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سياسة
تقرير

المحكمة الدولية ترفض رفع السرية
عن اتهام «األخبار»
فيما تواصل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري انتهاج سياسة السرية في محاكماتها
العلنية ،جرت تنحية رئيسها دايفيد باراغوانث وانتخاب التشيكية إيفانا هردليشكوفا رئيسة للمحكمة
رف ـ ــض رئـ ـي ــس «الـ ـغ ــرف ــة ال ـن ــاظ ــرة
فــي قضايا التحقير» فــي املحكمة
الدولية الخاصة بلبنان ،القاضي
اإلي ـطــالــي نـيـكــوال لـيـتـيـيــري ،طلب
املـ ـح ــام ــي ال ـ ـ ــذي ع ـ ّـي ـن ـت ــه امل ـح ـك ـمــة
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
إدارة «األخ ـ ـبـ ــار» إب ــراه ـي ــم األم ــن
و«األخـبــار» أنطونيوس أبــو كسم،

الرئيسة الجديدة
للمحكمة تتقن العربية
ومختصة في الشريعة
ّ
تسليم االدعاء ملف االتهام لألمني
و«األخ ـب ــار» فــي القضية املــرفــوعــة
ضـ ــده ـ ـمـ ــا مـ ـ ــن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـت ـه ـمــة
التحقير .ويأتي طلب أبو كسم مع
اقـتــراب موعد بــدء محاكمة األمــن
و«األخـ ـب ــار» فــي الــربـيــع املـقـبــل .إذ
طلب أبــو كسم من املحكمة تسليم

موقوفو
عبرا
أخلى القضاء العسكري سبيل
الشيخ عاصم العارفي وعميد
األس ـ ــدي ،املــوقــوفــن ف ــي ملف
أحـ ــداث ع ـب ــرا ،بـعــد ي ــوم واح ــد
عـلــى إخ ــاء سبيل الشقيقني
زياد وعبد الغني البابا.
األربعة املفرج عنهم يضافون
إلـ ــى أك ـث ــر م ــن خ ـم ـســة عـشــر
متهمًا (من أصل  70موقوفًا)
من جماعة الشيخ الفار أحمد
األس ـي ــر أخ ـل ــي سـبـيـلـهــم على
ن ـح ــو ت ــدريـ ـج ــي فـ ــي األش ـه ــر
املاضية ،ما أثار اطمئنانًا لدى
األهالي واملناصرين بأن النائبة
بهية الحريري تفي بوعودها
بمعالجة امللف والتوسط لدى
القضاء .العارفي ،بوجه خاص،
أوقف بعد شهرين من معركة
ع ـب ــرا ف ــي ث ـك ـنــة ص ـي ــدا حـيــث
اس ـت ــدع ــي إل ـ ــى ال ـت ـح ـق ـيــق مــن
قـبــل اسـتـخـبــارات الـجـيــش إثــر
ظهوره عقب تواريه عن األنظار
مـنــذ امل ـعــركــة .ال ـعــارفــي (نـجــل
أحد رموز الجماعة اإلسالمية
الشيخ محرم الـعــارفــي) انتقل
م ـ ــن ص ـ ـفـ ــوف الـ ـجـ ـم ــاع ــة فــي
ص ـي ــدا إلـ ــى ص ـف ــوف األس ـي ــر
وأص ـبــح أح ــد أب ــرز مساعديه.
في آب الفائت ،نقل من سجن
ع ــال ـي ــه إل ـ ــى م ـب ـنــى امل ــوق ــوف ــن
اإلسالميني في سجن رومية.
أمـ ـ ـ ــا األسـ ـ ـ ـ ـ ــدي ف ـ ـهـ ــو ش ـق ـيــق
رج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال الـفـلـسـطـيـنــي
الصيداوي عماد األسدي الذي
لعب دور الوسيط بني األسير
ومــرجـعـيــات أمـنـيــة وسياسية
خــال االعتصام املفتوح الذي
ّ
نــفــذه األسـيــر فــي صـيــدا ،ومن
ثم في اإلشكاالت الالحقة.
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ابراهيم األمين

جنرال قهوجي ...روق علينا!

الرئيسة الجديدة للمحكمة إيفانا
هردليشكوفا

ّ
االدع ـ ــاء م ـلــف االت ـه ــام ال ـ ّـس ــري عن
طــريــق مكتب املحكمة فــي بـيــروت
ّ
أو عبر القاضي لالطالع عليه .لكن
القاضي ليتييري رفض الطلب في
ّ
قرار صدر قبل يومني ،مؤكدًا أن ّمن
واجب محامي الدفاع إيصال امللف
إلى املتهم ،في الوقت الذي ال يوجد
فيه تــواصــل بــن أبــو كسم واألمــن
و«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،ورفـ ـضـ ـهـ ـم ــا ق ـ ــرار
املحكمة بتعيينه محاميًا للدفاع.
وفــي سياق آخــر ،علمت «األخـبــار»
أن املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام الـ ـس ــاب ــق ل ـق ــوى
األم ــن الــداخـلــي ال ـلــواء علي الحاج
بـعــث بـثــاث رســائــل إل ــى املحكمة،
يطلب فيها إفــادات الشهود الذين
أتوا على ذكره خالل إفاداتهم ،في
السابق ،وخالل جلسات االستماع
األخيرة .وأشارت املعلومات إلى أن
ّ
رسائل الحاج أكــدت أن «مــا يقوله
ال ـش ـه ــود ف ــي ج ـل ـس ــات االس ـت ـم ــاع
األخيرة مواقف سياسية ال عالقة
لها بالجريمة».
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،ان ـت ـخ ــب ق ـضــاة
«غ ــرف ــة االس ـت ـئ ـنــاف» ف ــي املحكمة
الدولية الخاصة بلبنان القاضية
ال ـت ـش ـي ـك ـيــة إي ـف ــان ــا هــردل ـي ـش ـكــوفــا
رئيسة للمحكمة الخاصة بلبنان،
خلفًا للقاضي النيوزيلندي دايفيد
ب ــاراغ ــوان ــث ،الـ ــذي يـشـغــل منصب
رئـيــس املحكمة منذ تشرين األول
 .2011وب ـح ـســب ب ـي ــان صـ ــادر عن
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ،ف ـ ـ ــإن ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة أعـ ـ ـ ــادوا
ان ـت ـخــاب ال ـقــاضــي الـلـبـنــانــي رالــف
الرياشي نائبًا للرئيس.
وأشار البيان إلى أن «هردليشكوفا
انتخبت ملــدة  18شهرًا ،تبدأ في 1
آذار  .2015وانتخب الرئيس ونائب
ً
الــرئـيــس عـمــا بــاملــادة  ،8الـفـقــرة 2
م ــن ال ـن ـظــام األس ــاس ــي واملـ ـ ــادة 31
من قواعد اإلجراءات واإلثبات لدى
املحكمة» ،على أن يبقى باراغوانث
قاضيًا في غرفة االستئناف.
وفي مقتطف عن سيرتها الذاتية،
ورد ّفــي الـبـيــان أن «هردليشكوفا
استهلت مسيرتها املهنية كقاضية
ف ــي الـ ـع ــام  ،1990وت ــول ــت رئ ــاس ــة
م ـحــاكــم تـنـظــر ف ــي ق ـضــايــا مــدنـيــة
وجـنــائـيــة» .كـمــا أنـهــا حــائــزة على
«شهادة دكتوراه من كلية الحقوق
بـجــامـعــة ت ـشــارلــز ف ــي ب ـ ــراغ ،وهــي
متخصصة في الشريعة اإلسالمية
وت ـت ـك ـلــم ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة .وعـيـنــت
قــاضـيــة فــي غــرفــة االسـتـئـنــاف في
تشرين الثاني .»2012
وي ـ ـض ـ ـط ـ ـلـ ــع رئ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة بـ ـ
«م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات واسـ ـ ـع ـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق،
تتضمن اإلش ــراف على سير عمل
امل ـح ـك ـم ــة ب ـف ـع ــال ـي ــة وعـ ـل ــى حـســن
سير العدالة ،وتمثيل املحكمة في
عالقاتها مع الدول واألمم املتحدة
وكيانات أخرى» ،كما ورد في بيان
املحكمة.

نستعد مفردات يعشقها الطامحون الى مواقع وأدوار
تعالوا
ِ
رئيسية في لبنان:
ـ ـ ـ أنا ال اطلب شيئًا لنفسي ،لكن إذا ّ
حملني الشعب املسؤولية فلن
ّ
أتهرب.
َ
ـ ـ لم أسع للموقع ،إنما هو سعى خلفي.
ُ
ـ ـ أنا هنا ألخدم شعبي ووطني ،وإذا طلب مني أداء دور إضافي
فسأفعل.
ْ
ّ
يردني
ـ ـ لن أقدم أي تنازالت عن مبادئي وال أعقد أي تسويات .من ِ
كما انا ،فأنا حاضر.
حسنا ،ولكن لنقل كلمة ،أعجبت من أعجبت ،وأغضبت من
أغضبت :في لبنان الذي نعرفه ليس هناك سوى سليم الحص ،فقط
سليم الحص ،من يحترم نفسه وأهله وشعبه ويلتزم الشعار الذي
يقول للمسؤول :اياك ان تطلب شيئًا لنفسك .اما بقية السياسيني،
ّ
فليسمحوا لنا .ليس بينهم ،على االطالق ،من يتعفف عن اي مهمة،
مع رجاء عدم اعتبار هذا التعميم جارفًا لبعض اوادم البلد.

عون هو رأس حربة المشروع االستقاللي
الحقيقي في لبنان ،ال ينافسه أحد في احترامه
السيادة وتفاعله مع حقائق البالد
مناسبة الحديث ما نقله الزميل عماد مرمل في «السفير» ،امس،
عن قائد الجيش العماد جان قهوجي ومفاده« :نعم .قائد الجيش،
بحكم املركز الذي يشغله ،يصبح ،تلقائيًا ،مرشحًا رئاسيًا بديهيًا
في معزل عن رأيه ،لكنني ،شخصيًا ،أتحدى أيًا كان القول إنني
فاتحته بشيء ّ
يخصني في هذا الشأن .أما إن حصل تفاهم
ّ
على اسمي ،فلن أتهرب من تحمل مسؤوليتي الوطنية» .وأضاف:
«أقول للعماد عون ،لست أنا من يعرقل أو يمنع وصوله الى
ُ
الرئاسة ،بل سأكون في طليعة مهنئيه إذا انتخب ،وربما سأصل
قبله الى قصر بعبدا لتقديم التهنئة له ،وما يحول حتى اآلن دون
ذلك ،ان هناك ّ
مكونات لبنانية تمتنع عن تأييد عون ،وهذه ليست
مسؤوليتي!».
اعلم ،كما بقية اللبنانيني ،بأن االولويات الوطنية الكبرى توجب
االبتعاد عن املعارك الجانبية ،وبأن حفظ مؤسسة الجيش أولوية
مطلقة في مواجهة ما يصيبنا ،وان انتقاد قائد هذه املؤسسة ال
يفيد في سياق تحصني الجيش الذي يظل محل اجماع غالبية
لبنانية ،برغم توسع قاعدة املعترضني عليه ،وخصوصًا بعدما
ّ
تكونت قاعدة شعبية تضم «القوات اللبنانية» والتيارات السلفية
ّ
وسط السنة والدروز ،اضافة الى قيادات مدنية تخشى سلطة
العسكر في اي وقت.
لكن رفض قائد الجيش التفرغ ملهمته الرئيسية ،واستمراره
في ّ
تقمص دور السياسيني بطريقة غير احترافية ،وخضوعه
ملزاجية فريق من املساعدين واملستشارين واملناصرين ،من الذين
ً
يحتاجون الى من يعينهم على انفسهم أوال ،كل ذلك ،يوجب قول

علم
و خبر
أزمة محروقات في قوى األمن
تعاني املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي من أزمــة نقص في
امل ـحــروقــات .ويـتـنــاقــل عـسـكــريــون أن ع ــددًا مــن اآلل ـيــات التابعة
للمديرية متوقفة عن العمل بعد العجز عن تأمني املحروقات لها.

اليونيفيل ّ
تفعل «العالقات العامة»

يلبي قائد اليونيفيل الـجـنــرال لوتشيانو بــورتــوالنــو دعوتني
على الـتــوالــي فــي قائمقاميتي صــور وبـنــت جبيل فــي  23و25
مــن شـبــاط ال ـجــاري لـلـقــاء فـعــالـيــات املنطقة ورؤس ــاء البلديات
ورجال الدين لتقريب وجهات النظر وتبديد الجفاء بني القوات
واألهالي بسبب تكرر اإلشكاالت بينهم .اللقاءان يعقبان أجواء
إيجابية أشاعتها مواقف عدد من ضباط اليونيفيل املقتنعني
ب ــأن ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي م ـســؤول عــن مقتل الـجـنــدي اإلسـبــانــي
في موقع الــوحــدة اإلسبانية في العباسية إثــر عملية املقاومة
في مــزارع شبعا املحتلة .بورتوالنو كان أكد قبل أيــام أن لجنة
التحقيق املشتركة بني اليونيفيل والجيش اللبناني ستتوصل
قريبًا إلى خالصة لتحقيقاتها.

ما ال يرغب كثيرون في سماعه.
أيها الجنرال،
ـ ـ ليس صحيحًا ،ثم هو ليس قدرًا ،ان يكون كل قائد للجيش
مرشحًا طبيعيًا لرئاسة الجمهورية .واذا اراد كثيرون تثبيت هذه
القاعدة ،فهذا يعني ،حكمًا ،الحاجة الى تغيير طائفة قائد الجيش
ومذهبه.
ـ ـ ليس صحيحًا ان تجربة لبنان مع وجود قائد للجيش كانت
ّ
تشجع على اعتمادها بصورة دائمة .وما خبرناه
ناجحة بحدود
مع الرئيس السابق ،الجنرال ميشال سليمان ،يجعلنا نتوب عن
هذا الخطأ الى ابد اآلبدين.
ـ ـ ربما وجب على من يريدك في موقع رفيع ان يشرح لك أن وصول
ً
فؤاد شهاب الى الرئاسة ،كان حال وحيدًا ازاء االزمة الوطنية التي
كانت البالد تواجهها ،ولتحقيق تغييرات بنيوية على صعيد
مؤسسات الدولة ،وان وصول اميل لحود الى رئاسة الجمهورية كان
ّ
يمثل ،بصراحة مطلقة ومن دون اي مداورة او ّ
تلون،
تعبيرًا عن كونه
محورًا سياسيًا لبنانيًا واقليميًا .ونحن ،اليوم ،في مرحلة مواجهة،
ولسنا في مرحلة كالتي عشناها بعد  7ايار واوصلت سليمان الى
مقعد لم يكن مناسبًا له.
ّ
ـ ـ ان طبيعة املواجهة التي يخوضها لبنان اليوم تحتم مواصفات
واضحة وال تحتاج الى رئيس تسوية .وكل الفكرة السخيفة التي
تقول برئيس توافقي ،سندها حاجة بعض اقطاب النظام الطائفي
في لبنان الى ضمان استمراريتهم في زعاماتهم التي تحتاج الى
اقتالع من الجذور.
ـ ـ ان محاولة اللعب على الحبال ،والسعي الى مراضاة اميركا وأوروبا
والخليج ،وعدم القطع مع املقاومة في لبنان ،لكن مع االصرار على
سرية اللقاءات مع قائدها ،واالكتفاء بخيوط خجولة مع سوريا،
وتوزيع االبتسامات على االيرانيني والروس ،لن يفيد في تظهير
موقف واضح .بل على العكس ،فان سلوك العماد قهوجي ،يثير
ّ
النقزة ،ويجعلنا نتوقع نسخة جديدة من ميشال سليمان ،ال اذاقنا
الله كأسها ّ
املرة من جديد.
وأخيرا ،وبما خص العماد ميشال عون ،فال اعرف اذا كان من املفيد
لفت انتباه العماد قهوجي الى حقائق ،ابرزها ان عون يمثل ،اليوم،
رأس حربة املشروع االستقاللي الحقيقي في لبنان .هو الوحيد
الذي ال يمكن الحد ،اي احد ،ان يجادله في احترامه لسيادة بلده،
وفي احترامه للحقائق التاريخية التي تعني هذا البلد ،وفي واقعيته
وتفاعله مع التطورات التي عصفت بالبالد خالل ربع قرن .وهو
الوحيد الذي يمكن ان تتفق معه على كلمة ،ويظل محترمًا لها ولو
كره الكارهون.
اكثر من ذلك ،لست انت يا جنرال قهوجي من يحق له مخاطبة
الجنرال عون بهذه اللغة .بل ُيفضل احترام املقامات والتراتبية ،وان
تذهب اليه ،عله يساعدك على حماية الجيش من جرثومة الوصوليني
واالنتهازيني ،وتأثيرات السياسيني التافهني ،وبما يجعلك تختم
مسيرتك املهنية ،قائدًا عسكريًا يحمي جنوده بنفسه في اكثر
املواقع خطورة.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
عرفات حجازي
حاضرًا بيننا
أع ـ ـ ـ ـ ـ ــود ب ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرت ـ ـ ــي لـ ـنـ ـه ــاي ــة
الـسـبـعـيـنـيــات وال ـث ـمــان ـي ـنــات
م ــن ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ح ــن كنا
نـ ـش ــاه ــد ،مـ ـث ــل أب ـ ـنـ ــاء جـيـلــي
الــذيــن تفتحت عـيــونـهــم على
تلفزيون لبنان  ،وعلى «اسعد
الـ ـل ــه مـ ـس ــاء ك ــم» ملـ ـق ــدم ن ـشــرة
األخـبــار عــرفــات حـجــازي .كان
ح ــدي ـث ــه ي ـع ـب ــر عـ ــن اب ـت ـســامــة
هادئة ونظرة ودودة ،تحل في
نفوس مشاهديه ثقة وتعلقًا
ب ـشــاشــة ل ـب ـنــان األولـ ـ ــى الـتــي
كــانــت وق ـ ــورة .ي ــوم ــذاك كــانــت
ساعات تلفزيون لبنان قليلة
ب ـم ـق ـيــاس ف ـض ــائ ـي ــات الـ ـي ــوم،
ولكن كــان فيها صــدق وأمانة
والتزام وثوابت أصيلة.
كــانــت سـنــوات الــراحــل عرفات
ح ـج ــازي ف ــي تـلـفــزيــون لبنان
ً
ع ـم ــا غ ـيــر ع ـ ــادي ل ـع ـقــود من
ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن ،مـ ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
املذيعني والصحافيني الرواد،
أمثال عادل مالك وجان خوري
وج ــاك واك ـيــم وف ــؤاد الخرسا
وغ ـيــرهــم م ـمــن ت ــرك ــوا بصمة
خالدة في مسيرة هذا الصرح
امل ـم ـيــز .ك ــان ع ــرف ــات ح ـجــازي
ص ـحــاف ـيــا م ـش ـحــونــا ب ــأح ــام
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة وصـ ـ ــاحـ ـ ــب ح ـن ـج ــرة
ذهـبـيــة ورف ـيــق كــل كلمة وكــل
صفحة وكل عنوان ،ونموذجًا
في النشرة اإلخبارية املنتظرة
تحريرًا وتقديمًا.
أبا ياسر ،لقد تركت بنشاطك
وح ـيــوي ـتــك أج ـمــل ال ــذك ــري ــات،
وأبقاها أثرًا ،وتلك هي الحياة
التي ال تفنى بغيابك ،ولكنها
ت ـب ـقــى مـ ـتـ ـج ــددة ت ـح ـيــا كـلـمــا
ذكـ ــرهـ ــا مـ ــن عـ ــرفـ ــوا خ ـصــالــك
امل ـه ـن ـيــة وأخـ ــاقـ ــك ،ون ـضــالــك
ال ـح ــي ال ـخــالــد ف ــي الـصـحــافــة
واإلعالم.
سالم عليك يا عرفات حجازي
وهنيئًا لــك .فقد ترجلت أيها
الـ ـف ــارس شــام ـخــا ،ص ـ ُل ـبــا ،في
زمن يقل فيه نظراؤك ،تسمعنا
ونـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع إل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــك ،ب ـط ـل ـت ــك
امل ـض ـي ـئ ــة فـ ــي نـ ـ ــور ع ـيــون ـنــا،
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة الـ ـ ـت ـ ــي ان ـط ـب ـع ــت
خــالــدة فــي أذه ــان اللبنانيني.
أنـ ــت ال ت ـ ــزال ح ــاضـ ـرًا بـيـنـنــا،
ص ــوت مــن األصـ ــوات الكبيرة
ال ـ ـتـ ــي وس ـ ـمـ ــت ذل ـ ـ ــك امل ــاض ــي
وم ـهــرتــه بـخـتـمـهــا ،وال يبقى
ل ـن ــا ف ـي ــك سـ ــوى ت ــاري ـخ ــك فــي
الزمن اإلعالمي الجميل.
حسن بحمد
مدير «مركز عين» لإلعالم
والتوثيق
توضيح
نـ ـش ــرت جـ ــريـ ــدة «األخ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» فــي
عــددهــا ال ـصــادر ي ــوم الـجـمـعــة13 ،
شباط  ،2015تحقيقًا عن األضرار
ال ـت ــي تـسـبـبــت ب ـهــا ال ـعــاص ـفــة في
طريق الضبية ،وذك ــرت أن شركة
كيروز كانت متعهدًا بصيانة هذه
الطريق.
يهم الشركة أن توضح أن ال عالقة
لها مــن قريب أو بعيد بــأي تلزيم
أو صيانة للطريق املــذكــورة .لذلك
إقتضى التوضيح.
نقيب محامي طرابلس
والشمال ميشال خوري
بوكالته عن شركة حميد كيروز
للهندسة والمقاوالت

تقرير

فضيحة في رومية
«تفه عليكم»،
قالها وزير الداخلية السابق
يكاد
مروان
شربل ،وهو ّ
ّ
يلطم خديه أثناء تفقده
ورشة ترميم المبنى (د)
في سجن رومية ،للشركاء
في فضيحة الماليين
التي راحت هدرًا من دون
االلتزام بشروط الترميم.
لكن الدولة تبدو ّ
مصرة
على اإلمعان في هدر
أموالها وماء وجهها:
المتعهد المخالف في
ّ
الـ(د) كلف بترميم المبنى
(ب) ،وربما بقية الحروف
األبجدية ،بإشراف العميد
الذي عوقب مسلكيًا بسبب
تغطيته الفضيحة
آمال خليل
أواخــر الشهر الفائت ،انطلقت ورشة
تــرمـيــم املـبـنــى (ب) فــي سـجــن رومـيــة
بعد إنجاز الخطة األمنية التي أنهت
أسـطــورتــه ونقلت ن ــزالءه إلــى املبنى
(د) .املبنى الذي يشهد ورشة أشغال،
للمرة األولى منذ تشييد السجن في
الستينيات ،سائر على خطى شقيقه
املبنى (د) في الترميم والتأهيل .وزير
الداخلية نـهــاد املشنوق ال ــذي يرعى
الورشة ألزم املتعهد بإنهاء األشغال
ف ــي غ ـض ــون ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،وتـسـلـيــم
املبنى الى الوزارة بتاريخ  22نيسان
املقبل .وعـنــدهــا ،سينقل املحكومون
إلــى املبنى املـ ّ
ـرمــم ليبدأ ترميم مبنى
املحكومني .وإثــر إنـجــاز هــذا األخير،
ينقل إليه ،مؤقتًا ،السجناء األحــداث
لتنطلق الــورشــة الخاصة بمبناهم.
هكذا تكون ال ــوزارة قــد أنـجــزت خطة
ترميم السجن .
في املبنى (ب) ورشة ال تهدأ .العمال
ي ـبــدأون دوام ـهــم منذ ســاعــات الفجر
حـتــى ح ـلــول امل ـس ــاء ،ي ـتــوزعــون على

فرق تتقاسم تأهيل شبكات الكهرباء
وامل ـيــاه واملــراح ـيــض وطـلــي ال ـجــدران
واألب ـ ـ ـ ـ ـ ــواب والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواف ـ ـ ــذ ...ال ـس ـج ـن ــاء
وع ــائ ــات ـه ــم وامل ــواطـ ـن ــون وال ـج ـهــات
املانحة التي ّ
تمول الورشة (عــدد من
الـهـيـئــات الحقوقية األهـلـيــة) ووزي ــر
ّ
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ي ـن ـت ـظ ــرون ت ـس ــل ــم مـبـنــى
ن ـمــوذجــي .لـكــن ح ـســاب الـحـقــل قــد ال
يـطــابــق حـســاب الـبـيــدر .الــدولــة التي
أن ـف ـقــت تـسـعــة م ــاي ــن دوالر ســابـقــا
على ترميم املبنى (د) ،اكتشف وزير
داخليتها السابق مــروان شربل لدى
ّ
تسلمه املبنى أنها ذهبت هدرًا بسبب
التشطيب ال ــذي لــم ينتج غــرفــا توفر
امل ـس ـت ـلــزم ــات الـ ـض ــروري ــة لـلـسـجـنــاء
ووف ــق املــواص ـفــات املـطـلــوبــة .يومها
سمع الجميع صراخ شربل وتهديده:
«ول ـ ــك ت ـف ــه ع ـل ـي ـكــم وع ـل ــى هــال ـش ـغــل.
أنتم جماعة مكتب األبنية ،بعرفكم،
وب ـعــرف الـكــومـسـيــون يـلــي بـتــاخــدوه
ّ
ل ـج ـيــاب ـكــم .م ــا رأيـ ـت ــه ال ُي ـك ــل ــف أكـثــر
م ــن مـئــة دوالر .أي ــن ذه ـبــت األمـ ــوال؟
سأحاسب الذي وضع دراسة التأهيل
والترميم .يا عيب الشوم عليكم»!
وأش ــار تقرير شربل حــول مخالفات
الـ ـصـ ـي ــان ــة والـ ـت ــرمـ ـي ــم ي ــومـ ـه ــا إل ــى
«نـ ــش ف ــي ال ـس ـق ــف ،وع ـ ــدم اس ـت ـبــدال
قساطل الـصــرف الصحي األساسية
فـ ــي امل ـ ـنـ ــاور رغ ـ ــم اهـ ـت ــرائـ ـه ــا ،كــذلــك
ف ـ ــإن ص ـنــاب ـيــر املـ ـي ــاه داخـ ـ ــل ال ـغ ــرف
ظ ـ ــاه ـ ــرة وغ ـ ـيـ ــر م ـث ـب ـت ــة م ـ ــا ي ـس ـمــح
ب ـن ــزع ـه ــا بـ ـسـ ـه ــول ــة ،ف ـي ـم ــا ك ــراس ــي
الـ ـحـ ـم ــام ــات وامل ـ ـغـ ــاسـ ــل م ــرك ـب ــة مــن
مادة البورسالن ،ما يسمح بكسرها
وتحويلها إلــى آالت حــادة» .وزاد أن
«أبــواب الطبقات واألجنحة ال تغلق
بشكل محكم ،وحواجب أبواب الغرف
فــارغــة مــا يـسـمــح لـلـسـجـنــاء بــإخـفــاء
ممنوعات داخلها ،وبعض مصافي

موقع «يديعوت
أحرونوت» عن مصادر
سياسية إسرائيلية
استغرابها للتقارير

امل ـي ــاه ف ــي ال ـح ـمــامــات غ ـيــر صــالـحــة
ل ـت ـصــريــف امل ـ ـيـ ــاه ،وب ـع ــض ال ـن ــواف ــذ
الــداخـلـيــة ال تفتح وتـغـلــق بسهولة،
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ل ـل ـم ـب ـن ــى تــم
بصورة سطحية ،وممرات األجنحة
غير مجهزة بــإنــارة كافية ،ما يعوق
املراقبة بشكل جيد إلخ .»...
ّ
إثـ ـ ـ ــر ان ـ ـك ـ ـشـ ــاف الـ ـفـ ـضـ ـيـ ـح ــة ،ألـ ـف ــت
الحكومة لجنة وزاري ــة تضم سمير
م ـق ـبــل ونـ ـق ــوال ص ـح ـن ــاوي ومـ ـ ــروان
خ ـي ــر الـ ــديـ ــن ،م ـس ـت ـن ــدة إل ـ ــى ت ـقــريــر
أعـ ّـده شربل لخالصة الــورشــة ،علمًا
بــأن الهيئة العليا لإلغاثة ومجلس
اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار ووزارة األش ـغــال
ط ــرح ــت م ـن ــاق ـص ــة ل ـت ــرم ـي ــم امل ـب ـنــى
بعد انتفاضة السجناء عــام ،2011
وأنجزت األشغال منتصف تموز من
عام .2013
ف ــي ال ـظ ــاهــر ،ل ــم ت ـســاهــم ال ــدول ــة في
قـ ــرش واحـ ـ ــد ف ــي الـ ــورشـ ــة ال ـج ــاري ــة
حاليًا .لكن
فــي املبنى (ب) الـجــاريــة
ُ
امل ـف ــارق ــة أن ت ـلــزيــم األشـ ـغ ــال أع ـطــي
للمتعهد خ .ص ،.وه ــو نفسه الــذي
ف ــازت شركته بــأشـغــال ورش ــة ال ــ(د)
بمناقصة وصلت قيمتها إلــى نحو
ستة ماليني دوالر .ويبدو أن الدولة
تـصـ ّـر على أن تـجـ ّـرب امل ـجـ ّـرب ،ليس
امل ـت ـع ـهــد ف ـح ـســب ،ب ــل أي ـض ــا ن .ف،.
الضابط املسؤول في مكتب األبنية
في قوى األمن الداخلي واملسؤول عن
وضع دراســة ترميم املبنى (د) الذي
عوقب مسلكيًا بنتيجة التحقيقات
الـتــي طلبها شــربــل يــومـهــاُ ،
ووض ــع
ال ـض ــاب ــط ،ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى تــوصـيـتــه ،في
تـ ـص ــرف امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـق ــوى األم ــن
الــداخ ـلــي (ف ــي عـهــد ال ـل ــواء إبــراهـيــم
ب ـص ـب ــوص) .حـيـنـهــا كـ ــان ال ـضــابــط
برتبة عقيد .أما اآلن فقد غدا عميدًا
مـكـلـفــا م ــن ق ـبــل دي ـ ــوان امل ــدي ــر ال ـعــام
ب ــاإلش ــراف عـلــى ورش ــة املـبـنــى (ب)،
حينها
مستعيدًا دوره حرفيًا .قيل
ّ
إن املتعهد «ال لــوم عليه ،إذ إنــه نفذ
دراســة غير مناسبة» ،فيما ال يحق
ل ـشــربــل أك ـث ــر م ــن مـعــاقـبــة الـضــابــط
مـسـلـكـيــا ،عـلـمــا ب ــأن لـلـفـســاد عقوبة
ّ
التنبه لها.
جنائية كان على القضاء
ّ
م ـســؤول اط ـلــع فــي وق ــت ســابــق على
م ـل ــف ت ــرم ـي ــم امل ـب ـن ــى (د) ،ل ـف ــت ل ــدى
علمه بإعادة تكليف املتعهد والعميد
إل ــى أن مـلــف املـبـنــى (د) ك ــان ال يــزال
أمــام النيابة العامة املالية والقضاء
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ل ـل ـن ـظــر فـ ــي امل ـخ ــال ـف ــات

ُّ
الـتــي اتـهـمــا بــارتـكــابـهــا .فـهــل أعلنت
براءتهما لكي يكرر تلزيمهما املبنى
(ب)؟
ال ــورش ــة ال ـج ــاري ــة ف ــي (ب) ،بحسب
مـصــادر مطلعة على مــا ي ــدور داخــل
السجن ،تنفذ ،مرة أخرى ،دراسة غير
مـنــاسـبــة .وه ــي أك ــدت ل ــ»األخ ـبــار» أن
شراكة املتعهد والعميد «لن تنتج إال
مبنى (د) ثانيًا».
يذكر أن اللجنة الوزارية فرضت على
املـتـعـهــد تــرم ـيــم ورشـ ــة ال ـتــرم ـيــم ،ما
ّ
أجل تسليم املبنى (د) عامًا إضافيًا،
فيما استدعى ،بعد أيام قليلة ،وزير
ً
األشغال السابق غازي العريضي كال
من املدير العام لقوى االمــن الداخلي
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الحرب مستمرة؛ خطة األعداء
ناهض حتر

الورشة
الجارية في
المبنى (ب)
تنفذ دراسة
غير مناسبة
(مروان
طحطح)

الـعـمـيــد بـصـبــوص واملـتـعـهــد ولجنة
شكلت من وزارة الداخلية تألفت من
عــدد مــن الـضـبــاط مــن بينهم العقيد
امل ـش ــرف ع ـلــى وض ــع ال ــدراس ــة نفسه
وآم ــر ســريــة الـسـجــون والـعـقـيــد غ .م.
(طـ ــرد الح ـقــا نـهــائـيــا بـسـبــب اتـهــامــه
ب ـت ـس ـه ـي ــل إدخ ـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدرات إلـ ــى
السجن) ،وجرى تأكيد على «الحرص
ع ـل ــى ح ـس ــن س ـي ــر ع ـم ــل امل ــؤس ـس ــات
وت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـب ـ ــدأ امل ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة داخ ـ ــل
املؤسسات».
مع ذلك ،تؤكد املصادر أن املبنى بقي
ع ـلــى ح ــال ــه .ب ـعــض أه ــال ــي الـسـجـنــاء
نقل إلى «األخبار مشاهدات أبنائهم
للمبنى (د) الــذي نقلوا إلـيــه« .النش

دائ ــم فــي طبقات املبنى الـثــاث التي
يـضــم كــل منها بــن  26الــى  30غرفة
يتوزع عليها ألف سجني ،فيما يشكو
هؤالء من فصل مراحيض االستحمام
إلـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـغـ ـ ــرف وت ـخ ـص ـي ــص
«دوش» لكل سجني مرة في األسبوع
« .العواصف األخيرة ضاعفت النش
وكسرت النوافذ التي ألصقت بالصق
رخو لم يحكم إغالقها.
ُ
ه ــل ت ـع ـ ّـد ال ــدول ــة إلطـ ــاق الـتـبــريــرات
املناسبة في حفل تدشني املبنى (ب)؟
م ــن ن ـس ــي ف ـض ـي ـحــة (د) ،ي ـن ـســى مــا
بـعــدهــا ،خـصــوصــا إن كــانــت للعميد
املـ ـهـ ـن ــدس حـ ـظ ــوة س ـي ــاس ـي ــة تـغـســل
ذنوبه وللمتعهد ظهر قوي.

ّ
وتحول
في مواجهة صعود روسيا وحلف املقاومة،
القوى االمبريالية والرجعية واإلرهابية ،إلى املوقف
ال ــدف ــاع ــي ،ي ـت ـجــه أعـ ــداؤنـ ــا ه ـ ــؤالء إلـ ــى صـ ــوغ خطة
مضادة ،نحاول ،تاليا ،بلورة خيوطها:
ـ ـ االتفاق بني الغرب وإيران حول امللف النووي ،يتعثر.
مــا يــريــده األميركيون ـ ـ حسب مرشد الـثــورة ،علي
الخامنئي ـ ـ هو الحصول على ذلك االتفاق ،بأفضل
الشروط ،من دون رفع كامل للعقوبات عنَ الجمهورية
اإلسالمية .طهران ،كما هو معروف ومعلن ،لن تقبل
بصفقة «اإلذعان» هذه.
ـ ـ ـ مـلــك الـسـعــوديــة ال ـجــديــد ،سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز،
ي ـت ـح ــرك إلنـ ـه ــاء ال ـت ـن ــاق ــض ال ـ ــذي ح ـك ــم س ـيــاســات
اململكة ،في الفترة السابقة ،وأضعف دورهــا .يتمثل
ذلــك التناقض في اتباع سياسة املواجهة املزدوجة:
مــع الـخـصــوم داخ ــل الحلف الــرجـعــي (قـطــر وتركيا
واإلخـ ــوان املـسـلـمــن) ،وفــي الــوقــت نفسه ،مــع حلف
املقاومة.
الرياض ،اآلن ،في طريقها إلى مصالحة جوهرية مع
الدوحة وأنقرة والتنظيم اإلخواني الدولي ،نحو إنشاء
جبهة موحدة للصراع مع حلف املقاومة ،على أساس
مذهبي صريح.
ـ ـ تتجه الــواليــات املـتـحــدة إلــى التوقيع على اتفاقية
تــدريــب مــا يـسـمــى «امل ـعــارضــة ال ـســوريــة املـعـتــدلــة»؛
ويــأتــي ذل ــك فــي س ـيــاق تـفــاهــم أم ـيــركــي ـ ـ ـ سـعــودي
عـلــى مـنــح األتـ ــراك ال ــدور الـقـيــادي فــي إع ــادة تأهيل
وت ــوحـ ـي ــد الـ ـجـ ـم ــاع ــات ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فــي
ســوريــا ،فــي قــوة مــوحــدة .بالنسبة ل ـ «داع ــش» ،التي
تــرعــاهــا االسـتـخـبــارات الـتــركـيــة ،ستتعاظم داخلها
االنشقاقاتُ ،ويـعــاد تنظيم معظم عناصرها فــي «
املعارضة املعتدلة» ،بينما يتم ضرب غير املتعاونني؛
داعش والنصرة معا ،إلى زوال لصالح «املقاتلني من
أجل الحرية» باالصطالح األميركي ،و»املدافعني عن
ّ
السنة» ،باالصطالح السعودي ـ ـ التركي.
ـ ـ تركيا األردوغــان ـيــة العثمانية هــي املــؤهـلــة لقيادة
«الحلف السني» ،ألنها الوحيدة ،في هذا الحلف ،التي
تملك دولة قوية ومؤسسات منظمة وجيشا .األنظمة
الخليجية لــديـهــا امل ــال وال ـس ــاح ،ولـكــن لـيــس لديها
مؤسسات أمنية وجيوش باملعنى الحديث للكلمة.
في املقابل ،لن يكون هناك دور قيادي للنظام األردني
الذي سيواصل القيام بمهمات أمنية وسياسية في
جنوبي سوريا تحديدًا.
ـ ـ وعلى هذه الخلفية ،سيتم تجديد تدفق اإلرهابيني
إلــى ســوريــا ،مــن تركيا واألردن ـ ـ وهــو مــا تصاعد
مؤخرا ـ ـ تحت مسمى «االعتدال» ،وتجديد كل محاور
القتال ،وتجاوز الـقــرارات األممية لتجفيف مصادر
تمويل اإلره ــاب ،مــن خــال إع ــادة توجيه الــدعــم إلى

َ
مست َ
وعبني في تنظيمات «معتدلة» ،تحظى
إرهابيني
بالدعم األميركي الصريح.
ـ ـ ـ ف ــي م ــا يـتـصــل ب ــال ـع ــراق ،ي ـتــوالــى ارسـ ــال الـجـنــود
األمـيــركـيــن إل ــى ال ـغــرب ال ـعــراقــي ،ويـتــزايــد عديدهم
ودوره ـ ــم ،بـيـنـمــا ي ـجــري تـسـلـيــح ال ـع ـشــائــر املــوال ـيــة
بـصــورة كثيفة .شهر العسل القصير مــع حكومة
ال ـع ـبــادي ،انـتـهــى تـقــريـبــا .ف ــإذا ك ــان ع ـنــوان الـحــرب،
ومحورها ،مذهبيًا ،فإن موقع بغداد فيها محسوم
بالطبع ،والحرب على بقايا «داعــش» ،بعد تفكيكها،
مآلها انفصال املحافظات العراقية «السنية» ،واشعال
الحرب األهلية املذهبية في البلد.
ـ وبالنسبة ملصر ،التي ال يمكنها ألسـبــاب داخلية
وتــاري ـخ ـيــة ،أن ت ـكــون ف ــي ح ـلــف مــذه ـبــي ع ــدوان ــي،
وال ـت ــي ت ـت ـجــه ،جـ ــراء ت ـفــاقــم صــراع ـهــا م ــع اإلخـ ــوان
املسلمني ،نحو نظام سياسي عسكري ـ ـ علماني،
مضاد لإلسالم السياسي الحركي في كل صوره
االخوانية والسلفية الجهادية والتكفيرية اإلرهابية،
داخل مصر ،وفي سيناء وليبيا .هذه النزعة املعادية
للطائفية واملذهبية ،لــدى نظام السيسي ،وانفتاحه
على ســوريــا ،وتـقـ ّـربــه مــن روس ـيــا ،وسعيه ملقاربة
إقليمية مستقلة نسبيا؛ كــل ذلــك سيضع الخليج،
بما فــي ذلــك السعودية ،فــي مواجهة الـقــاهــرة؛ وأول
الـغـيــث ب ـيــان مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي ـ ـ ـ ال ـصــادر
باإلجماع ـ ـ انتصارا لقطر وحلفائها اإلرهابيني في
ليبيا واحتجاجا ،في العمق ،على املقاربة املصرية
في الشأن الليبي.
ـ ـ في هذا السياق ،بدأت حركة حماس بالتراجع عن
طريق املصالحة مــع إي ــران وحــزب الـلــه؛ فاملصالحة
السعودية ـ ـ التركية ،والتباعد الخليجي ـ ـ املصري،
يفتحان أمامها فرصة جديدة للعودة إلى األحضان
الرجعية ـ ـ املذهبية التي تالئم تركيبتها وعقليتها
وصالتها باإلخوان املسلمني.
ـ ـ ـ ـ ـ فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،ح ـي ــث ال ت ــوج ــد ام ـك ــان ـي ــة ل ـل ـتــدخــل
العسكري ،يخطط الحلف األســود لدعم «القاعدة»،
وربما إعــادة تأهيلها تحت مسميات معتدلة ،ونقل
اإلرهابيني إليها بالطائرات ملواجهة الحوثيني ،وإحياء
قوة اإلخوان املسلمني ،ودفع الجنوب ـ ـ السني ـ ـ نحو
االنفصال.
ـ ـ وإذا كان صحيحا أن قوى  14آذار في لبنان ،ال هي
في العير وال في النفير ،فإن تيار املستقبل الذي دان،
فجأة ،التكفيريني اإلرهابيني ،سيتكفل بإعادة تأهيل
قسم منهم ،كمقاتلني «معتدلني».
الـصــراع مستمر؛ الـحــرب مستمرة؛ وسيكون على
ح ـلــف امل ـق ــاوم ــة ،ت ـجــديــد خـطـطــه أي ـض ــا ،م ــن خــال
تكوين جبهة موحدة مع القوى التقدمية والعلمانية،
وتعزيز صالته مع روسيا والصني ،ووضع الصراع
ّ
على سكته الصحيحة ،كـصــراع وطني تـحــرري ،ال
مذهبي وال طائفي .وللحديث صلة.

المشهد السياسي

لقاء فلسطيني ـ ايراني
في ذكرى الثورة اإلسالمية
ملناسبة الذكرى الـ  35النتصار الثورة اإلسالمية في إيران وافتتاح
أول سفارة لفلسطني في العالم ورفــع العلم الفلسطيني فوقها في
ط ـهــران ،نظمت لجنة "مـسـيــرة ال ـعــودة إلــى فلسطني" ن ــدوة بعنوان
"فلسطني ضمير األم ــة واإلن ـســان ـيــة" ،فــي ب ـيــروت أم ــس .بـعــد فيلم
وثائقي يرصد إغــاق سـفــارة الـعــدو اإلسرائيلي ووص ــول الزعيم
الراحل ياسر عرفات إلى طهران كأول شخصية عربية ورفع العلم،
تحدث رئيس الجمعية اللبنانية ملقاطعة اسرائيل عبد امللك سكرية
والقائم بأعمال السفارة اإليرانية الذي تحدث باسم السفير محمد
فتحعلي .فذكر بإعالن اإلمــام الخميني "يــوم القدس العاملي ورفع
لواء الجهاد ضد الصهيونية ووضعه في أيدي املسلمني" .سرحان
سرحان ألقى كلمة السفير الفلسطيني أشرف دبور ،مستذكرًا "أول
لقاء بني الخميني وعرفات في العراق ،تاله إقامة معسكرات تدريب
للشباب اإليراني عام  .1969وتقديم حركة فتح أسلحة الى الثورة
االســامـيــة فــي اي ــران فــي بدايتها وتخصيص الخميني نسبة من
الزكاة وسهم اإلمام كتبرع للثورة الفلسطينية".

«تحريك» لحوار الرابية ـ معراب
يتوقع أن يشهد اليوم «تحريكًا»
ل ـ ـل ـ ـحـ ــوار بـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوطـ ـن ــي
ال ـح ــر وحـ ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة،
بـعــد االت ـص ــاالت وال ـل ـقــاء ات الـتــي
يـجــريـهــا ال ـنــائــب إبــره ـيــم كـنـعــان
ومـ ـ ــوفـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـق ـ ــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ــراب ـ ـيـ ــة م ـل ـحــم
ري ــاش ــي .وع ـلــى قــاعــدة اسـتـئـنــاف
اللقاء ات املتوقعة ،يمكن الحديث
عن تقدم في املفاوضات الجارية
إلنهاء ورقة «إعالن النوايا» التي
يـعــدهــا الـتـيــار وال ـق ــوات ،وه ــو ما
ستظهره ّالساعات املقبلة.
ب ـ ـ ــدوره ،ع ــل ــق ال ـب ـط ــري ــرك ب ـش ــارة
ال ــراع ــي ب ـعــد وص ــول ــه إل ــى مـطــار
ب ـيــروت آتـيــا مــن الـفــاتـيـكــان ،على
امل ـج ــام ــات امل ـت ـبــادلــة ب ــن رئـيــس
القوات سمير جعجع وعون على

م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» .وقـ ـ ــال ال ــراع ــي:
«هـ ـم ــا ك ــان ــا دائ ـ ـمـ ــا فـ ــي ب ـك ــرك ــي،
و«ي ـت ــرغ ــان» ت ـحــت سـقـفـهــا ،منذ
أن ت ــولـ ـي ــت مـ ـه ــام ــي مـ ـن ــذ ث ــاث
سـ ـن ــوات ،وأريـ ـ ــد أن أس ـت ـف ـيــد مــن
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـظـ ـ ــرف ألهـ ـ ـن ـ ــئ ال ــرئـ ـي ــس
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ــون ب ــال ـع ـم ــر
املديد وبلوغه الثمانني ،ونتمنى
لــه سـنــن طــويـلــة وجـمـيـلــة» .وأكــد
الـ ــراعـ ــي أن «الـ ـف ــاتـ ـيـ ـك ــان ال ي ــدع
فرصة أو مجهودًا إال ويبذله ،مع
كل الدول من أجل انتخاب رئيس
للجمهورية في لبنان».
من جهة أخرى ،اعتبر النائب في
ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلص ـ ـ ــاح فــريــد
الخازن تعليقًا على العشاء الذي
جمع عون برئيس تيار املستقبل
سـعــد الـحــريــري فــي مـنــزل األخـيــر

فـ ــي وسـ ـ ــط بـ ـ ـي ـ ــروت ،أن «الـ ـلـ ـق ــاء
ه ــو الس ـت ـك ـم ــال الـ ـ ـح ـ ــوارات ال ـتــي
ّ
ك ــان ــت بـ ــدأت م ـنــذ فـ ـت ــرة» ،م ــؤك ــدًا
أن «ال ـل ـق ــاء ت ـط ــرق إلـ ــى مــوضــوع
االستحقاق الرئاسي واملواضيع
املحلية األخــرى» ،واضعًا «اللقاء
وحوار الرابية ـ ـ معراب في اإلطار
الرئاسي».
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ل ـ ـفـ ــت ع ـ ـضـ ــو ك ـت ـلــة
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ال ـ ـن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـ ـنـ ــائـ ــب
م ـح ـمــد ال ـح ـج ــار إل ـ ــى أن «ال ـل ـق ــاء
ت ـ ـنـ ــاول ت ـف ـع ـي ــل عـ ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة،
واالستراتيجية الوطنية ملكافحة
ّ
اإلره ـ ــاب ،وم ـلــف الــرئــاســة» ،وأك ــد
أن «موقف املستقبل واضح لجهة
ض ـ ـ ـ ــرورة مـ ـ ــلء الـ ـ ـف ـ ــراغ ال ــرئ ــاس ــي
برئيس توافقي» ،من دون الدخول
في تفاصيل األسماء «التوافقية».
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تحقيق

ّ
نواب «ورقة النعوة» :مراسم محل المراسيم!
«املـ ـ ــواطـ ـ ــن بـ ـيـ ـك ــون بـ ـيـ ـع ــرف 300
شخص ،أما النائب ،فيعرف نحو
 20أو ّ 30ألــف شـخــص ،وبالتالي
حني أعزي في مكان ما أكون على
معرفة وثيقة بأحد أفراد العائلة».
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ـ ـ ــد ت ـ ـكـ ــون
الـ ـتـ ـع ــازي ف ــرص ــة الثـ ـب ــات الـنـفــس
واالس ـت ـعــراض أم ــام أب ـنــاء الـبـلــدة،
وح ــدث وال حــرج هـنــا عــن تنافس
ً
ن ــواب امل ــن ،م ـثــا ،ح ــول مــن يمثل
الجنرال ميشال عــون في دفــن «أم
ري ـ ـمـ ــون» ،ومـ ــن ي ـقــف قـ ــرب عــائـلــة
«أب ـ ــو جـ ــوزيـ ــف» ل ـت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي
بفقيدها برغم عدم معرفة النائب
بالفقيد أو بأهله! اذ واذا صدف أن
أرسل عون نائبًا يمثله الى مسقط
رأس نــائــب آخ ــر ،تـشـتـعــل امل ـعــارك
ب ـي ـن ـه ـم ــا ،وخـ ـص ــوص ــا إذا ّ
رحـ ــب
املـ ـط ــران بـمـمـثــل ال ـج ـن ــرال وأغ ـفــل
اسـ ــم ن ــائ ــب ال ـب ـل ــدة أو مــرشـحـهــا!
وقــد أدى تفاقم األم ــر الــى اعتماد
املطارنة طريقة جديدة للترحيب
عبر ذكرهم «أصحاب املعالي» من
دون تسميتهم باألسماء.

ّ
مجالس العزاء حلت
محل المجلس
النيابي (هيثم
الموسوي)

الصلبان للزعماء

التشريعي
في ظل الجمود
ّ
والسياسي واإلنمائي ،تعطل عمل
النواب .بدل مجلس النواب باتت
ومحل
وجهتهم مجالس العزاء،
ّ
ّ
العمل على المراسيم تحول جل
اهتمامهم الى المراسم الجنائزية.
نواب األكاليل وأوراق «النعوة»
والتوابيت ،كيف يمضون أيام
بطالتهم؟
رلى ابراهيم
ج ــرت الـ ـع ــادة ف ــي ق ــرى ال ـج ــرد أن
تـعـمــد الـنـســوة ال ــى رب ــط فــم املـ ّـيــت
فــور وفــاتــه .أمــا الـيــوم ،فيكاد هذا
األمــر ُيناط بالنواب وباملرشحني

ساحة
الطامحني الى الوصول الى َ
الـنـجـمــة .قـبــل أيـ ــام ،م ــا ك ــاد يـعــلــن
خ ـب ــر وفـ ـ ــاة «أبـ ـ ــو جـ ـ ـ ــورج» ،حـتــى
كــان أحــد ن ــواب ك ـســروان يتنافس
وزم ـي ـلــه ال ـســابــق ع ـلــى ب ــاب مـنــزل
املرحوم ،كأنهما آتيان لربط فمه!
ومــن كـســروان الــى املــن الشمالي،
يـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــر امل ـ ـت ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــون وي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدد
امل ــرح ــوم ــون ،ل ـكــن الـ ـه ــدف واحـ ــد:
أص ــوات عائلة الفقيد .أحــد نــواب
تكتل التغيير واالصالح يستعجل
الـ ــوصـ ــول الـ ــى مـ ـن ــزل ال ـف ـق ـي ــد ،أي
فـ ـقـ ـي ــد ،قـ ـب ــل ك ـ ــل زمـ ـ ــائـ ـ ــه .ول ـ ــوال
«الـ ـعـ ـي ــب وال ـ ـح ـ ـيـ ــا» ،يـ ـك ــاد ي ـشـ ّـمــر
عـ ــن زن ـ ـ ـ ــوده و»ي ـ ـ ـ ـ ــدور» بـصـيـنـيــة
الـقـهــوة عـلــى املـعــزيــن لـثــاثــة أيــام.
ومـتــى عــرف السبب بطل العجب:
عندما ُيسأل ابــن أعالي املــن ملاذا
يـفـضــل مــرش ـحــا ع ـلــى آخـ ــر ،يـكــون
ج ــواب ــه تـلـقــائـيــا ب ــأن األول واس ــى
العائلة ،ولــزم منزلها ثــاثــة أيــام،

حماسة الجميل و«بلفة» البون
يروي أحد السياسيني أن رئيس حزب الكتائب أمني الجميل كان حاضرا خالل وصول نعش
الشاعر الراحل سعيد عقل الى الكنيسة ،حيث بدأت تتوافد الحشود السياسية واالعالمية
والفنية والشعبية لتقبيل النعش .ومن فرط حماسة الجميل،
لم يميز بني حوض الزهور والنعش ،فانقض فوق الحوض
يقبله بحرارة ،ظنا منه أن فيه جثة سعيد عقل .وفي حادثة
اخرى ،كان النائب السابق كميل زيادة جديدًا على الساحة
السياسية ،فبدأ بمرافقة النائب السابق منصور البون في
واجبات التعازي .داخل الكنيسة ،كان يمكن االستعاضة عن
ارسال األكاليل بالتبرع بمبلغ ال يتعدى مئة دوالر أو 200
ألف ليرة ،فيما كان البون ّ
يحث صديقه على التبرع بأربعمئة
دوالر دفعة واحدة بعد االتفاق مع املسؤولة عن الصندوق
بوضع  300دوالر باسمه ،و 100دوالر باسم زيادة .األخير اكتشف اللعبة بعد فوات األوان ،فما
كان من البون اال أن وعده بحسم املبالغ املدفوعة من مصاريف الالئحة!

فيما الثاني لم يتكبد عناء «جبر
الخاطر» حتى!
وف ـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب م ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـق ــوان ــن
وامل ـ ـ ــراسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ،يـ ـسـ ـتـ ـم ــرئ الـ ـ ـن ـ ــواب
الـ ـع ــاطـ ـل ــون مـ ــن الـ ـعـ ـم ــل الـ ـتـ ـع ــازي
وامل ــراس ــم .وب ــدل املـجـلــس الـنـيــابــي
ت ـت ـح ـ ّـول م ـجــالــس الـ ـع ــزاء ســاحــات
للتنافس على استقطاب األصوات،
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا أن «امل ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــم ه ـ ــذا
الشتاء دســم» ،بحسب أحد النواب
امل ـت ـن ـي ــن ،وأن «ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ك ـث ـيــرة
والنهار اللي ما فيه شغل ،بنعمل
فيه خمس دفونة» ،بحسب النائب
السابق منصور البون .واألخير في
كسروان ،شأنه شأن النائب السابق
ط ــال املــرع ـبــي فــي ع ـكــار ،والـنــائــب
زيـ ـ ــاد أسـ ـ ــود فـ ــي ج ــزي ــن وامل ــرش ــح
مسعود األشقر في األشرفية ،بات
حـضــورهــم مـقـتــرنــا بــالــوف ـيــات ،فال
ي ـكــاد ص ــاح ــب ال ـب ـيــت ي ــراه ــم حتى
يسأل فورًا« :خير مني مات؟»!
فـ ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ــي ،ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب
واملــرش ـحــون والــوج ـهــاء يتبلغون
أخ ـ ـ ـبـ ـ ــار ال ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــات ع ـ ـبـ ــر م ـخ ـت ــار
ال ـ ـض ـ ـي ـ ـعـ ــة ،أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،ف ـب ــات ــت
هـ ــذه ،أله ـم ـي ـت ـهــا ،إحـ ــدى املـهـمــات
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـه ـي ـئ ــات ال ـح ــزب ـي ــة
ـن حـ ــرص
امل ـ ـنـ ــاط ـ ـق ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ـ ّ
كـثـيــريــن مــن أقــربــاء املـتــوفــن على
نعيهم إلى السياسيني بأنفسهم.
أمــا مــن ال حــزب وراء ه ،فـلــن يعدم
وس ـ ـ ّي ـ ـلـ ــة لـ ـ ـل ـ ــوص ـ ــول ال ـ ـ ـ ــى «دات ـ ـ ـ ــا
املتوفني» .يشرح أحد السياسيني
أنه يستقي معلوماته من صفحات
الوفيات في الجرائد ،فيما يشير
آخر إلى تعاقده مع معظم شركات
دفن املوتى في منطقته« :يرسلون
إلي يوميًا قائمة بأسماء األموات،
فــأدقــق مــع جـمــاعـتــي فـيـهــا ألتــأكــد
َم ــن ِم ــن امل ـن ـط ـقــة ،وم ــن ه ــو مـجــرد
مـقـيــم ،وأط ـل ــب عـلــى ه ــذا األس ــاس
من الشركة إرسال إكليل من الورد
أو صـلـيــب أو ع ــدم إرس ــال ش ــيء».
وال ي ـحــول ه ــذا ك ـلــه دون الــوقــوع
فــي بـعــض املــواقــف امل ـحــرجــة ،كــأن

يقصد كنيسة بدل أخرى ،أو يدخل
ص ــال ــون ــا بـ ــدل آخـ ــر ف ــي الـكـنـيـســة
نفسها ،أو أن يواسي عائلة ّ
امليت
ً
ق ــائ ــا« :ال ـلــه يــرحـمــو ك ــان آدم ــي»،
ليكتشف أن املرحوم امرأة!
ويـ ــروى أن رئ ـيــس ح ــزب الـكـتــائــب
الراحل بيار الجميل لم يكن ّ
يفوت
ّ
ع ـ ــزاء ح ـتــى ف ــي عـ ــز أي ـ ــام ال ـح ــرب،
وعـ ـن ــدم ــا س ـئ ــل ك ـي ــف ي ـف ـع ــل ذل ــك
وح ــزب ــه يـ ـخ ــوض مـ ـع ــارك شــرســة
على الجبهات ،أجاب« :نحن نقاتل
للحفاظ على هذه التقاليد» .ومع
أن الــرئـيــس أم ــن الـجـمـيــل ونجله
الـنــائــب ســامــي الجميل لــم يسيرا
ع ـلــى خ ـطــى األب امل ــؤس ــس ،إال أن
ل ـك ــل ق ـض ــاء «ج ـم ـ ّـي ـل ــه» .ف ــي ع ـكــار
ال يـ ـت ــرك ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق وج ـيــه
البعريني عــزاء يعتب عليه .وفي
جـ ـبـ ـي ــل ،ي ـ ـ ــؤدي الـ ـن ــائ ــب س ـي ـمــون
أبي رميا الــدور نفسه ،كما يؤديه
ف ــي ب ـع ـبــدا نـ ــواب ال ـت ـيــار الــوطـنــي
ال ـ ـ ـحـ ـ ــر ،وفـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـس ـ ـ ــروان الـ ـن ــائ ــب
السابق منصور البون .وفي املنت
الشمالي ،كانت للنائب ميشال املر
شـهــرة واسـعــة فــي هــذا املـجــال ،إال
أن نشاطه تــراجــع أخـيـرًا ملصلحة
الـنــائـبــن ابــراهـيــم كـنـعــان وغـســان
مخيبر ،واملــرشــح الـعــونــي جــورج
عـبــود ،واملــرشــح القواتي ادي أبي
اللمع.
فـ ـ ــي غ ــالـ ـبـ ـي ــة األح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ،ت ـص ـبــح
ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ن ــوع ــا مـ ــن «اإلدم ـ ـ ـ ـ ــان».
ويكون أول ما يحرص عليه النائب
فور بدء نشاطه االستفسار« :مني
عنا ّ
ميت اليوم؟» .ومجالس العزاء
ّ
تمثل مناسبة لبعض الـنــواب من
أجــل توطيد عالقتهم بناخبيهم،
وم ـك ــان ــا ل ـل ـث ــرث ــرة واالط ـ ـ ــاع عـلــى
أخ ـب ــار ال ـب ـل ــدات والـ ـع ــائ ــات .أبــي
رم ـ ـي ـ ــا ي ـ ـجـ ــدهـ ــا طـ ــري ـ ـقـ ــة ف ـض ـل ــى
ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف ال ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل م ـع ـه ــا
ومعرفة همومها ،نافيا أن يكون
ق ــد أدى واج ـ ـبـ ــات الـ ـتـ ـع ــازي ول ــو
م ــرة ف ــي م ـن ــزل عــائ ـلــة ال يـعــرفـهــا:

يـ ـ ـح ـ ــرص ال ـ ـع ـ ـمـ ــاد مـ ـيـ ـش ــال ع ــون
ورئ ـي ــس ح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
سمير جعجع على الـتـعــازي عبر
إرســال صلبان مشكوكة بــالــورود
باسمهما الشخصي .أمــا الـنــواب
وامل ــرشـ ـح ــون ،ف ـي ـك ـت ـفــون ب ــارس ــال
األكـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء الـ ـن ــائ ــب
ابــراه ـيــم كـنـعــان ،واملــرشــح جــورج
ع ـ ـب ـ ــود ،ال ـ ـلـ ــذيـ ــن ي ـ ـ ـحـ ـ ــذوان ح ــذو
الـ ـجـ ـن ــرال .وم ـع ـل ــوم أن ال ـص ـل ـبــان
أغ ـ ـلـ ــى م ـ ــن األك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــل ،وع ـ ـ ـ ــادة مــا
تكون محل تقدير أكبر لدى عائلة
املـ ـت ــوف ــى ،وه ـ ــي ن ـ ــوع ـ ــان :صـلـيــب
وروده مـ ـشـ ـك ــوك ــة ي ـ ـ ـ ــراوح ث ـم ـنــه
ب ــن م ـئــة ألـ ــف ل ـي ــرة وم ـئ ــة دوالر،
وصليب مغلف بنايلون مع ورود
منثورة حوله ثمنه  60ألــف ليرة.
ّ
الحد األدنــى
واذا ما احتسبنا أن
مــن واج ـبــات الـتـعــازي ال يمكن أن

شركات دفن
الموتى وصفحات
الوفيات مصدر أساس
لـ داتا الموتى»

ي ـق ــل ع ــن ال ـث ـمــان ـيــة ف ــي األس ـب ــوع
الواحد ،يصبح لزاما على النائب
أو املـ ــرشـ ــح ت ـخ ـص ـيــص م ـيــزان ـيــة
شهرية لهذا األمر .علما أن النائب
يلتزم قضاء ه ،فيما عون وجعجع
م ـلــزمــان االه ـت ـمــام بـكــل األقـضـيــة.
ويـ ـ ـق ـ ـ ّـدر أحـ ـ ــد الـ ـن ــاشـ ـط ــن ن ـف ـقــات
الرجلني نحو  10آالف شهريًا.
والـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـصـ ـلـ ـي ــب ،ت ـت ـك ـفــل
األحـ ــزاب واملــرش ـحــون املـيـســورون
بــدفــع ثمن النعش اذا كــان الفقيد
ح ــزب ـي ــا أو ي ـن ـت ـمــي الـ ــى ع ــائ ـل ــة ال
تــؤيــدهـمــا تـمــامــا؛ مــا يجعل أف ــراد
العائلة مدينني أخالقيا للمتبرع.
ويـ ـ ــراوح س ـعــر ال ـت ــاب ــوت ب ــن ألــف
وثــاثــة آالف دوالر بحسب نوعه
وحـ ـجـ ـم ــه ،أم ـ ــا إذا ك ـ ّـم ــل امل ـت ـب ــرع
«ج ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــه» ،فـ ـيـ ـتـ ـكـ ـف ــل ب ــالـ ـقـ ـه ــوة
والطعام وحجز صالون الكنيسة
ورج ــال الــديــن ،وأحـيــانــا دفــع ثمن
الباس ّ
امليت.
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تقرير

المقاولون مستنفرون:
استغالل العمال السوريين «حق مكتسب»
إيفا الشوفي
م ـنــذ ص ـ ــدور ق ـ ــرار امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لــأمــن ال ـعــام لتحديد ش ــروط إقــامــة
السوريني في لبنان في آخر يوم من
عام ( 2014وتعديله في ،)2015/2/3
بـ ــدأت امل ـش ــاك ــل بــال ـظ ـهــور ع ـبــر منع
دخول الالجئني إال وفق استنسابية
وزارة ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة واألم ــن
ال ـعــام ،فــي ظــل ع ــدم تـحــديــد معايير
ً
إنسانية واضحة ،وصوال إلى تطبيق
مــا يشبه نـظــام الكفالة على العمال
السوريني .آنذاك ،تركز الحديث على
املتأثرين املباشرين بهذه اإلجراءات،
أي الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ،ال ـ ـ ــى أن
ب ــدأت ه ــذه اإلج ـ ــراءات تثير حفيظة
أص ـ ـحـ ــاب األعـ ـ ـم ـ ــال فـ ــي ال ـق ـط ــاع ــات
ً
األكـ ـث ــر اس ـت ـغ ــاال ل ـل ـس ــوري ــن .ق ــرار
األمــن العام منع في خانته السابعة
أي س ــوري ال يـمـكــن تصنيف سبب
زي ــارت ــه ضـمــن الـفـئــات الـتــي حــددهــا
(سـيــاحــة ،زي ــارة عـمــل ،تـســوق ،مالك
ومستأجر عقار ،دراسة ،سفر ،عالج
ومراجعة سـفــارات) من الــدخــول الى
لبنان ،إال إذا كفله لبناني بموجب
«ت ـع ـه ــد ب ــاملـ ـس ــؤولـ ـي ــة» ،مـ ــا ي ـفــرض
عـلــى املــؤس ـســات االسـتـحـصــال على
إجازات عمل من وزارة العمل لجميع
الـ ـع ــامـ ـل ــن لـ ــدي ـ ـهـ ــا ،وإال ل ـ ــن ي ـك ــون
ب ـم ـق ــدوره ــم االنـ ـتـ ـق ــال ع ـب ــر امل ـعــابــر
الشرعية من سوريا وإليها.
أبـ ــرز املـشـتـكــن م ــن إج ـ ـ ــراءات األم ــن
الـ ـع ــام ه ــم املـ ـق ــاول ــون وامل ـت ـع ـه ــدون
الكبار ،الــذيــن عـقــدوا أمــس اجتماعًا
موسعًا مع وزير العمل سجعان قزي،
تحت عنوان «ملتبس» هو «العمالة
السورية في قطاع املقاوالت وتأثير
التدابير واإلجـ ــراءات الـجــديــدة على
هــذه اليد العاملة» .إال أن املداخالت
أظـ ـه ــرت أن «ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة» بــالـنـسـبــة
لهؤالء تكمن في أثر اإلجــراءات على
تــدفــق الـعـمــالــة «الــرخ ـي ـصــة» وكلفة
ُ
رسوم «اإلقامة» التي لم تكن تسدد،
م ــا دفـ ــع ب ـن ـقــابــة م ـق ــاول ــي األش ـغ ــال
العامة والبناء إلى لقاء وزير العمل
مرتني خــال هــذا األسـبــوع ،مــن أجل
الوصول الى «تسوية عاجلة».
يـ ـق ــول ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ن ـقــابــة
امل ـق ــاول ــن ،ع ـبــدو س ـكــريــة ،إن قـطــاع
الـبـنــاء والـبـنــى التحتية يـضــم نحو
 350ألـ ـ ــف عـ ــامـ ــل سـ ـ ـ ــوري بـ ــ»الـ ـح ــد
األدنى» ،يتوزعون على  3400شركة:
 3000منها تعمل في القطاع الخاص
و 400تعمل في عقود القطاع العام.
قيمة أعـمــال هــذه الشركات تبلغ 10
مليارات دوالر .يلفت رئيس مجلس
إدارة الـنـقــابــة ف ــؤاد ال ـخ ــازن ال ــى أن
العمالة غير املتخصصة في الورش
تتألف بالكامل من السوريني.
زاد الـ ـلـ ـج ــوء الـ ـ ـس ـ ــوري مـ ـ ّـن ن ـش ــاط
ً
القطاع ،أوال من ناحية تدفق املزيد
مــن ال ـيــد الـعــامـلــة (إحـ ـص ــاءات األمــم
امل ـت ـحــدة تـشـيــر ال ــى  100أل ــف عــامــل
إضافي) .وثانيًا ،اتساع سوق العمل
ب ـس ـب ــب املـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
املنظمات الدولية مــن بناء خزانات
للمياه ،بـيــوت ،إمـ ــدادات… املنافسة
حاليًا قائمة بشكل قوي بني العمال

تعتبر العمالة السورية حاجة ألصحاب األعمال في لبنان،
وال سيما في قطاع البناء والمقاوالت ،حيث يعمل نحو  350ألف عامل سوري،
بحسب تقديرات نقابة المقاولين اللبنانيين .هؤالء يخضعون لشروط قاسية في
سوق العمل ،وهم محرومون من الحد األدنى لألجور ومن التأمينات االجتماعية،
وبالتالي يتم نفخ األرباح عبر استغاللهم .لكن تدابير وإجراءات المديرية العامة لألمن
العام استنفرت المقاولين .أعلنوا رفضهم تسوية أوضاع عمالهم ،وفقًا لما تنص
عليه القوانين ،وال سيما لجهة إصدار إجازات العمل وتأشيرات اإلقامة وتسديد
الرسوم الواجبة عليهم للدولة
السوريني أنفسهم .يلفت سكرية إلى
أن أج ــرة ال ـعــامــل ال ـس ــوري يـبـلــغ 20
دوالرًا يوميًا ،وأجرة املعلم  30دوالر.
نــاف ـيــا أن ي ـك ــون األجـ ــر ق ــد انـخـفــض
فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة تـ ــزايـ ــد ع ـ ــدد ال ــاج ـئ ــن
السوريني ،وبالتالي العمال.

شكوى من تطبيق القانون
ش ـ ـك ـ ــوى امل ـ ـ ـقـ ـ ــاولـ ـ ــن واملـ ـتـ ـعـ ـه ــدي ــن
واضـحــة :هــذه اإلجـ ــراءات والتدابير
تـفــرض عليهم تـســديــد كلفة مالية،
لم يكونوا ملتزمني بتسديدها ،وهم
ال ـي ــوم غ ـيــر مـسـتـعــديــن لـتـســديــدهــا.
ي ـع ـلــن الـ ـخ ــازن أنـ ــه يـتـفـهــم ضـ ــرورة
اتـخــاذ تدابير استثنائية أمنية في
ظ ــل الـ ـظ ــروف ال ــراهـ ـن ــة ،إال أن هــذه
التدابير ،بــرأيــه ،تنعكس سلبًا على
ـواح عـ ــدة،
مـ ـش ــاري ــع الـ ـقـ ـط ــاع مـ ــن نـ ـ ـ ـ ٍ
شــرحـتـهــا ال ـن ـقــابــة ف ــي ورقـ ــة الـعـمــل
ّ
الـتــي عرضتها عـلــى ق ــزي .وق ــد ركــز
اجـ ـتـ ـم ــاع أمـ ـ ــس عـ ـل ــى ال ـك ـل ـف ــة ال ـت ــي
ّ
سيتكبدها هؤالء إذا ما ّ
شرعوا عمل
السوريني لديهم ،وثانيًا الوقت الذي
يحتاجون إليه إلنجاز عدد هائل من
معامالت اإلقامة والعمل «مــا يعني

ّ
توقف مشاريعهم» ،بحسب زعمهم.
يـ ـق ــول س ـك ــري ــة إن ك ـل ـف ــة كـ ــل عــامــل
س ــوري فــي لبنان تبلغ  2000دوالر
سنويًا إلصدار إجازة العمل ،اإلقامة،
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان ،ع ـ ـقـ ــود كـ ــاتـ ــب ال ـ ـعـ ــدل…
وتقترح النقابة إعادة النظر بطبيعة
وعــدد املستندات املطلوبة واعتماد
املستندات اإلجمالية .أمــا اقتراحها
ال ـث ــان ــي ،والـ ـ ــذي أغ ـض ــب ق ـ ــزي ،فهو
ت ـ ـفـ ــويـ ــض صـ ــاح ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــت طـ ـلـ ـب ــات
الترخيص بالعمل وتوقيع بطاقات
العمل إلى الدوائر اإلقليمية التابعة
لوزارة العمل عوض حصرها بوزير
ً
العمل ،مــا اعتبره قــزي تـطــاوال على
صالحياته.
ورأت النقابة أن اإلجراءات املفروضة
ع ـلــى ص ــاح ــب ال ـع ـمــل ل ـت ـقــديــم طلب
موافقة مسبقة «فــردي واسمي» هي
إجراءات غير قابلة للتطبيق من قبل
املقاولني الكبار الــذيــن يعمل لديهم
ما بني  200و 500عامل في املشروع
ال ـ ــواح ـ ــد ،إذ ي ـس ـتــدعــي ه ـ ــذا تـقــديــم
طلب مستقل لكل عامل .وقد طرحت
النقابة صدور قرار استثنائي مؤقت
الع ـت ـم ــاد ط ـلــب إج ـم ــال ــي ب ـع ـمــال كل

قيمة أعمال شركات البناء تبلغ  10مليارات دوالر (هيثم الموسوي)

شركة خاص باملقاولني.
ُيــدرك املـقــاولــون أن النمط الــذي كان
ّ
ُيتبع قبل اإلجــراءات (أي عدم إنجاز
إج ــازات عمل وإقــامــة) غير قانوني،
وق ــد ع ـبــروا عــن ذل ــك فــي نقاشاتهم
مع الــوزيــر ،لكن ّ
حجتهم لالستمرار
فــي مخالفة الـقــوانــن «أن استيقاظ
الــدولــة فجأة وفــرض تسوية األمــور
مــن دون آلـيــة واض ـحــة ،هــو أمــر غير

المنافسة ّحاليًا قائمة
بشكل قوي بين العمال
السوريين أنفسهم
س ـل ـيــم» ،ي ـقــول عـضــو مـجـلــس إدارة
النقابة مارون الحلو.
ي ـ ـش ـ ـكـ ــو املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاول ـ ـ ــون م ـ ـ ــن «ت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــد
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة» املـ ـطـ ـل ــوب م ـن ـهــم أمـ ــام
األمن العام ،يقولون إن ذلك يجعلهم
«م ـس ــؤول ــن ع ــن ن ـش ــاط ــات ال ـع ـمــال،
وأي عمل يقومون به يمكن أن يسيء
ال ــى اآلخـ ــريـ ــن» .ل ـه ــذا ال ـس ـبــب ،يقف
امل ـق ــاول ــون ض ــد ن ـظــام الـكـفــالــة ال ــذي

تفرضه هذه اإلجراءات ،فهو ،برأيهم،
ظالم لهم ،ال للعمال .تكفي اإلشــارة
ال ــى أن رئ ـيــس ال ـن ـقــابــة نـفـســه أعـلــن
أن ــه مـنــع  6ع ـمــال ســوريــن لــديــه من
امـتــاك هــواتــف بـنـ ً
ـاء على «دردش ــة»
مع األمــن الـعــام ،إذ إن امتالك هاتف
يـمـكــن أن ي ــؤدي ال ــى انـخــراطـهــم في
أع ـ ـمـ ــال ت ـخ ــري ـب ـي ــة! اع ـ ـتـ ــرض وزيـ ــر
الـعـمــل عـلــى ذل ــك ،ألن ــه يـنـطــوي على
ّ
مس بالحريات الشخصية ،إال أنه لم
يلق اللوم على «بدعة» الكفيل التي
يفرضها األمــن الـعــام ،والتي تسمح
ألصـ ـح ــاب ال ـع ـمــل بــالـتـحـكــم بـحـيــاة
ال ـعــام ـلــن ل ــدي ـه ــم ،بـحـجــج مختلفة
تصل الى «الحفاظ على األمن».

قزي يواجه المقاولين
أصغى وزيــر العمل جيدًا إلــى «نــق»
املـ ـق ــاول ــن ،وحـ ـ ــدد م ـط ـل ـب ـهــم بـشـكــل
دقـ ـ ـي ـ ــق« :االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن ال ـع ـم ــال ــة
ال ـس ــوري ــة ب ــأق ــل ق ــدر م ــن اإلجـ ـ ــراءات
اإلدارية ،وبأقل ثمن ،وبأسرع وقت».
ً
ل ـك ـنــه أض ـ ــاف مـ ـب ــاش ــرة «مـ ــن ُيـنـجــز
مـ ـش ــروع ــا ب ـم ــاي ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،لــن
يؤثر عليه دفع جزء قليل من أرباحه
لتسوية أوض ــاع عـمــالــه» .ي ـ ّ
ـرد عليه
أحــد املقاولني بــأن كل مشروع يضم
أك ـث ــر م ــن  300ع ــام ــل ،لـيـجـيــب قــزي
ضاحكًا «هذا يعني أن املشروع يربح
ً
امل ــاي ــن» .يـتــدخــل ال ـخــازن «م ـهـ ّـوال»
أن «قسمًا كبيرًا مــن املـشــاريــع تابع
للدولة ،وأعتقد أن الدولة ليس لديها
م ـص ـل ـحــة ف ــي إيـ ـق ــاف م ـشــاري ـع ـهــا».
ت ـ ـ ـ ــزداد حـ ـ ــدة الـ ـنـ ـق ــاش بـ ــن ال ــوزي ــر
وامل ـقــاولــن عـنــدمــا يـعـتــرض أحــدهــم
على أن لــديــه مـشــروعــن يحتاج كل
منهما الــى  600عــامــل .وحــن باشر
بــإنـجــاز املـعــامــات تــم إيـقــافـهــا .يــرد
الوزير متهمًا إياه بأنه «عندما يكون
لديك  1000عامل وتــرســل أوراق 17
ً
عامال فقط ،من الطبيعي أن تتوقف
ّ
املعامالت» .ويصر قــزي على أنــه لن
ّ
يــتـخــذ أي خ ـطــوة غـيــر قــانــونـيــة في
هــذا اإلط ــار ،مثل الـسـمــاح بتسجيل
عدد من العمال والتغاضي عن جزء
آخر« ،من دون غطاء وزاري» ،وعليه
اق ـتــرح ط ــرح امل ــوض ــوع عـلــى اللجنة
ال ــوزاري ــة املـخـتـصــة ب ــأزم ــة الـلـجــوء،
ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء.
في الحصيلة ،خلص االجتماع إلى 4
اقتراحات هي :إقامة دائرة مختصة
في النقابة إلنجاز معامالت اإلقامة
وال ـع ـمــل لـجـمـيــع ال ـش ــرك ــات ،ال ـت ـ ّ
ـدرج
بتنظيم أوض ــاع العمال بحيث يتم
إن ـ ـجـ ــاز مـ ـع ــام ــات كـ ــل ش ــرك ــة عـلــى
م ــراح ــل ول ـي ــس دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،عــدم
ت ـض ـم ــن امل ـ ـعـ ــامـ ــات ك ـ ــل ت ـفــاص ـيــل
العقود لتحديد عدد العمال ،مقابل
تـقــديــم إفـ ــادة ان ـت ـســاب ال ــى الـنـقــابــة،
وأخيرًا تسريع إنجاز املعامالت في
الوزارة.

على الموقع:
¶ لالطالع على ورقة عمل النقابة
المقدمة الى وزير العمل
¶ لالطالع على قرار األمن العام
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مجتمع وإقتصاد
تقرير
كتب دايفيد روالندز في مجلة  Green Leftُ Weeklyأن «مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية» ،وغيرها
من "منظمات الواجهة الممولة من الشركات" ،وجدت لتخدم تشريع «الفساد المزمن ،والتنمية غير المستدامة بيئيًا،
وتصاعد تفاوت المداخيل ،التي ال يمكن فصلها عن عملية التوسع العالمي لرأس المال" .لبنان ينوي االنضمام الى
هذه المبادرةّ ...
بحجة تطبيق "معيار دولي" للشفافية حول إدارة عائدات الموارد الطبيعية

«مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية» :صنيعة
فراس أبو مصلح
«م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــات
االسـتـخــراجـيــة» ( ،)EITIتـقـ ّـدم نفسها
عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا «ج ـم ـع ـي ــة غـ ـي ــر رب ـح ـي ــة»
مسجلة فــي الـنــروج .وتـعـ ّـرف أهدافها
بــال ـع ـمــل ع ـل ــى إق ــام ــة «م ـع ـي ــار دول ــي
للشفافية حــول إدارة عــائــدات امل ــوارد
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة» ،إذ تـ ـح ــث «املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة»
ُ
الحكومات كي تفصح عن املبالغ التي
تتلقاها مــن الـشــركــات االستخراجية
الـعــامـلــة فــي بـلــدهــا ،وتـحــث الـشــركــات
أيـ ـض ــا ك ــي ت ـف ـصــح ع ــن امل ـب ــال ــغ ال ـتــي
تدفعها للحكومات» .تتألف الجمعية،
صاحبة املـبــادرة ،من كبريات شركات
اس ـت ـخ ــراج ال ـب ـت ــرول واملـ ـع ــادن (مـنـهــا
إيكسون ـ موبيل ورويــال داتــش شيل
وأنغلو ـ أميركان وتوتال وإيني) ،ومن
ح ـكــومــات الـ ــدول الـصـنــاعـيــة الـكـبــرى،
ال ـتــي تـخـضــع ملـصــالــح تـلــك الـشــركــات
(م ـن ـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة وأمل ــان ـي ــا وفــرن ـســا
وإيطاليا وإسبانيا واليابان) ،وتتألف
أيضًا من «منظمات املجتمع املدني»،
امل ـ ـمـ ـ ّـولـ ــة ب ـغــال ـب ـي ـت ـهــا مـ ــن الـ ـش ــرك ــات
وحكومات تلك الدول!
منذ أيار املاضي ،تجرى محادثات بني
الجمعية و«هيئة إدارة قطاع البترول»
في لبنان ،من أجل انضمام لبنان الى
ه ــذه املـ ـب ــادرة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،زار
املــديــر فــي السكرتاريا الــدولـيــة ،بابلو
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي ،ب ـ ـيـ ــروت ،واف ـت ـت ــح حـمـلــة
تعريف باملبادرة وأهدافها.
ي ـش ــرح ف ــال ـف ـي ــردي أن ال ـت ــوق ـي ــع عـلــى
امل ـ ـب ـ ــادرة يـ ـل ــزم الـ ـحـ ـك ــوم ــات بــالـعـمــل
م ـ ــع املـ ـجـ ـتـ ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
(االستخراجية) ،إلعداد تقارير اإلبالغ
ُ
ال ـتــي تــرفــع إل ــى الـسـكــرتــاريــا الــدولـيــة
للجمعية ل ـت ـصــادق عـلـيـهــا األخ ـي ــرة،
ب ـعــد تــدق ـيــق أرق ــام ـه ــا م ــن ق ـبــل طــرف
ث ــال ــث ،أي شــركــة تــدقـيــق دول ـي ــةُ .يـعــد
ال ـت ـق ــاري ــر م ـج ـلــس ت ـن ـش ـئــه ال ـح ـكــومــة
ويسمى «مجموعة أصحاب املصلحة
امل ـت ـع ــددي ــن» ،ح ـيــث ي ـت ـســاوى تمثيل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات و»امل ـج ـت ـم ــع
املدني».
ي ـقــول فــال ـف ـيــردي إن مـنـظـمـتــه تـجــري
م ـب ــاح ـث ــات مـ ــع «ه ـي ـئ ــة إدارة ق ـطــاع
الـبـتــرول» فــي لبنان ،وإن ــه «ال مشاكل
جــديــة حتى اآلن فــي اإلط ــار القانوني
(لــأن ـش ـطــة ال ـب ـت ــرول ـي ــة)» .ي ـع ــرب عن
سروره للعمل مع دولة «بدأت بالفعل
بـتـبـنــي ال ـك ـث ـيــر م ــن م ــوج ـب ــات مـعـيــار
 ،»EITIحتى قبل التواصل مع املنظمة.
ي ـع ـلــق ف ــال ـف ـي ــردي «إنـ ـن ــا ن ـج ــري هــذه
النقاشات فــي مرحلة مبكرة ج ـدًا من

تطور قطاع الـبـتــرول اللبناني ،وهــذا
أمر مثير حقًا ،ألننا نرى هنا الفرصة
واإلرادة إلنـ ـ ـش ـ ــاء إطـ ـ ـ ــار ل ـل ـش ـفــاف ـيــة
واملحاسبة من الطراز األول»!
يتحدث فالفيردي عن معايير موحدة
يـضـعـهــا امل ـج ـلــس ال ــدول ــي ل ـل ـم ـبــادرة،
ولـكــن «مـجـمــوعــة أص ـحــاب املصلحة»
هي التي تقرر ما تتبناه من املعايير
فــي تـقــاريــرهــا وم ــا تهمله ،ش ــرط ذكــر
س ـب ــب إهـ ـم ــال أي م ــن امل ـع ــاي ـي ــر؛ كـمــا
أن للمجموعة حــريــة إضــافــة معايير
خاصة بها.
يقول روالن رياشي الباحث واملحاضر
ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـيــروت
إن «مـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـش ـفــاف ـيــة لـل ـص ـنــاعــات
االستخراجية» هي صنيعة الشركات
الـبـتــرولـيــة نفسها الـتــي نهبت ال ــدول
الـنــامـيــة وخ ـ ّـرب ــت بيئتها الطبيعية،
وإن ـ ـه ـ ــا ت ـ ـن ـ ــدرج ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق خ ـط ــاب
«الحوكمة» النيوليبرالية التي تسعى
إلى تبييض صــورة الشركات العابرة
ل ـل ـح ــدود ال ــوط ـن ـي ــة ،ف ـي ـمــا ه ــي تـفـكــك
البنى املؤسساتية واألط ــر القانونية
ال ـن ــاظ ـم ــة ل ـع ـمــل الـ ـش ــرك ــات ،و»ت ـض ــع
الــدولــة والشركات الخاصة واملجتمع
امل ــدن ــي ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ن ـف ـس ــه» .كـمــا
يشير ريــاشــي إل ــى اسـتـحــالــة املــراقـبــة
وامل ـحــاس ـبــة الـفـعـلـيــة بــاالع ـت ـمــاد على
األرقـ ــام املـجـ ّـمـعــة لـتـقــاريــر «اإلف ـصــاح»
التي تنص عليها «امل ـب ــادرة» ،بمعزل
ع ــن «ال ـت ـف ــاص ـي ــل الـ ـت ــي أوصـ ـل ــت إل ــى
هــذه األرق ــام» ،كأرقام األكــاف الفعلية
ل ـل ـشــركــات وال ـض ــرائ ــب ع ـلــى األرب ـ ــاح،
وال ـت ــي «ال تــذكــرهــا ال ـت ـق ــاري ــر» .يـقــول
ري ــاش ــي «ال قـيـمــة ل ـل ـم ـبــادرة م ــن دون
قانون حرية الوصول إلى املعلومات»،
الف ـتــا إل ــى أن غ ـيــاب ال ـقــانــون املــذكــور
«مـشـكـلــة هـيـكـلـيــة» تـجـعــل ،بــاإلضــافــة
إلى إفــراغ جهاز الدولة وإضعافه ،من
أي كالم حول املراقبة واملحاسبة كالمًا
ال يستند إلى أي أساس واقعي.
كالم رياشي يجد ترجمته في الواقع.
إذ ثمة الكثير مــن األسئلة الجوهرية
حول قطاع البترول في لبنان تبقى بال
إجابات شافية حتى اآلن .على سبيل
امل ـ ـثـ ــال ،ال ت ـم ـلــك مـ ـص ــادر رف ـي ـع ــة فــي
هيئة إدارة قطاع البترول أجوبة عما
إذا كانت العقود مع شركات البترول
ُ
ستنشر أو ال (نـشــرت الهيئة نموذج
العقود فقط) .اكتفت املـصــادر بالقول
إن «املسألة ما زالت قيد البحث» ،وإنه
«ال مــانــع قــانــونـيــا مــن نـشــر الـعـقــود».
يـ ـق ــول ف ــال ـف ـي ــردي إن «نـ ـش ــر ال ـع ـقــود
مسألة جديدة نسبيًا» ،مشيرًا إلى أنه
في عام  ،2013كانت الواليات املتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة وكـ ـن ــدا وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة

رياشي :ال قيمة
للمبادرة من دون
قانون حرية الوصول
إلى المعلومات
(مروان طحطح)

تجرى محادثات بين
الجمعية و«هيئة إدارة قطاع
البترول» من أجل انضمام لبنان
إلى هذه المبادرة
وال ـ ـ ـنـ ـ ــروج وأوس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا وال ـك ــون ـغ ــو
والبيرو واإلك ــوادور تنشر العقود مع
شركات البترول ،وأضــاف إن منظمته
«توصي بنشر العقود».
ل ـي ــس ه ـ ــذا ف ـح ـس ــب ،بـ ــل إن م ـص ــادر
ال ـه ـي ـئــة ت ـق ــول إن ـه ــا ال ت ـم ـلــك أج ــوب ــة
ع ـمــا إذا ك ــان ــت ت ـق ــاري ــر «ال ـش ـفــاف ـيــة»
س ـت ـت ـض ـمــن أرق ـ ـ ـ ــام ال ـت ـك ــال ـي ــف ال ـت ــي

ستتكبدها الـشــركــات فــي عملياتها،
إذ يتخوف كثيرون من قيام الشركات
ب ـنـ ـف ــخ أكـ ــاف ـ ـهـ ــا ل ـت ـع ـظ ـي ــم ح ـص ـت ـهــا
م ــن الـ ـبـ ـت ــرول (أي ت ـض ـخ ـيــم «ب ـت ــرول
الكلفة») ،على حساب حصة الدولة من
مجمل العائدات .لكن مصادر الهيئة
تـحــرص هنا على التنويه بــأن املــادة
 52مــن قــانــون امل ـ ــوارد الـبـتــرولـيــة في
املياه البحرية (رقم  )2010/132تنص
على إنشاء «سجل الحقوق البترولية
والحماية القانونية» ،الذي سيتضمن
أسماء حملة األسهم وحصصهم من
الشركات الفائزة بالعقود فقط ،وليس
املتأهلة ل ــدورات املــزايــدة ،مضيفة إن
ال ـس ـج ــل س ـي ـك ــون م ـف ـتــوحــا ل ـل ـع ـمــوم،

حـيــث سـ ُـتـمـنــح امل ـع ـلــومــات ب ـن ـ ً
ـاء على
طلب يقدمه أي من املواطنني.
لــم تفسر الهيئة أسـبــاب منح شركات
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول «اإلعـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءات والـ ـتـ ـن ــزي ــات
غير امل ـحــدودة» ،كإعفاء الـشــركــات من
الضريبة على كلفة الفائدة ،ومن بعض
أح ـك ــام ق ــان ــون الـضــريـبــة عـلــى القيمة
املضافة ،ومن الرسوم الجمركية على
االستيراد وإعادة التصدير ،ومن رسم
ال ـط ــاب ــع امل ــال ــي ،وم ــن ال ـض ــرائ ــب على
العقارات ،كما جاء على لسان عدد من
الخبراء في الندوة التي عقدها املركز
االسـ ـتـ ـش ــاري لـ ـل ــدراس ــات وال ـت ــوث ـي ــق
ف ــي أيـ ــار م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،بـعـنــوان
«الجوانب املالية والضريبية لألنشطة

متابعة

تمويل التغطية الصحية «الناقصة» من جيوب اللبنانيـ ـ
حسين مهدي
لم ُيسمح أمس للصحافيني بحضور
ّ
ورش ــة عـمــل نــظـمـتـهــا لـجـنــة الصحة
النيابية عن «البطاقة الصحية  -نظام
التغطية الصحية الشاملة» .رد أمني
ســر اللجنة ذلــك الــى أن املدعوين هم
فقط من أصحاب االختصاص ،علما
أن ال ــدع ــوة عـ ّـمـمـتـهــا ل ـج ـنــة الـصـحــة
ن ـف ـس ـه ــا ،وامل ـ ــوض ـ ــوع يـ ـتـ ـج ــاوز اه ــل
االختصاص الى نحو نصف الشعب
اللبناني املحروم أي تغطية صحية.
ليست املــرة األول ــى التي تطرح فيها

مـســألــة الـتـغـطـيــة الـصـحـيــة الـشــامـلــة
لـ ـلـ ـم ــواطـ ـن ــن .سـ ـب ــق ل ـ ــوزي ـ ــر ال ـع ـم ــل
السابق شربل نحاس أن قدم مشروع
ق ــان ــون عـلــى ط ــاول ــة مـجـلــس الـ ــوزراء
ل ـت ـط ـب ـي ــق ن ـ ـظـ ــام مـ ــوحـ ــد ل ـل ـت ـغ ـط ـيــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ي ـش ـم ــل ك ـ ــل ال ـل ـب ـنــان ـيــن
املـ ـقـ ـيـ ـم ــن ،وي ـ ـم ـ ـ َّـول م ـ ــن اسـ ـتـ ـح ــداث
ضرائب على الريوع العقارية واملالية
ال مــن االشـتــراكــات .عــارضــت مشروع
نـ ـح ــاس كـ ــل ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
ـت يـجــري
ال ـح ـكــومــة ،وم ـنــذ ذاك ال ــوق ـ َ
ط ــرح م ـشــاريــع م ـج ـت ــزأة ،ي ـلــقــى جــزء
مهم من عبء التمويل لها على عاتق

املشتركني واملرضى غير املضمونني.
مشروع “البطاقة الصحية” هو احد
هذه املشاريع الهجينة .هذه البطاقة،
يفيد منها أي مــواطــن ليس لديه اي
تأمني صحي الزامي ،بحسب ما ورد
في املـشــروع .رئيس اللجنة النيابية
عاطف مجدالني قال امس انه يجري
اعـ ــادة تـحــديــث ال ــدراس ــة االك ـتــواريــة،
الـ ـ ـت ـ ــي وضـ ـ ـع ـ ــت عـ ـ ـ ــام  2009ب ـ ـقـ ــرار
وزاري ،بهدف اعــادة احتساب الكلفة
االجمالية على املواطن اللبناني الى
جــانــب ال ــدول ــة ف ــي م ـش ــروع الـبـطــاقــة
الصحية ،عمال بمبدأ «الـتـكــافــل بني

املواطن والدولة” ،على أن تؤلف هيئة
ادارة نظام البطاقة الصحية ،ضمن
اط ــار وزارة الـصـحــة ،وتـحــت اش ــراف
وزيرها.
مشروع القانون املقدم ،يقضي بالغاء
السقف املالي املعطى للمستشفيات،
اي الذريعة التي يعطيها املستشفى
لرفض ادخال اي مواطن على حساب
وزارة الصحة ،وفق ما شرح مجدالني،
وقال ان «البطاقة التي ينالها املواطن
تــوفــر لــه االسـتـشـفــاء ،ف ــاذا تــوجــه الى
أي مـسـتـشـفــى حـكــومــي ف ــي منطقته
يــدخــل مــن دون ان يــدفــع قــرشــا ،واذا

اراد ان يــدخــل ال ــى مستشفى خــاص
ضمن منطقته يدفع  10في املئة .واذا
اراد التوجه الى املستشفى الحكومي
خــارج منطقته يدفع  5فــي املئة و15
فــي املـئــة للمستشفى ال ـخــاص .هكذا
ت ـك ــون ه ــذه ال ـب ـطــاقــة ت ـســاهــم بـشــيء
اس ـم ــه الم ــرك ــزي ــة ال ـخ ــدم ــة الـصـحـيــة
وتـنـعــش املستشفيات امل ــوج ــودة في
املناطق أكــانــت حكومية او خاصة».
وأض ــاف مجدالني بــأن «الكلفة على
املواطن لن تكون اكثر من مئة دوالر
او  120دوالرا ف ــي ال ـس ـنــة» ،بحسب
نتائج الدراسة االكتوارية.
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مجتمع وإقتصاد

تقرير

الشركات

ُ
هل تستأنف ّأعمال التحديد
والتحرير اإللزاميين؟
قرار وزير المال
القاضي بوقف أعمال
التحديد والتحرير
االلزامي في بعض
القرى والبلدات الجنوبية
اصبح في نهاية ّ
مدة
صالحيته ،فيما عشرات
ملفات سرقة المشاعات
المحالة على القضاء لم
ينته التحقيق فيها بعد
داني األمين
مــرت ثالثة أشهر على قــرار وزير
املـ ــال ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل الـقــاضــي
بوقف أعـمــال التحديد والتحرير
االلزامي في بعض القرى والبلدات
الجنوبية ،التي رافقها الكثير من
أخـ ـب ــار االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات «بــال ـج ـم ـلــة»
عـلــى املـلـكـيــات الـعــامــة والـخــاصــة.
أيــام قليلة وينتهي مفعول القرار
(امل ـ ـح ـ ــددة م ــدت ــه ب ـث ــاث ــة أش ـه ــر)
لتعود املياه النتنة الــى مجاريها
ُ
وتستأنف أعمال املسح ،من دون
أن ُيعلن حتى اآلن أي حكم قضائي
ذي صلة .يقول أحــد املساحني ان
«الـعــديــد مــن الــوثــائــق الـتــي تدين
بعض املساحني وتجار العقارات
وامل ـ ـخـ ــات ـ ـيـ ــر قـ ـ ــد جـ ـ ـ ــرى س ـح ـب ـهــا
ّ
وتغييرها بواسطة املكننة املتبعة
وبـ ــرامـ ــج ال ـه ـن ــدس ــة واالت ـ ــوك ـ ــاد».
ي ـك ـش ــف أحـ ـ ــد امل ـت ــاب ـع ــن ألع ـم ــال
املسح العقاري انه في احدى بلدات
الـنـبـطـيــة« ،جـ ــرى تـغـيـيــر مساحة
أرض مـشــاع مسحت رسميًا عام

الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة» .ك ـم ــا ال ت ـم ـل ــك م ـص ــادر
الهيئة إجــابــات شافية على املخاوف
من حرمان لبنان من الكثير من فوائد
األنشطة البترولية عبر حصرها في
«مناطق ح ــرة» تقيم عليها الشركات
منشآتها اللوجستية ،كـمــا قــال زيــاد
حــايــك ،األم ــن الـعــام للمجلس األعـلــى
للخصخصة ،في مؤتمر «يوم النفط»
ف ــي ك ــان ــون األول م ــن عـ ــام 2013؛ بل
ت ـك ـت ـفــي امل ـ ـصـ ــادر ب ــال ـق ــول إن ق ــان ــون
البترول املذكور ومراسيمه التطبيقية
تـلــزم الـشــركــات بــإقــامــة مــواقـعـهــا على
األراض ــي اللبنانية ،موضحة أن «أي
طــروحــات أخــرى من صالحية مجلس
الوزراء أو مجلس النواب».

ـ ــين
ال ـجــديــر ذكـ ــره ،أن ال ـفــرق بــن كــل من
االقـ ـت ــراح ال ـحــالــي ،واقـ ـت ــراح نـحــاس،
أن األخـ ـي ــر أراد أن يـ ـم ـ ّـول الـتـغـطـيــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث مـ ـط ــارح
ضريبية تطاول األرباح غير املرتبطة
بعوامل االنتاج ،أي الفوائد واألرباح
الناتجة عن التحسني العقاري وعن
املـ ـت ــاج ــرة ب ــاألسـ ـه ــم ،ال مـ ــن ج ـيــوب
املــواطـنــن بحسب االق ـتــراح الـحــالــي،
ُ
ك ـ ـمـ ــا أن ن ـ ـ ـحـ ـ ــاس ،أراد أن ت ـل ـغ ــى
االشتراكات االلزامية في املؤسسات
ُ
الصحية االلزامية وتدمج في سياق
تصحيح األجور.

 1957بمساحة  23000متر مربع،
لتصبح  1300متر مربع ،ملصلحة
أحد املنتفعني الــذي عمد الى بيع
املـســاحــة امل ـســروقــة ،بـعــدمــا جــرى
ت ـغ ـي ـي ــر خ ــريـ ـط ــة املـ ـس ــاح ــة عـلــى
جـهــاز الكمبيوتر ( )...وف ــي بلدة
جباع اشترى أحد املنتفعني عقارًا
ت ـب ـلــغ م ـســاح ـتــه  600م ـت ــر مــربــع
م ــاص ــق ألرض مـ ـش ــاع لـتـصـبــح
م ـس ــاح ــة ال ـع ـق ــار أكـ ـث ــر م ــن 7000
م ـتــر م ــرب ــع ،ب ـعــد اخـ ـف ــاء خــريـطــة
املشاع األساسية ( )...وفــي احدى
بـلــدات مرجعيون املمسوحة منذ
ع ـ ـشـ ــرات الـ ـسـ ـن ــن ،جـ ـ ــرى تـغـيـيــر
م ـســاحــات اراض م ـشــاع وتـبــديــل
أمـ ــاك ـ ـن ـ ـهـ ــا ،كـ ـ ـ ــأن ي ـ ـجـ ــري ت ـغ ـي ـيــر
مـكــان ارض مـشــاع الــى مـكــان آخر
بـمـســاحــة مختلفة ُ
وي ـم ـنــح الــرقــم
نـفـســه ،وتغيير (املـعـطـيــات) على
جـ ـه ــاز ال ـك ـم ـب ـيــوتــر ل ـت ـخ ـت ـفــي كــل
وسائل االثبات السابقة» .ويشير
امل ـ ـصـ ــدر الـ ـ ــى «إعـ ـ ـط ـ ــاء األراض ـ ـ ــي
املمسوحة املـتـجــاورة أرقــامــا غير
تسلسلية ،وب ـت ــواري ــخ مـتـبــاعــدة،
إض ــاف ــة ال ــى مـســح األراضـ ـ ــي هــذه
فـ ــي غـ ـي ــاب امل ــالـ ـك ــن وال ـ ـج ـ ـيـ ــران؛
ع ـل ـم ــا أن دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط يـنــص
ع ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة حـ ـض ــور امل ــال ـك ــن
وال ـج ـيــران وتــوقـيـعـهــم املـحــاضــر،
ومـ ــن ث ــم االنـ ـتـ ـق ــال الـ ــى األراض ـ ــي
املجاورة ملسحها ،ومنحها أرقامًا
ً
تـسـلـسـلـيــة» .يـ ــورد امل ـص ــدر مـثــاال
عـلــى ذل ــك أن ــه «ف ــي إح ــدى بـلــدات
ق ـ ـضـ ــاء بـ ـن ــت جـ ـبـ ـي ــلُ ،م ـ ـسـ ــح فــي
شـبــاط  2006أحــد الـعـقــارات الــذي
كــان ُ مــن املفترض أن يحمل الرقم
 ،1وأع ـ ـطـ ــي ال ــرق ــم  ،2296بـيـنـمــا
ُم ـس ــح ال ـع ـق ــار ال ـ ــذي ح ـمــل الــرقــم
(التسلسلي) قبله عام  !2008وفي
بلدة شقرا يجاور العقار الرقم 10
العقار الرقم  !3700وهذه النماذج
كثيرة ومتكررة ،فتبدو املخالفات

أمـ ـ ـ ـرًا واقـ ـ ـع ـ ــا ،مـ ــا ي ــؤك ــد ضـ ـ ــرورة
اعادة املسح ،وال سيما بعد ثبوت
اعـ ـت ــداءات كـثـيــرة عـلــى األراضـ ــي،
ووج ــود مـئــات االع ـتــراضــات على
املحاضر ،ما سيؤدي الى نزاعات
قضائية تستغرق عشرات السنني
ّ
لبتها» .ويشير املصدر نفسه إلى
أن «الـعـقــارات التي تحمل األرقــام
 64و 59و 57فــي منطقة جرجوع
الـعـقــاريــة جــرى مسحها قبل عام
 ،1975وبسبب االعتراضات (على
امل ـس ــح) ،بـقـيــت عــالـقــة ول ــم تصدر
األح ـ ـكـ ــام الـ ـت ــي ت ـن ـهــي الـ ـن ــزاع ــات
املتعلقة بها حتى اآلن».
ُ
تـعــد املـســوحــات االخـتـيــاريــة التي
ك ــان ــت ق ــد ج ــرت ســاب ـقــا «مـقــدســة
ب ـ ـحـ ــدودهـ ــا وم ـح ـي ـط ـه ــا املـ ـح ــدد
أيـ ـض ــا ،ل ـكــن م ــا ح ـصــل أن بعض
ه ــذه امل ـســوحــات ج ــرى اخ ـفــاؤهــا،
ع ــوض ــا عـ ــن ت ـس ـل ـي ـم ـهــا ل ـل ـم ـســاح
م ــن ق ـبــل أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـقــاري
عند البدء بأعمال املسح ،لكونها
م ــن ال ــوث ــائ ــق امل ـه ـمــة ف ــي تـحــديــد
ال ـع ـقــارات وامل ـش ــاع ــات» .ويــوضــح
املصدر أن دفتر الـشــروط (لتلزيم
أعمال املسح) ينص على ضرورة
ت ـح ــدي ــد كـ ــل الـ ـع ــام ــات امل ـ ـحـ ـ ِـددة
ل ــأراض ــي امل ـم ـســوحــة ،ب ـمــا فيها
الحوائط واألشجار وغيرها ،وإن
الشرط هذا لم ُيراع أيضًا.
تقتضي املحاسبة ،في املقام األول،
تـطـبـيــق م ـب ــدأ «مـ ــن أيـ ــن ل ــك ه ــذا»
عـلــى مــوظـفــي ال ـش ــؤون الـعـقــاريــة
وامل ـ ـسـ ــاحـ ــن وامل ـ ـخـ ــات ـ ـيـ ــر ،ي ـق ــول
املصدر ،متحدثًا عن بيع عدد كبير
مــن األراض ـ ــي «خـلـســة» ألصـحــاب
رؤوس األمــوال في مناطق بعيدة
عن مناطق املسح العقاري ،ومنها
أراض تبلغ قيمتها مئات اآلالف
مــن ال ـ ـ ــدوالرات ،وذل ــك عـبــر بعض
التجار الذين ينسقون في الخفاء
ّ
واملساحني.
مع بعض املخاتير
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ردود

عبود ّ
يرد
على لجنة المرفأ
ّ
رد وزيــر السياحة السابق فــادي عبود على
ّ
رد «اللجنة املؤقتة إلدارة مرفأ بيروت» عليه،
ورأى أن وض ــع الـلـجـنــة بــرمـتــه غـيــر قــانــونــي،
وهــي ال تدخل في أي إطــار مؤسساتي وفقًا
للقوانني واألنظمة املرعية ،وهي متفلتة من أي
ّ
رقابة ل ــوزارة املــال أو ديــوان املحاسبة .وذكــر
ّ
عبود ،عبر بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي،
أن مجلس الوزراء لم يصدر أي مرسوم بردم
ال ـحــوض ال ــراب ــع ،بــل ج ــرى ذل ــك عـبــر ق ــرارات
صادرة عن اللجنة املذكورة ،علمًا بأن املرسوم
رق ــم  9040تــاريــخ  ،1996/8/29املـتـخــذ في
مجلس ال ــوزراء ،قــد حــدد نطاق مرفأ بيروت
املـ ّ
ـوســع حـتــى نـهــر ب ـيــروت ،واعـتـبــر األشـغــال
العائدة ملشروع توسيعه وإعادة تأهيله ،الذي
يتضمن إنـشــاء الـحــوضــن الــرابــع والخامس
ومحطة املستوعبات ،من املنافع العامة .وقال
إن دراس ــة ال ـجــدوى االقـتـصــاديــة ،الـتــي قامت
بها شركة  Selhournاألملانية ،ارتكزت على
مـعـطـيــات خــاط ـئــة ،إذ جــزمــت ب ـعــدم إمكانية
التوسع داخل مرفأ بيروت بحدوده الصادرة
بمرسوم  9040وأنه ال يمكن قانونًا الخروج
عــن نطاق هــذه الـحــدود ،وهــذا ليس صحيحًا
ألن املرسوم اعتبر املرفأ «منفعة عامة» ،وهذا
يـسـمــح ملـجـلــس الـ ـ ــوزراء بــاالس ـت ـمــاك ،كــذلــك
إن ال ــدراس ــة امل ــذك ــورة لـحـظــت أن املـســاحــات
املـطـلــوبــة حـتــى ع ــام  2022هــي 1.500.000
حاوية نمطية ،علمًا بأن رئيس مجلس الوزراء
سمح سنة  2008لشركة  BCTCباستعمال
األرص ـف ــة ( 14 – 13 – 12خ ــاف ــا ل ـشــروط
املناقصة الـتــي ف ــازت على أســاسـهــا الشركة
بإدارة محطة الحاويات) ،فأصبحت املساحات
املتوافرة للشركة  1.900.000حاوية نمطية،
كذلك ألغت الدراسة املساحات التي ستتوافر
في مرفأ طرابلس من املعادلة كلها.
ورأى عـبــود «أن مـبــدأ م ــوازاة الصيغ يقضي
ب ـ ــأن يـ ـص ــار إل ـ ــى اسـ ـتـ ـص ــدار مـ ــرسـ ــوم عــن
مجلس الوزراء لردم الحوض الرابع ،وال سيما
أن إنـشــاء هــذا الـحــوض قــد اعتبر مــن املنافع
الـعــامــة فــي املــرســوم رق ــم )...( 1996/9040
كذلك إن عقد االتـفــاق بالتراضي لــم يمر في
مجلس ال ـ ــوزراء أي ـضــا ،وم ــن املـفـيــد اإلش ــارة
إلـ ــى أن امل ـ ـ ــادة  52م ــن ال ـن ـظ ــام امل ــال ــي ملــرفــأ
بيروت تنص صراحة على أن نفقات اللوازم
واألش ـغــال والـخــدمــات إنـمــا تعقد باملناقصة
العمومية ،غير أنــه يمكن فــي بعض الحاالت
عقد الصفقات بطريقة املناقصة املحصورة
أو باستدراج العروض أو التراضي .إن االتفاق
بــالـتــراضــي (ال ــذي هــو االسـتـثـنــاء عــن قــاعــدة
املناقصة العمومية) محدد الحاالت في املادة
 82من النظام املالي ،التي تنص على أنه يمكن
عـقــد مـثــل هــذا االت ـفــاق مـبــاشــرة بـعــد موافقة
املــديــر الـعــام لالستثمار ،ومهما كــانــت قيمة
الصفقة ،إذا كــانــت تتعلق بــأشـغــال يجب أن
يعهد بها إلى امللتزم األساسي كي ال يتأخر
تنفيذها أو ال تسير سـيـرًا حسنًا إذا جيء
بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة ،وذلك يجوز
إذا كانت هذه األشغال من لواحق التلزيم األول
ُ
وتـشـكــل ج ــزءًا متممًا ل ــه ،أو أش ـغــال أجــريــت
من أجلها مناقصتان متتاليتان أو استدراج
ع ــروض عـلــى مــرتــن متتاليتني أو مناقصة
تالها اسـتــدراج عــروض ،دون أن تسفر هذه
العمليات عن نتيجة إيجابية ،أو أشغال يعهد
بها بموافقة املــديــريــة العامة لالستثمار إلى
حكومات أجنبية أو مؤسسات تراقبها هذه
الحكومات ،وهــذه الحاالت غير متوافرة ،كما
سواها من التي ّتم لحظها في املادة املذكورة،
في أشغال ردم الحوض الرابع».
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سوريا

ّ
مشهد ميداني يعمل الجيش السوري على استعادة السيطرة على قرية رتيان في ريف حلب الشمالي التي تشكل ركيزة
ّ
بلدتي ّنبل والزهراء ،كذلك تنشغل قيادته في العمل على تحرير جنودها األسرى في عملية
أساسية في فك الحصار عن
تبادل مع المسلحين

المسلحون يسيطرون على معظم رتيان
والجيش يستعد الستئناف الهجوم
مرح ماشي
تــراج ـعــت ح ــدة املـ ـع ــارك املـشـتـعـلــة في
ريف حلب الشمالي أمس ،مع انخفاض
درجات الحرارة وسوء األحوال الجوية
في املنطقة .غير أن أسر  30عنصرًا من
ال ـج ـيــش وم ــن ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة (مــن
أب ـنــاء ب ـلــدة ال ــزه ــراء امل ـحــاصــرة الــذيــن
ك ــان ــوا ف ــي ع ـ ــداد الـ ـق ــوة ال ـت ــي تـهــاجــم
ل ـفــك ال ـح ـص ــار ع ـن ـهــا وعـ ــن ب ـل ــدة نـ ّـبــل
املـجــاورة) ،أرخــى بظالله على الوضع
امليداني في املنطقة .وتنشغل األوساط
الـعـسـكــريــة بــالـحــديــث ع ــن مـفــاوضــات
«سرية» بني الجيش واملسلحني ،بهدف
تحرير الجنود الذين أسرهم مسلحو
«جبهة الـنـصــرة» وحلفائها فــي بلدة
رت ـيــان املـ ـج ــاورة .م ـصــدر م ـيــدانــي من
ّ
داخ ــل قــريــة ال ــزه ــراء أك ــد ل ــ«األخ ـبــار»
وصول  68عنصرًا من الجيش السوري
وال ـقــوى الــرديـفــة لــه إل ــى الـقــريــة خــال
ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،ب ـعــدمــا هــاجـمــت
قوة كبيرة من فصائل املعارضة بلدة

الخارجية التركية أمــس بأن
أف ــادت وزارة
ّ
واشـنـطــن وأن ـق ــرة وقـعـتــا اتـفــاقــا «لـتــدريــب
وت ـج ـه ـي ــز م ـق ــات ـل ــي املـ ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة
املـعـتــدلــة» .وكــانــت وزارة الــدفــاع األميركية
ّ
قــد ذك ــرت أن ـهــا ح ـ ّـددت  1200مـقــاتــل من
املـعــارضــة «املـعـتــدلــة» الــذيــن تـتــوافــر لديهم
«إم ـك ــان ـي ــة» أن ي ـتــم تــدري ـب ـهــم ع ـلــى قـتــال
«الــدولــة اإلســامـيــة» .وقــال املتحدث باسم
«الـبـنـتــاغــون» جــون كـيــربــي (ال ـص ــورة) ّإن
ّ
املرحلة األولــى من عملية التدريب ستركز
ع ـلــى أس ــاس ـي ــات ال ـق ـتــال ف ـق ــط ،الف ـت ــا إلــى
أن «م ـه ـمــة اإلرشـ ـ ــاد ع ـلــى األرض صعبة
وت ـت ـط ـلــب مـ ـه ــارات عــال ـيــة ألن ـه ــا تتضمن
ال ـت ــواص ــل م ــع الـ ـط ــائ ــرات ل ـت ـحــديــد أمــاكــن
ً
األهـ ـ ــداف» .ول ـكــن كـيــربــي اس ـت ــدرك قــائــا:
ّ
«يهمني أن ال يكون قد تولد لديكم انطباع
بــأنـنــا س ـنــدرب مــراق ـبــن جــويــن ســوريــن
محترفني ألن األمر ليس كذلك».

رتـيــان الـتــي دخلها الجيش فجر أول
م ــن أم ـ ــس ،ف ــي ط ــري ـق ــه ل ـف ــك ال ـح ـصــار
عــن نـ ّـبــل وال ــزه ــراء« .الــوضــع املـيــدانــي
لـيــس عـلــى مــا ي ــرام فــي رت ـي ــان» ،يقول
املـصــدر ،فيما يضيف آخــر« :سيطرنا
عـلــى  7ق ــرى وم ـ ــزارع (أك ـبــرهــا رتـيــان
وباشكوي وحــردتـنــن) بسرعة تفوق
م ــا خـطـطـنــا لـ ــه ،وح ـص ــل خ ـلــل داخ ــل
رتيان ،إذ ّ
تقدم جزء من قواتنا إلى ما
ّ
بـعــد ال ـخــط امل ــرس ــوم ل ــه .وعـنــدمــا شــن
ّ
املسلحون هجومًا عنيفًا ،تمكنوا من
ع ــزل مـجـمــوعـتــن م ــن ج ـنــود الـجـيــش
وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة ،فـتـقـ ّـدمـتــا لتصال
إلــى الــزهــراء ،فيما نفدت الــذخـيــرة مع
م ـج ـمــوعــة ث ــال ـث ــة ف ـت ـ ّـم أسـ ــرهـ ــا .كــذلــك
اس ـت ـع ــاد امل ـس ـل ـح ــون ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
معظم أحياء رتيان ،ليبقى جزء صغير
من أحيائها الشرقية بيد الجيش».
وي ـتــابــع امل ـص ــدر أن مـسـلـحــي «جـبـهــة
ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» و«ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة الـ ـش ــامـ ـي ــة»
و«ح ــرك ــة ح ــزم» رك ــزوا عـلــى اسـتـعــادة
رتـيــان ،بهدف كشف الـقــوات السورية
املتمركزة في حردتنني ،شمال رتيان،
وص ـ ـ ـ ّـد أي هـ ـج ــوم م ـح ـت ـمــل لـلـجـيــش
الـ ـس ــوري ع ـلــى ب ـلــدة ب ـي ــان ــون .ويــؤكــد
امل ـص ــدر أن اس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة على
ق ــري ــة رتـ ـي ــان أول ــوي ــة م ـي ــدان ـي ــة ،إذ ال
س ـي ـطــرة حـقـيـقـيــة ع ـلــى حــردت ـنــن من
دون ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى رتـ ـي ــان .وي ـشــرح
املصدر أن رتيان وباشكوي وحردتنني
هــي ق ــرى اسـتــراتـيـجـيــة ،بالنسبة إلــى
املسلحني ،بني قــرى مترامية األطــراف
تفصل حلب عن قريتي نبل والزهراء.
وبحسب املصدر ،فإن تركيز املسلحني
على رتيان دون سواها من القرى جاء
للتضييق على ال ـقــوات املــوجــودة في
حــردت ـنــن ،مــا دف ــع الـجـيــش أم ــس إلــى
إيـصــال كمية كبيرة مــن الــذخــائــر إلى
املقاتلني املوجودين في األخيرة ،وهو
ما ّ
أقرت به مواقع إعالمية معارضة.
ّ
وأكدت مصادر ميدانية ان وضع قوات
ال ـج ـيــش «م ــري ــح ج ـ ـدًا ف ــي حــردت ـنــن،
ويـجــري التثبيت بـقــوة فــي باشكوي،
تـمـهـيـدًا مل ـعــاودة الـهـجــوم عـلــى رتـيــان
وت ــأم ــن ط ــري ــق إل ـ ــى ح ــردت ـن ــن ال ـتــي
تـشـكــل م ــوط ــئ ق ــدم م ـهــم لـلـجـيــش في
ً
ال ــري ــف ال ـش ـم ــال ــي ل ـح ـل ــب ،فـ ـض ــا عــن
ك ــون ـه ــا ح ــام ـي ــة أس ــاس ـي ــة ألي طــريــق
ّ
مستقبلي نحو ّنبل والزهراء» .وأكدت
املصادر أن ّ
تحسن األحوال الجوية في
األيام املقبلة سيتيح للجيش معاودة
الـعـمــل بـحــريــة أكـبــر فــي ه ــذه املنطقة،
رغـ ــم ال ــدع ــم ال ـه ــائ ــل ال ـ ــذي وصـ ــل إلــى
املسلحني مــن تركيا على شكل إمــداد
بالذخيرة واملقاتلني.
ّ
وي ــوم أمــس ،تمكنت اللجان الشعبية
في بلدة الزهراء من تدمير ناقلة جند

تركيز المسلحين على رتيان جاء للتضييق على القوات الموجودة في حردتنين (أ ف ب)

للمسلحني فــي بـلــدة ح ـيــان ،بواسطة
صاروخ كورنيت.

لجنة المصالحة في دوما
عـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،وف ــي مــديـنــة دوم ــا،
شمال شرق العاصمة السورية ،الواقعة
تحت سيطرة جماعة «جيش اإلسالم»
التي يتزعمها زهران علوش ،دخل عدد
من أعضاء لجنة املصالحة الوطنية إلى
املدينة تحت حماية الجيش السوري،
عبر آخــر نقاط تمركزه التي تبعد عن
نقاط تمركز املسلحني مسافة  800متر.
ويــأتــي ذلــك بعد قـيــام  11مسلحًا ،أول
من أمس ،بتسليم أنفسهم إلى الجيش
الـ ـس ــوري ،ب ـه ــدف ت ـســويــة أوضــاع ـهــم.
وبحسب مصادر ميدانية ،فإن عناصر
م ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري اسـ ـتـ ـط ــاع ــوا
الــوصــول إلــى املــدرســة الحديثة ،املطلة
على مساحات ممتدة من محور مخيم
ال ــواف ــدي ــن ،مـ ــرورًا بـمــزرعــة الصيصان

ً
والطاحونة ،وصوال إلى جامع الراشد،
م ــا أدى إل ـ ــى م ـق ـتــل قـ ـن ــاص امل ــدرس ــة،
وإصابة عدد من جنود الجيش بجروح.
وف ـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،اس ـت ـه ــدف ــت الـ ـق ــوات
السورية مواقع للمسلحني في ريف
درعا الغربي ،ما أدى إلى مقتل قائد
«كتيبة الفتح املبني» عبدو القرقعي
ف ــي ك ـفــرنــاســج ،وذلـ ــك بــال ـتــزامــن مع
إطـ ـ ـ ــاق املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،أول مـ ــن أمـ ــس،

دخل عدد من أعضاء
لجنة المصالحة إلى دوما
تحت حماية الجيش

مـ ـع ــرك ــة «ت ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــراي ـ ـ ــة» ،ب ـه ــدف
اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـنـ ـق ــاط االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
التي سيطر عليها الجيش السوري
قـ ـب ــل أس ـ ـبـ ــوعـ ــن .وفـ ـ ــي ظـ ــل املـ ـع ــارك
ال ـجــاريــة عـلــى أطـ ــراف ت ــل الــدنــاجــي،
فــي ريــف دمـشــق الـغــربــي املتصل مع
أج ــزاء مــن ريــف درعــا الشمالي ،فشل
املـسـلـحــون خ ــال األيـ ــام املــاضـيــة في
استعادة تل مرعي وتل السرجة وتل
العروسة ،إضافة إلــى قرية الدناجي
ال ـت ــي س ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ال ـج ـي ــش خ ــال
م ـع ــارك األسـ ـب ــوع ال ـف ــائ ــت .وبـحـســب
م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة ،ف ــإن املـ ـع ــارك بني
الجيش واملسلحني تدور على أطراف
بلدتي كفرناسج وكفرشمس .وتذكر
امل ـ ـص ـ ــادر أن م ـ ـح ـ ــاوالت امل ـس ـل ـحــن
مستميتة لفك الطوق املفروض على
قرية كناكر التي تفصل ريف دمشق
عن ريف درعا الشمالي ،ملنع الجيش
م ــن ال ـت ـق ــدم ض ـمــن امل ـث ـلــث الـجـنــوبــي

تقرير
ّ
في زمن الحرب ...األدلء السياحيون عاطلون من العمل
دمشق ــ مودة بحاح
ً
ت ـعــانــي س ــوري ــا ال ـي ــوم دم ـ ــارًا هــائــا
ألـحـقـتــه ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة ف ــي ال ـبــاد،
الـ ـت ــي ت ـ ـشـ ــارف ع ـل ــى إت ـ ـمـ ــام عــام ـهــا
ال ــراب ــع ،ف ــي ك ـ ّـل بـنــاهــا االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
واالج ـت ـمــاعـ ّـيــة .ول ــم يـقـتـصــر الــدمــار
على بـيــوت الـســوريــن وممتلكاتهم
والعامة ،بل ّ
ّ
ّ
تعداه ليطاول
الخاصة
ّ
حـتــى اآلث ـ ــار .وكـمـثــل ك ــل الـقـطــاعــات
ّ
االقتصادية فإن قطاع السياحة كان

ل ــه نـصـيــب كـبـيــر م ــن الـ ـض ــرر ،األم ــر
الذي ّأدى إلى ّ
تحول قرابة ّ ألفي دليل
سياحي (عدد األدالء املرخصني قبل
الحرب) إلى عاطلني من العمل.
ف ــي أح ــد شـ ــوارع الـعــاصـمــة دمـشــق،
ي ـ ـف ـ ـتـ ــرش ف ـ ـ ـ ـ ــراس ال ـ ــرصـ ـ ـي ـ ــف أم ـ ـ ــام
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب ي ـب ـي ـع ـه ــا
للحصول على قوت يومه ،بعدما فقد
ّ
سياحي ،استفاد خالله
عمله كدليل
مــن اتقانه لـغــات ع ــدة ،ومــن معرفته
ّ
الـجـيــدة بــاملــواقــع األث ـ ّ
ـري ــة وتــوزعـهــا

ع ـلــى امـ ـت ــداد ال ـج ـغــراف ـيــة ال ـســوريــة.
يـ ـقـ ـت ــات فـ ـ ـ ــراس الـ ـ ـي ـ ــوم ب ــذك ــري ــات ــه،
ّ
األثرية
ويعيش الحسرة على املواقع
ال ـتــي يحفظها عــن ظـهــر قـلــب ،كلما
رأى صــورهــا على شــاشــات التلفزة
مـتــرافـقــة مــع أخ ـبــار امل ــوت وال ــدم ــار.
«ســوريــا غـنـ ّـيــة بـتــراثـهــا وتــاريـخـهــا،
وت ـ ـ ـضـ ـ ـ ّـم آثـ ـ ـ ـ ـ ــارًا ت ـ ــرج ـ ــع إلـ ـ ـ ــى ح ـقــب
ّ
تاريخية مختلفة ،وهي لطاملا كانت
ّ
ّ
عــامــل جــذب للسياح .غير أن الحال
ت ـغ ـ ّـي ــرت الـ ـي ــوم ،وأص ـب ـح ــت ســوريــا

مكانًا للموت وفقدان األمن ،ما يمنع
ال ـسـ ّـيــاح مــن التفكير فــي زيــارت ـهــا»،
هـ ــذا م ــا ي ـقــولــه ف ـ ــراس ال ـ ــذي اخ ـتــار
ً
بسطة الكتب بديال عن عمله لقربها
ّ
مــن الـجــو الـثـقــافــي ،وألنـهــا تــؤمــن له
نــوعــا م ــن ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـن ــاس وال
ّ
وخاصة
تحتاج إلــى رأسـمــال كبير،
بعدما عجز عن السفر.
ً
إضافة إلى األدالء السياحيني األلفني
ّ
املــرخـصــن ،كــان قــرابــة  300إلــى 400
شخص ينشطون فــي العمل كــأدالء

س ـيــاح ـيــن ،غ ـيــر أن ه ـ ــؤالء جميعًا
غدوا اليوم عاطلني من العمل ،حالهم
ّ
ك ـحــال فـ ــراس ،بــاسـتـثـنــاء قــلــة قليلة
منهم وجدت فرصة للعمل مع بعض
ّ
املستمرة
الوفود العراقية واإليرانية
ف ــي زي ـ ـ ــارة األمـ ــاكـ ــن املـ ـق ـ ّـدس ــة بــرغــم
الحرب .يوضح الدكتور عماد الدين
عـ ّـســاف (دك ـت ــور فــي كـلـ ّـيــة السياحة
ّ
فــي جــامـعــة دم ـشــق) ل ــ«األخ ـب ــار» أن
ج ـم ـيــع األدالء ال ـس ـي ــاح ـي ــن ع ـ ــادوا
ألعمالهم ّ
السابقة ،ومن كان منهم ال
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أطفال سوريا كبروا قبل األوان:
الحرب في عيون «اآلمنين»
الجوع والبرد والتشرد
ومشاكل األطفال
في مختلف المناطق
غدت ،بعد مرور أربع
سنوات ،أزمة تنمو على
أكتاف ما يسمى «جيل
الحرب» .اليوم في
مناطق «آمنة» ،يتصرف
بعض األطفال كأنهم ال
يزالون في خطر
الالذقية ــ يارا أمير محمد

ال ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل ريـ ـ ـ ـ ــف دم ـ ـ ـشـ ـ ــق ال ـ ـغـ ــربـ ــي
ً
بمحافظتي درعا والقنيطرة ،وصوال
إلـ ــى ال ـ ـحـ ــدود م ــع ال ـ ـجـ ــوالن امل ـح ـتــل.
ويأتي ذلــك رغــم تحييد القرية ،التي
تبعد عــن دمشق  40كلم جنوبًا ،عن
املعارك الدائرة جنوبًا ،بسبب التعداد
ال ـس ـكــان ــي ال ـك ـب ـيــر داخـ ـلـ ـه ــا ،غ ـي ــر أن
مخاوف املسلحني زادت بعد سيطرة
الجيش على تل مرعي مؤخرًا .وتؤكد
املصادر أن تقدم الجيش توقف خالل
األحـ ـ ــوال ال ـجــويــة ال ـعــاص ـفــة ،وتــركــز
على استهداف مدفعي متواصل حول
تــال فاطمة ،ومــواقــع للمسلحني في
كفر شمس والشيخ مسكني.

على الموقع:
¶ غارات لـ «التحالف»
على «النصرة» في ادلب

يمتلك حرفة أو شهادة جامعية فقد
اضطر للعمل بأعمال بسيطة ال ّ
تمت
لـلـسـيــاحــة ب ـص ـلــة .وي ــذك ــر ،ع ـســاف،
ّ
أن آخ ــر وف ــد س ـيــاحـ ّـي راف ـق ــه يـعــود
ل ـتــاريــخ  23نـيـســان « 2011أي منذ
األشهر األولــى النــدالع األزمــة ،حيث
أوقـفــت غالبية الـشــركــات السياحية
ّ
رحـ ــات ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا بـ ــرغـ ــم أن
ّ
األمنية آنــذاك لم تكن بهذا
األوضــاع
ّ
ال ـس ــوء» .وم ــن خ ــال عمله فــي كلية
ّ
الـسـيــاحـيــة ي ــؤك ــد الــدك ـتــور عـســاف،

الالذقية ،واحدة من املدن اآلمنة
نسبيًا في سوريا ،شهدت خالل
السنوات األربع الفائتة اختالطًا
كبيرًا بني أطفال قدموا إليها من
مـخـتـلــف امل ـن ــاط ــق ،ول ـك ــل منهم
ق ـ ّـص ـتــه ال ـت ــي يـحـكـيـهــا ب ـم ــرارة
الـكـبــار ،بـعــدمــا حملتهم األزم ــة
إلــى أعـمــار افتراضية أكـبــر ّ
مما
هم عليه.
فـ ـ ــارس ،ابـ ــن ال ـس ـن ــوات ال ـث ــاث،
ال ـن ــازح مــن منطقة حــرسـتــا في
ريف دمشق ،يأتي إلى الروضة
ّ
ً
ك ـ ــل ي ـ ــوم حـ ــامـ ــا م ـع ــه ب ـنــدقـ ّـيــة
بــاسـتـيـكـيــة ،بـحـســب مــا ً تقوله
مــديــرتــه ،وتـتــابــع ش ــارح ــة« :إنــه
ي ــأك ــل ويـ ـش ــرب وال ـب ـن ــدق ـي ــة فــي
يـ ــده ال ت ـف ــارق ــه ،وح ــامل ــا يسمع
ص ــوت ــا يـ ّ
ـوج ـه ـهــا م ـب ــاش ــرة إلــى
م ـ ـ ـصـ ـ ــدر الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوت» .وب ـي ـن ـم ــا
األط ـفــال منهمكون باللعب في
حــديـقــة ال ــروض ــة ،يـجـلــس ربيع
ّ
ستيني،
منزويًا صامتًا ،كرجل
يــراقــب رفــاقــه حزينًا على حياة
ف ــارقـ ـه ــا ،ولـ ــم ت ـع ــد م ـل ــون ــة كـمــا
كــان يرسمها في بيته الصغير
ال ـ ـ ــذي غ ـ ــادرت ـ ــه ّأم ـ ـ ــه مـ ــع ب ــداي ــة
األزم ـ ـ ــة ن ـت ـي ـجــة خ ـ ــاف طــائـفــي
مــع زوجـهــا .إذًا ،لــم تكن مشكلة
ربـيــع نــاجـمــة عــن مـشــاهــد عنف
ودمـ ـ ـ ـ ــاء ،بـ ــل هـ ــي ن ــدب ــة تــرك ـهــا
فــي روح ــه مـشـهــد وال ــدت ــه وهــي
تـحـمــل ال ـس ــاح بــوجــه زوج ـهــا،
مهددة ّإياه بالقتل إن لم يسمح
لها بالعودة إلى أهلها في ريف
ّ
دمـشــق .يومها أخـبــره وال ــده أن
السالح بيد ّأمه كان ّ
مجرد لعبة
بــاسـتـيـكـيــة حّ ــاول ــت مـمــازحـتــه
بواسطتها ،وأنها غادرت البيت
فـ ــي زيـ ـ ـ ــارة ق ـص ـي ــرة وس ـت ـع ــود
بـعــد أيـ ــام .ث ــاث س ـن ــوات م ـ ّـرت،
وربيع ينتظر عــودة والــدتــه من

أن ــه يعمل عـلــى تــأهـيــل جـيــل جــديــد،
وتـ ــزويـ ــده ال ـخ ـب ــرات ال ـت ــي يـمـلـكـهــا،
ً
ّ
آم ــا «أن يتمكن ه ــؤالء الـشـبــاب من
ً
العمل مستقبال حال وقوف الحرب،
ّوت ـح ـ ّـس ــن ال ـ ـظـ ــروف األمـ ـنـ ـي ــة» .غـيــر
أنـ ـ ــه ال ي ـخ ـفــي ق ـل ـق ــه ،ب ــرغ ــم إي ـمــانــه
ب ــإمـ ـك ــان ــات سـ ــوريـ ــا وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا،
«فغالبية األدالء السياحيني غادروا
الـ ـب ــاد ،وال شـ ــيء يـضـمــن عــودتـهــم
بعد استقرار األوض ــاع» ،األمــر الذي
ي ـج ـع ـلــه عـ ــاق ـ ـدًا األم ـ ـ ــل ع ـل ــى ال ـج ـيــل

مدينة القصير .يقول
زيــارتـهــا ّ
وال ــده« :تــوقــف ربـيــع عــن الكالم
مـنــذ أن غـ ــادرت وال ــدت ــه الـبـيــت،
نسيت حنانها لــه خـلــف الـبــاب
ولم تعد».
طـفــل آخ ــر ي ــروي لـنــا بـحــرقــة ما
ص ـم ــت ع ـن ــه اإلع ـ ـ ــام الـ ـس ــوري،
فـ ــري ـ ـبـ ــال الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادم مـ ـ ــن م ـن ـط ـقــة
س ــاخـ ـن ــة ،ق ــري ــة الـ ــرمـ ــاديـ ــة فــي
ريف الالذقية ،كان جريئًا بنقله
مـ ـش ــاه ــدات ــه ف ـ ــي تـ ـل ــك امل ـن ـط ـقــة
بــواق ـع ـيــة وب ـ ـ ــراءة .ي ـقــوم ري ـبــال
ّ
ّ
مسرحية ّتتوزع
ورفاقه بتمثيل
ف ـي ـه ــا األدوار ب ـ ــن م ـســل ـحــن
وعناصر مــن الجيش الـســوري،
يتقن فيها ريبال تمثيل الهجوم
الـعـنـيــف ون ـ ـ ــداءات االس ـت ـ ّغــاثــة.
«ب ــات ــت هـ ّــذه ل ـع ـب ـتــه امل ـفــض ـلــة»
ت ـق ــول م ـعــلـمــة ريـ ـب ــال ،وت ـتــابــع:
«ت ـل ــك ال ـع ــاق ــة ال ـع ــدائ ـي ــة تـفـقــد
ب ــراء تـ ـه ــا ع ـن ــد ل ـح ـظ ــة ت ـص ــادم
حـقـيـقــي م ــع أق ــران ــه ،إذ يتحول
مشهد العنف بشكل تلقائي إلى
اس ـت ـخ ــدام ال ـض ــرب ب ــن زمــائــه
أثـنــاء اللعب» .الطفل الــذي نجا
املوت والخطف بأعجوبة ،لم
من ّ
ّ
شخصية «سوبرمان»
يعد يقلد
ب ـ ــل اخـ ـ ـت ـ ــار ّأن يـ ـتـ ـل ـ ّـب ــس دوم ـ ــا
ّ
شخصية املسلح.
قـصــص مــؤملــة منحتها الحياة
لريبال وربـيــع وف ــارس فــي عمر
مبكر ،فــي الــوقــت الــذي اختارت
ف ـيــه غ ـيــرهــم الـكـثـيــريــن ملـشــاهــد
أكثر قسوة ،ومواجهات مباشرة
مع املوت العشوائي .ففي ساحة
كنيسة ديـمـتــريــوس ،فــي حلب،
ً
لم توفر القذائف أطفاال نزحوا
مــن إدل ــب وح ـمــاه كــانــوا يلهون
ف ــي س ــاح ــة ال ـك ـن ـي ـســة ،وت ـصــف
س ــارا ،ابـنــة األح ــد عـشــر ربيعًا،

ذلــك الـيــوم بــأســى شــديــد« :حني
ك ـنــا صـ ـغ ــارًا ،ك ــان ــت أمـ ــي تـقــول
عندما أضرب أخي وهو يشرب،
ّ
إن الـضــرب أثـنــاء الـشــرب حــرام،
ولو كان الشارب أفعى .في ذلك
ال ـي ــوم ،سـقــط أم ــام عـيـنــي ثالثة
أط ـفــال وه ــم ي ـشــربــون .أال يعلم
ّ
املسلحون أن ذلــك حــرام» ،تقول
س ــارا ذلــك ب ـبــراءة الـطـفــولــة ،من
دون أن تعلم أن الحرب ال أخالق
لها.
مـفــردات جــديــدة عــرفــت طريقها
إل ــى ع ـقــول أط ـف ــال س ــوري ــا .هي
م ـف ــردات ال ـحــرب بـكــل قسوتها.
فلم تعد تستغرب أن يعرف طفل
ن ــوع ال ــرص ــاص ـ ّـة ال ـف ــارغ ــة الـتــي
يحملها إلى معلمته ليقول لها
ّ
إنـهــا رصــاصــة غــالـيــة عليه ألن
صــديــق وال ــده ،ال ــذي أحـ ّـبــه ،قتل
ّ
بها .كما تتمكن قمر ،الطفلة ،من
تمييز أنــواع الصواريخ نتيجة
صــوت ـهــا ف ـقــط ح ــن ان ـف ـجــارهــا،
تــروي مشرفة اجتماعية تعنى
بشؤون األطفال.
يـقــول الكثير مــن األهــالــي إنهم
ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــوا م ـ ـنـ ــع أط ـ ـفـ ــال ـ ـهـ ــم مــن
رؤي ــة مـشــاهــد الـعـنــف وال ــدم ــاء،
ول ـك ــن ل ــم يـسـتـطـيـعــوا إغ ـمــاض
أعــن أطفالهم كــل ي ــوم ،فمواقع
اإلن ـت ــرن ــت ل ــم ت ــوف ــر ي ــوم ــا نشر
تلك الـصــور ،بكل ما تحمله من
ال ــاإن ـس ــان ـي ــة .ول ــم ي ـغــب ال ــدور
السلبي للشاشة الصغيرة عن
ذلك.
إنهم أطفال سوريا اليوم ،كبروا
قبل أوان ـهــم ،يختزنون مشاهد
ال ـ ـع ـ ـنـ ــف وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ،ويـ ـحـ ـلـ ـم ــون
بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل تـ ـغـ ـي ــب ف ـ ـيـ ــه ت ـل ــك
املشاهد لصالح أمنيات طفولية
يرغبون في تحقيقها.

لم تعد تستغرب أن يعرف طفل نوع الرصاصة التي يحملها (ا ف ب)

ّ
ّ
الـجــديــد مــن طــابــه الــذيــن يــرى أنهم
مظلومون اليوم بحكم عدم قدرتهم
ع ـل ــى ال ـق ـي ــام بـ ـج ــوالت ع ـم ـل ـ ّـي ــة ،وال
ّ
ّ
الحقيقي،
التعرف إلــى وجــه سوريا
ّ
و«مـ ــوادهـ ــم ال ـع ـم ـلــيــة تـقـتـصــر على
ال ـ ـ ـصـ ـ ــور واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وجـ ـ ـ ـ ـ ــوالت فــي
املناطق املحيطة بدمشق في أحسن
األحوال» على ّ
حد تعبير عساف.
ّ
مــن امل ـعــروف أن األدالء السياحيني
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ل ـ ـ ــم يـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــوا ي ــوم ــا
ّ
ضمانات عمل أو تعويضات ،وجــل

م ــا اس ـت ـطــاعــوا ال ـح ـصــول عـلـيــه هو
ّ
اهتمت
جميعة تأسست عــام 1996
بإقامة النشاطات االجتماعية ،غير
ً
ّ
ّ
الجمعية لم ّ
تعمر طويال ،إذ
أن هذه
ّ
ج ــرى حــلـهــا ب ـقــرار جــائــر مــن وزي ــرة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـمــل عــام
 ،2008ول ــم ي ـبــق ل ـ ــأدالء غ ـيــر غــرفــة
السياحة التي لم ّ
تقدم لهم خدمات
ّ
ت ــذك ــر بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـت ــأم ــن الـصــحــي
الــذي تراجعت فاعليته الحقًا بحكم
ما لحق باألدالء من بطالة.

نجاح هدنة
حلب ّفي أيدي
«ممولي اإلرهاب»
ت ــزام ـن ــا م ــع املـ ـع ــارك امل ـس ـت ـعــرة داخ ـ ــل مــديـنــة
حـلــب وفــي ريـفـهــا الـشـمــالــي ،وتــأكـيــد املبعوث
األم ـم ــي إل ــى س ــوري ــا س ـت ـيـفــان دي مـيـسـتــورا
مــواف ـقــة دم ـش ــق ع ـلــى تـجـمـيــد ق ـصــف مـنــاطــق
نفوذ املسلحني في مدينة حلب لستة أسابيع،
ّ
رأت الحكومة السورية أمس أن نجاح مبادرة
األمم املتحدة لتجميد القتال في حلب يعتمد
على مدى قدرة الدول الداعمة للمسلحني على
إجـبــارهــم على االل ـتــزام بــالـهــدنــة .وأ ّك ــدت على
لسان وزيــر االعــام عـمــران الزعبي أنــه لــم يتم
بعد وضع جدول زمني للهدنة التي يعمل من
أجلها دي مستورا .وفي مقابلة مع «رويترز»،
ّ
رأى الزعبي أن الحديث عن «تجميد القصف
هو جزء من تجميد القتال ،بمعنى أن تجميد
القتال يقع على عاتق جميع االطراف املسلحة
املـ ــوجـ ــودة ف ــي حـ ـل ــب» .وأضـ ـ ـ ــاف« :ال ـح ـكــومــة
ال ـســوريــة مــا زال ــت ت ــدرس مــا قــالــه الـسـيــد دي
مستورا منذ اللحظة االولى ،وعندما يأتي الى
دمشق ستكون هناك إجابات دقيقة وواضحة
من قبل الحكومة».
فــي املـقــابــل ،ق ــال رئـيــس «االئ ـت ــاف» املـعــارض
خالد خوجا إن «قيادة األركان وجميع فصائل
الجيش الحر املنضوية تحتها تلتزم ببنود
وقــف إطــاق النار في حلب ،إن أعلن ،في حال
الوصول إلى حل حقيقي يحقق األمان للشعب
السوري» .وأضــاف خوجا« :لنا تجربة كبيرة
مــع نـظــام (الــرئـيــس ب ـشــار) األس ــد وتصرفاته
خــال األع ــوام األربـعــة املاضية ،وخرقه للهدن
واالتفاقات التي أبرمها مع الثوار يدل على أنه
ي ــراوغ لكسب الــوقــت ،وال ـعــودة إلــى التصعيد
بشكل أكثر وحشية».
ّ
وعـ ــن رأي ـ ــه ف ــي خ ـطــة دي م ـس ـت ــورا أف ـ ــاد ب ــأن
«االئـ ـت ــاف ي ـ ّ
ـرحــب ب ــأي مـسـعــى لــوقــف الـقـتــل،
وإراق ـ ــة امل ــزي ــد م ــن ال ــدم ــاء ف ــي س ــوري ــا ،وه ــذا
مــوقــف االئ ـت ــاف مـنــذ تــأسـيـســه ،حـيــث أطلعه
املبعوث الدولي قبل أيام على أفكاره ،وأخبره
بأنها بحاجة إلــى مناقشة التفاصيل بشكل
أك ـبــر .فــوقــف الـقـصــف ال ـجــوي يـجــب أن يشمل
ج ـم ـيــع امل ـ ــدن وي ـ ـتـ ــازم م ــع وقـ ــف ال ـق ـت ــل عـلــى
األرض أيضًا».
وكشف رئيس االئتالف أنه «من أجل الوصول
إل ــى ح ــل ش ــام ــل ،ال يــرضــى االئـ ـت ــاف بـحـلــول
مؤقتة ،فيجب أن تتضمن املبادرة أيضًا وقف
م ـخ ـت ـلــف وس ــائ ــل ال ـق ـت ــل األخـ ـ ـ ــرى ،وم ـح ــارب ــة
اإلرهاب بما فيها إرهاب الدولة ،فاألخير ليس
شريكًا في الحرب على اإلرهاب ولن يكون».
م ــن ج ـه ـتــه ،وتـعـلـيـقــا ع ـلــى ال ـخ ـطــة ،أك ــد وزي ــر
الـخــارجـيــة الـتــركــي مــولــود جــاويــش أوغـلــو أن
بــاده تدعم وقــف إطــاق الـنــار ،حتى وإن كان
ّ
ملــدة ستة أســابـيــع ،مشككًا «فــي اح ـتــرام نظام
األس ــد للخطة والـتــزامــه بـهــا ،فــي الــوقــت الــذي
يواصل فيه قتل مئات املدنيني في حلب عبر
الغارات الجوية».
وقال جاويش أوغلو« :لقد جاءنا دي مستورا
بخطط ومقترحات مشابهة فــي وقــت سابق،
ودع ـم ـن ــاه ــا م ـبــدئ ـيــا رغـ ــم ب ـعــض تـحـفـظــاتـنــا
عليها ،خصوصًا في مسألة تنفيذها ،ألن وقف
إطــاق النار ليوم واحــد يعني تجنيب املئات
املوت».
(األخبار ،رويترز ،األناضول)
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على الغالف

«ربيع داعش» في شمال أفريقيا

هوتنظيم «داعش» يتوسع خارج بالدالشام .لم يكتف بـ «والية سيناء»
وحدها ،بل يبدو مصممًا على التمدد في كامل الشمال األفريقي.
ما حصل في سرت أمس ليس سوى محطة من سلسلة تستهدف
إطالق «ربيع داعشي» في القارة السوداء
ف ــي األم ـ ــس ال ـق ــري ــب ،أع ـل ـنــت «واليـ ــة
سيناء» .واليوم «واليــة ســرت» ،وغدًا
«والي ـ ــة ال ـج ــزائ ــر» و»واليـ ـ ــة ال ــرب ــاط»
و ....مــا سبق ليس مـجــرد خـيــال ،بل
ح ـق ـي ـقــة يـ ـب ــدو واضـ ـح ــا أنـ ـه ــا تـحـفــر
نـفـسـهــا فــي األرض فــي ذل ــك الـشـمــال
األف ــري ـق ــي امل ـت ــرام ــي األطـ ـ ـ ــراف ،حيث
ال ـح ــدود الـفــاصـلــة ب ــن الـ ــدول ب ــآالف
الـ ـكـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــرات ت ـع ـب ــر صـ ـ ـح ـ ــارى ال
أول لـهــا وال آخ ــر ،وال مــن ق ــدرة على
ضبطها.
منطقة الفكر التكفيري جزء أصيل من
مكوناتها ،عملت على تدعيمه دول
إقليمية نــافــذة ،تتقدمها السعودية،
باملال والدعاة والكتب وغيرها .كانت
في ثمانينيات القرن املاضي ،املصدر
األساسي للجهاديني إلى أفغانستان،
أو مــا عــرف حينها بــاألفـغــان الـعــرب.
وك ــان ــت ف ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات م ـســرحــا
لنشاط هــؤالء الــذيــن راح ــوا يقاتلون
جيوش بــادهــم فــي محاولة ألسلمة
ال ــدول .والـعـقــد املــاضــي ،انتقلوا إلى
ال ـع ــراق مل ـقــارعــة االح ـت ــال األمـيــركــي
لـ ـب ــاد امل ـس ـل ـم ــن ،ق ـب ــل أن ي ـن ـت ـق ـلــوا
مـ ــع األلـ ـفـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة إل ـ ــى س ــوري ــا
للمشاركة في معركة إسقاط الرئيس
بشار األسد .ليس مهمًا العنوان الذي

لم تكن حقيقة وجود
جماعات تكفيرية في ًدول
الشمال األفريقي خافية
اتـ ـخ ــذوه ألن ـف ـس ـهــم وال ال ــراي ــة الـتــي
حـمـلــوا ال ـســاح تـحـتـهــا .فــي املــاضــي
كان تنظيم «القاعدة» درة التنظيمات
التكفيرية فــي الـعــالــم ،بعدما تحول
إل ــى أن ـم ــوذج ل ــه أط ــره وآل ـي ــات عمله
وم ـن ـه ـج ــه «ال ـ ـج ـ ـهـ ــادي» ،وذلـ ـ ــك قـبــل
أن ت ـس ـقــط م ـعــاق ـلــه ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان
ويتحول إلى عالمة تجارية تضعها
كــل مجموعة تكفيرية تقرر أن ترفع
السالح وتـمــارس اإلره ــاب في اتجاه
مـ ـ ــا .وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ت ـغ ـي ــر هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــوذج
وأصـ ـب ــح اس ـم ــه «داع ـ ـ ــش» ال ـ ــذي ولــد
فــي الـعــراق قبل أن يتحول هــو أيضًا
ال ــى نقطة ج ــذب للتكفيريني فــي كل
أنـحــاء الـعــالــم ،وبينهم «الـجـهــاديــون
األفارقة».
ال يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن ال ـس ـل ـف ـي ــة
ال ـج ـه ــادي ــة وت ــاري ـخ ـه ــا م ــن دون أن
تـحـتــل مـصــر مــركــز الـ ـص ــدارة .فتلك
ال ـحــالــة فـيـهــا لـيـســت مـسـتـجــدة ،وال
ً
حـتــى سـيـنــاء تشكل وضـعــا منعزال
عـ ـ ــن ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري .اعـ ـتـ ـم ــدت
ال ـقــاهــرة ف ــي الـتـعــامــل م ــع جـمــاعــات
كـهــذه ،منذ الـبــدايــة ،نظرية تصدير
ال ـض ــرر مـنــذ اغ ـت ـيــال أن ــور ال ـس ــادات
ال ـ ــذي كـ ــان ي ــوف ــر ح ـض ـنــا مل ــن كــانــوا
يسمون «املـجــاهــديــن» قبل أن يقتل
برصاصاتهم .لكنها عادت إلى دائرة
االس ـت ـهــداف ال ـج ـهــادي فــي العقدين
األخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــن وقـ ـ ـب ـ ــل أزم ـ ـ ـ ــة «الـ ــرب ـ ـيـ ــع
الـعــربــي» ،بعمليات اقتصرت بداية
ع ـل ــى األه ـ ـ ـ ــداف ال ـس ـي ــاح ـي ــة ب ــدرج ــة
رئـيـسـيــة ،قـبــل أن تـتـصــاعــد لتدخل
فـ ــي ح ــال ــة اشـ ـتـ ـب ــاك ت ــدريـ ـجـ ـي ــة مــع
الجيش املصري ،بالتزامن مع بعض
الهجمات الصاروخية املتفرقة على
ً
إســرائـيــل ،وص ــوال إلــى تــرك األخـيــرة
وراء الظهر والتوجه إلــى استهداف
ال ـق ــوات امل ـصــريــة ،بــاعـتـبــارهــا ع ــدوًا
أول .ومــن أب ــرز الـحــركــات التكفيرية

املـصــريــة« ،أج ـنــاد مـصــر» و«أن ـصــار
بيت املقدس».
غير أن أهمية الـحــالــة الليبية تكمن
فـ ــي أنـ ـه ــا ن ـق ـل ــت ت ـ ـجـ ــارب ال ـح ــرك ــات
املتطرفة من العمل في الظل إلى العلن
عبر السيطرة على مساحات واسعة
ت ـش ـمــل م ــدن ــا وط ــرق ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
تـصــل بــن الـبـحــر األب ـيــض املـتــوســط
وال ـ ـص ـ ـحـ ــراء األف ــريـ ـقـ ـي ــة (الـ ـصـ ـح ــراء
ال ـك ـبــرى) ،وق ــد ع ــزز ه ــذا األم ــر بشكل
رئ ـي ـســي واقـ ــع ان ـف ــات األوضـ ـ ــاع في
ليبيا إثر سقوط نظام ّ
معمر القذافي
وعدم وجود قوى قادرة على تجميع
أوص ـ ـ ـ ــال ال ـس ـل ـط ــة ضـ ـم ــن األراضـ ـ ـ ــي
ال ـل ـي ـب ـي ــة .ولـ ـ ــم ت ـك ــن ح ـق ـي ـقــة وجـ ــود
جـمــاعــات تـكـفـيــريــة فــي دول الـشـمــال
األف ــريـ ـق ــي خ ــاف ـي ــة .س ـب ــق أن أعـلـنــت
امل ـجـمــوعــات ال ـجــزائــريــة والـتــونـسـيــة
والليبية الوالء لـ«داعش» .فقد كشفت
مجموعة مــن العناصر املتطرفة في
 12أيـ ـل ــول امل ــاض ــي ،ع ــن انـضـمــامـهــا
إل ــى «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة ف ــي ال ـعــراق
والشام» ومبايعة أبو بكر البغدادي،
بعد انشقاقها عن «القاعدة في بالد
امل ـغ ــرب اإلسـ ــامـ ــي» ،ال ـتــي يتزعمها
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري عـ ـب ــد املـ ــالـ ــك دروك ـ ـ ـ ـ ــدال،
وأطلقت على نفسها «جند الخالفة
في أرض الجزائر» وأميرها خالد أبو
سليمان .هناك أيضًا «جند الخالفة
في أرض الجزائر» التي كانت تعرف
في ما مضى بكتيبة «الفرقان» ،التي
ك ــان ــت ت ـن ـشــط ت ـحــت ل ـ ــواء «ال ـق ــاع ــدة
فــي ب ــاد امل ـغــرب اإلس ــام ــي» .أم ــا في
تــونــس ،فقد أعلنت كتيبة «عقبة بن
نافع» ،التي يقودها الجزائري لقمان
أبــو صـخــر ،ال ــوالء لتنظيم «داع ــش»،
والتي لها عالقات وطيدة مع تنظيم
«أنـصــار الشريعة» التونسي بقيادة
أب ــو ع ـ ّـيــاض ،وفــرعــه الـلـيـبــي بــزعــامــة
محمد الزهاوي ،ما يعني أن ملبايعة

ال تقف األزمة عند هذه الحدود بل تمتد إلى الجنوب (أ ف ب)

الكتيبة لتنظيم «داعــش» ،روابــط مع
ال ـج ـم ــاع ــات امل ـت ـطــرفــة ال ـنــاش ـطــة في
ّ
ليبيا .لـكــن ليبيا تصنع االستثناء،
وتبقى أكبر ملجأ للعناصر اإلرهابية
التابعة لـ«الدولة اإلسالمية» ،بعدما
ّ
ك ــان ــت الـ ـ ـخ ـ ــزان ال ــرئ ـي ـس ــي وامل ـ ـمـ ـ ّـون
األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي ملـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات
ً
املنتشرة في سوريا ،فضال طبعًا عن
املجموعات املعلنة في كل من التشاد
جـ ـن ــوب ــا ،م ـ ـ ـ ــرورًا ب ــال ـن ـي ـج ــر وم ــال ــي،
ً
وص ــوال إلــى مــوريـتــانـيــا .دول يجمع
بـيـنـهــا مــا يـسـمــى ال ـص ـحــراء الـكـبــرى
ً
(تشمل دوال أخرى واألفضل تعريفها

بـمـنـطـقــة ت ــداخ ــل ال ـص ـح ــراء الـكـبــرى
والساحل).
لـ ـك ــن ،وب ـ ـهـ ــدف ت ـح ــدي ــد أط ـ ــر زم ـن ـيــة
ُ ّ
تـمــكــن مــن رســم ص ــورة تقريبية (في
ّ
ظــل غـيــاب املـعـلــومــات الــدقـيـقــة) ،فــإن
الظهور الفعلي ترافق مع التحوالت
التي شهدها العالم العربي من جهة،
ومــع عملية «ســرفــال» الفرنسية في
شمال مالي من جهة أخرى.
عــادت شمال أفريقيا لتكون في قلب
ال ـصــراعــات الــدول ـيــة بــالـنـظــر أســاســا
إلـ ــى ع ـن ـصــر الـ ـح ــرب ع ـلــى اإلره ـ ــاب،
ح ـ ـ ــروب ت ــؤج ـج ـه ــا ع ـن ــاص ــر أخ ـ ــرى،

بينها الـخــافــات الـحــدوديــة وامل ــوارد
الـطـبـيـعـيــة ال ـت ــي ت ـح ـتــوي ـهــا ،لتعقد
امل ـش ـهــد وت ـت ـح ــول إلـ ــى أهـ ــم املـنــاطــق
ال ـتــي تـشـهــد ص ــراع ــات عـلــى الـســاحــة
ّ
الــدول ـيــة .أي ـضــا ،ف ــإن ال ــدول الغربية،
استفادت ،وتستفيد ،من واقع ضعف
تمدد نفوذ مراكز السلطة في الــدول
املـعـنـيــة لـتـجــد م ـب ــررًا إلن ـش ــاء قــواعــد
عسكرية هناك ،فيكون لها ما يلزم من
أدوات عسكرية خالل املراحل املقبلة.
وقد ال تقف األزمة عند هذه الحدود،
ب ــل إل ــى ال ـج ـن ــوب .ه ـن ــاك ط ــرف راك ــم
عــوامــل الـتـمــوضــع واالن ـت ـشــار وســط

«داعش» تسيطر على سرت...
وقوات مصراتة على األبواب
ّ
سيطر مسلحو «الــدولــة اإلســامـيــة»
أمــس على معظم املـبــانــي الحكومية
وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة وم ـب ــان ــي
ال ـج ــام ـع ــة فـ ــي س ـ ــرت ،ح ـي ــث ن ـش ــروا
قـنــاصــة ف ــوق املــراكــز الـحـيــويــة ،وذلــك
غداة استعراض قوة في املدينة التي
يـبــدو أنـهــا تشهد اس ـت ـعــدادات تشير
إلــى قــرب وقــوع الـصــدام بني مسلحي
التنظيم وقــوات مصراتة التي قامت
بإغالق مداخلها.
ّ
وبثت مواقع الفرع الليبي لـ«داعش»
ع ـل ــى ت ــوي ـت ــر أم ـ ــس صـ ـ ــورًا ل ـع ـشــرات
ال ـس ـيــارات الــربــاعـيــة الــدفــع املسلحة،
عـلــى متنها ملثمون يــرفـعــون الــرايــة
الـ ـس ــوداء ،تـتـجــول ف ــي شـ ــوارع ســرت
حــام ـلــة أس ـل ـحــة مـتــوسـطــة وم ـض ــادة
لـ ـلـ ـط ــائ ــرات .وق ـ ــال شـ ـه ــود عـ ـي ــان إن
مــوكــب ال ـس ـيــارات املسلحة ال ــذي قــال
الـتـنـظـيــم امل ـت ـطــرف إن ــه «اس ـت ـعــراض
عـسـكــري لجند الـخــافــة فــي املــديـنــة»
ض ـ ّـم نـحــو  60س ـي ــارة ربــاع ـيــة الــدفــع
م ـس ـل ـحــة ،وح ــاص ــر ج ــام ـع ــة املــدي ـنــة
إضــافــة إلــى مجمع الـ ــوزارات السابق
ف ــي ال ـج ـه ــة امل ـق ــاب ـل ــة .وأف ـ ـ ــادت كـلـيــة
الـ ـط ــب ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ع ـب ــر حـســابـهــا
ف ــي فــاي ـس ـبــوك ،ع ـلــى ل ـســان عميدها
إدري ـ ــس ال ـش ــاع ــري ،ب ــأن ــه «ل ــن تـكــون

هناك محاضرات للطالب ،والــدراســة
لـلـسـنــوات األول ــى والـثــانـيــة والثالثة
بالكلية أوقفت اعتبارًا من الخميس
حتى إشـعــار آخــر ،كما سيتم تأجيل
االم ـت ـحــانــات لـنـهــايــة الـشـهــر الـحــالــي
نظرًا للظروف األمنية في املدينة».
ويـسـيـطــر ج ـه ــادي ــون م ـنــذ م ــدة على
قــاعــة «واغ ــادوغ ــو» حـيــث ك ــان ينظم
ال ـع ـق ـيــد م ـع ـمــر الـ ـق ــذاف ــي امل ــؤت ـم ــرات
وال ـق ـم ــم ال ـعــرب ـيــة واألف ــري ـق ـي ــة ،فيما
س ـي ـطــر م ـس ـل ـح ــون إس ــامـ ـي ــون مـنــذ
أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــات إذاع ـ ـ ـيـ ـ ــة

ومؤسسات حكومية أخرى.
وقـ ـ ــال مـ ـس ــؤول م ـح ـلــي إن امل ـصــالــح
الحكومية بدأت تعليق أعمالها تباعًا
م ـنــذ ن ـحــو أسـ ـب ــوع ،ب ـس ـبــب سـيـطــرة
االسالميني على مقارها.
وس ـ ــرت مـسـقــط رأس ال ـق ــذاف ــي ال ــذي
سـ ـق ــط إث ـ ـ ــر ث ـ ـ ـ ــورة  2011وق ـ ـتـ ــل فــي
ه ـ ــذه امل ــديـ ـن ــة الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت م ــاذًا
ل ــإس ــام ـي ــن ،وخ ـص ــوّص ــا «أنـ ـص ــار
ال ـش ــري ـع ــة» الـ ـت ــي ي ـصــن ـف ـهــا مـجـلــس
األمن الدولي إرهابية.
ول ـج ــأت ال ـج ـمــاعــات اإلس ــام ـي ــة إلــى

عناصر من «فجر ليبيا» تقف عند حاجز غربي سرت (أ ف ب)

سرت التي شهدت دمــارًا كبيرًا خالل
الثورة وأفرغت من أي وجــود للقوى
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،بـ ـع ــد الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـت ــي
نفذها إســامـيــون على مقر السفارة
االميركية في بنغازي في عام ،2012
وأدى ذلك الى قيام مواطنني باقتحام
مـ ـق ــار هـ ـ ــذه الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلس ــامـ ـي ــة
وط ــرده ــا م ــن ب ـن ـغــازي قـبــل أن تـعــود
اليها بشكل غير معلن حيث تخوض
معارك شبه يومية مع الجيش.
وفــي السياق ،أكــد مصدر ليبي فشل
مفاوضات جــرت بني القوات التابعة
ملصراتة ،املرابطة على مداخل سرت،
وتنظيم «الــدولــة اإلســامـيــة» ،والتي
حـ ــاول خــال ـهــا قـ ــادة قـ ــوات مـصــراتــة
دفعه إلى إخالء املقار العامة ومغادرة
سرت.
وك ــان ــت س ـل ـط ــات ط ــرابـ ـل ــس أرس ـل ــت
مــؤخ ـرًا الكتيبة  166الـتــابـعــة لـقــوات
«فجر ليبيا» إلــى ســرت عقب مذبحة
امل ـصــريــن األق ـب ــاط ف ــي املــدي ـنــة الـتــي
أفادت األنباء الواردة منها بأن أعدادًا
كـبـيــرة مــن مـسـلـحــي تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» دخ ـل ـت ـه ــا فـ ــي ال ـيــومــن
املاضيني قادمة من بلدة «النوفلية»،
إحدى أهم معاقلهم ،وتقع إلى الشرق
من سرت بمسافة  120كيلومترًا.

الجمعة  20شباط  2015العدد 2523

العالم

13

تقرير

ترويض سعودي لمصر بعنوان قطري ـ ليبي؟
«قرصة ودن»
خليجية وقفت وراءها
السعودية للقاهرة ،رفضًا
للتعليق المصري على دور
قطري في دعم اإلرهاب.
مصادر دبلوماسية مصرية
أكدت أن األزمة لن تحتاج إال
إلى أيام لتنتهي ،وأن السفير
القطري سيعود إلى مزاولة
مهماته قبل نهاية الشهر،
فيما أزمتا التسليح والخيار
العسكري في ليبيا بقيتا
بال أفق
عبد الرحمن نصار

شـ ـب ــه صـ ـم ــت دولـ ـ ـ ــي وق ـ ـلـ ــة اه ـت ـم ــام
عربي :بوكو حــرام .في تقرير حديث
لـ ــ«ف ــران ــس بـ ـ ــرس» ،تـ ـق ــول :ال يـعــرف
عــديــدهــا وال هيكليتها وال مـصــادر
تمويلها ،وفق الخبراء والعسكريني.
وتـ ـب ــن األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي أن ه ــذه
الجماعة قادرة على شن هجمات في
وقت واحد بأساليب عدة وفي أماكن
مـتـبــاعــدة فــي الــوقــت نـفـســه :هجمات
ان ـت ـح ــاري ــة ف ــي ن ـي ـج ـيــريــا وه ـج ـمــات
ب ـقــوارب فــي الـتـشــاد ،وهـجـمــات برية
في النيجر والكاميرون ونيجيريا».
(األخبار)

تـحــولــت قـضـيــة رد ال ـقــاهــرة عـلــى ذبــح
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» لـ ـع ــدد مـ ــن األقـ ـب ــاط
املصريني إلى كاشفة إلعادة التموضع
ف ــي املـنـطـقــة بـعــد االن ـق ــاب ال ـنــاعــم في
ّ
ال ـس ـعــوديــة .فـمـنــذ تــولــي امل ـلــك سلمان
زم ــام األم ــور وتغييره ج ــزءًا كبيرًا من
تــركــة أخـيــه عـبــدالـلــه ،تصاعد الحديث
عن تأثر قريب في العالقة بني الرياض
وال ـقــاهــرة ،زاد عليه الـتـســريـبــات التي
تـ ـع ـ ّـم ــدت جـ ـه ــات مـ ـق ـ ّـرب ــة مـ ــن ج ـمــاعــة
اإلخــوان املسلمني إخراجها في الوقت
القريب املاضي لخدمة فكرة «استحقار
عبد الفتاح السيسي للخليج».
رغـ ــم م ــا سـ ـب ــق ،ال ي ـم ـكــن ال ـب ـن ــاء عـلــى
أن ال ـس ـعــوديــة بـطــاقــم عـمـلـهــا الـجــديــد
تــرغــب ف ــي تـغـيـيــر سـيــاسـتـهــا الــداعـمــة
ملـ ـص ــر .ول ـك ـن ـه ــا فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ال تــريــد
لألخيرة أن تكون «ترمومتر» العالقات
الخليجية الــداخـلـيــة ،وخــاصــة مــا بني
الــريــاض والــدوحــة .يمكن استنتاج أن
ثـمــة تــروي ـضــا سـيــاسـيــا ق ــررت اململكة
الخليجية الكبرى ممارسته ،فجاءت
أزم ــة السيسي فــي ليبيا لتظهر املــدى
الــذي ستذهب إليه سياسة السعودية
الجديدة في املنطقة.
وب ـعــدمــا ك ــان االن ـت ـق ــاد امل ـص ــري لقطر

مـفـتــوحــا بـحـكــم ال ـت ــوت ــرات اإلعــام ـيــة،
خ ـ ـ ــرج مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
أمـ ــس ل ـي ــرف ــض «االتـ ـه ــام ــات امل ـصــريــة
لـلــدوحــة بــدعــم اإلره ـ ــاب» .وق ــال األمــن
ال ـ ـعـ ــام مل ـج ـلــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،ال ـب ـحــري ـنــي
عبد اللطيف الــزيــانــي ،إن «االتـهــامــات
امل ـ ـصـ ــريـ ــة (خ ـ ـ ـ ــال جـ ـلـ ـس ــة ل ـل ـج ــام ـع ــة
ال ـع ــرب ـي ــة) ب ــاط ـل ــة وت ـج ــاف ــي الـحـقـيـقــة
وت ـت ـج ــاه ــل الـ ـجـ ـه ــود امل ـخ ـل ـص ــة ال ـتــي
تـبــذلـهــا دول ــة قـطــر م ــع شـقـيـقــاتـهــا في
دول مجلس التعاون ملكافحة اإلرهاب
على جميع املستويات».
وإن كــان مبكرًا تقدير أن هــذا الحديث
س ـي ـك ــون ف ــات ـح ــة لـ ـش ــرخ فـ ــي ال ـع ــاق ــة
امل ـص ــري ــة ـ ال ـس ـع ــودي ــة ،فـ ــإن م ــن امل ـهــم
االل ـت ـفــات إل ــى املــوقــف اإلم ــارات ــي الــذي
سـ ــانـ ــد مـ ـن ــذ الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ل ــذب ــح
األقباط العمليات العسكرية املصرية،
ام ـت ــدادًا لسياسة إمــارات ـيــة أكـثــر ثباتًا
ت ـجــاه ال ـق ــاه ــرة .وم ــع أن صـ ــدور بـيــان
من مجلس التعاون يعني إقــرار الدول
الـســت ب ــه ،فــإنــه لــن يـكــون مــؤش ـرًا على
طبيعة املوقف اإلماراتي الحقيقي.
ه ـك ــذا ي ـظ ـهــر أن ال ـف ــرص ــة ال ـت ــي الحــت
للسيسي في ليبيا من أجل استغاللها
داخليًا وخارجيًا لتعزيز وجود نظامه
ودوره قد ال تؤتي أكلها؛ فصحيح أنه
استثمر املوقف لتمرير عدة أوامر منها
نشر الجيش في محافظات الجمهورية
كلها ،وصحيح أنــه قــد يـكــون استعاد
جزءًا كبيرًا من شعبيته ،لكنه من حيث
يدري أو ال يدري يزيد احتقان التيارات
اإلس ــامـ ـي ــة ال ـت ــي ال ت ـخ ـفــي تـعــاطـفـهــا
م ــع «داع ـ ـ ــش» ،ث ــم ج ــاء إخ ـف ــاق طــاقـمــه
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ف ــي إقـ ـن ــاع أك ـث ــر الـ ــدول
قربًا منه بضرورة العمل العسكري في
ليبيا.
إشارة أخرى يمكن التقاطها في سياق
التوتر املصري ـ السعودي الناشئ ،إذ
اململكة لن
إن اللقاءات بني الطرفني في ً
تكون في هذه األوقات مناسبة لتبادل
ال ـ ـ ـ ّ
ـود .ف ـقــد اس ـت ـق ـبــل ول ـ ـ ّـي ول ـ ـ ّـي الـعـهــد
الـ ـسـ ـع ــودي ،األمـ ـي ــر م ـح ـمــد ب ــن نــايــف
(األربـ ـع ــاء) ،فــي ال ــري ــاض ،سفير مصر
لــدى الـسـعــوديــة ،عفيفي عبد الــوهــاب،
وذلك بعد يوم واحد من مباحثات بني
اب ــن نــايــف وأم ـيــر قـطــر تميم بــن حمد،
خ ــال زي ـ ــارة األخ ـي ــر لـلـسـعــوديــة الـتــي
ال ـت ـقــى فـيـهــا امل ـل ــك س ـل ـم ــان .أي ـض ــا هو

ثاني لقاء يجمع ابــن نايف وابــن حمد
في نحو أسبوع.
أم ــا الـقـطــريــون فـصـ ّـعــدوا مــواقـفـهــم في
األي ــام املاضية على أكثر مــن مستوى،
إذ اس ـت ــدع ــت ال ــدوح ــة أمـ ــس سـفـيــرهــا
لـ ــدى م ـص ــر «ل ـل ـت ـش ــاور» ع ـل ــى خـلـفـيــة
ت ـصــريــح أدلـ ــى ب ــه م ـن ــدوب م ـصــر لــدى
ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،واتـ ـه ــم ف ـي ــه قـطــر
ب ــ«دعــم اإلره ـ ــاب» .وه ــو مــا ّ
ردت عليه
بقولها إن ــه «تـصــريــح مــوتــور ويخلط
بني ضرورة مكافحة اإلرهاب وبني قتل
وحرق املدنيني بطريقة همجية» .كذلك
ذكر البيان القطري أن الدوحة تتحفظ
على دع ــوة الجامعة العربية إلــى رفع
الـحـظــر الــدولــي امل ـفــروض عـلــى إرس ــال
أسلحة إلــى ليبيا ،معللة هــذا املوقف
بــرفـضـهــا «ت ـقــويــة ط ــرف ع ـلــى حـســاب
طــرف آخــر قبل نهاية الحوار وتشكيل
حكومة وحدة وطنية».
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،وص ـ ـ ـ ــف وزي ـ ـ ــر
خ ــارج ـي ــة ق ـط ــر ،خ ــال ــد ال ـع ـط ـيــة ،ات ـهــام
الرئيس املصري املعزول محمد مرسي
بــال ـت ـخــابــر م ــع بـ ـ ــاده ب ــأن ــه «كـ ــارثـ ــة»،

القاهرة «تعتذر»
عن كالم مندوبها وترى
األزمة «سحابة صيف»

م ــؤك ـدًا أن ال ــدوح ــة «ال تــدعــم اإلخـ ــوان
املـسـلـمــن» ،ومـشـيـرًا فــي الــوقــت نفسه
إلى أنه حتى اليوم «هناك ودائع قطرية
في االقتصاد املصري».
ع ـلــى ال ـج ــان ــب املـ ـص ــري ،فـ ــإن م ـنــدوب
القاهرة الدائم لدى الجامعة العربية،
ط ـ ـ ــارق عـ ـ ـ ــادل ،ق ـ ــال ّ إن م ــوق ــف بـ ــاده
ج ـ ــاء ردًا ع ـل ــى ت ـح ــف ــظ الـ ــدوحـ ــة عـلــى
بـ ـن ــد ي ــؤك ــد «حـ ـ ــق مـ ـص ــر فـ ــي ال ــدف ــاع
الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات
ل ـل ـم ـن ـظ ـم ــات اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة» .وأض ـ ـ ــاف
ع ــادل« :وفـقــا لـقــراء تـنــا فــي مصر لهذا
الـتـحـفــظ ال ـق ـطــري ،فــإنــه ب ــات واضـحــا

أن ق ـط ــر ك ـش ـفــت ع ــن مــوق ـف ـهــا ال ــداع ــم
ل ــإره ــاب» .لـكــن م ـصــادر دبـلــومــاسـيــة
م ـصــريــة ع ـ ّـب ــرت ع ــن «اعـ ـت ــذار مـبـطــن»
ع ـ ّـم ــا ق ــال ــه م ـن ــدوب ـه ــا ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
ال ـب ـيــان الـخـلـيـجــي امل ـش ـتــرك «ال يـعـ ّـبــر
ع ــن ت ـغـ ّـيــر ف ــي م ــوق ــف ت ـلــك الـ ـ ــدول مــن
م ـص ــر ،ألنـ ــه ي ــأت ــي ب ـس ـبــب ال ـت ـصــريــح
غـيــر الــدقـيــق مــن امل ـنــدوب امل ـصــري في
الـجــامـعــة ال ـعــرب ـيــة» .وأكـ ــدت امل ـصــادر
لـ «األخبار» أن األمــر «ال يتجاوز سوء
التفاهم الذي سيجري تداركه سريعًا
ف ــي غ ـضــون أي ـ ــام ،وخ ــاص ــة م ــع ع ــودة
السفير القطري من الدوحة قبل نهاية
الـشـهــر الـ ـج ــاري» ،مــوضـحــة أن سفير
ً
قـطــر ل ــدى ال ـقــاهــرة مــوجــود أص ــا في
الدوحة حيث يقضي إجازته السنوية،
واملــوجــود حاليًا هــو القائم باألعمال
ياسر عــوض الــذي حضر فــي اجتماع
ال ـج ــام ـع ــة ،وح ــال ــة اس ـت ــدع ــاء الـسـفـيــر
سياسيًا ليست مثل سحبه.
وبشأن الحديث القطري عن استهداف
املـ ــدن ـ ـيـ ــن ف ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ،ف ـ ـ ــإن ال ــرئـ ـي ــس
املصري عبد الفتاح السيسي ّ
رد قبل
يومني بأن جيشه «لم يصب أي أهداف
مدنية في ليبيا» .ولكن ما قد يعطي
ً
لـلـقــاهــرة مـجــاال لـلـمـنــاورة أن الـخــاف
ال ي ــزال قــائـمــا فــي مـجـلــس األم ــن على
قـضـيــة ال ـس ـمــاح ب ـتــوريــد أس ـل ـحــة إلــى
حكومة عبدالله الثني في ليبيا التي
ت ـت ــواص ــل م ـع ـهــا ال ـق ــاه ــرة وأي ـض ــا مع
اللواء العسكري خليفة حفتر ،وهو ما
يعني أن الحرب املصرية ضد «داعش»
هـ ـن ــاك س ـت ـك ــون ب ـي ــد ل ـي ـب ـيــة لـ ــو أف ـلــح
ال ـح ـشــد ف ــي ال ـت ـصــويــت ع ـلــى م ـشــروع
الـقــرار الــذي تقدم بــه األردن نيابة عن
الدول العربية.
دعــم سياسي آخــر تلقته الـقــاهــرة عبر
قول املندوب الروسي الدائم لدى األمم
املتحدة ،فيتالي تشوركني ،إنــه توجد
إم ـكــان ـيــة مل ـش ــارك ــة ب ـ ــاده ف ــي تـحــالــف
دول ـ ــي ض ــد «اإلره ــابـ ـي ــن ف ــي لـيـبـيــا»،
بما فــي ذلــك تأمني حصار بحري ملنع
وصول األسلحة إليهم .وقال تشوركني:
«روسيا شاركت في عملية قرب سواحل
الصومال ،فلماذا ال تتمكن من املشاركة
في عملية في البحر املتوسط؟» ،وهو
ـف الـتــوجــه األم ـيــركــي في
مــوقــف يـخــالـ
ُ ّ
التحالف الذي شكل للقصف في العراق
وسوريا.

تقرير

اجتماع الرياض :األولوية للعراق!
مــن جـهــة أخ ــرى ،ح ــذرت تــركـيــا رئيس
ال ـح ـكــومــة الـلـيـبـيــة ال ـتــي ي ـع ـتــرف بها
املجتمع ال ــدول ــي ،عـبــدالـلــه الـثـنــي ،من
اإلدالء بتصريحات «معادية» و«غير
مسؤولة» ،بعدما اتهم أنقرة بالتدخل
في بالده الغارقة في الفوضى .وأكدت
وزارة الخارجية ،في بيان« ،نتوقع من
مسؤولي الحكومة املوقتة إعادة النظر
ف ــي تـصــرفــاتـ ّهــم غـيــر امل ـســؤولــة تـجــاه
ب ـلــدنــا وت ـج ــن ــب اإلدالء بـتـصــريـحــات
مـعــاديــة ال أس ــاس ل ـهــا» .وأض ــاف ــت أن
تــرك ـيــا س ـت ـكــون مــرغ ـمــة ع ـلــى «ات ـخــاذ
اإلجـ ــراءات املـنــاسـبــة» فــي حــال لــم يتم
االلتزام بذلك.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر ف ــي مـكـتــب
مـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة إلـ ـ ــى لـيـبـيــا
ب ــرن ــادي ـن ــو لـ ـي ــون إن ج ـل ـســة الـ ـح ــوار
امل ــرتـ ـقـ ـب ــة بـ ــن ال ـ ـفـ ــرقـ ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن
الـلـيـبـيــن سـتـعـقــد االث ـن ــن امل ـق ـبــل في
امل ـغ ــرب .وأض ــاف ــت أن جـ ــدول األع ـمــال
ً
سيكون مكمال ملا تم الحديث بشأنه في
جلسات الـحــوار فــي جنيف وغــدامــس
(غــربــي لـيـبـيــا) ،وسـيـبـحــث االجـتـمــاع
ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة الـ ــوحـ ــدة الــوط ـن ـيــة،
والتفاهم على مدتها ومعايير اختيار
رئيسها ونائبيه وأعضائها.
(أ ف ب ،رويترز ،األخبار)

ّ
يبدو أن أعمال املؤتمر الخامس املنعقد
في الرياض لرؤساء هيئات األركان لدول
«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» ق ــد ان ـت ـهــت ب ــإق ــرار،
ّ
متجدد ،بأن أهداف «التحالف» الرئيسية
هــي فــي الـعــراق وليس فــي ســوريــا ،وذلــك
فــي ظــل تشابك الــرهــانــات فــوق األراض ــي
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وت ـ ـ ـضـ ـ ــارب مـ ـص ــال ــح الـ ـق ــوى
اإلقليمية هناك.
وخ ـ ــال ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،ب ـحــث ق ــادة
عـ ـسـ ـك ــري ــون ف ـ ــي سـ ـب ــل «دع ـ ـ ـ ــم ال ـج ـي ــش
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي» ل ـل ـت ـص ــدي مل ـق ــات ـل ــي تـنـظـيــم
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ـ ــر مـ ـص ــدر
دبلوماسي غربي .وشــارك في املباحثات
املغلقة قائد القيادة املركزية في الجيش
األميركي ،الجنرال لويد أوسنت ،بحضور
ض ـب ــاط آخ ــري ــن .وذك ـ ــرت وك ــال ــة األن ـب ــاء
ال ـس ـعــوديــة الــرس ـم ـيــة «واس» أن ال ــدول
ال ـ ـ  26امل ـش ــاركــة ف ــي م ـح ــادثــات الــريــاض
أرادت «التوصل الى تدابير تضمن األمن
اإلقليمي والدولي».
وف ــي حــديــث إل ــى وكــالــة «فــرانــس ب ــرس»،
ق ــال امل ـص ــدر ،طــالـبــا ع ــدم كـشــف هــويـتــه،
«إني واثق من أنهم يضعون خطة محكمة
ومنسقة لدعم الجيش العراقي» ليتمكن
م ــن ال ـت ـصــدي لـلـتـنـظـيــم امل ـت ـط ــرف .ورأى
أنــه نظرًا إلــى أن «أي طــرف» ال يريد نشر
قــوات على األرض ،فيبقى تعزيز قــدرات

الجيش العراقي الذي يقدر عديده بـ 200
ألــف جـنــدي ملواجهة  30ألـفــا مــن مقاتلي
«داعش» ،الخيار األفضل.
ويقول املسؤولون األميركيون إن الجيش
العراقي يتلقى التدريب واألسلحة لشن
هجوم مضاد كبير في وقــت الحــق العام
الـ ـج ــاري .وف ــي األثـ ـن ــاء ،يـشــن «الـتـحــالــف
ال ـ ــدول ـ ــي» غـ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة ل ـل ـض ـغــط عـلــى
خـطــوط اإلم ــداد لتنظيم «داع ــش» ،ومنذ
شهر أيلول املاضي ،تشارك السعودية في
الـضــربــات الجوية على تنظيم «داع ــش»
فــي س ــوري ــا .كـمــا نـشــر األردن واإلمـ ــارات
والبحرين طــائــرات حربية .وقــال املصدر
«أعتقد أنه لم يعد لسوريا اآلن األولوية.
األه ـ ـ ــم هـ ــو ت ـن ـظ ـيــف الـ ـ ـع ـ ــراق» ،مـضـيـفــا
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إن ــه ال يـتــوقــع تـغـيــرات
جذرية في استراتيجية «التحالف» خالل
اجتماع الرياض.
وفي وقت يبدو فيه حديث ّاملصدر عاديًا
وال يحمل أبعادًا مهمة ،إال أنه يتقاطع مع
ّ
ما ذكرته تسريبات حول أن االجتماع الذي
عقده الــرؤســاء العراقيون مساء الثالثاء
املـ ــاضـ ــي «نـ ــاقـ ــش دخ ـ ـ ــول  2400ج ـنــدي
أميركي لتنفيذ عمليات برية في العراق».
ّ
ومــن املعروف أن القوات األميركية باتت
منتشرة مــن خــال  3500عنصر فــي عدد
من املناطق في غرب العراق تحديدًا ،وذلك

حديث عن مناقشة
دخول قوات أميركية
لتنفيذ عمليات برية

تحت مظلة تأمني التدريب واالستشارات
للقوات العراقية ،فيما تشير مصادر إلى
ّ
أن األعــداد تصل إلى ما يزيد على سبعة
آالف ،بينهم عناصر مقاتلة.
ّ
كذلك ،وبغياب رابط مباشر واضح ،إال أن
التسريبات الصادرة على هامش اجتماع
الــريــاض تــأتــي فــي الــوقــت ال ــذي تتعرض
ف ـيــه ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة بــرئــاســة حـيــدر
الـعـبــادي لـضـغــوط سياسية هــي األول ــى
ّ
مــن نــوعـهــا مـنــذ تشكلها نـهــايــة الصيف
امل ـ ــاض ـ ــي .وفـ ـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ظـ ـه ــرت ن ـهــايــة
األسبوع املاضي أزمة سياسية في البالد
على خلفية اغتيال أحــد شيوخ العشائر
في أطــراف بـغــداد ،ما دفــع بـ»كتل سنية»
(تحالف القوى العراقية ،يشغل  73مقعدًا
من أصل  328مقعدًا) إلى تعليق أعمالها

ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ملـ ــدة أربـ ـع ــة أي ـ ـ ــام ،وذه ـب ــت
مطالباتها لـتــامــس إع ــادة ط ــرح مسألة
التوازنات داخل املؤسسات العراقية.
في سياق آخــر ،كشف مسؤول محلي في
محافظة األنبار أن رئيس الوزراء والقائد
الـعــام لـلـقــوات املسلحة ،حـيــدر الـعـبــادي،
أمــر بــإرســال ل ــواء مــن الشرطة االتحادية
إل ــى بـلــدة ال ـب ـغــدادي غــربــي ال ــرم ــادي لفك
الحصار املفروض عليها من قبل «داعش»
منذ نحو خمسة أيام.
وق ـ ــال ع ـضــو م ـج ـلــس امل ـح ــاف ـظ ــة ،حميد
أح ـم ــد ،ف ــي حــديــث إل ــى «األنـ ــاضـ ــول» ،إن
«الـ ـعـ ـب ــادي أم ـ ــر بـ ــإرسـ ــال لـ ـ ــواء م ـغــاويــر
م ــن ال ـشــرطــة االت ـح ــادي ــة (تــاب ـعــة لـ ــوزارة
الداخلية) من العاصمة بغداد الى ناحية
البغدادي» .وأشار إلى أن «اللواء سيصل
خــال ساعات قليلة الــى الناحية لتنفيذ
عملية عسكرية تـهــدف الــى فــك الحصار
امل ـ ـ ـفـ ـ ــروض عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــوائـ ــل ف ـ ــي امل ـج ـم ــع
السكني في البغدادي» .وأضاف أحمد إن
«عناصر تنظيم داعش موجودون خارج
املجمع السكني في ناحية البغدادي على
مسافة  2كلم».
وتـكـمــن أهـمـيــة نــاحـيــة ال ـب ـغــدادي ،بشكل
رئيسي ،في قربها من «قاعدة األسد» في
األنبار التي توجد فيها قوات أميركية.
(األخبار)
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ّ
أوكرانيا :الحاجة أم اإلتفاق
تقرير

تستمر اتصاالت
«مجموعة النورماندي»
التي اجتمعت ،أخيرًا
في مينسك ،بالتزامن
مع االتصاالت الهاتفية
ّ
المتكررة بين وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف،
ونظيره األميركي جون
كيري ،بهدف العمل
على تطبيق اتفاقية
مينسك الثانية ،ولكن ماذا
ّ
عم تحمله من تفاصيل
متعثرة؟
موسكو ـ األخبار
تكمن املصلحة الروسية واألوروبية
ف ــي ص ـم ــود وقـ ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار فــي
شـ ــرق أوك ــرانـ ـي ــا ،ول ـك ــن هـ ــذا الــوقــف
ّ
مبني على اتفاق لم تتطابق بنوده
مــع ال ـظــروف املـيــدانـيــة ،مـضــافــا إليه
التناقض بني مصالح األطــراف كافة
التي ال ّ
بد أن تجتمع ،تكتيكيًا ،على
ّ
حــل يقوم خـبــراء السياسة بتقويمه
املرحلي.
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،يـعـتـبــر االتـ ـف ــاق خـطــوة
م ــرحـ ـلـ ـي ــة ت ـ ــاق ـ ــت فـ ـيـ ـه ــا املـ ـص ــال ــح
التكتيكية ألطراف الصراع ،وال سيما
أن الـكــل بحاجة إلــى الـتـقــاط أنفاسه
كي ّ
يقوم من جديد الــواقــع امليداني،
مع ما تحمله بنود االتفاق من أوجه
تفسير مختلفة.
الـكــاتــب واملـفـكــر الـسـيــاســي ،فــالـيــري
ً
ب ــادن ،م ـثــا ،ي ــرى أن الــرهــانــات على
ال ـص ــراع ف ــي أوك ــران ـي ــا ك ـب ـيــرة ،وهــو
ّ
يؤكد أن روسيا لن تتراجع و«لن تترك
أبـ ـن ــاء قــوم ـهــا ي ــواج ـه ــون مـصـيــرهــم
بمفردهم في الدونباس ،ولن تكشف
خاصرتها الجيوسياسية» .إضافة
ّ
يسجل الخبراء لقوات الدفاع
إلى ذلك،
ال ـش ـع ـبــي ال ـت ــي أح ـك ـم ــت سـيـطــرتـهــا
عـ ـل ــى ع ـ ـقـ ــدة ديـ ـب ــالـ ـتـ ـسـ ـي ــف ،ت ـف ــوق ــا
استراتيجيًا على القوات األوكرانية
املــدعــومــة بمرتزقة ومقاتلي اليمني
املتطرف.

تحاول فرنسا وألمانيا إنقاذ الوضع ارتباطًا بمصالحهما الخاصة (األناضول)

يقول بــادن إن قــوات الدفاع الشعبي
«ت ـ ـم ـ ـسـ ــك ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم بـ ـ ــزمـ ـ ــام امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة
االستراتيجية وال مقدرة لكييف على
الـق ـيــام بـعـمـلـيــات هـجــومـيــة حاسمة
ف ــي وج ـه ـهــا ،وخ ـصــوصــا أن أملــانـيــا
واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ال يــرغ ـبــان في
ّ
تفجير الصراع املسلح في أوروبا».
مع ذلــك ،سمح اتفاق مينسك ،بحده
األدن ـ ــى ،بـتــأجـيــل ال ـتــراشــق املــدفـعــي
الــواســع الـنـطــاق بــن أط ــراف ال ـنــزاع،
ولـ ـك ــن ف ــي ج ــان ــب آخ ـ ــر مـ ـن ــه ،يـعـنــي
االتفاق تأجيل تحديد هوية منطقة
الدونباس القانونية ،ما يشير بشكل
أو بآخر إلى إبقاء وضع الحدود مع
روسيا بأيدي قــوات الدفاع الشعبي
عمليًا ،حتى لو وجد عناصر أمن عام
أوكراني عند عدد من مراكز املراقبة
التابعة للجانب األوكراني.
م ــدي ــر م ــرك ــز ال ـ ــدراس ـ ــات الـسـيــاسـيــة
واالجتماعية ورئيس قسم األبحاث
في معهد دول الكومنولث ،فالديمير

كييف تطالب بـ «قوة لحفظ السالم»
بعد االنتكاسة العسكرية التي ألحقها االنفصاليون بطردهم القوات األوكرانية
من مدينة ديبالتسيف ،طلبت السلطات األوكرانية إرسال قوة حفظ سالم
بتفويض من األمم املتحدة في الشرق ،وهو ما رفضه االنفصاليون .واعتبرت
وزارة الخارجية الروسية أن تفاصيلها غير واضحة .في املقابلّ ،ندد قادة روسيا
وأوكرانيا وفرنسا وأملانيا بانتهاك وقف إطالق النار في الشرق االنفصالي ،إثر
محادثات هاتفية بينهم ،فيما أعلن الجيش األوكراني أن أكثر من  90جنديًا
أوكرانيًا أسروا ،في حني ال يزال  82في عداد املفقودين بعد دخول االنفصاليني
إلى مدينة ديبالتسيف .في هذه األثناء ،بدأت روسيا بإمداد مناطق في شرق
أوكرانيا خاضعة لسيطرة االنفصاليني بالغاز ،بعد إعالنهم قطع شركة الغاز
األوكرانية اإلمدادات عنهم ،بحسب ما أعلن مدير شركة «غازبروم» .وعلى األثر،
أعلن رئيس «نفتوغاز» األوكرانية أن كييف لن تتحمل ثمن الغاز املرسل مباشرة
إلى الشرق .وقال ألكسي ميلر إنه «منذ الساعة الرابعة بعد الظهر ( 13,00ت
ّ
غ) يوم  19شباط ،تسلم غازبروم  12مليون متر مكعب يوميًا من الغاز إلى
أوكرانيا ،بما في ذلك عبر محطتي بروخوروفكا وبالتوفو» وهما نقطتا دخول
الغاز الروسي إلى أوكرانيا ،إحداهما في دونيتسك واألخرى في لوغانسك.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

ّ
يفسييف ،توقع أن تستأنف الحرب
الحـ ـق ــا ف ــي الـ ــدون ـ ـبـ ــاس ،ولـ ـك ــن عـلــى
مستوى أوسع من قبل كال الجانبني
ال ـلــذيــن ي ـقــومــان بـحـشــد املـتـطــوعــن
ً
وإعادة تموضع القوات .فمثال قوات
ال ــدف ــاع الـشـعـبــي كــانــت ت ـقــاتــل ،قبل
شهر آب ،على مستوى كتيبة وهي
اآلن تحارب على مستوى ألوية.
أمــا على مستوى املصالح األوروبـيــة،
ف ـي ـش ـي ــر ي ـف ـس ـي ـي ــف إل ـ ـ ــى أن م ـي ــرك ــل
وه ــوالن ــد قــدمــا إل ــى مــوسـكــو مــن أجــل
إنـ ـق ــاذ ب ـي ـتــرو ب ــوروش ـي ـن ـك ــو ،ألنـهـمــا
كــانــا عـلــى عـلــم بـمـحــاصــرة ق ــوات ــه في
ديبالتسيف ،ولخشيتهما من انهيار
ال ـج ـب ـه ــة األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة وت ـ ـق ـ ـ ّـدم قـ ــوات
ّ
لتوسع دائــرة
لوغانسك ودونيتسك،
انتشارها خارج الدونباس.
ف ـ ـ ــي امل ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــة ،تـ ـمـ ـك ــن الـ ــزع ـ ـي ـ ـمـ ــان
األوروب ـ ـيـ ــان م ــن إق ـن ــاع بــوتــن بقبول
ورقــة ال تختلف عــن «اتفاقية مينسك
األولـ ـ ـ ـ ــى» ،م ــن ح ـي ــث ع ـ ــدم االع ـ ـتـ ــراف،
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ،ب ـج ـم ـه ــوري ـت ــي ل ــوغ ــان ـس ــك
ّ
الذاتيتني.
ودونيتسك
م ــع ذلـ ـ ــك ،ي ـح ـت ــوي «ات ـ ـفـ ــاق مـيـنـســك»
األخ ـيــر عـلــى بـعــض اإليـجــابـيــات التي
ّ
يرصدها يفسييف ومحللون آخــرون،
وهــي إق ــراره بوجوب تغيير الدستور
األوكــرانــي بموافقة مناطق لوغانسك
ّ
الجمهوريتني
ودونيتسك ،مــا يعطي
امل ـع ـل ـن ـتــن مـ ــن ج ــان ــب واح ـ ـ ــد وض ـعــا
خ ــاص ــا ،ال يفصلهما ع ــن روس ـي ــا من
جهة ويبقيهما ضمن تركيبة الخريطة
السياسية األوكرانية.
ب ـح ـس ــب ي ـف ـس ـي ـي ــف ،ف ـ ــإن روسـ ـ ـي ـ ــا ال
تستعجل األحــداث ،ولو أرادت الحسم
النهارت أمام ّ
قواتها الجبهة األوكرانية
فورًا وانتهى األمر على األقل بتحرير
منطقتي لوغانسك ودونيتسك بشكل
كلي .هي لم تتجه إلى هذا الخيار رغم
اتهامها بالتدخل بشكل مستمر في
شــرق أوكــران ـيــا .ولـكــن مــا يفسر قبول
روسيا بـ«اتفاقية مينسك الثانية» هو
ع ــدم إع ـطــاء ذري ـعــة لـلــواليــات املتحدة
للتمادي فــي دعمها لكييف عسكريًا،
تنفيذًا ملخططها التوسعي .فلو ّقررت
واشـنـطــن تسليح ال ـقــوات األوكــرانـيــة،
ب ـش ـك ــل أكـ ـ ـب ـ ــر ،ل ــواجـ ـهـ ـتـ ـه ــا م ــوس ـك ــو
بتسليح يعيد التوازن لصالح املقاومة
ٍ
ّ
الشعبية ،إال أن موسكو اختارت الحل

السلمي كونه أكثر فاعلية.
إضافة إلى ذلك ،تحاول فرنسا وأملانيا
إن ـقــاذ الــوضــع ارت ـبــاطــا بمصالحهما
الخاصة ،ولكنهما تدركان جيدًا أن ذلك
مستحيل على املـسـتــوى االقـتـصــادي.
فــامل ـبــالــغ ال ـتــي ُوع ـ ــدت ب ـهــا أوك ــران ـي ــا،
خــال السنوات الثالث املقبلة ،تقارب
 40م ـل ـيــار دوالر ،بـيـنـمــا ه ــي بـحــاجــة
ماسة ،اآلن ،إلــى مبلغ يـتــراوح بني 44
و 50مـلـيــار دوالر .ل ــذا ،مــن الطبيعي
أن ال تـفــي ه ــذه األم ـ ــوال بــاحـتـيــاجــات
أوك ــرانـ ـي ــا ،إذ إن م ــا ت ــدف ـع ــه ك ـفــوائــد
لخدمة الــديــن يـقــارب  15مليار دوالر،

ُ
أوكرانيا وعدت بـ  40مليار دوالر
على مدى ثالث سنوات ،بينما هي
بحاجة إلى ما بين  44و 50مليارًا
أي ما يعادل املبلغ الــذي من املـقـ ّـرر أن
تتلقاه كدفعة أولى موعودة.
م ـ ــاذا ع ــن خ ـي ــار إدخـ ـ ــال ق ـ ــوات لحفظ
السالم؟
تــوجــد طريقة للحل ،والـغــرب يعرفها
جـيـدًا ،وهــي إدخ ــال ق ــوات حفظ سالم
تــابـعــة لــأمــم امل ـت ـحــدة .ول ـكــن إلدخ ــال
هذه القوات ،يجب فصل أطراف النزاع
بكامل أسلحتها وليس كما هو الوضع
ال ـحــالــي ،حـيــث ب ــرزت مــع ب ــدء مرحلة
سـحــب األس ـل ـحــة الـثـقـيـلــة ،اج ـت ـهــادات
ال تعتبر الــدبــابــات مــن هــذه األسلحة.
عالوة على ذلك ،ال يمكن القبول بقوات
ح ـف ــظ سـ ـ ــام ت ــاب ـع ــة مل ـن ـظ ـم ــة «األمـ ـ ــن
وال ـت ـعــاون فــي أوروبـ ــا» أو غـيــرهــا من
الهيكليات الدولية ،ولكن فقط بقوات
تابعة لألمم املتحدة ،يقدرها يفسيف
بـ 30ألفًا على األقل.
لـ ــذا ي ـش ـكــل دخ ـ ــول ق ـ ــوات ح ـفــظ ســام
ً
ف ــرص ــة ل ـل ـح ــل ،إال أنـ ــه ي ـح ـمــل دالالت
ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن مـ ــا يـ ـج ــري فـ ــي ش ــرق
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا لـ ـي ــس «عـ ـمـ ـلـ ـي ــة م ـكــاف ـح ــة
إرهـ ـ ـ ــاب» ،وفـ ــق م ــا ت ــزع ــم ك ـي ـيــف ،كما
أنــه ليس حالة ط ــوارئ ،بــل هــو صــراع
وحرب أهلية بني جبهتني متناقضتي
امل ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــه ،مـ ـ ـ ــا ي ــوح ــي
ّ
بــاعـتــراف مبطن بــوجــود جمهوريتي
دون ـي ـت ـســك ول ــوغ ــان ـس ــك الـشـعـبـيـتــن،
وأك ـثــر مــن ذل ــك مــا يشير إل ــى اعـتــراف

بقيادتيهما ملنطقتي زاخارتشينكو
وبلوتنيتسكي.
وق ــد ك ــان اقـ ـت ــراح إدخ ـ ــال قـ ــوات حفظ
س ــام وف ـصــل ب ــن أط ـ ــراف الـ ـن ــزاع في
ال ـب ــداي ــة ،أملــان ـيــا ،ع ـلــى أن ي ـتــم إرس ــال
ع ــدي ــده ــا مـ ــن روس ـ ـيـ ــا وك ــزاخـ ـسـ ـت ــان
وب ـ ـيـ ــاروس ـ ـيـ ــا ،ول ـ ـكـ ــن امل ـ ــوض ـ ــوع لــم
يكن جــديــا حينها .أمــا اآلن ،فقد بات
املوضوع مطروحًا على جــدول أعمال
ال ـب ـحــث م ــع ال ـج ــان ــب األمـ ـي ــرك ــي .وقــد
تأتي هذه الخطوة بعد املوجة املقبلة
مــن املـعــارك املتوقعة واملـجـمــدة حاليًا
ب ـف ـض ــل اتـ ـف ــاقـ ـي ــة م ـي ـن ـس ــك امل ــرح ـل ـي ــة
الطابع.
وبالتوازي مع كل ذلك ،يسود الحديث
حــالـيــا عــن تــوسـيــع لــوائــح الـعـقــوبــات
على روسـيــا مــن دون فــرض عقوبات
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ول ـ ـكـ ــن ذل ـ ـ ــك ال يـ ـعـ ـن ــي أن ــه
ل ــن ي ـت ـ ّـم ذلـ ــك ف ــي ظ ــل م ــوج ــة امل ـع ــارك
املــرتـقـبــة وال ـتــي مــن املـتــوقــع أن تكون
أكثر اتساعًا وانتشارًا ووحشية ،فقد
تخرج املواجهة عن نطاق الدونباس
لتطال مناطق أخ ــرى شــرق أوكــرانـيــا
ً
مستقبال.
ّ
وهـ ــذه ال ـع ـقــوبــات ي ـف ـتــرض أن تـطــبــق
ف ـقــط ف ــي ح ــال ث ـب ــوت تـ ــورط روس ـي ــا،
وف ـ ــق امل ـع ــاي ـي ــر الـ ـغ ــربـ ـي ــة .ولـ ـك ــن فــي
املقابل ،أنـجــزت روسـيــا استعداداتها
تحسبًا المتصاص صدمة العقوبات
الـجــديــدة الـتــي ستكون أكـثــر صعوبة
مــن ســابـقــاتـهــا .وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،فــإن
الـ ـتـ ـه ــدي ــد ب ـ ـعـ ــزل روسـ ـ ـي ـ ــا ع ـ ــن ن ـظ ــام
«سـ ــوي ـ ـفـ ــت» املـ ـص ــرف ــي ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،لــن
يكون له تأثير فعلي ألنه ّ
تم تأسيس
بديل منه ،فقد أجــرت موسكو تجربة
للتعامل مع نظام «سويفت» املصرفي
على املستوى الداخلي ،وربطت به ما
يزيد على خمسني مؤسسة مالية.
في املحصلة ،ال تصب الحالة الراهنة
فـ ـ ــي مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة،
وخـصــوصــا أن روسـيــا تـبــدو مرتاحة
على وضعها وتلعب على أرض ملعبها
في أوكرانيا .كما أن استمرار الوضع
الحالي ثالث سنوات أخرى يعتبر أمرًا
ّ
إيـجــابـيــا بالنسبة إلـيـهــا ،فـكــلـمــا طــال
أمد استمرار الوضع على ما هو عليه،
ازداد ضعف سلطة كييف على األقاليم
األوكرانية األخــرى وتضاءلت رغبات
الغرب في االستثمار في مساعدتها.
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على
الموقع
مصر
ٌ

◄ وفيات ►

◄ إعالنات رسمية ►

سبحان الحي الذي ال يموت
ينعي رئيس الجالية اللبنانية في
الكوت ديفوار نجيب زهر بأسى
عميق اإلعالمي الكبير الراحل
عرفات حجازي

إعالم تبليغ

• نكث بـ«وعود يناير»:
القضاء يرفع عدد
ّ
املستثنني من الحد األقصى
لألجور

السودان
• صدام يستعر قبيل
االنتخابات

العراق
• البرزاني يلتقي أردوغان
في أنقرة

إسرائيل
• «داعش» يعزز التعاون
االستخباري بني عمان وتل
أبيب
• إسرائيل تصادر أراضي
الفلسطينيني شرقي
القدس

تركيا

ّ
• «اإلخوان» مفتاح الحل
بني تركيا والسعودية؟

فقيد املنابر واالعــام ونعتبر رحيله
خسارة وطنية وقومية ملا كان يتمتع
بــه الــراحــل مــن صفات تجعله مخلدًا
في الضمير والوجدان.
يـ ـق ــام احـ ـتـ ـف ــال ت ــأب ـي ـن ــي عـ ــن روحـ ــه
ال ـطــاهــرة عـنــد الـســاعــة ال ـعــاشــرة من
قبل ظهر االحــد  22شـبــاط  2015في
ال ـ ـنـ ــادي ال ـح ـس ـي ـنــي ف ــي بـ ـل ــدة عـيـتــا
الجبل – قضاء بنت جبيل
ونتقدم من عائلته ومن اهالي عيتا
الجبل ومن نقابة املحررين والجسم
اإلع ــام ــي ب ــأح ــر ال ـت ـع ــازي آم ـل ــن ان
يسكنه الـلــه فسيح جناته ،ولـكــم من
بعده طول البقاء.

ذكرى سنوية
تـ ـص ــادف ن ـه ــار االح ـ ــد ال ــواق ــع فــي
 22شـبــاط  2015الــذكــرى السنوية
لوفاة فقيد شباب االغتراب
املرحوم الحاج إبراهيم خليل عز الدين
«أبو خليل»
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :رئـ ـي ــس بـ ـل ــدي ــة ب ــاري ــش
الــدكـتــور ســامــي عــز الــديــن ،الـحــاج
عاطف ،الحاج عادل ،الحاج سمير،
ال ـح ــاج م ـح ـمــد والـ ـح ــاج زه ـي ــر عز
الدين
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـم ــة سـيـقــام
ع ــن روحـ ــه ال ـطــاهــرة مـجـلــس ع ــزاء
ح ـس ـي ـنــي فـ ــي ال ـ ـنـ ــادي ال ـح ـس ـي ـنــي
لـبـلــدتــه ب ــاري ــش ف ــي ت ـمــام الـســاعــة
العاشرة صباحًا
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
االسفون عموم اهالي بلدة باريش

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إيران
• استئناف املباحثات
النووية اليوم في جنيف

العالم

15

تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات ـ ـ دائرة الضريبة على الرواتب واالجور ـ ـ املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ كورنيش النهر ـ ـ مبنى وزارة املالية ـ ـ الطابق االرضي لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله
واال يعتبر التبليغ
ً
علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني التابع لوزارة املالية.
اسم املكلف

رقم املكلف

فادي سعادة
محمد حسن ماجد
يوسف ميشال أبو نعوم
محمود توفيق حاسبيني
انيس محمد شريف بدران
لوناسات اوف شور
ساسني بطرس العاقوري
الن حنا الحداد
جوزيف انطوان الشرتوني
نجيب وليم صعب
بشير الدكتور بشير سعادة
ايليان جوزف ابراهيم
شركة الحاسب ش.م.ل.
شركة ميريت كوربوريشن ش.م.ل.
بروموريان ش.م.م
علي هشام محمد واصف البارودي
ادغار اديب الصايغ
توفيق انطون شيبان
بطرس بسام ادوار نون
حسام احمد فاروق اورفه لي
مصطفى حسن عاصي
زينه محمود الناطور
محمود احمد مكوك
محمد خضر محمد خير املجذوب
سامي احمد بلوط
صفوان علي البريدي
عادل حنا زيدان
انطوان جورج القهوجي
شيبان فيليب غانم
جعفر محمود عتريسي
العبده احمد عياد
طانيوس فريد دعيبس
لينا اسبيرو خوري
نعيم انطوان حنا
السالم

31806
146450
192748
198707
274965
315245
356904
379950
476106
488704
517304
642216
2896
3038
6400
93541
149741
225802
225991
228480
230775
245527
304460
375818
376196
498208
508034
520184
541252
541581
646444
764521
1103106
1553744
3014275

رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة تاريخ اللصق
الثانية
املضمون
05/01/2015
26/12/2014 RR145412049LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145409685LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145410374LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145410391LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145410365LB
07/01/2015
26/12/2014 RR145409291LB
20/01/2015
23/12/2014 RR140761524LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145410238LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145409566LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145409570LB
07/01/2015
26/12/2014 RR145409756LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145409549LB
08/01/2015
29/12/2014 RR145409362LB
07/01/2015
29/12/2014 RR145412066LB
08/01/2015
29/12/2014 RR145409464LB
09/01/2015
30/12/2014 RR145409637LB
05/01/2015
30/12/2014 RR145409739LB
05/01/2015
29/12/2014 RR145410428LB
05/01/2015
30/12/2014 RR145410272LB
08/01/2015
29/12/2014 RR145410309LB
09/01/2015
30/12/2014 RR145410312LB
07/01/2015
30/12/2014 RR145409521LB
12/01/2015
30/12/2014 RR145409889LB
08/01/2015
29/12/2014 RR145410175LB
05/01/2015
30/12/2014 RR145410207LB
23/01/2015
29/12/2014 RR145409597LB
07/01/2015
29/12/2014 RR145409610LB
08/01/2015
30/12/2014 RR140760285LB
05/01/2015
26/12/2014 RR140760957LB
08/01/2015
29/12/2014 RR140760943LB
23/01/2015
30/12/2014 RR145409226LB
07/01/2015
30/12/2014 RR145409742LB
05/01/2015
29/12/2014 RR145409813LB
05/01/2015
26/12/2014 RR145409115LB
05/01/2015
29/12/2014 RR145414711LB

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

باكستان
• باكستان واإلرهاب..
والسعودية ثالثهما

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
 2شباط 2015
التكليف 273

اليونان
• أثينا تطلب التمديد
وتترقب الرد األوروبي

فرنسا
• هوالند :لدينا أقل من
 300رأس نووي

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن

إعالن بيع

ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـم ــدي ــد مـهـلــة
اسـتــدراج الـعــروض العائد لـشــراء اعمدة
خـشـبـيــة ط ــول  12م( .عـ ــدد  )200ـ ـ ـ ـ طــول
 14م( .عــدد  ،)100وذلــك وفــق املواصفات
الـفـنـيــة والـ ـش ــروط االداري ـ ـ ــة امل ـح ــددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ ثالثماية ألف ليرة
لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن قسم الشراء
في املصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا و12
ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  12آذار  2015الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 311

صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة الرقم 2012/842
امل ـن ـف ــذة :كــولـيـنـيــا أوي ــدي ــس أراك ـل ـي ــان ـ ـ
وكيلها املحامي داني معكرون.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــم :ورث ـ ـ ــة نـ ــوبـ ــار أوي ــدي ــس
أراكليان وهم:
شاكه أرتــن طانئيليان وهــاروتــن وأوه
ديــس نــوبــار أراكـلـيــان ـ ـ بــواسـطــة رئيس
القلم.
السند التنفيذي :حكم صادر عن املحكمة
االبتدائية التاسعة في جبل لبنان املنت
بتاريخ  2011/9/15قرار رقم 2011/389
القاضي باعتبار ان العقار رقــم /2909/
بــرج حـمــود غير قــابــل للقسمة عينًا بني
الشركاء وبــإزالــة الشيوع فيه بينهم عن
طريق طرحه للبيع باملزاد العلني للعموم
لصالحهم امــام دائ ــرة التنفيذ املختصة
على ان يعتمد اساسًا للطرح في املزايدة
االول ــى املبلغ املـقــدر مــن الخبير والبالغ
 /373500/دوالر أميركي وبتوزيع ناتج
ال ـث ـم ــن وال ـ ــرس ـ ــوم وامل ـ ـصـ ــاريـ ــف بـنـسـبــة

ملكية كل منهم بحسب قيود الصحيفة
العينية.
تاريخ محضر الوصف.2013/3/22 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2013/4/17 :
العقار املطروح للبيع :العقار رقم /2909/
بـ ــرج ح ـم ــود م ـســاح ـتــه /249/م 2قطعة
ارض قسم منها سليخ بور والقسم االخر
عـلـيــه ب ـنــاء مــؤلــف م ــن قـطـعــة كـبـيــرة لها
بابي حديد جــرار وغرفة ومطبخ وخالء
ومدخل خارجي يــؤدي الــى قفص الــدرج
الــى السطح والـبـنــاء الـقــديــم .يـحــده غربًا
ام ـ ــاك ع ــام ــة ش ــرق ــا  /2910/و/2905/
ـاال  /2904/جنوبًا  /2914/يشترك
شـمـ ً
بملكية الطريق الخاص رقم  ./77/اشارة
مـخــالـفــة ب ـنــاء بـكـتــاب بـلــديــة ب ــرج حمود
عدد /329ص راجع بملفه.
قيمة التخمني /373500/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح بعض التخفيض/336150/ :
دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2015/5/8الساعة العاشرة صباحًا امام
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اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

رئيس دائرة التنفيذ وفي محكمة املنت.
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
باملزاد قيمة الطرح أو تقديم كفالة
معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق
الدائرة وخالل ثالثة ايام تلي االحالة،
عليه ايداع كامل الثمن تحت طائلة
اعادة املزايدة بزيادة العشر واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة الرقم 2013/199
املـ ـنـ ـف ــذ :ف ـ ـ ــادي فـ ــرحـ ــات أبـ ـ ــو فـ ــرحـ ــات ـ ـ ـ ـ
وكيله املحامي جــورج الزعني الــذي حل
ّ
بالتنفيذ محل املنفذة منى أنور األسود.
املنفذ عليهم :نجال الـيــاس ف ــارس عزيز
األس ــود وسـلـيــم وقـنــوعــة الـيــاس االســود
ون ـج ـي ــب وفـ ـ ـ ــارس ونـ ـ ــور ون ـج ـل ــه سـلـيــم
األسود ـ ـ بواسطة رئيس القلم.
السند التنفيذي :حكم الغرفة االبتدائية
الـتــاسـعــة فــي جـبــل لـبـنــان امل ــن ق ــرار رقــم
 2012/442تاريخ  2012/11/29القاضي
بــاعـتـبــار ان الـعـقــار رق ــم  /2287/برمانا
غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة ع ـي ـنــا ب ــن ال ـشــركــاء
وب ــإزال ــة ال ـش ـيــوع فـيــه ع ــن طــريــق طــرحــه
للبيع بــاملــزاد العلني للعموم لصالحهم
امـ ـ ـ ــام دائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ املـ ـخـ ـتـ ـص ــة ع ـلــى
ان يـعـتـمــد اس ــاس ــا ل ـل ـطــرح ف ــي امل ــزاي ــدة
االول ــى املبلغ املـقــدر مــن الخبير والبالغ
 /2350150/دوالر أميركي وبتوزيع ناتج
الثمن والرسوم واملصاريف بنسبة ملكية
كل منهم بحسب قيود الصحيفة العينية.
تاريخ محضر الوصف.2014/6/23 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2014/6/30 :

العقار املـطــروح للبيع :كامل العقار رقم
 /2287/ب ــرم ــان ــا ارض ضـمـنـهــا بعض
اشـجــار الصنوبر ومقسوم الــى قطعتني
حيث تمر فيه طــريــق معبدة وتستعمل
للعموم مساحته /4690/م 2يحده غربًا
العقار رقــم  /2288/ومجرى مــاء شتوي
ـاال طريق
شــرقــا الـعـقــار رقــم  /2286/شـمـ ً
عام جنوبًا حدود منطقة املسقى والغابة
ومجرى ماء شتوي.
ت ـخ ـط ـيــط ت ـص ــدي ــق ت ـخ ـط ـيــط ب ــامل ــرس ــوم
 /9520/تاريخ  2012/12/12بملف ./33/
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /2350150/ :دوالر
أميركي.
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرح ب ـ ـع ـ ــض ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
 /1692108/دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2015/3/20ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وفــي محكمة
امل ــن .فـعـلــى راغ ــب ال ـش ــراء ان ي ــودع قبل
امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة ال ـطــرح أو تقديم
كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـشــر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفــع الثمن والــرســوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
صادر عن القاضي العقاري االضافي في
النبطية
بـتــاريــخ  2014/12/11تـقــدم املــدعــو أسد
مـحـمــود أب ــو ده ــن مــن حــاصـبـيــا ،بوكالة
املحامي سامر زويهد بطلب سجل بالرقم
 2014/222يــرمــي ال ــى تـصـحـيــح الخطأ
املادي الحاصل على صحيفة العقار رقم
 /1736حــاصـبـيــا ،واع ـت ـبــار مــالـكــه ورثــة

م ـح ـمــود ق ــاس ــم أبـ ــو ده ـ ــن ،ول ـي ــس ورث ــة
قاسم أبو دهن ،وتكليف كل ذي مصلحة
التقدم بمالحظاته في القلم ،خالل مهلة
عشرة أيام من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مـ ــوجـ ــه ال ـ ـ ــى املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :ع ـ ـمـ ــاد ع ـلــي
الساحلي املجهول محل االقامة
ت ـن ــذرك ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االن ـ ــذار الـتـنـفـيــذي وقـ ــرار الحجز
االحتياطي رقم  2012/15ومرفقاتهما في
املعاملة رقــم  2011/1900املتكونة بينك
وبــن بنك بيبلوس ش.م.ل .بخالل /30/
يومًا من تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة
مختار ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها
مقامًا مختارًا تتبلغ بواسطته كل االوراق
املوجهة اليك في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري ال ـث ــان ـي ــة فــي
الشمال
طـلــب انـ ــدره س ـع ــاده بــوكــالـتــه ع ــن سليم
وي ــوس ــف وي ـع ـق ــوب الــدج ـي ـجــي س ـنــدات
بــدل ضــائــع للعقار  1877و 1878و1879
كفرحزير
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقارية في الشمال
طلبت اشلي رعيش بوكالتها عن سهيل
رعيش سند بدل ضائع  1101بنشعي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري ال ـث ــان ـي ــة فــي
الشمال
طـلــب جميل مـعــوض بصفته اح ــد ورثــة
مخايل معوض شهادات قيد بدل ضائع
للعقارين  60و 2822اهدن
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل ال ـع ـق ــاري ــة ال ـث ــان ـي ــة فــي
الشمال
طلبت سعاد متى بصفتها شارية حصة
جوزف متى بالعقار  1515حصرون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

اعالن خاص
من
جريدة األخبار
تفيـد «شركة أخبار
بيروت ش .م .ل»
الناشـرة لجريدة
بـان عقـد التمثيل اإلعالني
الحصري مع شـركة
«بروموفيكس» تنتهي
صالحياتـه بتاريخ  31كانون
الثاني .2015

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب انطوان بشاره بويز سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  /569/ضبيه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ميالد يوسف ناصيف سند تمليك
ب ــدل ضــائــع بــالـعـقــار  /248/الـقـســم /7/
برج حمود
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

وعليه ،وابتداء
من  1شـباط  2015سوف
يكـون بمقدور جميع
الشـركات اإلعالنية والزبائن
التعامل معها مباشـرة
مـن داخل وخارج لبنان
عبـر اإلتصال على الرقم:
 00961-1-759500أو
عبـر البريد اإللكتروني:

ads@al-akhbar.com
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◄ مبوب األخبار ►

برنامج مخترص للحج
رجال اﻷعامل
10أيام (بشكل ظاهر) من  16.9.2015اىل 26.9.2015
اﻹقامة املدينة املنورة فندق دار اﻹميان أنرتكونتيننتال
ومكة املكرمة بجوار الكعبة مبارشة فندق هيلتون
وخيار ثاين فندق كروندكورال  600مرت من الكعبة

إلعالناتكم
المبوب
في صفحة ّ
والوفيات
03/662991
من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا من 7:30
صباحًا لغاية
ليال
ً 10:30
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

مطعم
رودستر داينر
يطلب سائقي دليفري ذوي
خبرة لديهم دراجة نارية و دفتر
سوق للعمل في منطقة
جبيل  .للمعلومات االتصال على
04-720005

للبيع
بدون وسيط وبداعي
السفر شقة  118م.م.
في النويري ،بناء
جديد03/288770 .

Company located in Hazmieh with regional
manufacturing activities looking for accountant with financial control capability.
Must have university degree, min 7 years
experience in accounting and audit. Send
CV achokr@igcoorporation.com

اعالنات
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رياضة

الكرة اإلسبانية

ميسي ونيمار يعيدان لبرشلونة توهجه
يبدو الثنائي
ميسي  -نيمار
سائرًا نحو احتالل
صدارة الثنائيات
التي ّ
مرت
على برشلونة
(جوسيب الغو ــ
أ ف ب)

عودة قوية سجلها برشلونة
منذ بداية عام  2015جعلته
يلتهم الفرق األخرى دون
هوادة .عودة يقف خلفها
الساحر ليونيل ميسي ،وقد
كشفت مدى القوة التي
يشكلها مع شريكه في
الهجوم نيمار ،فيما بدأ لويس
سواريز الدخول في أجوائهما،
أما الصراع مع ريال مدريد فقد
وصل إلى ذروته
حسن زين الدين
ه ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــو س ـ ـ ـحـ ـ ــر ض ـ ـ ـ ـ ــرب مـ ــدي ـ ـنـ ــة
ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة ،وت ـ ـح ـ ــدي ـ ــدًا م ـل ـع ـب ـه ــا
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي «كـ ــامـ ــب ن ـ ـ ــو» ،ل ـي ـق ـلــب
كيانها وي ـحـ ّـول املـتــاعــب واألح ــزان
إلـ ــى انـ ـف ــراج ــات وأف ـ ـ ــراح؟ م ــا ال ــذي
ح ـص ــل ف ــي أقـ ــل م ــن ش ـه ــري ــن حـتــى
اسـتـعــاد ه ــذا املـلـعــب ألـقــه وزخـمــه؟
ك ـي ــف ت ـغ ـي ــرت األمـ ـ ـ ــور واألح ـ ـ ـ ــوال؟
ه ـ ـ ــذا ه ـ ــو الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال .ه ـ ـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال
الـ ــذي ي ـطــرحــه ك ـث ـيــرون م ــن عـشــاق
ال ـفــريــق ،ال ــذي ــن يـعـيـشــون اآلن قمة
فرحهم بالتأكيد ،وأيضًا كارهوه،
الذين ،في املقابل ،لم يعجبهم على
اإلطالق هذا التطور اإليجابي.
إذ ب ـعــد ال ـق ـيــل والـ ـق ــال ع ــن مـشــاكــل
ع ـم ـي ـق ــة ف ـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق ب ـ ــن امل ـ ـ ــدرب
لويس إنريكي والنجم األرجنتيني
ل ـ ـي ـ ــون ـ ـي ـ ــل مـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي واالحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
الـكـبـيــر لــرحـيــل «ل ـيــو» عــن صـفــوف
«الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاوغ ـ ـ ــران ـ ـ ــا» ،وبـ ـ ـع ـ ــد ت ـث ـب ـي ــت
الـعـقــوبــة عـلــى «ال ـبــرســا» بـحــرمــانــه
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــدات حـ ـت ــى ش ـ ـتـ ــاء ،2016
وبـ ـع ــد «الـ ــزوب ـ ـعـ ــة» اإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـتــي
اط ــاح ــت امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي أنــدونــي
زوبيزاريتا ،وما يمثله هذا األخير
م ــن ث ـقــل ف ــي الـ ـن ــادي ،وب ـع ــد إع ــادة
ُ
فتح ملف املـخــالـفــات الـتــي ارتكبت
ف ـ ــي صـ ـفـ ـق ــة الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع ال ـن ـج ــم
البرازيلي نيمار ،وبعد تراجع أداء
الفريق ونتائجه وحلوله في املركز
ال ـثــالــث مـبـتـعــدًا ع ــن غــريـمــه األزل ــي
ريال مدريد ،وبعد كل هذه الهموم
وامل ـش ــاك ــل ،إذ ب ــال ـص ــورة ال ـس ــوداء
ُ
ت ـم ـحــى م ـنــذ م ـط ـلــع ال ـع ــام ال ـجــديــد
ّ
وكأن شيئًا لم يكن.
ب ــن ن ـهــايــة ع ــام وب ــداي ــة آخـ ــر ،عــاد
ب ــرشـ ـل ــون ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـه ــاب ــه
الجميع .كأن برشلونة كان ينتظر
نـ ـه ــاي ــة ع ـ ـ ــام  2014الـ ـكـ ـئـ ـي ــب وم ــا
حمله مــن أح ــزان وك ــوارث ،ومـجــرد
حـلــول ال ـيــوم األول مــن  2015حتى
يفتح صفحة جـ ّـديــدة بـيـضــاء .راح
«البالوغرانا» مــذاك وحتى املباراة
األخـ ـ ـي ـ ــرة أم ـ ـ ــام ل ـي ـف ــان ـت ــي يـكـت ـســح
خ ـص ــوم ــه الـ ــواحـ ــد ت ـل ــو اآلخـ ـ ــر42 :
ه ــدف ــا م ـح ـص ـلــة ب ــرش ـل ــون ــة ف ــي 12
م ـبــاراة فــي كــل املـســابـقــات .يــا لهذا
الـ ــرقـ ــم! ع ـ ــادت األفـ ـ ـ ــراح إلـ ــى مـلـعــب
«كامب نو» ،وعادت معها مدرجاته
ترتدي أبهى الحلل وتعيش أحلى
الكرنفاالت.
ما الذي حصل ّ
وبدل كل املشهد؟
م ــا ح ـصــل أن الع ـبــا اس ـمــه لـيــونـيــل
ميسي عاد إلى سحره السابق بعد
ف ـت ــرة م ــن اخ ـت ـف ــائ ــه داخ ـ ــل قـمـقـمــه.
م ــا ح ـصــل أن «ل ـي ــو» ع ــاد لـهــوايـتــه
ب ــإط ــاح ــة امل ــدافـ ـع ــن ي ـم ـنــة وي ـس ــرة
بمكره الكروي الذي ال يضاهيه فيه
أح ــد .مــا حـصــل أن مـيـســي اسـتـعــاد
األيام الخوالي وألق األمس القريب
بـ ــان ـ ـطـ ــاقـ ــاتـ ــه ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة املـ ـمـ ـي ــزة
وأهدافه الغزيرة الرائعة.
م ــا ح ـصــل أن ال ـت ـنــاغــم ب ــن مـيـســي

ون ـي ـم ــار وصـ ــل إلـ ــى ذروت ـ ـ ــه ،وه ــذا
م ـ ــا كـ ـ ــان ي ـط ـم ــح إل ـ ـيـ ــه ك ـ ــل م ـ ــن فــي
بــرش ـلــونــة ل ــرؤي ــة ال ـث ـنــائــي ال ـقــاتــل،
ح ـي ــث وصـ ــل عـ ــدد أه ــداف ـه ـم ــا مـعــا
حتى الجولة املاضية إلى  43هدفًا
في الــدوري اإلسباني ،وهــو األكبر
على املستوى املحلي متفوقًا على
الثنائي في ريال مدريد :البرتغالي
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو وال ـفــرن ـســي
ك ــري ــم ب ـنــزي ـمــا ( 40ه ــدف ــا) ،وكــذلــك

استعاد ميسي سحره ً
وبات يشكل ثنائيًا قاتال
مع نيمار

على املستوى األوروبي.
فــي حقيقة األم ــر مــا يـقــدمــه ميسي
ونـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــار اآلن هـ ـ ــو مـ ـتـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــرة
لناحية الجمالية في األداء والقدرة
الـعــالـيــة عـلــى الـتـسـجـيــل والـتـنــاغــم
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،ل ـي ـش ـك ــا ح ــالـ ـي ــا ث ـن ــائ ـي ــا
مــرع ـبــا ي ـب ــدو س ــائ ــرًا ن ـحــو اح ـتــال
ص ــدارة الـثـنــائـيــات الـتــي م ـ ّـرت على
برشلونة ،بمن فيها ثنائية ميسي
والسويدي زالتان إبراهيموفيتش،

الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ــم ي ـ ـشـ ــأ املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـس ــاب ــق
ل ـل ـبــرســا ،جــوس ـيــب غ ــواردي ــوال ،أن
يكتب لها العمر املــديــد ،أو ثنائية
ال ـن ـج ـمــن ال ـب ــرازي ـل ــي رونــالــدي ـن ـيــو
وال ـكــام ـيــرونــي صــامــويــل إي ـت ــو ،أو
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي رومـ ــاريـ ــو وال ـب ـل ـغ ــاري
هريستو ستويتشكوف.
لكن األمور يبدو أنها متجهة أبعد
مــن ذلــك فــي «الـبــرســا» نحو ثالثية
ف ـتــاكــة م ـكـ ّـونــة إض ــاف ــة إل ــى مـيـســي
ونيمار مــن األوروغــوايــانــي لويس
سـ ــواريـ ــز م ــع بـ ــدء األخـ ـي ــر اع ـت ـيــاد
أجــواء فريقه الجديد والــدخــول في
املـنـظــومــة الـبــرشـلــونـيــة ،وقــد سجل
ه ــدف ــا م ـم ـيــزًا ف ــي املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة
أمام ليفانتي.
ه ـ ــذا الـ ـث ــاث ــي فـ ــي ب ــرش ـل ــون ــة ب ــات
ُيطلق عليه «( »MSNالحرف األول
م ــن اس ـ ــم ك ــل واحـ ـ ــد مـ ـنـ ـه ــم) ،فـيـمــا
ُيطلق « »BBCعلى الثالثي القوي
ل ـل ـغ ــري ــم ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد امل ـ ـكـ ـ ّـون مــن
ال ـبــرت ـغــالــي كــري ـسـتـيــانــو رون ــال ــدو
والفرنسي كريم بنزيما والويلزي
غــاريــث بــايــل .الـثــاثــي األول تـفـ ّـوق
مطلع الـعــام ،لكن
على الثاني منذ ّ
هذا األخير من املتوقع أن يستعيد
عــافـيـتــه ســريـعــا »MSN« .و»»BBC
ه ـم ــا عـ ـن ــوان امل ــرح ـل ــة ال ـق ــادم ــة مــن
«الليغا» .الـفــارق اآلن نقطة واحــدة
ف ـق ــط مل ـص ـل ـحــة امل ـل ـك ــي ف ــي صـ ــدارة
ال ـب ـط ــول ــة« .إل كــاس ـي ـكــو» ال ـق ــادم،
عـلــى ملعب «كــامــب ن ــو» ،بــات على
األب ـ ـ ـ ـ ــواب ف ـ ــي شـ ـه ــر آذار الـ ـ ـق ـ ــادم.
ّ
فلنستعد أليــام إسبانية سنعيش
فيها ،ال شك ،عجائب الكرة.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )24

إيطاليا (المرحلة )24

ألمانيا (المرحلة )22

فرنسا (المرحلة )26

 الجمعة:خيتافي × إسبانيول ()21,45

 الجمعة:يوفنتوس × أتاالنتا ()21,45

 السبت:برشلونة × ملقة ()17,00
قرطبة × فالنسيا ()19,00
أتلتيكو مدريد × امليريا ()21,00
دي ـب ــورت ــو ال ك ــورون ـي ــا × س ـل ـتــا فيغو
()23,00

 السبت:سمبدوريا × جنوى ()21,45

 الجمعة:ش ـت ــوت ـغ ــارت × ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد
()21,30

 الجمعة:نيس × موناكو ()21,30

 األحد:ريال سوسييداد × إشبيلية ()13,00
أتلتيك بلباو × رايو فاييكانو ()18,00
فياريال × ايبار ()20,00
التشي × ريال مدريد ()22,00
 االثنين:ليفانتي × غرناطة ()21,45

 األحد:فيرونا × روما ()16,00
إمبولي × كييفو ()16,00
التسيو × باليرمو ()16,00
ميالن × تشيزينا ()16,00
بارما  -اودينيزي ()16,00
فيورنتينا × تورينو ()21,45
 االثنين:نابولي × ساسوولو ()20,00
كالياري × إنتر ميالنو ()22,00

 السبت:شالكه × فيردر بريمن ()16,30
فرايبورغ × هوفنهايم ()16,30
م ــاي ـن ـت ــس × ايـ ـنـ ـت ــراخ ــت ف ــران ـك ـف ــورت
()16,30
أوغسبورغ × باير ليفركوزن ()16,30
بادربورن × بايرن ميونيخ ()16,30
كولن × هانوفر ()19,30
 األحد:هــامـبــورغ × بــوروسـيــا مونشنغالدباخ
()16,30
فولسبورغ × هيرتا برلني ()18,30

 السبت:باريس سان جيرمان × تولوز ()18,00
باستيا × ليل ()21,00
كاين × لنس ()21,00
إيفيان × لوريان ()21,00
رين × بوردو ()21,00
 األحد:غانغان × مونبلييه ()15,00
ليون × نانت ()18,00
ريمس × متز ()18,00
سانت اتيان × مرسيليا (.)22,00
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يوروبا ليغ

اخبار رياضية

نابولي يقترب من دور
الـ 16لـ«يوروبا ليغ» وروما يعاني
نتائج متوقعة ،وأخرى مخيبة ،لبعض
م ـبــاريــات ذه ــاب دور ال ـ ــ 32مــن بطولة
«ي ـ ــوروب ـ ــا ل ـ ـيـ ــغ» .وك ـ ــان ف ـ ــوز نــابــولــي
اإليـ ـط ــال ــي وإفـ ــرتـ ــون االن ـك ـل ـي ــزي على
مستضيفهما طــرابــزون سبور التركي
 0-4ويونغ بويز السويسري  1-4تواليًا،
هو األبرز ،لقطعهما خطوة كبيرة نحو
الدور املقبل.
في املـبــاراة األول ــى ،قــدم نابولي عرضًا
م ـم ـي ـزًا خ ـ ــارج قـ ــواعـ ــده وخ ـ ــرج ف ــائ ـزًا
بــربــاع ـيــة نـظـيـفــة سـجـلـهــا ال ـبــرازي ـلــي
هـنــريـكــي ( )6واألرج ـن ـت ـي ـنــي غــونــزالــو
هـيـغــوايــن ( )20ومــانــولــة غــابـيــاديـنــي
( )27والكولومبي دوف ــان زابــاتــا (،)90
ً
ف ـض ــا ع ــن إض ــاع ــة الـبـلـجـيـكــي درايـ ــز
ميرتنز ركلة جزاء في الدقيقة .85
وأعرب هيغواين عن فرحته بهذا الفوز
ال ـك ـب ـيــر ع ـبــر صـفـحـتــه الــرس ـم ـيــة على
مــوقــع الـتــواصــل اإلجتماعي «تويتر»،
مؤكدًا أن السبب وراء تحقيق فريقه هذا
االنتصار الكبير هو «الدخول الى أرض
امللعب بالعقلية الصحيحة ،واستمرار
التركيز لـ 90دقيقة».
أما في املباراة الثانية ،فقد حقق إفرتون
ف ــوزًا كبيرًا بفضل البلجيكي روميلو
لوكاكو الذي سجل ثالثية في الدقائق
( 24و 39و ،)58وأض ـ ـ ــاف االي ــرل ـن ــدي
شـيـمــوش ك ــومل ــان ال ـه ــدف اآلخـ ــر (،)28
ف ــي م ـ ـبـ ــاراة كـ ــان ي ــون ــغ ب ــوي ــز ال ـب ــادئ
بالتسجيل فيها عبر الفرنسي غيوم
ه ـ ــوارو ( )10الـ ــذي أضـ ــاع أي ـضــا ركـلــة
جزاء ( )64تسبب فيها جون ستونز ،ما
أدى الى طرده.
ب ـ ــدوره ،سـقــط رومـ ــا االي ـطــالــي ف ــي فخ
الـتـعــادل مــع ضيفه فـيـيـنــورد روت ــردام
الهولندي  .1-1وفشل «ذئاب العاصمة»
في استغالل عاملي االرض والجمهور
على أكمل وجه من أجل تحقيق نتيجة
مطمئنة تخوله خــوض مـبــاراة االيــاب
الخميس املقبل بارتياح كبير وتعزيز
حظوظه بمواصلة مشواره في البطولة
الوحيدة املتبقية أمامه إلنقاذ موسمه،
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وذل ــك رغ ــم تقدمه فــي الدقيقة  22عبر
ال ـعــاجــي جـيــرفـيـنـيــو بـعــد ت ـمــريــرة من
اليوناني فاسيليس تروسيديس .لكن
شباكه اهتزت في الشوط الثاني بهدف
للتركي كولني ريتشاردز الــذي سقطت
الكرة أمامه بعدما ارتدت من العارضة
إثر رأسية من ليكس ايمرز فتابعها في
الشباك (.)55
وسبقت امل ـبــاراة أح ــداث مثيرة للجدل
من جانب جماهير فيينورد التي دخلت
فــي مـصــادمــات مــع الشرطة اإليطالية،
لـ ـت ــوق ــف ال ـ ـشـ ــرطـ ــة  22م ـ ــن مـشـجـعــي
ف ـي ـي ـنــورد ب ـعــد أحـ ـ ــداث ال ـش ـغــب .وق ــال
عمدة مدينة رومــا إيغناسيو مارينو،

عبر تــويـتــر« :ه ــذا العنف غير مقبول.
قــدمــت شـكــوى وطلبت تفسيرًا للناس
الذين ينبغي أن يهتموا بالنظام العام
في هذه املدينة» .وذكرت وسائل اإلعالم
اإليطالية أن الـشــرطــة تدخلت لتهدئة
مجموعة مــن املشجعني الــذيــن أث ــاروا
الشغب تحت تأثير الكحول واشتبكوا
مع مشجعي روما ،لكن ّردهم كان بإلقاء
الزجاجات على الشرطة.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ت ـ ـع ـ ـقـ ــدت مـ ـهـ ـم ــة ايـ ـن ــده ــوف ــن
الـهــولـنــدي بخسارته على أرض ــه أمــام
زينيت سان بطرسبورغ  ،1-0الروسي
بهدف سجله البرازيلي هالك (.)63
وقـ ــاد ال ـهــول ـنــدي ب ــاس دوسـ ــت فــريـقــه

ف ــول ـس ـب ــورغ األملـ ــانـ ــي الـ ــى فـ ــوز مــريــح
على ضيفه سبورتينغ البرتغالي ،0-2
سجلهما بتسجيله هدفي املـبــاراة في
الدقيقتني  46و.63
كذلك عــاد اتلتيك بلباو االسـبــانــي من
ملعب مضيفه تــوريـنــو بـتـعــادل ثمني
 ،2-2سجل ل ــأول إيـنــاكــي ولـيــامــز ()9
وك ــارل ــوس غــوربـيـغــي ( ،)73ولـلـثــانــي
األرجنتيني ماكسي لوبيز ( 18و.)42
واس ـت ـغــل دنـبــروبـتــروفـســك االوك ــران ــي
عــامـلــي االرض والـجـمـهــور عـلــى أكمل
وج ــه ب ـفــوزه عـلــى ضيفه اوملـبـيــاكــوس
ال ـيــونــانــي  ،0-2سـجـلـهـمــا ال ـجــورجــي
جــابــا كــانـكــافــا ( )50وروس ـ ــان روت ــان
(.)54
فــي امل ـقــابــل ،خـســر ال ـب ــورغ الــدنـمــاركــي
أم ـ ــام ضـيـفــه ك ـل ــوب ب ـ ــروج الـبـلـجـيـكــي
 .0-1س ـج ــل ل ـل ـف ــائ ــز مـ ــامـ ــادو اوالري
( )25واالس ــرائ ـي ـل ــي ل ـي ــور ري ـفــاي ـلــوف
( )29وكينيث بيترسون ( 61خطأ في
مرماه) ،وللثاني نيكالس هيلينيوس
( 71من ركلة جزاء).
وفاز إشبيلية االسباني على بوروسيا
مــونـشـنـغــادبــاخ األمل ــان ــي  ،0-1سجله
فيسنتي ايبورا ( .)70كما فاز ليفربول
االن ـك ـل ـيــزي ع ـلــى بـشـيـكـطــاش الـتــركــي
 0-1أيـ ـض ــا ،س ـج ـلــه اإليـ ـط ــال ــي م ــاري ــو
بالوتيللي من ركلة جزاء ( .)85وتعادل
تــوت ـن ـهــام االن ـك ـل ـي ــزي م ــع فـيــورنـتـيـنــا
االي ـط ــال ــي  .1-1س ـجــل ل ـ ــأول روب ــرت ــو
س ــول ــدادو ( ،)6ولـلـثــانــي األرجـنـتـيـنــي
خوسيه ماريا باسانتا (.)36
وفـ ـ ــي ب ــاق ــي املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ،فـ ـ ــاز أي ــاك ــس
امستردام الهولندي على ليجيا وارسو
البولوني  ،0-1وغانغان الفرنسي على
دينامو كييف االوكراني  ،1-2وفياريال
االس ـبــانــي عـلــى ســالــزبــورغ النمسوي
 .1-2وانـ ـتـ ـه ــت امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة بـ ــن سـلـتـيــك
االسكوتلندي وانتر ميالنو االيطالي
بالتعادل اإليجابي  ،3-3وبني أندرلخت
البلجيكي وديـنــامــو موسكو الروسي
بالتعادل السلبي .0-0

تأهل فتيات لبنان في كأس العرب

تأهل منتخب لبنان للفتيات دون  17سنة بكرة
القدم إلى الــدور نصف النهائي من كأس العرب
بعد اكتساحه نظيره القطري املضيف  0-7على
ملعب حمد الكبير ضمن منافسات املجموعة
األولى من البطولة.
وسجلت حال غالييني هدفني في أول  17دقيقة.
وأضافت قائدة املنتخب غابريال شرفان الهدف
الثالث ،قبل أن تعود غالييني وتضيف الهدف
الثالث الشخصي لها ( )32لينتهي الشوط األول
 ٠ - ٤للبنان.
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،واص ــل املـنـتـخــب اللبناني
سيطرته على الـلـقــاء ،وأضــافــت سميرة عوض
الهدف الخامس ،قبل أن ترفع غابريال شرفان
ال ـغ ـلــة بـتــوقـيـعـهــا ع ـلــى ال ـه ــدف الـ ـس ــادس ()64
مـحـقـقــة الـثـنــائـيــة ،لتختتم بـعــدهــا آي ــة ال ـجــردي
مهرجان األهداف بتسجيلها الهدف السابع في
الدقيقة .75
وت ـصــدر منتخب لـبـنــان مـجـمــوعـتــه بــرصـيــد 4
ن ـقــاط ،مـتـقــدمــا عـلــى جـيـبــوتــي ب ـفــارق األه ــداف
ويرافقه إلى نصف النهائي ،فيما خرج املنتخب
القطري من البطولة.
ويــواجــه لبنان فــي نصف النهائي الــذي سيقام
غدًا السبت الخاسر من مباراة الجزائر وفلسطني
اللذين تأهال عن املجموعة الثانية.

فوز بيبلوس على هومنتمن

فاز فريق بيبلوس على ضيفه هومنتمن بفارق
 15نقطة  79-94على ملعب قرية الرئيس ميشال
سليمان فــي خـتــام املــرحـلــة الخامسة إيــابــا من
بطولة لبنان في كرة السلة.
وك ـ ـ ـ ــان أف ـ ـضـ ــل مـ ـسـ ـج ــل ف ـ ــي املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة الع ــب
هومنتمن األمـيــركــي رش ــاد ماكنتس برصيد
 34نقطة ،وأض ــاف مواطنه مايكل فــرايــزر 25
نقطة و 16كرة مرتدة ،وجيمي سالم  11نقطة
و 3متابعات.
وفي الفريق الفائز ،كان األميركي جاي يونغبالد
رات ـك ــو ف ـ ــاردا األف ـض ــل بــرصـيــد  21نـقـطــة لكل
منهما مع  4متابعات ومثلها تمريرات حاسمة
لألول و 6كرات مرتدة للثاني ،ومازن منيمنة 16
نقطة.
وتـفـتـتــح املــرحـلــة ال ـســادســة ال ـيــوم الـجـمـعــة عند
ال ـســاعــة  17:50ب ـم ـبــاراة تـجـمــع ب ــن الشانفيل
والتضامن الزوق في ديك املحدي.

أصداء عالمية

سقط روما في
فخ التعادل مع
فيينورد 1-1

تغلب إفرتون على
يونغ بويز  0-4رغم
إضاعته ركلة جزاء
العبو نابولي يحتفلون بأهدافهم في مرمى طرابزون سبور (أ ف ب)

الكرة األفريقية

تونس بعد المغرب أمام محكمة التحكيم ضد «الكاف»
ت ـقــدم االت ـح ــاد الـتــونـســي ل ـكــرة الـقــدم
بــاس ـت ـئ ـنــاف أم ـ ــام مـحـكـمــة الـتـحـكـيــم
الرياضي ضد العقوبات التي فرضها
عليه نظيره األفريقي خالل كأس أمم
أفــريـقـيــا األخ ـي ــرة ،بـحـســب مــا أعلنت
املحكمة.
وك ـ ــان االت ـ ـحـ ــاد ال ـت ــون ـس ــي قـ ــد ات ـهــم
االت ـحــاد األفــريـقــي (ال ـك ــاف) بالتحيز
بعد خ ــروج منتخبه مــن ربــع نهائي
ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي اس ـت ـضــاف ـتـهــا غينيا
االسـ ـت ــوائـ ـي ــة م ـط ـل ــع ال ـ ـعـ ــام الـ ـج ــاري
باحتساب ركـلــة ج ــزاء غير صحيحة
ألصحاب األرض.
ورد االتـ ـ ـح ـ ــاد األف ــريـ ـق ــي ب ـع ـقــوبــات

بــال ـج ـم ـلــة ع ـل ــى االت ـ ـحـ ــاد ال ـتــون ـســي،
فــأوقــف رئيسه وديــع الـجــريء عــن أي
ن ـشــاط أفــري ـقــي وأم ـه ــل تــونــس حتى
 31آذار لـتـقــديــم اع ـت ــذار تـحــت طائلة
اسـتـبـعــادهــا مــن نسخة  2017لكأس
األمم األفريقية ،كما غرمها بمبلغ 50
ألف يورو بسبب اعتراضات العبيها
بعد امل ـبــاراة املــذكــورة ،بــاإلضــافــة الى
تحميلها نـفـقــات األضـ ــرار فــي ملعب
باتا.
واحـتـســب الـحـكــم راج ـي ـنــدر أبــاســارد
سـ ـيـ ـش ــورن مـ ــن م ــوريـ ـشـ ـي ــوس رك ـل ــة
جزاء وهمية لغينيا االستوائية حني
اع ـتــرض املــدافــع حـمــزة املـثـلــوثــي كــرة

مــن أم ــام إيـفــان ب ــوالدو ال ــذي وقــع في
منطقة الـجــزاء ،فسجل منها خافيير
ب ــالـ ـب ــوا هـ ـ ــدف ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل فـ ــي ال ــوق ــت
الـضــائــع وف ــرض الـتـمــديــد ،ثــم أضــاف
هو نفسه هدفًا ثانيًا في الدقيقة .102
وأوق ـ ـ ـ ــف االت ـ ـح ـ ــاد األفـ ــري ـ ـقـ ــي الح ـق ــا
راج ـ ـي ـ ـنـ ــدر اب ـ ــاس ـ ــارد  6أش ـ ـهـ ــر ب ـعــد
اجتماع استثنائي للجنة الحكام في
االتحاد القاري.
وأك ـ ـ ــد ال ـ ـ ـجـ ـ ــريء ،ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـق ــال مــن
منصبه في لجنة املسابقات باالتحاد
األفريقي ،أنه لن يعتذر حتى وإن كلفه
األمـ ــر االس ـت ـقــالــة م ــن مـنـصـبــه ،وق ــال
مستغربًا «كيف تظلمني وأعتذر؟».

ويـ ــأتـ ــي لـ ـج ــوء ت ــون ــس إل ـ ــى مـحـكـمــة
ال ـت ـح ـك ـيــم ب ـع ــد ث ــاث ــة أيـ ـ ــام ف ـق ــط مــن
ح ــدوث أم ــر مـمــاثــل م ــن امل ـغ ــرب ال ــذي
ت ـع ــرض ل ـع ـقــوبــات أك ـث ــر ق ـس ــوة بعد
اع ـتــذاره عــن عــدم استضافة البطولة
الـ ـق ــاري ــة امل ــاض ـي ــة خ ــوف ــا م ــن تـفـشــي
فيروس «إيبوال».
وعوقب املغرب بحرمانه من املشاركة
في النسختني املقبلتني لكأس األمــم،
ك ـمــا فـ ــرض ع ـل ـيــه االتـ ـح ــاد األفــري ـقــي
غ ــرام ــة م ــال ـي ــة ق ــدره ــا م ـل ـي ــون دوالر
ودفع  8.05ماليني يورو ( 9.12ماليني
دوالر) لتعويض أض ــرار تسبب بها
لالتحاد وشركائه.

ألكانتارا على طريق العودة

تلقى بــايــرن ميونيخ األملــانــي نبأ س ــارًا بعودة
اإلسـبــانــي تـيــاغــو ألـكــانـتــارا إل ــى الـتـمــاريــن بعد
خ ـضــوعــه لـعـمـلـيــة جــراح ـيــة ف ــي رك ـب ـتــه خــال
تشرين األول املــاضــي ،وذلــك بحسب مــا أعلن
النادي البافاري.
ورك ــض الع ــب الــوســط الــدولــي الـبــالــغ  23عامًا
ملــدة ســاعــة قبل أن يــدخــل إلــى صــالــة التمارين
لــان ـض ـمــام إلـ ــى امل ـص ــاب ــن اآلخـ ــريـ ــن ،مــواط ـنــه
خافي مارتينيز والقائد فيليب الم ،املبتعدين
عــن املــاعــب منذ فـتــرة طويلة بسبب اإلصــابــة
أيضًا.
وكان ألكانتارا في إسبانيا ،حيث خضع لعملية
إعادة تأهيل قبل العودة إلى ميونيخ لالنضمام
مجددًا إلى فريقه الذي لم يعط أي معلومات عن
موعد عودة العب برشلونة السابق إلى املالعب
واملباريات.

ً
فيغو يقترح موندياال بـ  48منتخبًا

أدل ــى نـجــم مـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــال ال ـســابــق ،لــويــس
فـيـغــو ،امل ــرش ــح لــرئــاســة االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
الـقــدم (فـيـفــا) ،بــاقـتــراحــات يــرغــب فــي تنفيذها
بحال انتخابه رئيسًا.
ومن اقتراحات فيغو زيادة عدد املشاركني في
املــونــديــال مــن  32منتخبًا إلــى  48وإقــامـتــه في
قارتني مختلفتني في الوقت عينه.
كذلك اقترح فيغو إمكانية طرد الالعبني لفترة
مـ ـح ــددة ب ـح ــال ال ـت ــاس ــن م ــع ال ـح ـك ــام وإن ـه ــاء
للعقوبة الثالثية (ط ــرد وركـلــة ج ــزاء وايـقــاف)
وتوسع في تطبيق تكنولوجيا خط املرمى.
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الكرة اللبنانية

النجمة والتضامن اليوم
واألخير يستضيف المتصدر غدًا
صيدا عند الساعة  .15.30لقاء يحمل
ذكريات مباريات الذهاب حني عادل
الـنـجـمــة فــي الــدقـيـقــة  100م ــن الـلـقــاء
الذي انتهى  1 - 1في صور .ويستعيد
ال ـن ـج ـم ــة الع ـب ـي ــه ال ـت ــون ـس ــي ح ـمــدي
املـبــروك ومحمد حـمــود ،اللذين غابا
عن اللقاء املاضي أمام اإلخاء األهلي
عاليه بسبب اإليقاف.
ويـسـتـكـمــل األسـ ـب ــوع ال ـس ـبــت بـثــاث
م ـ ـبـ ــاريـ ــات ،ف ـي ـل ـع ــب ال ـ ـسـ ــام زغ ــرت ــا
ال ـ ـتـ ــاسـ ــع بـ ـ ـ ـ  13نـ ـقـ ـط ــة مـ ـ ــع ض ـي ـفــه
ال ـص ـفــاء ال ـخــامــس بـ ـ  23نـقـطــة ،على
ملعب املرداشية عند الساعة .14.15
ويــدخــل ال ـســام ال ــى الـلـقــاء متسلحًا
بـمـعـنــويــات مــرتـفـعــة بـعــد تــأهـلــه الــى
دور امل ـج ـمــوعــات ف ــي ك ــأس االت ـح ــاد
اآلس ـي ــوي ،لـكـنــه سـيـكــون أم ــام مهمة
ّ
ضبط جمهوره املتفلت في املباريات.
وي ـع ــود ال ــى ال ـص ـفــاء ح ــارس ــه مـهــدي
خليل بعد انتهاء إيقافه.

عبد القادر سعد
ي ـ ـعـ ــاود ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـن ــان ــي ن ـشــاطــه
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ف ـ ــي ح ـ ــال س ـ ـمـ ــاح ال ـ ـظـ ــروف
املناخية بذلك ،مع انطالق منافسات
األس ـب ــوع ال ـســابــع عـشــر م ــن الـ ــدوري
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،حـيــث تستمر

هل يكرر العب ومدرب
األنصار السابق جمال طه ما فعله
مالك حسون؟
املنافسة على جميع املــراكــز ،فــي ظل
احتدام الصراع على اللقب والهروب
من الهبوط.
ويفتتح األسبوع اليوم بلقاء النجمة
ص ــاح ــب امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث بــرص ـيــد 31
ن ـق ـط ــة مـ ــع ض ـي ـف ــه ال ـت ـض ــام ــن ص ــور
العاشر برصيد  13نقطة على ملعب

نتائج اللوتو اللبناني
6 42 33 25 23 14 9
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب ال ـل ــوت ــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1276وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 42 - 33 - 25 - 23 - 14 - 9 :الرقم
اإلضافي6 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1.665.956.556ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1.665.956.556 :ل .ل.
¶ امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة (خ ـم ـســة أرقـ ـ ــام م ــع الــرقــم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة: 52.248.960ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة33 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1.583.302 :ل .ل.¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـم ــة الـ ـج ــوائ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 52.248.960ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1101 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 47.456 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 ق ـي ـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـســب املــرت ـبــة: 146.736.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 18.342 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املـبــالــغ املـتــراكـمــة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 691.962.888 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 373.137.214 :ل .ل.
وسمت التذكرة الرابحة في فيديو ستار زغرتا
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1276وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح68865 :
¶ الجائزة االولى:
 قيمة الجوائز اإلجمالية 28.190.755 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقــة 28.190.755 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8865 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.865 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.65 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :

خسر شباب الساحل أمام األنصار ذهابًا  2ـ ( 3عدنان الحاج علي)

كـ ـم ــا ي ـل ـع ــب غ ـ ـ ـدًا الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـغ ــازي ــة
السابع ب ـ  17نقطة مــع ضيفه النبي
شيت الثامن ب ـ  17نقطة على ملعب
كفرجوز في التوقيت عينه .ويخوض
ال ـف ــري ـق ــان ال ـل ـق ــاء ب ـع ــد ف ــوزه ـم ــا فــي
املــرحـلــة املــاضـيــة ،وبــالـتــالــي فــإن فوز
أحدهما سيضعه في املنطقة الدافئة
الى حد كبير.
ويـلـعــب عـنــد ال ـســاعــة  ،15.00اإلخ ــاء
األهـلــي عاليه األخـيــر ب ـ  10نـقــاط مع
العهد املتصدر بـ  35نقطة على ملعب
بحمدون .وتعتبر املباراة صعبة على
ال ـط ــرف ــن كـ ــون ال ـع ـهــد سـيـسـعــى الــى

طرابلس الرابع بـ  27نقطة على ملعب
بــرج حمود عند الساعة  .14.15كما
يلعب األنـصــار الوصيف بـ  32نقطة
مع الساحل السادس بـ  19نقطة على
مـلـعــب ب ـي ــروت ال ـب ـلــدي عـنــد الـســاعــة
 .15.30وهـ ــي م ــواج ـه ــة ج ــدي ــدة بني
الع ــب ســابــق فــي األن ـصــار هــو مــدرب
الساحل جمال طه و«األخضر» ،علمًا
بأن مواجهة مماثلة حصلت األسبوع
املــاضــي بــن مــالــك حـســون واألنـصــار
وانتهت لصالح حسون بفوز فريقه
ال ـغــازيــة  .0 - 1ويـغـيــب عــن األنـصــار
العبه أمير الحاف بسبب اإليقاف.

التمسك بالصدارة الغالية ،في حني
أن اإلخ ـ ــاء ف ــي مـهـمــة م ـغ ــادرة املــركــز
األخـيــر إذا خدمته النتائج األخ ــرى.
لـكــن مشكلة اإلخ ــاء تبقى فــي سلوك
ج ـمــاه ـيــره ال ــذي ــن ي ـك ـ ّـب ــدون فــريـقـهــم
الخسائر املالية نتيجة تصرفاتهم،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـ ـت ـ ـعـ ــرض مـ ـعـ ـه ــا ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
ل ـع ـقــوبــات مــال ـيــة م ــن االتـ ـح ــاد ،وهــو
مــا يـفــرض على إدارة اإلخ ــاء جهودًا
مضاعفة لضبط الجمهور.
ويختتم األسـبــوع األح ــد بمباراتني،
األولـ ـ ـ ــى ت ـج ـم ــع ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ صــاحــب
امل ــرك ــز ق ـبــل األخـ ـي ــر ب ـ ـ  13ن ـق ـطــة مع
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أفقيا

ّ
نحاسي ألبولون –  -2مدينة سويسرية ّ – فرعون
 -1من عجائب الدنيا السبع كناية عن تمثال
مصري بنى هرم الجيزة األكبر –  -3خالف شراء – فنانة لبنانية –  -4شجر كثيف ملتف – هرب
من السجن – قرأ الكتاب بسرعة –  -5مدينة كندية بضاحية مونريال – ّ
حدد السكني –  -6سكان
ّ
أميركا األصليني – خزانات املاء في اآلالت البخارية –  -7خالف ليلي – حل العقدة –  -8وضع
خلسة – مجهر أو آلــة ُيستعان بها على رؤيــة ال ــذرات الصغيرة في األج ــزاء الدقيقة – خبيث
الرائحة –  -9حيوان أليف – جبل في لبنان الشمالي ُيعرف بالقرن –  -10رجل أعمال سعودي
مشهور ُي ّ
عد من أكبر املستثمرين في العالم

عموديًا
 -1قطع صــوف األغ ـنــام – عاصمتها نيودلهي –  -2جــزيــرة تابعة لــدولــة الـكــويــت – منبسط
واســع من األرض ُيــزرع بالنباتات واألشجار والخضروات –  -3شركة سويدية كبيرة ملعدات
اإلتصاالت السلكية والالسلكية النقالة – سقي النبات –  -4دخل وإيراد – حصان ْأس َود اللون
ّ
ّ
مدينة ومحافظة
–  -5طائر وهمي كبير – ّمن األزهار – رد على السؤال –  -6مقياس مساحة – ّ
تركية –  -7ضد خرج – لي – متشابهان –  -8دولة أوروبية – خشبة الحائك يلف عليه الثوب
–  -9شرح الدرس بدقة – بندقية ذات فوهتني –  -10إحدى جزر سليمان فيها هونيارا عاصمة
األرخبيل وميدان معارك ضارية في الحرب العاملية الثانية بني األسطولني األميركي والياباني

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1أحمد رامي –  -2لي – انني – لص –  -3اري – دن – عدن –  -4سانحة – ّ
شموا –  -5كم – جنادل
ّ
–  -6أرجوان –  -7داالمبر – ري –  -8روبن – نوت –  -9يجن – باكو –  -10األقحوان

عموديًا
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

ّ
 -1اإلسكندرية –  -2حيرام – أوج –  -3ين – البنا –  -4دا – حوران – ُ -5رندة – جم – أ أ –  -6أين –
جوبر –  -7من – شنار – ّ
بح – ّ -8
عمان – ناو –  -9لدود – روكا –  -10غصن الزيتون
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حل الشبكة الماضية :فانيا كابالن

ثقافة وناس 21
الجمعة  20شباط  2015العدد 2523

رحيل

مالك علولة ...الشاعر «البدوي» يعود إلى وهران
أوصى بأن يدفن
إلى جانب أخيه الكاتب
المسرحي عبد القادر
علولة ،الذي اغتيل
إبان العشرية السوداء.
ّ
والقاص
الشاعر
والناقد الجزائري انطفأ
قبل أيام خالل إقامة
أدبية في برلين،
بعد عقود أمضاها
في الكتابة والعمل
السياسي ،والمنفى
االختياري في باريس

باريس ــ محمد الخضيري
لم تمهل الحياة الشاعر الجزائري
مــالــك ع ـلــولــة ( 1937ـ  )2015إال 11
يومًا بعد رحيل طليقته آسية جبار.
ال ـش ــاع ــر الـ ـب ــدوي ك ـمــا أح ـ ـ ّـب تلقيب
نفسه ،انطفأ وهو يكتب خالل إقامة
أدب ـ ـيـ ــة فـ ــي بـ ــرلـ ــن ،ع ـل ــى أن ي ـ ــوارى
ال ـثــرى ال ـيــوم فــي وهـ ــران ،ب ـنــاء على
وص ـي ـتــه .أوصـ ــى صــاحــب «ت ـمــاريــن
ال ـ ـ ـحـ ـ ــواس» بـ ـ ــأن ي ــدف ــن إلـ ـ ــى جــانــب
أخـيــه الـكــاتــب املـســرحــي عـبــد الـقــادر
علولة ،الــذي اغتيل عــام  1994خالل
ال ـع ـش ــري ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء ال ـت ــي عــرفـتـهــا
الجزائر .انطفأ صاحب «مــدن» بعد
عـقــود أمـضــاهــا فــي الكتابة والعمل
الـسـيــاســي ،واملـنـفــى االخ ـت ـيــاري في
بــاريــس ب ــدءًا مــن ع ــام  .1967مــن قــرأ
لـ ـ ــه ،يـ ـتـ ـح ـ ّـدث عـ ــن ك ـت ــاب ــة م ـت ـط ـل ـبــة،
ولغة أصيلة وخاصة جـدًا .لم يكتب
ل ـل ـشــاعــر االن ـت ـش ــار كـطـلـيـقـتــه آسـيــا
جـ ـب ــار ،الـ ـت ــي رحـ ـل ــت ق ـب ــل أس ــاب ـي ــع،
وك ــان ــت مـمــن يـطـلــق عـلـيـهــم تسمية
«الخالدين» ،أي أعضاء «األكاديمية
الفرنسية».
كتب على نحو «سري» ،ولم تتعرف
إل ـ ـيـ ــه إال قـ ـل ــة نـ ـ ـ ـ ــادرة م ـ ــن األج ـ ـيـ ــال
الجديدة في بلده الجزائر والبلدان
ّ
امل ـغ ــارب ـي ــة ،ل ـك ــن مــواط ـن ـيــه ي ــدرك ــون
أن ــه مــن مــؤسـســي الـكـتــابــة الشعرية
ّ
فــي الـبـلــد .بــرغــم أن علولة درس في
واح ــدة مــن أرق ــى امل ــدارس الفرنسية
أي  l’école Normale supérieureفي
باريس ،وأن ّ
حبه كان كبيرًا لديدرو،
الــذي أنجز عنه أطــروحــة الــدكـتــوراه
في «السوربون» ،ظل هــواه للبادية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت سـ ـنـ ـيـ ـن ــه األولـ ـ ـ ـ ـ ــى.

ْ
«ع ـ ـ ُـروب ـ ــي» ح ـتــى الـ ـنـ ـخ ــاع ...انـتـمــاء
جاهر به ودافع عنه في الحياة وعبر
ش ـ ــذرات م ــن ال ـك ـتــابــة .ول ــد ف ــي قــريــة
عني الـبــرد ،التي تبعد بضعة أميال
عــن سـيــدي بلعباس .طفولة جعلت
قدميه ثابتتني في األرض برغم أنه
س ـي ـغ ــادره ــا ب ـعــد ذلـ ــك إلـ ــى وه ـ ــران.
مــديـنــة كــانــت خـطــوتــه األولـ ــى تجاه
الحداثة.
جـ ـ ــزائـ ـ ــر تـ ـل ــك املـ ــرح ـ ـلـ ــة امل ـض ـط ــرب ــة
س ـي ــاس ـي ــا فـ ــي خـ ـض ــم الـ ـنـ ـض ــال مــن
أجــل التحرر ،لم تمنع أبناء العائلة
الفقيرة من اللجوء إلى املدرسة التي
كانت حينها أداة للولوج إلى طبقات
اجتماعية أخرى.
أخ ـ ـ ــوه األك ـ ـبـ ــر عـ ـب ــد الـ ـ ـق ـ ــادر اخـ ـت ــار
امل ـس ــرح ،بينما وج ــد هــو نـفـســه في
الشعر .شــارك في املسيرات املطالبة

بــاالسـتـقــال وال ـح ــراك الشهير سنة
 .1957درس األدب فـ ــي «ج ــام ـع ــة
ال ـجــزائــر» قـبــل االن ـت ـقــال إل ــى فرنسا
حيث أعــد دك ـتــوراه عــن دي ــدرو .بعد
أربـعــة عقود مــن ذلــك ،وخــال تقديم
إعــادة إصــدار كتبه لــدى دار «بــرزخ»

الحفاظ على تاريخ الجزائر دفعه
إلى نشر كتب مختلفة عن الصورة
ّ
الجزائرية ،قال ساخرًا إنــه كان «في
حـمـلــة ش ـعــريــة» ،كـمــا لــو أن ــه يجيب
ّ
املروجة
على بروباغندا االستعمار
لالحتالل على أنه «حملة حضارية».
هــذا الوعي بــأن الشعر أداة للتغيير
ل ــم ي ــأت م ـتــأخ ـرًا .ه ــا ه ــو يـكـتــب عــام

 1966ف ــي ال ـع ــدد ال ـثــالــث م ــن مجلة
«أنـفــاس» املغربية ،مقدمًا نصوصه
الـشـعــريــة «مـ ــدن»« :أؤم ــن بشعر هو
أساسًا ثــوري .بشعر ُي ّ
غير الحياة».
التقديم حمل بيانًا ملا سيكتب فيما
بـعــد :نـهــايــة مـنـفــى الـشـعــر املـغــاربــي
امل ـك ـتــوب بــالـفــرنـسـيــة .الـقـطـيـعــة مع
دي ـمــاغــوج ـيــة ال ـش ـع ــراء الـتـقـلـيــد ّيــن
والشعر السهل« .أنفاس» التي مثلت
حينها واحـ ـدًا مــن أص ــدح األص ــوات
الـ ـث ــوري ــة والـ ـتـ ـح ــرري ــة فـ ــي ال ـث ـقــافــة
املغاربية ،نشرت ديوانه «مــدن» عام
.1969
بعدها بعشر سـنــوات ،نشر ديــوان
«مـ ـ ـ ــدن ،وأم ـ ــاك ـ ــن أخـ ـ ـ ــرى» ()1979
ل ـ ــدى دار «ك ــري ـس ـت ـي ــان بـ ــورجـ ــوا»
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة .وت ـ ـنـ ــاس ـ ـلـ ــت الـ ـكـ ـت ــب،
مـقــارعــة إلرث الـجــزائــر ،ك ـ «الـحــريــم
ال ـكــولــون ـيــالــي» ( )1981و»ووالئـ ــم
ّ
املـ ـنـ ـف ــى» ( .)2003الـ ـش ــاع ــر املـ ـق ــل
نـ ـش ــر أي ـ ـضـ ــا دواوي ـ ـ ـ ـ ــن «م ـق ــاي ـي ــس
ال ـ ــري ـ ــح» ( )1984و»ال ـ ـ ــول ـ ـ ــوج إل ــى
األجـ ـس ــاد» ( .)2003ال ـح ـف ــاظ عـلــى
تاريخ الجزائر دفعه إلى نشر كتب
م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن الـ ـ ـص ـ ــورة ،ك ــأي ـق ــون ــة
ّ
منسي للمدن الجزائرية.
لتاريخ
ب ـه ــذا ،ات ـخ ــذ امل ـك ــان جـ ــزءًا مـهـمــا من
العملية اإلبداعية والبحث الشعري
لــدى علولة ،الــذي استقر منذ نهاية
الستينات في باريس.
ق ـص ـي ــدت ــه ،ك ـم ــا يـ ـق ــول «ل ـ ــم ت ـك ــن إال
تساؤالت تدفع تجاه سؤال أساسي
ه ــو :لــم الـكـتــابــة فــي ه ــذا الـلـيــل الــذي
يحيطنا بالهشاشة األكبر؟» الختبار
العالم ،واالنتقال بني املنافي ،لترك
قصيدة هي صدى لكل هذه الحياة،
بني القرى واملدن ،وأماكن أخرى.

رقص

مالك العنداري :الدبكة في ركب الحداثة
على خشبة «مسرح
ّ
دوار الشمس»ّ ،
يقدم
ّ
المصمم والراقص
اللبناني عرضه «امرأة
تحت السطر» بإشراف
فني لعايدة صبرا.
عمل يحاول االبتعاد
عن االستعراض
التراثيّ ،
ليقدم لنا
قصة ّ
حب على
الطريقة «الضيعاوية»
بكل ما فيها من
كالسيكيات الفرجة
وحبكتها

منى مرعي
في عمله السادس رقصًا وتصميمًا،
يـقـ ّـدم مالك الـعـنــداري عرضًا بعنوان
«امـ ـ ـ ــرأة ت ـح ــت ال ـس ـط ــر» ي ـت ــراف ــق مــع
عزف حي لزياد األحمدية وباشراف
فـ ـن ــي لـ ـع ــاي ــدة ص ـ ـبـ ــرا .عـ ـل ــى خـشـبــة
«م ـ ـس ـ ــرح م ـ ــون ـ ــو» ،ح ـ ـ ـ ــاول امل ـص ـم ــم
والراقص اللبناني أن يوظف الرقص
الفولكلوري وتحديدًا الدبكة في حلة
ح ــداث ــوي ــة ت ـب ـت ـعــد ع ــن االس ـت ـع ــراض
ال ـ ـتـ ــراثـ ــي امل ـ ـع ـ ـهـ ــود وت ـ ـق ـ ـتـ ــرب أك ـث ــر
م ــن الـ ـس ــرد الـ ـ ــذي ال ي ـت ـع ــدى ُب ـع ـ َـدي
ـث ع ــن ل ـغ ــة مـخـتـلـفــة
ال ـج ـس ـ ِـد الـ ـب ــاح ـ ِ
وال ـس ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا امل ـت ـق ـش ـف ــة .ي ـقــدم
هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــرض ال ـ ــراق ـ ــص ق ـص ــة ف ـتــاة
فــي الحقبة العثمانية تقع فــي غــرام
ش ــاب ،عـلــى الـطــريـقــة «الـضـيـعــاويــة»
بكل ما فيها من كالسيكيات الفرجة
وحبكتها :الـحــب مــن الـنـظــرة األولــى
على حبل الغسيل ،دور النسوة وأهل
ال ـض ـي ـعــة ف ــي ث ـنــايــا ال ـق ـص ــة ،ه ــروب
الـشــاب مــن األتـ ــراك ،وق ــوع الـفـتــاة في
ال ـح ـم ــل ،م ـح ــاول ــة إجـ ـه ــاض فــاش ـلــة،
ً
عـ ـ ـ ــودة ال ـح ـب ـي ــب مـ ـحـ ـم ــا بـ ــاألمـ ــوال
ً
ل ـي ـك ـت ـشــف أن ل ــدي ــه ط ـ ـفـ ــا ،اع ـت ـق ــال
األتــراك ألهل الضيعة ،إغــراء الحبيب
ل ــأت ــراك ب ــامل ــال ،وإغ ـ ــراء االب ــن بــاملــال
والـ ـنـ ـه ــاي ــات الـ ـسـ ـعـ ـي ــدة .فـ ــي خـلـفـيــة
ك ــل ح ــدث ،تـظـهــر املـ ــرأة كـمــا ل ــو أنـهــا
العنصر املستضعف مــن قبل الرجل
رغم قوتها في مواقف كثيرة.
هذا النوع من القصص واملشاهد قد
ّ
يحول ما ُيعرف بمشهد كالسيكي إلى
مجموعة من الكليشيهات ،خصوصًا

ّ
ٌ
مشبع بحكايا
أن الجمهور اللبناني
أو مشاهد مماثلة أكــان عبر الــدرامــا
اللبنانية أو الكليبات الغنائية .وهنا
ت ـب ــدو مـهـمــة ال ـع ـن ــداري صـعـبــة منذ
البدء :أن يحافظ عبر الدبكة /التعبير
ال ـج ـســدي وع ـب ــر امل ـعــال ـجــة الــدرام ـيــة
عـلــى الـقـيـمــة الـكــاسـيـكـيــة لتفاصيل
قصته وينأى بها عن الكليشيهات.
ّ
املفارقة أن الـعـنــداري الــذي بحث عن
«ك ـ ـ ــودات» ج ـســديــة مـخـتـلـفــة لـلــدبـكــة
وق ـ ــع فـ ــي فـ ــخ ك ـل ـي ـش ـي ـهــات الـتـعـبـيــر
الجسماني .هكذا ،بدا عدد من املشاهد
مكررًا و déjà vuرغم محاوالت خجولة
لم تبلغ خواتيمها في إضفاء معنى
وب ـعــد آخ ــري ــن ل ــإي ـم ــاءات الـجـســديــة
ً
الخاصة بالدبكة .نذكر مثال مشهد
الخطوات األولى للطفل مع والدته أو
املشهد الــذي يلي إخفاؤه خلف حبل
الغسيل...
كـيــف نـعـ ّـبــر عــن ال ـح ــزن ،عــن مخاض
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوالدة ،وع ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات األول ـ ـ ــى
للرضيع بواسطة الدبكة؟ كيف يمكن
ل ـهــذا ال ـنــوع مــن الــرقــص الـجـمــاعــي -
الــذي يعتمد الـقــدم ركنًا أساسيًا في
ت ـحــديــد حــركــة ال ـج ـســد وعــاق ـتــه مع
بقعة فضاء ضيقة -أن يرسم لنا حياة
فرد بكل انفعاالتها؟
ليس ذلــك بمهمة سهلة وذل ــك خيار
يـح ـســب ل ـصــالــح امل ـص ـمــم وال ــراق ــص
الشاب .لكن ربما وجب على العنداري
أن يبحث أكـثــر فــي تـلــك األسـئـلــة من
دون اللجوء إلى التعبير الجسماني
كحل ملعظم مشاهده .عليه أن يجيب
فــي عــرضــه وإن جــزئـيــا عـلــى الـســؤال
التالي :هل من املمكن أن ّ
نحمل الدبكة

أب ـع ــادًا وس ـي ـمــات جـســديــة مختلفة؟
وكيف؟
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،أج ـ ــاد ال ـع ـن ــداري
اسـتـخــدام الـسـيـنــوغــرافـيــا واإلض ــاءة
وبعض األكسسوارات لصالح لحظات
فرجة ممتعة بعضها أضحك املشاهد
وأده ـش ــه رغ ــم وقـ ــوع بـعـضـهــا اآلخ ــر
م ـج ــددًا ف ــي ف ــخ الـكـلـيـشـيـهــات .وب ــدا
جليًا أن العرض ارتكز إلى العنداري
ً
وأداء :لعب األخير دور املهرج/
رقصًا
الــراقــص فــي آن معتمدًا على نمط الـ
 ،Burlesqueما أضفى دينامية حركية
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ف ــي ح ــن ب ـق ــي أداء بــاقــي
عناصر الـفــرقــة متوقعًا فــي تنميطه

الحي الذي ّ
ّ
قدمه
العزف
زياد األحمدية من العناصر األكثر
حساسية وجمالية في العرض

رغ ــم الـبــراعــة والـخـفــة الـلـتــن تمتعت
بهما رومي األسود (لعبت دور الفتاة
وأم الطفل) على سبيل املـثــال .كانت
املوسيقى التي قدمها زياد األحمدية
ف ـ ــي ع ـ ـ ــزف ح ـ ــي عـ ـل ــى الـ ـخـ ـشـ ـب ــة مــن
العناصر األكثر حساسية وجمالية
في العرض :موسيقى تحيل املشاهد
ع ـل ــى ت ـل ــك األنـ ــامـ ــل ال ـت ــي ت ـن ـقــر عـلــى
العود ،األكــورديــون ،الباص واإليقاع
بــرقــة وه ـ ــدوء ال ي ـخ ـلــوان م ــن إظـهــار
أحـ ــاس ـ ـيـ ــس م ـت ـن ــاق ـض ــة وم ـ ـتـ ــوتـ ــرة.
ّ
ذل ــك أن زي ــاد ك ــان دوم ــا يـعـيــد النغم
إلـ ـ ـ ــى بـ ـس ــاطـ ـت ــه األولـ ـ ـ ـ ـ ــى واألج ـ ـ ـمـ ـ ــل.
رغ ــم ص ـعــوبــة وت ـع ـق ـيــد ع ــزف بعض

امل ـق ـطــوعــات (م ــن ال ـنــاح ـيــة الـتـقـنـيــة)
الـتــي ألفها زي ــاد خصيصًا للعرض،
كــانــت املــوسـيـقــى تـنـتـقــل إل ــى مسمع
املـشــاهــد بانسيابية قــل مثيلها ،ما
زاد مــن صـعــوبــة عـمــل املـصـمــم مالك
العنداري الذي أراد أن يذهب بالدبكة
وال ـفــول ـك ـلــور إل ــى أم ــاك ــن ل ــم تبلغها
بعد أق ــدام الــراقـصــن وأجـســادهــم .إذ
ّ
تعود املشاهد والراقص معًا على أن
ترفق الدبكة بنمط موسيقي يعتمد
غــالـبــا اإلي ـق ــاع الـســريــع وآالت الـنـقــر.
وه ـ ــذا خ ـي ــار أي ـض ــا ي ـح ـســب لـصــالــح
البحث الــذي يقوم به العنداري نحو
اسـ ـتـ ـنـ ـب ــاط «كـ ـ ـ ـ ـ ــودات» م ـخ ـت ـل ـفــة فــي
الرقص الفولكلوري.
فــي كــل األح ـ ــوال ،يـبـقــى «امـ ــرأة تحت
السطر» مسودة عرض تحتاج مزيدًا
مــن الـبـحــث ال ــذي يـجــب أن يستكمله
ال ـع ـن ــداري م ــع ســائــر أع ـض ــاء الـفــرقــة
فــي إطــار نبش لغة جسدية مختلفة
تضفي على الفولكلور ّبعدًا مختلفًا
مــن جـهــة ،وتــوضــح وتـمــن اللحظات
ال ــدرامـ ـي ــة ل ـل ـق ـصــة وال ـ ـنـ ــأي ب ـه ــا عــن
الـكـلـيـشـيـهــات الـجـســديــة واملـشـهــديــة
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى .وهـ ــذا م ـخــاض ال
ب ــد ل ـص ــاح ــب الـ ـع ــرض أن ي ـخ ـت ـبــره.
ّ
ولـلـمـنــاسـبــة ،فـ ــإن ج ـه ــود ال ـع ـنــداري
ُ
ت ـح ـت ــرم رغـ ــم تـخـبـطـهــا ألن ـه ــا تنبئ
ـ اذا مـ ــا اس ـت ـك ـم ـلــت ـ بـ ـ ـ ــوالدة جـنــن
فولكلوري مغاير.
* «ام ـ ــرأة ت ـحــت ال ـس ـط ــر» 20:00 :م ـسـ ًـاء
حـ ـت ــى  22ش ـ ـبـ ــاط (ف ـ ـب ـ ــراي ـ ــر) ـ ـ ـ ـ «دوار
الشمس» (الطيونة ـ بيروت) ـ لالستعالم:
01/391290
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ميديا

على النت

فلسطين :إسرائيل تحتل المناهج بموافقة السلطة
ّ
غزة ــ عروبة عثمان
فــي زم ــن الـســوشــال مـيــديــا ،لــم يعد
الـفـلـسـطـيـنـيــون ي ـن ـت ـظــرون وســائــل
اإلع ـ ــام ل ــإض ــاءة ع ـلــى قـضــايــاهــم
ّ
قضيتهم
الحساسة املرتبطة بصلب
املركزية .وجدوا في ً مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي فـسـحــة واف ــرة لتظهير
ّ
حنقهم على الخط السياسي الذي
س ـط ـي ـن ـيــة،
ت ـن ـت ـه ـجــه ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـ ّ
وخ ـص ــوص ــا حـيـنـمــا ي ـت ـعــلــق األم ــر
ب ـت ـم ــري ــر ل ـغ ـت ـه ــا االنـ ـه ــزامـ ـي ــة إل ــى
األجيال الناشئة .صفحة من منهاج
الـتــربـيــة الــوطـنـيــة لـلـصــف الـتــاســع،
ك ــان ــت ك ـف ـي ـل ــة ب ــإشـ ـع ــال ّالـ ـح ــرائ ــق
االف ـت ــراض ـي ــة ،ال سـ ّـي ـمــا أن ـه ــا تضم
سلخًا صارخًا لفلسطينيي الداخل
ّ
األصلية.
املحتل عن هويتهم
ّ
تصدر تلك الصفحة عنوان ممجوج
م ـ ـعـ ــزول عـ ــن واق ـ ـ ــع الـفـلـسـطـيـنـيــن

ال ـ ــرازح ـ ــن ت ـح ــت وط ـ ــأة ال ـل ـح ـتــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي« :الـفـلـسـطـيـنـيــون في
إس ــرائـ ـي ــل» .ب ـه ــذه ال ـع ـب ــارة مـ ّـهــدت
السلطة للعبة غسل أدمـغــة الطلبة
وتجهيلهم .لعبة ال يمكن قراءتها
إال ض ـمــن مـنـظــومــة كــام ـلــة ت ـحــاول
هـ ـ ــذه ال ـس ـل ـط ــة بـ ـن ــاء ه ــا ل ـص ـنــاعــة
«الفلسطيني الجديد» الـقــادر على
ّ
ّ
التمرد
تقبل واق ــع االح ـتــال وع ــدم
عليه .تلك العبارة كانت كفيلة بدفع
كثيرين على الـســوشــال ميديا إلى
الصهيوني
التشكيك بوضع العدو
ّ
ملساته على املنهاج ،خصوصًا أنه
لطاملا دعا السلطة إلى التخفيف من
نبرة الهجوم عليه في مواد املنهاج
التعليمي ،وتغييره بما يتالءم مع
سياسات األسرلة والتهويد.
إذًا ،عــرفــت السلطة مفاتيح اللعبة
لـ ـتـ ـخ ــري ــج ج ـ ـيـ ــل يـ ـشـ ـي ــح ب ــوج ـه ــه
ع ــن أرض ـ ــه وحـ ـق ــوق ــه .هـ ـك ــذا ،ص ــار

الـفـلـسـطـيـنـيــون فــي امل ـن ـهــاج مـجـ ّـرد
«واف ــدي ــن» ف ــي أرض ـه ــم ،ويـشـكـلــون
ع ـب ـئ ــا ح ـق ـي ـق ـيــا ع ـل ــى «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل».
ش ــرع ــن املـ ـنـ ـه ــاج وجـ ـ ــود االحـ ـت ــال
ّ
ّ
تتكرم
وحوله إلى دولة ذات سيادة
على الفلسطينيني بـ«استضافتهم»
ّ
في كنفها .صحيح أن تجزئة األرض

«الفلسطيني الجديد»
صناعة
ّ
القادر على تقبل واقع االحتالل
م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـس ـل ـط ــة ل ـي ـس ــت ولـ ـي ــدة
اليوم ،غير ّأن ّ
دس السم في العسل
ل ـل ـنــاش ـئــن ي ـش ــي ب ـت ـعــوي ـل ـهــا عـلــى
هــذه الشريحة ّذات الوعي املحدود
ّ
لضمها إلى صفها ،وخصوصًا في
مسألة االع ـتــراف فقط بــأراضــي 67
وإسقاط أراضي .48

ّ
امل ـض ـحــك امل ـب ـكــي أي ـض ــا أن مــؤلـفــي
امل ـن ـه ــاج دغ ــدغ ــوا م ـش ــاع ــر الـطـلـبــة
ب ــاالس ـت ـش ـه ــاد مـ ــن خ ـ ــال ق ـص ـيــدة
محمود درويش الشهيرة «على هذه
األرض» ،في الصفحة نفسها التي
تضيق ذرعًا بأراضي  48وتعتبرها
أراضي إسرائيلية خالصة .املفارقة
ّ
أيضًا تكمن فــي أن الـســؤال امللغوم
«م ـ ـ ــا اس ـ ـ ــم األرض ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـح ــدث
ع ـن ـه ــا الـ ـش ــاع ــر درويـ ـ ـ ـ ـ ــش؟» سـبــق
ّ
«التحول
بسطر واحــد فقط محور
ّ ٍ
السكاني في إسرائيل» .هذا الفصام
الــواضــح دفــع كثيرًا من الطلبة إلى
السؤال عن مقصد املنهاج الحقيقي
في تحديد ّ
هوية األرض ،فهل تريد
ّ
ال ـس ـل ـط ــة أن ت ـف ــص ــل األرض عـلــى
ّ
مقاس تنازالتها ،لتكون اإلجابة أن
األرض إسرائيلية من دون ّ
ذرة تراب
فلسطينية؟
ً
ّ
ّأمــا النص األكثر انهزامية فتجلى

في االعـتــراف السافر بـ«إسرائيل»،
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول« :أدى قـ ـ ـي ـ ــام إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
عـ ـ ــام  1948إلـ ـ ــى ت ـش ـت ـي ــت ال ـش ـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ف ـ ــي أقـ ـ ـط ـ ــار ع ــرب ـي ــة
ّ
ع ـ ّـدة .تمكنت إســرائـيــل مــن تحويل
الفلسطينيني الذين بقوا في أراضي
 48إلى أقلية بعدما كانوا أكثرية».
عبارة ربما تختزل سياسة السلطة
ف ــي س ـحــب األجـ ـي ــال ال ـنــاش ـئــة إلــى
مـ ّ
ـربـعـهــا ،وتـثـبـيــط معنوياتها من
دون اإلضــاءة على تجارب حركات
الـ ـتـ ـح ـ ّـرر الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـع ــامل ـي ــة.
املغاالة في التباكي وسرد اللطميات
ـاريـ ــخ ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
وت ــزيـ ـي ــف ال ـ ـتـ ـ ّ
فـ ــي املـ ـنـ ـه ــاج ،ك ــل ـه ــا أم ـ ـ ــور جـعـلــت
س ــؤال «ه ــل امل ـن ـهــاج فلسطينيًا أم
صهيونيًا؟» يحتل صفحات مواقع
التواصل االجتماعي هذه األيام من
دون أن ّ
يحرك السلطة الفسلطينية
ً
ولو قليال!

حريات

االحتالل يحاصر «األقصى»
م ـ ـ ـنـ ـ ــذ خـ ـ ــوض ـ ـ ـهـ ـ ــا غ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ع ـ ــام  ،2006واج ـه ــت
فـ ـض ــائـ ـي ــة «األقـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــى» ت ـ ـحـ ـ ّـديـ ــات
ال ـب ـق ــاء ع ـل ــى ال ـخ ــري ـط ــة اإلع ــام ـي ــة.
ّ
تناوب كل من االحتالل اإلسرائيلي
والسلطة الفلسطينية على إغالقها
ومالحقة عامليها بذريعة «تبعيتها
ال ـك ــام ـل ــة ل ـح ــرك ــة ح ـ ـمـ ــاس» .وي ـب ــدو
ّ
أن الـحــركــة الـتــي تعتبر رأس ــا مهمًا
على مستوى الـصــراع الفلسطيني-
ّ
اإلســرائـيـلــي تمكنت مــن التشويش
على البروباغندا اإلسرائيلية عبر
ّ
اإلعالمية ..هذا ما دفع جيش
ذراعها
االحـ ـت ــال أول م ــن أمـ ــس إلـ ــى حظر
ع ـم ــل «األقـ ـ ـص ـ ــى» ب ـش ـكــل ك ــام ــل فــي
الضفة املحتلة.
ّ
االح ـ ـتـ ــال الـ ـ ــذي ت ـم ــك ــن م ــن تـفـكـيــك
الـ ـخ ــاي ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة لـلـتـنـظـيـمــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ال ـض ـفــة املـحـتـلــة،
ت ــوازي ــا مــع ن ـجــاح بــرنــامــج السلطة
بمورفني املقاومة
فــي حقن كثيرين
ّ
الـسـلـمـيــة ،لــم يـعــد ي ـقــض مضاجعه
إال وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ال ـن ـش ـط ــة فــي
ك ـســر الـ ـح ــدود ال ـج ـغــراف ـيــة إلي ـصــال
ّ
رس ــال ــة املـ ـق ــاوم ــة امل ـس ــل ـح ــة أهـ ّـم ـهــا

«األق ـصــى» .هـكــذا ،اعتبر َمــن ُي ّ
سمى
بـ ــ»ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
ي ـهــودا وال ـس ــام ــرة» عـمــل الفضائية
«تعزيزًا للبنية التحتية للحركة في
الضفة الغربية من خالل بث برامج
تحريضية من شأنها زعزعة األمن
واالستقرار» على ّ
حد قوله.
«ال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
إلس ــرائ ـي ــل» كــانــت امل ـب ــرر األســاســي
الذي ّ
تفرعت منه جملة من املبررات
األخـ ـ ــرى ال ـت ــي ســاق ـهــا ق ــائ ــد جيش
االح ـت ــال ف ــي ب ـيــانــه أول م ــن أم ــس،
لحظر عمل املحطة .وجاء في البيان:
«أصـ ـبـ ـح ـ ُـت ع ـل ــى ق ـن ــاع ــة ت ــام ــة أن ــه
ّ
يتوجب أخذ أعلى درجــات الحماية
واإلقليمية لدولة إسرائيل،
األمنية ّ
حــرصــا مــنــا عـلــى ال ـســامــة الـعــامــة،
والنظام العام ،وسالمة الجمهور».
ً
«بناء على ما سبق ،أعلن بأن
وتابع:
شبكة «األق ـصــى» غير مسموح بها
ف ــي الـضـفــة ويـحـظــر الـعـمــل مـعـهــا».
واستند قائد الجيش في هذا القرار
الـتـعـ ّـسـفــي إل ــى الـسـلـطــات املمنوحة
ل ــه ،وف ــق مــا أس ـمــاه «ق ــان ــون الــدفــاع
املعمول به في «إســرائـيــل» منذ عام

(فرهاد
فروتنيان ــ
هولندا)

ّ
 1945واملـتـعــلــق ب ــاألم ــن» .وتمهيدًا
لقرار الحظر ،كان االحتالل قد أصدر
ف ــي ح ــزي ــران (يــون ـيــو) امل ــاض ــي أم ـرًا
عسكريًا بــإغــاق جميع مقار شركة
«ت ــران ــس م ـيــديــا» ف ــي الـخـلـيــل ورام
ال ـل ــه ون ــاب ـل ــس ،لـتـقــديـمـهــا خــدمــات

ّ
وشمع
البث الفضائي لـ «األقصى».
االحتالل أبــواب الشركة في رام الله،
بعدما صــادر معداتها ونقلها عبر
شاحنات إلى جهة مجهولة ،رغم أن
الشركة تعمل لصالح عدد كبير من
ال ـق ـنــوات الـعــربـيــة والــدول ـيــة .القناة

ّ
التي تتخذ من قطاع غزة مقرًا رئيسًا
لـهــا ،لــم تسلم طواقهما مــن حمالت
االعتقال اإلسرائيلية والفلسطينية.
ً
مثال ،ما زال مراسلها عالء الطيطي
ّ
قــابـعــا فــي سـجــون االح ـتــال بتهمة
ً
«العمل مراسال لفضائية محظورة».
الـطـيـطــي الـ ــذي يـعــد واح ـ ـدًا م ــن بني
 16صحافيًا يـقــاســون فــي السجون
اإلســرائـيـلـيــة ،ك ــان دوم ــا رهـنــا ملــزاج
الـسـلـطــة الـتــي اعتقلته أكـثــر مــن 10
مرات وعقدت له  39جلسة محاكمة.
والـيــوم ،يلجأ االحـتــال إلــى أسلوب
املــراوغــة فــي اإلف ــراج عنه .يعمد إلى
ت ـم ــدي ــد اع ـت ـق ــال ــه ك ـل ـمــا حـ ــان مــوعــد
إطـ ـ ـ ـ ــاق س ـ ـ ــراح ـ ـ ــه .وكـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـشـ ــرات
الصحافيني اعتصموا أول من ُأمس
أم ــام معسكر «ع ــوف ــر» ،حـيــث تعقد
م ـح ـك ـمــة ال ـط ـي ـطــي م ـطــال ـبــن ب ـعــدم
تقييد حرية الصحافيني واعتقالهم
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ع ـم ـل ـه ــم .ك ـم ــا ق ــرع ــوا
ج ــرس اإلنـ ــذار مــن ت ـعـ ّـرض حياتهم
للخطر في حال عملوا مع مؤسسات
صـ ـح ــافـ ـي ــة ال ت ـ ـ ـ ــروق س ـي ــاس ــات ـه ــا
التحريرية لالحتالل.
عروبة...

الزمن الداعشي

عصيان مصري على «الجزيرة»
القاهرة ــــ محمد عبد الرحمن
ف ـ ـ ـ ــارق ك ـب ـي ــر ب ـ ــن ك ـي ـف ـي ــة ت ـع ــام ــل
املصريني مع «الجزيرة» قبل إغالق
«ال ـج ــزي ــرة م ـبــاشــر م ـص ــر» وخ ــال
األي ـ ــام األخ ـي ــرة املــاض ـيــة (األخ ـب ــار
 .)2014/12/22قـبــل ك ــان ــون األول
(ديـسـمـبــر) املــاضــي ،كــان التجاهل
هو األسلوب الذي يتبعه املصريون
الرافضون لحكم ّ اإلخوان مع القناة
املوالية لهم .تخللت ذلك مداخالت
ك ــان ــت ت ـح ـم ــل «س ـ ـ ّبـ ــابـ ــا» م ـفــاج ـئــا
ملــذيـعــي ال ـق ـنــاة ،وكــلـ ُهــم مـصــريــون،
ـاطــع ســواء
لـكــن األغـلـبـيــة كــانــت ت ـقـ ِ
كضيف تطلب منه الدوحة الظهور

من أجل التوازن في عرض وجهات
النظر ،أو كمشاهدين .بعد اإلعالن
ع ــن ال ـص ـلــح «ال ــوه ـم ــي» ب ــن مصر
ّ
وقـ ـط ــر ب ــواسـ ـط ــة ال ـ ــري ـ ــاض ،شــكــك
كثيرون في ّ
جدية الدوحة حتى مع
إغـ ــاق ال ـشــاشــة ال ـتــي تـثـيــر غضب
املصريني .لكن «الجزيرة» لم ّ
تخيب
ً
ّ
ظن املصريني طويال.
ج ـ ـ ــاءت وف ـ ـ ــاة املـ ـل ــك عـ ـب ــد الـ ـل ــه بــن
ُ
ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ل ــت ـع ـي ــد «الـ ـج ــزي ــرة»
إل ــى امل ــرب ــع األول ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
النظام املصري ،وعاد الهجوم على
سياسات عبد الفتاح السيسي ،لكن
كــل ذلــك لــم يصدم املصريني مثلما
صعقوا بالطريقة التي تناولت بها

«الـجــزيــرة» واقـعــة ذبــح  21مصريًا
في ليبيا على يد «داعــش» .فوجئ
املتابعون بــأن صفحة القناة على
الفايسبوك تنشر الفيديو الشهير
ب ــدع ــم إع ــان ــي .وب ـم ـج ـ ّـرد اإلعـ ــان

صفحتها الفايسبوكية تنشر
فيديو «داعش» بدعم إعالني
عــن الـضــربــة الـجــويــة الـتــي وجهها
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش امل ـ ـ ـصـ ـ ــري لـ ـ ـ ـ «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش»،
انـتـفـضــت ّ«ال ـج ــزي ــرة» و»ال ـج ــزي ــرة
مباشر» كأنها لسان حال التنظيم
اإلره ــاب ــي .بــدايــة ،لــم تلصق القناة

ّ
ُ
ت ـهــم اإلره ـ ــاب بـ ـ «داعـ ـ ــش» ،وقــلـلــت
من أهمية الضربة ،واعتمدت على
األصـ ـ ــوات الـلـيـبـيــة امل ـعــارضــة لـهــا،
ّ
ورك ــزت على ص ــورة مشكوك فيها
ألطفال لقوا حتفهم بسبب الهجوم
املـ ـص ــري (األخ ـ ـبـ ــار .)2015/2/18
ّ
املتحدثني
هذا األمر دفع الكثير من
ّ
ّ
واملــت ـص ـلــن إل ــى ش ــن ه ـج ــوم على
م ــذي ـع ــي الـ ـقـ ـن ــاة وض ـي ــوف ـه ــا ،ك ــان
أكثره انتشارًا وتأثيرًا ما نتج عن
مداخلة مع الخبير السياسي عمرو
ّ
هاشم ربيع الذي أكد أن «الجزيرة»
احتفت بفيديو «داعش» ،ثم انقطع
االتصال .أمر ما ّ
تكرر مع السياسي
الليبي عبد الحكيم معتوق ،الــذي

ّ
ات ـه ــم املــذي ـعــن بـمـقــاطـعـتــه ألن ــه ال
يـ ـق ــول ك ــام ــا ع ـل ــى هـ ــوى ال ـشــاشــة
القطرية.
وهـ ــاجـ ــم أح ـ ــد امل ـت ـص ـل ــن ب ـمــذي ـعــة
ال ـق ـن ــاة ن ــادي ــة أبـ ــو املـ ـج ــد ،مـعــاتـبــا
إي ـ ــاه ـ ــا عـ ـل ــى عـ ـ ــدم تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــزاء
ل ـل ـم ـصــريــن ف ــي م ـصــاب ـهــم األل ـي ــم،
ما دفــع ّ
املقدمة إلــى إنهاء االتصال
معه .ودافعت أبو املجد عن موقفها
مطالبة بتقديم الـعــزاء
بأنها غير
ّ
فـ ــي كـ ــل م ـ ــرة ت ـع ــل ــق ف ـي ـه ــا ،وأن ـه ــا
اك ـت ـف ــت بـ ــارتـ ــداء األسـ ـ ـ ــود .وغــال ـبــا
مــا يكون ال ـ ّ
ـرد بإنهاء االتـصــال هو
ّ
الحل األمثل ملذيعي «الجزيرة» مع
الجمهور.
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ثقافة وناس

وجهًا لوجه بينما يواصل تصوير دوره في مسلسله الجديد «بنت الشهبندر» ،بدأ الممثل الفنان اللبناني
القدير برنامجه اإلذاعي على أثير إذاعة «النور» .مونولوج يتقمص فيه شخصية «أبو الحبايب»
للحديث عن هموم المواطن ومشاكله اليومية

أبو الحبايب عنده «كلمة عالماشي»
وسام كنعان
ال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـل ـ ـحـ ــديـ ــث م ـ ـ ــع الـ ـنـ ـج ــم
ال ـل ـب ـنــانــي امل ـخ ـض ــرم أح ـم ــد ال ــزي ــن
( )1944أن يكون متكلفًا .سرعان ما
يحجز «ابن البلد» مكانة ثابتة في
قلوب اآلخــريــن .التقيناه فــي موقع
ت ـص ــوي ــر م ـس ـل ـس ـلــه ال ـج ــدي ــد «ب ـنــت
ال ـش ـه ـب ـنــدر» (ك ـت ــاب ــة ه ـ ــوزان عـكــو،
وإخ ـ ـ ــراج س ـيــف ال ــدي ــن الـسـبـيـعــي)
ف ــأخـ ـب ــرن ــا أنـ ـ ــه اعـ ـ ـت ـ ــزل األح ـ ــادي ـ ــث
واإلطـ ـ ـ ـ ــاالت اإلع ــامـ ـي ــة م ـن ــذ زم ــن
ط ــوي ــل ،ل ـك ـنــه م ـق ــاب ــل ذلـ ــك ال يـنـكــر
الـحــق ب ـضــرورة الـحــديــث اإلعــامــي
ع ـ ــن ك ـ ــل عـ ـمـ ـل ــه ي ـ ـش ـ ــارك ف ـ ـيـ ــه .ل ــذا
اختار أن يحدثنا عن دوره في هذا
املسلسل وجديده بشكل عام.
لـكــن قـبــل ك ــل ذل ــك ،نـغـتـنــم الـفــرصــة
لنسأله عن برنامجه اإلذاعــي الذي
ان ـط ـلــق أم ــس ع ـلــى «إذاعـ ـ ــة ال ـن ــور»
ب ـع ـنــوان «ك ـل ـمــة ع ــامل ــاش ــي» (كـتــابــة
أحمد ترمس ،وإخراج جواد شري).
الـ ـب ــرن ــام ــج ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن م ــون ــول ــوج
يتقمص فيه الــزيــن شخصية «أبــو
ال ـ ـح ـ ـبـ ــايـ ــب» لـ ـلـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ه ـم ــوم
املـ ــواطـ ــن وم ـش ــاك ـل ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة .فــي
حديثه معنا ،يشرح فكرة البرنامج
ً
قـ ـ ــائـ ـ ــا« :ال ش ـ ـ ــيء ج ـ ــدي ـ ــدًا أق ــدم ــه
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـب ــرن ــام ــج س ـ ــوى خ ـطــوة
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة نـ ـح ــو ت ــوطـ ـي ــد الـ ـع ــاق ــة
الـحـمـيـمــة م ــع ال ـن ــاس ال ــذي ــن ق ــررت
االمتناع عن خيانتهم .هو مقترح
إذاع ــي لـتــواصــل وجــدانــي وحقيقي
يكرس عالقتي مع الناس» .لكن هل
يتخذ هذا البرنامج بعدًا نقديًا أو
هــاجــس املـحــاكـمــة الـفـنـيــة لـجــوانــب
الحياة؟
ً
ينفي نجم «الغالبون» ذلــك ،قائال:
«عـلــى اإلط ــاق .صـحـيــح أن ــه يتكلم
ع ــن ه ـمــوم امل ــواط ــن ،لـكـنــه يـخــوض
فـ ــي م ــواضـ ـي ـع ــه بـ ـع ـي ــدًا عـ ــن ال ـن ـقــد
وبطريقة شفافة وهادئة جدًا».
ّ
ف ــي ال ـس ـي ــاق ذاتـ ـ ــه ،ي ــذك ــر بـ ــأن أول

أحمد الزين في مشهد من «بنت الشهبندر»

مـســرحـيــة قــدمـهــا فــي حـيــاتــه (دمــاء
ع ـلــى األراض ـ ــي امل ـح ـت ـلــة) كــانــت عن
ال ـش ـه ـيــد خ ـل ـيــل ع ــز ال ــدي ــن ال ـج ـمــل
( 1951ـ  ،)1968وهـ ــو أول شـهـيــد
ل ـب ـنــانــي س ـقــط ف ــي سـبـيــل الـقـضـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ُ وشـ ّـي ـعــه رب ــع مـلـيــون
لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي ،وقـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ــه أج ـ ـ ـ ــراس
الكنائس في لبنان.
ولألسف بعد مــرور كل هذا الزمن،
ال ت ــزال ال ــدم ــاء تـسـيــل عـلــى األرض
املحتلة ،وهــي الـفـكــرة الـتــي ينطلق
م ـن ـه ــا أيـ ـض ــا ب ــرن ــامـ ـج ــه الـ ـج ــدي ــد.

يلفت إلى أنه سجل «حوالي ثماني
ص ـف ـحــات س ـت ـت ـصــرف ب ـهــا اإلذاعـ ــة
وت ـق ـس ـم ـه ــا ب ـم ـع ــرف ـت ـه ــا إل ـ ــى عـشــر

ّيجسد صاحب مقهى
نمام في «بنت الشهبندر»
دقائق كل حلقة» .على املنوال ذاته،
يفصح بــأن تـجــربـتــه فــي الـبــرنــامــج
اإلذاعـ ــي «اب ــن ال ـب ـلــد» عـلــى اإلذاع ــة

اللبنانية ،مستمرة طــاملــا أنــه على
قيد الحياة.
أما عن أدواره التلفزيونية ،فيقول:
«أجـ ـ ـس ـ ــد ف ـ ــي «ب ـ ـنـ ــت الـ ـشـ ـهـ ـبـ ـن ــدر»
ش ـخ ـص ـيــة ل ــم أق ــدم ـه ــا س ــاب ـق ــا هــي
عدلي صاحب املقهى.
هـ ــو شـ ـخ ــص نـ ـ ّـمـ ــام ي ـن ـق ــل الـ ـك ــام،
ـات ك ـث ـي ــرة .ورغ ــم
وي ـم ـت ـلــك ط ـم ــوح ـ ّ
كرهه للجميع ،إال أنه يتميز بملكة
تجعله محبوبًا لدى الناس».
من جانب آخر ،يوضح الزين أنه ال
يـقــرأ دوره فـقــط ،بــل يـقــرأ املسلسل
ً
ك ــام ــا وي ـت ـخـ ّـيــل ق ـص ـتــه« :أسـتـمـتــع
بـ ـ ـ ـ ــأداء ه ـ ـ ــذه الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة امل ــركـ ـب ــة
ال ـص ـع ـب ــة» .ل ـك ــن أال ي ـخ ــش امل ـم ـثــل
الـلـبـنــانــي امل ـقــارنــة بـيـنــه وب ــن عــدد
من املمثلني السوريني الذين سبق
لهم تأدية هذا الدور في املسلسالت
الشامية ببراعة؟
يـ ــرد «ال ي ـم ـكــن طـ ــرح هـ ــذا ال ـس ــؤال
عـلــى شـخــص ه ــواه س ــوري وعــاش
ف ــي س ــوري ــا ث ــاث ــن ع ــام ــا ،وج ـســد
عشرات األدوار في الدراما السورية
ولم يتحدث سوى لهجته األصلية
ح ـت ــى ف ــي األع ـ ـمـ ــال ال ـش ــام ـي ــة مـثــل
«طالع الفضة» و«باب الحارة».
وه ـ ـ ـنـ ـ ــا ،ن ـ ـحـ ــن أم ـ ـ ـ ــام ع ـ ـمـ ــل ي ـح ـكــي
ع ــن ب ــاد ال ـش ــام ف ــي مــرح ـلــة كــانــت
الـعــاقــات االجتماعية فيها مبنية
على النقاء» .من جهة أخرى ،يكشف
املـ ـمـ ـث ــل الـ ـق ــدي ــر ع ـ ــن بـ ـح ــث ك ـث ـيــف
يـجــريــه لــدى قــراء تــه لـكــل شخصية
ّ
سيجسدها ،فيفتش عن شبيه لها
ف ــي ال ـح ـي ــاة وي ـت ـق ـمــص شـخـصـيـتــه
ويـضـيــف ملـســاتــه الـخــاصــة .هــذا ما
ح ـص ــل ع ـن ــدم ــا ب ـح ــث عـ ــن شـخــص
في الجنوب يدعى أبو حسني وهو
ش ـب ـي ــه ب ـش ـخ ـص ـي ـت ــه فـ ــي م ـس ـل ـســل
«الغالبون».
«ك ـل ـمــة ع ــامل ــاش ــي» :م ــن ال ـخ ـم ـيــس حـتــى
األحـ ـ ـ ــد  16:30عـ ـل ــى «إذاع ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــور»
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فيلم قصير

يوتيوب على موعد مع «سليماني»
زينب حاوي
الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق
اإليراني
القدس» في الحرس الثوري
َّ
و»ال ـ ــرج ـ ــل األسـ ـ ـط ـ ــورة» ك ـم ــا ي ـلــقــب،
س ـي ـح ـضــر ف ــي ف ـي ـلــم ق ـص ـيــر أن ـج ــزه
الـ ـصـ ـح ــاف ــي عـ ـل ــي ش ـ ـهـ ــاب ب ـع ـن ــوان
«س ـل ـي ـمــانــي» (اخـ ـ ــراج قــاســم س ـعــد).
صــاحــب شــركــة إن ـتــاج «نــانــومـيــديــا»
التي اشتهرت بوثائقياتها األمنية

والسياسية على شاشة «امليادين»،
أحـ ّـب هــذه املــرة أن يختبر على نحو
فوري عرض فيلم قصير حصرًا على
يوتيوب ،تماشيًا مــع موجة اإلعــام
الـجــديــد وف ــق مــا يـقــول لـنــا .بطبيعة
ال ـح ــال ،سـتـخـتـلــف املـعــايـيــر املتبعة
بـ ــن صـ ـن ــاع ــة األف ـ ـ ـ ــام ال ـت ـس ـج ـي ـل ـيــة
التي تعرض على شاشة التلفزيون
واألف ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة عـ ـل ــى ال ـش ـب ـكــة
العنكبوتية ،من حيث نوعية وحجم
املتابعني والتوقيت وتكثيف الفكرة
أو االستفاضة في تفاصيلها .أضف
إلى ذلك عنصر الترويج الذي ينتشر
سريعًا في عالم املرئي ،ويحتاج إلى
جهد أكثر فــي حالة اليوتيوب ،لكن
حاملا ّ
يثبت أقــدامــه فــي األخـيــر ،فإنه
يـنـتـشــر ب ـســرعــة الـ ـن ــار ف ــي الـهـشـيــم.
ه ـ ـكـ ــذا ّ
روج لـ ـلـ ـش ــري ــط كـ ـم ــا ي ـل ـفــت
الصحافي اللبناني والق ــى تجاوبًا
واسعًا لدى املتصفحني.
بطبيعة الحال األسباب مختلفة لهذا
ّ
الـ ـ ــرواج ،وخ ـصــوصــا أن الشخصية
امل ـت ـنــاولــة لـهــا وقـعـهــا ف ــي ال ـعــالــم .ال
يـنـفــي ش ـهــاب أهـمـيــة اخ ـت ـيــاره لـهــذا
املــوضــوع ،ف ـ «االس ــم وح ــده يـجــذب»،
إضافة إلى توقيت عرضه الــذي يعد

«ح ـس ــاس ــا» م ــع «اح ـ ـتـ ــدام االش ـت ـبــاك
اإلقليمي» ،بوصف الجنرال اإليراني
ص ــاح ــب أدوار تــأث ـيــريــة ون ـف ــوذ في
املـنـطـقــة وب ـي ــده م ـل ـفــات ســاخ ـنــة في
أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،وسـ ــوريـ ــا.
الـشــريــط ال ــذي ُيـقـســم ال ــى أج ــزاء (قــد
تـصــل ال ــى ثــاثــة) يـتـحــدث فــي جزئه
األول ( 11د) ع ــن ن ـش ــأة سـلـيـمــانــي
ودوره ف ــي ال ـع ـمــل ف ــي أفـغــانـسـتــان،
ممهدًا لــأجــزاء األخــرى التي تضيء

إضاءة على مسيرته
العسكرية والشخصية
ع ـل ــى أدواره ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وس ــوري ــا
وف ـل ـس ـطــن وسـ ــوريـ ــا ولـ ـبـ ـن ــان ،عـلــى
أن ت ـجــري تــرجـمـتــه ال ــى اإلنـكـلـيــزيــة
ليطاول جمهورًا أوس ــع .وفــي طيات
الشريطُ ،
سيطرح سؤال :ملاذا يجري
الـ ـي ــوم ال ـت ــرك ـي ــز إع ــام ـي ــا ع ـل ــى ه ــذه
الشخصية ،علمًا أنها تتبوأ مركزها
منذ أكثر من  15عامًا؟ تأتي اإلجابة
عبر اإلحاطة بامللفات الساخنة التي
يمسكها فــي املـنــاطــق املــذكــورة آنفًا.

هذه اإلضاءة على مسيرته العسكرية
سـ ـ ـي ـ ــوازيـ ـ ـه ـ ــا ح ـ ــدي ـ ــث عـ ـ ــن جـ ــوانـ ــب
شخصية من حياته منذ بداية ّ
تكون
وعيه السياسي ،وتراكم خبرته التي
أدت الى تكوين شخصيته اليوم.
الشريط القصير الذي ّ
يشبهه شهاب
«بــالــوج ـبــة ال ـســري ـعــة» سـيـبـنــى على
ن ـجــاحــه وانـ ـتـ ـش ــاره ل ـي ـصــار بـعــدهــا
ّ
لتتثبت
ال ــى تـنـفـيــذ أف ـك ــار مـشــابـهــة
بذلك آلية صناعة أفالم قصيرة على
يــوتـيــوب .على سبيل امل ـثــال ،ستثار
قـضــايــا ســاخـنــة كــانـخـفــاض أسـعــار
النفط عامليًا ،وقضية «داع ــش» ،لكن
م ــع هـ ــذا ال ــدخ ــول الـ ــى ع ــال ــم اإلعـ ــام
ال ـجــديــد واس ـت ـث ـمــاره لـصـنــاعــة هــذه
األفالم القصيرة ،سيكون هناك عمل
مواز في تنفيذ الشرائط التسجيلية
ال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ع ـ ــودتـ ـ ـن ـ ــا إيـ ــاهـ ــا
«ن ــان ــوم ـي ــدي ــا» .وه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ،أي
ّ
تعبر حتمًا
دخ ــول عــالــم الـيــوتـيــوب،
عن تغيير في مفهوم اإلعــام املرئي
وفــق شـهــاب ،وبطبيعة الـحــال كانت
املواكبة له والدخول في أغواره.
* «سليماني» (الـجــزء األول) غـدًا السبت
ً
عند الساعة العاشرة ليال على يوتيوب

نجوم
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تانيا صالح :كليب جديد
بعد أربعة أشهر على ظهور كليب
«شبابيك بيروت» (إخراج شادي
يونس) من ألبومها األخير «شوية
صور» ،أطلقت املغنية اللبنانية
ّ
مصورة جديدة
تانيا صالح أغنية
هي «هي ال ّ
تحبك أنت» (كلمات
الشاعر الراحل محمود درويش،
وألحان عصام الحاج علي) .الكليب
من إخراج أمني ّ
درة ،ونشرته صالح
أمس عبر صفحتها الخاصة على
يوتيوب وصفحاتها الرسمية
على مختلف مواقع التواصل
االجتماعي

ألبوم أصالة الشهر
المقبل

بعد سلسلة تأجيالت ،قررت الفنانة
السورية أصالة نصري (الصورة)
إصدار ألبومها « 60دقيقة حياة»
بداية آذار (مارس) املقبل ،على أن
تطلق حملته اإلعالنية له األحد
املقبل على الطرقات وفي وسائل
اإلعالم وعلى مواقع التواصل
االجتماعي .يذكر أن صاحبة
أغنية «شخصية عنيدة» طرحت
أخيرًا أغنية «خانات الذكريات»
(كلمات نور الدين محمد ألحان
مصطفى العسال) ولقيت رواجًا
بني املستمعني.

كارولينا ّ
نصار في األخبار

قدمت فقرات ّ
بعدما ّ
عدة على ،mtv
ّ
انضمت كارولينا نصار أخيرًا إلى
فريق نشرات األخبار الصباحية
في املحطة اللبنانية .وكانت ّ
نصار
قد فازت سابقًا بمركز الوصيفة
األولى مللكة جمال لبنان ( 2011يارا
خوري) وكانت لها إطالالت خاطفة
علىmtv.

 mtvتعرض «الكتاب
العظيم»
تواكب  mtvشهر الصوم لدى
الطوائف املسيحية ،وتعرض
مسلسل  Super Bookأو «الكتاب
العظيم» (من الhثنني إلى الجمعة
 )16:30من وحي حياة املسيح.
تعتمد حلقات العمل على ثالث
ّ
شخصيات بارزة هي كريس
كوانتم ،جوي بيبر وغيزمو الذين
ينشرون من خالل مجموعة حوادث
يصادفونها ،كلمة اإلنجيل.

آخر أعمال محمود
سعيد
تعرض  mbc1األحد املقبل ()18:00
مسلسل «وجوه محرمة» (كتابة
خالد الراجح وإخراج ماجد
الربيعان) ،وهو العمل األخير
الذي ظهر فيه املمثل الفلسطيني
الراحل محمود سعيد .يحكي
املسلسل تاريخ عائلة تعيش في
مدينة الرياض في السبعينيات إلى
بداية التسعينيات ،ويسلط الضوء
على حياة املدينة وتغييراتها
االجتماعية.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ال خيار

ُ
حني يكون ما يسيل على األرض هو الدم،
ُّ ُ
دفنهم هم ٌ
ناس ُ
أبناء ناس،
والذين يتم
َ
ُ
ُ
ُ
هات وإخو ٍة ُ
وم ِح ّبني...
والدموع التي تسرح هي دموع ّأم ٍ
حينئذ ،ال َ
خيار آخر:
حينئذ،
ٍ
ٍ
َ ِّ
الشجاعة والصبر
وفقهاء
والفالسفة
جميع املنظرين
ِ
ِ
ِ
على َ ّ ِ
أن َيتحلوا بما ُ
يلزم من الحياءَ ...ويخرسوا.
2014/7/5

َب ُ
لسم الهالكين

صورة
وخبر

يشـارك عـدد كبيـر مـن المواطنيـن فـي مسـابقة الرقـص التـي تجـري فـي  Hanga Roaعاصمـة
جزيـرة «إيسـتر» فـي تشـيلي .المسـابقة هـذا العـام تحمـل الرقـم  ،47بـدأت فـي العاشـر مـن شـباط
ّ
(فبرايـر) الحالـي ،علـى أن تسـتمر  15يومـا ،ليتـم فـي النهايـة إختيـار الفرقـة الرابحـة التـي سـتمثل
الجزيـرة فـي أنشـطة ثقافيـة أخـرى فـي أنحـاء أخـرى مـن البلاد( .غريغـوري بويسـي ـــ أ ف ب)

بانوراما
كليبات «الهيئة الصحية اإلسالمية»
على «الجديد» و«المنار»
في عام  ،1984ولدت «الهيئة
الصحية اإلسالمية» من رحم
االجتياح الصهيوني للبنان.
ولدت من حاجة الناس إلى الخدمة
واإلسعافات ّ
األولية والدفاع
املدني .اليوم ،تحتفي الهيئة
بعيدها الواحد والثالثني .أعوام
ّ
ّ
وتشعبت معها الخدمات،
مرت،
فيما ازدادت أعداد املراكز
املتخصصة .ولهذه املناسبة ،تنظم
الهيئة حملة إعالنية تبدأ االثنني
املقبل ،قوامها بث ثمانية فواصل
إعالنية (إعداد زينب قصير،
وإخراج هيثم ّ
عمار) على قناتي
«املنار» و«الجديد» تحت شعار:
«الهيئة في حدا حدك».
ثمانية فواصل تعريفية باألقسام

محمد عبيد ــ صيدلي (مكافحة التدخين)

التي تضمها «الهيئة الصحية»،
وال تنحصر بالشق الصحي،
ّ
نواح أخرى مثل
تتعداه إلى
بل
ٍ
التوعية والثقافة والترفيه .أما
األبطال فعاملون/ات في أجهزة
مختلفة في الهيئة ،سيتولون
ّ
التطوع ،ودعوة
التعريف بجهاز
املشاهدين إلى االنضمام إليه
مهما كان اختصاصهم ،مع وجود
أكثر من  2000متطوع/ة ممتدين
على مساحة الوطن .الفواصل
األخرى تتناول أجهزة الصحة
املدرسية ،والنفسية ،وسالمة
ً
الغذاء ،والبيئة املحيطة ،وصوال
إلى الحديث عن مختلف املراكز
ّ
واملستشفيات الصحية .علمًا بأن
هناك أكثر من مليون مستفيد
من الخدمات الصحية ،و75
مجهزًا بأحدث ّ
ّ
املعدات.
مستوصفًا
ويبقى البارز في هذه األجهزة
مركز «مكافحة إدمان املخدرات»
في كيفون (جبل لبنان) الذي
ساعد آالف الشباب على التعافي
من املخدرات عبر العالج والنشرات
وي ّ
التوعويةُ .
سجل لـ«الهيئة
الصحية اإلسالمية» إنشاؤها
ّ
ألول عيادة في لبنان مخصصة
ملساعدة املدخنني على اإلقالع عن
هذه اآلفة بمساعدة مختصني.

بيونسيه بال فوتوشوب:
يا فضيحتي!
أكثر من مئتي صورة ّ
مسربة
لبيونسيه ( 33عامًا ـ الصورة)
أثارت موجة من الغضب في
أوساط محبيها .حصل موقع The
( Beyonce Worldعالم بيونسيه
ـ خاص بمعجبيها) أخيرًا على
مئتي صورة ّ
مسربة ملغنية البوب
األميركية أثناء مشاركتها في حملة
إعالنية لشركة «لوريال» الفرنسية
املعنية بمستحضرات التجميل
والعناية بالبشرة ،وفق ما ذكرت
صحيفة «ديلي مايل» البريطانية.
ً
أكثر النساء إثارة وجماال في
عيون كثيرين بدت مختلفة في
ّ
هذه الصور ،خصوصًا أنها ليست
معالجة بواسطة الفوتوشوب .هكذا،
بدت صاحبة أغنية Single Ladies
عادية جدًا ،إذ ظهرت في وجهها
عيوب كثيرة ،بينها البثورْ .
سحب
املوقع للصور ،لم يحد من انتشارها
على اإلنترنت ،وتحديدًا عبر
السوشال ميديا ،فيما لم يصدر أي
تعليق عن بيونسيه.

ما من َع ّشاب ْ
أبله،
ِ
ٍ
جامع حشرات وبذور وأوراق نباتاتْ،
ٍ
ٍ
ما ِمن ِ ِ
ِْ
حكمة أو هاوي شعوذة...
ما ِمن هاوي
ٍ
ّ
ُ
ّ
ـذور
ـرات مــن
ِ
إل ويــؤكــد أن الـعـشـ ِ
النباتات واألعـشـ ِ
ـذور ٌوبـ ِ
ـاب والـجـ ِ
والبهائم) ق ــادرة على
الطيور
زرق
ِ
الفاكهة واألش ـ ِ
ِ
ـواك (بــل وحتى ِ
ِ
واألحزان املستعصية.
والسرطانات،
اآلالم،
قهر
ِ
ِ
ِ
ِ
الكثير من ِ
..
ُ ُ
ِّ
َ
أحيانًا يتهيأ لنا ،نحن الذين نسمع ونصدق،
َ
ّ ّ
ّ
ات املوت.
أننا ،طوال حياتنا ،ال نتغذى إل على
ِ
البالس ِم ومضاد ِ
ومع ذلك ،مع ذلك.. .. .. ،؛
 :تعرفون البقية.
2014/6/21

1 PRIVATE SECTOR
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ُ
هكذا تجلسك التكنولوجيا في المكتب...
كشفت دراس ــة بحثية أجــرتـهــا شــركــة "ستيلكيس"،
املتخصصة فــي صناعة األث ــاث املكتبي ،أن موظفي
املكاتب يقضون حاليًا ما يصل إلى  6ساعات يوميا
في العمل على أجهزة ّمحمولة أكثر من الكمبيوترات
املكتبية ،وغالبًا ما يتنقلون بني ثالثة أجهزة مختلفة
على مدار اليوم.
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى تحليل الـ ــردود ال ـتــي أدل ــى بـهــا 10,739
موظفًا في ست قارات ،تناولت الدراسة حول أوضاع
الجلوس في بيئات العمل ،نظرة شاملة تجاه األثر
الـكـبـيــر ال ــذي أحــدثـتــه الـتـقـنـيــات ال ـجــديــدة مــن خــال
ّ
ويتحركون
تغيير الطريقة التي يعمل بها األشخاص
طوال اليوم.
ويقول جيمس لودويغ ،نائب رئيس قسم التصميم

العاملي وهندسة املنتجات لدى "ستيلكيس"" :الحظنا
مــن ال ــدراس ــة البحثية ال ـتــي أجــريـنــاهــا أن املــوظـفــن
يستخدمون الكثير من األجهزة واألدوات املحمولة
عـلــى م ــدار ال ـيــوم .وأدت ه ــذه الـتـغـيـيــرات إل ــى ظهور
تسعة أوضــاع جديدة للجلوس ،بحيث أن الكراسي
ّ
يتسبب
التقليدية للمكاتب ال تتالءم معها ،مما قد
فــي اآلالم واإلصــابــات الطويلة األم ــد ،وأيـضــا تقليل
التركيز واالبتكار".
ويـ ـضـ ـي ــف "تـ ـمـ ـت ــاز واج ـ ـهـ ــة االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ل ــأج ـه ــزة
اإللكترونية الجديدة التي نستخدمها بأنها بديهية،
ّ
وتستجيب ل ــإش ــارات أو اإلي ـم ــاءات املـخـتـلـفــة ،لكن
الطريقة التي تؤثر بها التكنولوجيا على أجسامنا
ونحن في خضم العمل قد جرى تجاهلها على نطاق

كبير .مــن هنا ،تكشف هــذه الــدراســة عــن عــدد املــرات
ال ـتــي ي ـت ـحـ ّـرك فـيـهــا األش ـخ ــاص وي ـغ ـ ّـي ــرون وضعية
الجلوس ،والـطــرق الجديدة املفروضة من استخدام
املوظفني للتقنيات الجديدة".
ّ
ووفـ ـق ــا ل ــاس ـت ـب ـي ــان ،ف ـ ــإن الـ ـنـ ـس ــاء ُي ـف ــض ـل ــن ال ـع ـمــل
باستخدام الهواتف الذكية ،فيما يفضل الرجال العمل
أكثر في استخدام الكمبيوترات املحمولة .ومع ذلك،
فــإن الــرجــال يعملون على األرج ــح باستخدام ثالثة
أجـهــزة متنقلة أو أكثر ( ،)%64فيما النساء يعملن
باستخدام جهازين على أكبر تقدير ( 47فــي املئة).
ّ
وبينت الدراسة أن جيل األلفية هو األكثر ّ
تحركًا في
بيئات العمل مقارنة باألجيال األخرى.

الشرنقة
الميالن الى الخلف
األجهزة المتعددة
االسترخاء الذكي
االنكباب على الطاولة
الميالن نحو الطاولة
االسترخاء لمشاهدة العروض
التعامل مع النصوص
الغشية

تتضمن النتائج التي ّ
توصلت إليها الــدراســة حول
أوضاع الجلوس ،ما يلي:
 .1الكمبيوترات املحمولة مقابل الهواتف الذكية :أفاد
املــوظـفــون الــذيــن شملهم االسـتـبـيــان أنـهــم يعملون
ي ــوم ـي ــا ب ــن  3و 6س ــاع ــات ب ــاس ـت ـخ ــدام األج ـه ــزة
ّ
املـحـمــولــة .يـفــضــل ال ــرج ــال الـكـمـبـيــوتــرات املحمولة
( ،)%34فـيـمــا ت ـحـ ّـبــذ ال ـن ـســاء ال ـع ـمــل بــاسـت ـخــدام
الهواتف الذكية (.)%41
ّ
للتحرك:
" .2جـيــل األلـفـيــة" بـحــاجــة إل ــى مـســاحــات
"جيل األلفية" (مواليد بني  1979وّ )2000
يغيرون
أوض ــاع الـجـلــوس فــي كثير مــن األح ـي ــان أكـثــر من
ّ
املجموعات العمرية األخرى .يفضل سبعة في املئة
وض ــع "الـشــرنـقــة" (ال ـت ــواء ال ــذراع ــن والـســاقــن مثل
الـشــرنـقــة) ،و %15وضــع "االنـكـبــاب على الـطــاولــة"،
و % 27وضــع "الغشية" (ال ـقــراءة بتركيز مــن على
الشاشة).

ّ
 .3النساء يفضلن االنزواء :تختار املوظفات أوضاعًا
لـلـجـلــوس بـحـيــث يمكنهن االن ـس ـحــاب بـصـمــت من
بيئة العمل ،مثل "الشرنقة" و"االنكباب على الطاولة".
ويـفـضــل ال ــرج ــال أوضـ ــاع ال ـج ـلــوس املـفـتــوحــة مثل
"امل ـي ــان إل ــى الـخـلــف" (لـلـعـمــل بــاسـتـخــدام األج ـهــزة
ال ـل ــوح ـي ــة) ،و"االس ـ ـتـ ــرخـ ــاء ال ــذك ــي" و"االسـ ـت ــرخ ــاء
ملشاهدة العروض" على شاشات العرض الكبيرة.
 .4تعددية املهمات والتركيز :بغض النظر عن العمر
أو الجنس ،يفضل  %25من املوظفني وضع "األجهزة
املتعددة" (استخدام العديد من األجهزة التقنية في
ّ
الوقت نفسه) ،يليهم  %20يفضلون وضع "الغشية"
(القراءة بتركيز من على الشاشة).
تسعة أوض ــاع مختلفة للجلوس يعتمدها موظفو
املكاتب في معظم األحيان ،هي:
• االنكباب على الطاولة :عندما يصاب األشخاص
بالتعب واإلنـهــاك ،يدفعون كومبيوتراتهم املحمولة

إلى مسافات أبعد تدريجيًا من طرف سطح املكتب،
ُويلقون بحملهم أو وزنهم على املكتب.
• امليالن إلى الخلف :تسمح األجهزة التقنية الصغيرة
واملحمولة لألشخاص باالنحناء إلــى الخلف بعيدًا
عن مكاتبهم خالل استخدام تلك األجهزة.
ّ
• األجـهــزة املتعددةُ :يمثل هــذا الوضع كيف يؤدي
ّ
األشخاص مهمات عديدة باستخدام أجهزة متعددة
ُ
 يــد واح ــدة تمسك بالهاتف نحو األذن ،واألخ ــرىتعمل على الكمبيوتر املحمول.
• ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـن ـص ــوص :ت ـعــد ال ـه ــوات ــف الــذكـيــة
ص ـغ ـي ــرة ال ـح ـج ــم م ـق ــارن ــة ب ــاألنـ ـم ــاط األخ ـ ـ ــرى مــن
األجهزة التكنولوجية ،ويضطر املوظفون إلــى ضم
الذراعني عند إجراء اإليماءات أو الكتابة.
ّ
• الشرنقة :يتكئ األشخاص من خالل رفع أقدامهم
إلــى مستوى الجلوس ،وسحب هواتفهم الذكية أو
أجهزتهم اللوحية نحوهم ،ووضعها على أفخاذهم.

• املـيــان نحو الـطــاولــةُ :يستخدم هــذا الــوضــع عند
اس ـت ـخ ــدام ال ـج ـه ــاز ع ـلــى س ـطــح امل ـك ـتــب بــوضـعـيــة
ّ
"ال ـت ـص ــف ــح" ،ح ـيــث يـعـمــل األشـ ـخ ــاص ب ـيــد واحـ ــدة،
وباستخدام اإليماءات للتبديل بني الصفحات.
• االس ـتــرخــاء ال ــذك ــي :نتيجة ط ــرأت عــن التقنيات
املتنقلة ،ورغـبــة األشـخــاص بالتراجع مؤقتًا ،حيث
يـسـمــح ه ــذا ال ــوض ــع بـلـحـظــة م ــن الـخـصــوصـيــة من
دون االضطرار ملغادرة اجتماع ما أو ترك بيئة عمل
جماعي.
ّ
• الغشية :جرت مالحظة هذا الوضع عندما ُيركز
األشخاص على الشاشة ،سواء باستخدام املاوس أو
ّ
لوحة اللمس للتصفح ،ولفترة طويلة.
• االسـتــرخــاء ملشاهدة ال ـعــروض :بسبب شاشات
ّ
العرض الكبيرة ،يتكئ األشخاص ملشاهدة املحتوى
مــن على كمبيوتراتهم املكتبية العالية الــدقــة و /أو
االسترخاء للخلف من أجل التفكير والتأمل.
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المصارف االستثمارية في لبنان ...ال تحتاج إلى هوليوود
ّ
لعل المرة الوحيدة التي تحولت فيها الصيرفة االستثمارية اللبنانية إلى حديث البلد كانت
حين ارتبط اسم أحد العبيها األساسيين بمشروع فيلم أميركي من بطولة دينزل واشنطن.
فهل تحتاج هذه المؤسسات المالية إلى هوليوود أو ما يوازيها من تأثير لكي تحقق
كاف الستدامتها؟
إمكاناتها ،أم أن عملها في الكواليس ٍ

حسن شقراني
مـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــب ج ـ ـ ـ ـدًا رصـ ـ ـ ــد ب ـص ـمــة
امل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــارف االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ف ــي
الـ ـقـ ـط ــاع امل ــال ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي .تـعـيــش
ّ
ه ــذه امل ــؤس ـس ــات ف ــي ظ ــل أخــوات ـهــا
ُ
الكبريات ،املصارف التجارية التي
ُ
ّ
تعد أحــد أركــان النظام االقتصادي
السياسي القائم.
ُ
تـ ـظـ ـه ــر امل ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
بـ ـي ــان ــات ع ـ ــام  ،2014أن امل ـي ــزان ـي ــة
امل ـج ـم ـع ــة ل ـل ـب ـن ــوك االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة،
والبالغة  4.1مليارات دوالر بالكاد
ُ
تعادل  %2.5من األصــول اإلجمالية
لـلـمـصــارف ال ـت ـجــاريــة .ه ــذا املــؤشــر
لـيــس حــاسـمــا لـلـمـقــارنــة ،ن ـظ ـرًا إلــى
الـفــوارق الهائلة القائمة بني هاتني
املجموعتني ،غير أنــه مهم للولوج
فــي أداء هــذه املـصــارف ودوره ــا في
التركيبة اللبنانية.

روح المغامرة
ي ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان  16مـ ـص ــرف ــا
اسـتـثـمــاريــا ،منها مــن لــه ام ـتــدادات
جغرافية تصل إلــى آسيا الوسطى
وإل ــى أفــريـقـيــا الـغــربـيــة ،وحـتــى إلــى
البلدان األوروبية القريبة .ولكن على
الــرغــم مــن روح املـغــامــرة واملخاطرة
ال ـتــي ُي ـف ـتــرض أن تـتـمـتــع ب ـهــا هــذه
الكيانات نظرًا إلى طبيعة نشاطها،
ّ
إال أن قرابة نصف ميزانيتها عبارة
ع ــن أصـ ــول مــوظ ـفــة ل ــدى امل ـص ــارف
ال ـت ـجــاريــة فـيـمــا  %35م ــن األص ــول
عبارة عن قــروض للقطاع الخاص،
ل ـت ـب ـقــى ح ـ ّـص ــة تـ ـف ــوق ب ـق ـل ـيــل %10
عبارة عن استثمار ال ّ
بد منه طبعًا
في سندات الخزينة اللبنانية.
في الواقع تقتصر سمعة املصارف
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ع ـلــى
ارت ـ ـبـ ــاط ـ ـهـ ــا الـ ـلـ ـصـ ـي ــق ب ــاملـ ـص ــارف
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،إن كـ ـ ــان عـبــر
املـ ـش ــاري ــع أو ع ـب ــر الـ ـه ــوي ــة .فـعـلــى
ُ
الئحة هذه املصارف ،تمكن مالحظة
أن ع ـ ـشـ ــرة ب ـ ـنـ ــوك ب ــالـ ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى،
هـ ــي ف ـع ـل ـيــا الـ ـ ـ ـ ــذراع االس ـت ـث ـم ــاري ــة
للمؤسسات التجارية األم.
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم بـ ـ ـ ــه املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف
ً
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ـع ــا ه ــو ن ـشــاطــات
ُيـ ـمـ ـك ــن بـ ـك ــل بـ ـس ــاط ــة اخ ـت ـص ــاره ــا
ف ــي فـ ــروع ف ــي املـ ـص ــارف الـتـجــاريــة
الـ ـعـ ـم ــاق ــة .ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـش ــاط ــات هــي
فعليًا ،تــرتـيــب إصـ ــدارات الـسـنــدات،
أو الـ ـط ــروح ــات األولـ ـي ــة ( )IPOفي
الـ ـ ـس ـ ــوق املـ ــال ـ ـيـ ــة (وه ـ ـ ـ ــي م ـ ــن أن ـ ــدر
الـ ـ ـح ـ ــوادث امل ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي ُي ـم ـك ــن أن
يشهدها الـعــالــم!) ،تجهيز صفقات
االندماج االستحواذ ...أي باختصار
كــل مــا لــه عــاقــة ب ــاإلدارة املــالـيــة في
عــالــم األع ـم ــال .ون ـظ ـرًا لحجم لبنان
ومـحــدوديــة الـخـيــارات املتاحة فيه،
ف ــإن ن ـشــاط ه ــذه امل ـص ــارف يـتـحــول
إلـ ـ ــى سـ ـمـ ـس ــرة ف ـ ــي م ـ ـحـ ــادثـ ــات عــن
ص ـف ـق ــة إص ـ ـ ـ ــدار يـ ــوروبـ ــونـ ــد – أي
س ـنــدات الــديــن بــالـعـمــات األجنبية
التي تصدرها الــدولــة لــاقـتــراض –
أو إلــى عــامــل مـسـ ّـرع وتطميني في
املشاريع العقارية الدسمة.
ص ـح ـي ــح أن ه ـ ــذا الـ ـنـ ـش ــاط يـنـضــح
بــالــرتــابــة  -والـتــي تفرضها طبيعة
الـ ـنـ ـظ ــام امل ــالـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ــي – غـيــر
أن ف ــرص ــا إقـلـيـمـيــة ك ـث ـيــرة مـتــاحــة،
وتـجــارب سابقة قد تؤمن األرضية
الالزمة لالنطالق نحو مجاالت أكثر
حماسة.

المصارف االستثمارية مجال لالزدهار المحلي ال التوسع العالمي

تمويل أفالم

ب ــداي ــة ال ُي ـم ـكــن امل ـ ــرور ع ـلــى نـشــاط
البنوك االستثمارية اللبنانية ،في
الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة مــن دون
اإلش ـ ــارة إل ــى اح ــدى أه ــم امل ـغــامــرات
التي خاضها مصرف FFA Private
 Bankعندما ّ
قرر تمويل فيلم 2Guns
وه ــو إن ـتــاج هــول ـيــوودي بقيمة 80
م ـل ـيــون دوالر ومـ ــن ب ـطــولــة دي ـنــزل
واشـ ـنـ ـط ــن ومـ ـ ـ ــارك وول ـ ـ ـبـ ـ ــرغ .حـقــق
وإن خــاطـفــا،
ه ــذا الـفـيـلــم ا ّن ـك ـشــا ّفــاّ ،
وربما مت وجوده
للمصرف املمول
كمستثمر لبناني غير اعتيادي في
عالم السينما ،بعدما كان قد ساهم
ف ــي ت ـمــويــل فـيـلــم "ال ـن ـب ــي" املـقـتـبــس
عن كتاب األديــب والشاعر اللبناني
جبران خليل جـبــران .قد تكون هذه
املـ ـغ ــام ــرة مــرح ـل ـيــة أم ـن ـت ـهــا ق ـن ــوات
م ـع ـي ـنــة م ــن الـ ـع ــاق ــات امل ـح ـظــوظــة.
ول ـكــن ه ــذا يـعـنــي ف ــي ال ــوق ــت نفسه
أن هذا النوع من املشاريع ُيمكن أن
يتكرر وليس بــالـضــرورة فــي مجال
الفن السابع بل في مختلف مجاالت
ّ
الفن األخرى.
ول ـك ــن ق ـبــل ن ـقــل ال ـتــرك ـيــز ك ـل ـيــا إلــى
لوس أنجليس ،حيث االستديوهات
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاقـ ـ ــة ،أو إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــواص ـ ــم
األوروبية الراقية في مجال اإلنتاج
ٌ
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،ه ـن ــاك مـ ـج ــال حـيــوي
لالزدهار في املحيط؛ والحديث هنا
طبعًا هو عن بلدان مجلس التعاون
الخليجي.

مغاالة

ال ُيـ ـمـ ـك ــن املـ ـ ـغ ـ ــاالة عـ ـل ــى املـ ـص ــارف
االستثمارية في مقاربة هذه الفرص
البديهية .ولـكــن يـبــدو أن املـصــارف
ال ـغ ــرب ـي ــة الـ ـت ــي شـ ـه ــدت ّ
ردة خ ــال
األزمة املالية – ُالتي خلقتها وغرقت
فيها ومــن ثـ ّـم أن ـقــذت منها – تعود
ّ
بقوة إلى الخليج وتلعب دورًا ُيمكن
ب ـكــل س ـهــولــة أن ت ـح ـجــزه امل ـص ــارف
االستثمارية اللبنانية.
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ُأعـ ـ ـ ــدتـ ـ ـ ــه شـ ــركـ ــة
ّ
 ،Freeman & Coونـشــر أخـيـرًا ،فــإن
ال ــرس ــوم ال ـتــي تـقــاضـتـهــا امل ـصــارف

االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة – أو الـ ـت ــي ت ــول ــدت
ع ــن نـ ـش ــاط ــات ت ــرت ـب ــط بــال ـص ـيــرفــة
االسـتـثـمــاريــة – فــي مـنـطـقــة الـشــرق
ً
األوس ـ ــط ش ـهــدت ن ـم ـوًا ه ــائ ــا ،فــاق
 ،%100لتبلغ  1.1مـلـيــار دوالر ،ما
يعكس عودة النمو إلى قطاع إدارة

على الرغم من أن البالد تتمتع
بنظام مالي متكتم نسبيًا إال أن ال
مصرفًا استثماريًا لبنانيًا ّ
تحول إلى ماركة
عالمية ،أو حتى على الصعيد اإلقليمي
تمويل الـشــركــات ،إص ــدار السندات
وتــرت ـيــب ط ــرح األسـ ـه ــم .وي ـب ــدو أن
املـ ـ ـص ـ ــارف األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـغ ــربـ ـي ــة،

بحسب الشركة نفسها ،تعود ّ
بقوة
إلــى املنطقة على حـســاب املـصــارف
االستثمارية املحلية التي تراجعت
حصتها مــن ال ــرس ــوم امل ــذك ــورة من
 %26و %34خ ـ ــال عـ ــامـ ــي 2013
و 2013إلـ ــى  %19ف ـق ــط ف ــي ال ـع ــام
املاضي.
ُيشار هنا إلى أن انسحاب املصارف
االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـغــرب ـيــة م ــن ال ـســوق
العربية خــال األزم ــة املــالـيــة ،أفسح
املـجــال أمــام املـصــارف الوطنية لكي
تمأل الفراغ.
وت ــوض ــح ال ـب ـي ــان ــات ال ـت ــي نـشــرتـهــا
شركة  PwCأخيرًا ،أن نشاط الطرح
األول ــي لألسهم فــي الـشــرق األوســط
– أي ت ـحــول ال ـشــركــات إل ــى كـيــانــات
ُ
مــال ـيــة ع ــام ــة ت ـ ـتـ ــداول أس ـه ـم ـهــا في
السوق – كان في العام املاضي عند
أق ـ ــوى م ـس ـتــوى م ـنــذ األزمـ ـ ــة املــالـيــة

يعمل في لبنان  16مصرفًا استثماريًا

أصول للمصارف االستثمارية ـ 2014
الودائع والسيولة لدى املصارف التجارية
القروض للقطاع الخاص
االستثمار في سندات الدين العام
األصول اإلجمالية

 1.9مليار
دوالر
 1.4مليار
دوالر
 548مليون
دوالر
 4.1مليارات
دوالر

%1.8%14.7+
%11+
%3.2+

املصدر :بنك بيبلوس

الـ ـع ــاملـ ـي ــة .وب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ــة ع ـم ـل ـيــات
الـطــرح األول ــي  10.8مـلـيــارات دوالر
أي أكثر من مرتني ونصف امليزانية
املـجـمـعــة ل ـل ـم ـصــارف االس ـت ـث ـمــاريــة
اللبنانية.
ّ
ال شـ ـ ّـك أن ل ـك ــل م ـص ــرف ف ــي لـبـنــان
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه لـ ــازدهـ ــار وت ـنــويــع
مصادر دخله ،ولكن على الرغم من
أن البالد تتمتع بنظام مالي متكتم
نـسـبـيــا تـحـكـمــه ال ـس ــري ــة ،وبـسـمـعــة
م ـص ــرف ـي ــة ع ــامل ـي ــة – ح ـي ــث تـتـمـكــن
مؤسساته من اللعب على تناقضات
احترام املعايير والضغوط الغربية
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه خ ــدم ــة ق ــاع ــدة
زب ـ ــائ ـ ــن م ـ ــن امل ـق ـي ـم ــن وامل ـغ ـت ــرب ــن
متنوعة على نحو هائل – إال أن ال
ّ
مصرفًا استثماريًا لبنانيًا حتى اآلن
ت ـح ـ ّـول إل ــى م ــارك ــة عــامل ـيــة ،أو حتى
على الصعيد الوطني.
ورب ـ ـمـ ــا تـ ـك ــون ال ـص ـي ــرف ــة ال ـخــاصــة
ً
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة هـ ــي فـ ـع ــا امل ـج ــال
الجديد لالزدهار عوضًا عن التوسع
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي واالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ب ـن ـم ــوذج
جـ ــذب الـ ــودائـ ــع وت ـح ــري ــر ال ـق ــروض
االستهالكية املكلفة.
"يـعـمــل فــريـقـنــا ال ـخــاص بالصيرفة
االستثمارية على مساعدة زبائننا
م ــن ال ـش ــرك ــات ف ــي إدارة املـتـطـلـبــات
الــرأسـمــالـيــة ،ويــؤمــن النصح بشأن
ع ـم ـل ـيــات االن ـ ــدم ـ ــاج واالسـ ـتـ ـح ــواذ،
تمويل الشركات وهيكلة رأس املال...
أما فريق الصيرفة الخاصة فمهمته
تقديم الدعم للزبائن عبر الخدمات
املفصلة ،املميزة والشخصية".
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ُي ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ّـرف أح ـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف
االسـتـثـمــاريــة نـشــاطــاتــه فــي منطقة
املـشــرق الـعــربــي .يعتمد على قاعدة
زب ــائ ــن ي ـش ـك ـل ـهــا املـ ـقـ ـت ــدرون ال ــذي ــن
يهمهم أن يدير فريق خبير مخفظتهم
املالية وتنويع االستثمارية لضمان
الـقــدر األكـبــر مــن الـعــائــد والـهــوامــش
األعـ ـل ــى م ــن ال ـح ـم ــاي ــة امل ــالـ ـي ــة .فـهــل
تـ ـحـ ـت ــاج امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
بـ ــدورهـ ــا إل ـ ــى ال ـن ـص ــح ل ـك ــي تــوســع
أع ـم ــال ـه ــا وت ـن ــوع ـه ــا وت ـخ ـل ــق بـقـعــة
الـضــوء الـخــاصــة بها بعيدًا عــن ظل
املصارف التجارية؟
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نقل

 MEAتسبق كبرى الشركات العالمية بخفض أسعارها
يسجل للناقل الرسمي اللبناني،
"ش ــرك ــة طـ ـي ــران الـ ـش ــرق األوس ـ ــط"
( )MEAأنـ ـه ــا ك ــان ــت أول شــركــة
ط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــران فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ت ـخ ـف ــض
أس ـعــار بـطــاقــات الـسـفــر عـلــى منت
خطوطها ،تجاوبا مع االنخفاض
الــذي شهدته أسعار النفط عامليا
منذ أشهر.
قـبــل ه ــذه ال ـخ ـطــوة ال ـتــي اتـخــذهــا
رئيس مجلس إدارة "ميدل إيست"
محمد الحوت ،بأيام قليلةّ ،صرح
عــدد مــن مـســؤولــي كـبــرى شركات
الطيران فــي العالم فــي مناسبات
مختلفة ،أمـثــال "طـيــران اإلم ــارات"
و"طـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد" و"ب ــريـ ـت ــش
إيــرويــز" و"القطرية" وغيرها ،بأن
هناك توجها لــدى هــذه الشركات
ل ـخ ـف ــض أس ـ ـعـ ــار تـ ــذاكـ ــرهـ ــا ،لـكــن
أح ــدا لــم يـقــدم على الـخـطــوة التي
ات ـخــذت ـهــا إدارة  ، MEAلـتـبــرهــن
مـجــددا ريادتها فــي مجال توفير
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة األفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل لـ ـعـ ـم ــائـ ـه ــا،
سـ ــواء ف ــي لـبـنــان أو ف ــي ال ـخ ــارج،
بــرغــم االم ـكــانــات املـتــاحــة مـقــارنــة
بمقدرات تلك الشركات العمالقة.
ال ـ ـحـ ــوت أك ـ ــد أن ـ ــه ابـ ـ ـت ـ ــداء مـ ــن 16
شـبــاط ال ـج ــاري ،خفضت الشركة
ال ـ ـعـ ــاوات ع ـل ــى أسـ ـع ــار ب ـطــاقــات
الـ ـسـ ـف ــر بـ ـسـ ـب ــب االرتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ال ـ ــذي
ك ـ ـ ُـان سـ ــائـ ــدا فـ ــي أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط،
وخـفـضــت ه ــذه ال ـع ــاوات بنسبة
 ،%50ليتراجع ،على سبيل املثال،
سعر بطاقة السفر الى أفريقيا في
الدرجة السياحية نحو  100دوالر
أمـ ـي ــرك ــي ،ونـ ـح ــو  85دوالرا ال ــى
باريس أو الى لندن.
وع ـ ــن ت ــأث ـي ــر ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة عـلــى
عائدات الشركة وأرباحها ،يشير
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوت إلـ ـ ـ ــى أن "قـ ـ ـ ـ ـ ــرار خ ـفــض
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار سـ ـي ــذه ــب بـ ـك ــل ال ــوف ــر
الـ ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه ال ـش ــرك ــة م ــن ج ــراء
انخفاض أسـعــار وقــود الطائرات
ال ـ ــى امل ـس ـت ـه ـل ــك" .وعـ ـم ــا إذا ك ــان
هــذا الخفض سـيــؤدي لــزيــادة في
عــدد املسافرين والسياح ،يجيب:
"ال أع ـت ـقــد ب ــأن أس ـع ــار الـبـطــاقــات
ستغير في قــرار السياح باملجيء

ال ــى لـبـنــان ،الن الـعــامــل األه ــم هو
الوضع األمني والسياسي".

رد استباقي
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن تـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــه ردا
اس ـت ـبــاق ـيــا ع ـل ــى خ ـط ــوة االت ـح ــاد
االوروبـ ــي املـتــوقـعــة بــوضــع مطار
بيروت ًعلى الئحة املطارات األكثر
خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ل ـج ـه ــة ع ـ ــدم م ـطــاب ـق ـتــه
الشروط األمنية ،برغم أن األمــر ال
عالقة لـ "ميدل إيست" مباشرة به،
بل للدولة اللبنانية ،أكد الحوت أن
"الشركة تستعد ألكثر من مشروع
ت ـط ــوي ــري ف ــي ش ـه ــري آذار وأيـ ــار
املقبلني ،مــن إنـشــاء مــركــز الشحن
الـجــوي الـ ــ" "cargo centerفــي شهر
أي ــار ،الــذي سيحل معضلة كبيرة
تتعلق ب ــاإلج ــراءات املـطـلــوبــة من
األوروبيني لجهة استمرار الشحن
مــن لـبـنــان ال ــى أوروبـ ـ ــا ،مــع العلم
أن املـ ـسـ ـت ــودع ــات ت ــاب ـع ــة ل ـلــدولــة
ال ل ـل ـش ــرك ــة ،ول ـك ـن ــا س ـن ـحــل ه ــذه
املشكلة”.
أم ـ ــا امل ـ ـشـ ــروع الـ ـث ــان ــي ،فـسـيـكــون
افتتاح مــركــز الـطـيــران التشبيهي
فـ ــي "أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
ل ـل ـط ـي ــران" ف ــي آذار امل ـق ـب ــل ،األم ــر
الذي يسمح بتدريب الطيارين في
بيروت.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـخ ــوف ال ــذي
أثير تجاه هــذا التوجه األوروب ــي
حيال املطار ،وتداعيات هذا االمر
اقتصاديا وتجاريا ،يؤكد الحوت
أن ــه ف ــي وق ــت قــريــب ج ــدا سيكون
املـ ـط ــار "االف ـ ـضـ ــل ت ـج ـه ـيــزا ام ـن ـيــا
وفنيا ،كما يجب تفعيل البرنامج
الوطني المــن املـطــار بــاســرع وقت
م ـم ـك ــن ،واملـ ـ ـب ـ ــادرة ع ـن ــد ال ـط ـي ــران
املدني اللبناني".

نمو في المنطقة
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أشـ ــار مــديــر
منطقة الـخـلـيــج فــي ات ـحــاد النقل
الـ ـج ــوي ال ــدول ــي (إي ـ ــات ـ ــا) ،مــايـكــل
هيريرو الى ان حركة النقل الجوي
في منطقة الشرق األوســط تشهد
نـمـوًا كـبـيـرًا مـمــا سيمكن شــركــات

مطار بيروت
(مروان طحطح)

الطيران من تحقيق نمو في صافي
األرباح يصل إلى  1.6مليار دوالر
ع ــام  ،2015ب ــزي ــادة  ٪45مـقــارنــة
بنحو  1.1مليار دوالر عام .2014
وأكــد هيريرو أن شركات الطيران
ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ح ـق ـقــت ع ــام
 2014أقـ ـ ـ ــوى نـ ـم ــو س ـ ـنـ ــوي عـلــى
ً
مـسـتــوى الـعــالــم ،إذ حققت مـعــدال
نسبته  .٪13وتصل أرب ــاح قطاع

تستعد  MEAألكثر من مشروع
تطويري في آذار وأيار المقبلين،
لحل المعضلة المتعلقة باإلجراءات
المطلوبة من االتحاد االوروبي
الـ ـطـ ـي ــران ع ــامل ـي ــا ال ـ ــى ن ـح ــو 18.7
مليار دوالر ،تحصد دول املنطقة
منها نحو  ٪5.8بحسب «اياتا»
وتـ ـت ــوق ــع ت ـ ـقـ ــديـ ــرات أن ت ـت ــوس ــع
ال ـقــدرة االستيعابية للمسافرين
في منطقة الشرق األوسط بمعدل
 ٪15.6عام  2015مقارنة بــ٪11.4
عام .2014

محمد الحوت (مروان طحطح)

تقرير

 2014عام االندماج األكبر للشركات في الشرق األوسط
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ص ـعــوبــة ال ـظ ــروف
التي يعيشها العديد من دول الشرق
األوس ــط لناحية االس ـت ـقــرار األمـنــي
وال ـس ـيــاســي ،وتــأث ـيــر االض ـطــرابــات
ال ـت ــي ت ـع ـصــف ب ـب ـعــض هـ ــذه الـ ــدول
ع ـلــى مـجـمــل ال ـحــركــة االق ـت ـصــاديــة،
تـ ـمـ ـي ــزت نـ ـه ــاي ــة عـ ـ ــام  2014ب ــزخ ــم
صفقات االندماج واالستحواذ التي
حـصـلــت ف ــي ه ــذه ال ـ ـ ــدول ،إذ بلغت
قيمة صفقات االندماج واالستحواذ
في الشرق األوسط  22.7مليار دوالر
أميركي خــال الــربــع الــرابــع مــن عام
 ،2014أي ض ـعــف الـقـيـمــة املـسـجـلــة
خالل الربع السابق ،وهي أعلى قيمة
فصلية مسجلة منذ الربع األول في
عام .2008
وبحسب تقرير صدر عن "تومسون
رويـ ـت ــرز" و"ف ــري ـم ــان لــاس ـت ـشــارات"
فـ ـ ــإن رسـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخـ ــدمـ ــات امل ـص ــرف ـي ــة
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
بلغت  147.2مليون دوالر أميركي
خ ــال الــربــع األخ ـيــر مــن ع ــام ،2014
بـ ـنـ ـم ــو ن ـس ـب ـت ــه  %19ع ـ ــن ال ـق ـي ـم ــة
املسجلة خالل الربع الثالث من العام
ن ـف ـس ــه .أن ـه ــى الـ ـع ــام امل ــاض ــي قـيـمــة

صفقات االنــدمــاج واالسـتـحــواذ في
الـشــرق األوس ــط على ارتـفــاع نسبته
 %23مقارنة بعام  2013لتبلغ 50.3
مليار دوالر ،وهي أعلى قيمة سنوية
مسجلة منذ عام .2010

مصارف وشركات
واس ـ ـت ـ ـح ـ ــوذ ب ـ ـنـ ــك "أتـ ـ ـ ـ ــش أس بــي
س ــي" ع ـلــى مـعـظــم رسـ ــوم ال ـخــدمــات
املـصــرفـيــة االسـتـثـمــاريــة فــي الـشــرق
األوس ـ ــط خ ــال ع ــام  ،2014ليجمع
 56.9مـلـيــون دوالر أم ـيــركــي ،أي ما
يمثل  %7.6من إجمالي الرسوم.
وتـ ـ ـص ـ ــدرت ش ــرك ــة "الزارد" قــائ ـمــة
امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــات ف ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ــدم ــج
واالس ـت ـحــواذ امل ـن ـجــزة ،فيما حصل
بنك "أت ــش أس بــي ســي" على املركز
األول مــن ناحية رس ــوم االكتتابات
باألسهم والديون .واحتلت مجموعة
"م ـي ــزوه ــو" املــال ـيــة امل ــرك ــز األول ،من
حـيــث رس ــوم إصـ ـ ــدارات ال ــدي ــون في
الشرق األوسط.
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ق ـي ـم ــة ص ـف ـقــات
االن ــدم ــاج واالس ـت ـح ــواذ ف ــي الـشــرق
األوسـ ـ ــط ،ف ـقــد أن ـهــت ال ـع ــام املــاضــي

ع ـلــى ارتـ ـف ــاع نـسـبـتــه  %23م ـقــارنــة
بعام  2013لتبلغ  50.3مليار دوالر،
وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة منذ
عام  .2010وقــادت صفقات االندماج
واالس ـت ـحــواذ ال ـصــادرة الـنـشــاط في
 ،2014إلى زيادة قدرها  ٪74عن عام

أكبر صفقة خالل  2014بلغت
قيمتها  9.1مليارات دوالر تقدم بها
جهاز قطر لالستثمار بالشراكة مع
"بروكفيلد بارتنر" الكندية للعقارات
 ،2013لتصل إل ــى  26مـلـيــار دوالر،
وهو أعلى مبلغ سنوي مسجل منذ
عام .2009

صفقات

ّ
وم ــثـ ـل ــت ع ـم ـل ـي ـ ّـات االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ فــي
الـخــارج التي نفذتها جهات قطرية
 %65من إجمالي صفقات االندماج
واالس ـت ـح ــواذ الـ ـص ــادرة ف ــي ال ـشــرق

األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،فـ ـيـ ـم ــا مـ ـثـ ـل ــت ع ـم ـل ـي ــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذ مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــات
اإلم ــارات ـي ــة وال ـس ـعــوديــة  %15و%9
عـلــى ال ـتــوالــي .وتمثلت أكـبــر صفقة
خ ـ ــال ع ـ ــام  2014ب ـ ـعـ ــرض قـيـم ـتــه
 9.1م ـل ـيــارات دوالر ت ـقــدم بــه جهاز
قـ ـط ــر ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة مــع
مؤسسة "بروكفيلد بارتنر" الكندية
ل ـل ـع ـقــارات ،ل ـش ــراء مــؤسـســة "ســونــغ
ب ـيــرد" الـعـقــاريــة الـبــريـطــانـيــة مالكة
أشهر حي مالي في شرق لندن وهو
"كناري وارف".
وب ـف ـض ــل هـ ـ ــذه ال ـص ـف ـق ــة ،ت ـص ــدرت
العقارات قائمة القطاعات املستهدفة
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط فــي ع ــام ،2014
ح ـيــث اس ـت ـحــوذ ال ـق ـطــاع ع ـلــى %38
م ــن إج ـم ــال ــي ص ـف ـق ــات االس ـت ـح ــواذ
واالنـ ـ ــدمـ ـ ــاج فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وت ـص ــدر
"سـيـتــي ب ـنــك" قــائـمــة امل ـشــاركــات في
عمليات االسـتـحــواذ واالنــدمــاج في
الشرق األوسط بـ  15.4مليار دوالر.
وج ـمــع الـبـنــك األه ـل ــي ال ـت ـجــاري في
الـسـعــوديــة مــن ال ـطــرح ال ـعــام األول ــي
ألسـ ـهـ ـم ــه ف ـ ــي ن ــوفـ ـمـ ـب ــر امل ـ ــاض ـ ــي 6
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،ل ـي ـك ــون االك ـت ـت ــاب

األضخم في الشرق األوســط ،وثاني
أكـبــر اكـتـتــاب فــي الـعــالــم لـعــام 2014
بعد اكتتاب شركة علي بابا .وتصدر
ب ـنــك «إتـ ــش.إس.بـ ــي.سـ ــي» تصنيف
رســوم اإلص ــدارات املالية في الشرق
األوســط ،يليه "جــي آي بي كابيتال"
ثم بنك قطر الوطني.
أم ـ ـ ــا إج ـ ـمـ ــالـ ــي إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات األسـ ـه ــم
واألسهم املرتبطة بحقوق املساهمني
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،فـقــد بـلــغ 11.4
مليار دوالر في عام  ،2014أي بزيادة
ق ــدره ــا  %173ع ــن الـقـيـمــة املسجلة
في العام املاضي ( 4.2مليار دوالر)،
بينما وصلت قيمة إصدارات الديون
في الشرق األوسط إلى  3.5مليارات
دوالر أميركي خالل الربع األخير من
عام  ،2014أي نصف القيمة املسجلة
في الربع الثالث من العام املاضي".
وعلى الرغم من نمو رسوم الخدمات
املـصــرفـيــة االسـتـثـمــاريــة فــي الـشــرق
األوســط خالل الربع األخير من عام
 ،2014انخفضت قيمة هــذه الرسوم
بنسبة  %3خالل العام املاضي لتبلغ
 751.7مليون دوالر مقارنة ب ــ776.2
مليار دوالر في .2013
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شركات

شركات تأجير السيارات ...تراجع حاد لألعمال
في السنوات العشر الماضية،
أظهرت تقديرات اقتصادية أن شركات تأجير
السيارات في لبنان ساهمت بنحو  35%من مجمل
الحركة السياحية في البلد .اليوم ،شأنها شأن سائر
القطاعات االقتصادية ،تعاني معظم هذه
الشركات من تراجع حاد في أعمالها ونشاطها
نتيجة تراجع الحركة السياحية واالقتصادية،
وتراجعت نسبة مساهمة القطاع في مجموع
الحركة السياحية الى 15%
إيفون صعيبي
ف ـ ــي امل ـ ـج ـ ـمـ ــل ،يـ ــأتـ ــي املـ ـغـ ـت ــرب ــون
الـلـبـنــانـيــون ف ــي م ـقــدمــة الــزبــائــن
الـ ــذيـ ــن يـ ـلـ ـج ــأون إل ـ ــى اس ـت ـئ ـجــار
الـ ـسـ ـي ــارات ل ـل ـت ـن ـقــل ب ــن م ـنــاطــق
وط ـن ـه ــم م ــع األهـ ـ ــل واألص ـ ــدق ـ ــاء،
ي ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــائ ـ ـ ـحـ ـ ــون ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب
وخصوصًا السعوديني ،ومــن ثم
ال ـكــوي ـت ـيــون واإلم ــاراتـ ـي ــون .غير
ان االع ـت ـمــاد االك ـب ــر ي ـكــون غــالـبــا
عـلــى الـسـيــاح النـهــم يـمـيـلــون الــى
اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـك ـب ـي ــرة
م ــع س ــائ ـق ـه ــا ،االمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يــزيــد
م ــن اربـ ـ ــاح الـ ـش ــرك ــات .هـ ــذا االم ــر
ت ـ ـبـ ــدل مـ ـن ــذ مـ ـ ـ ــدة ،فـ ـلـ ـبـ ـن ــان ب ــات
يفتقد السياح العرب واالجــانــب،
اضـ ــافـ ــة ال ـ ــى إح ـ ـجـ ــام ع ـ ــدد كـبـيــر
مــن املـغـتــربــن عــن ال ـقــدوم بسبب
ال ـت ــوت ــر األمـ ـن ــي وال ـس ـي ــاس ــي فــي
البلد.
مـ ــن الـ ـش ــائ ــع أن "وق ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذروة"
ل ـش ــرك ــات ت ــأج ـي ــر الـ ـسـ ـي ــارات فــي
لبنان كان يمتد لفترة تزيد على
ثمانية أشهر سنويًا ،األمــر الذي
يساعد هذه الشركات في تحقيق
نـســب أربـ ــاح مــرت ـفـعــة .أم ــا الـيــوم
ف ــأش ـه ــر ع ـم ـل ـهــا ل ــم ت ـع ــد تـتـعــدى
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة ،اذا م ـ ــا ت ـ ــم احـ ـتـ ـس ــاب
مواسم االعياد والصيف ،ما ادى
الى تراجع مداخيلها ،األمر الذي
دفع بكثير من هذه الشركات الى
اقفال ابوابها.
بني عامي  2000و 2005عاش هذا
الـقـطــاع عـصـرًا ذهبيًا الــى ان بدأ
ت ــده ــور االوض ـ ـ ــاع االمـ ـنـ ـي ــة ،وم ــا
رافـقـهــا مــن تــراجــع فــي املــؤشــرات

االقـتـصــاديــة الـعــامــة الحـقــا ،وبــدأ
مــردود هــذا القطاع يتراجع اكثر
فاكثر.
أعداد السيارات تتراجع
ع ــن ه ــذا ال ــواق ــع امل ـس ـت ـجــد ،يـقــول
أم ــن س ــر ن ـقــابــة ش ــرك ــات تــأجـيــر
ال ـس ـي ــارات ف ــي لـبـنــان ج ــان كـلــود
غ ـص ــن "حـ ـت ــى ح ـ ــزي ـ ــران مـ ــن ع ــام
 ،2009س ـج ـلــت ال ـن ـق ــاب ــة 15000
سيارة ّ
معدة للتأجير ،اي تحمل
لــوحــات خـضــراء .امــا فــي حزيران
 2013فتدهور القطاع ،ال بل كان
على شفير االنهيار بحيث اصبح
ع ــدد ال ـس ـيــارات املـهـيـئــة لــايـجــار
 2800س ـي ــارة ف ـقــط ،لـكــن الــوضــع
عاد وتحسن نوعًا ما في حزيران
 2014ح ـ ـيـ ــث سـ ـجـ ـل ــت الـ ـنـ ـق ــاب ــة
حوالى  7000سيارة للتأجير".
ت ـع ـط ـ ّـي ه ـ ـ ــذا االرق ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـكـ ــرة عــن
ال ـ ـخـ ــضـ ــات ال ـ ـتـ ــي ع ــرفـ ـ ّه ــا ق ـط ــاع
تأجير السيارات .فقد خفضت كل
الشركات عدد سياراتها العاملة،
بخاصة الفخمة والكبيرة الحجم
م ـن ـه ــا ،والـ ـت ــي ي ـع ـت ـبــر م ــردوده ــا
االكبر ،وقد اتبعت هذه السياسة
بهدف تقليص الخسائر.
في هذا السياق ،يفيد مسؤول في
شركة  Y&Cلتأجير السيارات ،ان
"الـشــركــة خفضت عــدد سياراتها
ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـصـ ــف ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا ،وأت ـ ـ ــت
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ف ــي اطـ ــار تقليص
الخسائر التي كانت كبيرة خالل
الفترة املاضية ،وفي الوقت عينه
ً
االسـتـمــرار فــي ال ـســوق .فـبــدال من
 20سـ ـي ــارة ك ـب ـي ــرة و 15ســائ ـقــا،
ابقينا فقط على  5سيارات كبيرة

بين  20و 500دوالر
تتفاوت أكالف تأجير السيارات في لبنان
بحسب سوق العرض والطلب ،اي إنها ترتفع
عندما يزداد الطلب وبالعكس .في االيام العادية
باملكان ايجاد سيارة صغيرة بما يراوح
بني  18و 20دوالرًا يوميًا ،وقد يصل ايجار
السيارات الفخمة الكبيرة الى  500دوالر يوميًا
واحيانًا اكثر...
يعاني القطاع من عدم انضباط على صعيد
واسع ،فكثير من الشركات تعمل من دون
تراخيص قانونية ،ما يشكل خطرًا على
السالمة العامة باعتبار أن هذه الشركات
ال تراعي الشروط املطلوبة ،ويتسبب بخلق
مضاربة في االسعار ومنافسة غير شريفة
مع الشركات املرخصة القانونية.

تراجع اعداد السيارات المستأجرة في لبنان

الحجم ،و 5سائقني ألننا لم نعد
ق ــادري ــن ع ـلــى ت ـح ـمــل امل ـصــاريــف
ً
ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ال ت ــؤم ــن م ــدخ ــوال

ّ
تعمدنا زيادة عدد السيارات ذات
اللون االبيض لنستطيع دخول
قطاع تأجير سيارات االعراس
في لبنان  250شركة
مرخصة غير ان تلك الفاعلة ال
يتعدى عددها الـ120
اضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــا" .وي ـ ـتـ ــابـ ــع امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول:
"ت ـعـ ّـمــدنــا زي ـ ــادة ع ــدد ال ـس ـي ــارات
ذات الـ ـل ــون االبـ ـي ــض لـنـسـتـطـيــع
دخ ـ ـ ــول ق ـ ـطـ ــاع ت ــأجـ ـي ــر س ـ ـيـ ــارات
االع ــراس .فموسم االع ــراس يمتد

ألربعة اشهر ،اي من ايــار وحتى
ايـ ـل ــول ،وبــال ـتــالــي ه ــذه الـخـطــوة
تعوض حوالى  %35من الخسارة
ال ـت ــي يـسـبـبـهــا غ ـي ــاب ال ـس ـيــاح ال
س ـي ـمــا ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن .ص ـح ـيــح ان
االعراس ليست أمرًا موسميًا إلى
حــد بـعـيــد ،وم ــدة إيـجــار الـسـيــارة
تـمـتــد ل ـ ـ  4ايـ ــام ك ـحــد اق ـص ــى ،إال
أن الـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـل ـي ـه ــا سـ ــاعـ ــد فــي
تـخـفـيــض الـخـســائــر الـنــاتـجــة من
ف ـقــدان املغتبني واالجــانــب الــذيــن
كــانــوا يطلبون سـيــارة ل ـ  10ايــام
على االقل".
مشاكل وتحديات
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان  250شـ ــركـ ــة ت ــأج ـي ــر
م ــرخـ ـص ــة بـ ـم ــوج ــب قـ ـ ـ ـ ــرارات مــن
وزارة السياحة ،غير ان الشركات
ً
التي تــؤدي دورًا فاعال ال يتعدى
عــددهــا ال ــ ،120امــا البقية فتعمل
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بــال ـحــد االدنـ ـ ــى اي ي ـم ـل ـكــون بـمــا
ال يــزيــد عــن  30س ـيــارة لــايـجــار.
ي ـج ـمــع ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن امل ـع ـن ـيــن
ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع عـ ـل ــى ان إح ـ ــدى
اب ــرز املـشــاكــل ال ـتــي تـعــانــي منها
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات هـ ـ ـ ــي ،رسـ ـ ـ ــم ت ــأجـ ـي ــر
ال ـس ـيــارات ال ــذي يـشـكــل  %10من
قـيـمــة ال ـس ـيــارة ،اضــافــة ال ــى رســم
املـيـكــانـيــك الـسـنــوي ال ــذي يفرض
 100ال ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة اضــافـيــة
عــن كــل سـيــارة تحت عـنــوان رسم
ً
ال ـتــأج ـيــر ،وال ـت ــي تــؤمــن مــدخــوال
ل ـل ــدول ــة ال ي ـش ـكــل ع ـب ـئــا ف ــي حــال
ألغي بل يكون حافزًا للشركات.
تـ ـض ــاف ال ـ ــى ذل ـ ــك املـ ـش ــاك ــل ال ـتــي
يـخـلـقـهــا ق ــان ــون ال ـس ـيــر ال ـجــديــد،
حيث تصل املخالفة بعد خمسة
أو ستة اشهر ،االمــر الــذي يفرض
على املكتب دفع الغرامات في حني
انها من مسؤولية املستأجر .كذلك
رس ــم ال ـتــأمــن ال ــذي ي ـكــون ب ــدوره
مرتفعًا اكثر مــن الـعــادة ،باعتبار
ان سيارات االيجار معرضة اكثر
من غيرها للحوادث .وعلى الرغم
مــن ك ــون ه ــذا الـقـطــاع يــؤمــن لقمة
العيش ألكـثــر مــن  3000عائلة اي
حوالى  10آالف موظف ،اال انــه ال
يحظى باالهتمام املطلوب من قبل
املسؤولني.
وجراء عدم االستقرار الذي عرفه
هذا القطاع ،وتعثر عدد كبير من
الـشــركــات الـعــامـلــة فـيــه ،انتهجت
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف س ـ ـيـ ــاسـ ــة م ـت ـح ـف ـظ ــة
ح ـيــال الـ ـق ــروض امل ـم ـنــوحــة لـهــذه
الـ ـش ــرك ــات .م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ولـخـلــق
ن ــوع مــن ال ـت ــوازن فــي ه ــذا اإلط ــار
عمدت وكاالت السيارات الجديدة
إل ـ ــى ت ـس ـه ـيــل اسـ ـت ــدان ــة ش ــرك ــات
ت ــأج ـي ــر الـ ـسـ ـي ــارات م ـن ـهــا بـشـكــل
مباشر من دون املرور باملصرف،
خــوفــا مــن خـســارة هــذه الــوكــاالت
ل ـ ـ "أفـ ـض ــل زب ــائ ـن ـه ــا" أي شــركــات
التأجير.
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...Note Edge
اول جهاز في
العالم بشاشة
جانبية

سامسونغ
تعرض عضالتها

بعد أشهر على إطالق  4 noteالذي حقق أرقامًا
عالية من المبيعات ،أطلقت سامسونغ ابتكارها الجديد
 ،Note Edgeالذي يعتبر أول جهاز في العالم بشاشة
جانبية منحنية .وكان الفتًا اختيار لبنان ليكون من بين
الدول المحدودة التي يطلق فيها هذا الجهاز ما يعكس
التقويم الجيد للسوق اللبنانية من قبل الشركة الكورية
فريد قمر
بعد كثير من التردد اقتنعت معظم
الشركات املصنعة للهواتف الخلوية
بــأه ـم ـيــة "ال ـف ــاب ـل ـي ــت" ،وه ــي تسمية
تطلق على الهواتف الذكية الكبيرة
نسبيًا أي الـتــي تجمع بــن الهاتف
والتابليت .وإذا كان بعض الهواتف
استطاع مـجــاراة  4 Noteفــي الكثير
مــن مــواصـفــاتــه ،فها هــي سامسونغ
تـ ـض ــرب مـ ــن ج ــدي ــد مـ ــن خـ ـ ــال أول
"ف ــابـ ـلـ ـي ــت" ي ـح ـم ــل ش ــاش ــة إض ــاف ـي ــة
جانبية مــن املـمـكــن أن تشكل قائمة
ل ـع ــرض ال ـت ـط ـب ـي ـقــات امل ـف ـض ـلــة ل ــدى
املستخدم من دون الحاجة إلى فتح
ال ـج ـه ــاز .ف ـهــي ش ــاش ــة مـسـتـقـلــة عن
الـشــاشــة األســاس ـيــة ويـمـكــن التحكم
بها وفق رغبة املستخدم ،وأهميتها
أنها تعمل حتى مــع إغــاق الشاشة
األساسية.

أول شاشة منحنية
قد ال تكون الشاشة الجانبية املنحنية
ذات قيمة كبيرة من حيث االستخدام
لكنها بالتأكيد تأتي في إطار "عرض

الـعـضــات" فــي ظــل املنافسة الكبيرة
ف ــي الـ ـس ــوق وال ـح ــاج ــة ال ــدائ ـم ــة إلــى
االبتكار ،ال سيما أن بعض املنافسني
استطاعوا أن يسبقوا سامسونغ في
بـعــض التقنيات ك ـ  LGالـتــي قدمت
في السابق أول جهاز ثالثي األبعاد
( )3D optimusوأول ج ـهــاز بشاشة
منحنية (.)FLEX
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي  Note edgeم ـ ـ ــع م ـع ـظ ــم
املــواص ـفــات الـتــي عــرفـهــا املستخدم
ف ــي ج ـه ــاز  4 Noteال س ـي ـمــا الـقـلــم
ال ــذك ــي امل ـ ـطـ ـ ّـور الـ ـ ــذي ادخـ ـل ــت إل ـيــه
م ـي ــزة االخـ ـتـ ـي ــار الـ ــذكـ ــي ،أك ـ ــان ذل ــك
للنصوص أو لـلـصــور ،وتجميعها
ف ــي م ـكــان واح ـ ــد .األمـ ــر الـ ــذي يـبــدو
عمليًا جدًا ال سيما عند استخدامه
مــع مـيــزة الـشــاشــات املـتـعــددة حيث
يمكن للمستخدم أن يعمل على أكثر
من صفحة في وقت واحد.
ً
فضال عن تقنية تدوين املالحظات
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـت ــي يـمـكــن م ــن خــالـهــا
ح ـف ــظ أي ص ـ ـ ــورة مـ ــن خ ـ ــال ال ـق ـلــم
وت ـح ــوي ــل ع ـنــاصــرهــا إلـ ــى عـنــاصــر
رقمية قابلة للتعديل فيمكن اختيار
األرقـ ــام مــن ال ـص ــورة أو األحـ ــرف أو

حتى الــرســوم البيانية وتعديلها.
ً
وهــي فعال ميزة جديدة من نوعها
وتستحق االهتمام.

كاميرا مميزة
أما امليزة التالية التي حافظ عليها
الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـج ــدي ــد ف ـه ــي ال ـك ــام ـي ــرا
األمامية التي تعد من بني األفضل

كان الفتًا اختيار لبنان
ليكون من بين الدول المحدودة
التي اطلق فيها الجهاز
ال بسبب دقتها ( )٣٫٧ميغابكسل
بل بسبب فتحة العدسة التي تصل
إلــى  ١٫٩مــا يسمح بــدخــول الضوء
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر وت ـ ـص ـ ـبـ ــح م ـث ــال ـي ــة
ل ـل ـت ـصــويــر فـ ــي األمـ ــاكـ ــن امل ـظ ـل ـمــة.
ويــأتــي الـجـهــاز مــع كــامـيــرا خلفية
بدقة  ١٦ميغابيكسل ،وبكل امليزات
الـ ـت ــي أدخـ ـلـ ـتـ ـه ــا س ــامـ ـس ــون ــغ إل ــى
األجهزة السابقة من حيث العدسة

الواسعة لصور أكثر اتساعًا ،أو من
حيث السرعة.
أما الشاشة فهي أيضًا ،Quad HD
وبالتالي هي من الشاشات األفضل
فــي ال ـســوق ول ــو لــم تـكــن الــوحـيــدة.
ل ـكــن األهـ ــم ف ــي  Note edgeأن ــه لم
ي ـش ــذ ع ــن ق ــاع ــدة دوام ال ـب ـط ــاري ــة
ال ـ ـتـ ــي أصـ ـبـ ـح ــت الـ ـشـ ـغ ــل ال ـش ــاغ ــل
ملـ ـعـ ـظ ــم املـ ـصـ ـنـ ـع ــن .ف ـس ــام ـس ــون ــغ
استطاعت أن تصنع جـهــازًا يــدوم
ل ـس ــاع ــات ط ــوي ـل ــة م ــن دون إعـ ــادة
الـشـحــن ،وم ــع إضــافــة مـيــزة توفير
ال ـب ـط ــاري ــة الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن تـجـعــل
ال ـج ـهــاز يـ ــدوم  ٢٤س ــاع ــة إضــافـيــة
بـ ٪١٠من طاقتها فقط ،مع تحويل
الـ ـش ــاش ــة إل ـ ــى األب ـ ـيـ ــض واألس ـ ـ ــود
واختيار التطبيقات املحددة التي
يمكن تشغيلها .إضافة إلى تقنية
ال ـش ـحــن ال ـس ــري ــع ،إذ يـمـكــن شحن
نصف البطارية في  ٢٠دقيقة فقط.

المشاكل على حالها
لـ ـك ــن تـ ـبـ ـق ــى مـ ـش ــاك ــل س ــام ـس ــون ــغ
عـ ـل ــى ح ــالـ ـه ــا ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا م ـشــاكــل
سلسلة ن ــوت ،فـهــي أج ـهــزة معقدة

وي ـح ـتــاج امل ـس ـت ـخــدم أي ــام ــا طــويـلــة
قـبــل أن يـعــرف مـعـظــم محتوياتها
ً
وآل ـي ــة عـمـلـهــا ،ف ـض ــا ع ــن املـشـكـلــة
األزل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـتـ ـمـ ـث ــل ب ـح ـش ــو
ال ـج ـهــاز بـتـطـبـيـقــات إلــزام ـيــة ق ــد ال
ت ـلــزم املـسـتـخــدم إط ــاق ــا ،وتـســاهــم
فـ ــي صـ ـ ــرف املـ ــزيـ ــد مـ ــن اإلنـ ـت ــرن ــت
والـبـطــاريــة وتــأخــذ مـســاحــة كبيرة
مـ ــن الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة مـ ــن دون
القدرة الفعلية على التحكم بها.
لـكــن الـتـحــدي األك ـبــر ال ــذي يواجهه
 Note edgeهــو الـشــاشــة الجانبية
نفسها التي يجعلها موقعها قابلة
للكسر السريع مع أي ضربة ،علمًا
أن املصممني قرروا مسبقًا مواجهة
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال زاويـ ـ ـ ــة
االنحناء بحيث تتوزع الصدمة ما
يخفف من هذه املشكلة.
 Note edgeج ـه ــاز ي ـف ـتــح ال ـت ـحــدي
عـلــى مــزيــد مــن االب ـت ـكــار ،فـمــا الــذي
س ـت ـح ـم ـل ــه إلـ ـيـ ـن ــا األيـ ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة؟
ً
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب لـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون طـ ـ ــويـ ـ ــا مــع
استخدام الشركات ملزيد من اإلبهار
في املجلس الــدولــي للهواتف الذي
يعقد في برشلونة الشهر املقبل.

السفن تلحق بركب تكنولوجيا النقل
على رغم أن قطاع النقل البحري شهدنقل مايقدر
بنحو 9.6مليار طن من البضائع على أمتن السفن خالل عام
 ،2013وأنه يمثل حوالى  ٪80من التجارة العالمية من
حيث الحجم ومايزيدعلى  ٪70من حيث القيمة ،ال يزال هذا
القطاع متخلفًا عن ركب قطاعات النقل األخرى من حيث
تبني تطبيقات تكنولوجياالمعلومات واالتصاالت
بسام القنطار
ت ـ ـس ـ ـعـ ــى شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة فــي
تـغـيـيــر واقـ ــع ق ـطــاع ال ـن ـقــل الـبـحــري
عـبــر تـقــديــم تـطـبـيـقــات تكنولوجيا
املـعـلــومــات واالت ـص ــاالت السحابية
لقطاع املالحة ،وذلــك من خالل باقة
حـلــول شــامـلــة ومـتـكــامـلــة تجمع ما
بـ ــن أح ـ ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـس ـحــاب ـيــة
وال ـت ـط ـب ـي ـقــات ع ـلــى م ـس ـتــوى قـطــاع
املـ ــاحـ ــة ون ـ ـظـ ــم ت ــوفـ ـي ــر الـ ـخ ــدم ــات
وإدارة االتـ ـ ـص ـ ــال واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات
ومكاملة النظم.
وال يــزال تحديث بيانات العمليات
يجرى يدويًا حاليًا في السفن ،بما
ف ــي ذلـ ــك م ـع ـل ــوم ــات ح ــرك ــة امل ــاح ــة
وال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع وامل ـ ـ ــوان ـ ـ ــئ والـ ـطـ ـق ــس
واألمـ ـ ـ ــان ،والـ ـت ــي ي ـتــم إرس ــال ـه ــا من

ً
نقطة إل ــى نقطة ب ــدال مــن توفيرها
ل ـج ـم ـيــع األط ـ ـ ـ ــراف فـ ــي وق ـ ــت واحـ ــد
عــن طــريــق الـشـبـكــة .وه ــذه العملية
ً
ت ـس ـت ـغ ــرق وقـ ـت ــا ط ـ ــوي ـ ــا ،فـ ــي حــن
يضاعف عدم الوصول إلى البيانات
بشكل آني نسبة الخطأ بشكل كبير.

واإلشـ ـ ـ ـ ـ ــراف عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــرق وامل ــاح ــة
وضمان راحة ورفاهية أفراد الطاقم.
وتوفر هذه السحابة كل ما يلزم من
رب ــط ع ـبــر األقـ ـم ــار الـصـنــاعـيــة لــدعــم
التطبيقات ضمن إطار حزمة واحدة
متكاملة ،وإدارة عمليات تكنولوجيا
امل ـع ـلــومــات واالتـ ـص ــاالت الـسـحــابـيــة
البحرية بالنيابة عن عمالئها.
وق ـ ــد اس ـت ـع ــرض ــت ال ـش ــرك ــة س ـحــابــة
تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت
البحرية خالل معرض اإللكترونيات

توفر التكنولوجيا خدمات
تضمن تعزيز الرحالت المالحية ونظم
مراقبة البضائع ورفاهية الطاقم

سحابة إريكسون
آخـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ت ـع ــرف
ب ـس ـحــابــة إريـ ـكـ ـس ــون لـتـكـنــولــوجـيــا
املعلومات واالتصاالت البحرية التي
تقوم على ربط السفن في عرض البحر
مـبــاشــرة بـغــرف العمليات عـلــى البر
وم ــوف ــري خــدمــات الـصـيــانــة ومــراكــز
دع ــم ال ـع ـم ــاء ،وال ـش ــرك ــاء ف ــي مـجــال
األســاطـيــل والنقل وعمليات املــوانــئ
والسلطات املالحية .كذلك توفر هذه
ال ـس ـحــابــة خ ــدم ــات إدارة األســاط ـيــل
ومراقبة املحركات واستهالك الوقود

االستهالكية ،الــذي أقيمت فعالياته
ف ــي مــدي ـنــة الس ف ـي ـغــاس االمـيــركـيــة
خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــا ب ــن  6و 9ك ــان ــون
الثاني املاضي.
تـمـتـلــك الـسـفــن امل ــوج ــودة ف ــي عــرض
الـ ـبـ ـح ــر أنـ ـظـ ـم ــة ت ـت ـي ــح لـ ـه ــا م ــراق ـب ــة
الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة وم ـ ـ ـعـ ـ ــدالت
اس ـت ـه ــاك ال ــوق ــود وت ـح ــدي ــد امل ـســار
األمـثــل واالل ـتــزام بــه وضـمــان رفاهية
طواقمها ،ولكنها غير متكاملة بشكل
جيد مــع أنظمة إدارة األســاطـيــل في

غــرف العمليات على الـبــر ،وبالتالي
ال ت ــوف ــر ل ـهــا االسـ ـتـ ـف ــادة امل ـث ـلــى من
اإلم ـكــان ـيــات ال ـتــي يـتـيـحـهــا تـحــديــث
البيانات بشكل آني .وتسعى شركات
تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت
الـ ـ ـ ــى ربـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـظـ ــم امل ـخ ـت ـل ـف ــة
وت ـم ـك ـي ـن ـهــا مـ ــن ت ـ ـبـ ــادل امل ـع ـل ــوم ــات
بأسرع وقت ممكن.

مزايا مهمة
وم ـ ـ ــن ش ـ ـ ــأن سـ ـح ــاب ــة ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
امل ـع ـل ــوم ــات واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـب ـحــريــة
أن ت ـض ـمــن مـ ــزايـ ــا م ـه ـمــة فـ ــي ثــاثــة
مجاالت حيوية؛ أال وهي زيادة كفاءة
الرحلة البحرية ،ومراقبة البضائع،
ورف ــاه ـي ــة ال ـط ــاق ــم .وي ـح ـظــى الــوقــود
بــاهـتـمــام أي مــالــك سـفـيـنــة أك ـثــر من
أي أم ــر آخ ــر ،نــاهـيــك عــن أن ــه مصدر
رئيسي لالنبعاثات الضارة بالبيئة.
وضـمــن هــذا اإلط ــار ،تساعد سحابة
تكنولوجيا املعلومات واالتـصــاالت
الـبـحــريــة قـبــاطـنــة الـسـفــن ف ــي زي ــادة
كـ ـف ــاءة رح ــات ـه ــم ال ـب ـح ــري ــة لـتــوفـيــر
ً
الوقت والوقود واملال ،فضال عن الحد
من األضرار البيئية ،وذلك عن طريق
مراقبة عمل املـحــرك ومتابعة أحــدث
امل ـع ـلــومــات الــدق ـي ـقــة حـ ــول ال ـظ ــروف
ال ـجــويــة وح ــرك ــة امل ــاح ــة ،سـ ــواء في
عرض البحر أو في املوانئ البحرية.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـل ـغ ــت ال ـح ـم ــول ــة
الـ ـقـ ـص ــوى لـ ـكـ ـب ــرى الـ ـسـ ـف ــن  19أل ــف

ح ــاوي ــة ب ـط ــول  20ق ــدم ب ـن ـهــايــة عــام
 ،2014حـ ـي ــث ت ـم ـث ــل مـ ـت ــابـ ـع ــة ه ــذا
الحجم من البضائع تحديًا ال نظير
ل ــه ،وه ـنــاك الكثير مــن الـفــوائــد التي
يمكن إحــرازهــا عبر تسخير تقنيات
االتـ ـ ـص ـ ــال الس ـل ـك ـي ــا مـ ــع الـ ـح ــاوي ــات
ومراقبتها ،وتلقي املعلومات اآلنية
وامل ـ ـبـ ــاشـ ــرة ح ـ ــول أمـ ــاكـ ــن وج ــوده ــا
والظروف البيئية بسهولة عبر لوحة
القيادة املتكاملة.
وفــي ضــوء التعديالت الجديدة على
ات ـف ــاق ـي ــة ال ـع ـم ــل الـ ـبـ ـح ــري (،)2006
يـتــوجــب عـلــى مــالـكــي الـسـفــن توفير
اتـ ـص ــال اإلنـ ـت ــرن ــت ع ــري ــض ال ـن ـطــاق
للطاقم وخــدمــات الترفيه والتدريب
وال ـع ــاج الـطـبــي ع ــن ب ـعــد .وف ــي هــذا
اإلطــار ،تتضمن سحابة تكنولوجيا
امل ـع ـل ــوم ــات واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـب ـحــريــة
م ـن ـص ــة خ ـ ــدم ـ ــات اتـ ـ ـص ـ ــال م ـت ـع ــددة
وات ـ ـصـ ــال إن ـت ــرن ــت ع ــري ــض ال ـن ـطــاق
يـضـمــن تـلـبـيــة مـخـتـلــف اح ـت ـيــاجــات
ح ــرك ــة املـ ــاحـ ــة .وم ـ ــن ش ـ ــأن ه ـ ــذا أن
ي ـســاهــم ف ــي زي ـ ــادة م ـس ـتــويــات رضــا
أفــراد طاقم العمل ويحد من معدالت
تركهم العمل ويعزز مجاالت التدريب
وت ـشــذيــب ك ـفــاءات ـهــم ،وي ـعــزز ال ـقــدرة
عـلــى الـتـعــامــل مــع األزمـ ــات الصحية
التي قد تحدث في عــرض البحر عن
طريق توفير االتصال مع فرق طبية
متخصصة لتوفير االستشارات من
بعد.
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أسواق

«الدبدوب المكلف» ...كيوبيد يصيب الـ
خالل سنوات قليلة فقط ،تحول "عيد العشاق" إلى مناسبة
استهالكية باتت كلفتها تزيد عامًا بعد عام على مريديها .فقد
العيد رمزيته ،وابتعد كثيرًا عن معنى الحب والشراكة والشعور
باآلخر وأحاسيسه .أصبحت الهدية هي المعيار في كثير من الحاالت.
في "عالم السوق" اليوم ،أصبح سهم ذلك "المالك الصغير البريء"
(كيوبيد) يصيب الجيوب ال القلوب
كريستي قهوجي
االهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ـش ــري ــك أمـ ــر ضـ ــروري
ف ــي ك ــل أيـ ــام ال ـس ـنــة .ف ــي  14شـبــاط
االهتمام خاصًا
من كل عــام يصبح
ّ
واستثنائيًا! يسارع "العشاق" خالل
ال ـف ـتــرة ال ـتــي تـسـبــق ه ــذه املـنــاسـبــة
الـ ــى ش ـ ــراء ال ـه ــداي ــا لـتـقــديـمـهــا الــى
شــركــائـهــم مـتــأثــريــن بـكــل املنتجات
التي تصنع حسب "املــوضــة" والتي
تـكـتـســح األس ـ ـ ــواق ك ــل عـ ــام ب ــأع ــداد
كـبـيــرة ،وهــي بالتالي تــدفــع الناس
الى اإلقبال عليها ودفع ثمنها مهما
كلف األمر.
تـتـنــوع املـنـتـجــات املـخـصـصــة لهذه
املـنــاسـبــة مــن ع ــام ال ــى آخ ــر ويرتفع
سعرها بحسب العرض والطلب في
األس ــواق ،ويقوم التجار والشركات
بحمالت إعالمية وإعالنية لتجييش

نعيش اليوم في مجتمع تقوم
أيديولوجيته على فكرة الرأسمالية
االستهالكية بامتياز
ال ـنــاس ل ـشــراء تـلــك املـنـتـجــات طــوال
الفترة التي تسبق ّ عيد "فالنتاين"
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر وم ـك ــث ــف ،األم ـ ــر ال ــذي
يجعل اإلنسان يتأثر بهذه الحمالت
وي ـحــولــه إل ــى أداة ل ـش ــراء ال ـهــدايــا،
رغمًا عنه ،أحيانا كثيرة.

استهالك أكثر
ي ـ ـ ــؤدي هـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر الـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة فــي
االستهالك ( ،)surconsommationكما
يؤثر على وضع املواطن االقتصادي
بشكل سلبي ،وخاصة بعد أن يكون
قـ ــد تـ ــم اب ـ ـ ـتـ ـ ــزازه ب ـس ـب ــب ال ـح ـم ــات
اإلع ــان ـي ــة املـكـثـفــة واشـ ـت ــرى هــدايــا
مــن املمكن أن تـكــون أسـعــارهــا فوق

طــاقـتــه ،وق ــد يسعى ال ــى االسـتــدانــة
لتأمينها.
تـ ـب ــدأ أسـ ـع ــار الـ ـه ــداي ــا ف ــي ال ـس ــوق
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة مـ ـ ــن دوالري ـ ـ ـ ـ ـ ــن (ل ـ ـ ـلـ ـ ــوردة
الحمراء) لتبلغ أرقامًا خيالية .منذ
 20عامًا كان املواطن يشتري هدايا
بسيطة ،غالبا ما كانت عبارة عن دب
 Pelucheوباقة ورد ،ومن ثم تطورت
لـتـصــل ال ــى املـنـتـجــات اإللـكـتــرونـيــة
واألفكار الغريبة املبتكرة.
ع ــن هـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ،ت ـق ــول أس ـت ــاذة
مـ ـ ــادة األنـ ـت ــروب ــول ــوجـ ـي ــا فـ ــي كـلـيــة
ال ـع ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية نــدى طويل طحشي "إننا
ن ـع ـي ــش ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي م ـج ـت ـم ــع ت ـق ــوم
أيديولوجيته على فكرة الرأسمالية
االستهالكية بــامـتـيــاز ،وعـلــى مبدأ
إذا لم يكن هناك شراء لهدية معينة
أو ل ـس ـل ـعــة ف ـل ــن ن ـس ـت ـط ـيــع إس ـع ــاد
ال ـشــريــك اآلخـ ـ ــر" .وت ـض ـيــف "ال ـهــدف
األس ــاس ــي ل ـلــرجــل ال ــرأس ـم ــال ــي في
ن ـظــام ك ـهــذا هــو الــربــح املـ ــادي وفـقــا
ملـبــدأ ال ـعــرض وال ـط ـلــب ،ولـكــن ليس
العرض البسيط وإنما التوجه الى
سياسة الزيادة في االستهالك حتى
الــوصــول الــى شــراء مــا هــو أبعد من
الكماليات ،وعيد العشاق بات هكذا.
إن هذه العملية بحاجة الى تسويق
كـبـيــر إلن ـجــاح ـهــا ك ــي تـسـتـطـيــع أن
ت ـخ ـل ــق ل ـ ــدى ال ـ ـنـ ــاس فـ ــي الوع ـي ـه ــم
تحفيزًا كي يشتروا منتجات ضمن
رمــزيــة معينة وه ــي الـعـيــد .اإلع ــام
واإلع ـ ــان هـمــا وراء ه ــذه الـظــاهــرة،
إذ إنهما األداة التي من خاللها يتم
تسويق منتجات هذا العيد وإال فإن
ال ــزي ــادة فــي االس ـت ـهــاك لــن تحصل
ول ــن ي ــرب ــح الــرأس ـمــال ـيــون م ــن هــذه
العملية".

التطور التاريخي
عيد الـعـشــاق امل ـعــروف بـ"فالنتاين"
هـ ــو ع ـي ــد م ــدن ــي ل ـي ــس لـ ــه أي بـعــد

الدب
الـPeluche
الهدية
االولى في
الفالنتاين

دي ـنــي كـمــا قــد يـظــن الـبـعــض .تعود
ق ـ ـص ـ ـتـ ــه الـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـصّـ ـ ـ ـ َـري اإلغ ـ ــري ـ ــق
وال ــروم ــان الـلــذيــن أث ــرا بشكل كبير
ف ــي ب ــداي ــة الــديــانــة املـسـيـحـيــة ،وقــد
اضـ ـط ــرت ال ـك ـن ـي ـســة الـ ــى االح ـت ـفــاظ
بـبـعــض الـ ـع ــادات الــوث ـن ـيــة م ــن تلك
الـحـضــارتــن .عـنــد اإلغ ــري ــق ،تعتبر
الفترة املمتدة من  22كانون الثاني

حتى  20شباط فترة  Gamelionأي
الـ ـت ــزاوج ع ـنــدمــا تـ ــزوج اإللـ ــه زوس
بشقيقته اإللـهــة هـيــرا ،وكــانــت تقام
في هذه الفترة أعراس كثيرة.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـن ــد الـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــان ،فـ ـ ـك ـ ــان ع ـي ـدًا
للخصوبة أطلق عليه اسم "لوتركال"
يحتفل بــه بــن  13و 15شباط وهو
إله شفيع للرعاة ويعتبر بأنه يكثر

لهم مــن نسلهم حيث كــانــت الـعــادة
ت ـق ـت ـضــي ق ـت ــل ح ـم ــل ولـ ـب ــس ج ـلــده
والركض به وملس الفتيات به طلبًا
للخصوبة.
ل ــم تـسـتـطــع الـكـنـيـســة الـكــاثــولـيـكـيــة
حذف الكثير من العادات التقليدية
الــوثـنـيــة وخــاصــة تـلــك الـتــي تتعلق
بــالـخـصــوبــة ،وبـقــي شـهــر شـبــاط له

أحداث وصور
باخرتا الطاقة التركيتان تعمالن رغم العواصف

بطاقة متعددة العمالت من "االعتماد المصرفي"
بعد خدمة الدفع من خالل  stickersامللصقة على الخليوي ،ها هو
بنك "االعتماد املصرفي" يقدم ابتكارًا ثوريًا جديدًا هو االول من نوعه
في املنطقة" :البطاقة املسبقة الدفع املتعددة العمالت" ،التي أوجد
املصرف من خاللها ،الحل األمثل لتقليص خسائر الزبون الناتجة
من كل عملية شراء بغير الدوالر .والبطاقة تحرر املسافرين من اعباء
الصرافة وتحميهم من تقلبات اسعار الصرف اضافة الى تزويدهم
بأحدث معايير االمن والسالمة من خالل تقنيات الرقاقة االلكترونية
 ،Pin on Chipو Pay Passوخدمة  .smsوتتميز هذه البطاقة التي
اطلقت بالتعاون مع شركة ماستركارد العاملية ،ومصرف csc
بقدرتها على احتواء 4
عمالت مختلفة يختارها
العميل من اصل  7عمالت
هي الدوالر االميركي ،اليورو،
الجنيه االسترليني ،الدوالر
الكندي ،الدرهم االماراتي،
الدينار الكويتي ،والريال
السعودي .وفي الوقت عينه
تتيح هذه البطاقة امكانية
استخدامها.

مبادرة انسانية لعائلة بيت الحنان
أطلقت شركة  The Network Communication Groupمبادرة تهدف إلى
ُ
زرع الفرحة في قلوب أفراد عائلة جمعية بيت الحنان التي تعنى بأطفال
ومسنني ذوي احتياجات خاصة .وقام فريق عمل الشركات األربع التابعة
للشركة األم AGA ADK، Pencell PR & Events،Equation Media ،و،Wetpaint
ّ
التبرعات املالية وغير املالية التي من شأنها
بحملة داخل مكاتبها لجمع
تلبية بعض حاجات املقيمني في بيت الحنان على مدى شهرين كاملني.
وعند انتهاء الحملة قام فريق عمل شركة The Network Communication
 Groupبزيارة بيت الحنان ،حاملني التبرعات التي جمعوها ،واحتفلوا مع
حوالى  50شخصًا من بيت الحنان حول مائدة غداء.

ّ
أعلنت شركة "كارپاورشيب" التركية أن باخرتيها "فاطمة
بشكل طبيعي
غول سلطان" و"أورهان بيه" تعمالن
ٍ
ٍ
وتنتجان بطاقة قصوى من أجل تأمني احتياجات شركة
ّ
القوية التي تضرب
"كهرباء لبنان" بالرغم من العاصفة
لبنان عمومًا وشواطئه خصوصًا.
ولفتت الى أنه ،ومن أجل حماية الشبكة اللبنانية ،تم
تطبيق معايير السالمة في الذوق لفترة وجيزة ،ما أدى
الى توقف إنتاج "فاطمة غول سلطان" ملدة قصيرة جدًا،
سرعان ما عاودت بعدها اإلنتاج .في الوقت عينه ،تابعت
ّ
باخرة "أورهان بيه" في ّ
بشكل طبيعي.
الجية إنتاج الطاقة
ٍ
ٍ
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ــجيوب ال القلوب
أبرز هدايا
هذا الموسم
من أبرز الهدايا التي
بيعت هذا الموسم،
بحسب مديرة
التجزئة في محال
 Hallmarkللهدايا
نهاد خوري ،وسادات
تحتوي على
مكبرات للصوت
يمكن للشريك أن
يسمع بواسطتها
أغاني الحب ،إضافة
الى وسادات أخرى
تحتوي على
مسجالت يمكن
للشخص أن يسجل
صوته عليها
ويسمعها لحبيبته.
ومن أبرز الهدايا
التي اشتهرت خالل
هذه الفترة أيضًا
كانت فكرة الباندا والـ
 Pantoufleالذي
يمكن أن يتصل
بالكمبيوتر من خالل
 USBليعطي دفئًا.
رم ــزي ــة خــاصــة ف ــي الـكـنـيـســة .ولـكــن
سـنــة  494أل ـغــى ال ـبــابــا غاليليوس
األول آخر احتفال وثني في كنيسة
الـلــوتــركــال واسـتـبــدلــه بعيد دخــول
الـ ـسـ ـي ــد املـ ـسـ ـي ــح ال ـ ـ ــى الـ ـهـ ـيـ ـك ــل فــي
 2ش ـ ـبـ ــاط .ل ـك ــن ب ـع ــد فـ ـت ــرة طــوي ـلــة
وبسبب سقوط الكثير من املدافعني
عن الكنيسة يحملون اسم فالنتاين،

قــررت األخـيــرة أن تخصص لهم 14
شباط لتكريمهم .بــن هــؤالء الذين
يحملون اســم فالنتاين ،كــان هناك
"شهيد" مــدفــون فــي بريطانيا التي
كانت تحتفل بعيد ت ــزاوج الطيور.
وبعد تداخل األعياد ،ألغت الكنيسة
األعياد الخاصة بعيد الحب وأزالت
مــدفــن ال ـقــديــس فــالـنـتــايــن ،معتبرة

أنها غير معنية بعيد الحب.

مكونات إنجاح الفكرة
إلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة
ل ـع ـيــد الـ ـعـ ـش ــاق ،ال ب ــد م ــن تـضــافــر
ث ــاث تـقـنـيــات أســاسـيــة ه ــي :الــدعــم
اإلعالمي ،املقاربة النفسية والهدف
االقتصادي .وفي هذا اإلطار توضح

طحشي "أن هــذه التقنيات ستؤدي
بــالــزبــائــن ال ــى االس ـت ـهــاك ،وم ــن ثم
الى الزيادة في االستهالك .فوسائل
اإلعــام في أيامنا ممسوكة من قبل
رجـ ــال أع ـم ــال رأس ـمــال ـيــن يـقــومــون
باملستحيل للترويج ملنتجاتهم من
خاللها ويزرعون في الوعي املتلقني
معلومات تبدو لألخيرين طبيعية
وصـحـيـحــة عــن املـنـتـجــات ،تدفعهم
إلى اإلقبال على شراء منتجات عيد
العشاق أو غيره من األعياد".
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،تـتـكــون املـقــاربــة
الـنـفـسـيــة ،بـحـســب طـحـشــي ،مــن 10
نقاط؛ أبرزها:
ال ـش ـعــور بـعـقــدة ال ــذن ــب ،ح ــن يــأتــي
الـعـيــد ويـشـعــر امل ــرء بــالــذنــب إذا لم
ي ـش ـتــر ه ــداي ــا ال ـع ـي ــد ل ـح ـب ـي ـبــه ،أي
أنــه لــم يقم بواجبه تجاهه فــي هذه
املناسبة التي أصبحت واجبًا مهمًا
في املجتمع .أضف الى ذلك الشعور
بــالــدون ـيــة ع ـنــدمــا يـشـعــر الـشـخــص
بــأنــه ال يستطيع أن يـشـتــري هدية

إلنجاح الفكرة االستهالكية لعيد
العشاق ال بد من تضافر ثالث
تقنيات :الدعم اإلعالمي المقاربة
النفسية والهدف االقتصادي

بــالــذنــب أو بالدونية وإنـمــا يخجل
م ــن ع ــدم م ـجــاراتــه لـلـعـيــد .وشـعــور
اإلهــداء من أجل الحصول على حب
الـشــريــك اآلخ ــر ،أي أنــه يـقــوم بشراء
حب الشريك اآلخر.
م ــوض ــوع االس ـت ـغــال ال ــذي ت ـقــوم به
وسائل اإلعالم من خالل غسل الدماغ
عبر إقناع املتلقي بــأن املناسبة هي
عيد يجب أن تشترى فيه الهدايا وال
يمكن أن تخرج من إطاره.
الـشـعــور بــاإلحـبــاط حيث إن الشعب
يعيش في مرحلة كبيرة من اإلحباط
نـتـيـجــة الـ ـح ــروب والـ ـخ ــوف والـبـيـئــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وه ـ ــي ت ـ ــؤدي ال ـ ــى أن
يصبح الـشـخــص  shopaholicأي أن
ي ـش ـتــري بـكـمـيــات ك ـب ـيــرة ،م ــا يجعل
عيد العشاق العبًا أساسيًا في ذلك.
أمـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
ل ـل ـم ــوض ــوع ،ف ـتــوضــح ط ـح ـشــي "أن ــه
ي ـص ــار ك ــل س ـنــة الـ ــى إعـ ـ ــادة بــرمـجــة
الشخص في عيد العشاق كي يشتري
هدايا باملناسبة ويدفع ثمنًا باهظًا،
ل ــذل ــك دخـ ــل ال ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي في
لعبة إنـهــاء موضة املنتج املبرمجة،
أي أنــه يتم إنتاج سلع بشكل كثيف
وتذهب موضتها في السنة التالية،
وف ــي كــل سـنــة وع ــن قـصــد يعرضون
في األسواق مواضيع جديدة تنتهي
موضتها في السنة التالية".

ارتفاع األسعار
لـحـبـيـبــه ،فــي الــوقــت ال ــذي ي ـقــوم به
آخـ ــرون بــالـعـمــل نـفـســه فــي مجتمع
اس ـت ـه ــاك ــي .ويـ ـ ــؤدي هـ ــذا ال ـش ـعــور
الـ ـ ــى قـ ـي ــام الـ ـشـ ـخ ــص ب ــاالسـ ـت ــدان ــة
لشراء الهدايا ،غير محتسب لقيمة
امل ــال ال ــذي اش ـتــراه بسبب برمجته
على أســاس أن الهدية أهــم من املال
ال ـ ـ ــذي ي ــدف ـع ــه فـ ــي املـ ـق ــاب ــل .ش ـعــور
االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ال ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح لـعـيــد
الـعـشــاق ب ــأن يـضــع الـشـخــص تحت
البذخ الالواعي ،وبالتالي نعود الى
مــوضــوع زيـ ــادة االس ـت ـهــاك واألم ــر
الــذي يــؤدي به الــى عــدم الـســؤال عن
سـعــر املـنـتــج وإمـكــانـيــة ش ــراء أغلى
ً
منتج إلرضــاء نفسه أوال بأنه يقدم
األغلى لحبيبه أي إهــداء قيمته الى
ال ـشــريــك اآلخـ ـ ــر .ك ـمــا يــدخــل الـقـمــع
ال ـج ـن ـســي ف ــي هـ ــذه ال ـن ـق ــاط بسبب
عيشنا في مجتمع محافظ إلى حد
مــا يــدفــع إل ــى الـتـعـبـيــر عــن املـشــاعــر
عـبــر تـقــديــم الـهــديــة .شـعــور الخجل
حيث إنــه ال يملك الشخص شعورًا

"غرغور" يطلق مرسيدس مايباخ في لبنان

تطبيق الجيش اللبناني ينال جائزة افضل خدمة حكومية

أطلقت شركة ت .غرغور وأوالده ّ
سيارة مرسيدس  -مايباخ الفئة S
في لبنان ،وهي تمزج بني أوجه الكمال التي تمتاز بها سيارات الفئة
 Sمن مرسيدس-بنز ،واللمسات الحصرية لسيارة مايباخ الفخمة.
ويبلغ طول هذا الطراز البارز من مرسيدس -بنز  5453ملم ،لتصبح
أكبر بـ  20سم في ُ
البعدين كليهما مقارنة بسيارة الفئة  Sالصالون
ّ
ذات قاعدة العجالت الطويلة .ويستفيد الركاب في املقصورة
الخلفية من هذه الزيادة في الحجم ،وأيضًا من التجهيزات األساسية
التي تتضمن مقاعد تنفيذية فخمة على الجانبني كليهما األيسر
واأليمن ،وخصائص مبتكرة لتضخيم الصوت ،وعناصر جمالية في
املقصورة الخلفية
مع إضاءة
محيطة .وتعتبر
مرسيدس-
مايباخ الفئة
 Sأيضًا سيارة
الصالون األكثر
هدوءًا في العالم
ضمن سلسلة
اإلنتاج.

نال تطبيق الجيش اللبناني "الدرع" جائزة أفضل خدمة حكومية عبر
الهاتف املحمول على املستوى العربي في قطاع األمن والسالمة في
ختام فعاليات القمة الحكومية التي عقدت دورتها الثالثة التي أقيمت
في دبي.
ويهدف هذا التطبيق إلى فتح قناة اتصال بني املواطنني والجيش
اللبناني من أجل مكافحة الجريمة بكفاءة عن طريق تسهيل اإلبالغ
عن أي نشاط مشبوه.

الى ذلك ،ارتفعت أسعار الهدايا منذ
 20عامًا تدريجيًا الى أن وصلت الى
أرقـ ــام خـيــالـيــة ،حـيــث ك ــان الـلـبـنــانــي
فــي الـســابــق يـشـتــري بــاقــة ورد ودب
 pelucheالــى أن وصــل بــه األم ــر إلى
شـ ــراء مـنـتـجــات إل ـك ـتــرون ـيــة جــديــدة
خاصة بالعيد تتغير كل سنة.
في هذا اإلطار ،تشير مديرة التجزئة
ف ــي م ـحــال  Hallmarkلـلـهــدايــا نـهــاد
خ ـ ـ ــوري الـ ـ ــى أنـ ـه ــا ب ـع ــد ت ـج ــرب ــة 16
سنة فــي مـجــال الـهــدايــا ،فــإن الــزبــون
ك ــان يـشـتــري ف ــي بـ ــادئ األمـ ــر هــدايــا
بسيطة وأساسية لعيد الحب غالبًا
ما كانت عبارة عن باقة ورد وبطاقة،
ودب peluche ،الى أن أصبح يشتري
مـنـتـجــات أك ـثــر تـعـقـيـدًا وأغ ـلــى ثمنًا
كاإللكترونيات وغيرها.
وتــوضــح خ ــوري أن املـبـيــع فــي فترة
عـيــد ال ـع ـشــاق ل ـهــذا ال ـع ــام ك ــان جـيـدًا
جدًا في محال  Hallmarkالتي شهدت
ارتفاعًا في حجم األعمال ،مقارنة مع
السنوات األخرى.

 155مليون دوالر أرباح "العربية"
حققت شركة "العربية للطيران" أرباحًا بقيمة  566مليون درهم
عام ( 2014حوالى  155مليون دوالر) ،بزيادة نسبة  %30مقارنة
بالسنة السابقة والتي بلغت  435مليون درهم .ووصلت إيرادات
الشركة على مدى عام  2014إلى 3.7مليار درهم بنسبة  %17عن
عام  ،2013نتيجة االزدياد في عدد املسافرين .ونقلت الشركة
على منت طائراتها ما يزيد عن  6.8مليون مسافر عام  ،2014ما
يمثل ارتفاعًا بمقدار  %12مقارنة بالعام الذي سبقه.
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وجهة
إنها «أثينا» المدينة البانورامية األثرية األقدم في العالم ،التي تسمح لكل شخص يزورها بأن يتجول في صفحات كتاب هذه الحضارة اإلغريقية العريقة،
ويستمتع بالتنوع الطبيعي ويتغنى بالثقافة ويطرب قلبه بالموسيقى الجميلة ،وينعم بأوقات دافئة عندما يسود البرد معظم دول العالم .فحتى
في فصل الشتاء ،تتميز أثينا بطقس فريد يجعلها خيارًا صائبًا للذين يرغبون في قضاء أوقات هادئة بعيدًا عن البرد والعواصف واألمطار ،في مدينة
التراث التاريخي والجمال والطبيعة .لهذه األسباب الخمسة ،ال بد لك من أن تتخذ أثينا وجهة سياحية في هذا الجو العاصف والبارد:

إلى أثينا...

هربًا من الشتاء العاصف
الشوارع المزخرفة باألعمال الجدارية
● يشتهر سكان أثينا بولعهم في رسم الجداريات في الشوارع بمختلف األلوان ،حيث قادت
التحديات االقتصادية التي ّ
تمر فيها البالد إلى توليد طاقة لديهم ترجموها في مثل هذه
االبتكارات .ويوجد اآلن نحو  2,000رسم غرافيتي جداري وفنانني اتخذوا من أي جماد
خارجي لوحة يرسمون عليها إبداعاتهم.

ركوب الدراجات الهوائية
● عندما تمارس هواية ركــوب الدراجة الهوائية ،يمكنك اكتشاف أثينا من زاويــة مختلفة.
ويمكنك أيضًا أن تستمتع بالتجول في وســط املدينة ،وفــي الـشــوارع التي تنخفض فيها
حركة املــرور وحيث األرصفة الواسعة مخصصة للمشاة .يمكنك أيضًا أن تحظى بفرصة
التعرف إلى أحياء أثينا القديمة املعتقة الجدران.

الثقافة المعاصرة
● إن زيارة املركز الثقافي أوناسيس الواقع في جادة سيغرو – التي تبعد سبع دقائق فقط
ً
فضاء ثقافيًا رحبًا ،وتعرفك إلــى أصالة الثقافة في أثينا
عن وســط مدينة أثينا ،توفر لك
املمزوجة باللمسة الجمالية التي يمتاز بها سكان املدينة.

أماكن غنية بالتنوع الثقافي والطبيعي والموسيقي
● استمتع بالتنزه في الساحة املغطاة باألشجار في شارع آبيتو ،وهي ساحة غير ظاهرة
على الرغم من أنها ال تبعد عن ساحة سينتاغما في وسط مدينة أثينا سوى بضع دقائق
مشيًا على األق ــدام .وتحفل ش ــوارع أثينا بالفرق املوسيقية مــن موسيقى الـجــاز وغيرها.
ويعزز الدعم الذي يحظى به املنتجون املحليون على نطاق صغير في مقهى أكاندونا ،إقامة
املعارض التجارية .وإذا كنت من محبي موسيقى السول ،والجاز والفانك يمكنك الذهب إلى
كافيه "بلو بير" حيث ستستمع إلى أجمل اإليقاعات التي يعزفها كريس سبينز.

وجهة مفضلة للسفر منفردًا
● كشفت دراس ــة أجرتها أخـيـرًا مؤسسة  Holidays 101 UK’sوشملت  100,000حجوزات
عـطــات ،أن الـيــونــان هــي الوجهة املفضلة بالنسبة إلــى البريطانيني للسفر بشكل منفرد.
لذلك فاليونان هي املكان املثالي الذي يمكنك زيارته وحدك .قم بحجز عطلة نهاية األسبوع
الخاص بك في أثينا ،ومن خالل الترحيب الــذي ستالقيه من قبل السكان املحليني ستدرك
ً
فورًا السبب الذي جعل من املدينة مكانًا مفضال للسفر وحدك .قم بنزهة تعليمية انتقائية
يوفرها "بيج أوليف سيي وولـكــس"ّ .
تعرف إلــى خفايا املطبخ اليوناني من خــال املطاعم
الخلفية في الشوارع ،وقم بزيارة ملتحف بيناكي في حي بيريوس سانت قبل حضور العرض
الحي "مانو ديانغو" الذي سيقام في  7آذار في حي غازيريت.

