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دول ال�صرق الأو�صط 
امل�صتفيد الأكرب.. فهل 
هي جاهزة لتعوي�ض 

منتجات الطاقة 
الرو�صية بعد حظرها 

�ض8
�صباق الروبوتات 

القاتلة �ض9

يف هذا العدد:
 لبنان يف التاريخ 

واجلغرافيا �ض2

هل  حازت امريكا 
وقطر على داتا 

الع�صكريني؟ �ض3

 دولة فا�صلة �ض4

حــذرت  الحكومــة الكنديــة عــر ســفاراتها طالبــي التأشــرة مــن تقديــم 
معلومــات ووثائــق مــزورة ملصالحهــا.

وقالــت يف منشــور لهــا عــى صفحتهــا الرســمية عــر فيســبوك “أي 
شــخص يقــدم وثائــق أو معلومــات مــزورة إىل مصلحــة الهجــرة يعتــر  

ــة. ــك جرمي ذل
وأفــادت الســفارة يف منشــورها “إذا قــام طالــب التأشــرة بذلــك، فســيتم 

رفــض طلبــه وقــد يواجــه عواقــب وخيمــة”.
وأفــادت مصلحــة الهجــرة الكنديــة عــر موقعهــا أن تزويــر املســتندات 

يتضمــن كالً مــن املســتندات املزيفــة واملعدلــة مثــل:
1- جوازات السفر ووثائق السفر

2- التأشرات
املهنيــة وشــهادات  التكوينــات والدراســة  الدبلومــات وعناويــن   -3

الكفــاءة
ــال أو  ــخ أو االنفص ــالق أو الفس ــزواج أو الط ــالد أو ال ــهادات املي 4- ش

ــاة الوف

5- شهادات الرشطة
يف  مزيفــة  معلومــات  تقديــم   -6
طلــب مــا أو أثنــاء مقابلــة مــع أحــد 
ــرة”. ــة الهج ــي IRCC “مصلح موظف

ــة  ــرة الكندي ــة الهج ــت مصلح وأضاف
أن عقوبــة تقديــم مســتندات مزيفــة 

ــة هــي: ــات خاطئ ــم معلوم أو تقدي
ــدة 5  ــدا مل 1- منعــك مــن دخــول كن

ســنوات عــى األقــل
2- منحك سجل احتيال دائم

3- إلغاء وضعك كمقيم دائم أو مواطن كندي
4- إبعادك من كندا

حتذير  حكومي كندي لطالبي التاأ�صريات

ســّجلت اللــرة اللبنانيــة، الخميــس، تدهــوراً قياســياً 
ــع  ــاً م ــة، تزامن ــوق املوازي ــدوالر يف الس ــل ال مقاب
فشــل الرملــان للمــرة الـــ11 يف انتخــاب رئيــس 
ــة  ــية واالقتصادي ــة السياس ــق األزم ــا يعم ــالد م للب

ــق. ــول يف األف ــوح أي حل ــا ال تل ــر، في أك
ــف  ــة 50 أل ــس، عتب ــرف، الخمي والمــس ســعر ال
لــرة مقابــل الــدوالر، وفــق تطبيقــات ورصافــن، يف 
أكــر تــدن بقيمتهــا منــذ بــدء االنهيــار االقتصــادي 
ــه  ــوام ويصنف ــة أع ــذ ثالث ــان من ــذي يشــهده لبن ال
البنــك الــدويل مــن بــن األســوأ يف العامل منــذ 1850.

ومنــذ صيــف العــام 2019، خــرت اللــرة أكــر مــن 
95 باملئــة مــن قيمتهــا أمــام الــدوالر، فيــا ال يــزال 

ســعر الــرف الرســمي مثبتــاً عنــد 1507 لــرات.
ــف  ــادة وتوقّ ــيولة ح ــة س ــع أزم ــك م ــن ذل ويتزام
املصــارف عــن تزويــد املودعــن بأموالهــم بالــدوالر.

وتعتمــد املصــارف ورشكات تحويــل األمــوال أســعار 
رصف مختلفــة.

وتُعتــر األزمــة االقتصاديــة املتاديــة األســوأ يف 
ــات  ــنوات، ب ــالث س ــدى ث ــى م ــان، وع ــخ لبن تاري
أكــر مــن مثانــن باملئــة مــن الســكان تحــت خــط 

ــدة. ــم املتح ــق األم ــر، وف الفق
وبحســب دراســة حديثــة لرنامــج األغذيــة العاملــي 
التابــع لألمــم املتحــدة، عــاىن نحــو مليــوين شــخص 
مــن ســكان لبنــان مــن انعــدام األمــن الغــذايئ بــن 
ــئ  ــف الج ــم 700 أل ــمر 2022، وه ــبتمر وديس س

ســوري و1,29 مليــون لبنــاين.
ويزيــد الشــلل الســيايس الوضــع ســوءاً، يف ظــل 
البــالد  تديــر خاللــه  أشــهر  منــذ  رئــايس  فــراغ 
اتخــاذ  عــن  عاجــزة  أعــال  تريــف  حكومــة 

رضوريــة. قــرارات 
ومنــذ انتهــاء واليــة الرئيــس الســابق ميشــال عــون 
ــاين 11 مــرة،  ــر، فشــل الرملــان اللبن ــة أكتوب يف نهاي

آخرهــا اليــوم، يف انتخــاب رئيــس جــراء انقســامات 
سياســية عميقــة، خصوصــاً أن أي فريــق ســيايس ال 

ميلــك أكريــة برملانيــة تخّولــه إيصــال مرشــح.
وأعلــن نائبــان معارضــان مــن الكتلــة النيابيــة 
املنبثقــة عــن االحتجاجــات غــر املســبوقة ضــد 
الطبقــة السياســية التــي جــرت يف 2019، وهــا 
نقيــب املحامــن الســابق يف بــروت ملحــم خلــف 
ونجــاة عــون صليبــا، بــدء اعتصــام داخــل املجلــس 
إىل حــن انتخــاب رئيــس. ويــؤرش فشــل الرملــان يف 
انتخــاب رئيــس حتــى اآلن إىل أن العمليــة االنتخابية 
قــد تســتغرق وقتــاً طويــالً وتطــول أشــهراً عــدة، يف 

ــه. ــرم املهــل الدســتورية في ــادراً مــا تُح ــد ن بل
اىل ذلــك، تشــهد بعــض املناطــق اللبنانيــة؛ خصوصــا 
الريفيــة منهــا، توجهــا غــر مســبوق إلعــداد الطعــام 
الصحــي مــن الحشــائش الريــة وخــرات األرض 
ــرد  ــزالت ال ــض ن ــة لبع ــة واملعالج ــة للصح املغذي
ــدرة  ــتمر للق ــع مس ــط تراج ــتاء، وس ــل الش يف فص

ــالد. ــة يف الب الرشائي
وتنشــط تجــارة الخضــار الريــة وزراعتهــا واالهتــام 
ــن  ــر م ــدان الكث ــى فق ــاً ع ــان تعويض ــا يف لبن به
األدويــة مــن جهــة، وللتعويــض عــن بروتينــات 

ــع. ــاول الجمي ــد يف متن ــي مل تع ــوم الت اللح
ــري  ــر ال ــاء والســليقة والزع ــات الهندب ــد نبات وتع
والبقلــة التــي تعــرف يف بــالد الشــام بالفرفحــن، من 
ــالت  ــة واملقب ــة اللبناني ــوالت الشــعبية الربيعي املأك
التــي تحولــت بفعــل األزمــة االقتصاديــة اىل أطبــاق 

رئيســية عــى موائــد فقــراء لبنــان.
ــول  ــارة الحق ــان زي ــازل يف لبن ــات املن ــادت ربّ واعت
والحميضــة  الهندبــاء  لجمــع  شــتاء  أول  مــع 
ــل يف  ــي تدخ ــات الت ــن النبات ــا م ــومر وغره والش

قامئــة غــذاء اللبنــاين؛ وخاصــة يف األريــاف.
وهــذه الفــرة من الســنة ليســت موســم الحشــائش 
الريــة، لكــن تأخــر فصــل الشــتاء  هــذا العــام 
ــاع درجــات الحــرارة نســبياً،  ــدفء وارتف وبعــض ال

ــل األوان. ــا قب ــاهمت يف منوه ــل س عوام
وقــال أبــو ســامي، املــزارع اللبنــاين مــن بلــدة 
الرفنــد جنــوب البــالد، يف حديثــه ملوقــع »ســكاي 
ــا  ــرة منه ــة واف ــة«، »أحــاول جمــع كمي ــوز عربي ني

ــتمرار«. ــا باس ــرة أتلقاه ــات كث ــى طلب ــاء ع بن
ويتابــع »أبيــع الكيــس الــذي يضــم كميــة مــن 
األعشــاب ب 50 ألــف لــرة، )دوالر واحــد( ويرتفــع 

ــب«. ــب الطل ــعر حس الس

احل�صائ�ض الربية على املوائد
 انهيار لبنان م�صتمر والدولر 50000 لرية
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ــر بفعــل العــدد.   ــدول تتغــر. اللغــات  تندث ــات  تتغــر. حــدود ال الدميغرافي
ــة  ــن ثل ــّجل... ولك ــات.. ويس ــك واالمراطوري ــراالرايض واملال ــخ  يذك والتاري

ــم.  ــرأ وتفه صغــرة تق
لبنان اليوم يتغر دميغرافياً بسالسة ورسية  شيعية وغباءمسيحي مدوي!

اليــوم الحــدث، امــس رميــش، قبلهــا الســا، وغــدا كــروان والبقــاع والجبــل 
والجنــوب.

التاريخ يتكلم ويعلّم وال من يصغي.
فهــل مــن يذكــر العقائــدي والفيلســوف ومطّــور الالهــوت املســيحي ترتليــان 
االمازيغــي املولــود يف العــام 160 ميالديــة يف الجزائــر؟ وهــل مــن يذكــر 

ــاً؟  ــة ايض ــاء الكنيس ــر آب ــد اك ــري اح ــطينوس  الجزائ ــس اغوس القدي
هــل مــن يذكــر الــرشق البيزنطــي املســيحي او اإلمراطوريــة املســيحية 
وســقوطها يف العــام 1453؟ هــل مــن يذكــر عاصمــة االمراطوريــة البيزنطيــة 
ــدد  ــم كان ع ــر ك ــن يذك ــل م ــا، وه ــا صوفي ــة،  وآي ــة هيالن ــة القديس وكنيس
املســيحين يف لبنــان وســوريا وتركيــا واألردن وفلســطن والعــراق ومــر 
ــا  ــى ارميني ــا وحت ــال افريقي ــعودية وش ــن والس ــة واليم ــودان والحبش والس

ــدول؟ ــك ال ــاً يف تل ــم حالي ــي مكانته ــا ه ــح اآلن وم ــم اصب وك
اليــوم لبنــان عــى هــذه الــدرب ســائر وصّنــاع تاريخــه يلتهــون بانتخــاب رئيس 
ــاع و  ــام متــر واألرايض تُب ــا األي ــم، بين ــون ببعضه ــون ويتله دون رائحــة وال ل
ــن  ــون م ــون , واللبناني ــيحيون يتضاءل ــر واملس ــرش تتكاث ــداد الب ــتباح وأع تُس
كل الطوائــف يهاجــرون، يف ظــل سياســين هــواة »يطلعــون« علينــا بنغــات 
تشــنف اآلذان وال تأخــذ بالواقــع وال باملســتقبل، يتناقــرون  ويتنافــرون و 
يتناكــرون، غــر آبهــن بالتوافــق عــى اســراتيجية طويلــة املــدى تؤمــن بقــاء 
لبنــان الــذي نعــرف، وبقــاء املســيحين وعودتهــم  مــن الشــتات، هــم الذيــن 
صــاروا يف طــور االنقــراض كــا حــدث ســابقاً يف الــدول التــي ســلفنا ذكرهــا.

ــا ومل  ــرت حدوده ــف تغ ــا كي ــنة ورصبي ــالفيا والبوس ــرون يوغوس ــل تذك ه
ــدث يف  ــاذا ح ــا وم ــدث يف أوكراني ــاذا يح ــرى م ــل ن ــد، وه ــا أح ــأل عنه يس
ــال تــأيت وترحــل. خمســة أجيــال مــرت منــذ  ســوريا والعــراق؟؟ أجيــال وأجي
انــدالع الحــرب اللبنانيــة ونحــن نختلــف عــى كــريس ومنصــب، فهــال عرفنــا 

ــد؟ ــاذا نري م
ــة يصنــع املســتقبل لــكل  هــل نريــد رئيــس جمهوريــة مؤقتــة أم رئيــس دول
املواطنــن فــال يخــى أحــد عــى مســتقبله يف لبنــان؟ ومــن هــو القــادر عــى 
فــرض قانــون  يحمــي مبوجبــه جميــع املواطنــن دون اســتثناء ويحمــي الحدود 
فــال نعــود يف حاجــة ملــن يدعــي حايتهــا؟ وهــل مــن يحمــي ارايض وامــالك 

املواطنيــن يف كــروان وجبيــل والشــال والبقــاع والجنــوب؟ 
اننــا يف زمــن الجهــل الســيايس وجهــل القــراءة السياســية املتفشــية يف ذهن كل 
الزعــاء دون تفرقــة وخاصــة الزعــاء املســيحين  الســاكني االبــراج العاجيــة 

املحصنــة  ويخافــون االختــالط بالنــاس العاديــن...
أمــا الطوائــف األخــرى فيلعــب الزمــن لصالحهــا إن مــن حيــث العــدد أو مــن 

حيــث املصالح..ولــذا هــي ال تهتــم اال بقــدر مــا يؤمــن تدخلهــا مصالحهــا.
ــا  ــارة، وان م ــد الخس ــل تزي ــن ب ــف الزم ــس ال يتوق ــس ورئي ــة رئي ــن والي ب
يصلــح اليــوم قــد ال يكــون صالحــاً غــداً، وعــدم اتخــاذ مواقــف صارمــة 
وجازمــة وحازمــة ســتجعل تلــك مواقفنــا غــر ذات نفــع غــداً ونكــون فوتنــا 

ــوض.  ــاً ال تُع ــنا فرص ــى أنفس ع

روؤوف جنم

لبنان يف التاريخ 
واجلغرافيا

رفع احلّد الأدنى للأجور يف كيبيك اإىل 
15,25 دولرًا يف ال�صاعة

ــك،  ــة كيبي ــر العمــل يف حكوم ــن وزي أعل
ــور يف  ــّد األدىن لألج ــه، أّن الح ــان بولي ج
ــد  ــدار دوالر واح ــرتفع مبق ــة س املقاطع
)مايــو(  أيــار  مــن  األول  مــن  ابتــداًء 
يف  دوالراً   15,25 إىل  ليصــل  املقبــل، 

.%7,02 نســبتها  بزيــادة  أي  الســاعة، 
ــّد  ــادة يف الح ــذه الزي ــه إّن ه ــال بولي وق
 298.900 ستشــمل  لألجــور  األدىن 
موظــف، مــن بينهــم 164.100 امــرأة.

وأضــاف بوليــه أّن زيــادة أعــى قــد تــؤدي 
املؤسســات،  يف  موظفــن  تريــح  إىل 
ــق  ــل دقي ــه ال يوجــد تحلي ــّر بأن ــه أق لكن
لخســائر الوظائــف التــي ميكــن أن تنجــم 

ــادة. عــن هكــذا زي
ولفــت وزيــر العمــل الكيبيــي إىل أّن 
ــور،  ــد األدىن لألج ــادة للح ــر زي ــذه أك ه
مــن حيــث النســبة املئويــة، يف مقاطعتــه 

ــام 1995. ــذ ع من
يف  دوالراً   40 الزيــادة  هــذه  وتعــادل 
األســبوع للعامــل الــذي يعمــل 40 ســاعة 
ــل  ــذا كاٍف يف ظ ــل ه ــن ه ــبوعياً. لك أس

التضخــم الحــايل لألســعار؟
لوضــع  للغايــة  حّساســون  ’’نحــن 
األشــخاص ذوي الدخــل املنخفــض )...(، 
وأعتقــد أنهــا بــادرة مســؤولة ومتوازنــة‘‘، 

رّد الوزيــر بوليــه.
ــد  ــات بح ــن املجموع ــد م ــب العدي يطال
أدىن لألجــور قــدره 18 دوالراً يف الســاعة، 
ــار  ــه يرفــض هــذا الخي ــر بولي لكــّن الوزي
ــدرة التنافســية  ــّر بالق ــه، ي ــه، يف رأي ألن

ــة. ــات الكيبيكي للمؤسس
ويعتمــد حســاب الزيــادة الســنوية عــى 
عــدة عوامــل، لكــّن الحــد األدىن الجديــد 
لألجــور يجــب أن يتوافــق بشــكل أســايس 

مــع نصــف معــدل الراتــب الســنوي.
وقــال الوزيــر بوليــه إّن هــذه النســبة 
األكــر  املوضوعــي  ’’العنــر  هــي 
أهميــة‘‘، مشــراً إىل أنهــا ال تــزال مالمئــة 
عــى الرغــم مــن االرتفــاع املســتمر يف 

املعيشــة. تكلفــة 
أّمــا الحــد األدىن ألجــر املوظــف الــذي 
يتقــاىض بقشيشــاً، كالنــادل يف املطعــم 
مثــالً، فســرتفع 0,80 دوالر يف الســاعة 
ليبلــغ 12,20 دوالراً يف الســاعة ابتــداًء 
ــل، أي  ــو( املقب ــار )ماي ــن أي ــن األول م م
بنســبة 7,02%، أســوًة بســائر متقــايض 

الحــّد األدىن.
ــات  ــات مقاطع ــة كري ــك هــي ثاني وكيبي
ــدد الســكان  ــث ع ــن حي ــدا العــرش م كن
ــدة((  ــذة جدي ــمة )ناف ــن نس )8,75 مالي

ــاد. ــم االقتص وحج
إعداد فادي الهاروين
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هل  حازت امريكا وقطر على داتا الع�صكريني؟
 وماذا عن 10370 جمعية مرخ�صة تعمل بل رقابة؟

الشــهرية  املســاعدة  الجيــش  قيــادة  تواصــل 
للعســكرين، ضباطــا ورتبــاء وافــرادا مبعــدل مئــة 
ــع دون اســتثناء اذا مل يكــن  ــوزع عــى الجمي دوالر ت
شــهريا احيانــا لعــدم توافــر املــال، فــان التوزيــع 
ــل  ــهرين. ولع ــن ش ــي ع ــذي ي ــهر ال ــل يف الش يحص
بعــض  الجيــش  قيــادة  امنــت  الطريقــة  بهــذه 
ــدين قيمــة  املســاعدات للعســكرين تعويضــا عــى ت
رواتبهــم نتيجــة ارتفــاع ســعر الــدوالر قياســا اىل 
ــدوالرات  ــش ال ــادة الجي ــن قي ــة. وتؤم ــرة اللبناني الل
مــن مصدريــن، االول مــن دولــة قطــر التــي قدمــت 
لهــذه  دوالر  مليــون   60 بقيمــة  اجاليــا  مبلغــا 
ــارشت  ــي ب ــة الت ــات املتحــدة االمركي ــة، والوالي الغاي
اىل دفــع املســاعدات املاليــة، ثــم توقفــت يف انتظــار 
انتهــاء االجــراءات املاليــة يف الخزانــة األمركيــة،اال 
ان املســاعدة االمركيــة رافقتهــا ضجــة اذ تــرددت 
معلومــات عــن ان االمركيــن طلبــوا مــن قيــادة 
ــاء  ــاط والرتب ــح باســاء الضب الجيــش تزويدهــم لوائ
واالفــراد واملتعاقديــن املدنيــن يف الجيــش التخــاذ 
ترتيبــات اتفــاق رصف املســاعدة النقديــة. ومثــة 
مــن يتحــدث عــن روايتــن، االوىل تقــول بــان وزيــر 
الدفــاع موريــس ســليم وقــع يف 20 ايــار )مايــو( 
2022، اي قبــل اعتبــار الحكومــة مســتقيلة، تفاهــا 
مــع الســفرة االمركيــة يف بــروت" دورويث شــيا "ملنــح 
افــراد الجيــش مســاعدة ماليــة تقــدر مبئــة دوالر 
تــرف شــهريا لــكل فــرد، وطلــب االمركيــون ان 
تعتمــد " وســائل شــفافة وواضحــة" لعمليــة الــرف 
مقرحــن ان تكــون وجهــة الــرف عــر مكتــب االمم 
ــون  ــل اىل 50 ملي ــغ يص ــوع املبل ــدة وان مجم املتح
دوالر. وبــرر االمركيــون طلبهــم بــان الترشيعــات 
اي  تقديــم  االمركيــة  املؤسســات  االمركيــة متنــع 
مســاعدة نقديــة الي جيــش اجنبــي، ويف املرحلــة 
االخــرة يتــم رصف املبلــغ مــن خــالل النظــام املــريف 
ــادة  ــى قي ــي ع ــم، ينبغ ــب التفاه ــاين.  ومبوج اللبن
ــة  ــات واضح ــريك ببيان ــب األم ــد الجان ــش تزوي الجي
حــول األفــراد املســتفيدين، مــا أدى إىل نقــاش داخــي 
حــول املطالــب األمركيــة، انتهــى بتأكيــد الــرزة 
أنهــا ليســت يف وارد تزويــد أحــد بــأي معطيــات 
مــن هــذا النــوع. ورسعــان مــا ُحســم النقــاش بطــرح 
اعتــاد اآلليــة نفســها التــي تــم التوصــل إليهــا مــع 
ــة  ــم عملي الدوحــة، بعــد مشــاورات سياســية، لتنظي
الجيــش  قائــد  تــوىل  القطريــة  املاليــة  املســاعدة 
ــزي  ــد املــرف املرك ــة بتزوي تنفيذهــا. وتقــي اآللي
ــة للمســتفيدين  ــام الحســابات املرفي القطــري بأرق
مــن أفــراد املؤسســة العســكرية، عــى أن تُحــّول 
ــن خــالل  ــان م ــم بواســطة مــرف لبن ــوال إليه األم
املصــارف األخــرى املتعاملــة معــه. وكان الهــدف مــن 
هــذه اآلليــة تســييل األمــوال بطريقــة آمنــة، وإخــراج 
قيــادة الجيــش مــن أي مســؤولية قــد ترتــب نتيجــة 

ــأ. أي خط
امــا الروايــة الثانيــة، تؤكــد توقيــع التفاهــم املشــرك 
أيار)مايــو( 2022، لكنهــا تنفــي وجــود أي  يف 20 
ــح باألســاء، مشــرة إىل االتفــاق  طلــب أمــريك للوائ
ــدة  ــم املتح ــب االم ــم مكت ــاب باس ــح حس ــى فت ع
ــان،  ــرف لبن ــاريع) UNOPS( يف م ــات املش لخدم
يتــوىل احــد املصــارف االجنبيــة ارســال  عــى ان 
االمــوال بحيــث تنحــر مهمــة املــرف املركــزي 
ــا عــى املســتفيدين  ــة رصف االمــوال وتوزيعه بعملي
دور  ويقتــر  املرفيــة،  حســاباتهم  عــى  بنــاء 
املؤسســة العســكرية عــى التأكــد مــن حصــول عملية 

الــرف. وتقــول مصــادر متابعــة انــه ميكــن للواليــات 
املتحــدة االمركيــة ان تحصــل بســهولة، اذا مــا ارادت، 
عــى املعلومــات املتعلقــة بأســاء املســتفيدين مــن 
ــن  ــواء م ــم، س ــكرية أو غره ــة العس ــراد املؤسس أف
ــل،  ــاين أو رشكات التحوي خــالل النظــام املــريف اللبن
وفــق ترشيعــات أقرهــا مجلــس النــواب اللبنــاين مــن 
ــوال  ــض األم ــة تبيي ــم 44 )مكافح ــون رق ــا القان بينه
ومكافحــة اإلرهــاب( الصــادر عــام 2015 الــذي ميّكــن 
الدوائــر املاليــة األمركيــة مــن الدخــول إىل عمــق 
ــه  ــه وإلزام ــل في ــه والتدخ ــريف ومراقبت ــام امل النظ

ــاون! بالتع
ــل  ــة مل تص ــاعدة االمركي ــراءات واملس ــك االج كل تل
بعــد وقيــل انهــا عالقــة متامــاً كحــال كل املســاعدات 
التــي وعــدت الواليــات املتحــدة لبنــان بها، كاســتجرار 
الكهربــاء مــن األردن وشــحن الغــاز مــن مــر. 
ــم  ــزة األم ــا أجه ــات تجريه ــك إىل تحقيق ــزى ذل ويُع
ــات فســاد مــايل« يف مشــاريع  املتحــدة حــول »عملي
تجميــد  إىل  أدى  مــا   ،UNOPS مكتــب اســتلمها 
الواليــات املتحــدة تعاملهــا مــع املكتــب، بالتــايل 
الريــث يف بــدء رصف املســاعدة للجيــش. فيــا تؤكــد 
معلومــات اخــرى توقــف النقــاش يف األمــر منــذ مــدة 
بــن الجانبــن األمــريك واللبنــاين، فيــا يقــرب برنامــج 
املســاعدة القطريــة مــن نهايتــه. ويســود اعتقــاد 
بإمــكان متديــد هــذا الرنامــج للتعويــض عــن تأخــر 
املســارين  وصــول املســاعدة األمركيــة، طاملــا أن 
متالزمــان نتيجــة تفاهــات مشــركة، يف حــن تشــر 
ــات  ــوء إىل خدم ــال اللج ــرى إىل احت ــات أخ معلوم
برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ )UNDP( الــذي 
يتــوىل منــذ ســنوات تقديــم معونــات ماليــة إىل 
النازحــن الســورين املقيمــن عــى األرايض اللبنانيــة.

10370 جمعية يف لبنان اعالها بال رقابة
والواقــع ان مســألة املســاعدات االمركيــة لعســكريي 
ــة التــي  ــل ســائر املســاعدات املادي ــال مث الجيــش مث
العــام،  القطــاع  يف  يعملــون  اشــخاص  اىل  تصــل 
طرحــت سلســلة تســاؤالت حــول شــفافية الطريقــة 

التــي تعتمــد لتوزيــع هــذه املســاعدات ومــدى 
ــا ناقصــة.  ــا او وصوله ــن به ــال اىل املعني ــا فع وصوله
ــد  ــة يف ح ــاعدات املادي ــفة" املس ــرح " فلس ــا تط ك
ــية  ــات سياس ــن اي خلفي ــا م ــدى تجرده ــا وم ذاته
الســيا وانــه اتضــح بعــد حادثــة تفجــر مرفــأ بروت، 
ــت"  ــي " فرّخ ــة ) NGO‘S( الت ــات االهلي ان املنظ
كالفطــر تحــت عناويــن انســانية واجتاعيــة، كانــت 
يف معظمهــا واجهــات لجهــات لهــا اجندتها السياســية 
ــن  ــمه م ــى" اس ــا " اختف ــل ان بعضه ــالد بدلي يف الب
التــداول ومل يعــد لــه اي وجــود عــى الســاحة، ومنهــا 
مــن " نشــط" جــدا خــالل " احــداث 17 ترشيــن االول 
ــم تظاهــرات واحتجاجــات  ــر( 2019" يف تنظي )اكتوب
ثــم  الشــعبية،  املواقــف  ومســرات وغرهــا مــن 
ــن  ــا م ــاطه تدريج ــوب نش ــع منس ــا تراج ــان م رسع
دون ان يتضــح مصــر االمــوال التــي رصــدت وكيــف 
تــم رصفهــا ومبوجــب اي معايــر تــم تطبيقهــا لتوزيــع 
املســاعدات املاديــة املبــارشة التــي رصفــت بالــدوالر 
االمــريك. ومل تتمكــن وزارة الشــؤون االجتاعيــة مــن 
ــت وزارة  ــا تقاعس ــات ك ــذه املنظ ــل ه ــد عم رص
الداخليــة والبلديــات يف تقديــم " الداتــا" العائــدة 
ــر"  ــم والخ ــم ان " العل ــى رغ ــات ع ــذه الجمعي له
الــذي يعتــر مبثابــة ترخيــص لعمــل هــذه الجمعيات، 
يصــدر عــن وزيــر الداخليــة والبلديات)بســام مولوي( 
وبتوقيعــه. واملالحــظ ان اعــداد الجريــدة الرســمية ال 
ــم وخــر"،  ــن نحــو 10 او 15 " عل ــو اســبوعيا م تخل
مــا يعنــي ان الرخيــص مــا زال مســتمرا االمــر الــذي 
ســيعقد االمــور اكــر الن بلــدا مثــل لبنــان مبســاحته 
القصــرة وكثافــة ســكانه ال يتحمــل الكــم الهائــل مــن 
الجمعيــات التــي ال تبغــي  الربــح واملعفــاة كــا هــو 

معــروف مــن العديــد مــن الرســوم.
ويســتدل مــن تقريــر اعدتــه " الدوليــة للمعلومــات" 
ان عــدد الجمعيــات االهليــة املرخصــة يبلــغ 10370 
ــة تأسســت يف االعــوام  ــغ 7032 جمعي ــة. وتبل جمعي
ــة. وبعــد العــام 2014 اخــذ العــدد  العرشيــن املاضي
باالرتفــاع التدريجــي فبلــغ 521 جمعيــة يف العــام 

وهــذا   ،2007 العــام  يف  جمعيــة  و612   ،2016
االرتفــاع ارتبــط بحــرب متوز)يوليــو( العــام 2006 
حيــث تدفقــت املســاعدات عــى لبنــان ووزعــت 
كالعــادة بطريقــة عشــوائية مــا ســبب حينــذاك خالفا 
ــؤاد  ــة ف ــس الحكوم ــود ورئي ــل لح ــس امي ــن الرئي ب
الســنيورة الــذي مل يتجــاوب مــع طلــب لحــود  نــرش 
ــتفيدة  ــات املس ــاعدات والجه ــة باملس ــح مفصل لوائ
منهــا عمــال مببــدأ الشــفافية ولقطــع الطريــق عــن اي 
ــنة  ــه يف س ــارة اىل ان ــدر االش ــل وتج ــل او تحام تأوي
ــام 2009  ــات 612 ويف الع ــدد الجمعي ــغ ع 2008 بل
ــغ 530، ويف 2011 كان  كان العــدد 494 ويف 2010 بل
العــدد 435 وارتفــع اىل 456 يف العــام 2012 ليراجــع 
اىل 273 يف العــام 2013 ليصعــد مــن جديــد يف 2014 
اىل 335 وكذلــك يف 2015 اىل 382 ويف العــام 2016 تم 
الرخيــص لـــ 316 جمعيــة، ويف 2017 رخص لـــ 442 
جمعيــة، ويف 2018 لـــــ 358 جمعيــة، ويف 2019 لــــ 
338 جمعيــة، ويف 2022 لـــــ 251 جمعيــة ثــم ارتفــع 
مــن جديــد عــدد الجمعيــات املرخصــة يف العــام 
ــوز  ــهر متـــ ــة ش ــى نهاي ــة وحت 2021 اىل 321 جمعي
ــة  ــغ العــدد 94 جمعي ــو( مــن العــام 2022 بل ) يولي
ــات  ــذه الجمعي ــر ان ه ــرار. يذك ــى الج ــل ع والحب
ــداف  ــن االه ــر م ــص الكث ــات الراخي ــع يف طلب تض
لكــن يف الواقــع ال تنجــز منهــا اال الــيء القليــل وال 
ــة  تلقــى اي محاســبة او مراجعــة مــن وزارة الداخلي
التــي انــاط بهــا القانــون مــن خــالل املديريــة العامــة 
للشــؤون السياســية والالجئــن مهمــة قبــول طلبــات 
ــا  ــق يف م ــا والتدقي ــى اختالفه ــات ع ــاء الجمعي انش
ــة.  اذا كانــت تســتويف الــرشوط واملســتندات املطلوب
ــا جعــل  ــة شــكلية م ــة  برقاب وتكتفــي هــذه املديري
عمــل هــذه الجمعيــات خــارج اي رقابــة فعليــة 
فانحــرف معظمهــا عــن االهــداف املحــددة وتحــول 
ــة او  ــة او طائفي ــح حزبي ــداف ومصال ــة اه اىل خدم
فرديــة شــخصية خالفــا لــــ " العلــم والخــر" املعطــى 

لهــا.
Aعبدالله قمح – األخبار
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إذا أردنــا أن نختــر مــا حصــل مــع وليــم 

نــون، قبــل توقيفــه وأثنــاءه وبعــده، ومــا 

تــال هــذا التوقيــف مــن موجــات احتجــاج 

وغضــب مــن ِقبَــل الذيــن رأوا يف هــذا 

التوقيــف »عمــاًل بوليســيًا«، ومــن دون 

والشــعارات  الشــعبوية  إىل  ننســاق  أن 

ــذي  ــول إن هــذا ال ــن الق املســتهلكة، ميك

عــدم  نتيجــة  هــو  وســيحصل  حصــل 

وجــود دولــة بــكل مــا لهــذه الكلمــة 

مــن معــان مل يعــد لهــا أثــر يف القواميــس 

ــه  ــت ل ــذي كان ــدى البعــض، ال الخاصــة ل

»مســاهات« يف تقويــض أســس الدولــة.  

ــة، التــي ال يتفــق  هــي فاشــلة تلــك الدول

ــة.   نوابهــا عــى انتخــاب رئيــس للجمهوري

إنهــا دولــة فاشــلة بــكل مقاييــس الفشــل، 

ــف، أو  ــى الضعي ــادرة إالّ ع ــر ق ــا غ ألنه

ــاول أن  ــا، وتح ــره ضعيًف ــذي تعت ــى ال ع

ــا« مبــن ال يجــب أن يكــون  »تفــش خلقه

مكــر عصــا لهــذه الدولــة العاجــزة عــن 

ــا.   ــوق مواطنيه ــن حق ــن الحــّد األدىن م تأم

هــي دولــة فاشــلة حــن يضــع بعــض 

الذيــن يّدعــون الحفــاظ عليهــا العــي 

يف دواليــب حكومــة تحــاول باملســتطاع 

منهــا  مــا هــو مطلــوب  أقّــل  تأمــن 

تجــاه شــعبها، وحــن يكــر عــدد الذيــن ال 

يســتحون.  

الدولــة الفاشــلة هــي الدولــة التــي ال 

تســتطيع أن تحّقــق يف جرميــة توصــف 

ــا  ــل وم ــا قي ــر«. ف ــة الع ــا »جرمي بأنه

يف  عفــوي  كالم  مــن  باألمــس  ســمعناه 

هــو  منضبطــة  غــر  ســلطة  مواجهــة 

ترجمــة لواقــع أليــم يعيشــه لبنــان كل 

يــوم ال تتحّقــق فيــه العدالــة األرضيــة، ويف 

ــه حقيقــة تفجــر  ــه متوي ــّم في ــوم يت كل ي

ــروت.   ــأ ب مرف

الدولــة الفاشــلة وغــر املوجــودة هــي 

ــي تشــبه جحــا. فــال تســتقوي  ــة الت الدول

إالّ عــى خالتهــا، أو تلــك التــي تكــذب 

وتصــّدق كذبتهــا.  

هــي فاشــلة تلــك الدولــة، التــي عــى 

ســطحها صيــف وشــتاء واحــد. هــي الدولة 

ــر  ــر، وتعت ــن وآخ ــن مواط ــز ب ــي متيّ الت

واحــًدا بســمنة وآخــر بزيــت. هــي الدولة، 

ــب  ــف إىل جان ــف تق ــرف كي ــي ال تع الت

أبنائهــا يف محنهــم ومصائبهــم، بــل تقــوم 

ــذا.   ــس كل ه بعك

مل نــَر دولــة يف العــامل كلــه كدولتنــا. تقــف 

مــع الظــامل ضــد املظلــوم. وقــد يكــون 

توقيــف وليــم نــون مثــااًل مــن بــن أمثلــة 

كثــرة لــي تثبــت الدولــة أنهــا غــر دولــة، 

ــا أشــبه مبيليشــيا تحــاول أن تأخــذ  أو أنه

مــكان الدولــة الحقيقيــة املفــرض بهــا أن 

يلــوذ بهــا أبناؤهــا حــن يتعرّضــون للظلــم 

ــاد.   والقهــر والتعســف واالضطه

»دولــة« بأمهــا وأبيهــا »تعتقــل« شــابًا ألنه 

قــال كالًمــا هــو تعبــر عــن حالــة غضــب 

ــة  ــال طبيعــي ليســت دول يف لحظــة انفع

القانــون والعدالــة والحكمــة. فالدولة التي 

ال تــرى ســوى بعــن واحــدة ال تســتحق أن 

تكــون دولــة باملعايــر املتعــارف عليهــا.  

فلنســّمها مــا ميكــن أن يخطــر عــى بالنــا 

غــر  بالتأكيــد  ولكــن  تســميات،  مــن 

ــا »هــّم«  ــي مل يكــن لديه ــة، الت اســم دول

ســوى توقيــف مــن كان يطالــب بكشــف 

مالبســات التحقيــق يف جرميــة انفجــار 

ــأ.   املرف

بتوقيــف وليــم نــون لــن تتحّقــق العدالــة، 

ولــن يســتقيم قوســها. بهــذا التوقيــف 

غــر املــدروس ظرفيًــا لــن يعــود الحــق إىل 

أصحابــه، وبالتأكيــد لــن تُكشــف الحقيقــة 

كــا هــي، وإن كانــت موجعــة وصعبــة.  

ــو«  بتوقيــف هــذا الشــاب »املحــروق قلب

عــى شــقيقه لــن تـُـّرع خطــوات انتخاب 

ــم  ــن ينتظ ــة. ول ــد للجمهوري ــس جدي رئي

عمــل املؤسســات املتوقفــة عــن الخدمــة 

بســبب مــا أصابهــا مــن ســهام السياســين، 

الذيــن عملــوا عــى مــدى ســنوات طويلــة 

عــى تهشــيمها وتهميــش أدوارهــا.  

دولــة ال قضــاء فيهــا هــي شــبه دولــة. عبثًا 

نحــاول التفتيــش عــن يشء مفقــود. وعبثـًـا 

نحــاول أن نحيــي دولــة وهــي رميــم. 

التــي  الــدول  إىل  قياًســا  الدولــة  هــذه 

ليســت  املغربــن  نحــن  فيهــا  نعيــش 

دولــة، أو باألحــرى ال تســتحق أن تُصّنــف 

ــها  ــرم نفس ــي تح ــة، الت ــاف الدول يف مص

أواًل وتحــرم مواطنيهــا ثانيًــا. 

فدولتنــا اللبنانيــة ال تحــرم نفســها وال 

ــه  ــرم نفس ــن ال يح ــا. وم ــرم مواطنيه تح

ــة،  ــن الصف ــرّد م ــن يج ــرم اآلخري وال يح

التــي ال يســتحقها. هــذا هــو حــال دولتنــا 

التعيســة. وهــذا هــو حــال االنســان يف 

ــة.  ــة الالدول دول

بطريقــة  نــون  وليــم  أوقفــوا  باألمــس 

بوليســية مل تعــد موجــودة ســوى يف كتــب 

الــدول البائــدة، واليــوم وغــًدا لــن يتــواىن 

توقيــف  عــن  البوليــي  النظــام  هــذا 

ــون  ــم يطالب ــد أنه ــم الوحي ــن ذنبه آخري

مبعرفــة مــن قتــل أباءهــم أو أمهاتهــم أو 

أوالدهــم. 
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كندا تزّود اأوكرانيا بـ200 عربة مدّرعة اإ�صافية
اســتغلت وزيــرة الدفــاع الوطنــي أنيتــا أنانــد زيــارة قامــت بهــا إىل أوكرانيــا 

لتعلــن أّن كنــدا سرســل 200 عربــة مدرعــة إضافيــة لنقــل الجنــود ملســاعدة 

ــل  ــرويس املتواص ــكري ال ــزو العس ــة الغ ــة يف مواجه ــة األوروبي ــذه الدول ه

ــا. ألراضيه

ــات املدرعــة مــن طــراز ’’ســيناتور‘‘ وتــّم رشاؤهــا مــن الرشكــة  وهــذه العرب

ــة املصّنعــة، ’’روشــيل‘‘ )Roshel(، الواقعــة يف ميسيســوغا يف منطقــة  الكندي

تورونتــو الكــرى.

وكشــفت وزيــرة الدفــاع الكنديــة عــن خطــة الحكومــة لتقدميهــا إىل الجيــش 

ــب  ــف عق ــة كيي ــة األوكراني ــه يف العاصم ــي عقدت ــر صحف ــراين يف مؤمت األوك

ــراين أوليكــي ريزنيكــوف. ــا بنظرهــا األوك اجتاعه

ــن  ــزء م ــي ج ــون دوالر ه ــا بـــ90 ملي ر قيمته ــدَّ ــي تُق ــاعدة الت ــذه املس وه

ــن عنهــا  ــي أعل ــون دوالر والت ــا البالغــة 500 ملي ــة ألوكراني املســاعدة اإلضافي

ــر 2022. ــرودو يف نوفم ــن ت ــة جوس ــة الكندي ــس الحكوم رئي

وأوضحــت الوزيــرة أنانــد يف بيــان صحفــي أّن هــذه املركبــات املدرعــة تلبــي 

حاجــة محــددة عــّرت عنهــا أوكرانيــا.

’’ســيادة أوكرانيــا مهمــة للعــامل كلــه‘‘، قالــت أنانــد يف مؤمترهــا الصحفــي يف 

كييــف، وأشــارت إىل أّن املســاعدات يف مجــال النقــل تشــكل العنــر الثالــث 

مــن برنامــج املســاعدات ألوكرانيــا.

ــة  ــة أمني ــيناتور‘‘ عمالني ــات ’’س ــة إّن مركب ــوات املســلحة الكندي ــول الق وتق

ــم. ســهلة التحّك

’’هــذه املركبــات مجهــزة بأفضــل التقنيــات الحديثــة، وميكــن بســهولة تركيــب 

األســلحة عليهــا‘‘، تضيــف القــوات املســلحة، مشــرة إىل أنــه بإمكانهــا ’’نقــل 

األفــراد واملعــدات بأمــان وإجــراء عمليــات إجــالء طبــي‘‘، وإىل أّن ’’تصفيحهــا 

يســاعد يف حايــة الجنــود عندمــا ال يتمكنــون مــن تجنــب خطــر مــا‘‘.

ــى  ــة وع ــات املدرع ــى املركب ــدا ع ــارع لشــكر كن ــراين س ــاع األوك ــر الدف وزي

مســاهاتها األخــرى، مبــا يف ذلــك نظــام دفــاع جــوي صاروخــي متقــّدم مــن 

طــراز ’’ناســامس‘‘ ستشــريه مــن الواليــات املتحــدة بتكلفــة 406 ماليــن دوالر 

مــن أجــل تقدميــه إىل بــالده.

وأضــاف الوزيــر ريزنيكــوف أّن أنظمــة الدفــاع الجــوي هــذه تشــكل أولويــة 

قصــوى لبــالده التــي تواصــل روســيا إمطــار أهــداف مدنيــة فيهــا بالصواريــخ.

ومــع ذلــك، أعــاد وزيــر الدفــاع األوكــراين التأكيــد عــى الحاجــة إىل دبابــات 

قتاليــة، ووصــف هــذه األســلحة الثقيلــة بأنهــا رضوريــة لحايــة أرواح الجنــود 

األوكرانيــن والقيــام بهجــات مضــادة ضــد القــوات الروســية.

ــد  ــى تزوي ــدا ع ــّث كن ــد ح ــي ق ــر زيلينس ــراين فولودمي ــس األوك وكان الرئي

ــارد 2‘‘. ــراز ’’ليوب ــن ط ــع م ــة الصن ــا األملاني ــن دباباته ــٍض م ــالده ببع ب

لكــن ليــس بوســع الــدول التــي اشــرت هــذه الدبابــة مــن أملانيــا أن ترســلها 

إىل دولــة ثالثــة دون موافقــة برلــن.

وقــال الوزيــر ريزنيكــوف إن فنلنــدا وبولنــدا أعربتــا عــن نيتهــا إرســال عــدد 

مــن دبابــات ’’ليوبــارد 2‘‘ التــي متلكانهــا إىل أوكرانيــا.

ــي  ــا، الت ــن أوكراني ــاع ع ــة االستشــارية للدف ــد ريزنيكــوف أّن املجموع ويعتق

تعقــد اجتاعــاً بعــد غــد الجمعــة يف قاعــدة رامشــتاين الجويــة األمركيــة يف 

ــات  ــة بإرســال دباب ــدول الحليف ــن بالســاح لل ــاع برل ــا، ســتنجح يف إقن أملاني

ــذا  ــد يف ه ــوف وأنان ــارك ريزنيك ــا. ويش ــادر 2‘‘ إىل أوكراني ــراز ’’ليوب ــن ط م

ــاع. االجت

ومل تتعهــد وزيــرة الدفــاع الكنديــة بتقديــم دبابــات ’’ليوبــارد 2‘‘ إىل أوكرانيــا، 

واكتفــت بالقــول إّن أوتــاوا ’’ســتواصل تزويــد أوكرانيــا باملســاعدة التــي 

ــال واالنتصــار يف هــذه الحــرب‘‘. ــا للقت ــاج إليه تحت
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إحــدى املهــازل أّن جميــع املســؤولن وأصحــاب 
النفــوذ ينــادون بالوطنيــة وال ينفكــون اّدعاءها، 
فيــا الواقــع يُدلــل أنهــم بغالبيتهــم َمصلحيــون 
ــا  ــون. أم ــى فئوي ــون وحت ــون وطائفي ومتحزب
لعصــب  فمخرقتــان  والطائفيــة  الحزبيــة 
املارســة السياســية مبــا فيهــا مــن رعونــة 

ــش.  ــاورة وطي ومن
مثــالُ، لــو أّن الوطنيــة ُمارســة حقــاً هــل 
ــع  ــى جمي ــا ع ــص بأنواعه ــم للحص ــن تقاس م
ــا بالفعــل مارســة هــل  ــو أنه املســتويات؟ ول
ــد؟  ــل للبل ــذب وش ــذف وك ــل وق ــون تعطي يك
عــى  املتحكمــن  أّن  األمــور  وأســوأ  حاشــا. 
الســواء بالســلطة والقــرار عــادوا اىل مواقعــم، 
مــع تغيــر طفيــف طــرأ غــذاة مغــادرة قــر 
املُغــادر  األول،  الســلطوّي  فأصبــح  بعبــدأ، 
مل  وكــذا.  بكــذا  »املنظومــة«  يتهــم  اليــوم، 
نســمع يف عهــده، يــوم كان عــى رأس الســلطة 

كلمــة َمنظومــة - ســبحان ُمغــّر األحــوال!
ــا  ــال. م ــة بدي ــوا امليثاقي ــة أدخل ــاً للطائفي متويه
أدرى املواطــن العــادي بامليثاقيــة؟ إن هــي 
بتقاســم  اإلســتقالل  منــذ  املعتمــد  الُعــرف 
البلــد عــى قاعــدة مسلم-مســيحي، وتحديــداً 
بعــد اتفــاق الطائــف عــى املناصفــة يف املراكــز 
بــن الطرفــن )ضمنــاً العضويــة يف املجلــس 
ــع الرئاســات  ــايب(، بغــض النظــر عــن توزي الني
واملجالــس«:   واملكاتــب  و..«الصناديــق 
ــس  ــل، مجل ــب الجب ــن، مكت ــدوق املهجري صن
الجنــوب واإلمنــاء واإلعــار اىل مــا هنالــك. 
ــع  ــة«، ويف الواق ــراً »امليثاقي ــت مؤخ ــر دخل أك
خــط  عــى  والفئويــة،  واملذهبيــة  الحزبيــة 
تقاســم األجهــزة األمنيــة، فصــار لــكل َمذهــب 
او لــكل »غــروس« جهــاز تبعــّي او َمحســوب 
عليــه. نــأت مؤسســة الجيــش عــن التقاســم ومل 
ــة.  ــلطة التنفيذي ــا الس ــاء وال حت ــلم القض يس

ــّي«. ــغل »وطن ــد أّن الش ــل وبع الحاص
ــوايل  ــذا ي ــة. ه ــوالءات الخارجي ــل اىل ال    نص
ايــران، وذاك ســوريا، وذانــك فرنســا، وأخــر 
ــر  ــا وم ــيا وتركي ــركا وروس ــعودية، اىل أم الس
»الســيادة  بــاب  نقــرع  وإذ  وفلســطن. 
ــياديون  ــم س ــل انت ــرد: ه ــيء ال ــة« يج الوطني
فنفتــح لكــم؟ هــل بلدكــم ســيد مســتقل؟ متــى 

كان؟
ســوف يكــون، قُلنــا لِمــن خلفــه، خلــف البــاب 
ــون  ــن نك ــرى ّم ــّقه ل ــد ش ــاه، وق ــذي قرعن ال
ورسعــان مــا طبَشــه. عدنــا أدراجنــا عــى أمــل 

بالــذي ســيكون. متــى؟                         

الوطنية 
املزعومة

عبدالله خّطار تواصــت الحــدث مــع الســيد طــالل الدويهــي رئيــس جمعيــة االرض يف لبنــان  للوقــوف 
عــى رأيــه يف مــا جــري  يف منطقــة الحــدث مــن بيــع عقــارات للرهبنــة االنطونيــة فقــال:

 ان عمليــة البيــع بــن الرهبنــه االنطونيــه والســيد ســويدان متــت بالظاهــر لكــن 
ــمل 122  ــع ش ــون البي ــرشاء ك ــن وراء ال ــيه م ــداف سياس ــاري ذو اه ــي أن الش تحلي
شــقه وعــدداً مــن املســتودعات واملحــال التجاريــة وأضــاف  ال ميكــن الحــد ان يقــدم 
ــتطرد  ــيه واس ــباب سياس ــكونه اال الس ــره ومس ــا مؤج ــه كونه ــذا صفق ــى رشاء هك ع
 »ال اعــرف ملــاذا او مل  يعــرض  عــى مســتثمر مســيحي رشاء تلــك العقــارات.« 
ــان  ــع للرهب ــة البي ــال ان صفق ــدت ق ــيحيي الح ــى مس ــة ع ــك العملي ــر تل ــن تأث وع
ــاء الحــدت ــه البن ــد الشــباب املســيحي وتعتــر رضب ــات عن  االنطونيــه رضبــت املعنوي

عقــل  امــام  نحــن  وأضــاف   ننتظرهــا  التــي  بالســهوله  انهــا   اعتقــد  وال   
وان  الطوائــف  جميــع  يشــمل  دميوغــرايف  تغــر  لتحقيــق  يعمــل  اســرتيجي 
 . للخطــر  معرضــه  كلهــا  والتبعيــه  املتبعــه  السياســات  بظــل   الجمهوريــه 
لغــر  املباعــه  العقــارات  مســاحة  ان  الدويهــي  الســيدطالل  وكشــف 
»البيوعــات  ان  مشــدداً  مربــع  مــر  مليــون   80 مــن  اكــر  تتجــاوز  املســيحين 
لبنــان« جبــل  كل  لبنــان  جبــل  منطقــة  وابرزهــا  ايــدك  قفــى   عــى 

اخــر   ( بيئيــه  جمعيــة  هنــاك  ان  قــال  رميــش   يف  ســابقا  حــدث  وعــا 
رميــش  اهــل  ميلكهــا  التــي  االرايض  عــى  يدهــا  تضــع  حــدود(  بــال 
ســنوات   8 منــذ  وضــع   انــه  فأوضــح  وأعــاد  بيئيــه.  خلفيــه   تحــت 

فكرة صندوق اغرايب يساعد من يف حاجة  وللساعه ال جواب 

طلل الدويهي: نحن امام عقل 
ا�صرتتيجي يعمل لتحقيق تغيري 
دميوغرايف

عقارات الحدت املباعة
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ــيني،  ــن الحس ــس حس ــاف الرئي ــيعية إنص ــة الش ــو أرادت الطائف ل
ــه  ــل« لطائفت ــاالً يف ســاحة النجمــة، فالرجــل »حصَّ ــه متث ألَقامــت ل
لــه«، يف الدســتور، َمــن ســبقه ِمــن زعــاء طائفتــه، وَمن  مــا مل »يُحصِّ
أىت بعــده. صحيــح أّن اتفــاق »الطائــف« أخــذ مــن صالحيــات رئيس 
الجمهوريــة، ونقلهــا إىل مجلــس الــوزراء مجتمعــاً، وكانــت ترجمتهــا 
العمليــة تعزيــز صالحيــات رئيــس الحكومــة، لكــّن الصحيح أيضــاً أّن 
»الطائــف« أعطــى كثــراً رئيــس مجلــس النــواب، وهــذه العطــاءات 

متّــت بفضــل الرئيــس حســن الحســيني، ومــن هــذه العطــاءات:
ــت  ــا كان ــنوات بعدم ــع س ــس أرب ــس املجل ــة رئي ــت والي - أصبح
ســنتن، وخــاض الرئيــس الحســيني حربــاً رضوســاً يف الطائــف مــن 
أجــل تثبيــت هــذا املطلــب، ومســألة تجديــد الثقــة بــه، بعــد مــرور 

ســنتن عــى انتخابــه، نظريــة أكــر مــا هــي عمليــة.
- أصبــح رئيــس املجلــس »رشيــكاً« يف اختيــار الرئيــس املكلّــف 
لتشــكيل الحكومــة، حيــث يــرِد يف دســتور »الطائــف« أنــه يُجــري 
ــع عليهــا رئيــس  رئيــس الجمهوريــة استشــارات نيابيــة ملزمــة، يُطلِ

ــواب. ــس الن مجل
ــواب  ــس الن ــس مجل ــة املســتقلة لرئي - اإلرصار عــى إعطــاء الحيثي
مــن خــالل اســتحداث مقــر إقامــة له عــى غــرار القــر الجمهوري، 

وهــذا مل يكــن موجــوداً مــن قبــل.
ــس  ــة ورئي ــس الجمهوري ــع رئي ــب توقي ــث إىل جان ــع الثال - التوقي

ــال. ــر امل ــع وزي ــل بتوقي ــة، ويتمثّ الحكوم
ــدى  ــه ل ــفع ب ــه، مل تش ــا لطائفت ــي حّققه ــازات الت ــذه اإلنج كل ه
النظــام الســوري الــذي »منــع« عودتــه إىل رئاســة مجلــس النــواب، 
ــيد«  ــقط »الس ــتاذ« أس ــري. »األس ــه ب ــس نبي ــد الرئي ــاً عه مفتتح
)حســن وليــس حســن( يف موقعــن: رئاســة حركــة »أمــل«، ورئاســة 
مجلــس النــواب، متســلِّحاً بغطــاء غــر محــدود مــن النظام الســوري 
الــذي مل يكــن يرتــاح كثــراً إىل مواقــف الرئيــس الحســيني، وكانــت 
ــام  ــة ع ــات النيابي ــد االنتخاب ــه، بع ــورية علي ــة« الس ذروة »الغضب
1992، آنــذاك، حيــث مل يحتمــل النظــام الســوري ســقف االنتقادات 
ــا شــابها  ــة، وم ــة االنتخابي ــس الحســيني للعملي ــا الرئي ــي وجهه الت

مــن تزويــر، فــكان العقــاب بعــدم عودتــه اىل رئاســة املجلــس.
ــس الحســيني،  ــن الرئي ــِذراً م ــٌر آخــر جعــل النظــام الســوري َح أم
وهــو معارضتــه للرئيــس اليــاس الهــراوي، وقــد تجلّــت هــذه 
املعارضــة باملواقــف القاســية التــي كان يعلنهــا الوزيــر ألبــر منصور، 
ــيني كان  ــس الحس ــروف أّن الرئي ــيني، ومع ــس الحس ــف الرئي حلي

ــة. ــوض إىل رئاســة الجمهوري ــه مع ــرّايب وصــول ريني أحــد ع
الرئيــس الحســيني، كشــخصية سياســية وازنــة ومؤثــرة يف املجتمــع 
الســيايس الشــيعي، يشــبه الســيد محمــد حســن فضــل اللــه، 
ــرة، الجامــع املشــرك بينهــا انهــا  ــة ومؤث ــة وازن ــة روحي كمرجعي
ــه  ــن نرالل ــيد حس ــرار: الس ــتوى الق ــى مس ــش ع ــا للتهمي تعرّض
تقــّدم يف التأثــر عــى الســيد محمــد حســن فضــل اللــه، والرئيــس 
ــذي »غــاب« سياســياً  ــه بــري تقــّدم عــى الرئيــس الحســيني ال نبي
ونيابيــاً قبــل أن يغيِّبــه املــوت، متامــاً كــا تراجــع تأثــر الســيد فضــل 
ــه والحســيني، أنهــا  ل للرجلــن، فضــل الل ــه. ومــع ذلــك يُســجَّ الل
رّســخا »الشــيعية السياســية«، إىل درجــة أّن البعــض يتحــدث عــن أّن 
الطائفــة تحّولــت مــن »طائفــة املحرومــن« إىل »طائفــة الحارمــن«، 

ــاج إىل نقــاش. وإْن كان هــذا االســتنتاج يحت
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اليا�ض �صقر
تقارير �صريبية على النرتنت

ا�صرع طريقة للح�صول على م�صتحقاتكم
(514) 245-0312 514 245-0312

 العت�صام داخل الربملان حتى انتخاب رئي�ض

أمىض اثنان من السياسين اللبنانين الليل داخل مبنى الرملان احتجاجاً عى فشل النواب يف انتخاب رئيس جديد للمرة الحادية عرشة.

ورفضت نجاة صليبا وملحم خلف مغادرة القاعة بعد الجولة األخرة من التصويت، وأمضيا الليلة داخل املبنى املظلم.

وانتهت والية الرئيس اللبناين يف 31 أكتوبر/ترشين األول، وكان ينبغي التصويت عى بديل له قبل مغادرته.

لكن األحزاب الطائفية املختلفة يف لبنان مل تتفق بعد عى خليفة له.

وقالــت نجــاة صليبــا لبــي يب يس "مل يحــاول أحــد إبعادنــا. عــى العكــس مــن ذلــك، كان موظفــو الرملــان متعاونــن للغايــة وفتحــوا لنــا غــرف اجتاعــات باإلضافــة 

إىل قاعــة الجمعيــة العامة".وأضافــت »قضينــا الليــل مــن دون كهربــاء، ألنهــا تنقطــع كل يــوم يف الســاعة 14:30 )12:30 بتوقيــت غرينتــش(. لكننــا تلقينــا الكثــر 

مــن الطعــام مــن مختلــف األشــخاص والنــواب اآلخريــن الذيــن زارونــا«.

وتقــول صليبــا وخلــف، وكالهــا مــن كتلــة قــوى التغيــر التــي دخلــت الرملــان يف االنتخابــات األخــرة، إن اعتصامهــا سيســتمر حتــى يتــم االتفــاق أخــراً عــى رئيس 

جديــد. وهــا يريــدان أن يــأيت زمالؤهــا النــواب ويلتقــون بهــا ملناقشــة املرشــحن املحتملــن.

»هــذا هــو واجبنــا«، تابعــت صليبــا. »ال يشء يف الدســتور يعمــل. النظــام الســيايس يف لبنــان يف حالــة مــن الجمــود والجــدران بــن األحــزاب أصبحــت أكــر ســمكاً. 

ليــس لدينــا خيــار ســوى الجلــوس والتحــدث لتدمــر هــذه الجــدران التــي تبقــي أمــراء الحــرب يف الســلطة«.

وحتى اآلن، انتهت بالفشل كل جلسة من الجلسات االنتخابية الـ11 لتعين خلف للرئيس السابق ميشال عون.

ويف الجلســة الرملانيــة األخــرة، حصــل املرشــح األكــر شــعبية، ميشــال معــوض، عــى 34 صوتــاً فقــط، أي أقــل بكثــر مــن الـــ86 صوتــاً الالزمــة لالنتقــال إىل جولــة 

ثانيــة. وقــدم 37 نائبــاً أوراق اقــراع فارغــة واســتخدم العديــد مــن النــواب أوراقهــم لالحتجــاج، حتــى أن أحدهــم أدىل بصوتــه لصالــح الســناتور األمريــي بــرين 

ســاندرز.

وميتد فراغ السلطة يف لبنان أيضاً إىل الحكومة. ومل يكن لدى البالد سوى إدارة انتقالية منذ االنتخابات الرملانية يف مايو/ أيار من العام املايض.

وفشــلت األحــزاب الرئيســية يف االتفــاق عــى ائتــالف جديــد، لذلــك اســتمرت الحكومــة الســابقة يف مهامهــا حتــى يتــم التوصــل إىل حــّل. لكــن مــن دون تفويــض 

رســمي، لــن تتمكــن الحكومــة مــن املــي قدمــاً يف التعامــل مــع األزمــة االقتصاديــة الخانقــة يف لبنــان.

ومــع فشــل النــواب مــرة أخــرى يف كــر الجمــود الرئــايس، هــوت العملــة اللبنانيــة إىل مســتوى قيــايس جديــد. وأصبحــت خمســون ألــف لــرة لبنانيــة تســاوي اآلن 

دوالراً واحــداً فقــط يف الســوق املوازيــة بالبــالد أو الســوق الســوداء.

ــة إىل جعــل املــواد األساســية مثــل الغــذاء والوقــود غــر  ــاً عنــد 1500 لــرة مقابــل الــدوالر. وقــد أدى انخفــاض قيمــة العمل ولســنوات، ظــل ســعر الــرف ثابت

ــاين يعيشــون يف فقــر. ــد، وجعــل مــا يقــدر بنحــو 80% مــن الشــعب اللبن ميســورة التكلفــة بشــكل متزاي

   آنا فوسر

    مراسلة الرشق األوسط - يب يب يس
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زيارة عبد اللهيان: فت�ض عن الق�صاء

د.منى فيا�ض 
ــغل  ــبيا، تنش ــاكنة نس ــنة س ــة اآلس ــة ُاللبناني ــت الِرْكَ كان

بتســاليها املعتــادة التــي ميدهــا بهــا تحالــف املافيــا 

ــى  ــاح أعت ــان نج ــه يف لبن ــاق نجاح ــي ف ــيا، الت – امليليش

مافيــات وميليشــيات الكــون. فــكان انشــغال السياســين 

فيــول  اللــه، وبتناتــش  باســيل مــع حــزب  بأالعيــب 

ــة.  ــور النافل ــن األم ــا م ــة وغره ــاء املعطل الكهرب

الســلع، مــن أدويــة  الللبنــاين فينشــغل بتصيــد  أمــا 

يف  ويقــف  واملغشوشــة  املفقــودة  أطفــال،  وحليــب 

ــل  ــات مقومــات عيشــه. وقب ــر للحصــول عــى فت الطواب

هــذا وذاك ينهمــك مبتابعــة أســعار الــدوالر )صعــودا 

أمــا  الســحب.  وســقوف  املنصــة  وتســعر  وهبوطــا( 

الجشــعن مــن تجــار وضعــاف النفــوس مــن البــرش 

الســوداء  الســوق  يف  دوالراتهــم  بتريــف  فيتلهــون 

ويبدلونهــا بــدوالرات مــن آخــر بــدع حاكــم املــرف، مــا 

ســمي منصــة صرفــة، ويربحــون بعــض الــدوالرات التــي 

تلبــي حاجاتهــم إىل حــن عمليــة أخــرى مشــابهة يســمح 

ــان.  ــرف لبن ــم م ــا حاك ــم به له

وأمــوال  تدحرجــه  االنهيــار  يتابــع  الوقــت  هــذا  يف 

إنحاللــه. ولبنــان  ذوبانهــا  املودعــن 

وفجــأة هبــط علينــا خــر قــرب مجــيء قضــاة أوروبيــن 

ــم  ــق حاك ــاد بح ــوال وفس ــض أم ــات تبيي ــق مبلف للتحقي

مــرف لبنــان وبعــض املســؤولن يف عــدد مــن املصــارف. 

فــدب النشــاط وأفاقــت خليــة الزالقــط، وكانــت البحصــة 

ــح الكريهــة.  ــا ذات الروائ التــي عكــرت صفــو بركتن

وهبــت األفــواه واألقــالم: يــا غــرة الديــن، يربــون 

ــة االســتعارية  ــاين وميارســون الهيمن ــة القضــاء اللبن هيب

والحديــث  الخلفيــات  يف  البحــث  وبــدأ  القضائيــة. 

ــزوة  ــام غ ــان أم ــات. لبن ــول والتداعي ــة األص ــن مخالف ع

تتخــذ وجهــا  لوصايــة جديــدة  اســتعارية ويخضــع 

قضائيــا. 

ــة،  أمــام كل »توجــس« يطــال الطبقــة السياســية – املالي

يرتفــع عنــوان »إشــكاليات الســيادة الوطنيــة«! وتبحــث 

ــا يف  ــة ووضعه ــات القضائي ــق البعث ــات لتطوي ــن عقب ع

خانــة الضغــوط السياســية، بعدمــا امتنعــت طيلــة أكــر 

مــن 3 ســنوات إثــر الثــورة، عــن اتخــاذ أي إجــراٍء يحمــي 

ــت أن  ــد. والالف ــح البل ــون مصال ــن ويص ــوق املواطن حق

ــاب مزعــوم  ــن ب ــدم املعرضــن م ــي« تق ــايئ املذهب »الثن

ــاين. ــة عــى القضــاء اللبن ــة األوروبي برفــض الوصاي

نعايــن  العــر،  جرميــة  آثــار  دفــن  املطلــوب  وألن 

التجاهــل الفاقــع لواقــع للتدخــل العلنــي الــذي قــام بــه 

وفيــق صفــا لتهديــد القــايض البيطــار يف الســابق.

أمــا الفــوىض التــي تعــم القضــاء وســلوك املســؤولن 

ــط  ــدل للضغ ــر الع ــا لق ــق صف ــارة وفي ــن، وزي اللبناني

عــى القــايض بيطــار، فــال متــس بســيادة أحــد وال تتســبب 

ــن  ــدث ع ــة يتح ــق املانع ــا. ففري ــا نهائي ــاء عليه بالقض

مؤامــرة قضائيــة أوروبيــة ســتتجاوز مــا لــه عالقــة بتبييض 

األمــوال وعمليــات االختــالس. وأن االوروبيــن يــرون 

»بشــكل غريــب« عــى إثــارة ملــف التحقيقــات يف جرميــة 

تفجــر مرفــأ بــروت عــر »معــر« القضــاء أيضــا.

وكأن لبنــان قــام بــكل مــا عليــه لتحقيــق العدالــة يف 

ــت  ــق تح ــايض التحقي ــل ق ــل عم ــأ ومل يعطّ ــر املرف تفج

ذرائــع شــتى، جميعهــا تــدل عــى خلــل يف عمــل القضــاء. 

ــه  ــه حــزب الل ــق في ــذي يْعلَ ــت الحــرج، ال يف هــذا الوق

ــة  ــراف اللبناني ــى األط ــوار ع ــه الح ــتحالة فرض ــام اس أم

متزايــدا  اعراضــا  ويواجــه  الرئــايس،  مرشــحه  لفــرض 

وزيــر  علينــا  تكــرّم  اللبنــاين،  الشــارع  مــن  ورصيحــا 

خارجيــة إيــران بــكل هيبتــه بزيــارة مل تكــن يف الحســبان؛ 

تــاركا خلفــه شــعبا ثائــرا وغاضبــا ويفتقــر هــو أيضــا إىل 

ــن  ــن بامل ــدا اللبناني ــه؛ واع ــه واحتياجات اساســيات حقوق

ــن  ــر م ــذ أك ــه من ــون ينتظرون ــن ال يزال ــلوى الذي والس

ــرى.  ــة الك ــا للتضحي ــنتن. في س

بعيــد وصولــه، رشب بعــض القضــاة حليــب الســباع 

ــقيقه  ــدم ش ــة ل ــب بالعدال ــون، املطال ــام ن ــوا، ولي وأقف

ولجميــع ضحايــا انفجــار املرفــأ ومطالبــا باســتعادة ميــزان 

العدالــة اللبنانيــة امليــت. جــرم وليــام نــون أنــه »هــدد« 

ــن  ــؤوال ع ــن كان مس ــض م ــدل. وبع ــر الع ــر ق بتفج

ــن  ــات اللبناني ــل مئ ــروت وقت ــة ب ــف مدين ــر نص تفج

ــا نوافــذ قصــور  ــة، مبــا فيه وتكســر زجــاج نصــف املدين

العــدل، احتفــظ بوظائفــه أو أعيــد انتخابــه نائبــا أو بقــي 

ــا.  حــرا طليق

يتــم توقيــف صاحــب الحــق يف الوقــت الــذي يــرك فيــه 

املجــرم حــرا طليقــا. 

فقــط »رسعــة« تحــرك األجهــزة األمنيــة أثــار »إعجابنــا«، 

خصوصــا بعــد أن عايّنــا تقصــر جحافلهــا، التــي مترجلــت 

ــون، يف  ــام ن ــر ولي ــل لتحري ــدات جبي ــى متظاهــري بل ع

ــن  ــال املعتدي ــرك العتق ــا يف التح ــطء حركته ــوب وب الجن

ــال عنــر دوريــة اليونيفيــل!!؟ عــى اغتي

ــخ قضــايئ«  ــف أشــار إىل »ف ــب املحامــي ملحــم خل النائ

نصــب لوليــام نــون ألنــه مل يتــم تبليغــه، عندمــا كان 

ــك يك  ــق. وذل ــا للتحقي ــه كان مطلوب ــدل، أن ــر الع يف ق

ــايل.  ــوم الت ــه يف الي ــض علي يقب

ــا فــكان عــى  ــه أهــايل الضحاي ــذي قــام ب أمــا التحــرك ال

ــذي  ــى ال ــس القضــاء األع ــاع مجل ــل اجت ــة تعطي خلفي

كان يريــد تعيــن قــاض رديــف للقــايض البيطــار للفلفــة 

التحقيــق يف ملــف تفجــر املرفــأ واالنتهــاء مــن كل هــذه 

القضيــة. علــق البعــض: حــول تهمــة االعتــداء عــى 

»قصــور للعــدل«، أنهــا ليســت قصــور عــدل، إنهــا قصــور 

ــه قصــور يف األخــالق. ــدل. أن يف الع

ــا  ــط. إنه ــون فق ــام ن ــف ولي ــألة توقي ــت مس ــا ليس إنه

إشــغال النــاس بــكل مــا يخطــر ببالهــم الســتكال إخضــاع 

ــان. ــة لبن ــداء عــى هوي ــه اعت ــه. إن ــان واحتالل لبن

ــن  ــر م ــوف كب ــياق تخ ــأيت يف س ــان ت ــد اللهي ــارة عب زي

مســار يبــدو لهــم بــدأ يف تدويــل القضيــة اللبنانيــة. جــاء 

لشــّد ركاب الخائفــن واملقّريــن يف املواجهــة، مــن حــزب 

اللــه أو مــن أتباعــه. 

ــد.  ــى أح ــرد ع ــذي ال ي ــايض ال ــجاعة« الق ــا »ش ــن هن م

إنــه خلــل بنيــوي فيــا كان يعــرف بالجمهوريــة اللبنانيــة. 

املطلــوب: إمــا الرضــوخ وإمــا تفجــر لبنــان. 

إنهــا لحظــات مصريــة. وليــس أمــام اللبنانيــن غــال 

ــة.  ــار العدال ــب مس ــال لتصوي ــجاعة والنض ــوف بش الوق

ذكــر القــايض غالــب غانــم يف كتابــه »ايٌــام الٌصفــاء 

والٌضوضــاء«  باملراجعــات التــي تقدمــت بهــا الدولــة 

كان  والتــي  الدولــة  شــورى  مجلــس  أمــام  اللبنانيــة 

رءيســها ومــن إحــدى هــذه املراجعــات التــي اردت 

القــايض  كتــاب  يف  جــاءت   كــا  اذكرهــا حرفيــاً   ان 

. الخليــوي  رشكتــي  ضــد  الدولــة  مراجعــة   غالــب ، 

»بتاريــخ 31 -7 -1994 تقدمــت الدولــة اللبنانيــة مبراجعة 

 libancel أمــام مجلــس شــورى الدولــة بوجــه رشكــة

ــس  ــام املجل ــت أم ــخ 29 -8-2000 تقدم ش.م.ل ،وبتاري

بوجــه رشكــة ftml ش.م.ل. وقــد رمــت يف  مبراجعــة 

املراجعــن اىل أبطــال البنــد التحكيمــي الــوارد يف العقدين 

املوقعــن مــع الرشكتــن املشــغلتن للهاتــف الخليــوي 

 لعــدم جــواز  إدراج بنــود تحكيميــة يف العقــود اإلداريــة. 

يف  األوىل  الغرفــة  أصــدرت   2001  -  7-17 بتاريــخ 

الرءيــس  مــن  املؤلفــة  الدولــة  شــورى  مجلــس 

نــر  يوســف  واملستشــارين  غانــم  غالــب 

بابطــال  فيهــا  قضــت  قراريــن  املجــذوب  وطــارق 

. العقديــن  كل  يف  الــوارد  التحكيمــي   البنــد 

جــاء هــذان القراريــن منســجمن انســجاما تامــا مــع 

ــوايل  ــذ ح ــتقر من ــة املس ــورى الدول ــس ش ــاد مجل اجته

مجلــس  اجتهــاد  مــع  منســجمن  و  قــرن  النصــف 

ــا  اإلداري  ــه قضاٌون ــتانس ب ــذي يس ــي ال ــة الفرن الدول

يف حــاالت كثــرة فضــال عــا حمــاله مــن خصوصيــة 

. املجلــس  إليهــا  انتهــى  التــي  النتيجــة   رســخت 

يف  وازن  فريــق  ايل  طلــب  القراريــن  صــدور  قبــل 

مــع  تعاطفــا  امكــن  اذا  املراجعتــن  ارد  ان  الدولــة 

الرشكتــن .فهمــت مــن كالمــه ان الدولــة التــي تقدمــت 

ــا تســتطيع  ــه انه ــو تخرهــا، واجبت ــى ل بالدعــوى  تتمن

االنقســام  ان  فاعلمنــي  شــاءت،  اذا  عنهــا  ترجــع  أن 

املجلــس أصــدر  الســيايس يحــول دون ذالــك ولكــن 

ــة . ــية اللبناني ــة  السياس ــرق يف الدوام ــا غ ــه دومن  قراري

بعــد صــدور القراريــن شــنت حملــة منظمــة غــر علميــة 

عــى القراريــن .يف الجامعــة ،كنــا قــد تلقنــا القواعــد 

العامــة يف القانــون االداري عــر محــارضات تــوىل مؤلفهــا 

الحقــا رئاســة مجلــس شــورى الدولــة .انطالقــا مــن هنــاك 

عرفنــا أن البنــود التحكيميــة املدرجــة يف العقــود اإلداريــة 

تكــون باطلــة يف ظــل نظامنــا القانــوين .ومل يحــد اي مــن 

املهتمــن عــن هــذا الــرأي الثابــت باإلجــاع يف االجتهــاد 

ــه ،الرئيــس األســبق للمجلــس  والفقه.ولكــن اســتاذنا ذات

،أدىل بتريــح لجريــدة يوميــة وضعته يف صــدارة صفحتها 

األوىل، ذهــب فيــه اىل ان أبطــال البنــد التحكيمــي يف 

 العقــد اإلداري هــو بدعــة قانونيــة. أجــل، هــو ذاتــه ....

بعــد تعديــل املــادة 763 مــن قانــون أصــول املحاكــات 

املدنيــة ،بالقانــون رقــم 440 /2002 ،بــات ممكنــا لجــوء 

ــرشوط  ــم ب ــام اىل التحكي ــون الع ــة وأشــخاص القان الدول

ــس  ــن مجل ــدر ع ــوم  يص ــه مبرس ــد اجازت ــددة وبع مش

ــدد يف  ــذي يتش ــل ال ــذا التعدي ــن دالالت ه ــوزراء. وم ال

قبــول البنــد التحكيمــي يف العقــد االداري ان مجلــس 

كان  الدولــة  شــورى 

يف  صــواب  عــى 

وان  موقفــه 

يف  التحكيــم 

د  لعقــو ا

يــة  ر ا د إل ا

يكــن  مل 

ال  مقبــو

ــد  .وبع

ايضــا  ذالــك 

،تلطــف الرءيــس الشــهيد 

رفيــق الحريــري وقــال يل :« كنتــم 

ــعت  ــك س ــل ذال ــن، والٌج ــق يف القراري ــى ح ع

الحكومــة اىل تعديــل القانــون ليغــدو التحكيــم متاحــا يف 

العقــود اإلداريــة. » وأضــاف الرئيــس الحريــري : » ان 

ــة سياســية  ــي اشــتعلت بوجهكــم هــي حمل ــة الت الحمل

ال قانونيــة ....«حملــة سياســية فهمنــا؟ .ولكــن مــا شــأن 

ــة فيهــا ؟لعــل هــذا  رئيــس ســابق ملجلــس شــورى الدول

الشــطر مــن البيــت الشــعري الســائر عــى كل شــفة 

 ولســان يفــي بالغــرض :« ان اللبيــب مــن اإلشــارة يفهم ».

،بحكــم  الحكومــة  ،ان  املطــاف  نهايــة  يف  واملؤســف 

ــن  ــدور القراري ــل ص ــن قب ــخت العقدي ــلطتها، فس س

نــرش  بعــد  مســبقا  نتيجتهــا  استشــفت  اللذيــن 

الرســمية،  الجريــدة  يف  املقــرر  املستشــار  تقريــر 

وهــي آليــة ال مفــر منهــا يف القانــون .وقــد تســبب 

طائلــة.  ماليــة  مبالــغ  الرشكتــن  باعطــاء   الفســخ 

الدولــة  شــورى  مجلــس  كان  ســبق،  مــا  كل  يف 

العــام  املــال  عــى  الحفــاظ  يف  استبســل  الــذي 

اَخــر.....«  واٍد  ،يف  الدولــة  والسياســة،بل  واٍد،   يف 

امــا املراجعــات األخــرى كانــت مراجعــة الرابطــة املارونية 

ــام  ــادر ع ــس  الص ــوم التجني ــاً  مبرس ــة طعن ــد الدول ض

1994 ،مراجعــة جمعيــة الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات 

ــوة إىل  ــوم الدع ــة مبرس ــة املتعلق ــة واملراجع ــد الدول ض

ــة يف املــن الشــايل ــة الفرعي ــات النيابي االنتخاب

ثقافة-كتاب-اآراء

حليم كرم
halimgkaram@yahoo.ca
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مــع دخــول حظــر الديــزل واملنتجــات البروليــة الروســية حيــز التنفيــذ 
ــط  ــرشق األوس ــتكون دول ال ــل، س ــباط املقب ــن فراير/ش ــس م يف الخام
البروليــة عــى موعــد مــع تعزيــز موقعهــا داخــل ســوق الطاقــة 
األوروبيــة، وقــد تكــون "املســتفيَد األكــر" مــن القــرار، وفــق مــا ذكــره 

موقــع Middle East Eye الريطــاين.
املوقــع الريطــاين أوضــح يف تقريــر نــرشه األربعــاء 18 يناير/كانــون الثــاين 
2023، أن دول املنطقــة ســتعتمد يف ذلــك عــى مصايف التكريــر الجديدة، 
ــن  ــتصلها م ــي س ــة الت ــحنات اإلضافي ــز، والش ــرايف املمي ــا الجغ وموقعه

املنتجــات الروســية.
 ، Citigroupإذ تحــدث إيــد مــورس، املديــر العاملــي ألبحــاث الســلع يف
إىل موقــع Middle East Eye الريطــاين قائــالً: "مــن الواضــح أن الــرشق 
ــية  ــواد الروس ــتبدال امل ــباق اس ــر يف س ــح األك ــيكون الراب ــط س األوس
املتجهــة إىل أوروبــا. وستســتفيد دول الــرشق األوســط مــن األمــر أكــر 

باســتراد املــواد الروســية إىل بالدهــا."
سيطرة دول الخليج عى أسواق النفط

حلــت دول الخليــج محــل روســيا يف أســواق النفــط الخــام عــن طريــق 
ــوز  ــكو للف ــا موس ــا تصارعه ــا، بين ــا إىل أوروب ــه مبيعاته ــادة توجي إع
ــق األســعار املخفضــة.  ــن يف آســيا عــن طري ــج التقليدي ــن الخلي بزبائ

نتيجــًة  العامليــة  الطاقــة  أوراق تجــارة  ترتيــب  إعــادة  تــأيت  بينــا 
ــرة  ــوم األخ ــبب هج ــيا، بس ــى روس ــة ع ــة املفروض ــات الغربي للعقوب

عــى أوكرانيــا.
ــج إىل  ــن الخلي ــررة م ــات املك ــام واملنتج ــادرات الخ ــت ص ــد ارتفع فق
ــاً  ــوق بحث ــا للس ــح أوروب ــع مس ــن م ــع 2023، بالتزام ــا يف مطل أوروب
ــزل، وزيــت  ــل الدي عــن مورديــن جــدد. وشــملت القامئــة منتجــات مث

ــاً. ــات أيض ــود النفاث ــود، ووق الوق
ــاً  يف أول 12 يومــاً مــن 2023، صــّدرت اإلمــارات 133 ألــف برميل/يومي
ــا يف شــهر  ــا، لتســجل أعــى معدالته ــرول ومشــتقاته إىل أوروب ــن الب م
ــل  ــي حص ــات الت ــب البيان ــام 2017، بحس ــذ ع ــاين من ــون الث يناير/كان

  Kpler.ــة ــن رشك ــع الريطــاين م ــا املوق عليه
بينــا ســجلت الســعودية يف الفــرة نفســها صــادرات تقــدر بنحــو 282 
ألــف برميل/يوميــاً، متفوقــًة بذلــك عــى املعــدالت التــي تســجلها عــى 

مــدار الشــهر نفســه عــادًة منــذ عــام .2019
الكويت والسعودية أكر املستفيدين

ــدول  ــة لل ــزل فرصــًة مواتي ــل حظــر الدي ــع الريطــاين، ميث حســب املوق
الخليجيــة، حيــث يــأيت بالتزامــن مــع اســتعدادها إلطــالق العديــد مــن 
ــايل  ــعٍ مث ــداً مبوق ــت تحدي ــع الكوي ــدة. وتتمت ــة الجدي ــايف الضخم املص

 Citigroup.ــة ــن مجموع ــورس م ــاً مل ــن الحظــر، وفق لالســتفادة م
ــة  ــزور النفطي ــاة ال ــاج يف مصف ــم اإلنت ــرة حج ــة الصغ ــد الدول إذ تزي
الجديــدة، التــي تعــد مــن أكــر املصــايف النفطيــة يف العــامل. ومــن املتوقع 
أن تحظــى املصفــاة بســعٍة كافيــة ملعالجــة 615 ألــف برميــل مــن الخــام 

يوميــاً عندمــا تعمــل بكامــل طاقتهــا. وشــحنت الكويــت دفعتهــا األوىل 
مــن وقــود النفاثــات إىل املصفــاة يف نوفمر/ترشيــن الثــاين.

ــل  ــن أج ــدة م ــر الجدي ــعة التكري ــتعدون بس ــم مس ــورس: "إنه ــال م ق
بيــع الديــزل ألوروبــا… واالســتحواذ النشــط عــى حصــٍة مــن الســوق". 
ــن  ــاً م ــا يف أول 12 يوم ــي ألوروب ــزل الكويت ــات الدي ــر إىل مبيع وبالنظ
الشــهر الجــاري، ســتتضح لنــا الكيفيــة التــي انتهــزت بهــا دول الخليــج 
ــادة  ــك لزي ــة، وذل ــة العاملي ــل ســوق الطاق الفرصــة الناتجــة عــن تعطي

ــا. صادراته
حيــث اســتقر حجــم صــادرات الديــزل الشــهرية مــن الكويــت إىل 
أوروبــا عنــد 59 برميالً/يوميــاً حتــى يــوم 12 يناير/كانــون الثــاين، أي مــا 
ــام  ــة أضعــاف املعــدالت املســجلة طــوال الشــهر نفســه ع ــادل ثالث يع
2022. بينــا كان حجــم صــادرات العــام الجــاري أكــر بنحــو 900% مــن 

 Kpler.ــب ــام 2021، بحس ــاين ع ــون الث ــادرات يناير/كان ص
مــن ناحيتهــا، تزيــد الســعودية إنتــاج مصفــاة جــازان التــي مــن املتوقــع 
أن تنتــج أكــر مــن 200 ألــف برميــل ديــزل يوميــاً، وذلــك عندمــا تصــل 

إىل ســعة التشــغيل الكاملــة يف وقــٍت الحــق مــن العــام الجــاري.
أمــا مصفــاة الدقــم العانيــة فمــن املقــرر افتتاحهــا أواخــر عــام 2023. 
ــط  ــر النف ــى تكري ــلطنة ع ــدرة الس ــتزيد ق ــا س ــون إنه ــول املحلل ويق
ــدار  ــك مبق ــود األخــرى، وذل ــزل وأشــكال الوق ــه إىل الدي ــام وتحويل الخ

ــاً. ــف برميل/يومي ــو 200 أل نح
دول الرشق األوسط تستغل الوضع

املنتجــات  ميكنهــا رشاء  األوســط  الــرشق  دول  إن  املحللــون  يقــول 
الروســية املنبــوذة بســعٍر زهيــد، ثــم إعــادة تصديرهــا مــرًة أخــرى، مــا 
ــزاً لالســتفادة مــن طــريف الحظــر الوشــيك. ــح املنطقــة موقعــاً متمي مين

إذ انقضــت الســعودية عــى زيــت الوقــود الــرويس الرخيــص يف الصيــف 
املــايض، وعمــدت إىل تصديــر نفطهــا الخــام -الــذي تســتخدمه يف 

ــى. ــل أســعار أع ــادًة- مقاب ــة ع ــا املحلي احتياجاته
انضمــت مــر إىل اللعبــة أيضــاً، رغــم كونهــا مــن منتجــي النفــط 
ــات  ــرة كمي ــتوردت القاه ــث اس ــعودية. حي ــًة بالس ــن مقارن املتواضع
قياســية مــن الوقــود وزيــت األفــران الــرويس خــالل العــام املــايض، ثــم 

ــعودية.  ــه إىل الس ــرة من ــات كب ــر كمي ــادت تصدي أع
ــتورد  ــود املس ــك الوق ــن ذل ــزءاً م ــتهلكت ج ــر اس ــن أن م ــالً ع فض
محليــاً، حتــى تفتــح املجــال أمــام تصديــر مزيــد مــن غازهــا الطبيعــي.

االستفادة من منشآت التخزين
أوضــح املحللــون والتجــار أن دول الــرشق األوســط التــي متتلــك منشــآت 
تخزيــن كــرى تتمتــع بأفضــل موقــع لالســتفادة مــن عمليــات الشــحن 

العابــر. 
حيــث متتلــك مــر منصــات يف موانــئ العــن الســخنة وســيدي كريــر، 
أمــا اإلمــارات فلديهــا مينــاء الفجــرة. بينــا نقلــتLukoil ، رشكــة 
ــة إىل ديب يف  ــا التجاري ــة، عملياته ــة العمالق ــية الحكومي ــة الروس الطاق

ــايض. ــام امل الع
ــا: "ميكنــك  ــح، قــال كاتون ــريك الشــهر للمل ــاخ ال يف إشــارٍة إىل رش الطب
عمليــاً أن تأخــذ شــحنًة مــن الديــزل الــرويس إىل الجزائــر أو مــر، ثــم 
ــة أخــرى عــى طريقــة شــيف  ترشــها بقطــرات صغــرة مــن ديــزل دول

ــن تعــود تلــك الشــحنة روســيًة بعدهــا." ــح. ول املل
"حتى يضمنوا قدرتنا عى دخول السوق"

مُيكــن أن تنجــذب تركيــا إىل إمكانيــة جنــي عائــدات مربحــة مــن إعــادة 
تعبئــة املنتجــات الروســية أيضــاً، بعــد أن بــرزت بالفعــل كواحــدٍة مــن 

أكــر املشــرين للنفــط الــرويس املنبــوذ.
إذ صــّدرت روســيا 175 ألــف برميــل مــن الديــزل إىل تركيــا يوميــاً 
ــذ  ــايس مل يحــدث من ــم قي خــالل شــهر ديســمر/كانون األول، وهــو رق
عــام 2018، بحســب .Kpler لكــن مدخــول الديــزل الــرويس ال يتوافــق 
مــع االرتفــاع املســجل يف صــادرات الديــزل الركيــة، رغــم أن الوضــع قــد 
يتغــر مــع تدفــق مزيــد مــن الديــزل الــرويس عــى تركيــا خــالل الشــهر 

الجــاري.
بينــا قــال غريغــوري غــوس، خبــر سياســات الــرشق األوســط بجامعــة 
تكســاس إيــه آنــد إم: "ال أرى تركيــا قــادرًة عــى لعــب دور الوســاطة يف 

رشاء النفــط واملنتجــات الروســية الرخيصــة."
ــي دول  ــيك ه ــر الوش ــن الحظ ــتفيدين م ــر املس ــوس أن أك ــح غ أوض
ــور  ــا كمح ــيعزز" مكانته ــر "س ــة، ألن الحظ ــة التقليدي ــج النفطي الخلي
أســايس لســوق النفــط العامليــة. ورمبــا يــؤدي ذلــك التطــور إىل تداعيــات 
االتحــاد األورويب  بالتزامــن مــع تحــركات  جيوسياســية واقتصاديــة، 

ــة. ــة العربي ــة امللكي ــع األنظم ــه م ــق عالقات لتعمي
ــاٍس ملــدى  ــة مقي ــا مبثاب ــة يف أوروب ــار االســتثارات الخليجي ميكــن اعتب
ــات  ــه تدفق ــادة توجي ــهد إع ــذي سيش ــد، ال ــر الجدي ــتمرارية الع اس

ــود. الوق
ــت  ــث كان ــادًة. حي ــا ع ــن أوروب ــاد ع ــج إىل االبتع ــدت دول الخلي وعم
تراهــا كســوق طاقــة متدهــورة، مــع ســكان متقدمــن يف العمــر، 
ــك عــى النقيــض مــن آســيا.  وأهــداف طموحــة للطاقــة النظيفــة، وذل
ــود  ــتثارات الوق ــى اس ــود ع ــن القي ــداً م ــا مزي ــت أوروب ــا فرض بين
ــى  ــن ع ــر الطرف ــرويس أج ــوم ال ــن الهج ــا. لك ــن جانبه ــوري م األحف

ــارها. ــس مس عك
يف أكتوبر/ترشيــن األول، قــال وزيــر الطاقــة الســعودي األمــر عبــد 
العزيــز بــن ســلان، إن اململكــة تســتهدف زيــادة مبيعاتهــا إىل أوروبــا.
ــات  ــن الحكوم ــد م ــع العدي ــل م ــن نتعام ــر: "نح ــح الوزي ــث أوض حي
ومنهــا عــى ســبيل املثــال حكومــات أملانيــا، وبولنــدا، وجمهوريــة 
التشــيك، وكرواتيــا، ورومانيــا، وغرهــا. ومتــر تلــك الــدول حاليــاً مبرحلــة 
إزالــة االختناقــات يف سالســل وأنظمــة توريدهــا؛ حتــى يضمنــوا قدرتنــا 

ــوق." ــول الس ــى دخ ع

دول ال�صرق الأو�صط امل�صتفيد الأكرب.. فهل هي جاهزة لتعوي�ض 
منتجات الطاقة الرو�صية بعد حظرها
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الذكاء ال�صطناعي ال�صيني يخيف اأمريكا..
 مدير FBI ي�صرح ما تخ�صاه وا�صنطن

ــتوفر  ــي FBI، كريس ــدرايل األمري ــات الفي ــب التحقيق ــر مكت ــال مدي ق
راي، الخميــس 19 يناير/كانــون الثــاين 2023، إنــه »قلــق للغايــة« بشــأن 
برنامــج الــذكاء االصطناعــي للحكومــة الصينيــة، مشــراً إىل أنــه »ال يلتــزم 

بســيادة القانــون«، بحســب مــا نرشتــه وكالــة AP األمريكيــة. 
وخــالل حديثــه يف جلســة نقاشــية باملنتــدى االقتصــادي العاملــي يف 
ــي  ــذكاء االصطناع ــن لل ــات بك ــال راي إن طموح ــويرا، ق ــوس بس داف
»بُنيــت عــى نجاحــات ضخمــة والبيانــات الحساســة التــي متــت رسقتهــا 

عــى مــر الســنن«.
وأشــار راي إىل أنــه يف حــال تُركــت بكــن دون رادع، فإنــه ميكنهــا 
اســتخدام تطــورات الــذكاء االصطناعــي لتعزيــز عمليــات القرصنــة 
ــا. ــالد وخارجه ــل الب ــن داخ ــع املعارض ــة وقم ــة الفكري ــة امللكي ورسق

وأضــاف راي أن »هــذا أمــر نشــعر بقلــق عميــق حيالــه. أعتقــد أن كل 
شــخص هنــا يجــب أن يشــعر بقلــق عميــق حيالــه«.

وتابــع أن »الــذكاء االصطناعــي مثــال كالســيي عــى التكنولوجيــا، حيــث 
ينتابنــي نفــس رد الفعــل يف كل مــرة… ميكننــا فعــل ذلــك؟ ثــم أفكــر، 

يــا إلهــي، ميكنهــم فعــل ذلــك«.
ــي  ــاوف. فف ــذه املخ ــل ه ــن مث ــون ع ــؤولون أمريكي ــّر مس ــا ع لطامل
مســؤولو  أصــدر  املثــال،  ســبيل  عــى   ،2021 األول  أكتوبر/ترشيــن 
ــرات بشــأن طموحــات  ــات املتحــدة تحذي مكافحــة التجســس يف الوالي
الصــن يف مجــال الــذكاء االصطناعــي كجــزء مــن جهــد متجــدد إلعــالم 
رجــال األعــال التنفيذيــن واألكادمييــن واملســؤولن الحكوميــن املحليــن 
الخــرة يف  أو  الصينــي  االســتثار  قبــول  والدوليــن بشــأن مخاطــر 

ــية. ــات الرئيس الصناع
ــي  ــذكاء االصطناع ــة لل ــت لجن ــام، حث ــك الع ــن ذل ــابق م ــت س ويف وق
ــك شــميدت،  ــذي الســابق لرشكــة »جوجــل«، إري ــر التنفي ــادة املدي بقي
الواليــات املتحــدة عــى تعزيــز مهاراتهــا يف الــذكاء االصطناعــي ملواجهــة 
للــذكاء  أســلحة »ممكنــة  الســعي وراء  عــر  ذلــك  الصــن، مبــا يف 

االصطناعــي«.
تنافس محتدم بن القوتن 

وتقــف الواليــات املتحــدة يف خضــم منافســة عاليــة املخاطــر مــع الصــن 
للهيمنــة عــى املوجــة التاليــة مــن االبتــكار التكنولوجــي. 

ــاط  ــية إلحب ــة دبلوماس ــدة حمل ــات املتح ــت الوالي ــام 2019، كثف يف ع
محاولــة الصــن للهيمنــة عــى البنيــة التحتيــة للجيــل الخامــس يف 
ــواوي وزد يت  ــا ه ــت رشكت ــد أن قام ــن إال بع ــك مل يك ــن ذل ــامل. لك الع
ــن  ــن الغربي ــاف املنافس ــة بإضع ــن الدول ــان م ــان املدعومت إي الصينيَّت
ــاالت  ــبكات اتص ــف يف ش ــدو، املواق ــا يب ــى م ــززت، ع ــين، وع الرئيس
ــر.  ــع املعاي ــات وض ــال بهيئ ــراق املج ــدة، وإغ ــات املتح ــاء الوالي حلف
يف عــام 2021، قدمــت لجنــة األمــن القومــي للــذكاء االصطناعــي 
ــادة  تقريرهــا النهــايئ، داعيــة إىل اتبــاع نهــج شــامل للحفــاظ عــى القي
األمريكيــة يف التعليــم والبحــث والتطبيقــات يف الــذكاء االصطناعــي، 
مــا يعنــي ضــخ املاليــن يف اســتثار اتحــادي جديــد وتركيــز حكومــي 
ــن إطــالق  ــنوات م ــع س ــد أرب ــر صــدر بع ــذا التقري ــن ه مســتدام. لك

الصــن بالفعــل اســراتيجيتها الوطنيــة بشــأن الــذكاء االصطناعــي، والتــي 
ــة  ــرشكات الوطني ــد ال ــد، وتحدي ــل الجدي ــن التموي ــارات م ــدت ملي ول
الرائــدة، ودمــج الــذكاء االصطناعــي يف اســراتيجية االندمــاج العســكري 

ــن.  ــدين يف بك وامل
ــكاد.  ــتقبل إال بال ــاح يف املس ــًة للنج ــس وصف ــي لي ــج التفاع ــذا النه ه
تحتــاج الواليــات املتحــدة إىل الفــوز يف ســاحات املعــارك التقنيــة هــذه، 
والتأكــد مــن أنهــا لــن تُفاَجــأ مــرة أخــرى. حتــى مــع األخــذ يف االعتبــار 
الخطــوات املهمــة التــي اتخذتهــا واشــنطن يف الســنوات الثــالث املاضيــة، 
ــة إن الواليــات املتحــدة اآلن يف وضــع  ــول بــأي ثق مــن الصعــب الق
أفضــل أو منظمــة للمنافســة طويلــة األمــد. ال ميكــن لواشــنطن الجلــوس 
والســاح لبكــن باكتســاب ميــزة يف الجولــة التاليــة مــن التقنيــات 
الناشــئة، والتــي ســتتجاوز املجــال الرقمــي لتشــمل التكنولوجيــا الحيويــة 

والتصنيــع الــذيك واألســاليب الجديــدة إلنتــاج الطاقــة وتخزينهــا.

ــدى  ــن م ــه الص ــت الي ــذي زصل ــور  ال ــس التط يعك
ــة  ــن جه ــدة م ــات املتح ــن الوالي ــراع ب ــخونة ال س
وبــن روســيا والصــن مــن جهــة أخــرى، وكان تقريــر 
ملجلــة نيوزويــك األمريكيــة أواخــر مايو/أيــار املــايض 
الروبوتــات  مــن  جيشــاً  تبنــي  »روســيا  بعنــوان 
العســكرية وتســاعدها تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعي 
ــاع  ــن ارتف ــف ع ــد كش ــك« ق ــى ذل ــن ع ــن الص م
وتــرة التعــاون بــن موســكو وبكــن يف ذلــك املجــال.
تقريــر املجلــة األمريكيــة مل يكــن تحليــالً أو آراء 
لخــراء عســكرين، بــل دراســة أعدهــا مركــز التحليــل 
البحــري )CAN( وهــي منظمــة أمريكيــة بحثيــة 
روســيا  إعطــاء  رصــدت  ربحيــة،  غــر  وتحليليــة 
لألولويــة للــذكاء االصطناعــي يف جهــود تحديــث 

قدراتهــا العســكرية.
»االســراتيجين  فــإن  املركــز،  لتقريــر  ووفقــاً 
ــاً خاصــاً إلنشــاء  ــون اهتام ــروس يول ــكرين ال العس
مــا يســمى »التفــوق املعلومــايت يف ســاحة املعركــة«. 
بالــذكاء االصطناعــي  املعــززة  التكنولوجيــا  وتعــد 
يف  املتاحــة  البيانــات  اســتخدام  إمكانيــة  بإتاحــة 
ســاحة املعركــة اليــوم لحايــة القــوات الروســية 

وحرمــان العــدو مــن هــذه امليــزة«. 
ــن هــي  ــاً لألمريكي ــر قلق ــت النقطــة األك ــا كان ورمب
»رشيــكاً  أصبحــت  بكــن  أن  إىل  التقريــر  إشــارة 

رئيســياً لروســيا يف مجــال التقنيــات الحديثــة بشــكل 
ــص  ــي بشــكل خــاص«. وخل ــذكاء االصطناع ــام وال ع
التقريــر إىل وجــود تعــاون رويس صينــي متســارع 

ــة. ــلحة الروبوتي ــن األس ــة م ــانة مرعب ــاء ترس إلنش
ــر  ــر األمريــي تريحــات لوزي وســبق صــدور التقري
إن  فيهــا  قــال  شــويغو  ســرغي  الــرويس  الدفــاع 
موســكو بــدأت يف إنتــاج روبوتــات قتاليــة – أي 
مخلوقــات رهيبــة مصطنعــة قــادرة عــى القتــال 

مبفردهــا.
وأكــد شــويغو بــدء اإلنتــاج الضخــم للروبوتــات 
ــط،  ــة فق ــات تجريبي ــاك عين ــد هن ــة: »مل تع القتالي
ــال  ــالم الخي ــاً يف أف ــا حق ــات ميكــن عرضه ــل روبوت ب
القتــال  عــى  قادريــن  يكونــون  عندمــا  العلمــي 
مبفردهــم«. وأضــاف شــويغو أن تطويــر »أســلحة 

ــع. ــاق واس ــى نط ــري ع ــد« يج الغ
هــل تدفــع سياســات واشــنطن لتحالــف بــن موســكو 

وبكن؟
هــذه التقاريــر الخاصــة بالتوســع يف إنتــاج روبوتــات 
قتاليــة فتاكــة مــن جانــب الــدول الثــالث يثــر القلــق 
بشــأن مــا ميكــن أن يــؤدي إليــه ذلــك مــن اشــتعال 
االصطناعــي،  الــذكاء  عــى  قائــم  تســلح  ســباق 
خصوصــاً أن دوالً أخــرى بالفعــل تطــور تلك األســلحة.

ــدة  ــات املتح ــكريون يف الوالي ــادة العس ــعى الق ويس

الرغــم مــن  العســكرية، عــى  لزيــادة موازنتهــم 
ــة  ــاً مــن فرضي ــاً، انطالق ــة األضخــم عاملي ــا امليزاني أنه
ــات  ــال الروبوت ــي ورويس يف مج ــوق صين ــود تف وج
العســكرية، دون أن تكــون هنــاك أدوات محايــدة 

ــة. ــك الفرضي ــد تل لتأكي
ــدو  ــت، يب ــكري البح ــق العس ــن الش ــداً ع ــن بعي لك
ــك  ــدن ال متتل ــو باي ــة ج ــة برئاس أن اإلدارة األمريكي
ــا  ــم أهدافه ــد أه ــق أح ــة لتحقي ــراتيجية واضح اس
وهــو ضــان عــدم تحــول التعــاون الــرويس الصينــي 
إىل تحالــف عســكري، بحســب تقاريــر أمريكيــة 
ركــزت عــى ذلــك الهــدف قبــل القمــة التــي جمعــت 
الشــهر  بوتــن  فالدميــر  الــرويس  ونظــره  بايــدن 

ــف. ــايض يف جني امل
ــلط  ــد س ــة ق ــة Politico األمريكي ــر ملجل وكان تقري
ــن  ــج ع ــد ينت ــا ق ــدن م ــاوف باي ــى مخ ــوء ع الض
عالقــة الصداقــة بــن بوتــن ونظــره الصينــي يش 
جــن بينــغ إذا مــا حــدث تحالــف كامــل بــن بكــن 
مستشــاري  أن  كيــف  التقريــر  ورصــد  وموســكو. 
بايــدن قدمــوا لــه تقاريــر اســتخباراتية تفصيليــة 
ــزء  ــن، كج ــيا والص ــن روس ــة ب ــة العالق ــول طبيع ح
مــن االســتعداد لقمــة جنيــف مــع بوتــن، التــي 

عقــدت منتصــف يونيو/حزيــران املــايض.

اأين و�صل تفوق رو�صيا وال�صني يف الروبوتات املقاتلة؟
هل ي�صتعل �صباق ت�صليح خا�ض بالروبوت القاتل؟
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فو�صىتع�صف مب�صت�صفيات العامل  هل ن�صهد نهاية احلقبةالذهبية؟ 
ــة خــالل تفــي جائحــة  ــرات جذري ــأرسه تغي ــامل ب شــهدت مستشــفيات الع
كوفيــد-19، تخللتهــا عمليــات إغــالق تامــة هدفــت أساســا إىل تخفيــف 
الضغــوط عــى القطاعــات الصحيــة وإتاحــة املجــال لبنــاء القــدرات، لكــن، يف 
نهايــة املطــاف، مل تتــم االســتفادة مــن هــذا الحجــم االســتيعايب، وفقــا لتقريــر 

نرشتــه مجلــة »ذا إيكونوميســت«. 
وأغلقــت مستشــفيات »نايتنجيــل« الســبعة يف بريطانيــا أبوابهــا بعــد أن 
اســتقبلت عــددا قليــال فقــط مــن املــرىض، وشــهد العديــد مــن املستشــفيات 

ــه. ــر ذات ــة األم ــة األمركي امليداني
 ،»Health Policy« ــة ــا مجل ــا، نرشته ــة أوروب ــول تجرب ــة ح ــدت دراس ووج
مثــاال واحــدا فقــط ملستشــفى شــهد عــدد مــرىض بكوفيــد أكــر مــن شــاغي 
أرسّة العنايــة املركــزة، يف منطقــة لومبــاردي اإليطاليــة، يف 3 أبريــل مــن عــام 

 .2020
لكــن هنــاك تقاريــر اآلن حــول املستشــفيات املكتظــة يف الصــن، مــع خــروج 
البــالد مــن عزلهــا الصحــي مبوجــة كبــرة مــن اإلصابــات، إال إن مــن الســابق 
ألوانــه معرفــة مــا إذا كانــت هــذه أمثلــة معزولــة أم أنهــا متثــل فشــال منهجيــا 

أوســع، وفقــا لتقريــر املجلــة.
أمــا خــارج الصــن، مل يعــد فــروس كوفيــد عــى رأس أولويــات النــاس، ومــع 
ذلــك، يشــر التقريــر، الــذي اســتعان بآخــر اإلحصائيــات الرســمية والبيانــات 
العامــة باإلضافــة إىل املستشــفيات الفرديــة، إىل أن أنظمــة الرعايــة الصحيــة يف 
الــدول املتقدمــة أصبحــت أقــرب إىل االنهيــار أكــر مــن أي وقــت مــىض منــذ 

أن بــدأ املــرض يف االنتشــار. 
ويف بريطانيــا وصفــت املجلــة أن الخدمــة الصحيــة الوطنيــة )NHS(، املــزود 

الــذي تديــره الدولــة يف البــالد، يعــد »يف حالــة يــرىث لهــا«.
ــن  ــاين م ــخص يع ــار ش ــرة انتظ ــت ف ــارشة، كان ــاء مب ــل الوب ــه قب ــرت أن وذك
مشــكلة طبيــة تتطلــب اهتامــا عاجــال ولكــن ليــس فوريــا، وهــي فئــة تشــمل 
الســكتات الدماغيــة والنوبــات القلبيــة، يف املتوســط 20 دقيقــة للحصــول عــى 
ســيارة إســعاف، أمــا اآلن فهــم ينتظــرون أكــر مــن ســاعة ونصــف، مشــرة إىل 
أن الفــرة الفاصلــة بــن قــرار اإلدخــال ووصــول املريــض إىل جنــاح املستشــفى 

قفــز بصــورة كبــرة بعــد الجائحــة. 
ويف دول أخــرى، ذكــر مســح لــآراء حــول نوعيــة الرعايــة الطبيــة، أجرتــه رشكــة 
»Ipsos«، أن املــرىض حــول العــامل يف وضــع »ســيئ«، وأكــد أن معظــم ســكان 
ــة يف عــام  ــة الطبي دول مجموعــة العرشيــن أبــدوا عــدم رضاهــم هــن الرعاي
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ويف بريطانيــا، انخفضــت نســبة الرضــا عــن الرعايــة الصحيــة مبقــدار خمــس 

نقــاط مئويــة، ويف كنــدا عــرش نقــاط ويف إيطاليــا 12 نقطــة. 
إصابــات  أثــرت  التــي  إيطاليــا،  املستشــفيات يف  أن  إىل  املجلــة  وأشــارت 
ــاال  كوفيــد-19 تأثــرا جســيا بقطاعهــا الصحــي يف بدايــة 2020، وأخــذت مث
البيانــات املســتمدة مــن مستشــفى »Pope John XXIII« يف مدينــة برماغــو، 
ــة أعــوام انتــرشت فيهــا صــور  ــل ثالث ــذي كان ســاحة ملشــاهد مروعــة قب وال

مــرىض كوفيــد املرتبطــن بأجهــزة التنفــس. 
وذكــرت أن فــرات االنتظــار يف املستشــفى ارتفعــت قليــال خــالل عــام 2020، 
ــر يف عــام 2022،  ــا قفــزت بكشــل كب ــال يف عــام 2021، إال أنه وتناقصــت قلي
مشــرة إىل أن املــرىض الباحثــن عــن صــورة باملوجــات فــوق الصوتيــة للثــدي 
عليهــم االنتظــار لعامــن، فيــا يحــاول املســؤولون يف مقاطعــة إمييليا-روماغنــا، 
والتــي رضبــت بشــدة جــراء كورونــا أن تســتعيد مســتويات مــا قبــل الجائحة. 

ــن  ــة م ــر 25 يف املئ ــدا، اضط ــز تحدي ــاوث ويل ــو س ــة ني ــراليا، مبنطق ويف أس
املــرىض، خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2022، إىل االنتظــار أكــر مــن نصــف 
ســاعة يك تنقلهــم الطواقــم الطبيــة إىل غــرف اإلســعاف، أي ارتفــاع بنســبة 11 

يف املئــة مقارنــة بالعامــن املاضيــن. 
ــوايل  ــل ح ــية«، إذ يفص ــتويات قياس ــار »مس ــرات االنتظ ــت ف ــدا بلغ ويف كن
ــة  ــة الطبي ــى الرعاي ــض ع ــول املري ــب بحص ــة الطبي ــن نصيح ــام ب ــف ع نص

ــا. ــه عليه وحصول
وحتــى يف الــدول األثــرى عامليــا، والتــي قــد يكــون بإمكانهــا تحمــل الكلفــات، 
شــهدت ســويرا انخفاضــا بعــدد األرسّة املجانيــة بوحــدات العنايــة املركــزة، 
مقارنــة بــذروة انتشــار الوبــاء، وتواجــه أملانيــا األمــر ذاتــه، أي ارتفاعــا يف عــدد 

املــرىض الذيــن قللــوا الســعة االســتيعابية لوحــدات الرعايــة املركزيــة. 
ويف ســنغافورة اضطــر املــرىض إىل االنتظــار لحــوايل تســع ســاعات يك يحصلــوا 
ــر  ــة عــام 2021، ويف أكتوب ــة بنهاي ــة يف املســتوصفات العادي ــة طبي عــى رعاي

مــن عــام 2022، ارتفعــت تلــك الفــرة لتبلــغ 13 ســاعة. 
أمــا يف الواليــات املتحــدة، تشــر الصحيفــة إىل أن الوضــع أفضــل مــن معظــم 
ــات الضخمــة مــن األمــوال  ــك الفضــل إىل »الكمي ــدول األخــرى، وعــزت ذل ال
التــي يتــم ضخهــا يف الرعايــة الطبيــة«، لكنهــا ذكــرت أن حالهــا ليــس جيــدا، 

ــة.   مشــرة إىل أن الطاقــة االستشــفائية تجــاوزت ألول مــرة 80 يف املئ
وذكــرت أنــه »حتــى يف أحلــك أيــام الوبــاء« أبلغــت واليــات قليلــة عــن ضغــط 
ــم إشــغالها(، ويف  ــة مــن األرسّة ت شــديد يف أقســام األطفــال )أي أن 90 يف املئ

نوفمــر املــايض، أبلغــت 17 واليــة بأنهــا يف الوضــع ذاتــه، وذلــك بعــد انتشــار 
جراثيــم بــن األطفــال خصوصا. 

ــاع  ــاهم يف ارتف ــة يس ــة الصحي ــودة الرعاي ــار بج ــة إن »االنهي ــت املجل وقال
ــم  ــد تتجــاوز الرق ــي ق ــات الت ــك الوفي ــة‹، أي تل ــات اإلضافي مذهــل يف ›الوفي

املتوقــع ســنويا«. 
وأشــارت إىل أنــه وبالنســبة للعديــد مــن الــدول الريــة، فــإن عــام 2022 كان 
أســوأ مــن 2021، رغــم أن األخــر شــهد موجــات عــدة مــن تفــي الجائحــة. 

ويف أوروبــا ارتفعــت الوفيــات الشــهرية بحــوايل 10 يف املئــة، وتعــد أملانيــا يف 
ــاد منــذ  ــة عــن املعت ــات أســبوعية زادت 10 يف املئ عمــق هــذه األزمــة، بوفي
ســبتمر املــايض، ويف بدايــة ديســمر ارتفعــت هــذه النســبة لتبلــغ 23 يف املئــة.

من املالم؟ 
تشــر املجلــة إىل أن جــزءا كبــرا مــن اللــوم، ســواء محليــا أم إقليميــا، يقــع عى 
ــة  ــط بالتجرب ــد ترتب ــا اســتدركت بعوامــل أخــرى ق ــق السياســين، إال أنه عات
املشــركة التــي عاشــتها الــدول خــالل الجائحــة، وترجــح أن التوصــل إىل حــل 
مــن جانــب حكومــات الــدول، عــى املــدى القصــر، قــد يكــون »مســتحيال«. 

وقالــت إن اإلنفــاق الصحــي يف معظــم البلــدان الغنيــة، ال يقــل اآلن كثــرا عــن 
ــة  ــج املحــي اإلجــايل، بعــد أن كان أقــل مــن 9 يف املئ ــة مــن النات 10 يف املئ

قبــل الوباء. 
ومــن بــن البلــدان العرشيــن التــي كشــفت بياناتهــا لعــام 2021، أنفقــت 18 
دولــة عــى الفــرد أكــر مــن أي وقــت مــىض. وجميعهــا تقريبــا أنفقــت حصــة 

واحــدة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل أكــر مــا تــم إنفاقــه يف عــام 2019. 
ــال  ــتبعدت عام ــا اس ــاق، ك ــكلة يف اإلنف ــون املش ــتبعدت أن تك ــايل اس وبالت
آخــر، وهــو عــدد العاملــن يف القطاعــات الصحيــة، مشــرة إىل أنهــم زادوا أكــر 
مــن أي وقــت مــىض يف كل دولــة ثريــة تقريبــا، وأن نســبة التوظيــف الــكي 
ــابق  ــام الس ــة بالع ــام 2021 مقارن ــة لع ــدار 9 يف املئ ــع مبق ــام 2019، ارتف لع
للجائحــة عــى األقــل يف ســت دول مــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 

 .»OCED«
ورجحــت املجلــة أن يقــع اللــوم عــى فعاليــة هــؤالء العاملــن، وليــس عددهــم 
بالــرورة، مشــرة إىل أن الناتــج الحقيقــي يف املستشــفيات األمركيــة وقطــاع 
ــع  ــس يف الواق ــذي يقي ــعاف(، وال ــات اإلس ــة )خدم ــة املتنقل ــة الصحي الرعاي
ــا  ــة فقــط عــن مســتوى م ــد بنســبة 3.9 يف املئ ــة، يزي ــة املقدم ــة الرعاي كمي
قبــل الجائحــة، يف حــن أن الناتــج عــر االقتصــاد الــكي أعــى بنســبة 6.4 يف 

املئة. 
ويف بريطانيــا، انخفــض نشــاط الرعايــة االختياريــة )أي الجراحــة املخطــط لهــا 
مســبقا( قليــال مــا كان عليــه قبــل موجــات كوفيــد. ويف غــريب أســراليا قفــزت 
ــة إىل 24 يف  ــن 11 يف املئ ــرة م ــة املتأخ ــة االختياري ــات الجراحي ــبة العملي نس

املئــة يف العامــن املاضيــن حتــى نوفمــر.
ــدد  ــل بع ــذون أق ــفيات »ينف ــم املستش ــة إن طواق ــول املجل ــار، تق وباختص

أكــر« منوهــة يف الوقــت ذاتــه إىل أن األمــر ذاتــه ينعكــس بشــكل أكــر عــى 
ــي  ــاع الطب ــن يف القط ــرت أن العامل ــا ذك ــع«، لكنه ــة أوس ــرة اقتصادي »ظاه

يواجهــون ضغوطــا أكــر. 
وســلطت ورقــة بحثيــة قدمتهــا الروفيســورة ديــان كويــل مــن جامعــة 
ــا،  ــد يف بريطاني ــة كوفي ــع جائح ــل م ــر التعام ــى تأث ــوء ع ــدج، الض كامري
وذكــرت أن بروتوكــوالت ارتــداء الثيــاب الواقيــة وخلعهــا وإجــراءات التعقيــم 
التــي ال تــزال العديــد مــن الــدول تطبقهــا اليــوم، تبطــئ مــن عمليــات توفــر 
ــن  ــرىض اآلخري ــد وامل ــن بكوفي ــن املصاب ــل ب ــا أن الفص ــة، ك ــة الطبي الرعاي

يقلــل مــن أعــداد األرسّة املتوفــرة. 
وقالــت املجلــة إن العديــد مــن العاملــن يف القطــاع يشــعرون بـــ »التعاســة« 
 Mayo Clinic« ــة ــه دوري ــر نرشت ــة، إذ عــر تقري ــالث ســنوات مرهق بعــد ث

Proceedings«، عــى مــؤرشات مــن »اإلرهــاق« بــن األطبــاء األمركيــن. 
وذكــرت املجلــة أن هــذا اإلرهــاق قــد يتجســد بصعوبــة إنجــاز بعــض األمــور 
ــات  ــاء ألوق ــوث األطب ــل مك ــاء، مث ــار الوب ــل انتش ــرة قب ــت متوف ــي كان الت
متأخــرة للتأكــد مــن أن تســجيل املــرىض يجــري عــى قــدم وســاق، أو قدرتهــم 

عــى التعامــل مــع مــرىض أطبــاء آخريــن. 
ويف الوقــت ذاتــه، تشــر الصحيفــة إىل أن إنتاجيــة العاملــن يف القطــاع الطبــي 
ــذي تعيشــه املستشــفيات  ــد ال تكــون وحدهــا هــي الســبب يف الوضــع ال ق
ــي تلــت رفــع  حــول العــامل، وذكــرت أن ارتفــاع عــدد املــرىض يف الفــرات الت
إجــراءات العــزل الصحــي قــد تكــون الســبب، فمــع انعــدام االختــالط 
بفروســات وجراثيــم معينــة بســبب االنعــزال ملــدة عامــن، ســاهم اليــوم، مــع 
خــروج النــاس مــن عزلتهــم إىل انتشــار بعــض األمــراض التنفســية واإلنفلونــزا. 
ــفيات  ــاب إىل املستش ــون الذه ــوا يتجنب ــخاص كان ــن األش ــد م ــا أن العدي ك
ــن  ــر م ــد، والكث ــدوى كوفي ــاط ع ــن التق ــا م ــي 2020 و2021، خوف يف عام

ــا.  ــن بكورون ــر املصاب ــرىض غ ــام امل ــا أم ــت أبوابه ــفيات أغلق املستش
ــة  ــة الصحي ــة الرعاي ــار أنظم ــأن آث ــر ب ــا بالتذك ــت املجلــة تقريره واختتم
املعطلــة تتجــاوز الوفيــات غــر الروريــة، وأن النــاس قــد يشــعرون أن 

بلدهــم ينهــار. 
ــن  ــع م ــت تتوق ــت، فأن ــي ومرض ــد غن ــش يف بل ــت تعي ــت »إذا كن وأوضح
شــخص مــا أن يســاعدك. ومــن املؤكــد أنــه مــن املفــرض أن يســاعد شــخص 
مــا عندمــا يكــون العــبء الريبــي أعــى أو قريبــا مــن أعــى مســتوياته عــى 

اإلطــالق، كــا هــو الحــال يف العديــد مــن األماكــن«.
ــاء  ــن الوب ــة ع ــة الناتج ــات املراكم ــو أن التبع ــار ه ــأ الس ــت أن »النب وأضاف
ســوف تختفــي. مــن املحتمــل أن تكــون الطفــرة يف فروســات الجهــاز التنفــي 
ــدى البالغــن واألطفــال قــد بلغــت ذروتهــا. لقــد أحــرز املســؤولون تقدمــا  ل
يف معالجــة قوائــم االنتظــار الهائلــة. ولكــن مــع شــيخوخة الســكان، والتهديــد 
ــة  ــن حقب ــا م ــاء وكأنه ــل الوب ــة قب ــة الصحي ــدو الرعاي ــد تب ــتمر اآلن، ق املس

Aذهبيــة«.
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دبي حتقق م�صتويات قيا�صية يف عامل العقارات
ســجلت ديب أكــر مــن 86 ألــف صفقــة لبيــع وحــدات 
ســكنية، العــام املــايض، متخطيــة الرقــم القيــايس 
ألفــا، وفقــا لرشكــة  بلــغ 80  لعــام 2009، والــذي 
"Betterhomes" التــي تتخــذ مــن اإلمــارة مقــرا لهــا، 

وفقــا ملــا نقلتــه وكالة بلومرغ عــن الرشكــة.  
يف  األجانــب  املســتثمرين  قامئــة  الــروس  وتصــدر 
عقــارات ديب، العــام املــايض، باألخــص عندمــا أصبحــت 
اإلمــارة "مــالذا آمنــا" يف أجــواء اقتصاديــة وجوسياســية 

ــا لبلومــرغ.    ــا مل ــة يعيشــها العــامل، وفق مضطرب
وأضافــت الوكالــة أن عقــارات بقيمــة 208 مليــار 
درهــم )56.6 مليــار دوالر( بيعــت العــام املــايض، 
ــة عــن عــام 2021.  ــادة بلغــت نســبتها 80 يف املئ بزي
ــة  ــاع األســعار شــهد انخفاضــا بـــ 11 يف املئ وكان ارتف

ــة بالعــام الســابق.  ــة بـــ 21 يف املئ مقارن
وأشــارت بلومــرغ إىل أن قيمــة العقــارات املســتأجرة 
ــات  ــن اإلغالق ــن م ــروب املرفي ــا ه ــارة رفعه يف اإلم
اآلســيوية بســبب الجائحــة، باإلضافــة إىل املســتثمرين 
ــن  ــة ع ــوال الناجم ــاب رؤوس األم ــن وأصح اإلرسائيلي
ــق  ــن لصنادي العمــالت املشــفرة، أو الرؤســاء التنفيذي
التحــوط )أو مــا يعــرف باســم املحافــظ الوقائيــة، 

 .)hedge funds
العــزل  قواعــد  تخفيــف  أن  بلومــرغ  وذكــرت 
ســاهمت  الليراليــة  املاليــة  والقوانــن  االجتاعــي 
ــرز موقــع لجــذب األعــال يف  بتثبيــت موقــع ديب كأب

املنطقــة. 
عــن رشكــة  بلومــرغ  نقلتــه  آخــر  تقريــر  وأشــار 
االستشــارات العقاريــة "Knight Frank"، والــذي نــرش 

االثنــن،  إىل أن ديب شــهدت، العــام املــايض، مبيعــات 
قياســية لـــ 219 عقــارا فاخــرا تبلــغ قيمتهــا عــى األقــل 
10 ماليــن دوالر، أي ضعــف الرقــم املســجل لتلــك 

العقــارات يف عــام 2021. 
ويشكل قطاع العقارات حوايل ثلث اقتصاد ديب. 

مستثمرون من أصول أخرى 
كــا هيمــن املســتثمرون األوروبيــون عــى ســوق 
العقــارات يف اإلمــارة، العــام املــايض، وكان الريطانيــون 
يف  املقيمــن  غــر  مــن  والفرنســيون  واإليطاليــون 
املراكــز الخمســة األوىل، بينــا بلــغ الهنــود املركــز 
ــن هــذه القامئــة بســبب  ــون م ــاين، وخــرج الصيني الث
اإلجــراءات الصارمــة التــي فرضتهــا بالدهــم عــى 

ــد".  ــر كوفي ــة "صف ــن سياس ــفر ضم الس
يعــود  أن   "Betterhomes" رشكــة  وتوقعــت 
مــع  العــام  هــذا  ديب  إىل  الصينيــون  املســتثمرون 

اإلغــالق.  إجــراءات  تخفيــف 
وتتوقــع "Betterhomes" أن تواصــل املبيعــات ســرها 
اإلداري  املديــر  وقــال  مســتقبال،  ذاتــه"  "بالشــكل 
للرشكــة، ريتشــارد وينــد، إنــه "مــن األرجــح أن تســتمر 
ديب يف جــذب ســكان جــدد ومســتثمرين والحــرص 

عــى متانــة الصفقــات". 
الفائــدة عــى  لكنــه وينــد أكــد أن بقــاء أســعار 
مســتويات مرتفعــة قــد يؤثــر عــى قــدرة املســتثمرين 
أســعار  مــن  تحــد  وقــد  التكاليــف  تحمــل  عــى 

ــارة.  ــوق لإلم ــر س ــاين أك ــات يف ث املبيع

ــة  ــن املالحق ــة م ــب رفع الحصان ــر يف طل ــهر للنظ ــدة ش ــتمر مل ــراء يس ــن، إج ــان األورويب، االثن ــدأ الرمل ب
القضائيــة عــن اثنــن مــن أعضائــه يريــد محققون بلجيكيــون اســتجوابها بشــأن فضيحــة فســاد مــايل لــرشاء 

النفــوذ.
وقالــت رئيســة الرملــان األورويب، روبرتــا ميتســوال، أمــام الرملــان يف سراســبورغ إن الســلطات البلجيكيــة طلبت 
رفــع الحصانــة عــن اإليطايل أندريــا كوزولينــو والبلجيــي مــارك تارابيــال وكالهــا ينتمــي للتيار الدميقراطــي 

االشــرايك مــن يســار الوســط.
وســتنظر لجنــة الشــؤون القانونيــة بالرملــان يف طلبــات رفــع الحصانة وتســعى الختتــام عملهــا خــالل شــهر 
مبــا يســمح للرملــان بالتصويــت عى األمــر خــالل جلســة ســتعقد يف منتصــف فرايــر شــباط بحضــور جميــع 

األعضــاء.
ــازل  ــوالن إنهــا مســتعدان للتن ــكاب أي مخالفة ويق ــا، ارت ــال، مــن خــالل محاميه ــو وتارابي وينكــر كوزولين

ــة. ــى أسئلة الســلطات البلجيكي ــرد ع ــا وال ــن حصانته ع
ــب الســابق يف الرملــان اإليطــايل،  ــي، والنائ ــة إيفا كاي ــة الســابقة يف الرملــان األورويب، اليوناني وتُحتجــز النائب
بيــر أنطونيــو بانزيــري، واثنــان آخــران حاليــا يف بلجيــكا بتهمــة التــورط يف قضايــا فســاد وغســل أموال بعــد 

مــا أثــر عــن تلقيهــا أمــواال مــن قطــر.
ونفت قطر وكايي ارتكاب أي مخالفات بينا رفض محامي بانزيري التعليق.

واعــرف صديــق كايــي، فرانشيســكو جيورجــي، املحتجــز أيضــا بتلقيــه رىُش وقــال إنــه يشــتبه يف أن تارابيــال 
ــه مصــدر مقــرب مــن التحقيــق. ورفــض محامــي جيورجــي  تلقــى أمــواال مــن قطــر أيضــا، وفقا ملــا رصح ب

التعليــق.
وقــال محامــي تارابيــال إن موكلــه زار قطــر مرتــن وكان واضحــا متاما بشــأن زياراتــه ملواقــع البنــاء ومعســكرات 

العــال هنــاك يف إطــار تركيزه عــى معالجــة قضايــا حقــوق اإلنســان والعالــة وحريــة التعبــر.
وســيختار الرملــان األورويب هــذا األســبوع عضــوا آخــر ليحــل محل كايــي يف منصــب نائــب رئيــس الرملــان 

األورويب.

ف�صيحة قطر
 الربملان الأوروبي ينظر يف رفع احل�صانة عن اثنني من نوابه
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را�ن حداد
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كم  وح�ن �ت
ا اس�ب وا�ن واحد لكل م�ن ع�ن

�ت �ي ر�ب
-�ن �ت �ي -�ر�ب �ت �ي رم�ن

أ
-ا �ت �ي ا�ن �ن أكولا�ت ل�ب

ما

لي�ض لدينا فرع اآخر

Traiteur

Le seul et unique Boulangerie Haddad sur boulevard Laurentien, la boulangerie originale 
du Moyen-Orient à Montréal, sert avec joie des spécialités culinaires authentiques 
arméniennes et du Moyen-Orient depuis 1998. Forts de plus de 50 ans de tradition et 
de recettes familiales,

1M9 Blvd. Laurentien, Montréal, Québec, H4K 12186

 (514)745-5221
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يف  اإلحصــايئ  الخبــر  لفــت 
محمــد  للمعلومــات«  »الدوليــة 
شــمس الديــن إىل أنَّــه, »يف لبنــان 
أصبــح لدينــا 3 فئــات، فئــة لديهــا 
قــدرة إنفــاق كبــرة وهــي بحــدود 
متوســطة  وفئــة   ،%35 اىل   %30
الفقــر تقــدر نســبتها  متيــل اىل 
كليــا  املعدومــة  والفئــة  بـــ%40، 

.»%25 وهــي 
ــٍث  ــن يف حدي ــمس الدي ــد ش وأكّ
»الفقــراء  أن  »الحــرة«،  لقنــاة 
ــن يحتاجــون اىل مســاعدة يف  الذي
لبنــان تبلــغ نســبتهم نحــو %55«.

ــه  , »الكارثــة هــي ان وأشــار إىل أنَّ
بعــد رفــع الدعــم عــن حليــب 
علبــة  ســعر  اصبــح  األطفــال 
 166 مثنهــا  كان  التــي  الحليــب 
الــف لــرة أصبــح 336 الــف لــرة, 
وبالتــايل فــإن الطفــل اليــوم يحتاج 
اىل مليونــن و700 الــف لــرة مثــن 
الحليــب شــهريا، ومليــون و800 
الــف لــرة مثــن حفاضــات، أي أن 
الطفــل اليــوم مــع األســف يكلــف 
ارستــه 4 ماليــن و500 الــف لــرة 
شــهريا حليــب وحفاضــات, وهــذا 
يــؤدي باللبنــاين قبــل أن يتــزوج أن 
ــل أن ينجــب  ــون وقب يفكــر للملي
ولــدا أن يفكــر للمليــار والولــد 

ــن«. ــاين للملياري الث
وأضــاف, »لذلــك نالحــظ أن نســبة 
ــام  ــي الع ــت فف ــاب انخفض االنج
2021 كان عــدد الــوالدات 68000 
ويف العــام 2022 انخفضــت تقريبــا 

اىل 58000«.
وتابــع شــمس الديــن أن, »ارسة 
مــن اربعــة أفــراد يف لبنــان تحتــاج 
شــهريا بالحــد األدىن اىل 23 مليــون 
الغذائيــة  الســلة  فكلفــة  لــرة, 
واالســتهالكية هــي 8 ماليــن لــرة، 
وإذا أكلــت االرسة البيــض فقــط 
ــرة,  ــن ل ــاج اىل 4 مالي ــي تحت فه
املجــدرة  تــأكل  ان  ارادت  وإذا 
ــاج اىل 3 مالييــن  فقــط فهــي تحت
لــرة, كــا وهنــاك كلفــة الكهربــاء 
ــرة  ــف ل ــان و500 ال ــي مليون وه

بالحــد األدىن«.
الســكن  »موضــوع  واســتكمل, 
وعــرشة  مليونــن  بــن  يــراوح 
ــن يف  ــة بنزي ــرة. صفيح ــن ل مالي
األســبوع، االتصــاالت 500 الــف 
ــة  ــة واألحذي ــد األدىن، األلبس بالح
والصحــة  ونصــف،  مليــون 
ونصــف,  مليــون  االستشــفاء 
وميكــن ان تصــل اىل اكــر يف حــال 
االضطــرار للدخول اىل املستشــفى, 
الرســمية  املدرســة  يف  والتعليــم 

مليــون لــرة عــى األقــل«.
وقــال شــمس الديــن: »عرضــت 
هــذا األمــر عــى لجنــة املــؤرش 
ولكــن هــم مل يوافقــوا واتفقــوا أن 
الحــد األدىن لألجــور هــو 4 ماليــن 

ــرة«. ــف ل و500 ال
وشــكك شــمس الديــن باألرقــام 
ــيء 700  ــن مج ــت ع ــي تحدث الت

ــرة  ــد مــن الخــارج يف ف ــف واف ال
»حركــة   , أنَّ وأوضــح  األعيــاد, 
كانــون  بــروت يف شــهر  مطــار 
ــن  ــدد الواصل ــرت أن ع األول أظه
مــن كل الجنســيات هــو 300 ألف 
نحــن  وبالتــايل  شــخص,  و279 
ــم الـــ700  ــن رق ــدون جــدا ع بعي
ــن  ــدد الوافدي ــى ان ع ــف وحت ال
ــا  ــأتوا جميع ــون األول مل يـ يف كان

للســياحة ومتضيــة العطلــة«.
الدوليــة  »فبحســب  وأضــاف, 
للمعلومــات أجرينــا دراســة تفيــد 
ــن بالشــهر يف  ــأن معــدل الوافدي ب
العــادة هــو 200 الــف شــخص 
ــدد  ــل الع ــد وص ــا, وق أو 220 ألف
الــف،   300 اىل  األول  كانــون  يف 
فهــذا يعنــي ان الوافديــن بســبب 
األعيــاد هــو نحــو 80 الف شــخص 
وليــس 700 الــف شــخص كــا 
ــام«. ــه األرق ــا تقول ــر، وهــذا م ذُك

حتــى  الـــ2017  »منــذ  وتابــع، 
الـــ2022 لدينــا نحــو 250 الــف 
نتيجــة  لبنــان  غــادروا  لبنــاين 
مرتبطــن  زالــوا  ومــا  األزمــة 
وبالتــايل  وبأهلهــم,  بوطنهــم 
تصــل  كبــرة  تحويــالت  هنــاك 
اىل  هــؤالء  اىت  ســواء  لبنــان  اىل 
ال,  ام  العطلــة  لتمضيــة  لبنــان 
بـــ6,8  قدرهــا  الــدويل  والبنــك 
ــا  ــار دوالر يف العــام 2022, وأن ملي
قــد  الحقيقــي  الرقــم  أقــول إن 
ــن  ــم لك ــذا الرق ــف ه ــون ضع يك
اكريــة األمــوال تــأيت نقــدا, وهــذه 
ــذي  ــيجن ال ــي األوكس ــوال ه األم

يتنفســوا«. أن  للنــاس  تيــح 
اســباب  الديــن  شــمس  وفــّر 
ــام يف  ــكل ع ــتراد بش ــاع االس ارتف
لبنــان لتبلــغ قيمته 19 مليــار و53 
مليــون دوالر، مقارنــة بـــ13 مليــار 
ــذي  ــام ال ــرة يف الع ــون ل 641 ملي
ــار و500  ــاع 5 ملي ســبق، اي بارتف
ــرز  , »اب ــح أنَّ ــون دوالر, وأوض ملي
أســباب ارتفــاع االســتراد الفاتــورة 
النفطيــة فنحــن اســتوردنا اقــل 
مشــتقات نفطيــة لكــن بســبب 
ارتفــاع اســعار النفــط عامليــا زادت 
ــار  ــا لوحدهــا 2 ملي ــورة علين الفات

دوالر«.
 2021 ســنة  »كذلــك  وأضــاف, 
ــا يف  ــف ســيارة أم اســتوردنا 22 ال
2022 فاســتوردنا 32 ألــف ســيارة, 
كــا اســتوردنا عــرشات الســلع 
ــتباقا  ــن اس ــايف للتخزي ــكل إض بش
لرفــع الــدوالر الجمــريك, لذلــك 
نقــول ان االســتراد مل يرتفــع مــن 
حيــث الحجــم إمنــا مــن حيــث 
زيــادة  بســبب  كان  إن  القيمــة 
ــادة  اســعار النفــط او اســتباقا لزي

الــدوالر الجمــريك«.
تراجــع  الديــن  شــمس  وتوقــع 
ألن   2023 العــام  يف  االســتراد 
االســتراد الكبــر الــذي حصــل كان 
النصــف  ويف  الســلع,  لتكديــس 
األول مــن كانــون الثــاين الحــايل 

باالســتراد  تراجــع  هنــاك 
مــن  ذاتهــا  بالفــرة  مقارنــة 

املــايض. العــام 
وتحــدث عــن تراجــع اســتراد 
 2018 العــام  ففــي  الــدواء 
بلغــت فاتورتنــا الدوائيــة 964 
مليــون دوالر، بالـــ2021 بلغت 
بالـــ2022  دوالر  ماليــن   508

بلغــت 343 مليــون دوالر.
, »ربــع النــاس اي  وتوقــع أنَّ
املعدمــون توقفــوا عــن رشاء 
نشــري  اصبحنــا  أو  الــدواء، 
اصبحنــا  أو  ارخــص  بدائــل 
الصناعــة  عــى  نعتمــد 
املحليــة، وكذلــك كل مــن يــأيت 
مــن الخــارج هــذه األيــام بــات 

أدويــة«. معــه  يصطحــب 
ويف موضــوع الجــارك عــى 
»هنــاك  قــال:  الســيارات، 
فقبــل  كثــرة،  مالحظــات 
األزمــة كان جمــرك الســيارة 
ماليــن   7 يبلــغ  الــذي 
وخمســمئة الــف لــرة يســاوي 
5 االف دوالر, وعندمــا رفعــت 
ــذه  ــرك له ــة الجم ــة قيم الدول
الســيارة اىل 100 مليــون لــرة، 
ــاوي 2000 دوالر اي  ــذا يس فه
مــا زالــت الرســوم بالــدوالر 
يف  عليــه  كانــت  مــا  أقــل 

املــايض«.

13

الأ�صرة يف لبنان حتتاج اإىل 23 مليون لرية �صهرًيا!
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C’est dans la jeunesse libanaise que réside 
l’alternative au désespoir

Depuis la rupture de 2019, les Libanais sont 
communément divisés en trois groupes politiques : 
ceux des 8 et 14 Mars et leurs affiliations étrangères 
et le troisième groupe qui renvoie les deux précédents 
dos à dos, ce sont les activistes, politiciens, députés 
et partis issus de la contestation du 17 octobre. Cette 
division tripartite en cache une autre plus essentielle 
qui replace les Libanais dans deux groupes : ceux 
qui sont encore partisans des six grands partis – qui 
jouent en quelque sorte le rôle d’acteurs passifs – 
et ceux qui ont décidé d’être des acteurs politiques 
agissant à plein titre. La scène du départ de Michel 
Aoun de Baabda, le 30 octobre dernier, offre un 
éclairage saisissant du comportement du premier 
groupe. La foule scandant sa fidélité à l’homme 
providentiel reprenait les propos de celui-ci, tant 
pour ce qui est de son empêchement par les « autres 
» de réaliser son programme, que son inventaire de 
réalisations fictives. Et entre le président et la foule, 
certains députés et responsables de son parti qui, 
forts de leur notoriété, autorité, pouvoir et mandat, 
accordaient une couche de vraisemblance au propos 
du président sortant. Une telle représentation n’est 
d’ailleurs pas propre au CPL et dans l’hypothèse 
d’un autre chef des six grands partis quittant ses 
fonctions, elle aurait sans doute été semblable.

Le secret de ce type de représentations, où la foule 
joue un rôle qu’on lui a suggéré, est la croyance 
dans ce que dit le chef, non pas par conviction 
raisonnée, mais sous l’effet d’une propagande bien 
orchestrée. L’un des ressorts fondamentaux de cette 
propagande est la technique désormais bien rodée 
au sein des partis traditionnels et consistant à jouer 
de la peur de l’autre pour empêcher toute tentation 
de rejet d’une affiliation politico-communautaire 
censée être protectrice. Cette technique a encore 
fonctionné aux élections législatives de 2022 : alors 
qu’au début de la contestation de 2019 ils avaient 
été un temps déstabilisés et fait profil bas face à la 

grogne populaire (quitte à rejeter sur « les autres » la 
responsabilité de la crise), les partis traditionnels se 
sont présentés à nouveau lors du scrutin comme le 
seul recours possible, quitte à mentir effrontément 
sur leurs réalisations respectives.

Désespoir et ignorance

Les Libanais ne sont bien sûr pas les seuls à être 
confrontés à cette « vérité alternative » qui, de 
l’Américain Donald Trump au Brésilien Jair 
Bolsonaro, en passant par l’Iranien Ebrahim Rassi et 
tant d’autres, affecte de plus en plus la vie politique. 
Mais pourquoi les citoyens les croient-ils encore? Au 
Liban, en plus de la peur de l’autre, il y a comme 
partout ailleurs deux éléments qui alimentent cette 
croyance : le désespoir et l’ignorance.

Les Libanais ont vécu à leur façon le dérèglement des 
normes politiques et économiques qui régissaient la 
conduite de leurs pays un demi-siècle auparavant. 
À la sortie de la guerre civile, ils ont été délestés de 
toute participation réelle à la vie politique. Celle-ci 
étant d’abord régie par l’occupant syrien, ensuite 
par les partis qui ont pris sa place. Leurs chefs ont 
intégré le système en place dans un remaniement 
du paysage politique et une redistribution des 
revenus de l’État sous forme de clientélisme et de 
corruption.

Cette démission forcée de toute activité politique 
renvoya les Libanais à leurs affaires, dans la foulée 
de l’effort de reconstruction, de la relance de 
l’économie et de son corollaire, la consommation. 
Cette frénésie fut abreuvée par des centaines 
de milliards de dollars « importés », de crédits 
abondants, de financements internationaux à 
chaque alerte sur la balance des paiements. Bref, 
une euphorie dont personne ne semblait vouloir voir 
qu’elle était appuyée sur une dette insoutenable, 

une gestion calamiteuse de l’argent public et un 
modèle économique vicié. Les Libanais n’ayant 
en tout cas aucune prise sur cette politique ou les 
moyens de la sanctionner. L’effondrement eut lieu 
et a mis les Libanais face à deux interlocuteurs : 
ceux qui les ont conjointement menés à la faillite 
et les activistes et partis de la rupture. Les premiers 
ayant causé le désastre ne pouvaient amener de 
solutions. Les autres, minoritaires et donc sans 
pouvoir réel, ne sont pas en mesure d’en imposer. 
D’où le désespoir profond des Libanais.

Devant cette impasse, ne pouvant se résoudre à 
accepter cette nouvelle réalité, certains semblent 
enclins, sans doute pour ne pas perdre pied 
définitivement, à se projeter dans une fiction dans 
le fol espoir qu’elle devienne réalité. Incapable de se 
résoudre à la faillite, ils s’accrochent aux promesses 
mensongères de redressement qu’assènent sans 
fausse honte leurs dirigeants. Et pour renforcer cette 
autosuggestion, ils accordent le crédit nécessaire 
à leurs réalisations factices ou prétendument « 
empêchées » par les « autres ».

Au-delà de cet instinct de survie, d’autres facteurs 
peuvent jouer un rôle dans le succès de ces « vérités 
alternatives » – par exemple, le rôle joué par les 
réseaux sociaux, de plus en plus considérés par une 
partie de l’opinion comme des sources d’information 
aussi fiables que les médias traditionnels, et où l’on 
se chamaille plus souvent que l’on ne débat...

Renversement

Qu’a de distinct le second groupe de Libanais, 
particulièrement les jeunes de la contestation ? 
Pour un grand nombre d’entre eux, ils ne se sont 
pas contentés de lancer la révolte par opposition à 
un système failli et pour certains de ressortir des 
antiennes éculées et inopérantes comme solution. 
Munis d’une conscience aiguë de la défectuosité 
de notre système politique et social, ils ne se sont 
pas contentés de manifester mais ont réfléchi et 
débattu sur les places publiques sur les solutions 
potentielles pour construire un État, fonctionnel, 
juste et prospère… « Naïfs… », diront les cyniques 
qui ne croient qu’au rapport de force – lequel n’a 
jusqu’à présent été qu’un facteur de destruction. 
Il n’en reste pas moins que ce sont aujourd’hui les 
seuls à porter une proposition pouvant aboutir à 
un renversement curatif. Ne retrouve-t-on pas 
les mêmes dispositions chez ceux qui, en Israël et 
en Iran – dans des contextes et modes de lutte 
évidemment différents –, s’élèvent tout autant 
contre des régimes faillis que contre les opposants 
traditionnels – en Israël l’OLP et le Hamas, en Iran 
les religieux dits « modérés » – pour reprendre en 
main leur avenir ? Au Liban comme ailleurs, il est 
grand temps de les écouter…

Par Amine ISSA
L
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Beyrouth 1985 : la terreur d’une famille, le 
courage insensé d’un photojournaliste

L’été 1985 avait pourtant commencé dans le calme. 
Enfin, calme est un bien grand mot, surtout au Liban 
et surtout dans ces années-là : il y avait eu la guerre 
des camps, puis des combats Amal-PSP suivis du 
célèbre détournement d’avion de la TWA, mais on 
va dire que c’était globalement vivable. Puis vint le 
mois d’août. D’un seul coup, au bout de dix ans de 
guerre, les Libanais ont décidé de s’entre-massacrer 
à nouveau, sans raison apparente – ou peut-être en 
ont-ils reçu l’ordre ? Tous les moyens étaient bons : 
enlèvements sur base confessionnelle, attentats 
meurtriers à la voiture piégée, et comme si cela ne 
suffisait pas, les protagonistes ont commencé à se 
pilonner à l’arme lourde. Non, pas se pilonner : 
pilonner les civils de l’autre bord.
La nuit précédant ce mardi 20 août a donc été 
infernale. Alors évidemment, le lendemain matin, 
les photographes de presse profitent du calme pour 
rapporter des images. Deux d’entre eux, Kamel 
Lamaa et son collègue Maher Attar, quittent le 
bureau de l’AFP situé rue de Rome dans un taxi 
Toyota conduit par Hussein Awarki. Ici et là, 
les gens profitent de l’accalmie pour faire leurs 
provisions. Bien sûr, l’ambiance est tendue, on 
sait que les bombardements peuvent reprendre 
à tout moment, mais on pense toujours avoir le 
temps de finir ce qu’on a à faire. Cela m’a toujours 
impressionné, dans les photos de guerre, comme les 
victimes sont habillées pour leur dernier jour. Ces 
gens se sont levés comme d’habitude, ont décidé de 
porter tel ou tel vêtement, telle paire de chaussures 
qui va avec, les femmes se sont maquillées, les 
hommes se sont rasés, enfin on s’est fait beau, sans 
se douter une minute qu’on ne serait plus de ce 
monde le soir même. 
Circulant sur le boulevard de l’aéroport, la Toyota 
parvient à la hauteur de l’ambassade du Koweït 
quand les obus commencent à pleuvoir sans aucun 
signe avant-coureur. Les trois compères sont obligés 
d’abandonner la voiture pour s’abriter derrière un 
pilier du pont métallique, mais déjà les shrapnels 
claquent tout autour et Maher en reçoit un dans 
le bras. Ils se remettent à courir vers le début du 
pont qui semble présenter plus de protection mais 

Maher trébuche et se foule la cheville. Il appelle 
à l’aide, et la manière avec laquelle on peut réagir 
dans ces moments-là est parfois absurde : le voyant 
tordu de douleur, Kamel s’entend lui crier « on ne 
peut pas t’aider, cache-toi dans un trou » !
Kamel poursuit : « D’un coup, ces gens sont 
apparus devant moi, je ne les avais pas vu arriver. 
Une famille ? Des habitants des cabanes de tôles 
du quartier qui ont eu peur de rester chez eux ? » 
Sans réfléchir, il dégaine la caméra ; le photographe 
professionnel a pris le dessus, mais son réflexe de 
survie lui crie que sa dernière heure est arrivée. Il se 
souvient : « En prenant ces photos, je me disais que 
ce seraient mes dernières, que l’on allait retrouver 
la caméra à côté de mon corps, qu’on saurait 
comment je suis mort en faisant mon métier. » 
Il a peur, terriblement peur, mais l’adrénaline 
l’emporte : « Dans le feu de l’action, pas le temps 
de réfléchir. » Et le bombardement est démentiel, il 
suffit d’observer le visage de ces gens sous le pont : 
c’est la terreur à l’état pur que Kamel a saisi sur son 
rouleau de négatifs.
Surtout ne pas craquer devant les petits
Oui, c’est une famille, cela se voit, ils se ressemblent, 
le père, la mère, deux filles, un garçon. Dans d’autres 
pays, ils seraient en train de se faire photographier 
avec la même tête dans une montagne russe, pour 
le fun. Ici, ils attendent au bord de l’apoplexie le 
moment où ils vont se faire déchiqueter. Le chef 
de famille tient les poignets de ses enfants comme 
s’il pouvait les sauver, c’est son job après tout, mais 
en même temps il se fait tout petit. Comme sa 
femme, il a adopté une position fœtale et observe 
la structure du pont en ayant l’air de se demander 
si elle pourra résister. Je ne sais pas quel son sort 
de sa bouche ouverte, peut-être invoque-t-il le bon 
Dieu ? La mère, elle, cherche dans l’expression de 
son mari de quoi se raccrocher à quelque espoir 
; prise de panique, elle a joint les mains pour se 
donner un minimum de contenance, surtout ne pas 
craquer devant les petits. Car c’est chez les enfants 
que la terreur s’exprime de la manière la plus crue : 
ils pleurent tous les trois; la sœur qui semble être 
la plus âgée porte sa main au cœur, elle a perdu 

ses sandales dans la panique, alors que l’autre s’y 
accroche. Dans cette scène, trois personnages sur 
cinq regardent à droite : les obus sont sans doute en 
train de s’abattre de ce côté-là, c’est-à-dire dans le 
dos du photographe dont la témérité frise l’absurde. 
Et le petit garçon ? Il a quoi, dix ans, l’âge de la 
guerre ; avec son short et les cure-dents qui lui 
servent de jambes, il ressemble à tout enfant de 
son âge, il a une bouille de petit farceur si l’on fait 
abstraction de son expression terrorisée, j’imagine 
qu’il est le petit favori, évidemment on est en 
Orient. Mais il pleure à chaudes larmes, comme on a 
tous pleuré dans les abris qui puaient la moisissure, 
la poussière et la mort-aux-rats ; il tremble comme 
on a tous tremblé, et à chaque explosion, il sursaute 
et espère que la pluie d’éclats brûlants ne va pas le 
blesser, comme on a tous espéré s’en sortir sans trop 
y croire.
Comme une ondée passagère
Kamel se souvient encore d’une autre image qui 
l’a marqué : à un moment, il se retourne, aperçoit 
Hussein accroupi, prostré, le regard dans le vide, 
« je ne l’avais jamais vu comme ça, lui qui avait tout 
vu, qui n’avait peur de rien, il était tétanisé, comme 
absent à lui-même. Je regrette de ne pas l’avoir 
photographié ».
L’instant d’après, c’est terminé, cette scène a 
duré une dizaine de minutes tout au plus ; le 
bombardement a cessé d’un seul coup. Kamel 
décrit cette sensation surréaliste : « On aurait dit 
une ondée passagère, les gens se sont levés et ont 
disparu, je ne les ai plus jamais revus. Passants et 
voitures se sont remis circuler, la vie a repris son 
cours normal ! » Kamel et Hussein récupèrent un 
Maher qui a survécu par miracle et qui est de nos 
jours un artiste reconnu. Ils l’ont échappé belle : 
la Toyota est criblée comme une passoire, vitres 
explosées et pneu crevé.
Comme Jean-Lou Bersuder qui m’a fait faire 
sa connaissance, Kamel Lamaa appartient à la 
génération de la guerre : il avait 17 ans en 1975. 
Au lieu de prendre les armes, il a choisi la caméra, 
sans doute parce que ses grands frères étaient déjà 
photographes professionnels depuis longtemps. Il se 
souvient : « En 1975, j’ai commencé à prendre des 
photos pour garder le souvenir de ces événements 
inhabituels, sans carte de presse, avant de me faire 
capturer par les Mourabitoun à Ras el-Nabeh. » 
Il échappe de justesse à l’accusation d’espionnage. 
Persistant dans sa vocation, il travaille pour le Nidaa 
avant de rejoindre l’AFP en 1985. Il a entre-temps 
couvert l’invasion israélienne en 1982 et a été l’un 
des premiers à pénétrer dans le camp de Sabra au 
lendemain des massacres. Il en gardera un terrible 
traumatisme. En 1987, il épouse une journaliste 
allemande en poste au Liban, avant de s’exiler en 
Allemagne deux ans plus tard.
Au sujet de cette photo, il précise encore : « Elle a 
failli gagner le prix du World Press photo en 1986. 
On lui a préféré quelques mois plus tard celle 
d’Omayra Sanchez, la jeune Colombienne de 13 
ans coincée dans une coulée de boue et qui allait 
y laisser la vie. » Comment oublier l’expression 
d’Omayra dans cet autre cliché resté célèbre ? 
Paniqué ou résigné, le regard d’un enfant sur la 
mort est une chose particulièrement insoutenable.
OLJ / Par Georges BOUSTANY,

A
l H

ad
at

h 
l›i

nte
rn

at
ion

al
 n

um
 2

70
,2

0 
ja

nv
ier

 2
02

3



AL HADATH
L,International
Raï élève la voix pour défendre les acquis 
des chrétiens

Le chef de l’Église maronite dénonce un plan 
destiné à usurper les postes-clés qui reviennent aux 
maronites, notamment. 
Le patriarche maronite Béchara Raï a eu des mots 
extrêmement durs à l’égard de la classe politique, 
hier, en pointant du doigt « la corruption et 
l’arrogance » des responsables. À l’occasion de 
son homélie dominicale à Bkerké, il a par ailleurs 
dénoncé, ouvertement cette fois-ci, des tentatives 
visant à usurper les postes-clés qui reviennent de 
droit aux chrétiens, notamment maronites.
Mgr Raï, qui ne cesse de hausser le ton depuis que 
l’échéance présidentielle fait l’objet d’un bazar 
injustifié à ses yeux, a tancé la classe politique et 
dénoncé sa « pathologie destructrice », alors que 
le pays est plongé dans une crise économique sans 
précédent et dans une vacance politique totale 
au niveau de l’exécutif. « Tout le peuple libanais 
demande aux groupes parlementaires d’arrêter de 
détruire le pays et ses institutions et d’appauvrir 
les citoyens », a martelé le prélat, appelant pour 
la énième fois à élire sans plus tarder un chef de 
l’État. Après dix séances parlementaires consacrées 
à l’élection présidentielle tenues depuis septembre 
dernier, les députés n’ont toujours pas élu de 
successeur à Michel Aoun dont le mandat est arrivé 
à terme le 31 octobre dernier. Une onzième séance 
doit se tenir ce jeudi, mais risque de finir comme les 
précédentes, alors que le camp du Hezbollah s’arme 
toujours du défaut de quorum pour faire durer le 
blocage.
« Vous avez épuisé tous les moyens, vous vous êtes 
perdus dans les défis et les slogans », a fustigé le 
prélat en s’adressant à l’ensemble de la classe 
politique. « Vous n’êtes arrivés à élire ni un président 
de défi, ni de consensus, ni rien », a-t-il encore dit 
dans une critique qui ne ménage aucune partie. 

« Nous appelons à élire un président conformément 
à la Constitution, un chef de l’État qui défende le 
bien commun et la Loi fondamentale, loin de tout 
intérêt personnel ou sectaire », a-t-il poursuivi.
Défendre les institutions, pas les personnes
Cette fois-ci, le patriarche a été un peu plus 
loin dans la réprobation, en évoquant « pour la 
première fois en ces termes », comme il le dit lui-
même, ses appréhensions de voir l’ensemble des 
postes-clés occupés par les chrétiens, les maronites 
plus précisément, menacés, et non seulement la 
présidence de la République. Ayant souvent évité 
de défendre les intérêts chrétiens entendus dans 
leur sens étroit, le chef de l’Église maronite a ainsi 
franchi un cap hier. En prenant explicitement la 
défense des positions qui reviennent de droit aux 
maronites, le patriarche a choisi d’appeler les choses 
par leurs noms.
« Si la vacance (à la présidence) se prolonge, d’autres 
vacances au sein de grandes institutions judiciaires, 
financières, militaires et diplomatiques vont suivre. 
Nous mettons en garde dès à présent contre un 
plan qui serait en gestation et qui viserait à créer un 
vide au niveau des postes maronites et chrétiens », 
a-t-il prévenu. « Nous constatons que plusieurs 
postes chrétiens sont aujourd’hui convoités afin 
qu’ils soient arrachés par le fait accompli et par le 
biais de manœuvres judiciaires, ou encore d’une 
jurisprudence dictée selon les besoins du moment », 
a-t-il persiflé. Le patriarche fait allusion au clivage 
qui a affecté même le corps judiciaire, que l’affaire de 
l’enquête sur l’explosion au port a fini par polariser 
à l’extrême. Il fait notamment allusion à la situation 
inconfortable dans laquelle se trouve aujourd’hui la 
présidence du Conseil supérieur de la magistrature, 
actuellement occupée par le juge Souheil Abboud, 
et les multiples conflits à caractère politique qui 

minent le CSM depuis peu, le juge Abboud étant 
dans le viseur des membres dits proches du 8 Mars.
Le patriarche maronite cible aussi la guerre menée 
par le camp aouniste contre le gouverneur de la 
Banque du Liban Riad Salamé. Une dérive devenue 
inacceptable pour Bkerké, du fait de la polarisation 
politique entre les camps du 8 et du 14 Mars, 
mais aussi des conflits entre les leaders chrétiens 
eux-mêmes, qui s’étripent dans le cadre d’un jeu 
de pouvoir. Béchara Raï s’est toutefois dépêché 
de préciser que ce ne sont pas les personnes qui 
occupent ces postes que l’Église cherche à défendre, 
mais la continuité et le bon fonctionnement de 
ces institutions. Car si la vacance présidentielle 
persiste, cela aboutira à une vacance au niveau des 
trois principaux postes chrétiens de la République. 
« Ce n’est pas le président du CSM qui nous 
intéresse, mais la justice. Ce n’est pas le gouverneur 
de la Banque du Liban qui nous intéresse, mais 
la banque centrale. Ce ne sont pas les banquiers 
qui nous intéressent, mais le système bancaire et 
l’argent des déposants », a-t-il lancé. Le patriarche 
craint effectivement que d’ici à la fin de 2023, 
les mandats du commandant en chef de l’armée 
(le général Joseph Aoun) et de Riad Salamé ne 
viennent à terme sans que l’on puisse leur trouver 
de successeur.
Qui remplacera Salamé ?
Ce que Bkerké craint aussi, c’est le scénario selon 
lequel une fois que le départ de Riad Salamé – 
prévu au mois de juin prochain – sera effectif sans 
qu’un successeur puisse être désigné en plein vide 
exécutif, l’un des vice-gouverneurs de la BDL, 
Wassim Mansouri, de confession chiite et présumé 
proche du mouvement Amal, ne le remplace par 
la force des choses. « C’est une succession prévue 
par le code de la monnaie et du crédit, mais qui 
est en principe valide dans le cas d’une démission 
de M. Salamé. Le texte n’est pas très clair au sujet 
de l’expiration du mandat de ce dernier », confie 
à L’Orient-Le Jour, sous le couvert de l’anonymat, 
un ancien cadre de la BDL. Selon le principe de 
la continuité des services publics, il est donc très 
probable que le texte s’applique à ce moment-là à 
la fin du mandat de M. Salamé.
« Les chrétiens étaient les maîtres de l’industrie, du 
commerce, de l’éducation... Qu’en est-il aujourd’hui 
? » a récemment souligné l’ancien Premier ministre 
Fouad Siniora, qui s’exprimait sur les craintes de 
l’avenir des chrétiens que répercute Bkerké depuis 
un moment. M. Siniora a dénoncé par la même 
occasion le « crime qui a été commis à l’égard des 
chrétiens et des Libanais en général sous le label de 
la récupération des droits », dans une allusion claire 
au mandat de l’ex-président Michel Aoun. Selon lui, 
les chrétiens doivent se rendre à l’évidence qu’ils ne 
peuvent pas mener la bataille démographique, mais 
celle de leur rôle au sein de la société. Un message 
qui fait écho aux inquiétudes du patriarche.

OLJ / Par Jeanine JALKHA
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