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◄ وفيات ►

قضية

«دافوس» بعد نصف قرن :نقاش الدور  ...ومستقبل الرأسمالية

بعد خمسين عامًا على
تأسيسه ،يسعى «منتدى
دافوس» إلى إعادة ابتكار
ّ
والتحول ِمن مجرد
دورهُ ،
ملتقى لنخب الرأسمالية ،إلى
مركز لطرح اقتراحات حول
الكوكب» ،وسط
«مستقبل ّ ّ
جدل ال ينفك يتسع حول
ٍ
مستقبل الرأسمالية كنظام
قابل للحياة بعد قرنين
ونصف قرن من ظهورها.
ٌ
إشكالية ّ
تطرقت إليها دورية
«فورين أفيرز» (تصدر عن
«مجلس العالقات الخارجية»)
في عددها األخير بعنوان
«مستقبل الرأسمالية»
َلمناسبة انعقاد المنتدى،
لتخلص ،في تقديمها ،إلى
ُأن هذا النظام سيمضي
ق ُدمًا لكون «فوائده»
تفوق «تكاليفه»!

ّ
َ
محو
يريد منظمو «السيرك الكبير»
ص ــورة «مـنـتــدى لــأثــريــاء» املــازمــة
لـهــذا ال ـحــدث ال ــذي يـجـمــع ،فــي شهر
كــانــون ال ـثــانــي /يـنــايــر مــن كــل عــام،
ال ـن ـخ ـبــة االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
ُّ
العاملية فــي منتجع تــزلــج فــي شرق
سويسرا .لهذا السبب ،تغيب قضايا
ال ـعــوملــة واالن ـف ـتــاح االق ـت ـصــادي عن
أجندة «املنتدى االقتصادي العاملي»
ال ــذي يفتتح أعـمــالــه رسـمـيــا صباح
ّ
ّ
ّ
الـ ـي ــوم ،ل ـت ـحــل مـحــلـهــا ع ـنــاويــن أق ــل
إشكالية مثل :املناخ والبيئة ،وكيفية
تحفيز األعمال التجارية لالستثمار
في مشاريع الطاقة النظيفة ،وحماية
ال ـ ـب ـ ـحـ ــار والـ ـ ـغ ـ ــاب ـ ــات م ـ ــن الـ ـتـ ـل ــوث،
وت ـخ ـل ـيــص االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــامل ــي ّمــن
أعباء الديون ،وتحفيز النمو البناء
في االقتصادات ،وبناء توافق دولي
لتطوير «ال ـث ــورة التقنية الــرابـعــة»،
وتفادي حدوث حرب تقنية.
بـعــد ان ـق ـضــاء نـصــف ق ــرن عـلــى أول
ّ
«نـ ـ ــدوة أوروب ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ــإدارة» نــظـمـهــا
الخبير االقتصادي األملاني ،كالوس
شـ ـف ــاب ،ارتـ ـف ــع عـ ــدد س ـك ــان ال ـعــالــم
م ــن  3,7إلـ ــى  7,7مـ ـلـ ـي ــارات نـسـمــة.
وازدادت ّ
حصة الصني في إجمالي
ّ
الـنــاتــج الـقــومــي الـعــاملــي بـمــا ال يقل
عن خمسة أضعاف ،وانتهت الحرب
من دون أن يبرز نظام عاملي
الباردة ّ
يلخص املـ ّ
ـؤرخ بيار غروسر
جديد.
ال ــوض ــع بــال ـقــول« :اع ـت ـب ــارًا م ــن عــام
 ،1989صرنا عاجزين عن توصيف
َ
عــالــم امل ـس ـت ـق ـبــل» .هـ ـ َـدف ش ـفــاب في
عــام  1971إلــى استخدام الندوة من
أجـ ــل تـحـفـيــز ال ـش ــرك ــات األوروبـ ـي ــة
ع ـل ــى ال ـت ـف ـك ـي ــر أكـ ـث ــر فـ ــي أص ـح ــاب
ً
امل ـص ـل ـح ــة ب ـ ـ ــدال مـ ــن أول ـ ـئـ ــك ال ــذي ــن
ي ـم ـل ـكــون أس ـه ـم ـهــا ،وت ـعــري ـف ـهــا عن
كثب على أساليب اإلدارة األميركية.
 450شخصًا حضروا املؤتمر الذي
جـمــع ف ــي ذل ــك ال ـع ــام  25أل ــف فــرنــك
س ــويـ ـس ــري ،أو م ــا ق ـي ـم ـتــه  75أل ــف
دوالر ب ــأرق ــام الـ ـي ــوم ،اسـتـخــدمـهــا
ش ـف ــاب ك ـم ـن ـحــة لـ ـ «م ـن ـت ــدى اإلدارة
األوروبـ ـ ــي» ،ال ــذي سيصبح الحـقــا،
صــاد
فــي ع ــام « ،1987م ـن ـتــدى االقـتـ ّ
ال ـعــاملــي» ،ال ـحــدث الـسـنــوي املفضل
لـ ـلـ ـبـ ـل ــوت ــوق ــراطـ ـي ــن ،الـ ــذيـ ــن ارتـ ـف ــع
عددهم إلى ما يقرب من ثالثة آالف
شـخـصـيــة ت ـضـ ّـم سـيــاسـيــن ورج ــال
أعـ ـ ـم ـ ــال ومـ ـش ــاهـ ـي ــر وصـ ـح ــافـ ـي ــن،
ي ـسـ ّـوقــون أج ـن ــدة ان ـع ــدام امل ـس ــاواة.

يمتلك  2153شخصًا
ً
أمواال تفوق ما
يملكه أكثر من %60
من شعوب العالم

تغيب قضايا العولمة
واالنفتاح االقتصادي
عن أجندة «المنتدى
االقتصادي العالمي»
(أ ف ب)

ّ
يحب أن يقول إن املنتدى
لكن شفاب
«ملتزم بتحسني حالة العالم» ،فيما
«يتذبذب بني رغبتني :إحالل السالم
واالزدهار العامليني ،والرغبة في أن
يكون قريبًا من املال والسلطة» ،في
وصف ألحد املواظبني على حضور
«دافـ ـ ــوس» .سـتـشـمــل دورة الـنـجــوم
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
دونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب ،وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة
األمل ــان ـي ــة أن ـج ـيــا م ـيــركــل ،ورئـيـســة
املفوضية األوروب ـيــة أورس ــوال فون
دي ــر الي ــن ،ورؤس ـ ــاء ش ــرك ــات كـبــرى
م ـث ــل «م ــاي ـك ــروس ــوف ــت» و«غ ــوغ ــل»
و«توتال» ،ومجموعة من الناشطني
املــراه ـقــن املــدعـ ّـويــن لـلـمـســاعــدة في
ّ
«التطلع إلى املستقبل».

«نهاية التاريخ»
ت ـ ـش ـ ـيـ ــر م ـ ـج ـ ـلـ ــة «إيـ ـ ـك ـ ــون ـ ــومـ ـ ـس ـ ــت»
البريطانية إلى أن «عبقرية» شفاب
ّ
طورت «املنتدى االقتصادي العاملي»
إل ـ ــى «نـ ـ ــوع مـ ــن ال ـ ـحـ ــوار والـ ـتـ ـع ــاون
بـ ــن ال ـق ـط ــاع ــن ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـخـ ــاص»،
ح ـتــى بـ ــات ب ـم ـثــابــةِ ب ــدي ـ ٍـل ف ــي عــالــم
ت ـن ـهــار ف ـيــه ال ـحــوك ـمــة .ل ـكــن عبقرية
الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ،ال ــذي دع ــا في
مـقــال لــ«فــوريــن أف ـيــرز» إلــى ضــرورة
ّ
تتعدى حدود
إصالح الرأسمالية ،ال
ّ
ـاب امل ـص ـل ـح ــة .ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا
أصـ ـح ـ
للملف ُامل ّ
قسم على خمسة عناوين،
ت ـش ـيــر امل ـج ـل ــة إلـ ــى أن الــرأس ـمــال ـيــة
التي ظهرت في القرن الثامن عشر،
وانـطـلـقــت ف ــي ال ـق ــرن ال ـتــاســع عـشــر،
وسيطرت على العالم في العشرين،
«ك ــان ــت نــاج ـحــة ك ـن ـظــام لــاقـتـصــاد
السياسي» .لكن أثبتت صفقة الثراء
وال ـحــريــات ،عـلــى حـســاب االسـتـقــرار
وال ـت ـقــال ـيــد وامل ـج ـت ـمــع ،أن ـه ــا جــذابــة
إلــى درج ــة أن املــزيــد مــن املجتمعات
واص ـ ـلـ ــت ص ـن ـع ـه ــا .يـ ـق ــول ال ـث ــاث ــي
جـ ــوزيـ ــف س ـت ـي ـغ ـل ـي ـتــز وت ـ ـ ــود ت ــاك ــر
وغــابــريـيــل زوك ـم ــان إن الــرأسـمــالـيــة
في أزمــة ،ألن النخب البلوتوقراطية
لجأت إلى النظام لحماية مصالحها
وتخزين مــواردهــا وتجويع الناس.
ّ
الـ ـح ــل بــالـنـسـبــة إلـ ــى هـ ـ ــؤالء :زيـ ــادة
الضرائب بشكل كبير على األثرياء.
تذهب مياتا فانبوليه أبعد من ذلك،
إذ تـعـتـقــد بـ ــأن ال ــرك ــود ف ــي ال ــدخ ــل،
ّ
وال ـثــروة املــركــزة ،وال ـكــوارث البيئية
ّ
ال ـتــي ت ـلــوح فــي األفـ ــق ،ت ــدل عـلــى أن
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة قـ ــد ب ـل ـغ ــت حـ ــدودهـ ــا،

ّ
تظلل النموّ
«النقد الدولي» :المخاطر الجيوسياسية
سيكون عام  2020بمثابة «محاولة إلرساء االستقرار»،
بحسب «صندوق النقد الدولي» الذي خلص إلى القول إن
ّ
ُ
«الزلت السياسية في الوقت الراهن ،ستضعف مجددًا
اقتصادًا عامليًا ضعيفًا في األساس» ،متوقعًا أن يعطي
اتفاق املرحلة األولى التجاري املوقع بني الواليات املتحدة
ِّ
سيسجل زيادة في
والصني دفعًا لالقتصاد العاملي الذي
السنة ،غير أن االنتعاش سيكون «ضعيفًا»
النمو هذه ّ
ّ
ظل استمرار املخاطر الجيوسياسية.
في
ًا
وهش
ّ
ّ
للنمو العاملي التي صدرت
الصندوق
وعكست توقعات
ّ
ً
يــوم أمــس ،تـفــاؤال أقــل ّ
مما عكسته فــي تشرين األول/
أكتوبر ،مع خفض ِنسب النمو إلى  %3,3لهذه السنة،
و %3,4للسنة املقبلة ،بتراجع  0,1و 0,2نقطة مئوية
عـلــى ال ـت ــوال ــي .غـيــر أن ه ــذه األرق ـ ــام تـبـقــى أف ـضــل من
العام املاضي ،حني انهار ّ
نمو التجارة على وقع الحرب
ُ ّ ً
سجال  %1+فقط ،بعد تسجيله  %3عام
التجارية ،م
 ،2018ما أدى إلى تراجع النمو االقتصادي العاملي إلى
 ،%2,9أدنى مستوياته منذ األزمة املالية .لكن الصندوق
ّ
ح ــذر ،فــي املـقــابــل ،مــن «أن ـبــاء سيئة» تكبح هــذا النمو،
م ـصــدرهــا الـهـنــد ال ـتــي تـعــانــي ِم ــن ت ــراج ــع االسـتـهــاك
ً
واالستثمارات ،فضال عن عجز مالي وتأخير في تحقيق

ـوذج
وب ــات ــت هـ ـن ــاك ح ــاج ــة إل ـ ــى ن ـم ـ ُ
اقتصادي جديد يقوم بتكييف املثل
االشـتــراكـيــة التقليدية مــع الحقائق
امل ـ ـع ـ ــاص ـ ــرة ،ويـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـم ـكــن
ً
الناس واملجتمعات بــدال من الدولة.
ل ـكــن ج ـي ــري م ــول ــر ي ــرى ف ــي ازدهـ ــار
االشتراكية الجديدة «مــزحــة» ،وفي
الضرائب على األثــريــاء «كابوسًا»...
ُ
خ ــاص ــة م ــا تـ ـق ـ ّـدم «(أن ـ ـنـ ــا) م ــا زلـنــا
نحاول معرفة كيفية جني إيجابيات
السوق ،توازيًا مع حماية أنفسنا من
الـجــوانــب الـسـلـبـيــة» ،وألن «الـفــوائــد
ت ـف ــوق ال ـت ـك ــال ـي ــف ،ل ــذلُ ــك سـتـسـتـمـ ّـر
ّ
املضي قدمًا».
الرأسمالية في
خ ـ ــاف ـ ــا لـ ـلـ ـخ ــاص ــة أع ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ،س ـعــى
استطالع «إدملان ترست باروميتر»،
ال ـ ــذي ج ـمــع ع ـلــى مـ ــدى ع ـقــديــن آراء
ع ـش ــرات اآلالف م ــن األشـ ـخ ــاص عن
ث ـق ـت ـه ــم بـ ــاملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
األساسية ،إلى فهم كيف ينظر الناس
إلى الرأسمالية %56 .من املستطلعة

أميركا

ّ
ُ
ترامب في أول دفاع بوجه مساءلته :لتبرئتي فورًا
سعى محاميا دونالد
ترامب ،أمس ،إلى استغالل
الوقت الضائع قبيل بدء
جلسات محاكمته اليوم،
لمطالبة مجلس الشيوخ
بتبرئة الرئيس فورًا ،على
الرغم ّمن أنه من غير
المتوقع أن ّ
تتم إدانته
في المجلس ذي الغالبية
الجمهورية

فــي أول دف ــاع تفصيلي شــامــل قبيل
ب ــدء مـحــاكـمـتــه ف ــي مـجـلــس الـشـيــوخ
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،رأى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،أن م ـس ــاء ل ـت ــه هــي
«نتاج عملية ّ
زورها الديمقراطيون»،
ّ
م ـع ـت ـب ـرًا أنـ ــه «ال بـ ــد م ــن رف ـض ـهــا في
ودع ــا
مـ ّ
حــاك ـمــة م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ»ُ .
ملخص تنفيذي إلف ــادة تــرامــب نشر
أم ــس ،مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ال ــذي يـقــوده
ال ـج ـم ـه ــوري ــون ،إلـ ــى ت ـبــرئــة الــرئـيــس
عـلــى وج ــه ال ـســرعــة م ــن تـهـمـتــن كــان
ّ
يهيمن
أقــرهـمــا مجلس الـنــواب ال ــذي ّ
عليه الديمقراطيون .ووصف امللخص
التهمتني املــذكــورتــن بأنهما «إهانة

للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية»،
عـ ّ
ـادًا وخـصــوصــا تهمة تعطيل عمل
الـكــونـغــرس «سـخـيـ ّفــة وخ ـط ـيــرة» .إال
أنـ ــه م ــن غ ـي ــر املـ ـت ــوق ــع أن يـسـتـجـيــب
الجمهوريون ملطالبة محامي ترامب
برفض املحاكمة ،بالنظر إلى أن فكرة
الــرفــض لــن ت ـنــال األغـلـبـيــة املـطـلــوبــة،
بينما يتوقع أن تجري تبرئة الرئيس
ب ـ ــأص ـ ــوات غ ــال ـب ـي ــة أع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
الشيوخ.
وق ـ ـبـ ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ،تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم طـ ــرفـ ــا ال ـق ـض ـيــة
بـ ـ ـحـ ـ ـجـ ـ ـجـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا ،بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت
ن ـق ــاش ــات ح ــام ـي ــة ب ــن ال ـج ـم ـهــوريــن
والــدي ـم ـقــراط ـيــن ف ــي وس ــائ ــل اإلع ــام

األم ـي ــرك ـي ــة .وق ـ ـ ّـدم ال ـفــريــق الـقــانــونــي
للرئيس األمـيــركــي ال ــ ،45والـثــالــث في
تــاريــخ الــواليــات املتحدة الــذي يواجه
إج ــراءات مماثلة ،مساء السبت ،الـ ّ
ـرد
األول على الئحة االتهام املشتملة على
إساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل
الـكــونـغــرس .ون ـ ّـدد محاميا الــرئـيــس،
جــاي سيكولو وبــات سيبولوني ،في
منت ّ
الرد ،بما اعتبراه «هجومًا خطيرًا
عـ ـل ــى حـ ــق األمـ ـي ــركـ ـي ــن فـ ــي اخ ـت ـي ــار
رئيسهم بحرية» .وقــال املحاميان إن
«نص االتهام غير دستوري ،ويجب أن
ُي ّ
ّ
يتضمن ّ
أي جريمة أو ُانتهاك
رد ،وال
ّ
ّ
للقانون» .كما فندا االتهامات املوجهة

قبل أيامّ ،
تقدم طرفا القضية بحججهما بينما برزت نقاشات
حامية بين الجمهوريين والديمقراطيين (أ ف ب)

إلـ ـ ــى ت ـ ــرام ـ ــب ،م ـع ـت ـب ــري ــن أن األخـ ـي ــر
ّ
تصرف ضمن صالحياته الدستورية
بــالـضـغــط ع ـلــى الــرئ ـيــس األوك ــران ــي،
فولوديمير زيلينسكي ،العام املاضي،
للتحقيق فــي شــأن املـنــافــس املحتمل
للرئيس جو بايدن وابنه هانتر ضمن
مــا يـقــول تــرامــب إنـهــا حملة ملكافحة
الـفـســاد .ورأى أسـتــاذ الـقــانــون الـعــام،
آالن درشــوفـيـتــز ،ال ــذي ضـ ّـمــه الفريق
ّ
الــرئــاســي إلــى هيئة الــدفــاع ،أنــه حتى
لو جرى إثبات أن نزيل البيت األبيض
ً
سعى فـعــا إلــى مـســاومــة كييف على
م ـس ــاع ــدات ع ـس ـكــريــة م ـقــابــل نـشــرهــا
مسبقًا نتائج تلك التحقيقات ،فإن ذلك
«ل ـيــس جــري ـمــة» .وأشـ ــار درشــوفـيـتــز،
أول م ــن أم ـ ــس ع ـب ــر قـ ـن ــاة «إيـ ـ ــه .ب ــي.
سي ،».إلى أن «سوء استعمال السلطة
ّ
ليس مـبـ ّـررًا دستوريًا للعزل»ُ ،مــذكـرًا

بــأن «نصف الــرؤســاء األميركيني ،من
آدام ــز حتى جـفــرســون ،ومــن لينكولن
ّ
ح ـتــى روزف ـ ـلـ ــت ،ات ـه ـم ـهــم خـصــومـهــم
السياسيون بأنهم أســاؤوا استعمال
السلطة».
ّ
هـ ــذه «الـ ـح ـ ّـج ــة» س ــرع ــان م ــا تـلــقـفـهــا
بـسـخــريــة ال ـنــائــب الــدي ـم ـقــراطــي ،آدم
شيف ،الذي سيكون املدعي العام في
مجلس الشيوخ ،واصفًا إياها بأنها
«ال ـشــيء الـجــديــد الــوحـيــد فــي الــدفــاع
عن الرئيس» .وقال شيف ،في مداخلة
ّ
عبر «إيــه .بي .ســي« :».إذا اتبعنا هذا
املـنـطــق الـسـخـيــف ،فسيكون بمقدور
الــرئـيــس حينها مـنــح والي ــة أالسـكــا»
ل ـ ـطـ ــرف أجـ ـنـ ـب ــي .وأض ـ ـ ـ ــاف أن س ــوء
استعمال السلطة كــان «فــي صلب ما
اعـتـبــر آب ــاء الــدس ـتــور أن ــه يستوجب
الـ ـع ــزل» .وجـ ــاء ك ــام ش ـيــف ف ــي وقــت

ّ
اإلصالحات .كذلك ،فإن تصاعد التوتر الجيوسياسي،
وال سيما بني الواليات املتحدة وإيــران ،قد ُيحدث بلبلة
في إمدادات النفط العاملية ويكبح االستثمارات التجارية
الضعيفة أساسًا.
ـارة الــدول ـيــة ،رأى «الـنـقــد ال ــدول ــي» ّأن
ـ
ج
عـلــى صعيد الـتـ ُ
الهدنة التجارية التي أقــرت بني واشنطن وبكني ال تحل
ّ
كــل املـشـكــات .وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــالــت املــديــرة العامة
ل ـل ـص ـنــدوق ،كــريـسـتــالـيـنــا جــورجـيـيـفــا ،خ ــال مــداخـلــة
أمـ ــام مـعـهــد «ب ـي ـت ــرس ــون» لــاق ـت ـصــاد ال ــدول ــي« :تـبـقــى
أمــور كثيرة يجب القيام بها لــرأب الـصــدع بــن القوتني
االقتصاديتني الرئيستني في العالم» .وبمعزل عن هذين
ّ
إلى
البلدين ،فإن «النظام التجاري العاملي برم ّته بحاجة ّ
تحسني ّفي العمق» ،غير أن الصندوق حــذر من أن كل
هذه التوقعات «تبقى إلى ٍّ
حد بعيد رهن قدرة (القادة)
على تفادي تصعيد جديد للتوتر التجاري األميركي -
ّ
والتشعبات
الصيني ...وتفادي بريكست من دون اتفاق،
االق ـت ـص ــادي ــة ل ــاض ـط ــراب ــات االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـت ــوت ـ ّـرات
الجيوسياسية» ،وخالفًا لذلك ،فإن االنتعاش قد يتلقى
ً
صدمة كبيرة.
(األخبار)

آراؤه ــم يعتقدون بــأن ضــررهــا أكبر
م ــن ن ـف ـع ـهــا .اس ـت ـط ـ ٌ
ـاع ب ــدأ ف ــي عــام
 2000الس ـت ـك ـشــاف صـ ــدق نـظــريــات
العالم السياسي فرنسيس فوكوياما
الذي أعلن ،بعد انهيار الشيوعية ،أن
الديموقراطية الرأسمالية الليبرالية
أنـ ـه ــت األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات ِّامل ـنــاف ـســة
لها ،وصــارت بالتالي تمثل «نهاية
التاريخ».

مــن أن الـشــركــات واألغـنـيــاء يدفعون
حـصـتـهــم ال ـع ــادل ــة م ــن ال ـض ــرائ ــب».
وت ـشـ ّـدد الـنــاطـقــة بــاســم املنظمة في
فــرن ـســا ،بــولــن لــوك ـل ـيــر ،ف ــي الـبـيــان
ن ـف ـس ــه ،ع ـل ــى أن «ح ـ ـ ــاالت ال ـت ـف ــاوت
الفاضحة هــي فــي قلب االنقسامات
وال ـن ــزاع ــات االجـتـمــاعـيــة ف ــي جميع
حتميًا،
أنحاء العالم ...هي ليست أمرًا ّ
(إنـ ـم ــا) نـتـيـجــة س ـي ــاس ــات تـخــفــض
مـ ـش ــارك ــة األك ـ ـثـ ــر ث ـ ـ ـ ـ ً
ـراء فـ ــي ج ـه ــود
ُ
الـتـضــامــن عـبــر الـضــريـبــة ،وتضعف
تمويل الخدمات الـعــامــة» .وبحسب
أرق ــام املنظمة غـيــر الحكومية التي
تـسـتـنــد مـنـهـجـيـتـهــا إلـ ــى مـعـطـيــات
تـنـشــرهــا مـجـلــة «ف ــورب ــز» ومـصــرف
«ك ــري ــدي س ــوي ــس» ،ف ــإن ثّــروة ال ــ%1
األكثر ً
ثراء في العالم «تمثل أكثر من
ضعف مجموع الثروة» التي يملكها
ّ
األقل ً
ثراء ،أي
 6,9مليارات نسمة هم
 %92من سكان العالم.
(األخبار)

قـ ّـدم فيه األعـضــاء الديمقراطيون في
مجلس النواب حججهم يوم السبت،
داع ـ ــن م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ إلـ ــى «إزال ـ ــة
الـتـهــديــد ال ــذي يشكله الــرئ ـيــس على
األمن القومي».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،انـطـلــق س ـجــال آخــر
ح ــول م ــدة وإجـ ـ ــراءات املـحــاكـمــة التي
ك ــان ــت ق ــد بـ ـ ــدأت رس ـم ـي ــا ،ال ـخ ـم ـيــس،
بــأداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمني
بــأن يـكــونــوا غير مـنـحــازيــن .وتطالب
امل ـع ــارض ــة بــاس ـتــدعــاء أرب ـع ــة شـهــود
رئيسني ،بينهم كبير موظفي البيت
األب ـي ــض م ـيــك مــول ـفــانــي ،ومـسـتـشــار
األمــن القومي السابق جــون بولتون.
غير أن زعيم الجمهوريني في مجلس
ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،م ـي ـت ــش م ــاك ــونـ ـي ــل ،الـ ــذي
ي ــؤك ــد أن ـ ــه ع ـل ــى «ت ـن ـس ـي ــق ت ـ ـ ــام» مــع
البيت األبـيــض ،يبدو راغبًا في إمــرار

ّ
تتعدى
املحاكمة من دون شهود ،وأال
ّ
مدتها األسبوعني ،وهو ما يرى شيف
أنه سيجعل املحاكمة «صورية».
من جهته ،قال عضو مجلس الشيوخ
ال ـ ـقـ ــريـ ــب م ـ ــن ت ـ ــرام ـ ــب ،الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري
ليندسي غ ــراه ــام ،عـبــر قـنــاة «فــوكــس
نيوز»« :أريــد أن يتم االنتهاء من هذه
املـحــاكـمــة فــي أس ــرع وقـ ــت» .وأض ــاف:
«أريـ ـ ــد أن ي ـخ ـتــار ال ـش ـعــب األم ـيــركــي
رئيسه املقبل ،ال محكمة عــزل» .ولدى
ّ
سؤاله عن تطلعات ترامب ،أجاب بأنه
«ي ــأم ــل أن يـتـمـكــن الــرئ ـيــس م ــن إل ـقــاء
خـطــاب حــالــة االت ـحــاد والـحــديــث ّ
عما
يــريــد فعله فــي ع ــام  2020والـسـنــوات
َ
األرب ـ ــع امل ـق ـب ـلــة» .وتـ ـح ـ ّـدد م ــوع ــد هــذا
الخطاب في  4شباط /فبراير املقبل،
أي بعد أسبوعني من بدء الجلسات.
(رويترز ،أ ف ب)

التكاليف
يمتلك أصحاب املليارات في العالم،
ً
الـبــالــغ عــددهــم  ،2153حــالـيــا ،أم ــواال
ت ـفــوق م ــا يـمـلـكــه أك ـثــر م ــن  %60من
شعوب العالم ،وفق «أوكسفام» التي
مسؤولها فــي الهند ،أميتابه
يؤكد
ّ
بــاهــار (يـمــثــل املـنـظـمــة فــي «مـنـتــدى
ّ
دافوس») ،أنه «ال يمكن حل (مشكلة)
ّ
الهوة بني األغنياء والفقراء من دون
ّ
سياسات متعمدة ملكافحة التفاوت.
يـنـبـغــي ع ـلــى ال ـح ـكــومــات أن تـتــأكــد

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
نـنـعــى إلـيـكــم املـغـفــور لــه ب ــإذن الله
تعالى املرحوم
حسني مصطفى الطقش
حرمه :الحاجة فاطمة حسني ناصر
أوالده :غ ـس ــان ،امل ـه ـن ــدس ع ــدن ــان،
الـعـقـيــد خــالــد (ق ــوى أم ــن داخ ـلــي)،
جهاد ،أحمد ومريم.
إخوته :الحاج علي ،العميد املتقاعد
أسـعــد (مــديــر ع ــام بــالــوكــالــة لألمن
العام األسبق)
املــرحــومــون :الـحــاج محمد ،الحاج
أحمد والحاج مهدي
سيصلى على جثمانه الطاهر في
حـسـيـنـيــة ال ـع ـق ـيــديــة ،ب ـيــت شــامــا،
بـعـلـبــك وي ـ ــوارى ال ـث ــرى ف ــي جبانة
العائلة عند الساعة الــواحــدة ظهر
اليوم الثالثاء الواقع فيه  21كانون
الثاني .2020
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،ويـ ـ ــومـ ـ ــي األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء
والـخـمـيــس  22و 23كــانــون الثاني
في منزل الفقيد الكائن في صحراء
الشويفات ـ ـ قرب جامع اإلمــام زين
ال ـع ــاب ــدي ــن ،ويـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع
ف ـيــه  24ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2020في
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي الرملة البيضاء
ـ ـ من الساعة الثالثة لغاية الساعة
ً
مساء.
ّالسادسة
إنا لله وإنا إليه راجعون
له الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره :آل
الـطـقــش ،آل نــاصــر ،آل ش ـح ــادة ،آل
عواد
وعموم أهالي بعلبك ـ ـ الهرمل

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

