال���دول بحيث تبقى األم���وال ف��ي م��ص��ادره��ا ،بعكس ما
يحصل في الواليات املتحدة .لذا تبقى الدول متمايزة ومختلفة جدا
في النمو والتنمية ألن رؤوس األموال جامدة.
رابعا :تعاني أوروبا من تباين العقائد وجمود البيروقراطية .كل
دولة حتكم من قبل عقيدة وطنية سياسية تنبع من واقع وتارخ الدولة.
كما أن البيروقراطية ج��ام��دة ف��ي ك��ل دول��ة وف��ي امل��ش��روع املشترك.
اجلميع يعاني من املشكلتني دون أن يحصل التغيير الصعب الذي
رمبا يتطلب تغييرات ثقافية وقانونية كبيرة.
خامسا :لم تنجح أوروبا الكبرى ومنطقة اليورو حتديدا في خلق
سوق واحدة فاعلة وشفافة ماليا واقتصاديا أي مؤسسات وقوانني
واح���دة .هنالك ف��روق��ات بني تشريعات ال��دول مما يسمح للشركات
خاصة الكبرى باالستثمار في دولة حيث الضرائب منخفضة كايرلندا
والتسويق في كل القارة .خلق هذا الواقع مشاكل بني الدول يحاولون
حلها عبر نسب ضرائبية دنيا ك  %15على أرباح الشركات العمالقة.
كما أن احلد األدنى لألجور يختلف من دولة الى أخرى بحيث يعكس
تكلفة املعيشة .معدل األج��ور متباين وبالتالي ميكن للشركات أن
تستثمر في دول حيث األجور منخفضة وتسوق في كل أوروبا.
واقعا ماذا يحصل تبعا للعوامل املذكورة أعاله؟
أوال :كان االعتقاد ان الوحدة األوروبية ،وخاصة منطقة اليورو
ستخلق النمو القوي وتقرب مستويات النمو بني الدول بفضل أوال
انتقال األموال وثانيا توجه االستثمارات الى املناطق حيث الفعالية
ه��ي األع��ل��ى ،وه��ذا م��ا ل��م يحصل .واق��ع��ا زادت ال��ف��وارق ب�ين ال��دول
وتوسعت فجوة التنافسية.
ثانيا :االخ��ت��ب��ار الفعلي ألي م��ش��روع كبير ك��ال��وح��دة األوروب��ي��ة
أو منطقة اليورو يحصل في األزم��ات ،أي مدى قابلية املشروع على
تخطي األزم��ات ورمب��ا معاجلتها .ما حصل في أزم��ة 2009\2008
عمق الفجوات بني الدول الغنية واألقل غنى عوض أن يضيقها .بعد
األزمة طلب من الدول التي عانت أي دول اجلنوب كاليونان وأسبانيا
والبرتغال أن تصحح أوضاعها بسرعة وتعيد توازناتها الداخلية
بأقصى سرعة مما دفعها الى االنهيار .طلب منها ذلك في وقت كان
الشمال مرتاحا نسبيا ،أي أن ميزان املدفوعات في  2008كان عاجزا
بنسبة  %15من الناجت في اليونان %12 ،في البرتغال %10 ،في اسبانيا
وفائضا في أملانيا أي  %5من ناجتها .أعطيت األموال الحقا لها بتكلفة
باهظة وشروط تصحيح قاسية.
لو كانت منطقة اليورو مشروع واح��د مشابه للواليات املتحدة،
لكانت االم���وال ح��ول��ت بسرعة م��ن ال���دول امل��ي��س��ورة ال��ى الضعيفة
وملا كان يحصل هذا االنشقاق االقتصادي اخلطير .لذلك اضطرت
الدول األوروبية املتأزمة أن متول نفسها من الداخل ومن االقتراض
اخلارجي فارتفع العجز املالي كما الدين العام وانعكسا على الفوائد.
ال ننكر أن االقتراض اخلارجي بكميات كبيرة من املصرف املركزي
األوروبي وصندوق النقد جنبها األسواء.
ل��و ل��م تكن ه��ذه ال���دول املصابة ف��ي وح��دة نقدية واح���دة م��ع دول
ال��ش��م��ال ،ل��ك��ان��ت خفضت عمالتها وب��ال��ت��ال��ي أس��ع��اره��ا وأج��وره��ا
وارت��اح��ت .لكن وج��وده��ا في منطقة ال��ي��ورو كلفها الكثير وجعلها
تستدين أمواال ضخمة تؤثر على منوها .ليس احلل في اخلروج من
اليورو وامنا في تعديل قوانني منطقة اليورو بحيث يسمح لرؤوس
األموال باالنتقال سريعا من املناطق الفائضة الى العاجزة.
بعد عشرين سنة من الوجود ،العالم يحتاج الى نقد قوي ينافس
ال��دوالر في األس��واق النقدية والتجارة الدولية .لكن املطلوب بعض
التعديالت الداخلية ملنطقة ال��ي��ورو بحيث تصغر الفجوات التي
حصلت وتتوحد التنمية الداخلية الى أكبر درجة ممكنة.

الدكتور لويس حبيقة

�إ�سالمية

اجلمعة  14كانون الثاني 2022م
املوافق  11جمادى اآلخرة 1443هـ

بعد ا ّدعاء علم الغيب ..ثم ا ّدعاء النب ّوة يف بالدنا

هل يحافظ الدعاة على �صمتهم..
�أم نرى م�سرية الإ�صالح الفوري؟!

كتبنا كثيرا وقلنا أن اإلصالح في الفكر الديني
ب��ات ض��رورة في أيامنا ه��ذه ،وخاصة في بالدنا
التي تعاني من شتّى أنواع الفساد واملنكرات وال
أحد يتكلم أو يتح ّرك..؟!
وقلنا أيضا كثيرا ...أن ه��ذا السكوت املخزي
سينعكس زي���ادة ف��ي ال��ف��س��اد ف��ي شتى املجاالت
وخ��اص��ة ف��ي أم���ور ال��دي��ن وف��ي الفكر ال��دي��ن��ي ،بل
ورمب���ا ي��ك��ون ف��ي ال��ت��ع� ّ�دي ال���واض���ح ع��ل��ى الدين
نفسه..؟!
ومع ذلك لم يتح ّرك أحد ساكنا ولم يبادر أحد،
وإمنا ظلوا في سباتهم نائمني..؟!
ك��ن��ا ن��ق��ول دوم���ا ال ت��ق��ف��وا ع��ن��د م��ا وص��ل��ن��ا من
أساليب دعوية ،بل تفكّ روا وتفاعلوا مع كتاب الله
حتى نكون من أهل القرآن قوال وعمال وحضارة،
نتمسك بالسلف وباألصالة وبالتاريخ
فقالوا لنا
ّ
وبالتراث..؟!
�س��ك ال��س��ل��ف بسلفهم ت��وق��ف� ًا عن
ول��ك��ن ك���ان مت� ّ
التفكير
والتطور واإلبداع..
ّ
هل كان احتضان القدماء لألصالة خنقا للتجديد
والتطور واالبتكار..؟
واالجتهاد
ّ
هل لبسوا عباءة املاضي حتى تع َّرى حاضرهم
وانكشف مستقبلهم..؟
يتعود
فبأي منطق يتكلمون ولسانهم لألسف لم
ّ
إال على التقليد وعلى «الببغاوية»..؟

النبوة وصمت تام
إدعاء
ّ
ّ

فماذا كانت نتيجة هذا الهجر العام لكل مجريات
احلياة من حولنا وابتعاد لسان الدعوة واإلرشاد
عنها..؟!
منذ أيام انتشر على مواقع التواصل االجتماعي
النبوة ،وأنه رسول
يدعي
مقطع لكائن ما من بالدنا ّ
ّ
من رب العاملني ،وبدأ «بالتخريف» ونشر األكاذيب
والضالالت ،ومتّ ��ت مشاركة املقطع واإلقبال عليه
مبئات األل���وف ،رمب��ا ح� ّب� ًا باستطالع األم��ر فقط،
النبوة
يدعي
ولكن الواقع يقول أن بات بيننا من ّ
ّ
والرسالة وأن الوحي يأتيه من رب العاملني ...ولم
يتحرك أحد..؟!
قبله انتشرت برامج أخ��رى
ضجت بها وسائل
ّ
��دع�ي�ن ي��ت��ك��ل��م��ون ب��ال��غ��ي��ب ويتنبأون
اإلع��ل��ام مل� ّ
باملستقبل ويقولون زورا وبهتانا أنهم على علم
مبا سيجري بعد أشهر ،ومع ذلك أيضا لم يتحرك
أحد ولم يبادر أحد..؟!
إذن ه��ن��اك م��ش��ك��ل��ة ك��ب��ي��رة ج���دا ج���دا ج���دا في
موضوع ال��دع��وة في ب�لادن��ا ،وإن لم نبادر حل ّلها
فاملستقبل أمام أوالدنا في لبنان أسود متاما..؟!
وهنا يطرح ال��س��ؤال ...مل��اذا وصل حال الدعوة
والدعاة إلى هذا املستوى السلبي الذي يعاني منه
اجلميع ،صاحلني كانوا أم فاسدين..؟!
يتحملون ج���زءا كبيرا
ن��ع��م ..ال��دع��اة أنفسهم
ّ
م��ن تلك املسؤولية خاصة وأن��ه��م آث���روا الصمت
والسكوت على أدعياء انتسبوا أوال إلى صفوفهم
ف��أس��اءوا وأف��س��دوا وأض� ّل��وا بل وأش��اع��وا صورة
س���وداء ع��ن خنوع وخ��ض��وع وإن��ك��س��ار ورمب��ا عن
جهل الداعية...
نعم ...هم محاربون من غير واحدة من اجلهات
التي تريد قتل دورهم ومكانتهم في النفوس ،ولكن
لألسف هم أيضا في األساس من ساعد على تنفيذ
عملية القتل بأنهم ارتضوا السكوت عن ظلم طالهم
فما حركوا ساكنا وال رفضوا فسادا وال أنكروا
منكرا...؟!
أيها السادة األف��اض��ل ...إن الداعية ال��ذي يريد
ال��دع��وة باللسان فقط ويهجر ال��دع��وة بالكيان،
فينأى بذاته وبسلوكه وتصرفاته وفكره عن دعوته
وعن واقع احلياة من حوله ،هو داعية يعاني من

طفولة ف��ك��ري��ة ...فالداعية احل��ق ه��و ال��ذي يجعل
حياته كلها مبا حتتويه من أحداث ومواقف وكالم
وأفعال م��رآة واضحة على صدق دعوته باللسان
ف�لا ي��أت��ي بفعل يخالف ق��ول��ه وال ي��ص� ّر على عمل
يناقض ما يدعو له ،وال يقدم على جتارة أو صناعة
أو بيع يرتكب فيه ما ينهى الناس عنه ،وال يعش
أيضا في دعوته بعيدا عن واقع احلياة ،بل يكون
فاعال ومؤ ّثرا وكاشفا لكل فساد يحدث من حوله...
نعم الدعاة محاربون ولكن...
من الذي أساء منذ البدء فطالب الناس باإلحسان
وهو يسيء إليهم..؟!
م��ن ال���ذي دع��ا ال��ن��اس إل��ى ال��ت��واض��ع ث��م عاش
متك ّبرا عليهم..؟!
من الذي يحدثهم عن ضرورة الصدق بينما هو
يعامل املجتمع كله بالــــ«مجاملة» (حتى ال نقول
تعبيرا آخرا)....؟!؟
أص��ـ��ل ف��ي نفوسهم ح��رم��ة الربا
ب��ل م��ن ال���ذي ّ
والغش والسرقة والتحايل ثم (غطس) في بحور
امل��ن��ف��ع��ة اخل���اص���ة وال��ك��س��ب ال���ذات���ي واملصالح
الشخصية وجني األرباح...؟!
أليسوا الدعاة في جزء كبير منهم...؟!

وقف إنكسار الصورة

إذن ...حالنا ي��ص��رخ أن ح��ال��ة التناقض التي
يعيش بداخلها كثير من الدعاة واملشايخ لم يعد
من املسموح أب��دا السكوت عنها وال القبول بها
حتت أي��ة ذريعة تساق هنا أو هناك ،كما لم يعد
مسموحا أن تنكسر ال��ص��ورة  -ال��رم��ز أك��ث��ر من
انكسارها التي هي عليه اآلن..؟!
واملطلوب نعم ..عمليات إصالحية مك ّثفة ..تطال
نفوس جميع الصادقني من أجل التغيير والتحسني
والتصويب ورفض البقاء خارج نطاق احلياة..؟!
املطلوب ..إصرار صادق للعودة مبسار الدعوة
في بالدنا إلى جادة احلق التي أرادها الله تعالى
من ال��دع��اة وب ّينها لنا رسولنا الكرمي  #بقوله
(العلماء ورثة األنبياء)...
إن ال��وض��ع أص��ب��ح صعبا ج���دا ج���دا ،وأصبح
خطيرا جدا جدا ،فإميان أبناؤنا وبناتنا يتع ّرض
إدعاء
للتشويه الكامل الذي وصل كما قلنا إلى حد ّ
النبوة عند البعض ،ع��دا ع��ن حمالت التحريض
ّ
واإلساءة املستمرة لكل ما له عالقة باإلسالم.
أيها الدعاة اللبنانيون جميعا أنا آسف ولكن...
اسألوا أنفسكم...
ملاذا غابت الثقة من نفوس الناس جتاهكم...؟!
وما هو سر عزوف املسلمني عن أكثركم...؟!
بل ومل��اذا دخ��ل بينكم من ال يستحق حتى بات
العمامة (وظيفة من ال وظيفة له)..؟!
آس��ف للمرة الثانية ...ولكن بني ال��دع��اة اليوم
م��ن ال يحملون م��ن ص��ف��ات ال��داع��ي��ة س��وى لباسه
وهيئته ،ومن ال يشابه العلماء إال باإلسم والرسم
واللحية..؟!
فهيا بنا جميعا جن� ّ�دد العهد وامليثاق مع الله
تعالى فنعمل جميعا حتت راية التوحيد لنعلنها
ص��راح��ة ال لكل م��ن ي��ري��د حت��وي��ل (ال��ع��م��ام��ة) إلى
وظيفة أو استثمار..؟!
هيا بنا لنبرأ ذمتنا أم��ام الله أوال ،ث��م لنن ّقي
ساحاتنا م��ن ال��ذي��ن ت��أك��س��دت عقولهم وقلوبهم
وعمائمهم ،ف��إن اخل���وف ..كل اخل���وف ..أن يؤدي
طول الصمت إلى صدأ يعتري القلوب فيعميها عن
رؤية الصواب ونصرة احلق وقول العدل ..هذا إن
كان في الصدر بقية قلب..؟!؟

ال�شيخ بهاء الدين �سالم

bahaasalam@yahoo.com

إشارات إسالمية
(ق��ص��ع��ت��ه��ا) االن��ت��خ��اب��ي��ة م���ن حصة
الطائفة الس ّنية ،من دون األخذ برأي
قادتها ..وكأن الطائفة ال حول لها وال
قوة!.

{ ُينتظر أن يكون ر ّد مجلس ديني
عريق خالل اجتماعه املقبل من املواقف
العدائية التي أطلقها مسؤول حزبي
ضد دولة عربية كبرى وقيادتها ،رد ًا
نوعي ًا ومتقدم ًا لوضع حد ملثل هذا
****
ال��ن��وع م��ن اخل��ط��اب ال��ع��دوان��ي الذي
{ أث���ارت التعيينات األخ��ي��رة في
جتاوز اخلطوط املذهبية احلمراء.
املؤسسات التابعة لدار الفتوى ردود
****
فعل متفاوتة في األوس��اط اإلسالمية
{ تنظر ق��ي��ادات إس�لام��ي��ة سنية التي تضاربت املعلومات لديها حول
بكثير م��ن االس��ت��غ��راب إل���ى صراع بعض املعطيات التي أحاطت بهذه
قادة الطوائف اللبنانية على تقاسم التعيينات.

و يسألونك في الدين

ترك التغ�سيل مليت مبر�ض ُم ٍعد

فتاوي شرعية بإشراف:
نخبة من العلماء

عد إذا قرر
{ هل يجوز ترك تغسيل املتوفى مبرض ُم ٍ
األطباء ذلك؟

�سمري غيا�ض  -بريوت
 ال يجب تغسيل الشخص املتو َّفى مبرض ُم ٍعد ما دام
الغسل متعذر ًا؛ لكونه مظنة حصول العدوى ،ويستبدل
الغسل بالتيمم ،فإن تعذر هو اآلخر ولم ُيتمكن من فعله
ُ��رك وسقطت املطالبة ب��ه ش��رع� ًا ،ولكن يبقى
للعدوى ت ِ
للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفني والصالة والدفن،
والله أعلم.
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جبــال لبنــان

وسط هذا الضيق وهذا الكرب الذي يحيط باحلياة اليومية
إلنسان هذا الوطن الناجت عن سرقة ونهب أو عن غباء وجهل
تبرز حالة تشبه العملة أو النقد بوجهيها ،إذ ال ب ّد ان أحد
عباقرة املتحكمني مبصير العباد أو جميعهم يرون في احلالة
ما هو إيجابي وملصلحة الشعب واألمة.
على سبيل املثال..
ارتفاع كلفة النقل بكافة أشكاله جتبر على استعمال القدمني
في التن ّقل ،وفي ذلك ما فيه من الفوائد الصحية إذ سيو ّفر
الكثير من كلفة الطبابة بفرعيها ،الطبيب والصيدلية ،فاملشي
ُيخ ّفف من وجود الدهنيات والشحوم في الدم وما ينتج عنهما
من مشاكل صحية ،وهم ُّ
جل ه ّمهم صحة وعافية الشعب.
أما ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها فأنه سيقلل أو سيمنع
تناولها ،وف��ي ذل��ك أيض ًا ما فيه من صحة للكلى وتوابعها
باإلضافة ملا سبق عن الدهون والشحوم.
نصل إلى الكهرباء..
أال ي��وص��ل انقطاعها وحت� ّك��م أص�ح��اب امل��ول��دات ف��ي نوم
املواطنني باكر ًا؟! ..وفي ذلك ما فيه من فائدة جليلة..
(نام ب ّكير وفيق ب ّكير وشوف الصحة كيف بتصير).
عباقرة بحق ..وحكماء بج ّد..
أما عن غالء الغاز فال يرون مانع ًا من تذ ّكر التراث من حيث
موقدة احلطب واخلشب أو (بابور البرميوس) وفي ذلك ما فيه
من تذ ّكر األجداد والتراث..
(عودة إلى اجلذور) ..سامح الله اجلذور التي أنبتتهم.
وعليه ..فلماذا كل هذا الضجيج والتأفف؟ ..هم أدرى وأعلم
مبصلحة الشعب الشاطر بالنق والشكوى..
طبقة حاكمة مفعمة باحلكمة ،تصل الليل بالنهار في خدمة
مواطنها ورفاهيته..
ومع ذلك جند هناك من يشتمها أحيان ًا!!..
مع ان الواجب واألصول شتمها ليس أحيان ًا ..بل على مدار
الساعة..
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غادة نزار �شقري
س���ب���ح���ان���ك رب�����ي ب��ي�ن ل���ي���ل���ة وض���ح���اه���ا ت��ك��ل��ل��ت ب���ال���ث���ل���وج ج����ب����ال وط����ن����ي لبنان
ف���أض���ح���ى ك����ع����روس ت����رت����دي ط���رح���ة ف���رح���ه���ا ب���ك���ل ف���خ���ر وت����ي� ٍ���ه ودالل وعنفوان
م�����ا أروع���������ه ب����ل����دي م����زي����ج رائ�������ع ف�����ي ف���ص���ول���ه وج����ب����ال����ه وس����اح����ل����ه وال�����ودي�����ان
وه���و ال��وح��ي��د ب�ين ج��م��ي��ع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ي��ز ّي��ن��ه ت���اج م��ن ال��ل��ؤل��ؤ وصوجلان
وه����و م��ه��م��ا م���� َّرت ظ����روف ق��اس��ي��ة ي��ع��ود وي���ح���ارب ب��ال��ع��ل��م وامل���ع���رف���ة ك��أه��م إنسان
�س أج��م��ل األوطان
كيف ال وه��و أول م��ن ه��اج��ر وع��ب��ر ال��ب��ح��ار وحت� ّ�م��ل ال��غ��رب��ة ول��م ي��ن� َ
ه���و ال����ذي ت��ع � ّل��ق دائ���م��� ًا ب��وط��ن��ه وأع���ط���ي ب��ك��ل ك���رم وس���اه���م ب��اإلق��ت��ص��اد والعمران
وها نحن اليوم مع كل أحوالنا املعيشية الصعبة ج��اؤوا وهم على استعداد للبنيان
ج��ب��ال��ن��ا األب��� ّي���ة ب��ي��ض��اء ّ
وض�����اءة ن��اض��ل��ت وان��ت��ظ��رت ك���رم امل��ول��ى وح���ارب���ت النيران
ألن األي�����ادي امل���ؤذي���ة أش��ع��ل��ت أح���راج���ه ب��ك��ل ح��ق��د وغ����در وغ� ّ
���ل ل��ك��ن ن��ص��رن��ا الرحمن
فلبنان حبي األزل���ي وعشقي وإن��ت��م��ائ��ي ومستقبل عائلتي ف�لا ت��ذوق��ون��ن��ا احلرمان
ف��ان��ظ��روا واح���م���دوا ال��ل��ه ع��� ّز وج� ّ
���ل وأب���ع���دوا ع��ن��ا امل���ن���ازع���ات وال��ت��وت��ر وال���ع���دوان
وع��ام��ل��ن��ا ب��إح��ت��رام ودع���ون���ا ن��ن��ع��م ب��دمي��وق��راط��ي��ة وال ت��س��وق��ن��ا كقطيع م��ن اخلرفان
وإن منعتنا أحوالنا اإلقتصادية من رفاهية السفر فنحن نعيش في قطعة من اجلنان
س��ه��ول وج��ب��ال خ�ّل�اّ ب��ة وع��اص��م��ة حت� ّ�م��ل��ت ال��ه��وان ون��ه��ض��ت م��ن ب�ين أن��ي��اب الشيطان
وذل�����ك ب��ف��ض��ل ال����وهّ ����اب وإمي�����ان ك���ل م���ن ب��ق��ي وس���اع���د وت���ع���ب م���ن ش���اب���ات وشبان
ول��ن ننسی ك��رم ك��ل بلد ق���دّم م��س��اع��دات م��ن ك��ل دول العالم ول��م يشعروننا باخلذالن
ودع���ائ���ي ل��ك ي��ا ج��ب��ار أن ن��ت��ك��ات��ف ج��م��ي��ع� ًا ون��ت��رك ل���رب ال��ع��امل�ين ط��وائ��ف��ن��ا واألدي����ان
ون���ظ���رة واح�����دة ن��ح��م��د ف��ي��ه��ا ال��ل��ه ع��ل��ى ب��ح��ر ب��ل��دي وه���و ي��ت�لأأل ك���امل���اس واملرجان
ل���ذل���ك إرف�����ع رأس�����ك ش��ام��خ � ًا ي���ا أرزن������ا ف��ل��ك ت���اري���خ م���ب���دع ع��ب��ر ال��ع��ص��ور وال���زم���ان

�إليا�س العطروين

ر�سوم ُكتب الأطفال من منظور العدالة

د .فادية حطيط*

ه��ذه م��راج �ع � ٌة على سبيل االح �ت �ف��اء ب� ِ�ك�ت��اب د.
علي عاشور اجلعفر« :ع��دال��ة ال�ص��ورة في قصص
اخلاصة» الصادر في
األطفال من ذوي االحتياجات
ّ
العام  2021عن اجلمع ّية الكويت ّية لتق ُّدم الطفولة.
واالح�ت�ف��اء هنا م��ر ّده إل��ى أنّ حقل أدب الطفل في
ترسخ ًا مع ال��دراس��ات التي
العا َلم
العربي ي��زداد ُّ
ّ
جتري حوله وعنه .فحتّى اليوم ما زالت الدراسات
النقد ّية قليلة ،ال ّله ّم إلاّ في األطروحات األكادمي ّية
التي في ال�ع��ادة تأخذ موضوعاتها ناحية الشأن
األك��ادمي� ّ�ي ال�ص��رف ،ون ��ادر ًا م��ا حتمل معاني ته ّم
الباحثني واملَعن ّيني على الصعيد العا ّم.
ّ
يشق سبي ًال
ِكتاب اجلعفر زاخ��ر باملعنى ،وهو
أدب األطفال من ناحية الصور.
ليس ه ّين ًا؛ إذ يتناول َ
و َيذكر الباحث أنّ «خطاب الصورة في العا َلم العربي
يتطور قياس ًا للخطاب النقدي ال ّلغوي ،بسبب
لم
َّ
استمرار إنكار الصورة في الوعي العربي ،وتركيز
الكتابات على السند ال ّلغوي ال البصري» .لذلك مث ًال
نقول هذا ِكتاب فالن ونقصد به املؤ ِّلف ،وال ُنع ّرفه
خاص ًا»
بالرسام ،مع أنّ هذا األخير يحمل «خطاب ًا
ّ
ّ
به ،يتجاوز أحيان ًا خطاب ال ّلغة ليشكِّل هو القيمة
األص�ل� ّي��ة ِ
للكتاب .وال�ب��اح��ث هنا ،وع�ي� ًا منه بهذه
َ
وحاول أن ينقل ما
اإلشكال ّيةَ ،ج َع َل الصورة تنطق،
تقوله .وفي مقصده كان أن يرى ما إذا كان ما تنطق
به الصورة «عاد ًال».

املفهوم الغائم للعدالة

وال�ع��دال��ة هنا مفهوم غ��ائ��م ،إذ يمُ كن للمرء أن
ُي ِ
َ
الرسام ما تراه
جاد َل
الباحث حول ما إذا كان ن ْق ُل ّ
َعني القارئ بد ّقة عاد ًال ،وكيف يستوي هذا التساؤل
مع إش��ارة الباحث نفسه إل��ى أنّ «ال�ص��ورة ليست
للرسام أن
لواقع َمرئي»؟ أو هل
استنساخ ًا حرف ّي ًا
ّ
ٍ
للرسامني
ينقل ما تراه َعينه هو نفسه ،وهذا َم ٌ
طلب ّ
أنفسهم الذين يرفضون النظرة إليهم ،باعتبارهم
للنص؟ وبالتالي كيف لنا أن
ترجمني أو ُمن ِّفذين
ُم ِ
ّ
ُنحاكم العدالة في رؤيةٍ
خاصة وشخص ّية؟
ّ
م �ث��ل ه ��ذه األس �ئ �ل��ة ال ت �ف��وت ص��اح��ب ِ
الكتاب
فيشرح إشكال ّية عدالة الصورة سريع ًا بأ ّنها تتم ّثل
ف��ي اإلت�ق��ان والنوع ّية .ولئن ك��ان ه��ذا ه��و القصد،
فيتساءل القارئ مل��اذا لم يجعل إتقان الصورة هو
العنوان بد ًال من العدالة؟ ولكنْ لنتذكَّر أنّ الباحث
ي��درس ال�ص��ورة في كُتب األط�ف��ال التي تتك ّلم على
اخلاصة حتديد ًا ،وليس على كُتب
ذوي االحتياجات
ّ
األطفال ك ّلها .من هنا ف��إنّ مفهوم «العدالة» َيطرح
بقوة .والباحث لديه هاجس االهتمام بهذه
نفسه ّ
الفئة ،نعرف ذلك من ِنتاجاته السابقة حول موضوع
اخلاصة .ونعرف ذلك أيض ًا من
ذوي االحتياجات
ّ
اإله��داء ال��ذي ُيطالعنا به ِ
«رواد العمل
الكتاب إلى ّ
التطوعي في حقل اإلعاقة» في الكويت ،إذ َيذكُرهم
ّ
ٍ
وجداني
موقف
باالسم أموات ًا وأحياء .ما يشير إلى
ٍّ
املعوقني حتديد ًا ،مفاده أ ّنها فئ ٌة محرومة
جتاه فئة
ّ
ويطالب بالعدالة من أجلها.
ونشير هنا إل��ى ت��زا ُي��د االهتمام ب��أدب األطفال
الح َظ الباحث
من ذوي االحتياجات
ّ
اخلاصة مثلما َ

نفسه .إ ّنها ظاهرة الفتة في أدب األطفال (وفي مجمل
ّ
ال ِّنتاج التربوي)
وتستحق التو ُّقف عندها؛ فالدّارِ س
ألدب األطفال يلحظ وجود ثقافة طفل جديدة تتصارع
مع ماضيها املُتم ِّثل بالريف واألج��داد والتقاليد.
املعوقني ،كما
ويتجسد التجديد بخروج اإلناث ،كما ّ
َّ
األطفال من احل ّيز املُغلق الذي كانوا مسجونني فيه.
ولكن في املقابل ما لنا نفتقد في كُتب األطفال العرب ّية
احلديثة الصراعات التي تتناول موضوعات من
تفاعل الثقافات والسلطات واألجيال .وفي مثل
قبيل ُ
هذا السياق «الهانئ» أو «املُسا ِلم» ال��ذي يتحاشى
أدب األطفال
َسيف الرقابة السياس ّية ،يبدو لنا أنّ َ
اخلاصة مدخ ًال صاحل ًا
َو َج َد في تيمة االحتياجات
ّ
الختصار قضايا العدالة االجتماع ّية.
«من ال ص��ورة له ال قيمة له» يقول اجلعفر .ومع
أ ّنها عبارة تفتح على الكثير من اجلدل الفلسفي ،إلاّ
لب ِ
الكتاب .وال يمُ كن للمرء إلاّ أن يتّفق مع
أ ّنها تشكِّل ّ
اخلاصة
الباحث؛ فهذه الفئة من ذوي االحتياجات
ّ
ٍ
ظ َّلت ُمغ َّيبة
لسنوات كثيرة ،بالتوازي مع ما كان
ِ
الناس يقومون به من
إخفاء ذي اإلعاقة عن العيون
خ�ج�ل ًا منه أو ش �ع��ور ًا ب��ال��ذن��ب أو خشية َم ِ
واقف
قاوم يروم
عدائ ّية جتاهه .واإلظهار هنا هو ِف ْع ٌل ُم ِ
العدالة ما بني فئات املُجتمع ك ّلها من حيث ح ّقها
والفعال .كأنّ الكاتب يطلب م ّنا
بالظهور احلقيقي
ّ
أن ننظر مباشر ًة إلى الشخص
املعوق ،ال أن نقرأ
ّ
عنه؛ فهو يتساءل ملاذا َي ْغ ِل ُب البنا ُء للمجهول على
صور األطفال ذوي اإلعاقة الذهن ّية أو احلرك ّية أو
التوحد الطفولي؟
ُّ

«عدالة الصورة»

إلى عشرة فصول ينقسم كتاب «عدالة الصورة».
الثالثة األولى وظيفتها التأطير النظري للموضوع،
ٍ
موسعة حتليل ّية حول اخلطاب
فتتضمن
َّ
معلومات ّ
البصري ،مفهوم ًا وبني ًة ول�غ� ًة ،وح��ول الصورة،
دالل� � � ًة ووظ��ي��ف�� ًة وب �ن �ي � ًة ُ
وط� � � َ
�رق حت �ل �ي��ل ،وح ��ول
املعوقني وخصائص اإلعاقات العقل ّية والسمع ّية
ّ
والبصر ّية واحلرك ّية .وهذه الفصول يمُ كن أن تشكِّل
لألكادمي ّيني م��ا ّد ًة تعليم ّية ُمفيدة ،بسبب وضوح
العرض وتوظيفه التربوي.
أم��ا الفصول األخ��رى فتتناول ،من خالل مناذج
ّ

الرسامني ألصحاب اإلعاقات
قصص ّية ،كيف ّية ُ
تناول ّ
املتوحدين ،وذوي صعوبات التع ُّلم،
املُختلفة مثل
ّ
ّ
واضطرابات النطق ،واملكفوفني ،والص ّم ،واملُقعدين،
وذوي األم ��راض املُ��زم�ن��ة ،وأخ �ي��ر ًا ذوي االختالف
املعوق.
ّ
وال ّ
املهمة التي
شك أن القارئ سوف يشعر بثقل ّ
تنسمها الباحث .فبعض اإلعاقات قد تعصى على
ّ
التصوير ،غير أ ّنه سيلمس كيف استطاع اجلعفر
بفضل د ّق��ة مالحظته وانطالقه من معرفةٍ واسعة
َ
يكشف لنا
ومعمقة مبظاهر اإلعاقات املُختلفة ،أن
َّ
�رس��ام وأي��ن أص��اب .لنأخذ مثا ًال على
أي��ن َأخطأ ال� ّ
للرسام أن
ذل��ك ذوي ُمتالزمة داون ،فكيف يمُ كن
ّ
ينقل صورتهم ب��اإلش��ارة إل��ى إعاقة م��ا ،في الوقت
الرسامون فيه أحيان ًا إلى تصوير مناذج
الذي مييل ّ
مختلفة وغير واقع ّية لألطفال من خ��ارج موضوع
اإلع��اق��ة؟ فقد يبدو الطفل ُمختلف ًا ولك ّنه طبيعي
بالنسبة إلى القارئ الصغير .هنا يعطينا الباحث
اجلسم ّية لهؤالء األطفال:
إشارات إلى اخلصائص ِ
االنتفاخ البسيط حتت العي َنني ،شكل ا ُألذ َننيِ ،ق َصر
حجم الرأس قياس ًا بباقي أعضاء
الي َدين ،ضخامة ْ
الرسام يجب أن ينطلق من ّ
مؤش ٍ
رات
اجلسم .أي أنّ
ّ
بصر ّية مح َّددة لكي يكون أمين ًا على الشخص ّية أو
«عاد ًال».
وبالطبع ف��إنّ منظور التقييم في ِ
الكتاب ليس
رس� ٍ�م ي��دوي أو رسم
فن ّي ًا بحت ًا ،فهو ال ُي�ف� ّرق ب�ين ْ
�وم باهتة األل��وان وبني
على الكمبيوتر ،أو بني رس� ٍ
رسامون
رس���وم أص �ي �ل��ة ،أو ب�ين رس���وم أب��دع �ه��ا ّ
يصب اهتمامه على الرسوم
أجانب أو عرب ،وإنمّ ا
ّ
توصل
التي َج َم َعها .ولكنّ املُثير في النتائج التي َّ
إليها الباحث ،أنّ الرسوم التي توافقت مع معايير
الباحث (التربو ّية أساس ًا) كانت في األغلب األع ّم
�رس��ام�ين م�ع��روف�ين ف��ي أوس ��اط أدب األط �ف��ال ،ما
ل� ّ
الرسم التوضيحي
ُيشير بشكل غير مباشر إلى أنّ
ْ
في كُتب األطفال ال تكفيه اجلمال ّية ،وإنمّ ��ا عليه أن
خاصة
ُيراعي الوظيفة التربو ّية وهو ما يجعله فئة
ّ
الرسم الف ّني احل ّر.
ومتم ّيزة عن فئة ْ
قاربة التي يعتمدها الباحث ،ليس الشكل
وفي املُ َ
ُمح ِّدد ًا وحيد ًا للتقييم ،بل إنّ الوضع ّية التي تتّخذها
نظر
الشخص ّيات واخللف ّية املكان ّية ك ّلها تشكِّل زوايا ٍ

«أمي ترى وال ترى» ،يشير اجلعفر
مهمة .فعن ّ
ّ
قصة ّ
إلى أ ّنها تبينِّ ُ «الكيف ّية التي تعيش فيها أسرة كفيفة،
قيام األ ِّم باملها َّم البيت ّية ألبنائها .ال ّلوحة
وكيف ّية ِ
ِّ
توضح لنا بامتياز ق��درة األ ّم الكفيفة على القيام
مهمة في الوقت نفسه ،فهي تقوم بإعداد
بأكثر من ّ
الطعام باملطبخ ،وتتّخذ زاوي�� ًة أخ��رى من املطبخ
للقيام بعمل ّية ك َِّي املالبس .مثل هذه ال ّلوحة قد تكون
ُمس َت ْغ َر َب ًة في البيوت ،أو عند املُ ِ
بصرين ،حيث إنّ ك ََّي
املالبس يكون في غرفة غير املطبخ حتّى ال تلتصق
رائحة الطعام باملالبس التي ُتك َْوى .وال نستطيع أن
للرسام (الذي لم يذكر الباحث اسمه!) في
جن َد ُعذر ًا ّ
هذه ال ّلوحة إلاّ كون ا ُألسرة كفيفة ،وللقيام بأكثر من
حاسة الش ّم،
مهمةُ ،
ّ
ومراقبة الطعام الذي يعتمد على ّ
فإنّ من الضروري القيام بالك َّي في منطقة قريبة من
املطبخ ،أو داخل املطبخ إنْ سمحت املساحة بذلك».
هاجس يتحكّم بنظرة الباحث ،فإ ّنه
وألنّ العدال َة
ٌ
ّ
ساومة
ينحو َصوب إعطاء
احلق ألصحابه وعدم املُ َ
على النظرة النقد ّية العادلة .فنراه ُيشير ،ليس إلى
احل��االت الناجحة فقط ،ب��ل يذكر ك��ذل��ك ،وباإلسم،
نقدي
احل ��االت ال�ت��ي ل��م ت� ُك��ن م��و َّف�ق��ة .وه��و م��وق��ف
ّ
شجاع في ثقافتنا العرب ّية ،حيث ميتنع الباحثون
ٍ
حلسابات شخص ّية أو
عاد ًة عن النواحي السلب ّية
ابتعاد ًا عن إثارة احلساس ّيات .ولكن ينبغي هنا أن
نشير إلى أنّ املَوقف النقدي للباحث ارتدى صبغ ًة
ُترجم املعنى املباشر لفكرة النقد اإليجابي.
ودودة ت ِ
ِ
ختصني ،كما م��ن ِق َبلِ
الكتاب ُي�ق��رأ م��ن ِق� َب��لِ املُ ّ
هتمني واملَعن ّيني والعاملني في املجالّ .
كل فئة جتد
املُ ّ
فيه ما يفيد لتطوير حقل أدب األطفال .وهو ِكتاب
ومتعن في الفصول األول��ى ،حيث يت ّم
ُيقرأ بتؤدة
ُّ
علمي ورصني،
بشكل
تناول املُصطلحات واملفاهيم
ٍ
ُ
ّ
ٍ
بشغف ف��ي الفصول التطبيق ّية ،إذ يشعر
و ُي �ق��رأ
القارئ أ ّن��ه يلبس ّ
نظارات الباحث وي��رى بعي َن ْيه،
أحيان كثيرة تُدهشه تلك املالحظات التي لم
وفي
ٍ
تكُن لتسترعي انتباهه من دونها.
ُ
وتواضع الباحث،
في ا ِلكتاب من شغف املعرفة
ما يجعل قراءته ِ
جامعة للفائدة واملتعة في آن .ولكنّ
القارئ يشعر أ ّنه كان بو ّده لو لم ِ
تنته الفصول بتلك
السرعة ال�ت��ي انتهت فيها .ف��اخل�لاص��ات ك��ان من
املناسب إعطاؤها املزيد من املساحة ،واخلامتة،
ض املالحظات التي
كان بإمكانها أن
عر ِ
ّ
تتوسع في ْ
ْ
سياق جديد.
ووضعها في
جتمعت
َّ
ٍ
للمختص أن يطلب النظر في املُعطيات
كما يمُ كن
ِّ
انطالق ًا م��ن متغ ّيرات مع ّينة ،ك��أن تكون اإلشارة
إلى الرسوم بحسب اجلندر ،أو بحسب البلدان أو
للرسام أو بحسب زمن النشر.
بحسب الرصيد الف ّني ّ
ولكن ،وبسبب ج ّدة املوضوع ،يكفي الباحث فضل
أ ّنه َّ
شق طريق ًا كان وعر ًا .وربمّ ا أ ّنه يجدر بالباحثني
املُقبلني اإلسهام في تعبيد الطريق وتوسيعه ْ
ووضع
األرصفة على جوانبه ،وبالطبع عليهم ألاّ ينسوا
األشجار اخلضراء املتمايلة على اجلان َبينْ  ،ألنّ حقل
نسائمه مع ّ
كل
أدب األطفال في ال ُّدول العرب ّية تتزايد
ُ
تاب جديد يصدر.
ِك ٍ
---------* أستاذة أدب األطفال في كل ّية الترب ّية  -اجلامعة
اللبنان ّية
(بالتعاون مع «مؤسسة الفكر العربي) نشرة «أفق»

�أعمال الفنان الت�شكيلي حممد احل�سن علي
عدة م�س ّميات فنية
ر�ؤية حيوية تندرج حتت ّ

تنعكس اجلماليات في أعمال الفنان
التشكيلي ال �س��ودان��ي «محمد احلسن
علي» على احلس الفني املختلط باملفاهيم
ال��ذوق �ي��ة امل��رت�ب�ط��ة ب��األل��وان وقيمتها،
وت��د ّرج��ات �ه��ا وت �ط��ورات �ه��ا املوضوعية
بتضاد ذي أساليب علمية مدروسة بد ّقة،
وفق حتديات جمالية انطلق منها الفنان
«محمد احلسن علي» إلب��راز التخ ّيالت
وف� ��ق ال� �س� �ي ��اق ال� �ب� �ص ��ري الترتيبي
وم �س �ت��وي��ات��ه ال �ض��وئ �ي��ة ف��ي التجريد
املختزن على عدة تعبيرات جمالية غير
مق ّيدة باالتزان الشكلي أو األحرى خلق
ت�ن��اغ�م��ات ب�ين اخل �ط��وط ال� �ق ��ادرة على
استخالص املعاني الفلسفية ،وحتى
التحليل البصري وف��ق ال��زم��ان واملكان
واملساحة وال�ف��راغ��ات ،وحتى انسجام
التوازنات التي تتنوع وتخضع لنقاط
يحددها بديناميكية ،ويتركها تختبىء
ب�ين ال�ت�ج��ري��دات حيث تندمج األشكال
وف��ق ال�ت�ط��ورات اللونية وتشكيالتها.
إذ تستند رسوماته على مخططات هي
مبثابة معايير ينطلق منها لتكوين رؤية
حيوية تندرج حتت عدة مسميات فنية
تختبرها ري �ش��ة ق� ��ادرة ع�ل��ى ف�ت��ح عدة

جدليات فنية يتوسع من خاللها باملعاني
ال �ت��ي ت�ت��وال��د معها ت �ط��ورات األشكال
املختلفة ،وبتعديالت هي مبثابة طفرات
متثل الوظائف احليوية ل�لأل��وان التي
تنتج عن مزج يخضع الختبارات حسية
وأخ��رى ضوئية ترتبط بقوانني التكرار
وال �ت �ف��اع��ل واحمل ��اك ��اة ،وذل���ك لتحريك
العناصر وفق حتوالت متعددة املقاييس
واألش��ك��ال ،وبتعبير ان تستقل معها
الرؤى وكأنها متثل الصراعات احلياتية
واالختالفات بني كافة الكائنات ،وأيضا
عملية التآخي واإلنسجام ،مبعنى آخر
عقدة السالم في كافة األمور التي جتعل
م��ن ال�ت�ن��اق��ض ل�غ��ة وج��ودي��ة م��ن خالل
الدوائر واملربعات واملستطيالت ،وحتى
العودة الى الفراغات وصوال الى اإلنسان
القلق واحمل �ص��ور ب�ين اخل �ط��وط ،خللق
يفجرها باملزج احلركي
تعبيرات فنية ّ
ب�ين اخل �ط��وط واألل � ��وان .ف�ه��ل يتساءل
الفنان السوداني «محمد احلسن علي»
عن احلقائق اجلمالية في الفن؟ أم أنه
يفترض وجهة نظر فنية مت ّيز األنسان
عن األشكال األخرى؟
متتلك اخلصائص اللونية في أعمال

من أعماله
الفنان «محمد احلسن علي» ميزة األحمر
واألص��ف��ر ،وال��ت��واف��ق ب�ين املستطيالت
واملربعات .خللق ايحاءات متثل القيود
واحل��ري��ة أو اخل��ض��وع امل��رت��ب��ط بقوة
احل���واج���ز احل��ي��ات��ي��ة أو صعوباتها،
والتحرر منها م��ن خ�لال ال��ف��راغ��ات أو
النقاط املفتوحة على عدة جدليات ،لكل

منها وجهة نظر فنية يصعب اخلروج
منها .ألنها تطرح اشكاليات اإلنسان
ف��ي م��س��اح��ة م���ح���دودة وأخ����رى تائهة
ال ي��ج��ده��ا م���ح���اوال اخ���ت���زال األوج����اع
اإلنسانية بتذليل االجت��اه��ات ،وتركها
في دوامة احليرة ما بني مربعات ودوائر
ومستطيالت ،وفق ال ُبعد الرمزي لهذه
األش��ك��ال ال��ت��ي متثل بتصوراتها لغز
برمته ،فالفواصل بال شك هي
احلياة ّ
خللق ف��روق��ات ب�ين ال��زم��ان وامل��ك��ان أو
األح����رى ال��رح��ي��ل وال������والدة ،ومبعنى
آخر هو جت ّدد احلياة عبر األجيال التي
تتوالى خلف بعضها البعض ،بنغمات
تتعلق مبسألة العقالنية والعاطفة ،فما
بني الشكل واللون تبرز الدوافع الفنية،
واألخ��رى املرتبطة باحلدس اإلنساني
واملخاوف من الصعوبات التي يواجهها
اإلن��س��ان ،وتشير ال��ى القوة والضعف
والتخبط بني الرحيل والبقاء ،وحتى
بني ال��والدة وامل��وت .فهل اللون األصفر
واألحمر والبرتقالي املركب هو خللق
عدة خصائص فنية وجوهرية فيزيائي ًا؟
أم أنه يريد كسر احلواجز بني اخلطوط
باحلركة الديناميكية التي يتم ّيز بها كل

لون في لوحاته؟
ت��ش��ي��ر احل� �ق���ائ���ق اجل� �م ��ال� �ي ��ة في
ل��وح��ات ال �ف �ن��ان «م�ح�م��د احل �س��ن علي»
ال��ى ال�ت�ح��دي��ات الفنية التأملية ،وفق
تنوعت
ع��دة افتراضات ذات خصائص ّ
معها ال ��رؤى ال�ت��ي تستنتجها الريشة
القادرة على فرض معادالتها التشكيلية،
املتحررة من الظل وال�ض��وء ،واملمسكة
ب��امل �ع��اي �ي��ر امل��وض��وع �ي��ة ال �ت��ي حتتفظ
بالكثير من التشكيالت امل�ت��وازن��ة ،وان
تناقضت األش �ي��اء األخ ��رى ،أو حتررت
اخل�ط��وط املتعرجة ف��ي بساطتها التي
متيل ال��ى احل�ي��رة وال�ض�ي��ق ،والهروب
من ال��زواي��ا التي تتألف منها املربعات
واملستطيالت ،والتي تشكل في أبعادها
نوعا من اخلروج عن املألوف في املعاني،
فرغم زخ��م ال�ل��ون األح�م��ر واألص �ف��ر! اال
أن للبرتقالي لغة يحاكي معها األبيض
حيث تنحسم لغة الرحيل والبقاء في
أمكنة مغلقة لم يفتحها «محمد احلسن
علي» إال ليوحي بقوة البقاء لإلنسان.
فهل حترر من ريشته اخلاضعة للمعايير
الفنية؟
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الكفن بال جيوب!!
 ...وفيما عقارب الساعة تُقارب من ال�ـ 10:30لي ًال ..وفي ظل العتمة احمللولكة
التي ُتغرِ ق بيروت يومي ًا ..اللهم إال من «كهرباء مافيات امل��و ّل��دات» ..عبرتُ من
مقر عملي اإلعالمي بشارع اجلزائر ..إلى حيث أركن سيارتي بشارع االستقالل
ّ
محطة محروقات
املجاور ..أم ًال بأنْ استق ّلها وأطوف عبر عتمات الليل ..بحث ًا عن
لم متتنع كسواها ..عن ري ظمأ س ّيارات اللبنانيني واملُقيمني بالبنزين..
وإذ بشبح يتح ّرك عند إح��دى القارعاتُ ..مستغ ًال س��واد الليل وظ�لام قلوب
«احلاكم احملكوم على أم��ره» ..فاقتربتُ ألتبينّ األمر خصوص ًا مع ّ
تفشي ظاهرة
«هجامو الليل» ..لك ّنها لم تكن «ال من هول وال
«لصوص النهار» بكيف بزمالئهم ّ
عما تفعله في هذا
من هول» ..بل سيدة جتاوزت العقد الرابع من العمر ..فسألتها ّ
«حلكة لعينة»..
الوقت من الليل ..وفي ظل ُ
ته َّي َب ْت من سؤالي في بادئ األمر وحاولت الفرار ..إال أ ّنني اخترقتُ كل أصول
وتدابير التباعد املُجتمعي ..وأمسكتها من ذراعها محاو ًال تهدئة روعها ..فإذ بها
عما
تنهار ببكاء صارخ هز صمت الليل ..وأبلغتني بأ ّنها تبحث في القمامة لي ًال ّ
«تتقوت»به وأوالدها ..كونها تخجل من القيام بهذا األمر نهار ًا وعلى مرأى من
قد
ّ
املؤسسة التي كانت تعمل فيها
الناس ..ولم تسقط إلى هذا الدرك إال بعدما أقفلت
ّ
تؤمن لها ولسواها من العاملني أي تعويض ..فيما العديد
كعاملة نظافة ..دون أنْ ّ
من أب��واب اجلمعيات امتنعت عن توفير املساعدات للبنانيني ..واكتفت بالدعم
األممي للنازحني السوريني..
وبدأت تر ّدد قسم ًا تلو آخر بأ ّنها لبنانية في الصميم ..بل بيروتية ومن أهل
وصلنا لهون ..الله افتكر زوجي
املنطقة التي نقف فيها ..لكن «الله ينتقم من اللي ّ
وابتالني باألعصاب والسكّري ولله احلمد ..وعندي بنتني زغار وشو ممكن أعمل
بوجي؟!»..
بعد ما تسكّرت كل األبواب ّ
ودون إكمال ما جرى الحق ًا ..ودون اخلوض في تفاصيل «الشكر والتمنني»..
أتوجه بسؤال إلى فاعليات ون� ّ�واب وشخصيات بيروت ..التي كانت يوم ًا «ست
ّ
ستصمون آذانكم؟!..
الدنيا» ..وأقول :هل سيصلكم ما كتبته؟! ..وإنْ وصلكم هل
ّ
لكن تذكّروا أنّ «الكفن بال جيوب»!
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صار
ع ّنا قرف
وضجر
من نغمة
اخلطر ؟!

وزير اإلتصاالت
القطاع بخطر
ما في مصاري!

عبير ريدان
ج��و س��ل��وم ،وب��ال��ت��ع��اون مع
راب����ط����ة ال����ط��ل�اب الصيادلة
 ،LPSAي�����كّ �����رم ال���دك���ت���ور
اسماعيل سكرية« ،تقدير ًا
لنضاله الوطني واإلنساني،
وملسيرته ف��ي ال��دف��اع ع��ن حق
املواطن باحلصول على الدواء
اجليد» 4:00 ،من بعد ظهر اليوم
(اجل��م��ع��ة) ،ف��ي «أوديتوريوم
النقابة»  -كورنيش النهر.
*****
{ اإلعالمية والباحثة عبير
��دت كتاب ًا تأريخي ًا
ري���دان أع� ّ
وم��وس��وع��ي � ًا ي��ت��ن��اول تاريخ
منطقة راش��ي��ا ووادي التيم،
حمل ع��ن��وان «راش��ي��ا الوادي:
تاريخها حضارتها ثقافتها..
ومضات من الذاكرة».

حركة المطار
سجلت حركة مطار رفيق احلريري الدولي  -بيروت في :٢٠٢٢/١/12
 99حركة طيران و 10424راكب ًا توزعت على الشكل التالي:
حركة الطائرات :هبوط  48رحلة اقالع  51رحلة.
حركة الركاب :وصول  4195راكب ًا مغادرة  6220راكب ًا وترانزيت 99
راكبا.

اكت�شاف جديد على هيئة
�أبو الهول يف م�صر

أعلن األمني العام للمجلس األعلى لآلثار في مصر مصطفى وزيري،
جن��اح البعثة األثرية املصرية األملانية في الكشف عن مجموعة من
األحجار الضخمة لتمثالني ملكيني على هيئة أبو الهول.
وأوضح وزيري أنه باإلضافة إلى ذلك مت الكشف عن بقايا جدران
وأع��م��دة مزخرفة مبناظر احتفالية وطقسية ،وذل��ك خ�لال األعمال
اجل��اري��ة مب��ش��روع ترميم متثالي ممنون واملعبد اجل��ن��ائ��زي للملك
أمنحتب الثالث املعروف باسم «معبد ماليني السنني» بالقرنة غرب
األقصر.
وأوضح األمني العام للمجلس األعلى لآلثار ،في بيان صحفي ،أنه
جرى اكتشاف العديد من القطع منها أجزاء من متثالني ضخمني للملك
أمنحتب الثالث من احلجر اجليري على هيئة أبو الهول ،مرتديا غطاء
الرأس النمس واللحية امللكية ،فضال عن قالدة عريضة حول العنق،
حيث ُعثر عليهما في املنطقة اخللفية لبوابة الصرح الثالث ،الفتًا إلى
خضوع جميع القطع اخلاصة بهذين التمثالني لعمليات دقيقة من
التنظيف والتقوية والترميم ،حيث أظهرت وجود نقش مبنطقة الصدر
يحمل االسم امللكي ألمنحتب الثالث وهو «محبوب املعبود آمون رع».
وأضاف أنه جرى العثور على ثالثة متاثيل نصفية من اجلرانيت
األسود لإللهة سخمتُ ،عثر عليها عند واجهة الفناء املفتوح ،وكذلك
صالة األعمدة الكبرى باملعبد ،على أن يتم جتميع هذه القطع مع قطع
أخرى قدمية ُعثر عليها ساب ًقا متهيدا لعرضها في أماكنها األصلية
باملعبد ،كما مت الكشف عن العديد من النقوش على جدار من احلجر
الرملي عليه مناظر متثل احتفاالت بعيد احل��ب ،ومتثال صغير من
اجلرانيت األس��ود ألحد املوظفني ،وحسب ال��دراس��ات من املرجح أن
يعود تاريخ هذا التمثال لفترة ما بعد العمارنة عندما استمرت أعمال
الترميم في هذا املعبد بواسطة الفنانني والكتاب.
وتابع أن من ضمن القطع املكتشفة بغرب األقصر ،العثور على قواعد
ألعمدة وكتل حجرية في النصف اجلنوبي من صالة األعمدة الكبرى،
وعقب أعمال الكشف مت نقل ه��ذه القطع من داخ��ل املعبد لترميمها
وإعادة تركيبها حيث ظهرت األلوان األصلية للعديد منها وذلك متهيدا
إلعادة وضعها في أماكنها األصلية باملعبد.

ق��ال فالدميير بوليبوك ،اخلبير الروسي
في مجال املناعة ،إن حامل متحور أوميكرون
لفيروس كورونا ،ميكنه نقل العدوى حلوالى
 100شخص عند العطس مرة واحدة.
وأض���اف بوليبوك ،بحسب م��ا نقلت عنه
وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ال��روس��ي��ة« :ح��ت��ى اآلن ،لم
يكن لدينا مثل هذا النوع من العدوى .كانت
احلصبة تعتبر أكثر األم��راض املعدية ،لكن
أوميكرون جتاوزها حتى في هذا الصدد».
وأش��ار إلى أن هذا املتحور من الفيروس
فعال للغاية عن طريق الهواء
ينتشر بشكل ّ
بواسطة اإلف���رازات التنفسية ،كالسعال من
شخص آلخر.
وت��اب��ع اخلبير ال��روس��ي ب��ال��ق��ول« :أعتقد
أن��ه حتى خ�لال ال��ك�لام والتنفس الطبيعي
وال��ت��ث��اؤب ميكن إط�ل�اق رذاذ يحتوي على
جزيئات من اللعاب واملخاط ،فيه ما يكفي من
الفيروسات إلصابة شخص آخر .إذا سعل أو
عطس شخص ما مبفرده ،فهذه الكمية تكفي
لنقل العدوى إلى  100آخرين».
وش��دد الطبيب على أن أوميكرون خطير
بشكل خاص على األطفال.
تشهد بلدان عدة حول العالم ارتفاع حاالت
اإلصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الساللة
أوميكرون املتحورة من الفيروس.
ومت اإلب�لاغ عن ماليني احل��االت في جميع
أنحاء العالم ،وقالت منظمة الصحة العاملية

إن الفيروس شديد العدوى ميكن أن يصيب
أكثر م��ن نصف سكان أوروب���ا بحلول شهر
م��ارس املقبل ،فيما توقع بعض املسؤولني
األم��ي��رك��ي�ين أن م��ع��ظ��م ال���ن���اس سيصابون
بالعدوى في مرحلة ما.
ه��ذا وح��ذر مدير منظمة الصحة العاملية
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ،األربعاء ،من
أن املتحور أوميكرون الذي ينتشر بوتيرة لم
يشهدها العالم منذ بدء وباء كوفيد« 19-يبقى
فيروسا خطرا» رغم أنه يتسبب بعوارض أقل
شدة.
وق�����ال خ��ل�ال م���ؤمت���ر ص��ح��اف��ي «رغ�����م أن
أوميكرون يسبب أعراضا أقل خطورة من دلتا
(املتحور الذي كان مهيمنا حتى اآلن) ،إال أنه
يبقى فيروسا خطرا خصوصا لألشخاص
غير املطعمني».
وه���ذا امل��ت��ح��ور ال���ذي اكتشف ف��ي جنوب
إفريقيا نهاية نوفمبر  ،2021انتشر بكثافة
منذ ذل��ك احل�ين ف��ي العالم مبستويات غير
مسبوقة منذ بدء الوباء.

عارض غريب يظهر
على املتعافني

اجتاح متغير أوميكرون في الفترة األخيرة
ما يزيد عن ثلث بلدان العالم ،مما تسبب في
حدوث ارتفاعات قياسية في حاالت اإلصابة
بالعدوى ،ومبا يضعه في تصنيف املتحور

«املهيمن» ب�ين م��ت��ح��ورات ف��ي��روس س��ارس-
كوف 2-حال ًيا ،بحسب ما نشرته «إكسبريس»
 Expressالبريطانية.
تختلف أع��راض املتحور األخير قلي ً
ال عن
أع���راض أس�لاف��ه ،مم��ا ساعد الباحثني على
توصيفه بشكل أكثر دق��ة ،وإن كانت بعض
األع��راض تعد أقل شهرة مثل تأثير العدوى
مبتحور أوميكرون على فروة الرأس.
ووف ًقا لتقارير جديدة ،أثبت الباحثون أن
سلسلة من األع��راض تساعد على تشخيص
اإلص��اب��ة ب��ع��دوى متحور أوم��ي��ك��رون بشكل
واضح عن باقي املتحورات األخرى السابقة.
فبشكل ع��ام ،تشمل األع��راض التعرق الليلي
والتهاب احللق وآالم العضالت ،ولكن ميكن،
ف��ي األش��ه��ر ال��ت��ي ت��ل��ي ال���ع���دوى ،أن يالحظ
امل��ص��اب��ون ب��أوم��ي��ك��رون ت��غ��ي��رات ف��ي فروة
الرأس ً
أيضا.
وت��ت��زاي��د األدل����ة ع��ل��ى أن أوم��ي��ك��رون أقل
احتمالية للتسبب بحاالت مرضية شديدة،
ولكن اآلث��ار اجلانبية غير املرغوب فيها من
احملتمل أن تزيد عن مجرد املعاناة من حكة في
احللق وآالم في العضالت وتعرق ليلي.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال��ت��ق��اري��ر احلديثة
اس��ت��ب��ع��دت اح��ت��م��ال��ي��ة أن ت��ت��س��ب��ب ع���دوى
أوميكرون في املعاناة من مضاعفات شائعة
في متحورات س��ارس-ك��وف 2-السابقة مثل
ف��ق��دان حاستي الشم أوال��ت��ذوق أو كليهما،

فإنه مت الربط بني اإلصابة بعدوى أوميكرون
حتدي ًدا وتساقط شعر الرأس.
ووف��� ًق���ا جل��م��ع��ي��ة األك���ادمي���ي���ة األميركية
ل�لأم��راض اجل��ل��دي��ة ،ف��إن تساقط الشعر هو
عرض شائع بعد اإلصابة بكوفيد 19-نتيجة
ألن ب��ص��ي�لات ال��ش��ع��ر ت��ض��ع��ف ب��ع��د تعرض
امل��ري��ض الرت��ف��اع درج���ة احل�����رارة ،وه���ي من
املضاعفات التي حت��دث بشكل طبيعي بعد
احل��م��ى .ول��ك��ن تشير التقارير إل��ى احتمال
ح���دوث ت��س��اق��ط ال��ش��ع��ر ،ب��ال��ق��رب م��ن نهاية
امل��رض بعدوى متغير أوم��ي��ك��رون ،مبعدالت
أكثر من املضاعفات الطبيعية.
وأف����ادت ال��ت��ق��اري��ر ال���ص���ادرة ع��ن منظمة
الصحة العاملية بأن هناك أدلة متزايدة على
أن أعراض عدوى أوميكرون أخف من املتحور
السابق ،على الرغم من أن كل إصابة مبتحور
أوم��ي��ك��رون ت���ؤدي إل���ى ن��ق��ل ال��ع��دوى لثالثة
أشخاص آخرين على األقل ،فيما تعد وتيرة
انتشار مماثلة للموجة األول���ى م��ن انتشار
الوباء.
وت��ن��ع��ق��د اآلم�����ال ع��ل��ى جن����اح اللقاحات
ف��ي تقليل ن��ط��اق ال��ع��دوى وان��ت��ش��ار متحور
أوم��ي��ك��رون ،ال���ذي يشتمل على أك��ث��ر م��ن 35
ط��ف��رة ف��ي ب��روت�ين السنبلة ،خ��اص��ة أن من
حصلوا بالفعل على اللقاحات تقلصت درجة
معاناتهم من أعراض الساللة اجلديدة.
العربية

� 7أطعمة وم�شروبات «م ّرة» مفيدة جد ًا

هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها
عند تناول األطعمة امل ّ��رة حيث إنها قد تضر
ب��األش��خ��اص امل��ص��اب�ين ب��ح��ص��وات ال��ك��ل��ى ،أو
التهابات املرارة ،أو فتق احلجاب احلاجز ،أو
التهابات املعدة ،أو القرحة املعوية
بعض األطعمة حتتوي على طعم م ّر ونكهة
ح���ادة ،إال أن معظمها يكون ل��ه ف��وائ��د عديدة
ألج��ه��زة اجل��س��م امل��خ��ت��ل��ف��ة ،الس��ي��م��ا اجلهاز
الهضمي ،مما يعود بالصحة والعافية على
اجلسم كله.
فبعض اخل��ض��راوات والفواكه واألعشاب
وامل��ش��روب��ات تتميز ب��ذل��ك الطعم امل��� ّر ،إال أن
الشيء املشترك بني تلك األطعمة امل ّرة هو أنها
مفيدة لألمعاء وتدعم صحة اجلهاز الهضمي،
كما تعزز الهضم ،وحتفز الشهية ،وحتفز إفراز
العصارات الهضمية في البنكرياس.
وبحسب تقرير نشره موقع «ويل أند غود»
 Well and Goodاملعني بالشؤون الصحية،
فقد ي��ك��ون م��ن املفيد ت��ن��اول م��ش��روب ُم��� ّر قبل
األك��ل أو إدخ��ال األطعمة امل � ّرة في وجباتك أو
مقبالتك ،من أجل أن تنعم بصحة وعافية .ومن
تلك األطعمة واملشروبات:
 -1الكاكاو
الكاكاو في شكله النقي له طعم م� ّر ،ولكنه
غنى بالفوائد الصحية ،إل��ى ج��ان��ب تنشيط
ع��ص��ارة اجل��ه��از ال��ه��ض��م��ي ،ف��ال��ك��اك��او مليء
بالعناصر الغذائية مبا في ذل��ك املغنيسيوم
والبوتاسيوم واحلديد والزنك ،كما أنه يحتوي
على نسبة عالية من الفالفونويد ،وهو نوع من
مادة البوليفينول وهو ذو فوائد رائعة للدماغ.

لدى املكتبات والباعة
داخل لبنان
مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع
01/666668

Email: aliwaanewspaper@gmail.com - events@aliwaa.com.lb

عط�سة واحدة من مري�ض �أوميكرون ت�صيب � 100شخ�ص بالعدوى!

هو وهي

{ حت����ال����ف «م���� ّت����ح����دون»
وج��م��ع��ي��ة «ص��رخ��ة املودعني»
ي���ن� ّ
��ظ���م���ان اع����ت����ص����ام���� ًا ضد
«س��ي��اس��ات احل��ك��وم��ة وحاكم
م��ص��رف ل��ب��ن��ان» 10:00 ،من
صباح ال��ي��وم (اجل��م��ع��ة) ،أمام
م��ق��ر ال���س���ف���ارة ال��ف��رن��س��ي��ة -
املتحف.
*****
{ «احت�������اد امل���ع��� ّل���م�ي�ن في
ّ
ينظم اعتصام ًا ،رفض ًا
لبنان»
لقرارات فصل املوظفني وتهديد
أم��ن��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي 10:00 ،من
صباح ال��ي��وم (اجل��م��ع��ة) ،أمام
مكتب «األون���روا» اإلقليمي في
بيروت.
*****
{ نقيب الصيادلة الدكتور

د .ماجد منيمنه
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اسماعيل سكرية

املدير العام

اإلدارة والتحرير
واإلعالنات

مكاتب املناطق

التوزيع واالشتراكات

 -2اجلرجير
اجل��رج��ي��ر ه��و ن��وع آخ��ر م��ن اخلضراوات
الورقية والذي يتميز بطعمه امل ّر ،ولكنه مفيد
لصحة العظام ألنه مصدر قوي لفيتامينات A
و  Cو .K
 -3احلمضيات
البرتقال والليمون كلها ثمار م ّرة أو ذات طعم
الذع ،إال أنها مفيدة لصحة اجلهاز الهضمي

ولتغذية األمعاء ،وميكنك إضافة الليمون إلى
املاء اخلاص بك وتناوله باستمرار فهو مفيد
جدا للجسم ،كما أن قشور احلمضيات ميكن أن
تكون مفيدة بشكل خاص لعملية الهضم.
 -4خل التفاح
هناك سبب يجعل خل التفاح هو الدعامة
األس���اس���ي���ة ف���ي ال��ع��دي��د م���ن وص���ف���ات األك���ل
الصحي ،وال ُينصح بشربه مباشرة؛ لكن يجب

دائما ،وميكن إدخال خل التفاح
أن يتم تخفيفه
ً
في نظامك الغذائي ،وإضافته إلى السلطات.
 -5الشاي األخضر
ي��ت��م��ت��ع ال���ش���اي األخ���ض���ر ب��ص��ف��ات مريرة
ولديه فوائد داعمة لصحة األمعاء ،فهو أحد
أكثر املشروبات الصحية التي ميكنك تناولها
ً
أيضا ،وإنه مرتبط بدعم صحة الدماغ وصحة
القلب وحتسني احلالة املزاجية.
-6القهوة
القهوة تتميز أي��ض� ًا بطعمها امل � ّر الالذع،
إال أن األخبار السارة هي أن استهالك القهوة
بانتظام مفيد ج���د ًا ل��ل��دم��اغ وال��ق��ل��ب وزي���ادة
الطاقة ً
أيضا.
 -7البابونغ
إذا ك��ن��ت حت��ب ف��ك��رة امل����ذاق امل��� ّر ول��ك��ن��ك ال
تريد زي��ادة الكافينيُ ،يوصى بتناول مشروب
البابونغ فهو مرتبط باالسترخاء ،إضافة إلى
فوائده للجهاز الهضمي.
متى نبتعد عن األطعمة امل ّرة؟
ف��ي ح�ين أن جميع األط��ع��م��ة واملشروبات
امل��ذك��ورة سابقا محملة ب��ف��وائ��د غ��ذائ��ي��ة ،إال
أن هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها
عند تناولها ،حيث إنها قد تضر باألشخاص
املصابني بحصوات الكلى ،أو التهابات املرارة،
أو فتق احلجاب احلاجز ،أو التهابات املعدة،
أو القرحة املعوية ،فهؤالء يجب أال يتناولوا
األطعمة امل ّ��رة ،بحسب األطباء ،كما أن بعض
األطعمة امل ّرة قد ال تكون آمنة لالستهالك أثناء
احلمل أيضا.
املصدر :العربية نت

نقطة وسطر

ر�سائل وتف�سريات
يف «يوم الغ�ضب»
ق����ط����ع����ت ال����ش����اح����ن����ات
وال�����ف�����ان�����ات وال����س����ي����ارات
العمومية الطرقات واجلسور
واألوت��وس��ت��رادات أم��س منذ
اخل��ام��س��ة ص��ب��اح � ًا إيذان ًا
ب��ب��دء ي����وم ال��غ��ض��ب ،ولكن
الشوارع بقيت تنتظر نزول
ال��غ��اض��ب�ين ،وه��دي��ر الشعب
اجل��ائ��ع ض��د ال��س��ل��ط��ة التي
أوص��ل��ت��ه إل��ى م��ه��اوي الفقر
والعوز واجلوع.
ملاذا بقيت الشوارع خالية
م��ن امل��ش��ارك��ة اجلماهيرية
ال���واس���ع���ة؟ ومل������اذا إقتصر
احل�������راك ع���ل���ى السائقني،
وغ������اب������ت ع����ن����ه جماهير
اإلحت�����اد ال��ع��م��ال��ي ،وحتى
ع��ائ�لات ال��س��ائ��ق�ين أنفسهم
ك��ان��وا غائبني ع��ن الشوارع
والساحات التي جتمهر فيها
السائقون.
ك��ان واض��ح� ًا منذ ساعات
ال���ص���ب���اح األول��������ى أن كل
األحزاب إبتعدت عن املشاركة
ف���ي ح����راك اإلض������راب الذي
إت��خ��ذ ط��اب��ع � ًا أح���ادي��� ًا على
إعتبار الداعني له والداعمني
له في اإلحتاد العمالي هم من
حركة أمل ،أو من املساندين
لها ،وبالتالي فإن أي جناح
جماهيري لإلضراب ستقطف
ثماره احلركة على املستويني
الرسمي والشعبي ،خاصة
وأن البلد يستعد للدخول في
عالم اإلنتخابات ،بعدما أصر
امل��س��ؤول��ون على جتاهل كل
خ��ط��وات اإلص�ل�اح واإلنقاذ،
وإعطاء األولوية للمزايدات
ال��ش��ع��ب��وي��ة وصراعاتهم
احلزبية.
وث�����م�����ة م������ن ذه��������ب في
تفسيراته ل��ب��رودة املشاركة
الشعبية في «ي��وم الغضب»
أب��ع��د م���ن ذل����ك ،م��ع��ت��ب��ر ًا أن
م���ا ج����رى أم����س م���ن إنكفاء
جماهيري عن الشارع ،مبثابة
إستفتاء عفوي لرفض الناس
للمنظومة السياسية ،بكل
ألوانها احلزبية والطائفية،
عشية اإلنتخابات النيابية،
ب���غ���ض ال���ن���ظ���ر إذا كانت
س��ت��ح��ص��ل ف���ي مواعيدها
الدستورية أم سيتم تأجيلها
في اللحظة األخيرة.
وف��ي ك��ل احل���االت ال ميكن
إغ��ف��ال أب��ع��اد ال��رس��ال��ة التي
حاولت عني التينة إرسالها
إل�����ى ب���ع���ب���دا ،ع��ش��ي��ة فشل
ال��دع��وة ال��رئ��اس��ي��ة للحوار،
ومفادها أن قرار احلوار لنا،
والشارع في أيدينا ،وبالتالي
األمر لنا!

«نون»...

قبل  40عام ًا

1985/1/14

مباحثات الناقورة مؤجلة
خلالفات االئتالف
اإلسرائيلي

اجلولة  13من مباحثات الناقورة لن
تعقد اليوم ايض ًا نظر ًا لتمنع اسرائيل
وللمرة الثانية عن اب�لاغ رغبتها في
ال��ع��ودة إل ��ى ه ��ذه امل �ب��اح �ث��ات بسبب
اس �ت �ف �ح��ال اخل �ل�اف داخ� ��ل االئتالف
احل��اك��م ف��ي اس��رائ��ي��ل ح���ول مسألة
االنسحاب من االراضي اللبنانية ،فيما
تأكد للمراقبني ق��وة املوقف اللبناني
ال ��ذي جتلى بنجاح ان�ت�ش��ار اجليش
اللبناني على الطريق الساحلي وفي
بعض النقاط احمل��ددة له في االقليم...
إلخ.

قبل  25عام ًا

1997/1/14

طوق
إفطار دار الفتوى َّ
برودة العالقات الرئاسية

س��اه��م اف��ط��ار دار ال �ف �ت��وى الذي
جمع الرؤساء الياس الهراوي ونبيه
بري ورفيق احلريري بتطويق برودة
ال��ع�ل�اق��ات ال��رئ��اس �ي��ة ال��س��ائ��دة بني
الرؤساء الثالثة والتي ظهرت للعيان
منذ قرابة االسبوع بعدما اعلن رئيس
املجلس ع��ن «وف���اة» ال�ت��روي�ك��ا والتي
يصفها ال��رئ�ي��س ال �ه��راوي بالبدعة.
والحظت مصادر وزاري��ة ان الرؤساء
ال �ث�لاث��ة ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي االفطار
السنوي ظ�ه��رت على وجههم مالمح
جفاء ...إلخ.

قبل  15عام ًا

1997/1/14

رايس لتسريع عملية السالم
وعباس يرفض احلل املؤقت

ب��دأت وزي ��رة اخل��ارج�ي��ة االميركية
كوندوليزا راي��س جولتها ف��ي الشرق
االوسط حيث كانت مسألة حترك املسار
الفلسطيني – االس��رائ �ي �ل��ي محمود
عباس امس في رام الله بالضفة الغربية
من دون التوصل إلى موقف مشترك من
سبل حتريك عملية السالم املتعثرة مع
اسرائيل .ففيما ج��ددت راي��س التأكيد
ع�ل��ى ض ��رورة ت�س��ري��ع عملية السالم،
رف ��ض رئ �ي��س ال�س�ل�ط��ة الفلسطينية
«احللول املؤقتة» ...إلخ.

