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الثالثاء  15تشرين الثاني  2016العدد 3034

سياسة
في الواجهة

ّ
التيار ــ القوات :بيع جلد الدب قبل قتله
لدى اكثر من مرجع معني اكثر
من اشارة الى توقع اعالن حكومة
الرئيس سعد الحريري في االيام
القليلة المقبلة .من بينها ان احتفال
ذكرى االستقالل الثلثاء المقبل
سيشهد ثالثة كراس فحسب على
المنصة الرسمية
نقوال ناصيف
ب ـع ــض امل ـع ـط ـي ــات امل ــرت ـب ــط ب ـج ـهــود
التأليف التي يجريها الرئيس املكلف
سعد الحريري ،يتحدث عن تضييق
شقة التباين بني االفرقاء ذوي الشأن،
ً
ّ
يتصرف في
ناهيك بأن كال من هؤالء
نطاق الدور والصالحيات املنوطة به:
 1ـ ـ رئيس الجمهورية ميشال عون
يتفادى التدخل فــي جـهــود الرئيس
املـكـلــف ،مكتفيًا بــانـتـظــار ان يتسلم
منه مسودتها .يحاذر ايضًا الدخول
طرفًا في املفاوضات ،تاركًا للحريري
ادارة لعبتها مع القيادات املعنية ،من
بينها الوزير جبران باسيل بصفته
رئيس التيار الوطني الحر .يتوخى
الرئيس الـقــول انــه رئيس للبنانيني
جميعًا ،ومــوقـفــه مــن التشكيل رهــن
ما يعرضه عليه الحريري كي يوافق
فيوقع املراسيم ،او يرفض او يطلب
التعديل.
 2ـ ـ فــي اجـتـمــاع الـسـبــت الـفــائــت بني
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه ب ــري
وال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف ف ــي ع ــن الـتـيـنــة،
ُحسمت احدى عقد التأليف املرتبطة
بـحـقـيـبــة املـ ــال ف ــي حـصــة حــركــة امــل
والوزير علي حسن خليل .لكن االهم
في ما اتفقا عليه ،انهما غير معنيني
بأي اتفاق لم يكونا على علم به بني
التيار الوطني الـحــر وح ــزب الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة اب ــرم ــاه ف ــي وق ــت ســابــق،
ويـقـضــي بتفاهمهما عـلــى حصص
متساوية في الحكومة الجديدة.
 3ـ ـ ـ ـ ف ــي صـلــب م ــا ذك ــر ان الحليفني
املسيحيني اتفقا عليه ،ان تكون لكل
منهما في حكومة من  24وزيرًا حقيبة
سيادية ،وثانية اساسية خدماتية،

وثالثة ثانوية ،في العرف املتبع في
نعت الحقائب الوزارية .على ان تزيد
حصة كل منهما وزير دولة في حال
انتقل البحث الــى حكومة ثالثينية.
الى هذا االتفاق ُيعزى اصرار القوات
اللبنانية على حقيبة سيادية اسوة
بالشريك املسيحي اآلخــر ،خصوصًا
ان الحقائب السيادية االربع مناصفة
بــن املـسـيـحـيــن واملـسـلـمــن .الـفــريــق
اآلخـ ــر امل ـع ــارض لـلـثـنــائــي املسيحي
وجد هذا االتفاق اقــرب ما يكون الى
بـيــع جـلــد ال ــدب قـبــل قـتـلــه .تــالـيــا فــإن
تفاهمًا كهذا يتطلب اقترانه بموافقة
افــرقــاء آخــريــن مــؤثــريــن مـبــاشــرة في

معادلة التأليف.
 4ـ ـ ـ ـ ال يـ ــزال ح ــزب ال ـلــه م ـت ـشــددًا في
رفض حصول القوات اللبنانية على
حقيبة سيادية او غير سيادية ذات
ب ـعــد ام ـنــي ك ــال ــدف ــاع وال ــداخ ـل ـي ــة ،او
شـبــه ام ـنــي ك ــاالت ـص ــاالت ،او ترتبط
بالسياسة الخارجية كالحقيبة التي
ُحسمت لباسيل سلفًا .على ان تشدد
الحزب مؤيدًا بتفاهم بري والحريري
ي ـك ـم ــن ف ـ ــي ان ال عـ ـ ـ ــودة ع ـ ــن وض ــع
حـقـيـبــة املـ ــال ف ــي ال ـطــائ ـفــة الشيعية
مــن اآلن ف ـصــاع ـدًا ،ول ــدى حــركــة امــل
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة ،وف ـ ــي ع ـهــدة
ّ
يتصرف
وزيرها الحالي .تبعًا لذلك

بري والحريري حسما
حقيبة المال لدى امل
ووزيرها الحالي

االفرقاء الثالثة هؤالء على ان ارضاء
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ـش ـك ـلــة يـحـلـهــا
التيار الوطني الحر مــع حليفه ،من

غير ان تكون احــدى حقيبتي الدفاع
والخارجية قيد املساومة.
 5ـ ـ تـحــولــت الـحـقــائــب االســاسـيــة او
الـخــدمــاتـيــة ال ـســت (ال ـع ــدل والـطــاقــة
واالت ـ ـص ـ ــاالت وال ـص ـح ــة واالشـ ـغ ــال
الـعــامــة والـنـقــل والـتــربـيــة) الــى بــازار
تتسابق الكتل على تناتشها ،آخذة
فــي االع ـت ـبــار م ـغــزى ه ــذا التصنيف
الـ ـ ــذي ي ـق ـت ــرن ف ــي ال ـغ ــال ــب بــامل ـبــالــغ
املالية املقتطعة لكل منها في املوازنة
الـعــامــة ،وهــي على اب ــواب انتخابات
ُ
ن ـي ــاب ـي ــة عـ ــامـ ــة .ت ـب ـع ــا ل ــذل ــك ت ـق ـ ّـس ــم
ال ـح ـقــائــب ال ـســت ه ــذه مـنــاصـفــة بني
املسيحيني واملـسـلـمــن ،مــا يقتضي

يتمسك فرنجيه باحدى ثالث حقائب خدماتية بينما يريد التيار له حقيبة الثقافة (هيثم الموسوي)

المشهد السياسي

صيغة الـ 24وزيرًا تثير مشكلة في توزير المسيحيين
تؤكد مصادر تكتل التغيير واإلصالح
ّ
أن رئـيــس الجمهورية العماد ميشال
ع ـ ــون« ،ي ــرغ ــب ف ــي أن ت ـك ــون حـكــومــة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري م ـن ـت ـجــة
وفاعلة وتوحي بالثقة ،ألنها ستكون
واج ـهــة الـعـهــد وانـطــاقـتــه ،وال يجوز

أن تـكــون وفـقــا لــذلــك حـكــومــة بــاهـتــة».
وف ــي ال ـظ ــاه ــر ،تـشـيــر امل ـع ـلــومــات إلــى
يفضل حكومة مــن  24وزي ـرًا،
أن عــون ّ
ألن حكومة قليلة العدد أخف طموحًا
ل ـل ـم ـس ـت ــوزري ــن وال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة،
وأق ــل تسببًا بــالـعــراقـيــل .لـكــن بحسب

م ــا بـ ــدأ ي ـت ـس ــرب م ــن م ـع ـل ــوم ــات ،ف ــإن
ال ـح ـكــومــة امل ـص ـغــرة بـ ــدأت تـحـمــل من
اإلشـ ـك ــاالت الـكـثـيــر ،وال سـيـمــا ف ــي ما
ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـح ـص ــص امل ـس ـي ـح ـي ــة .ألن
حـصــة املسيحيني سـتـكــون  12وزي ـرًا:
 5مــوارنــة  3أرث ــوذك ــس ،كاثوليكيان،
وأرمـنـيــان أو أرمـنــي واح ــد ووزي ــر من
األقليات .لرئيس الجمهورية وزيــران
مـنـهــم ،وب ـمــا أن الــرئـيـســن نـبـيــه بــري
وسـعــد الـحــريــري مـصــران على توزير
الـكـتــائــب واملـ ــردة (م ـثـ ًـا ،أالن حكيم ـ ـ ـ
كــاثــولـيـكــي وب ـســام يـ ّـمــن ـ ـ ـ ـ م ــارون ــي)،
وي ـ ـص ـ ـ ّـر ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـل ــى الـ ـحـ ـص ــول
ع ـل ــى وزيـ ــريـ ــن م ـس ـي ـح ـيــن (م ــارون ــي
وأرمني أو أقليات) ،يبقى ستة وزراء
سـيـتــوزعــون بــن الـتـيــار وال ـق ــوات ،مع
حصص ال تشكل بالنسبة إليهما ما
كــانــا يــرمـيــان إلـيــه فــي حـكــومــة العهد
األول ـ ــى .وتـكـمــن اإلش ـكــال ـيــة ف ــي ت ــوزع
ال ـطــرفــن امل ـقــاعــد املـسـيـحـيــة بينهما،
علمًا أن وزيــريــن أصبحا مــن الثوابت

ال يمانع جنبالط منح
المقعد الدرزي
الثاني إلرسالن في
حكومة من  24وزيرًا

فيها ،هما ميشال فرعون (كاثوليكي)
املحسوب على حصة القوات ،وجبران
بــاسـيــل (م ــارون ــي) ،فـيـمــا ي ـتــردد اســم
غسان حاصباني عن القوات أيضًا.
وفقًا لــذلــك ،تؤكد معلومات املواكبني
مللف تشكيل الحكومة أن «املفاوضات
ال تـ ـ ـ ـ ـ ــزال مـ ـ ـت ـ ـعـ ـ ـث ـ ــرة ،وأن الـ ـطـ ـبـ ـخ ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ــم ت ـن ـضــج ب ـع ــد ،رغـ ــم أن
رئـيــس الـجـمـهــوريــة يـبــدي الـكـثـيــر من

املرونة واالنفتاح بما يسهل التأليف».
ل ـك ــن الـ ـعـ ـق ــدة امل ـس ـي ـح ـيــة ال تـنـسـحــب
على حصص طوائف أخــرى ،إذ أكدت
مصادر متابعة للمفاوضات أن النائب
وليد جنبالط لن يمانع منح الحقيبة
ال ــدرزي ــة الـثــانـيــة (ف ــي حـكــومــة مــن 24
وزي ـ ـ ـرًا) لـلـنــائــب ط ــال أرسـ ـ ــان ،فيما
ت ــذه ــب الـحـقـيـبــة األولـ ـ ــى إلـ ــى الـنــائــب
مروان حمادة .علمًا بأن جنبالط أعلن
أم ــس أن نـضــج الطبخة الحكومية ال
يزال بحاجة إلى املزيد من التشاور.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ــار ذكـ ـ ــرت امل ـع ـلــومــات
أن الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري ال ــذي زار
ب ـع ـبــدا أمـ ــس ،ل ــم ي ـعــرض أي تشكيلة
على رئيس الجمهورية ،بل عرض جوًا
عامًا وما وصلت إليه االتصاالت ،وال
سيما فــي أعـقــاب لقائه الــرئـيــس نبيه
ب ــري .ول ــم تـعــرض أي أس ـمــاء فــي لقاء
كامال
بعبدا ،فــي انتظار بـلــورة الجو
ً
ليجري إسقاط األسماء على الحقائب
الحقًا.
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تقرير

من يرشد الراعي الى طريق بعبدا؟
القول ان حصة الحليفني املسيحيني
م ـن ـهــا مـ ـح ــددة .ف ــي ب ـعــض اح ــادي ــث
الـتـفــاوض ارض ــاء ال ـقــوات اللبنانية
ب ـح ـق ـي ـب ـت ــن اسـ ــاس ـ ـي ـ ـتـ ــن ك ــالـ ـع ــدل
وال ـطــاقــة ع ــوض الحقيبة الـسـيــاديــة
ال ــراب ـع ــة ال ـش ــاغ ــرة ح ـتــى اآلن ،وهــي
ال ــدف ــاع ،ال ـت ــي ت ـق ـتــرب اك ـث ــر فــأك ـثــر ـ ـ
وكــذلــك نيابة رئــاســة الحكومة ـ ـ من
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق لــرئ ـيــس الـحـكــومــة
عصام فــارس الــذي حضر الــى لبنان
لتهنئة عون بانتخابه وغادر للفور،
ف ــي ال ـي ــوم ن ـف ـســه ،االول م ــن تـشــريــن
ال ـثــانــي .ال ــى ال ـيــوم لــم يـفــاتــح فــارس
رسميًا باملشاركة في الحكومة.
 6ـ ـ ـ ـ ال ت ــزال حـصــة ال ـنــائــب سليمان
ف ــرن ـج ـي ــه عـ ـقـ ـب ــة ،وان غـ ـي ــر ظ ــاه ــرة
تمامًا .يتمسك بإحدى ثالث حقائب
اساسية هي االشغال العامة والنقل
واالت ـص ــاالت وال ـطــاقــة .مــن دون ـهــا ال
يـنـضــم ال ــى الـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة .في
س ـي ــاق اح ــادي ــث ال ـت ـف ــاوض ال ــدائ ــرة
ب ـع ـي ــدة مـ ـن ــه ،م ــا ي ـه ـمــس ب ــه ال ـت ـيــار
الوطني الحر بحصر تمثيل فرنجيه
فـ ــي ال ـح ـق ـي ـب ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة (الـ ـثـ ـق ــاف ــة)
وبالوزير الحالي (ريمون عريجي).
ّ
يتصرف فرنجيه بيقني ان
في املقابل
إحجامه عــن املـشــاركــة يحيل تأليف
الحكومة في حكم املعلق تمامًا بفعل
تـمـســك رئ ـي ــس امل ـج ـلــس وحـ ــزب الـلــه
بحصة وازنة له فيها.
ف ــي ح ـكــومــة الــرئ ـيــس سـ َلـيــم الـحــص
َ
ف ــي ك ــان ــون االول  1998ق ـ ِـب ــل نــائــب
زغرتا بحقيبة الزراعة فحسب ،وكان
ممن ّ
صوتوا النتخاب الرئيس اميل
ل ـحــود وم ـمــن نـ ــادوا بــانـتـخــابــه منذ
موعد االستحقاق عام  ،1995وسمع
لحود يقول له وهو يهنئه في ساحة
النجمة بعد دقــائــق مــن انتخابه انه
غ ـيــر م ــدي ــن ألح ــد ب ـه ــذا االن ـت ـخ ــاب...
مع ذلك كله لم يكن فرنجيه حينذاك
م ــا ه ــو عـلـيــه اآلن .ف ــي ب ـســاطــة ،رغــم
انتخاب عــون رئيسًا ،ال تبرح نائب
زغ ــرت ــا ف ـك ــرة انـ ــه كـ ــان ه ــو الــرئ ـيــس
املحتمل لــو ش ــارك حــزب الـلــه فــي اي
مــن جـلـســات انـتـخــاب الــرئـيــس ال ــ15
مـ ــا بـ ــن  11ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي 2015
غـ ــداة ات ـف ــاق ب ــاري ــس م ــع ال ـحــريــري،
و 28ايلول  2016وهــي الجلسة التي
سبقت جلسة انتخاب عون .وهو ما
قاله االمني العام للحزب السيد حسن
نصرالله.

بدل أن يتقدم البطريرك
بشارة الراعي صفوف
الوافدين إلى بعبدا
لتهنئة الرئيس الجديد ،يؤثر
الكاردينال الحفاظ على
روتينه اليومي في الصرح
البطريركي كأن شيئًا لم
يحصلّ ،
محصنًا بطريركية
إنطاكيا وسائر المشرق من
اإلصابة بعدوى التغيير أو
إصالح المؤسسات
غسان سعود
ّ
مر على انتخاب العماد ميشال عون
رئ ـي ـســا أك ـث ــر م ــن أس ـب ــوع ــن .ل ـكــن لم
ّ
ي ـت ـســن ل ـل ـب ـطــريــرك املـ ــارونـ ــي ب ـشــارة
الراعي أن يزور قصر بعبدا بعد ،فهو
مـشـغــول ج ـدًا ه ــذه األيـ ــام ،ومــواعـيــده
ّ
ض ــاغ ـط ــة .ف ـف ــي خ ـب ــر وزع ـ ـ ــه ال ـص ــرح
ال ـب ـط ــري ــرك ـ ّـي ق ـبــل أيـ ـ ــام ،جـ ــاء ف ـيــه أن
البطريرك بحث مع ضيفه «مواضيع
هامة وجوهرية ال سيما تلك املتعلقة
بالحكومة والوضع بعد االنتخابات
الرئاسية ونتائج الحرب الــدائــرة في
س ــوري ــا» .ل ـكــن م ــن ه ــو ه ــذا الـضـيــف
الــذي شغل البطريرك عن طلب موعد
في بعبدا؟ إنه سفير السويد في لبنان
وس ــوري ــا بـيـتــر سـيـمـنـيـبــي الـ ــذي زار
بكركي في سياق زيــارة بروتوكولية
ت ـع ــارف ـي ــة .وفـ ــي الـ ـي ــوم ن ـف ـســه ،بـحــث
الــراعــي «مــواضـيــع هــامــة وجــوهــريــة»
م ــع ك ــل م ــن ال ــوزي ــر ال ـســابـ ّـق إبــراهـيــم
ال ـض ــاه ــر ،ووفـ ــد م ــن م ـســنــي جمعية
«مائدة املحبة» .االطالع على صفحات
األج ـ ـنـ ــدة ال ـب ـط ــري ــرك ـي ــة يـ ـب ـ ّـن غ ـ ــزارة
امل ــواع ـي ــد االس ـت ـث ـنــائ ـيــة؛ فــالـبـطــريــرك
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـس ـ ـبـ ــت املـ ـ ــاضـ ـ ــي ن ــائ ـب ــة
فــرنـسـيــة ،وي ــوم الـجـمـعــة ال ــذي سبقه
ممثلة مفوضية األمــم املتحدة العليا
لشؤون الالجئني ميراي جيرار ،ويوم
الخميس السفير الـســويــدي السابق
ذكــره ،ويوم األربعاء ارتــاح البطريرك
بعد ضغط الثالثاء املتمثل في زيارته
ملـعـهــد الــرســل فــي جــون ـيــة ،عـلـمــا بــأن
أعـمــال السينودس البطريركي بــدأت
أمـ ــس وي ـف ـت ــرض أن تـسـتـمــر يــومــن،
يسافر بعدها (الخميس) إلــى خارج

لبنان .وفي حال عدم مرور البطريرك
بـبـعـبــدا ف ــي طــري ـقــه إل ــى املـ ـط ــار ،كما
سبق أن فعل حني ّ
مر برئيس مجلس
الـ ـن ــواب نـبـيــه ب ـ ــري ،ف ـه ــذا يـعـنــي أنــه
سيسافر قبل تهنئة الرئيس الجديد.
ولــم يكشف بـعــد مــن سـيــرســل رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة إلـ ـ ــى صـ ــالـ ــون ال ـش ــرف
لتوديع البطريرك بالنيابة عنه ،علمًا
بـ ــأن مـ ـص ــادر عــون ـيــة تـ ــرى أن األداء
البطريركي يفترض أن يدفع الجنرال
إلــى تكليف أحــد املــوظـفــن فــي املطار
بتمثيله .لـكــن م ـصــادر أخ ــرى معنية
بتنفيس االحـتـقــان ،فــي حــال وجــوده
بني بكركي وبعبدا ،تؤكد أن الرئيس
ال ـجــديــد ال يـمـكــن أن ي ـقــع ف ــي فـخــاخ
مـمــاثـلــة ،وه ــو سـيــذهــب فــي مساعيه
االستيعابية إلى ّ
حد زيارة البطريرك
بنفسه لشكره على صلواته الكثيرة
من أجل انتخاب رئيس ،والطلب منه
م ــواص ـل ــة الـ ـص ــاة م ــن أجـ ــل تـشـكـيــل
الحكومة وإراحة البلد.
وكــان البطريرك قــد خفض ،ألسباب
مجهولة ،مستوى التمثيل فــي وفد
امل ـطــارنــة الـ ــذي زار بـعـبــدا للتهنئة،
ّ
فضم الوفد إلى جانب مطران بيروت
بــولــس مطر وامل ـطــران بــولــس صياح
ً
ك ــا م ــن م ـط ــران جـبـيــل مـيـشــال عــون
وم ـ ـطـ ــران الـ ـبـ ـت ــرون م ـن ـيــر خ ـيــرال ـلــه
ومطران القاهرة جورج شيحان ،في
وق ــت اسـتـقـبــل ف ـيــه الــرئ ـيــس م ـطــران
صيدا ودير القمر الياس نصار الذي
ق ــال ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع م ــوق ــع «الـكـلـمــة
أون ــاي ــن» إن زي ــارت ــه أت ــت ب ـم ـبــادرة
ش ـخ ـص ـي ــة مـ ـن ــه ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره م ــؤيـ ـدًا
ل ـل ـع ـم ــاد عـ ـ ــون وخ ـ ـطـ ــه ال ـس ـي ــاس ــي،
مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــا أن ي ـ ــرس ـ ــل الـ ـبـ ـط ــري ــرك
وفـ ـدًا لتهنئة الــرئ ـيــس ال ـجــديــد بــدل
أن ي ــذه ــب ب ـن ـف ـســه .وال ـ ــواض ـ ــح ،مــن
ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أن م ـبــاح ـثــات ال ــراع ــي
مــع ضـيــوفــه األوروب ـي ــن تشغله عن
متابعة تفاصيل تشكيل الحكومة،
فـ ـه ــو يـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن وزراء ك ـفــوئــن
وتـكـنــوقــراط ،فيما الجميع يعلم أن
أمـ ــر ال ـت ـك ـن ــوق ــراط ل ــم ي ـب ـحــث ال ـب ـتــة،
وهو يتنافى مع مبدأ اختيار رئيس
جمهورية وحـكــومــة ومجلس نــواب
حزبيني ،أما الكفاءة فيمكن الحديث
عنها من دون حــرج في ظل األسماء
الوزارية التقليدية املتداولة .وال شك
فــي أن الـبـطــريــرك م ـعــذور فــي بعض
ط ــروح ــات ــه ،ف ـهــو ال ـت ـقــى ق ـبــل بضعة
ّ
الجميل ،وبدأ من
أيام النائب سامي
بعدها املطالبة بحكومة «جامعة ال
إلغائية» تحقق «املصالحة الوطنية

(هيثم الموسوي)

ال ـكــام ـلــة وال ـشــام ـلــة» ال ـتــي ي ـهــددهــا،
ك ـمــا يـ ـب ــدو ،اس ـت ـب ـعــاد ال ـك ـتــائــب من
الحكومة.
األهــم من ســرد الوقائع السابقة هو
سبب إحجام البطريرك عن مواكبة
الرأي العام في احتفاليته بانتخاب
الرئيس الجديد ،خصوصًا أن عون،
وق ـب ـي ــل ان ـت ـق ــال ــه إل ـ ــى ب ـع ـب ــدا ،ذه ــب
إل ــى ب ـكــركــي لــإي ـحــاء ال ـش ـك ـلـ ّـي أقـلــه
بأنه وقــف على خاطر ّ
سيد الصرح
وي ـ ـخـ ــرج مـ ــن عـ ـن ــده رئـ ـيـ ـس ــا .وه ـنــا

وجود رئيس
قوي في بعبدا يفرض
انشغال بكركي عن
السياسة بهموم أبناء
طائفته الكثيرة

تتعدد اآلراء :بعض «اإلكليروسيني»
يقولون إن الــراعــي وضــع عينه منذ
ال ـب ــداي ــة ع ـلــى ال ــزع ــام ــة امل ــارون ـي ــة ال
الـ ـبـ ـط ــري ــركـ ـي ــة ،وإنـ ـ ـع ـ ــاش ال ــزع ــام ــة
العونية بـهــذا الشكل الـيــوم يحبطه
ً
قـ ـلـ ـي ــا ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن م ـت ــاب ـع ــة جـ ــدول
م ــواعـ ـي ــد الـ ـبـ ـط ــري ــرك تـ ـب ــن وج ـ ــود
زائ ــر واح ــد أو زائ ــري ــن فـقــط يــومـيــا،
وب ـض ـعــة مـصـلــن ي ــوم األح ـ ــد ،فيما
بــات االستقبال الشعبي للبطريرك

ب ــاردًا ج ـدًا ألسـبــاب مجهولة .بعض
آخــر من السياسيني هــذه املــرة يقول
إن الـ ـ ــراعـ ـ ــي ك ـ ـ ــان يـ ــريـ ــد ش ـخ ـص ـيــة
أخــرى مثل النائب سليمان فرنجية
يحفظ وج ــود الـبـيــوتــات السياسية
ّ
ويحبذها على
التي يحبها الــراعــي
األح ـ ــزاب .وه ـنــاك دائ ـمــا وجـهــة نظر
تبريرية تنهل من العبارات التقليدية
مــا ه ـ ّـب ّ
ودب مــن أعـ ــذار .بـمـعــزل عن
هذا كله ،ال شك في أن انتخاب عون
رئـيـســا فـتــح صـفـحــات ج ــدي ــدة على
مستويات كثيرة ،إحداها في الصرح
البطريركي .فخالل ربــع قــرن ،كانت
بكركي تـحــاول مــلء الـفــراغ فــي رأس
الهرم ،أو أقله إسناد الرئيس .وبحكم
األوض ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ك ـ ــان يـمـكــن
التماس األعــذار لعدم قيام الكنيسة
بواجباتها االجتماعية واالقتصادية
الكثيرة .فالكنيسة مؤسسة دينية،
لـكــن الـبــابــويــة والـنـظــام البطريركي
جـ ـعـ ــاهـ ــا مـ ـنـ ــذ الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة م ــؤس ـس ــة
اج ـت ـم ــاع ـي ــة ت ــرب ــوي ــة اس ـت ـش ـفــائ ـيــة
اقـتـصــاديــة متكاملة ،مــن واجباتها
تأمني التضامن االجتماعي وتوفير
ال ـت ـع ـل ـي ــم واالس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــاء والـ ـسـ ـك ــن،
وح ـتــى الـعـمــل ،لجميع أبـنــائـهــا .إال
أن الـكـنـيـســة الـلـبـنــانـيــة ق ـ ــررت منذ
سـ ـن ــوات أن ت ـش ـت ـغــل ف ــي ال ـس ـيــاســة
بـ ـ ــدل هـ ـ ــذا كـ ـل ــه .وحـ ـ ــن كـ ـ ــان يــرت ـفــع
ص ــوت نــاقــد النـشـغــالـهــا بالسياسة
عـ ـ ــن هـ ـ ـم ـ ــوم ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس كـ ـ ـ ــان ي ـس ـت ـعــر
الـتـحــريــض املــذهـبــي والـتـشـكـيــك في
نيات املطالبني بتخفيض األقساط
املـ ــدرس ـ ـيـ ــة والـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة وف ـ ــات ـ ــورة
االسـ ـتـ ـشـ ـف ــاء وغـ ـي ــره ــا .أم ـ ــا الـ ـي ــوم،
فهناك رئيس قوي في بعبدا في يده
كل مفاتيح الحل والربط ،ويفترض
أن ي ـك ــون ه ـن ــاك ب ـط ــري ــرك قـ ــوي في
بكركي ينشغل عن السياسة بهموم
أب ـ ـن ـ ــاء ط ــائ ـف ـت ــه الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة .وال ب ــد،
بـحـســب أح ــد ال ـن ــواب ال ـعــون ـيــن ،أن
يتواكب اإلصالح أو التغيير اإلداري
ب ـ ــإص ـ ــاح وتـ ـغـ ـيـ ـي ــر كـ ـنـ ـس ــي أي ـض ــا
ليشعر املــواطـنــون بــالـفــرق .وال شك
في هذا السياق أن املشهد السياسي
يوحي باستنفار عــدة قــوى إلحــداث
خــرق ما في املشهد السياسي يعزز
ال ـت ـفــاؤل الـشـعـبــي بــالـعـهــد الـجــديــد،
فيما املشهد الكنسي جامد بالكامل،
وه ـن ــاك م ــن يـشـعــر ب ــأن سـلــب ال ــدور
ال ـس ـي ــاس ــي م ـن ــه ه ــو ن ـه ــاي ــة ال ـعــالــم
بــدل أن يكون مناسبة لاللتفات إلى
مـلـفــاتــه الــرئـيـسـيــة األخ ـ ــرى لتوفير
بعض التفاؤل الشعبي هنا أيضًا.

حزب الله في القصير:
استعراض عادي أم رسائل؟

وح ـس ــب مـ ـص ــادر ف ــي ت ـك ـتــل الـتـغـيـيــر
واإلص ــاح ،فــإن املشكلة حاليًا لم تعد
تتعلق بوزارة املال «إذ إن االقتناع ّ
تام
بأنها سـتــؤول إلــى الطائفة الشيعية
والرئيس بري .لكن إذا كان هذا االقتناع
أصبح مثبتًا ،فــإن التمسك بحق بري
في الحصول عليها ال يعني التمسك
بــاســم الــوزيــر الــذي يجب أن يتوالها،
ول ــم ُي ـف ـهــم م ــن ال ـح ــري ــري أن الــرئـيــس
بري أبدى تمسكًا بالوزير علي حسن
خليل» .لكن مـصــادر مــن فريق  8آذار،
وأخــرى من تيار املستقبل ،تجزم بأن
بــري أوضــح للحريري تمسكه بخليل
في املالية.
وف ــي وق ــت تـ ــرددت فـيــه مـعـلــومــات عن
تــوجــه نـحــو حـكــومــة تـكـنــوقــراط ،نفت
م ـ ـصـ ــادر ال ـت ـك ـت ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــوجـ ــه ،ألن
حـكــومــة الـتـكـنــوقــراط بــالـكــامــل دونـهــا
عقبات ،وال سيما أن رئيس الحكومة
س ـيــاســي ،وال ــوزي ــري ــن بــاسـيــل ونـهــاد
املـشـنــوق هما حتى اآلن أكـثــر ال ــوزراء

ث ـبــاتــا ف ــي ال ـح ـكــومــة ال ـع ـت ـيــدة ،وهـمــا
س ـي ــاس ـي ــان وم ــرشـ ـح ــان ل ـل ـن ـيــابــة ،مــا
ينفي صفة التكنوقراط عن الحكومة.
وف ـي ـمــا ال تـ ــزال ع ـق ــدة تـمـثـيــل ال ـق ــوات
اللبنانية ب ــوزارة سيادية عالقة ،عقد
لـ ـق ــاء فـ ــي م ـ ـعـ ــراب ،بـ ــن رئـ ـي ــس ح ــزب
الـ ـق ــوات سـمـيــر جـعـجــع وم ـس ـت ـشـ َ
ـاري
الـ ـح ــري ــري نـ ـ ــادر الـ ـح ــري ــري وغ ـط ــاس
خ ــوري ،وتـ ــرددت مـعـلــومــات عــن طــرح
ال ـح ــري ــري اسـ ــم ال ـس ـف ـيــر ال ـس ــاب ــق في
واشنطن أنطوان شديد (أرثوذكسي)
كحل وسط ،لتولي وزارة سيادية على
أســاس أنــه «مقرب من القوات والتيار
معًا»! بــدورهــا ،قالت مصادر مشاركة
ف ــي م ـف ــاوض ــات تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة إن
«القوات أعقل من أن ُتعرقل مشاركتها
في حكومة العهد األولى بسبب حقيبة
الــدفــاع ،فيما يمكنها فــي املـفــاوضــات
الـحـصــول عـلــى حـقــائــب أدسـ ــم ،وأكـثــر
إفادة لها من ناحية الخدمات».
(األخبار)

ّ
ّ
ٌ
ـرض عـسـكــري نــظـمــه ح ــزب الله
أثـ ــارت ص ــور مـســربــة ل ـعـ ٍ
فــي منطقة الـقـصـيــر فــي مـحــافـظــة حـمــص ال ـسـ ّ
ـوريــة قبل
ً
يــومــنّ ،
ضجة إعالمية وسـيــا مــن التحليالت الصحافية
واإلعالمية .وحتى مساء أمــس ،امتنع الحزب عن التعليق
ع ـل ــى م ــا ُي ـ ـت ـ ـ َ
ـداول ف ــي اإلع ـ ـ ــام وعـ ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
ـور آلل ـيــات وم ــدرع ــات وم ـئــات الجنود
االجـتـمــاعــي مــن ص ـ ٍ
املشاركني فــي الـعــرض الــذي أقيم بحسب األنـبــاء املتداولة
بمناسبة «يــوم شهيد حــزب الله» ،تاركًا األمــر في متناول
اإلع ــام مــن دون نـفـ ٍـي أو تــأكـيــد .ويمكن الـقــول إنـهــا املـ ّـرة
األولــى التي ُيجري فيها الحزب استعراضًا عسكريًا بهذا
الحجم على األراضي السورية ،مختارًا منطقة القصير ذات
الــرمــزيــة الكبيرة لبدء قتال الـحــزب فــي ســوريــا إلــى جانب
الجيش السوري ،وحماية لبنان من الخطر التكفيري الذي
اتخذ من القصير ّ
مقرًا له لتهديد لبنان وعزل دمشق عن
الساحل السوري .هذا العرض الذي يمكن الجزم ،منطقيًا،

بأنه ما كــان ليحصل لــوال موافقة الرئيس السوري بشار
األس ــد ،يــأتــي بـعــد سلسلة مــن الـتـصــريـحــات اإلسرائيلية
التي ّتوجها أخيرًا رئيس حكومة كيان العدو اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو خالل استقباله نظيره الروسي ديمتري
ميدفيديف قبل أيــام ،معلنًا العمل على منع تثبيت وجود
إيران وحزب الله في سوريا .ويأتي هذا االستعراض أيضًا
تحت مظلة ثقة الحزب بقدرته الردعية تجاه العدو .وال ّ
شك
في أن «الخطوة إقليمية» ،لكن ذات انعكاس على الساحة
اللبنانية .وفــي وقــت وضــع البعض فيه الـحــدث فــي سياق
استعراض عادي بمناسبة «يوم الشهيد» لوحدة املدرعات
ّ
في الحزب كما فعلت وحدات أخرى في جبهات أخرى ،إل
ّ
املسربة
أن موقع «إسرائيل ديفنس» العبري نشر الصور
تحت عنوان «حــزب الله يستعرض عضالته» ،معتبرًا أن
األمر رسالة ّ
موجهة إلى إسرائيل.
(األخبار)
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سياسة
تقرير

«الكتائب» وحيدًا« :ثورة»  14آذار أكلت أبناءها

ّ
يجلس النائب سليمان فرنجية في بنشعي مطمئن البال إلى أنه سلم أمره إلى حليف (حركة أمل) لن يقبل إال بحصوله على
ّ
يعتد «البيك» بنفسهُ ،ألنه يعلم أن رفضه المشاركة في الحكومة سيدفع حلفاءه إلى التضامن
حقيبة وزارية ترضيه.
معه .في المقابل ،يبدو حزب الكتائب كمن ترك وحيدًا ،يتعرض لمحاولة إلغاء سياسية .األزمة ليست محصورة بالكتائب،
بل بمشروع فريق  14آذار الذي خسر رهاناته ،فكانت الصيفي الحلقة األضعف
ليا القزي
ال ـخ ـط ــوات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي راف ـقــت
ال ـت ـســويــة الــرئــاس ـيــة خـلـطــت أوراق
التحالفاتُ .حكي الكثير عن اندثار
َ
صـيـغــتــي  8و 14آذار الـتـقـلـيــديـتــن،
َ
وأن ــه لــم ي ـبــق منهما س ــوى ش ــذرات
مـ ــن ال ـح ـن ــن ت ـج ـت ــاح األن ـ ـفـ ــس عـنــد
ك ــل م ـنــاس ـبــة ،خ ــاص ــة ل ــدى  14آذار
وأم ــانـ ـتـ ـه ــا الـ ـع ــام ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـحــولــت
إلـ ــى الع ـ ـ ٍـب ه ــام ـش ــي ب ـف ـضــل ج ـهــود
أعضائها.
كــان الــوضــع على هــذه الـحــال ،حتى
أتــى موعد تشكيل حكومة الرئيس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري .أعـ ـل ــن ح ـ ــزب ال ـلــه
على لسان أمينه العام السيد حسن
ّ
ن ـص ــر الـ ـل ــه أنـ ـ ــه فـ ـ ـ ّـوض إلـ ــى رئ ـيــس
مجلس النواب نبيه بري ،التفاوض
باسم الحزب وحركة أمل .كذلك ربط
مشاركة حزبه في الحكومة العتيدة
بـ ـمـ ـش ــارك ــة «أمـ ـ ـ ـ ـ ــل» .ب ـ ـ ـ ـ ّـري ي ـت ــول ــى
أي ـض ــا ق ـي ــادة ح ــرك ــة «امل ـح ــروم ــن»،

الطريقة التي ُيعامل بها
الكتائب دليل على أن التسويات
تلو سوى ذراع  14آذار
لم ِ
ف ـي ـس ـع ــى إلـ ـ ــى االسـ ـتـ ـحـ ـص ــال ع ـلــى
حـصــة تــرضــي تـيــار امل ــردة والـحــزب
الـ ـ ـس ـ ــوري الـ ـق ــوم ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي...
وحــزب الكتائب! ال إيمانًا بمشروع
«الله ،الوطن والعائلة» ،بل التزامًا
َ
لـبــري ب ـض ــرورة أن تـكــون الحكومة
جــام ـعــة .أع ـيــد إح ـيــاء فــريــق  8آذار،
بـصـيـغـتــه الـتـقـلـيــديــة ال ـتــي تشكلت
ُ
ي ــوم  8آذار  ،2005وشـ ـ ّـدت الــروابــط
بــن أعضائه (لـيــس التيار الوطني
ال ـح ــر واحـ ـ ـدًا م ـن ـهــا ،ب ــل ه ــو حليف
ّ
تلو
لـهــا) .ظهر وك ــأن التسويات لــم ِ
سوى ذراع فريق  14آذار .أبلغ دليل
على ذلــك ،الطريقة التي ُيعامل بها
حــزب الكتائب في ما خـ ّـص تشكيل
الحكومة من قبل حلفائه.
ل ــم ي ـكــن ج ــدي ـدًا م ــا أدلـ ــى ب ــه رئـيــس

المفاوضات مع الكتائب تجري حول حقائب غير أساسية كالصناعة أو الرياضة أو الشؤون االجتماعية (مروان بو حيدر)

ال ـك ـت ــائ ــب الـ ـن ــائ ــب س ــام ــي ال ـج ـمـ ّـيــل
ّ
عن أن القوات اللبنانية تسعى إلى
إق ـ ـصـ ــاء ح ــزب ــه وعـ ــزلـ ــه .امل ـس ـت ـغــرب
َ
ّ
الجميل قفازيه للمرة
كان أن يخلع
األول ـ ــى وهـ ــو ي ـت ـح ــدث ع ــن م ـع ــراب.
ُيـمـكــن امل ـقــارنــة ب ــن وض ــع الـكـتــائــب
داخل فريقه الذي يسعى إلى إبقائه

خــارج الحكم وبني تيار املــردة الذي
ي ـجــد ن ـف ـســه م ـس ـت ـن ـدًا إل ــى ج ـبــل في
م ـع ــرك ـت ــه الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة ،وم ـس ـت ـع ــد ألن
ُ
كرمى لعيني فرنجية.
يعطل البلد ّ
ق ـب ــل فـ ـت ــرة ،ت ـل ــق ــى س ــام ــي ال ـج ـمـ ّـيــل
ن ـص ـي ـح ــة م ـ ــن أح ـ ـ ــد الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن،
م ـ ـف ـ ــاده ـ ــا« :أنـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـسـ ــت س ـل ـي ـم ــان

فــرن ـج ـيــة .ال ت ــرف ــع ال ـس ـقــف عــال ـيــا».
ّ
املقصود أن نائب زغرتا ينتمي إلى
ـف ص ـلــب ب ــات ال ـي ــوم املــرجـعـيــة
ح ـل ـ ٍ
السياسية األولى في البلد ،إن كان
فــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة (ت ـشـ ّـدد
حزب الله) أو في فرض إيقاعه على
ت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــة (ش ـ ـ ــروط ب ـ ـ ّـري).

ّ
ُ
فــي حــن أن ال ـج ـمـ ّـيــل ،ال ــذي «ه ــزم»
ِّ
شعبيًا في معركة النفايات وطــوق
سـ ـي ــاسـ ـي ــا بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ن ـف ـســه
م ــن ال ـت ـف ــاه ــم الـ ـق ــوات ــي ـ ـ ـ ال ـع ــون ــي،
واستقالته من حكومة ّ
تمام سالم،
ي ـب ــدو ك ـمــن يــدف ــع ث ـمــن ت ـمــايــزه عــن
الـفــريــق ال ــذي انـتـمــى إلـيــه وق ـ ّـدم في

ّ
حكومة الظل« :نزل التيار عاألرض»!
تقرير

رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون رئيسًا
للجمهورية يعني أمرًا واحدًا:
التيار الوطني الحر أصبح في قلب
السلطة ،واالستمرار في الدوران
حول الفساد من دون خرقه
يهدد العهد الرئاسي .لذلك كان
ال بد من «حكومة ظل» تسير
في موازاة الرئيس ،ليعمال معًا
على تحقيق أهدافه

رلى إبراهيم
تـكـتــل الـتـغـيـيــر واإلصـ ـ ــاح بصيغته
الـقــديـمــة انـتـهــى؛ ال التكتل هــو تكتل
ب ـع ــد خ ـ ـ ــروج تـ ـي ــار امل ـ ـ ـ ــردة مـ ـن ــه ،وال
ّ
يعبر بعد الـيــوم عــن مــوقــف سياسي
لرئيسه الـســابــق رئـيــس الجمهورية
ميشال عــون بعد أن انتقل الــى قصر
ب ـع ـبــدا .إب ـق ــاؤه ك ـمــا ه ــو عـلـيــه يعني
السير بــه نحو مــوت سياسي بطيء
والـ ــذهـ ــاب بــأع ـضــائــه ن ـحــو ال ـت ـقــاعــد
امل ـب ـكــر .فــالـتـكـتــل الـ ــذي ك ــان يـنـتـظــره
ال ـس ـي ــاس ـي ــون وال ـل ـب ـن ــان ـي ــون لـجــس
نبض مسألة سياسية ملحة ،لم يعد
قـ ــادرًا عـلــى لـعــب الـ ــدور ذاتـ ــه ،كـمــا لم
يعد بمقدوره االكتفاء بالدوران حول
الفساد االداري والسياسي والــوزاري

من دون محاولة القفز فــوق الكلمات
للبدء بعملية االص ــاح .عــون رئيسًا
يعني أمرًا وحيدًا :التيار الوطني الحر
ب ــات ف ــي ق ـلــب الـسـلـطــة ومـســؤولـيـتــه
الرئيسية اليوم هي تطبيق شعاراته
وفــق خطة عمل جدية إلنجاح العهد
الــرئــاســي ،لـيــس فــي ال ـس ـنــوات الست
املـقـبـلــة ،بــل مـبــاشــرة فــي الـفـتــرة التي
تعقب تشكيل الحكومة .ففي العادة،
فـتــرة الـسـمــاح الــرئــاسـيــة تـحــدد بمئة
يوم قبل أن يبدأ املواطنون بمحاسبة
رئـيـسـهــم عـلــى أول إنـ ـج ــازات الـعـهــد،
ف ـك ـيــف إذا كـ ــان رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ال ــذي انـتـظــره ت ـيــاره وجـمـهــوره نحو
 27سنة؟
ً
م ــا س ـب ــق اس ـت ــدع ــى ن ـق ــاش ــا مـفـصــا
حول انطالقة قوية للتكتل بالتوازي

مـ ــع انـ ـط ــاق ــة بـ ـعـ ـب ــدا .وأول ال ـغ ـيــث
تغيير في آلية العمل وهيكلة التكتل
ومهماته لتشكيل مــا يشبه حكومة
ظل عونية في الوزارات التي يتوالها
وزراء الـتـيــار وال ــدائ ــرون فــي فلكهم.
املـشــروع هو عبارة عن مشروع عمل
ً
ينبغي أن يـكــون متكامال بــن مثلث
التكتل ـ ـ الــرئـيــس ـ ـ الـتـيــار لتحقيق
ً
األه ــداف الـتــي طرحها عــون أوال ،ثم
الخروج الى االطار االوسع للتواصل
مــع الحلفاء وغيرهم مــن أجــل إنجاز
املـشــاريــع الـكـبـيــرة .وستضم حكومة
الظل وزراء ونوابًا ومستشارين ،وفي
بعض االحيان نوابًا ووزراء سابقني،
يقسمون جميعًا ضمن لجان .ويقول
أح ـ ـ ــد املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــن ف ـ ــي املـ ـ ـش ـ ــروع إن
ع ــدد ال ـل ـجــان سـيـكــون مـطــابـقــا لـعــدد

اللجان النيابية واالدارات االساسية
املــوجــودة في الــدولــة ،على أن تتولى
إدارة امل ـشــروع بشكل رئـيـســي أمــانــة
سر التكتل .وستتوحد أهداف اللجان
جماعيًا ،بعيدًا عن الخدمات الفردية
التي «اعتاش منها» نواب ووزراء في
الفترة السابقة ،إذ ال يمكن بعدها أن
يـكــون تعاطي ن ــواب التيار مــع وزيــر
الــداخ ـل ـيــة ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال بحكم
عالقة شخصية أو يكون طلب تزفيت
هذا الطريق أو ذاك من وزارة االشغال
شخصيًا« :كــل املـشــاريــع والـخــدمــات
س ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة بـ ــال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الـ ـت ــي ت ـت ــاب ــع ع ـم ـل ـهــا مـ ــع ال ـ ـ ـ ــوزارات
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة» .وال ـل ـج ــان
سـتـحـمــل وزر ك ــل امل ـل ـف ــات ال ـك ـب ـيــرة،
م ـ ــن مـ ـلـ ـف ــات اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ك ـض ـم ــان
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سبيل مشروعه شهيدين.
ّ
ال يبدو أن املجموعة التي تفاوض
ّ
حكوميًا تضع فــي ســلــم أولوياتها
التمثيل الكتائبي ،إذ تعمل حاليًا
على تذليل عقبات أخ ــرى .صحيح
ّ
أن ال ـح ــري ــري ي ــرغ ــب ف ــي أن تتمثل
ّ
ال ـك ـت ــائ ــب ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ،ل ـك ــن ذل ــك
ال ي ـع ـن ــي أن ـ ــه س ـ ُـي ـع ـط ــل تـشـكـيـلـهــا
ّ
إذا تــدلـلــت ق ـيــادة الـصـيـفــي .بـيــد أن
مـصــادرهــا تؤكد إص ــرار «الحريري
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــر ع ـل ــى
مشاركتنا في الحكومة .ونبيهُ بري
يهمه أن يكون لنا ّ
حصة ملــا نمثله
ولــرمــزي ـت ـنــا .ال ـط ــرف الــوح ـيــد ال ــذي
ال يــريــدنــا ه ــو ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة».
ُ
ول ـ ـل ـ ـم ـ ـفـ ــارقـ ــة ،ال ت ـ ـنـ ــاقـ ــش ال ـ ـقـ ــوات
مـشــاركــة خصمها األول ح ــزب الله
في الحكومة ،ولكنها تتحسس من
م ـشــاركــة ال ـك ـتــائــب .امل ـف ــاوض ــات مع
الـصـيـفــي تـجــري ح ــول حـقــائــب غير
أس ــاس ـي ــة ،كــال ـص ـنــاعــة أو ال ـش ـبــاب
والرياضة أو الشؤون االجتماعية.
أم ــا الـ ـح ــزب ،ف ـقــد اش ـت ــرط حـصــولــه
عـلــى حـصــة مــوازيــة لحصة الـقــوات
اللبنانية ،إن كــان تــوزيــع الحقائب
ّ
يـ ـج ــري بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ع ـ ــدد نـ ـ ــواب ك ــل
ً
فريق .مثال ،إذا حصلت القوات على
 3وزراء (كتلتها من  8نــواب) ،يريد
الكتائب الذي لديه  5نواب حقيبتني.
وإذا انخفض التمثيل القواتي إلى
حقيبتني ،ترضى الصيفي بحقيبة
واحدة فقط ال غير!
وفي مقابل اتهام الجميل لحلفائه
ّ
يحمل
(السابقني) بمحاولة عــزلــه،
كـثـيــرون الـكـتــائــب نفسه مسؤولية
املصير الــذي يلقاه حكوميًا .فهذا
الـ ـ ـح ـ ــزب كـ ـ ــان ع ـ ـضـ ــوًا ف ـ ــي األمـ ــانـ ــة
الـعــامــة لـقــوى الــرابــع عـشــر مــن آذار
مــع وق ــف الـتـنـفـيــذ ،وال تـجـمـعــه مع
ب ـق ـي ــة األع ـ ـضـ ــاء س ـ ــوى الـ ـشـ ـع ــارات
الـ ـ ــرنـ ـ ــانـ ـ ــة ع ـ ـ ــن م ـ ـق ـ ــارع ـ ــة «ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو
الـســوري» .لكن عمليًا لــم يكن لديه
حليف حقيقي يستند إليه في زمن
الصعوبات.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ع ـ ــن تـ ـ ـق ـ ــاذف ال ـ ـت ـ ـهـ ــم ،مــن
الواضح أن األزمــة أبعد من العالقة
ب ــن ال ـك ـتــائــب و 14آذار .ه ــي أزم ــة
ّ
يتصرف
فــريــق بأكمله ،ارتـضــى أن
كفريق «مـهــزوم» في الداخل بعدما
فـشـلــت ره ــان ــات ــه اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،مـقــابــل
تـثـبـيــت ح ــزب ال ـلــه وفــري ـقــه الــاعــب
األق ــوى محليًا .أمــا ال ـقــوات ،فعرفت
كـيــف تستلحق نفسها بالتسوية،
ً
ف ـت ـظ ـهــر ش ــري ـك ــة ل ـل ـع ـهــد م ـب ــاش ــرة،
ولـحــزب الله بطريقة غير مباشرة،
رغم فعل املكابرة الذي تمارسه.

الـشـيـخــوخــة وال ـص ـح ــة ،ال ــى املـلـفــات
ال ـتــربــويــة وال ـق ـضــائ ـيــة وامل ــال ـي ــة .أمــا
املهمات فستتوزع وفق دراسة شاملة
ح ـ ــول اخ ـت ـص ــاص ك ــل ف ــري ــق وم ــدى
ن ـج ــاح ــه ف ــي امل ـه ـم ــات ال ـت ــي شـغـلـهــا
سابقًا ،ويحدد على أساسها املسؤول
عن كل لجنة ،الــذي يفترض أن يقدم
تـقــريـرًا دوريـ ــا بعمله ال ــى أمــانــة سر
التكتل والتكتل بشكل عــام .ستعمل
تلك اللجان في ظل الوزير ،وتساعده
في ملفات وزارته القديمة والجديدة،
وتـشـكــل فــريــق عـمـلــه الــرئـيـســي الــذي
ي ــدرس كــل املـعـطـيــات بــرويــة ويـطــرح
املـشــاريــع واألف ـك ــار ،ويـســاعــد الــوزيــر
فــي تـكــويــن ن ـظــرة صـحـيـحــة ودقـيـقــة
عــن قـ ــدرات وزارت ـ ــه حـتــى يتمكن من
االس ـت ـف ــادة مـنـهــا وتـحـقـيــق م ــا عجز

ينهمك ُ
المستقبليون
ِ
في التحضيرات الالزمة
النعقاد المؤتمر العام
للتيار بعد أيام« .التغيير» ٍآت،
وسيطال أغلب المواقع
ويطيح عددًا ال يستهان به
من الوجوه المعروفة.
وحده األمين العام سيكون
في منأى عن «المحاسبة»
التي وعد بها الرئيس سعد
باق
الحريري .أحمد الحريري ٍ
رغم كل الشائعات
ميسم رزق

ب ـعــد أن اض ـطــر ت ـيــار «امل ـس ـت ـق ـبــل» منذ
أس ــاب ـي ــع إلـ ــى ت ــأج ـي ــل م ــؤت ـم ــره ال ـع ــام،
عقدت الهيئة التنفيذية لألمانة العامة
أمس اجتماعًا لوضع اللمسات األخيرة
على الترتيبات اللوجستية والتنظيمية
الالزمة النعقاد املؤتمر الذي سيستمر
ي ــوم ــن ف ــي الـ ـبـ ـي ــال .الئ ـح ــة ك ـب ـي ــرة مــن
ُاالحتياجات ،تبدأ بتأمني األقالم ودفاتر
ً
املالحظات والطعام واملياه ،وصوال الى
تحديد خريطة املداخل واملخارج وأماكن
ّ
الـجـلــوس ،سيبدأ املنظمون منذ اليوم
ب ــإع ــداده ــا ،وال ـتــأكــد م ــن إتـمــامـهــا على
ّ
أكمل وجــه ،منعًا ألي ثغرة تعكر صفو
املشاركني .وهؤالء هم  1700مندوب ،تمّ
انتخابهم في املؤتمرات املناطقية التي
ُعقدت مؤخرًا ،باإلضافة إلى املشاركني
الـحـكـمـيــن (أع ـض ــاء املـكـتــب الـسـيــاســي
ال ـســابــق وال ـح ــال ــي ،م ـســؤولــو املـنــاطــق،
املـنـسـقــون ،والـكـتـلــة الـنـيــابـيــة) .أمــا يــوم
غد ،فسيجتمع الرئيس سعد الحريري
بأعضاء املكتب السياسي في منزله في
وادي أبو جميل ،بهدف مناقشة البيان
السياسي /االقـتـصــادي ـ ـ االجتماعي،
ووضــع اللمسات األخيرة عليه .حوالى
 40ورقة ،يستعرض فيها التيار الوضع
الـسـيــاســي للمرحلة الـســابـقــة ،ب ــدءًا من
امل ــؤت ـم ــر ال ـتــأس ـي ـســي األول ال ـ ــذي عقد
عــام  ،2009ويـقـ ّـدم نظرته إلــى الخريطة
السياسية العامة ،ومصير فريق الرابع
عشر من آذار ،وما آلت إليه األمــور منذ
اغـتـيــال الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري .كذلك
س ـي ـت ـن ــاول ال ـع ــاق ــة م ــع مـ ـك ـ ّـون ــات ه ــذا
الـفــريــق ،والتحالفات الـجــديــدة ،وطبعًا
العالقة مع حزب الله.
في ظل الحديث عن تغييرات جوهرية
سـتـطــال شخصيات أســاسـيــة فــي تيار
املستقبل ،وتلويح الحريري في أكثر من

عدد لجان التيار
مطابق لعدد اللجان
النيابية والوزارات
وستعمل في ظل الوزير

اآلخرون عن تحقيقه .في موازاة ذلك،
ّ
سيعمل فريق الوزير على تولي أمر
التعامل مــع املــوظـفــن والـتــدقـيــق في
عـمـلـهــم ،سـعـيــا إل ــى م ـحــاولــة إرس ــاء
عملية إص ــاح أسـفــل ال ـهــرم« .نـجــاح
حكومة الـظــل ممكن ج ـدًا ،خصوصًا
أنها مدعومة من رئيس الجمهورية،
ووجود بعض أعضائها في الحكومة
ي ـس ـه ــل ع ـم ـل ـهــا وي ـض ـع ـه ــا فـ ــي قـلــب

ّ
املقصرين ،وإحــداث
مناسبة بمحاسبة
«تغيير» حتمي على مستوى املــواقــع،
يـنـتـظــر ال ـج ـم ـهــور املـسـتـقـبـلــي تــرجـمــة
فعلية في يوم املؤتمر ،يمكن أن تؤسس
مل ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـع ـم ــل وت ـح ــري ــك
ُ
صلح املؤتمر
العجلة التنظيمية .فهل ي ِ
م ــا أفـ ـس ــده غـ ـي ــاب «الـ ـشـ ـي ــخ» ل ـس ـنــوات
خارج البالد؟
ت ـق ــول م ـص ــادر األم ــان ــة ال ـعــامــة لـلـتـيــار
إن «ال ـت ـعــويــل ال ـي ــوم ه ــو عـلــى الـقــاعــدة
ُ
ُ
وتـحــاكــم كــل مــن ّ
قصر
الـتــي ستحاسب
ّ
ف ــي ع ـم ـلــه» .وت ــؤك ــد أن «ال ـح ــري ــري كــان
جــديــا فــي مــوضــوع املـحــاسـبــة» ،كاشفة
أن ــه «حـ ّـمــل رســائــل ضمنية لـعــدد كبير
مــن أع ـضــاء املـكـتــب الـسـ ّيــاســي ،طالبهم
م ــن خــال ـهــا ب ـع ــدم ال ـت ــرش ــح م ــن جــديــد
ل ـع ـضــويــة امل ـك ـت ــب ،وخ ـص ــوص ــا ال ــذي ــن
ّ
ت ـ ــول ـ ــوا أدوارًا ت ـن ـف ـي ــذي ــة» .واع ـت ـب ــرت
املصادر هذا اإلجراء «نوعًا من العقوبة
مــن جهة ،ومــن جهة أخــرى إفساحًا في
املـ ـج ــال أم ـ ــام وج ـ ــوه جـ ــديـ ــدة» .وجــديــر
ب ــال ــذ ّك ــر أن «األع ـ ـضـ ــاء امل ُـم ـ ّن ــوع ــن مــن
ال ـت ــرش ــح ،ه ــم م ــن ال ــذي ــن ش ــن ــت ضــدهــم
حمالت من القاعدة الشعبية ،واتهموا
بالتقصير ،ومنهم صالح فروخ وخالد
شهاب وسمير ضــومــط» .ومــن إشــارات
الـتـغـيـيــر ،بـحـســب املـ ـص ــادر ،أن «أغ ـلــب
املرشحني ،الذين بلغ عددهم حوالى 40

مرشحًا على  18مقعدًا ،تتراوح أعمارهم
بني  35و 40عامًا ،ما يعني اإلصرار على
االع ـت ـمــاد بـشـكــل أس ــاس ــي عـلــى عنصر
الشباب ،وخصوصًا ممن كانوا ينتمون
الــى جمعية شباب املستقبل املــوجــودة
منذ مــا قبل تشكيل التيار عــام .»2005
ّ
«سيعي الرئيس  11عضوًا في
وكذلك
املـكـتــب ال ـس ـيــاســي ،بـيـنـهــم م ـن ــدوب عن
كتلة املستقبل .وهــذا املكتب السياسي
سينتخب األمــن العام ونــواب الرئيس
والهيئات التي تكمل املكتب السياسي».
إذًا سـ ـي ــذه ــب ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ن ـحــو
خ ـي ــارات جــديــدة عـلــى مـسـتــوى املكتب
ال ـس ـيــاســي ،فـهــل سينسحب ذل ــك على
موقع األمــن العام للتيار الــذي يشغله
أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري؟ ب ــال ـط ـب ــع ي ـت ـحـ ّـمــل

الحريري منع بعض
أعضاء ّالمكتب السياسي
من الترشح مجددًا

الحريري ّ
مصر على ترك منصب األمين العام في عهدة شخص من العائلة (هيثم الموسوي)

ال ـح ــدث ال عـلــى هــام ـشــه» .ول ـك ــن« ،ال
يمكن البدء بمشروع مماثل بني ليلة
وض ـحــاهــا .األم ــر يـحـتــاج ال ــى ورشــة
تنظيمية كبيرة ،ألنه سينقل التكتل
مــن حــالــة الــى أخ ــرى مختلفة تمامًا،
وسيحوله مــن تكتل نيابي ووزاري
يجتمع كل أسبوع إلذاعــة بيانه ،الى
خلية نحل ال تـهــدأ ،تـكــون هــي فريق
الرئيس».
هـنــا يـبــرز تـحـ ّـد آخ ــر ح ــول ق ــدرة هــذه
ال ـل ـج ــان ع ـلــى ال ـع ـم ــل ،ف ــي ظ ــل حـلــف
التيار مــع تيار املستقبل واضـطــراره
الـ ـ ــى م ـ ــراع ـ ــاة هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــال ــف داخـ ــل
االدارات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الــدس ـتــوريــة وال ـ ـ ـ ــوزارات .وت ـح ـ ّـد آخــر
حــول قــدرتـهــا على الــوقــوف فــي وجه
ّ
املديرين العامني الذين عطلوا سابقًا

عـمــل أكـثــر مــن وزي ــر ،وكـ ّـبـلــوهــم ،بمن
ف ـي ـهــم وزراء ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر.
ي ــأت ــي الـ ـ ــرد س ــري ـع ــا« :م ـ ــا ف ــي خـيـمــة
فــوق راس ح ــدا .عـنــد اجـتـمــاع كتلتي
التيار واملستقبل إلجراء االستشارات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،تـ ــم الـ ـتـ ـط ــرق ال ـ ــى م ـســألــة
ّ
التعاون على صعيد االصــاح ،فعلق
رئيس الحكومة سعد الحريري على
ً
املــوضــوع قــائــا :طردنا الشيطان من
بـيـنــاتـنــا» .وف ـهــم الـعــونـيــون مــن هــذه
الـ ـعـ ـب ــارة إش ـ ـ ــارة إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
السنيورة.
تجربة حكومة الظل ،إذا ما حصلت،
ستكون مشابهة للحكومات الغربية
الـ ـت ــي ت ـن ـشــأ م ــع ت ـش ـك ـيــل ك ــل وزارة،
وتـ ـك ــون صــاح ـبــة ال ـف ـضــل األكـ ـب ــر في
تـح ـق ـيــق االنـ ـ ـج ـ ــازات وإيـ ـج ــاد ح ـلــول

الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري جـ ــزءًا كـبـيـرًا
مــن املـســؤولـيــة مـ ّـمــا لـحــق بمؤسساته
وم ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــا ،وح ـ ــال ـ ــة الـ ـ ــركـ ـ ــود ال ـت ــي
أص ــاب ــت ال ـت ـي ــار .ل ـكــن الـتـقـصـيــر أيـضــا
من مسؤولية األمني العام ،إذ لم تسهم
ال ـه ـي ـك ـل ـيــة الـ ـت ــي وض ـع ـه ــا س ــاب ـق ــا فــي
حـمــايــة الـتـيــار مــن اإلن ـه ـيــار .كــذلــك فــإن
ال ـح ــري ــري (أحـ ـم ــد) أخ ـف ــق ف ــي مــراق ـبــة
ّ
املقصرين ومحاسبتهم ،ولم يلتفت إلى
ال ـتــراجــع ال ــذي أص ــاب ال ـت ـيــار ،فأصبح
ال ـت ـسـ ّـيــب وال ـف ــوض ــى داخ ـ ــل املـسـتـقـبــل
هما القاعدة التي يسير وفقها الجميع.
فهل التقويم على كل املستويات الذي
وعــد بــه الــرئـيــس الـحــريــري سينسحب
على «حامل األمانة» أم أن «كبار التيار
يأكلون الحصرم وصغاره يضرسون»؟
«أح ـم ــد ب ــاق عـلــى رأس األم ــان ــة ،وغـيــر
ّ
ذلــك كله شائعات» كما تقول املصادر،
ّ
مؤكدة أن «ال عالقة بني ترؤسه األمانة
وإم ـك ــان ـي ــة ت ــرش ـح ــه فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـل ــة» .ه ــل م ــن مــرشـ ّـحــن
منافسني؟ «طبعًا ال» .هــذا يعني ُ فــوزه
بالتزكية؟ «املكتب السياسي املنتخب
م ــن ق ـبــل امل ـن ــدوب ــن ه ــو ال ـ ــذي سيعيد
تعيني أحمد الحريري» .هــذا أقــرب إلى
الـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي ف ــي ظ ــل ان ـت ـخــابــات
ي ـف ـت ــرض أن تـ ـك ــون دي ـم ـق ــراط ـي ــة ،لـكــن
كيف؟ «تيار املستقبل قائم على وجود
شـ ـخ ــص الـ ــرئ ـ ـيـ ــس سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري،
وبــالـتــالــي اخـتـيــار املـفــاتـيــح األســاسـيــة
ّ
التمسك
لـهــذا الـتـيــار مـتــروكــة ل ــه» .أم ــا
ً
ب ــ«اب ــن عـمـتــه» ،فـيـعــود أوال إل ــى «كــون
الحريري ُي ّ
صر على إيداع هذا املنصب
عند شخص مــن الـعــائـلــة» ،وثــانـيــا ألن
«األمانة العامة تترتب عليها مسؤولية
مالية ،وبالتالي ال ُيمكن تسليمها ألي
ك ـ ــان» .وب ـصــراحــة «ال يـمـكــن محاسبة
األمني العام على التقصير ،وهو محاط
بمجموعة من املعاونني الذين يفترض
أنهم أتوا من أحزاب أخرىّ ،
ويدعون أن
لديهم خبرة في العمل التنظيمي».
أه ـم ـي ــة انـ ـعـ ـق ــاد امل ــؤتـ ـم ــر فـ ــي  26و27
الـشـهــر ال ـجــاري تكمن فــي أنــه أتــى بعد
ســت س ـنــوات عـلــى املــؤتـمــر التأسيسي
األول للتيار ،وبعد تأجيله مرتني ،علمًا
ب ــأن ــه أهـ ــم خ ـط ــوة م ــن خـ ـط ــوات الـعـمــل
التنظيمي .وأهميته أيضًا أنه يأتي في
ظــل أزم ـتــن ّسـيــاسـيــة ومــالـيــة للرئيس
الـ ـح ــري ــري أثـ ــرتـ ــا ب ـش ـكــل واض ـ ــح عـلــى
عمل التيار وشعبيته .وميزته هي في
«توسيع قاعدة املشاركة ،واستناده إلى
تجربة سابقة ،ومشاركة املرأة وتوسيع
التمثيل الطائفي» .واألهــم هو «وجــود
الــوجــوه الشابة غير املقيدة بــاإلطــارات
التقليدية» .فهل يـكــون املــؤتـمــر خطوة
نـحــو ت ـطـ ّـور الف ــت أم م ـجـ ّـرد بــروتــوكــول
يبقي التيار حيث هو؟

بــراغ ـمــات ـيــة ل ـه ـمــوم الـ ـن ــاس .وال ـي ــوم،
يفترض بالتكتل أن يأخذ على عاتقه
م ـه ـمــة إنـ ـج ــاح ال ـع ـه ــد ،خ ـصــوصــا أن
ع ـجــز الــرئ ـيــس ع ــن اب ـت ـكــار امل ـشــاريــع
ً
وتنفيذها يعني فشال تلقائيًا للتيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،وإح ـبــاطــا لـجـمـهــوره
ً
ال ـع ــون ــي أوال ،وغ ـي ــر ال ـع ــون ــي ال ــذي
ّ
ً
عــلــق آم ــاال عـلــى عـهــد ع ــون باعتباره
ال ــرج ــل األن ـس ــب ل ـق ـيــادة الـجـمـهــوريــة
ثــانـيــا .وبــال ـتــالــي ،ينتظر املــواطـنــون
اليوم من فريق رئيس غير عادي فاز
بكتلة نيابية ووزاريـ ــة كـبـيــرة ،واليــة
اسـتـثـنــائـيــة تـحـمــل اس ـم ــه ،ال اكـتـفــاء
الـعــونـيــن ب ـت ـكــرار خ ـطــاب الـقـسـ ّـم كل
ف ـتــرة ،وتـحــويـلــه إل ــى نـسـخــة منقحة
عــن «إع ــان بـعـبــدا» لصاحبه ميشال
سليمان.
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متابعة ّأجلت إدارة المناقصات جلسات تلزيم استدراجات عروض األشغال والتجهيزات األمنية والتقنية المطلوبة
لمطار بيروت الدولي إلى مواعيد ّ
تحدد الحقًا .مصادر مطلعة ،قالت إن هذا القرار جاء إثر ما نشرته «األخبار» عن
الشبهات التي تحيط بهذا الملف ،والتي دفعت رئيس مجلس النواب نبيه ّبري إلى إبالغ الجهات المعنية في
وزارة األشغال وإدارة المناقصات إصراره على أن يكون التلزيم بواسطة مناقصات مفتوحة ،ال محصورة بالنسبة
إلى تلزيمات المطار

ّ
بري يتدخل :تأجيل تلزيمات «أمن المطار»
محمد وهبة
ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ،أصـ ـ ــدر مــديــر
امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات ج ـ ـ ــان الـ ـعـ ـلـ ـي ــة م ــذك ــرة
تحمل الــرقــم  .37تـنـ ّـص املــذكــرة على
اآلت ــي" :ب ـنـ ً
ـاء عـلــى كـتــب االع ـتــراضــات
املقدمة إلى إدارة املناقصات من أربع
شــركــات ،ونـظـرًا إلــى اش ـتــراك أو بقاء
عـ ـ ــارض وحـ ـي ــد ف ــي ال ـج ـل ـس ــات ال ـتــي
عقدت بتواريخ سابقة ،وحرصًا على
اعتبارات العدالة واملنافسة والعلنية
واملـ ـ ـس ـ ــاواة الـ ـت ــي ت ـح ـك ــم ال ـص ـف ـقــات
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ،ت ـ ـقـ ـ ّـرر إرج ـ ـ ـ ــاء م ــواع ـي ــد
جـلـســات تـلــزيــم اس ـتــدراجــات عــروض
األشـ ـ ـغ ـ ــال واألع ـ ـ ـمـ ـ ــال وال ـت ـج ـه ـي ــزات
األمـ ـنـ ـي ــة وال ـت ـق ـن ـي ــة امل ـط ـل ــوب ــة مل ـطــار
ب ـيــروت ال ــدول ــي إل ــى مــواعـيــد جــديــدة
ّ
تحدد الحقًا".
عمليًا ،قد تكون هــذه الخطوة معبرًا
يؤدي إلى نسف آلية التلزيم السابقة
لـلـمـشــاريــع الـخـمـســة املـتـعـلـقــة ب ــ"أمــن
املطار" ،أي نسف قرار مجلس الوزراء
ال ـ ــذي أج ـ ــاز ل ـ ـ ــوزارة األشـ ـغ ــال تـلــزيــم
خـمـســة م ـش ــاري ــع ب ـطــري ـقــة اس ـت ــدراج
عـ ـ ــروض يـ ـت ـ ّـم م ــن خ ـ ــال دعـ ـ ــوة ع ــدد
م ـح ـصــور م ــن املـتـعـهــديــن لـلـمـشــاركــة
فــي جـلـســات الـتـلــزيــم ب ـقــرار مــن وزيــر
األشغال غازي زعيتر .صحيح أن إدارة

ّ
ق ّبري
يعل
لم
ّ
على تمرد وزارة األشغال
على القرارات القضائية
املناقصات ال تملك هــذه الصالحية،
إال أن خـطــوتـهــا اس ـت ـنــدت إل ــى غـطــاء
سـيــاســي م ــن رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
ن ـب ـيــه ب ـ ـ ّـري ،ال ـ ــذي تـ ـح ـ ّـرك إثـ ــر امل ـقــال
املـنـشــور فــي «األخ ـب ــار» ي ــوم الجمعة
امل ــاض ــي ب ـع ـن ــوان« :أمـ ــن امل ـط ــار ليس
ُم ِل ّحًا :تلزيمات على املقاس" (http://
 .)267872/al-akhbar.com/nodeفقد
ّ
تبي للرئيس بـ ّـري أن الشبهات التي
ـاريــع
ت ـحــوم ح ــول عـمـلـيــة تـلــزيــم املـشـ
ّ ً
الخمسة ،جـ ّ
ـديــة ،مــا استدعى تــدخــا
ّ
مباشرًا منه .وقد تبلغت "األخبار" من
مستشار الرئيس بـ ّـري ،علي حمدان،
اهتمامه بما ورد في املقال وأنه أعطى
ال ـت ــوج ـي ـه ــات الـ ــازمـ ــة إلـ ــى ال ـج ـهــات
امل ـع ـن ـيــة ف ــي وزارة األشـ ـغ ــال وإدارة
املناقصات للقيام بما يلزم.
ال ـش ـب ـهــات املـ ــذكـ ــورة ت ـك ـمــن ف ــي كــون

النية كانت لتوقيع اتفاقات بالتراضي مع عارضين ينتقيهم وزير األشغال (مروان طحطح)

التلزيمات الخمسة التي أجاز مجلس
الـ ـ ــوزراء تـلــزيـمـهــا بـطــريـقــة اس ـت ــدراج
العروض وتسمية املتعهدين املسموح
لـهــم بــاملـشــاركــة فيها ب ـقــرار مــن وزيــر
األشغال ،هي تلزيمات ّ
ملحة نظرًا إلى
ضرورتها األمنية ،لكن وزارة األشغال
ّ
امللحة بشكل
ترجمت هــذه الـضــرورة

ّ
مختلف ،إذ تأخرت في إرسال ملفات
هـ ــذه ال ـت ـلــزي ـمــات ال ـخ ـم ـســة وقـ ـ ــرارات
تسمية املـتـعـهــديــن ودف ــات ــر ال ـشــروط
إلى إدارة املناقصات ،ألكثر من خمسة
أشهر ،ما يعني أنها استخدمت اآللية
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي أقـ ـ ّـرت بــاالسـتـنــاد
إل ــى العجلة وال ـض ــرورة املـلـ ّـحــة التي

يتطلبها "أمن املطار" في غير موقعها.
هذه اآللية تفسح املجال أمام التالعب
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـل ــزي ــم ،وال س ـي ـمــا فــي
ضــوء إلـغــاء جلستي تلزيم مــن أصل
خـمــس ج ـل ـســات .األولـ ــى ش ــارك فيها
عارض واحد من أصل خمس شركات
دعاها وزير األشغال ،وفي الثانية لم

ي ـشــارك س ــوى عــارضــن اث ـنــن وســط
شبهات بني أعضاء اللجنة تفيد بأن
مــالــك الـشــركـتــن هــو شـخــص واح ــد...
االستنتاج السائد هو أن الهدف من
آلية التلزيم الحالية أن تعاد جلسات
ال ـت ـلــزيــم ملـ ـ ّـرة ثــان ـيــة وت ـف ـشــل تمهيدًا
ل ـت ــوق ـي ــع ات ـ ـفـ ــاقـ ــات ب ــالـ ـت ــراض ــي مــع

قضاء

قضية مطاحن لبنان الحديثة :محاولة جديدة لتهريب الطحين
راجانا حمية
ه ــل ت ــذك ــرون قـصــة مـطــاحــن «لـبـنــان
الحديثة»؟ املطاحن التي كانت ّ
تزود
األفران الكبرى في العاصمة بالقمح
والـ ـطـ ـح ــن املـ ـجـ ـب ــول ب ــال ـص ــراص ـي ــر
وب ـعــر ال ـف ـئ ــران لـتـطـعـمـنــا إيـ ــاه على
أن ـ ــه خـ ـب ــز؟ ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة ،قـ ـ ـ ـ ّـررت ه ــذه
املـطــاحــن إخ ــراج الطحني املـلـ ّـوث من
العنابر ونقله إلى أحد املستودعات،
كعلف حـيــوانــي .وقد
تمهيدًا لبيعه
ٍ
اسـتـحـصـلــت ع ـلــى ق ـ ــرار م ــن قــاضــي
األم ــور املستعجلة فــي بـيــروت ،جاد
املـ ـعـ ـل ــوف ،ي ـس ـمــح ل ـه ــا ب ــذل ــك «ع ـلــى

مـســؤولـيـتـهــا ال ـكــام ـلــة لـجـهــة م ــا قد
ي ـن ـتــج م ــن ضـ ـ ــرر» .كـ ــان ي ـم ـكــن لـهــذا
ال ـق ــرار ،ال ــذي ص ــدر أواخ ــر األسـبــوع
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،أن ي ـ ـم ـ ـ ّـر بـ ـصـ ـم ــت لـ ــوال
استئناف الجهة املستدعية (جمعيتا
ف ــرح الـعـطــاء وحـمــايــة املستهلك في
ل ـب ـنــان ،وامل ـف ـكــرة الـقــانــونـيــة) ال ـقــرار
أمـ ــام ال ـقــاضــي ن ـف ـســه ،الـ ــذي «أمـ ــر»،
أم ــس ،ب ــ«وق ــف عملية نـقــل الطحني
مــن عنابر مطاحن لبنان الحديثة،
وإج ـ ــراء ال ـف ـحــوصــات ال ــازم ــة تحت
إشراف الخبيرة القضائية املكلفة أو
من تكلفه هي ،وال سيما لجهة أخذ
العينات».

ومـ ـ ـ ــن املـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض أن تـ ـ ـب ـ ــدأ ال ـ ـيـ ــوم
عـمـلـيــة أخ ــذ ال ـع ـي ـنــات .وهـ ــي ،الـتــي
ّ
ستشكل مــوضــوع الـقــرار القضائي
ّ
ال ـن ـه ــائ ــي ،والـ ـ ــذي «ي ـ ـقـ ــرر ال ـقــاضــي
على أســاســه إمــا تلف هــذا الطحني
لعدم صالحيته لالستهالك البشري
وال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــي ،إذا أثـ ـبـ ـت ــت ن ـت ــائ ــج
الـعـيـنــات ذل ــك ،أو ال ـع ــودة ع ــن ق ــرار
وقـ ــف ال ـت ـن ـف ـيــذ والـ ـسـ ـم ــاح ب ـن ـق ـلــه»،
يـقــول أحــد املحامني املتابعني مللف
مطاحن لبنان الحديثة.
ّ
يشير املحامي نفسه إلى أن «الخبيرة
ال ـق ـضــائ ـيــة امل ـك ـل ـفــة ب ـم ـلــف مـطــاحــن
ل ـب ـنــان ال ـحــدي ـثــة ك ــان ــت ق ــد تـقــدمــت،

وقف نقل الطحين
من العنابر إلجراء
الفحوصات الالزمة

قـبــل ف ـت ــرة ،أمـ ــام ال ـقــاضــي املـعـلــوف،
بـنــاء عـلــى طـلـبــه ،بتقرير يشير إلــى
ّ
أن ال ـق ـمــح وال ـط ـحــن غ ـيــر صــالـحــن
ل ــاسـ ـتـ ـه ــاك ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى حـ ـي ــازة
الجهة املستدعية فحوصًا وتحاليل
مخبرية رسمية تؤكد ذلك ،والصور
التي توثق العفن في العنابر».
بعيدًا عن القرار األخير ،كانت الجهة
املستدعية قد استحصلت على قرار
من املعلوف في التاسع من الجاري
ي ـق ـضــي ب ــ«ت ـل ــف ال ـط ـح ــن امل ــوج ــود
كعلف
فــي العنابر لـعــدم صالحيته
ٍ
حـ ـي ــوان ــي» ،وقـ ــد اس ـت ـع ــان ،حـيـنـهــا،
الـقــاضــي بـنـتــائــج ت ـقــاريــر وتحاليل
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عارضني ينتقيهم وزير األشغال.
رغم ذلك ،لم تكن إدارة املناقصات قادرة
عـلــى ات ـخــاذ أي إجـ ــراء ،بــل هــي كانت
ّ
مقيدة بقرار مجلس الــوزراء الرقم 14
ال ـصــادر بـتــاريــخ  2016/4/12والــذي
يـشـيــر إلـ ــى "ت ـك ـل ـيــف وزارة األش ـغ ــال
الـ ـع ــام ــة والـ ـنـ ـق ــل الـ ـقـ ـي ــام ب ــاسـ ـت ــدراج
ع ــروض عـبــر إدارة امل ـنــاق ـصــات وفــق
دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ــذي أع ـ ّـدت ــه الـلـجـنــة
املـشـتــركــة املشكلة خصيصًا لــدراســة
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ م ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع رف ـ ــع
مـسـتــوى الـحـمــايــة األمـنـيــة فــي مطار
ب ـيــروت ال ــدول ــي" .أكـثــر مــن ذل ــك ،نـ ّـص
القرار على أن يكون ممثلو الــوزارات
واألج ـه ــزة الـتــي شــاركــت فــي اللجنة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـمـثــل ّع ــن ال ـج ـمــارك،
أع ـ ـضـ ــاء فـ ــي ل ـج ـن ــة ف ـ ــض ال ـ ـعـ ــروض،
وتضمن أيضًا تقصيرًا للمهل (مهلة
تبليغ العارضني بجلسة التلزيم) إلى
ـان في
 15يومًا ،قبل ّأن يصدر قــرار ثـ ٍ
 2016/5/19يقلصها إلى خمسة أيام!
كــل هــذه املخالفات لقانون املحاسبة
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ل ـ ــم تـ ـك ــن ك ــافـ ـي ــة إلث ـ ـ ــارة
الـ ـشـ ـبـ ـه ــات ح ـي ـن ـه ــا ،إذ إن ال ـغ ـط ــاء
الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان هـ ــو األقـ ـ ــوى
واألك ـ ـثـ ــر ن ـ ـفـ ــوذًا وفـ ـع ــالـ ـي ــة ،وه ـ ــو مــا
كــان يمنع إلغاء أو تأجيل املناقصة.
حـتــى إن االع ـت ــراض ــات ال ـتــي قدمتها
أربـ ــع ش ــرك ــات ع ـلــى ه ــذه الـتـلــزيـمــات
الستبعادها عن الصفقة أو دعوتها
للمشاركة فــي صفقة ال تدخل ضمن
اخ ـت ـصــاص ـهــا ،كــانــت تـنـتـظــر ص ــدور
قــرار بشأنها مــن قبل مجلس شــورى
ال ــدول ــة ،إال أن الـثـقــة بتنفيذ ق ــرارات
ه ــذا امل ـج ـلــس ب ــات ــت م ـع ــدوم ــة .فعلى
سـبـيــل امل ـث ــال ،إن الـ ـق ــرارات ال ـصــادرة
عـ ــن امل ـج ـل ــس بـ ـش ــأن األش ـ ـغـ ــال ال ـتــي
ّ
لــزمـتـهــا وزارة األش ـغ ــال لــم تنفذ وال
وهذا األمر كان الفتًا
سبيل لتنفيذهاّ .
بــالـنـسـبــة إل ــى ت ــدخ ــل الــرئ ـيــس ب ــري،
إذ إن تـلــزيـمــات "أم ــن امل ـطــار" وحــدهــا
الـتــي اسـتـحــوذت على اهتمامه وهو
لــم يتدخل ليمنع تلزيمات مشبوهة
أك ـثــر وض ــوح ــا ،مـثــل املــرح ـلــة األول ــى
من مرفأ عدلون حني ألغيت املناقصة
واس ـ ـت ـ ـبـ ــدلـ ــت بـ ـ ــاس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج عـ ـ ــروض
محصور ،واملرحلة الثانية أيضًا التي
ن ـفــذت بــواس ـطــة اسـ ـت ــدراج ال ـعــروض
ّ
أي ـ ـضـ ــا .ك ــذل ــك لـ ــم يـ ـع ــل ــق بـ ـ ـ ـ ّـري عـلــى
ت ـمـ ّـرد وزارة األش ـغ ــال عـلــى ال ـق ــرارات
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ع ـ ــن م ـج ـلــس
شورى الدولة بشأن تلزيمات عدلون،
وتلزيمات مواقف املطار أيضًا.

الملوث
م ـخ ـبــريــة ك ــان ــت ق ــد أج ــري ــت للقمح
والطحني املوجود في العنابر والتي
«تبني أن عملية الطحن في املطاحن
غـيــر سـلـيـمــة مـئــة ف ــي امل ـئــة وم ــا زال
ينتج منها شوائب ،كما أن الطحني
ً
امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــور لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن صـ ــال ـ ـحـ ــا أصـ ـ ــا
لالستهالك البشري» .وهو ما كانت
قد اعترضت عليه الجهة املستدعى
بــوجـهـهــا ،قـبــل ي ــوم ــن ،بـحـ ّـجــة عــدم
«وج ـ ــود ت ـقــريــر عـلـمــي جــديــد يثبت
وجود الشوائب في القمح والطحني
م ــوض ــوع االع ـ ـ ـتـ ـ ــراض» .وع ـل ــى ه ــذا
األسـ ـ ـ ــاس ،ك ـل ــف ال ـق ــاض ــي ال ـخ ـب ـيــرة
القضائية بأخذ ّ
العينات.

يلملم أس ــات ــذة مــن الـجــامـعــة اللبنانية
أنفسهم ملواجهة نهج «االستقواء» ،الذي
يـبـقــي أس ــات ــذة غ ـيــر مـحـظـيــن س ـنــوات
ط ــوي ـل ــة ف ــي ال ـت ـع ــاق ــد ،ف ــي ح ــن ي ـجــري
«تنفيع» آخرين لم ّ
تقومهم لجان علمية
ومجالس أكاديمية ،لكنهم يدخلون إلى
الجامعة منذ البداية كمشاريع متفرغني
ورؤس ـ ـ ــاء أق ـس ــام ع ـلــى ح ـس ــاب م ــن لهم
سنوات في االنتظار
في  13تشرين األول املاضي ،بدأ أساتذة
مــن كلية الـعـلــوم ـ ـ الـفــرع الــرابــع (زحـلــة)
حــركــة اعـتــراضـيــة ضــد إض ـعــاف املــوقــع
األكــاديـمــي للجامعة اللبنانية وابـتــزاز
أساتذة غير محميني سياسيًا وطائفيًا،
وف ـ ـقـ ــا مل ـ ــا ت ـق ـت ـض ـي ــه ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف وت ـب ـع ــا
لشخصية األستاذ.
حدث ذلك في اليوم الدراسي األول ،حيث
امتنع األســاتــذة املعترضون عن دخول
الصفوف ،تضامنًا مــع أسـتــاذ متعاقد،
زمـ ـي ــل لـ ـه ــم ،م ـن ــذ  9س ـ ـنـ ــوات فـ ــي قـســم
الرياضيات التطبيقية (املعلوماتية) هو
غسان العريبي الذي فوجئ بسحب 240
ســاعــة مــن نـصــابــه وإعـطــائـهــا ألســاتــذة
جدد ،ومن ثم «ارضــاؤه» في وقت الحق
بـ ـ  60ســاعــة فــي م ــواد س ــوف تـلـغــى في
العام املقبل مع ورشــة تحديث املناهج.
كذلك أسندت للعريبي مواد جديدة قبل
ّ
بــدء الـعــام الــدراســي بـســاعــات ،إذ تسلم
برنامجه التعليمي عند الحادية عشرة
ً
ل ـي ــا ،فـيـمــا ال ـح ـصــص ت ـب ــدأ ف ــي ال ـيــوم
التالي عند الثامنة صباحًا.
يــوم ـهــا ،فـشــل األس ــات ــذة امل ـضــربــون في
عـقــد جـمـعـيــة عـمــومـيــة ي ـشــرحــون فيها
مــوقـفـهــم مــن خ ــرق ال ـقــواعــد األكــاديـمـيــة
واإلدارية في كليتهم ،إذ طلبوا من ممثل
األساتذة الدعوة إلى الجمعية بحضور

ّ
عميد الكلية ،إال أن مجلس الفرع الذي
يضم املدير ورؤساء األقسام آثر مناقشة
ما جاء في بيان املعترضني في اجتماع
ع ـقــده ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي ل ــإض ــراب ،من
دون أن يفرج عن محضر الجلسة حتى
اآلن .تعرب األستاذة املتفرغة في الكلية
وف ــاء ن ــون ع ــن اع ـت ـقــادهــا ب ــأن املعنيني
يتهربون مــن عقد الجمعية العمومية
ك ــي ال يـفـتـضــح أم ــره ــم ،إذ سـيـعـمــد كل
منهم الى إلقاء املسؤولية على اآلخر.
ص ـح ـي ــح أن م ـ ــا حـ ـص ــل م ـ ــع ال ـع ــري ـب ــي
ّ
كــان ش ــرارة االع ـت ــراض ،إال أن القضية،
ب ـح ـس ــب ن ـ ـ ــون ،ت ـت ـخ ـط ــى وضـ ـعـ ـه ــا فــي
اإلطار الشخصي وتصويرها على أنها
تتعلق بسحب ساعات بعض األساتذة
أو تعديلها في فرع واحد أو كلية واحدة
م ــن ك ـل ـيــات ال ـجــام ـعــة« ،ف ـتــواص ـل ـنــا مع
زمــاء لنا في فــروع أخــرى لكلية العلوم
وفي كليات أخرى في الجامعة يظهر لنا
ّ
بأن ما يحصل نهج متبع في كل مكان،
وتجري حاليًا محاولة تعميم حركتنا
على كــل الجامعة ومللمة األســاتــذة غير
ً
املـحـظـيــن» .م ــاذا يحصل ف ـعــا؟ يشرح
امل ـع ـت ــرض ــون ك ـي ــف ي ـت ــم ال ـت ــوق ـي ــع عـلــى
إدخ ـ ــال أس ــات ــذة ج ــدد وت ــوزي ــع أنـصـبــة
فـ ــي بـ ـع ــض األق ـ ـ ـسـ ـ ــام ،مـ ــن دون إعـ ــان
لـلـشــواغــر أو املـ ــرور عـلــى ل ـجــان علمية
تــدرس طلباتهم وقبل موافقة املجالس
األكاديمية أو حتى دراسة َ
السير الذاتية
ل ـهــم ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات قــانــون ـيــة ملجلس
الـقـســم ال ــذي س ـيـ ّ
ـدرســون فـيــه .وتــوضــح
ّ
نون أنــه تم إدخــال هذا العام  17أستاذًا
جديدًا إلــى فــرع زحلة وحــده ،وأكثر من
 25أسـتــاذًا فــي غضون سنتني ،ب ـ  24أو
 60ســاعــة .الــافــت مــا تقوله نــون لجهة
معالجة املشكالت باملفرق ،عبر «إرضاء»
األستاذ بكم ساعة من جهة أو تهديده
ب ــأن ه ـنــاك م ـئــات امل ـل ـفــات ال ـتــي تنتظر

التعاقد ،إذا لم يرضخ لألمر الواقع.
ما حصل مع العريبي حصل أيضًا في
العام الجامعي املاضي مع األستاذة في
قـســم الـفـيــزيــاء عـلــوم ع ــودة ،إذ سحبت
م ـن ـهــا س ــاع ــات ك ـث ـي ــرة ب ـع ــد حــرمــان ـهــا
مــن الـتـفــرغ فــي عــام  ،2012رغــم م ــرور 9
سنوات على تعاقدها مع الكلية.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،يـقـلــل رئ ـيــس ق ـســم الـعـلــوم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة ي ــوس ــف األت ـ ـ ــات م ــن حـجــم
االعـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراض ،إذ ي ـ ـض ـ ـعـ ــه ف ـ ـ ــي خ ــان ــة
التحريض الطائفي واملذهبي الذي يقوم
به أحد أعضاء مجلس القسم وهو خالد
الصميلي ،الــذي يريد أن ُيدخل أساتذة
مــن مناطق معينة ومــن غير متخرجي
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة .أم ــا بــالـنـسـبــة إلــى

مدير الفرع:
لسنا مجلسًا مليًا
وقراراتنا تتخذ باإلجماع

الـ ـع ــريـ ـب ــي فـ ـ ــاإلجـ ـ ــراء بـ ـحـ ـق ــه ،ي ـس ـت ـنــد،
بـحـســب األتـ ــات ،إل ــى تعميم ص ــادر عن
الرئيس السابق للجامعة عدنان السيد
ح ـســن ،وي ـنــص ع ـلــى "أن ال يــزيــد عــدد
الساعات السنوية املسندة للمتعاقدين
ل ـل ـت ــدري ــس ب ــال ـس ــاع ــة ع ـل ــى  300ســاعــة
لألستاذ الــواحــد فــي مجموع الــوحــدات
الجامعية" ،في حني أن مجموع الساعات
التي ّ
يدرسها العريبي في كليات العلوم
وال ـص ـحــة واآلداب وال ـع ـلــوم اإلنـســانـيــة
يوازي  675ساعة .هنا يوضح العريبي

مسرح

أخبار

المفقودون والمخفيون قسرًا:
الجرح الذي لم يلتئم
فيفيان عقيقي
خالل  26عامًا ،لحقت فترة الحرب
ّ
ّ
الجمعيات
اللبنانية ،بقيت بعض
ّ
املحلية وأهالي املفقودين ،حصرًا،
يـ ـط ــالـ ـب ــون بـ ــال ـ ـعـ ــدالـ ــة ألب ـن ــائ ـه ــم
وكشف مصيرهم ،إن كانوا أحياء
ف ـي ـعــودون إلـيـهــم ،وإن تــوفــوا بــأن
يـحـصـلــوا عـلــى قـبــر ل ـهــم .بـعــد 26
عــامــا م ــن ال ـن ـضــال م ــا زالـ ــت النية
الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة إلن ـ ـه ـ ــاء ه ـ ـ ــذا امل ـل ــف
مفقودة ،وما زالت قضية املعتقلني
واملخفيني قسرًا واملفقودين تراوح
مكانها .لكن اإلصــرار ،أو باألحرى
األم ـ ـ ـ ــل ،ب ـم ـع ــرف ــة م ـص ـي ــر 17419
مواطنًا لبنانيًا ،لم يمت.
انطالقًا من ضرورة إحقاق العدالة
االن ـت ـق ــال ـ ّـي ــة ،ع ــرض ــت م ـنــى مــرعــي
ن ـصــا م ـســرح ـيــا ب ـع ـن ــوان "بـهـيــدي
ّ
جمعية
اللحظة بالذات" من تنظيم
"لــوغــوس" ،حــول قضية املفقودين
واملـ ـخـ ـفـ ـي ــن قـ ـ ـسـ ـ ـرًا ،ف ـ ــي م ــدرس ــة
الحبل بــا دنــس فــي الجعيتاوي.
ّ
حقيقية
يستند العرض إلى وقائع
تدور أحداثها في أماكن وتواريخ
ّ
م ـخ ـت ـل ـفــة ،وك ــلـ ـه ــا ل ـه ــا دالالت ـ ـهـ ــا،
بـعـضـهــا ع ــن ال ـع ـثــور ع ـلــى مـقــابــر
ّ
جماعية وأخرى عن أحداث خطف
تـكـ ّـررت خــال الـحــرب وغـيــرهــا من
أخـبــار صـحــف ووقــائــع لــم توصل
ّ
إلــى معالجة جـ ّ
ونهائية لهذا
ـديــة
امل ـ ـلـ ــف ،ل ـت ـع ــود دائ ـ ـمـ ــا إل ـ ــى م ـكــان
ّ
جماعية
واح ــد ،عـبــارة عــن مقبرة
ّ
فـ ــي أطـ ـ ـ ــراف بـ ـل ــدة ع ـي ـت ــا ال ـف ــخ ــار
فــي أح ــد امل ــراك ــز الـســابـقــة لتنظيم
ح ــرك ــة ف ـت ــح – امل ـج ـل ــس الـ ـث ــوري،
وت ـ ـض ـ ـ ّـم جـ ـثـ ـت ــن ،األول ـ ـ ـ ـ ــى ألل ـي ــك

ّ
ّ
لـ"األخبار" أنــه ال ينفك يبلغ إدارة الفرع
بــأنــه مستعد لـتــرك الكليتني األخــريــن
وح ـص ــر ن ـصــابــه ال ـ ــذي ي ـخ ـ ّـول ــه الـتـفــرغ
في كلية العلوم حيث اختصاصه (250
ّ ّ
ساعة على األقــل) ،إل أن اإلدارة ال تقدم
له هذه الضمانة سلفًا ،ما يجعله يعيش
قلقًا يضطره إلــى اللهاث وراء ساعات
في مكان آخر ،وما حصل هذا العام دليل
على أن "قلقي مبرر".
ابراهيم
الفرع
مدير
من جهته ،لم ينف
ّ ّ
بــومـلـهــب ع ــدم إع ــان ال ـشــواغــر ،إل أنــه
ّ
ي ــوض ــح أن األس ـ ــات ـ ــذة امل ـس ـت ـع ــان بـهــم
حديثًا أت ــوا إلينا مــن كليات أخ ــرى في
الجامعة وخضعوا للجان العلمية فيها.
ويلفت إلى أن مجلس الفرع الذي يوافق
على التعاقد هو مجلس أكاديمي وليس
ّ
مجلسًا مليًا ،ويأخذ قــراراتــه باإلجماع
ول ـي ــس بــال ـت ـصــويــت .وي ـع ــزو بــومـلـهــب
التأخير في توزيع املــواد واألنظمة إلى
ورشة إصالح املناهج.
ال يــوافــق املـعـتــرضــون عـلــى ه ــذا الـكــام
«ف ـمــن تــابــع تـعــديــل امل ـنــاهــج وامل ـق ــررات
ي ـع ـلــم أن آخـ ــر ال ـت ـع ــدي ــات ع ـلــى بعض
املـ ـ ــواد ،وه ــي طـفـيـفــة ،كــانــت ف ــي أواخ ــر
شهر آب ،وكــان هناك متسع مــن الوقت
لتوزيع األنصبة واملواد".
أم ــا الـصـمـيـلــي ف ـقــد ان ـح ـصــر اع ـتــراضــه
على عــدم دعوته إلــى اجتماعات القسم
م ـنــذ ت ـس ـلــم األتـ ـ ــات رئ ــاس ـت ــه ف ــي بــدايــة
ال ـع ــام ال ــدراس ــي امل ــاض ــي ،وت ـح ــدث عن
أخ ــذ أس ــات ــذة ج ــدد ف ــي مـ ــادة اإلح ـصــاء
ال ـ ـتـ ــي يـ ـ ّ
ـدرس ـ ـهـ ــا مـ ـن ــذ  21عـ ــامـ ــا وه ــو
الوحيد املتخصص من أعضاء مجلس
القسم في هذا املجال ،من دون تسليمه
َ
السير الذاتية لألساتذة الــذيــن أدخلوا
منذ الفصل الـثــانــي فــي السنة املاضية
والـ ـفـ ـص ــل الـ ـح ــال ــي مـ ــن دون م ـعــرف ـتــه
وموافقته.

ك ــول ـي ــت ال ـص ـح ــاف ــي ال ـبــري ـطــانــي
الــذي اختطف عام ّ ،1986والثانية
لعسكري ببدلة مــرقـطــة لــم تعرف
هـ ــوي ـ ـتـ ــه ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم .ف ــدفـ ـن ــت
الـسـلـطــات الـبــريـطــانـ ّـيــة مــواطـنـهــا
ّ
وكرمته ،فيما بقيت الجثة الثانية
التي رافقته لـ 23عامًا تحت األرض
مـ ـجـ ـه ــول ــة ال ـ ـهـ ـ ّ
ـويـ ــة بـ ـح ـ ّـج ــة ع ــدم
ن ــكء ال ـجــراح وحـفــاظــا عـلــى السلم
األهلي.
ك ــان مــن املـفـتــرض حـضــور رئيس
جـ ـمـ ـع ـ ّـي ــة "س ـ ــولـ ـ ـي ـ ــد" غ ـ ـ ـ ــازي عـ ــاد
لـتـكــريـمــه عـلــى ن ـضــال أطـلـقــه منذ
عام  1989لكشف مصير املفقودين،
ّ
ّ
إل أن املـ ـ ــرض الـ ـ ــذي ت ـمــل ـكــه مـنــذ
أســابـيــع ح ــال دون ذل ــك .رغ ــم ذلــك
ُ
لم يخل النقاش الــذي تال العرض
ص ـ ـ ـ ـ ــرار أه ـ ــال ـ ــي املـ ـفـ ـق ــودي ــن
م ـ ــن إ ُ
عـ ـل ــى املـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـم ـع ــرف ــة مـصـيــر
أبنائهم وأقاربهم ،رغم دعوة أحد
الـحــاضــريــن لـهــم لنسيان املــاضــي
وف ــق مـبــدأ "عـفــا الـلــه عـ ّـمــا مـضــى"،
ّ
يؤكد هؤالء أن "ال ّ
نية لهم لالنتقام،
ّ
ّ
وأن املـطــالـبــة ح ــق م ـقــدس لـهــم ،لم
يردعهم شيء عنه حتى خالل فترة
ّ
السورية وفترة االحتالل
الوصاية
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي" .وبـ ـحـ ـس ــب رئ ـي ــس
املــركــز الـلـبـنــانــي لـحـقــوق اإلنـســان
وديـ ـ ـ ــع األس ـ ـمـ ــر "امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب إرادة
ّ
سياسية ّ
ّ
ّ
القضية
جدية لحل هذه
ّ
والطريقة األسرع تكمن إما بإقرار
املرسوم ّ
املقدم إلى مجلس الوزراء
ّ
من شكيب قرطباوي حــول قضية
امل ـف ـقــوديــن وامل ـخ ـف ـيــن ق ـس ـرًا عــام
ـروع القانون
 ،2011أو بــإقــرار مـشـ ّ
امل ـ ـقـ ـ ّـدم إل ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـ ــن ـ ــواب مــن
ال ـن ــائ ـب ــن غـ ـس ــان م ـخ ـي ـبــر وزي ـ ــاد

ال ـق ــادري ع ــام  ."2015فـيـمــا اعتبر
م ــؤس ــس ج ـم ـعـ ّـيــة ل ــوغ ــوس زي ــاد
ّ
تاريخية مع
عبس أن "هناك فرصة
انطالقة العهد الجديد مع رئيس
ج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة ل ـط ــامل ــا كـ ــان م ــن أك ـثــر
ّ
امللتزمني بقضية املخفيني قسرًا،
وتـشـكـيــل حـكــومــة وح ــدة وطـنـ ّـيــة،
إلق ـ ـ ـفـ ـ ــال املـ ـ ـل ـ ــف بـ ـع ــد م ـع ــال ـج ـت ــه،
وتـشـكـيــل الـهـيـئــة الـعـلـيــا ملـتــابـعــة
ّ
قضية املخفيني قسرًا ،وإنشاء بنك
ال ـ ــ ،DNAواسـتـبــدال وثيقة الــوفــاة
للمخفيني بوثيقة تتركهم أحياء،
لـتـشــريــع وج ــوده ــم فــي املـعــامــات
ّ
القانونية وتشريع البحث عنهم
ومعرفة مصيرهم".
ال اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف ب ـ ــاألخـ ـ ـط ـ ــاء إذًا ال
م ـصــال ـحــة .ال ت ــوب ــة إذًا ال غ ـف ــران.
ال ك ـش ــف عـ ــن م ـص ـي ــر امل ـف ـق ــودي ــن
وامل ـخ ـف ـيــن وامل ـع ـت ـق ـلــن ق ـس ـرًا إذًا
ال س ـ ـلـ ــم .ال عـ ــدالـ ــة إذًا ال سـ ــام،
سكتت أص ــوات املــدافــع
حتى ولــو
ُّ
والراجمات ،وفككت حواجز القتل
وال ـ ـخ ـ ـطـ ــف عـ ـل ــى ال ـ ـهـ ــويـ ــة .وه ـ ــذا
ليس من بــاب نكش املاضي ونكء
ٌ
الـ ـج ــراح ،وإن ـم ــا ه ــو ف ـع ــل بــديـهــي
ّ
في كــل الــدول التي شهدت حروبًا
أه ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة ،وأن ـ ـ ـشـ ـ ــأت ل ـ ـجـ ــان ع ــدال ــة
وح ـق ـي ـق ــة وم ـص ــال ـح ــة ل ــاع ـت ــراف
باألخطاء والجرائم وجبر األضرار
واالعـ ـت ــذار مــن الـضـحــايــا وتـكــريــم
الشهداء وكشف مصير املفقودين
ّ
ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـل ـت ـطــلــع إلـ ــى املـسـتـقـبــل.
ً
استثناء نظرًا إلرثه
ولبنان ليس
املثقل بانتهاكات حقوق اإلنسان
وال ـقــانــونــن ال ــدول ــي واإلن ـســانــي،
وط ـ ــامل ـ ــا ه ـ ـنـ ــاك  17419مـ ـفـ ـق ــودًا
ومخفيًا قسرًا.

عمال «اإليدين روك» يعتدون
على ناشطين في الرملة البيضا
ُ
ت ـع ـ ّـرض ع ــدد م ــن ال ـنــاش ـطــن املـعـتـصـمــن عند
ش ــاط ــئ ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــا ،ح ـيــث ت ـج ــري أع ـمــال
ً
الجرف والردم استكماال ملشروع "اإليدين روك"،
أم ــس ،لـلـضــرب عـلــى يــد عـ ّـمــال الــورشــة القائمة
هـنــاك .وذلــك بعد إشـكــال حصل بــن الناشطني
والعاملني على خلفية ُمطالبة الناشطني "بعدم
رمــي ُمخلفات الــردم
على العقارات التابعة
لـ ــأمـ ــاك ال ـع ـمــوم ـيــة
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــة" .يـ ـق ــول
امل ـ ـ ـحـ ـ ــامـ ـ ــي واصـ ـ ـ ــف
حـ ــركـ ــة ف ـ ــي اتـ ـص ــال
م ـ ــع "األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار" ،إن
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــن الـ ــذيـ ــن
لـ ـ ـ ّـبـ ـ ــوا دعـ ـ ـ ـ ــوة ح ـم ـلــة
"ب ــدن ــا ن ـحــاســب" الــى
االعـ ـت ــراض واالح ـت ـج ــاج ف ــي امل ــوق ــع ،طـلـبــوا من
عدم التعدي على امللك العام البحري "عند
العمال ّ
الشق املتعلق بــاألمــاك العمومية" ،الفتًا الــى أن
ّ
الـنــاشـطــن "ل ــم يـتــدخـلــوا بــالـعـقــارات الـتــي ُيــزعــم
أنها ملك خــاص ،والتي يجري عليها املشروع".
ّ
ّ
التعديات التي يقصدها الناشطون تتمثل برمي
ً
مـخـلـفــات األعـ ـم ــال ع ـلــى ال ـش ــاط ــئ ،ف ـض ــا عن
"تجاوزهم التراخيص التي ّ
حددت لهم املساحات
الواجب إشغالها" ،على ّ
حد تعبير حركةُ .يضيف
ّ
األخير أن هناك ناشطًا تعرض إلصابة في عينه،
الفتًا الى أن هناك ملفات قضائية ستتابع لدى
ال ـق ـضــاء تـتـعـلــق بـمـلــف األمـ ــاك ال ـعــامــة عمومًا
وم ـل ــف االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى ال ـنــاش ـطــن خ ـصــوصــا.
وت ـســاءل حــركــة عــن دور م ـفــرزة الـشــواطــئ في
لجم الـتـعــديــات على الـشــاطــئ بـهــذا الـشـكــل .من
جهتها ،دعت حملة "بدنا نحاسب" الى اعتصام
اليوم أمــام موقع املـشــروع ،عند السابعة مساء،
احتجاجًا على التعديات التي يشهدها الشاطئ.
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الخميس موعد بت
قضية مكب
برج حمود
أمهل قاضي األمــور ُ
المستعجلة في
جديدة المتن ،القاضي رالــف كركبي،
ُم ـم ـث ـلــي شــرك ـتــي «الــجــه ــاد لـلـتـجــارة
وال ـم ـقــاوالت» و{خ ــوري للمقاوالت»
حتى يــوم الخميس ُ
المقبل ،لحضور
ّ
الجلسة المتعلقة بدعوى التحقيق
ف ــي أعــم ــال الـشــركـتـيــن ف ــي مطمر
برج ّ
حمود .وذلك «تحت طائلة اتخاذ
الترتيبات القانونية الناتجة مــن عدم
حضورهما»
هديل فرفور
لم يحضر كل من املدير العام لشركة
"الـجـهــاد لـلـتـجــارة واملـ ـق ــاوالت" جهاد
العرب واملدير العام لشركة "الخوري
للمقاوالت" داني خوري ،الجلسة التي
ّ
حددها قاضي األمــور املستعجلة في
جــديــدة امل ــن ،الـقــاضــي رال ــف كركبي،
الخميس املــاضــي ،الستجوابهما في
ّ
الــدعــوى املتعلقة ب ـ "مخالفة املعايير
البيئية في تنفيذ أعمال إنشاء مطمر
بــرج حـ ّـمــود ومعالجة جبل النفايات
فــي ا ّملــوقــع ونـقــل الـنـفــايــات ال ــى املـكـ ّـب
امل ـ ــؤق ـ ــت" .اسـ ـت ــدع ــاء الـ ـع ــرب وخـ ــوري
يــأتــي ،وفــق مــا يـ ُشــرح املـحــامــي حسن
ب ــزي ،لـكــونـهـمــا املـمـثـلــن الـقــانــونـيــن
للشركتني املذكورتني .وكــان قد ّادعى
ـن الـ ـن ــاشـ ـط ــن فــي
ع ـ ــدد م ـ ــن املـ ـح ــام ـ ُ
 2016/9/22ع ـبــر امل ـح ــام ـ َـي ــن حسن
ب ــزي وع ـبــاس س ــرور عـلــى الشركتني،
"بالتحقيق في ُمجمل أعمال
مطالبني
ُ ّ
الشركات املكلفة العمل في مكب برج
ّ
حمود للنفايات ،والكشف على جبل
ّ
النفايات والتأكد من إمكانية احتوائه

على مواد سامة ومــواد مشعة وإنارة
املـحـكـمــة بــاملـعـلــومــات لـجـهــة األع ـمــال
ّ
ّ
بصحة
تضر
واملواد الكيميائية التي
اإلنسان والسالمة العامة".
ّ
االدعـ ــاء على خ ــوري نــاجــم عــن الـتــزام
ال ـشــركــة أع ـم ــال إن ـش ــاء امل ـط ـمــر ،فيما
اإلدع ــاء على شركة "الجهاد للتجارة
وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت" س ـب ـب ــه ،ب ـح ـســب الـجـهــة
امل ــدع ـي ــة ،أن ال ـش ــرك ــة ال ـت ــزم ــت أع ـمــال
الـ ـف ــرز وامل ـع ــال ـج ــة وب ــال ـت ــال ــي ه ــي من
ت ـن ـقــل ال ـن ـف ــاي ــات م ــن ال ـكــرن ـت ـي ـنــا ال ــى
املوقع ،علما ان محامي شركة "الجهاد
ّ
للتجارة واملقاوالت" يؤكد لـ "األخبار"،
ُ
أن الـشــركــة لــم تـبــاشــر بـعــد أي اعـمــال
تتعلق بالنقل والفرز في املوقع.
ّ
اثـ ــر ت ـقــديــم الـ ــدعـ ــوى ،ك ــل ــف ال ـقــاضــي
كركبي لجنة من الخبراء كشفت على
م ــوق ــع امل ـط ـم ــر م ـن ــذ ن ـح ــو أس ـبــوعــن
وق ـ ّـدم ــت تـقــريــرا يخلص ال ــى ض ــرورة
إيقاف األعمال الجارية فيه .هذا األمر
دفع بالقاضي كركبي الى تحديد يوم
الخميس املاضي ،موعدا الستجواب
مـمـثـلــن ع ــن ال ـشــرك ـتــن (راج ـ ــع مـقــال
استجواب العرب وخــوري :ما مصير
ّ
النفايات السامة في برج حمود؟) ،إل
أنهما (املمثالن) لم يحضرا.
خالل الجلسة ،استمع القاضي كركبي
الى الخبير جهاد ّ
عبود .يقول املحامي
ّ
ّ
ّ
حـســن ب ــزي لـ ـ "األخـ ـب ــار" ،إ عــبــود قــدم
شرحا وافيا عن املخالفات الجسيمة
في عمليات الطمر وخطرها الجسيم
عـ ـل ــى الـ ـشـ ـع ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وال ـ ـث ـ ــروة
البحريةُ ،مـشـ ّـددا على الخطر الناجم
عن البراميل السامة املدفونة في مكب
برج حمود القديم .كذلك نقل بزي عن
ّ
عبود اشارته الى أن أعمال ردم البحر
ت ـجــري ف ــي امل ــوق ــع م ــن دون ب ـنــاء ســدّ
بحري "ما ُي ّ
هدد بانهيار النفايات عند
أول عاصفة" ،فضال عــن أن "النفايات
ُ
الجديدة تطمر من دون فرز".
بـعــد ان ـت ـهــاء الـجـلـســة ،طـلــب الـقــاضــي

محامي «الجهاد للتجارة والمقاوالت» :ال عالقة للشركة باألعمال القائمة في الموقع (هيثم الموسوي)

كركبي من الشركتني إبــراز عقودهما
املـ ّـوقـعــة مــع مجلس اإلن ـمــاء واإلعـمــار
خـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـه ـ ـلـ ــة  24سـ ـ ــا ُعـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى أن
ي ـك ــون يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس امل ـق ـب ــل ال ــواق ــع
ف ــي  2016/11/17امل ــوع ــد ال ـن ـهــائــي

ّ
قدم الخبير شرحا
وافيا عن المخالفات
في عمليات الطمر

ُ
الس ـ ـت ـ ـجـ ــواب املـ ـمـ ـثـ ـل ــن ال ـق ــان ــون ـي ــن
ل ـل ـشــركــة ،وبــال ـتــالــي امل ــوع ــد األق ـصــى
إلصدار قرار بت الدعوى.
يـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة "ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوري
ل ـل ـم ـقــاوالت" مـ ــارك حـبـقــة ف ــي ات ـصــال
مــع "األخ ـبــار" ،أن قضاء العجلة ليس
م ــن اخ ـت ـص ــاص ــه ال ـن ـظ ــر ف ــي دع ـ ــاوى
كهذه ،الفتا الى أن العقود التي ّ
توقع
مــع ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة مــن اخـتـصــاص
ُالقضاء اإلداري ،حيث تستطيع الجهة
دعية أن ّ
امل ّ
تدعي على الدولة اللبنانية.
ُ
ملــاذا لــم تـبــرز الشركة العقود املوقعة
مع الدولة؟ ُيجيب حبقة أن هذا األمر
ّ
إذن من مجلس
يتطلب الحصول على
ُ ّ
اإلنماء واإلعمار ،الجهة املخولة إبراز
العقود ،الفتا الى أن الشركة تواصلت
مع املجلس في هذا الصدد.

يــ ّ
ـرد امل ـح ــام ــي بـ ــزي ع ـلـ ُـى هـ ــذا ال ـكــام
ّ
ب ــال ـق ــول إن األطـ ـ ـ ــراف املـ ـتـ ـض ــررة مــن
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـعـ ـق ــود اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة تـسـتـطـيــع
ال ـل ـجــوء ال ــى ال ـق ـضــاء ال ـع ــدلــي" ،وه ــي
قاعدة ّ
كرسها اإلجتهاد" ،الفتا الى أن
"القاضي ما كــان ليمشي في الدعوى
لــو لــم يقبلها ش ـكــا" .م ــاذا عــن شركة
"الجهاد للتجارة واملـقــاوالت"؟ ُيجيب
م ـحــامــي ال ـشــركــة طـ ــارق ج ـب ــوري في
ات ـ ـصـ ــال مـ ــع "األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار" ،أن ال ـش ــرك ــة
تـقـ ّـدمــت بتوضيح ُيفيد بــأن ال عالقة
لها باألعمال القائمة في املوقع ،وأنها
لم تلتزم األشغال هناكُ ،مشيرا الى أن
الشركة بانتظار القرار اإلعدادي الذي
ّ
س ـي ـصــدره ال ـقــاضــي ،املـتـعــلــق بفصل
ال ـشــركــة عــن ال ــدع ــوى وع ــدم شمولها
بها.

مؤشر
اإلشغال الفندقي في :2016

ّ
أعلى معدل
منذ  7سنوات

ّ
سجلت فنادق بيروت ( 4و 5نجوم) نسبة إشغال
وصلت إلــى  %70فــي أيـلــول  ،2016مسجلة بذلك
النسبة األعلى منذ  54شهرًا ،أي منذ آذار ،2012
ّ
بحسب مــؤشــر  Ernst & Youngحــول الـفـنــادق.
ّ
ساعد ذلك في الحفاظ على متوسط معدل اإلشغال
في األشهر التسعة األولى بلغ نسبة  ،%58تماشيًا
مــع األداء املـسـ ّـجــل خــال الـفـتــرة نفسها مــن العام
املاضي ،علمًا أن هذه النسبة ُمرشحة لالرتفاع إلى
 %65.3عن السنة الكاملة ،لتكون النسبة األكبر منذ
عــام  2009عندما ّ
سجلت نسبة  %74.7قبل أن
تبدأ بالتهاوي خالل السنوات الالحقة .كذلك ارتفع
مجموع الوافدين األجانب إلى لبنان بنسبة %8.8
ووصــل إلــى  1.14مليون سائح ،وهــو ما ّ
يعد ثالث
أعلى مستوى خالل السنوات الـ 15األخيرة.
ّإل أن ذلك لم ينعكس على مستوى اإلنفاق ّ
املقدر
ّ
للسياح الذي انخفض بنسبة  %10خالل األشهر

التسعة األول ــى مــن عــام  ،2016بحسب مــا أوردت
ب ـيــانــات اسـ ـت ــرداد ضــريـبــة الـقـيـمــة امل ـضــافــة ،علمًا
أن سـيـنــاريــو الـتــراجــع هــو نفسه مـنــذ ب ــدء الـحــراك
ّ
املحصلة من
الـعــربــي ،إذ تراجعت أيـضــا الـعــائــدات
ّ
الفندقية الــواحــدة بنسبة  ،%16.6ووصلت
الغرفة
إلى  80.9دوالر أميركي في األشهر التسعة األولى

من عام  ،2016بعد أن بلغت  178.8دوالر أميركي
في الفترة نفسها من عام  .2010ويعود السبب إلى
ّ
ونوعية السياح الذين يزورون لبنان في
تغيير مزاج
ّ
السنوات األخـيــرة ،لكن من املتوقع ،بحسب تقرير
ّ
م ــؤشــر مــاس ـتــركــارد ال ـعــاملــي ل ـل ـمــدن ،أن يـتـســارع
اإلن ـفــاق فــي األش ـهــر األخ ـيــرة مــن ال ـعــام ،وأن تزيد

النسبة نحو  %5.3وأن تصل إلى  1.1مليار دوالر
أميركي خالل عام .2016
أي ـض ــا ،انـخـفــض ع ــدد ال ـسـ ّـيــاح ال ــواف ــدي ــن م ــن دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ووصـ ــل إل ــى 50836
سائحًا في األشهر الثمانية األولى ،وهو العدد األقل
منذ  15عامًا ،لكن في املقابل ارتفع عدد الوافدين
م ــن أوروب ـ ــا وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وك ـن ــدا وأسـتــرالـيــا
والعراق ومصر ،وكذلك عدد املغتربني الوافدين إلى
ّ
لبنان ،وعدد ّ
الجمعيات التي تعنى
عمال اإلغاثة في
ّ
بــالـنــزوح ال ـســوري .فـحــل ال ــواف ــدون مــن أوروب ــا في
املرتبة األولى بنسبة  ،%34يليهم العراقيون بنسبة
 ،%14ومن ّثم األميركيني بنسبة .%10
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زراعة

ّ
قطوع الموز مر ...قطوع الحمضيات ٍآت

ّ
تنفس مزارعو الموز
الصعداء بعدما نقل الرئيس
نبيه بري إليهم نبأ موافقة
الحكومة السورية على
استئناف استيراد إنتاجهم.
قطوع الموز ّ
مر .لكن أزمة
تصريف موسم الحمضيات
آتية .أزمة ّ
أشد ألن سوريا
مكتفية بحمضياتها،
والدولة اللبنانية ال ّ
تحب
الزراعة والمزارعين
آمال خليل

أعـلــن رئـيــس تجمع مــزارعــي الجنوب
ع ـبــد امل ـح ـســن ال ـح ـس ـي ـنــي ،ف ــي ب ـيــان،
ً
أم ـ ـ ــس ،ت ـل ـق ـيــه اتـ ـ ـص ـ ــاال مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ن ـب ـيــه ب ـ ــري ب ـع ــد اس ـت ـق ـب ــال ــه الـسـفـيــر
السوري علي عبد الكريم علي ،يعلمه
أن "ال ـجــانــب ال ـس ــوري عـلــى اسـتـعــداد
السـتـئـنــاف اس ـت ـيــراد امل ــوز اللبناني،
وس ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـبـ ــدأ ب ـ ــإص ـ ــدار اإلج ـ ـ ـ ـ ــازات
الخاصة للمستوردين من قبل وزارة
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ـسـ ــوريـ ــة" .انـ ـط ــاق ــا مــن
ذل ــك ،قــرر التجمع وجمعية املــزارعــن
فــي لبنان إلـغــاء االعـتـصــام ال ــذي كان
مـقــررًا أمــس على أوتــوسـتــراد الغازية
والدامور.
م ـن ــذ بـ ــدء ن ـض ــوج ــه ف ــي ش ـه ــر أي ـل ــول
الفائت ،كاد موسم املــوز أن يكسد في
مـعـقـلــه م ــن س ـهــل ال ــدام ــور إل ــى سهل
ال ـن ــاق ــورة .وب ــرغ ــم اس ـت ـبــاق امل ــزارع ــن
املوسم بإطالق الصرخات التحذيرية،
وال سيما بعد حـمــات دعــم تصريف
التفاح مؤقتًا ،إال أن وزارة الزراعة لم
تـسـتـجــب ملـطـلــب م ــزارع ــي امل ــوز إق ــرار
خ ـطــة لــدع ـم ـهــم .ف ــامل ــوز الـ ــذي يعتمد
تصريفه بشكل رئيسي على السوق
السورية ،ازدهرت زراعته في السنوات
األخ ـيــرة بفضلها (تـسـتــوعــب الـســوق
السورية  70في املئة من اإلنتاج) ،إال أن
استيراد سوريا للموز اللبناني توقف

منذ أن قرر وزير الزراعة أكرم شهيب
إقفال الحدود أمام البضائع السورية
فــي حــزيــران الـفــائــت ،مــا اسـتــدعــى ردًا
باملثل من جانب الحكومة السورية .لم
تسفر مراجعات وزير الصناعة حسني
الحاج حسن مع الجانب السوري عن
السماح للتجار السوريني باستيراد
املـ ــوز ،إذ اقـتـصــر ال ـت ـجــاوب ال ـســوري
على ق ــرار صــدر قبل أسـبــوعــن يضع
املــوز اللبناني في مقابل الحمضيات
السورية .وقضى بالسماح باستيراد
ط ــن م ــن امل ـ ــوز ال ـل ـب ـنــانــي الـ ــى ســوريــا
فــي مقابل تصدير خمسة أطـنــان من
الـحـمـضـيــات الـســوريــة ال ــى لـبـنــان .إال
أن الهيئات الزراعية املعنية في لبنان
رفضت القرار ووجــدت فيه كيدية ألن
السوق اللبنانية متخمة بحمضياتها
املكدسة من دون تصريف وال تنقصها
كميات إضافية.
نائب رئيس تجمع مــزارعــي الجنوب
رض ــا فــاضــل ذك ــر أن اتـفــاقـيــة الـتـبــادل
ال ـت ـج ــاري ب ــن س ــوري ــا ول ـب ـن ــان الـتــي
ك ــان ــت م ـع ـت ـمــدة ح ـت ــى ب ــداي ــة األزم ـ ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة قـ ـض ــت بـ ــإل ـ ـغـ ــاء الـ ــرسـ ــوم
والقيود على إدخــال بضائع البلدين.
ومـنــذ ع ــام  ،2011ظــل امل ــوز اللبناني
يــدخــل إل ــى ال ـســوق الـســوريــة مــن دون
رسـ ــوم ج ـمــرك ـيــة .إال أن قـ ــرار شهيب
أوق ــف الـتـبــادل الـشــرعــي و"فـتــح الباب
عـ ـل ــى مـ ـص ــراعـ ـي ــه لـ ـلـ ـمـ ـه ــرب ــن ،ح ـتــى
أصـبــح حجم املنتجات املهربة يفوق
بــأض ـعــاف ح ـجــم ال ـب ـضــائــع املـتـبــادلــة
شرعيًا".
وفـ ـ ـ ــق إح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــات ال ـ ـت ـ ـج ـ ـمـ ــع ،فـ ــإن
ثـقــل إن ـت ــاج امل ــوز يـتــركــز ب ــن الـغــازيــة
وال ـن ــاق ــورة ،فــي حــن يـنـتــج حــوالــى 5
في املئة منه في سهل الدامور .اإلنتاج
اإلج ـم ــال ــي ل ـل ـســوق ال ـل ـب ـنــان ـيــة يـفــوق
 150ألــف طــن سنويًا بقيمة إجمالية
ت ـتــراوح بــن  90مليونًا ومـئــة مليون
دوالر .كلفة زراعة كيلو واحد من املوز
تـبـلــغ  600ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ،فـيـمــا يـبــاع
حاليًا ب ـ  300لـيــرة بسبب كـســاده في
السوق .األسوأ أن املوز ال يمكن حفظه
في البرادات وال يتحمل أوقات تخزين
طويلة .فتح السوق السورية بوجهه
السـتـيـعــاب  70فــي امل ـئــة مــن اإلن ـتــاج،
سيفتح السوق األردنية التي تستورد

ما بني  10آالف و 15ألف طن سنويًا.
قـطــوع امل ــوز مــر باستجابة الجانب
ال ـ ـسـ ــوري .فـ ـم ــاذا ع ــن ال ـح ـم ـض ـيــات؟
ي ـ ــؤك ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس ج ـم ـع ـي ــة املـ ـ ــزارعـ ـ ــن
أنـ ـط ــوان ال ـحــويــك أن أزمـ ــة تـصــريــف
مــوســم الـحـمـضـيــات ال ــذي سينضج
قـ ــري ـ ـبـ ــا أصـ ـ ـع ـ ــب بـ ـكـ ـثـ ـي ــر .ف ــالـ ـس ــوق
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ل ـ ــم ت ـط ـل ــب ال ـح ـم ـض ـي ــات

صندوق الحمضيات
ّ
يكلف  8آالف ليرة ويباع
بخمسة آالف
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ي ـف ـي ــض ف ـيــه
إن ـت ــاج ـه ــا س ـن ــوي ــا ب ـن ـحــو  400أل ــف
ط ــن .لـكـنـهــا كــانــت أح ـيــانــا تـسـتــورد
كـ ـمـ ـي ــات م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة م ـ ــن الـ ـح ــام ــض.
الــافــت أن األزمـ ــة ال ـســوريــة لــم تؤثر
عـلــى حــركــة تـصــديــر اإلن ـتــاج املحلي

من الحمضيات .إذ يستخدم التجار
ال ـس ــوري ــون مــرفــأ طــراب ـلــس كمحطة
تــرانــزيــت إل ــى ال ــدول امل ـس ـتــوردة! من
ي ـس ـت ـق ـبــل ال ـح ـم ـض ـي ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة؟
يشير الحويك إلــى أن قبلتها كانت
دوم ــا دول الخليج الـتــي تنقل إليها
ب ـشــاح ـنــات ال ـتــرانــزيــت ع ـبــر ســوريــا
واألردن أو س ــوري ــا والـ ـ ـع ـ ــراق .بعد
األزمة السورية ،ارتفعت كلفة الشحن.
في حني كان يكلف املستوعب الواحد
إلـ ــى ق ـطــر  3500دوالر ،بـ ــات يكلف
أكـثــر مــن  8آالف دوالر .وفيما كانت
تكلف الشاحنة ألـفــي دوالر لتجتاز
األراضــي السورية ،باتت تحتاج الى
أك ـثــر مــن خـمـســة آالف دوالر بسبب
املـ ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي ي ـل ـق ــاه ــا ال ـس ــائ ـق ــون
وقطاع الطرق الذين يفرضون ّ
خوات
عليهم .تلك الـحــال السيئة استمرت
حـ ـت ــى إق ـ ـفـ ــال خـ ــط الـ ـت ــران ــزي ــت بــن
سوريا واألردن في أيار  2015عندما
ُ
احتجز عدد من السائقني اللبنانيني

عـلــى ي ــد داعـ ــش .فـكـيــف ال ـح ــال اآلن؟
"مــن سيئ إلــى أســوأ" يؤكد الحويك،
وال سيما بسبب املنافسة الشديدة
مــع حمضيات مصر وســوريــا ودول
حوض املتوسط .الصادرات تراجعت
بنسبة  60فــي املـئــة ،فــي حــن أحجم
معظم التجار عــن اعتماد التصدير
البحري بسبب ارتفاع الكلفة .كساد
اإلنـتــاج يقابله ارتـفــاع كلفة زراعـتــه.
إنتاج الحمضيات الذي يبلغ ضعف
إنتاج املوز (تقدر قيمته بأكثر من 150
مليون دوالر) .صندوق الحمضيات
ال ــواح ــد ،تبلغ تكلفة زراع ـتــه  8آالف
ل ـي ــرة .لـكـنــه ي ـبــاع ف ــي ال ـس ــوق حاليًا
بخمسة آالف .ولفت الحويك إلــى أن
س ـبــب األزم ـ ــات ال ــزراع ـي ــة املـتــاحـقــة
"س ـ ــوء اإلدارة ال ــرس ـم ـي ــة وال ـك ـيــديــة
السياسية" ،مشيرًا إلى رفض شهيب
إقــرار روزنــامــة زراعية مع السوريني
الذين وافقوا على التفاوض بشأنها
خالل العام الجاري.

يرفض شهيب إقرار روزنامة زراعية مع السوريين (أرشيف)

قطاع خاص

ُمنتجات «امبريال توباكو»:
صنع في لبنان
محمد وهبة

(هيثم الموسوي)

ّ
توقع ،اليوم ،إدارة حصر التبغ والتنباك في لبنان «ريجي» عقد
شــراكــة مــع شركة «إمـبــريــال تــوبــاكــو» .يسمح هــذا العقد إلدارة
الـحـصــر ،بتصنيع كــل منتجات «امـبــريــال تــوبــاكــو» باستثناء
«داف ـيــدوف» ،وذلــك بشرط أن يتم األمــر تحت إشــراف خبرائها
الدوليني .هــذه الخطوة تأتي بعد تحديث معامل إدارة الحصر
بكلفة تجاوزت  25مليون دوالر ،قد تكون بداية مشوار ّ
تحول
الـ«ريجي» إلى مركز تصنيعي إقليمي للدخان.
خالل السنوات املاضية ،قـ ّـررت إدارة حصر التبغ والتنباك في
ّ
التوسع فــي صناعة الــدخــان انطالقًا مــن كونها تحتكر
لبنان
ّ
استيراد الدخان وبيعه في لبنان .الخطة قضت بإنتاج أصناف
ّ
محلية ،على أن تكون الخطوة الثانية تصنيع أصناف
دخــان
الـشــركــات الـعــاملـيــة فــي مـصــانــع الــريـجــي .األم ــر لــم يـكــن يتطلب
الكثير .فقد أنفقت إدارة الحصر أكثر من  25مليون دوالر على
تطوير مصانعها وتحديث بنيتها التحتية لتصبح مهيأة ملزيد
من ّ
التوسع .وبحسب املعطيات املتداولة ،فقد انطلقت املفاوضات
مع أكثر من شركة عاملية لتصنيع الــدخــان .أول اتفاق أنجزته
إدارة الـحـصــر ك ــان م ــع شــركــة «ام ـب ــري ــال ت ــوب ــاك ــو» .منتجات
هــذه الـشــركــة هــي «جـيـتــان»« ،غ ــول ــواز» «وي ـســت»« ،داف ـي ــدوف»،

ّ
«بريلينت»« ،روي ــال» ...كل هــذه األصـنــاف ستصنع في لبنان،
باستثناء دافيدوف ،إذ إنها متروكة للمرحلة الثانية من االتفاق
ّ
بني الطرفني ،وذلــك بعد أن تتأكد شركة «امبريال توباكو» من
ق ــدرة إدارة الـحـصــر عـلــى الـتـصـنـيــع ب ـمــواص ـفــات عـلــى قـيــاس
«أيقونتها» دافيدوف.
ّ
حاليًا ،تستحوذ أصناف شركة «امبريال توباكو» على حصة
سوقية تبلغ  %15من مبيعات الدخان في لبنان ،أي ما يوازي
 10آالف ص ـنــدوق سـنــويــا .املـقـصــود بـهــذه ال ـحـ ّـصــة ،املبيعات
ّ
وتوزعها ،وال
الشرعية التي تستوردها إدارة الحصر في لبنان
يدخل ضمنها منتجات التهريب.
إذًا ،االتفاق يتيح ملصانع الـ«ريجي» إنتاج كمية موازية للكمية
ّ
ستؤمن املواد األولية و«الخلطة» ،فيما
املستوردة .الشركة العاملية
ستحصل إدارة الحصر على ربــح إضافي من كلفة التصنيع
يعادل  %20من األرباح اإلضافية التي كانت تحققها من خالل
االستيراد واملبيعات.
الــافــت فــي هــذه الـشــراكــة أنـهــا تعكس ق ــدرة واسـعــة لــدى إدارة
الـحـصــر عـلــى تــأديــة دور أكـبــر بكثير مــن ال ــدور الـحــالــي الــذي
يقتصر على استيراد منتجات الدخان املصنعة عامليًا في تركيا
وسويسرا ودول أخرى وتوزيعها .إدارة الحصر صارت قادرة
على توسيع الصناعة «لتصبح واحدة من املصنعني اإلقليميني
للدخان في العالم» يقول أحد مديري اإلدارة .التصنيع لحساب
ّ
الشركات العاملية أمــر مهم ،فهو يوظف املزيد من اليد العاملة،
ً
ويحقق أرباحًا إضافية ،فضال عن أنه محصور اليوم باملبيعات
في السوق املحلية ،لكن يمكن أن ّ
يتطور إلى تصدير املنتجات
إلى دول املنطقة.
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ورد كاسوحة *
األزمة التي يعاني منها املجتمع األميركي
وال ـت ــي أوص ـل ــت مــرش ـحــا م ـثــل ت ــرام ــب إلــى
الرئاسة هــي أزمــة تمثيل بالدرجة األولــى.
ّ
كان
من صــوت لترامب من الكتلة البيضاء ّ
يشتكي من التهميش الــذي تمارسه بحقه
اإلدارة الديمقراطية ،ومن صوت ّ
ضده كان
يخشى أيضًا مــن التهميش الــذي سيلحق
به في حال وصول إدارة جمهورية منحازة
ّ
ج ـ ـدًا ضـ ـ ّـد األق ــلـ ـي ــات والـ ـنـ ـس ــاء إلـ ــى الـبـيــت
ّ
األبيض .في الحالتني ثمة مشكلة تتمثل في
عجز األشكال الحالية من التمثيل السياسي
ّ
عن التعبير عن احتياجات السكان ،والتي
تفاقمت كثيرًا في اآلونة األخيرة ،وأصبحت
تـ ـه ـ ّـدد ب ـس ـبــب عـ ــدم ان ـت ـظــام ـهــا ف ــي ق ـنــوات
سياسية النظام السياسي األميركي ّ
برمته.

انتقال االستقطاب إلى الشارع
ع ـن ــدم ــا ي ـح ـص ــل ذلـ ـ ــك ال تـ ـع ــود ال ـشــرع ـيــة
التي تملكها املـ ّ
ـؤسـســات التمثيلية قائمة،
ً
ويلجأ الـنــاس ب ــدال منها إمــا إلــى خـيــارات
متطرفة ال تـعـ ّـبــر تـمــامــا عــن املـ ّ
ـؤس ـســة كما
في حالة ترامب ،أو إلى الشارع كما يحدث
اآلن بعد شعور القاعدة الديمقراطية التي
ص ـ ّـوت ــت لـكـلـيـنـتــون ب ــالـ ـخ ــذالن .ف ــي وضــع
كهذا يتضاعف االستقطاب الناجم عن أزمة

التمثيل ،ويصبح االنتخاب الــذي ُيفترض
ّ
ً
ّ
به أن يكون وسيلة لحل هذه األزمة مدخال
إل ــى م ــزي ــد م ــن االح ـت ـق ــان االج ـت ـم ــاع ــي .وال
ّ
ُي َ
عرف في ظل استمرار هذه الحالة إن كان
انتقال
النظام سيقدر بالفعل على ضمان
ٍ
ّ
سلس للسلطة ،إذ إن ذلــك يبقى مشروطًا
بالشرعية التي تمنحها له املعارضة ،والتي
ال يبدو أنها تلقى تأييدًا من ّ
أي نــوع لدى
ً
سواء منها تلك املؤيدة
القواعد الديمقراطية
لكلينتون أو الـتــي استنكفت عــن املشاركة
بـعــد خ ــروج بـيــرنــي س ــان ــدرز مــن املـنــافـســة.
الحالة االعتراضية التي ّ
يعبر عنها هؤالء
ّ
ّ
مــرشـحــة ل ــازدي ــاد ،وه ــي بــا ش ــك ستكون
عائقًا أم ــام تــوافــق الحزبني الكبيرين على
ّ
طي صفحة االنتخابات واالنتقال منها إلى
إتمام عملية التسليم وفقًا للتقليد السياسي
ّ
امل ـع ـم ــول ب ــه أم ـي ــرك ـي ــا .وعـ ـل ــى األرج ـ ـ ــح أن
االعتراض لن يكون محصورًا فقط بمزاولة
ّ
سيتعداه
تــرامــب ملهامه كرئيس بــل أيـضــا
إلــى الديمقراطيني داخــل مجلسي الشيوخ
والـنــواب الذين سيمنحونه الشرعية .وفي
ه ــذه ال ـحــالــة ق ــد ن ـكــون إزاء حــركــة شعبية
اعتراضية داخل الحزب الديمقراطي بقيادة
شخصيات مثل بيرني ساندرز (وبمساندة
شـخـصـيــات عـ ّ
ـامــة مــؤثــرة مـثــل مــايـكــل مــور
الذي دعا مؤخرًا إلى تأجيج االحتجاجات
ّ
وتوعد القيادات الديمقراطية التي تسببت

ّ
من ّ
صوت لترامب كان يشتكي من التهميش الذي تمارسه بحقه اإلدارة الديمقراطية (أ ف ب)

بـهــذه الـهــزيـمــة بــاملـحــاسـبــة) .الــوصــول إلــى
ّ
ً
هذه املرحلة ال يبدو سهال ،وهو يتطلب من
ّ
الحركة االحتجاجية أن تكون منظمة جيدًا،
بحيث تستطيع تجاوز الرغبة السياسية
ّ
املؤسسة الحاكمة بجناحيها في إبقاء
لدى

ال ـشــرع ـيــة داخ ـ ــل امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات .وب ــاإلض ــاف ــة
ّ
ّ
الجيد ال بــد مــن االنـتـبــاه إلى
إلــى التنظيم
أداء ال ـشــرطــة ال ـتــي ستتلقى عـلــى األرج ــح
أوامـ ـ ــر مـ ـش ـ ّـددة ب ـق ـمــع االح ـت ـج ــاج ــات حني
ّ
وتهدد بتعطيل
تتجاوز حدودها املرسومة

في السياسة الخارجية للجمهورية اللبنانية من زاوية الواقـ
غسان ملحم *
ي ـف ـت ــرض تـ ـن ــاول ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ب ـ ــال ـ ــدراس ـ ــة
والتحليل ،من زاوية الواقعية السياسية.
اإلحــاطــة بــاملــوضــوع بطريقة براغماتية
ق ــد ت ـك ــون مـخـتـلـفــة ،وإن ك ــان ــت تـنـطــوي
عـ ـل ــى بـ ـع ــض األفـ ـ ـك ـ ــار أو ال ـ ـطـ ــروحـ ــات
التقليدية والكالسيكية ،إال أنها تقتضي
تسمية األمــور بأسمائها والتركيز على
واق ــع الدبلوماسية اللبنانية ،الحديثة
وامل ـع ــاص ــرة ،ب ـمــا تـتـضـمـنــه م ــن ت ـجــارب
تــاريـخـيــة وم ـح ـطــات مـفـصـلـيــة ،ملـحــاولــة
فـهــم الـسـيــاســة الـخــارجـيــة بخصائصها
وع ـنــاصــرهــا وم ـشــاك ـل ـهــا ،بـشـكــل أفـضــل
وأق ـ ــرب إل ــى ال ــواق ــع ال ـس ـيــاســي وامل ـس ــار
التاريخي ،ذلك أنها تحيلنا على الكثير
مــن التعقيدات والـتــوازنــات والتحديات
الداخلية والخارجية ،حيث يتشابك أو
يتداخل الكثير من الحسابات والرهانات
وامل ـصــالــح املـحـلـيــة واألجـنـبـيــة فــي إطــار
عملية صنع القرار على صعيد السياسة
الخارجية.
فالسياسة الـخــارجـيــة لبلد صغير مثل
لـ ـبـ ـن ــان ،ي ـش ـه ــد بـ ــل ي ـع ـي ــش ب ــاس ـت ـم ــرار
ان ـق ـســامــات سـيــاسـيــة داخ ـل ـي ــة ،عـمــوديــة
وحـ ــادة ،ويـعــانــي مــن األزمـ ــات واملـشــاكــل
املــزمـنــة واملـسـتـعـصـيــة ،ويـتــأثــر بــأحــداث
خــارجـيــة درامــاتـيـكـيــة بـطــريـقــة مشهدية
ت ـك ـت ـســي أه ـم ـي ــة خ ــاص ــة ب ــل م ـضــاع ـفــة،
وربـ ـم ــا تـ ـك ــون أه ـم ـي ــة كـ ـب ــرى وقـ ـص ــوى،
وإن كــانــت بـعــض دوائ ــر ال ـقــرار والنخب
السياسية والفكرية واألوســاط الحزبية
ال تــولــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة اللبنانية
الـعـنــايــة وامل ـتــاب ـعــة الـلـتــن تستحقهما،
وم ـ ـقـ ــاربـ ــة جـ ــديـ ــة تـ ــرقـ ــى إل ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
ت ـح ـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة .وربـ ـم ــا ال
تؤمن بها وال تــدرك جــدواهــا السياسية
واالق ـت ـص ــادي ــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،بينما
يمكن الدبلوماسية اللبنانية أن تلعب
فــي زمــن الـسـلــم وفــي حــالــة ال ـحــرب ،دورًا
ب ــال ــغ األه ـم ـي ــة والـ ـخـ ـط ــورة ،ل ـك ـنــه معقد
وم ــرك ــب ،فــي إدارة ال ـعــاقــات الـخــارجـيــة
بطريقة ذكية ودقيقة للغاية ،وفي إدارة
املفاوضات التي كثيرًا ما تكون ،بحالة
ال ـق ـض ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،شــائ ـكــة ومـضـنـيــة،
وكذلك مصيرية ومكلفة ،أو هذا ما يجب
أن تقوم به دبلوماسية الدولة اللبنانية
كي تكون ناجحة وفعالة.

م ــع ذلـ ـ ــك ،كـ ــان ال ـب ـح ــث أو الـ ـخ ــوض فــي
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وال
ي ــزال ،مــادة دسمة للنقاش أو االختالف
الـ ـسـ ـي ــاس ــي بـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،وخ ــاص ــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن واملـ ـعـ ـنـ ـي ــن ف ـ ــي م ـج ـل ـســي
ال ـ ـنـ ــواب وال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
واألحزاب والقوى السياسية .واملالحظة
التي يمكن تسجيلها في هذا املضمار أن
شـكــل وات ـجــاه هــذه الـسـيــاســة الخارجية
ارت ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــا بـ ـ ـ ــاألش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ،واملـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــود
ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي تـ ــرأسـ ــت أو قـ ــادت
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ف ــي اإلدارة
املـ ــركـ ــزيـ ــة وفـ ـ ــي الـ ـبـ ـعـ ـث ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة،
وبميولهم أو خلفياتهم السياسية ،أكثر
مــن ارتـبــاطـهــا بــالــرؤى أو الـبــرامــج التي
تجسد الثوابت والخيارات.
ّ
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدبلوماسية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة رب ـم ــا ت ـح ـتــاج إل ــى أش ـخــاص
يتمتعون بــاملــوهـبــة الــدبـلــومــاسـيــة التي
ال تكتسب بالدراسة والتحصيل العلمي
ف ـح ـســب ،دون أن ي ـع ـنــي ذل ــك أال وج ــود
لهذه النخبة من الدبلوماسيني بالكامل،
وال ـت ــي تـصـقــل ت ـلــك املــوه ـبــة بــامل ـمــارســة
وم ــراك ـم ــة ال ـخ ـب ــرة ،فـيـشـكــل وجـ ــود مثل
هـ ــؤالء الــدب ـلــومــاس ـيــن ،م ـمــن يـتـمـتـعــون
ب ـقــدرات أو إمـكــانـيــات شخصية ،إضافة
مفيدة ومهمة للغاية بالنسبة للسياسة
ال ـخــارج ـيــة الـلـبـنــانـيــة ودبـلــومــاسـيـتـهــا.
والدولة اللبنانية ،أو الحكومة ،كغيرها
من بعض الدول العربية ،وال نقول كافة
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،ق ــد ت ـع ـمــد ،ل ــدى تعيني
بعض الدبلوماسيني في بعض املناصب
ال ـع ـل ـي ــا وامل ـ ــراك ـ ــز امل ـت ـق ــدم ــة فـ ــي ال ـس ـلــك
الخارجي ،إلى اختيار أشخاص من خارج
هــذا الـسـلــك ،وذل ــك عـلــى أس ــاس املـحــابــاة
أو املحسوبية أو الزبائنية السياسية،
ال ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــاعـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدارة والـ ـكـ ـف ــاي ــة
العلمية ،ربما إلرضــاء أو إلقصاء بعض
السياسيني أو العسكريني أو غيرهما،
ح ـي ــث يـ ـج ــري ذل ـ ــك ب ـط ــري ـق ــة ع ـشــوائ ـيــة
أو انـ ـتـ ـه ــازي ــة .كـ ـم ــا أن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
اللبنانية ينقصها اسـتـحــداث أو إنشاء
أكاديمية متخصصة في إعــداد وتأهيل
ال ـكــادرات املتخصصة للعمل فــي السلك
ال ـخ ــارج ــي ،وهـ ــذا م ــن ش ــأن ــه أن يـســاهــم
ويـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد فـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــوض ب ــامل ــؤسـ ـس ــة
الوطنية الرسمية التي تتولى السياسة
الخارجية اللبنانية وتحديثها ،وتمكني
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وت ـط ــوي ــره ــا

لـ ـتـ ـصـ ـب ــح دبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة م ـت ـخ ـص ـص ــة
ومحترفة.
كذلك ،عندما نتكلم في السياسة الخارجية
للجمهورية الـلـبـنــانـيــة ،ال يسعنا ســوى
أن نـشـيــر ،بـكــل وض ــوح وص ــراح ــة ،ودون
مواربة أو مكابرة ،إلــى مسألة محدودية
اإلمـ ـك ــان ــات امل ـت ــاح ــة واملـ ـ ـ ــوارد امل ـت ــواف ــرة،
كــاملــوارد املالية املخصصة لها ،وأن ّ
نقر
بأثرها السلبي على سير عمل ومستوى
أداء الــدب ـلــومــاس ـيــة وال ـس ـلــك ال ـخــارجــي؛
فضعف أو ربما هــدر املــوارد واإلمكانات
مــن شــأنــه تـقــويــض الـعـمــل الــدبـلــومــاســي
وخفض سقف التطلعات أو الطموحات،
كما الحد من إمكانية تحقيقها ،وضرب،
أو لـ ـنـ ـق ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــر ،ال ـ ـ ـص ـ ــورة واملـ ـظـ ـه ــر
الخارجيني للدولة اللبنانية في املجالني
العربي والدولي.
وقـ ــد أث ـب ـتــت ال ـت ـجــربــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،ومــن
واقـ ـ ــع املـ ـم ــارس ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أن ال ــدول ــة
اللبنانية ،أو بمعنى أصــح نـظــام الحكم
السياسي ،ال يحتمل املغاالة أو املغامرة

الخوض في السياسة
الخارجية اللبنانية مادة
دسمة الختالف السياسي

ف ـ ــي اتـ ـ ـخ ـ ــاذ املـ ـ ــواقـ ـ ــف ال ـ ـ ـحـ ـ ــادة وسـ ـل ــوك
الخيارات املتطرفة على مستوى السياسة
الـخــارجـيــة ،انـطــاقــا مــن ض ــرورة االلـتــزام
بمراعاة مقتضيات الوحدة الوطنية ،دون
أن يعني ذلــك بالتأكيد عــدم الـقــدرة على
اتخاذ املواقف املبدئية وسلوك الخيارات
ال ـحــاس ـمــة بـطــريـقــة واض ـح ــة وصــري ـحــة،
استنادًا إلى الثوابت الوطنية وانسجامًا
مـعـهــا ،ال سـيـمــا ف ــي م ــا يـخــص الـقـضــايــا
املـصـيــريــة واالسـتــراتـيـجـيــة ،وب ـمــا يؤمن
املصلحة الوطنية العليا.
ك ـمــا أن الـتــركـيـبــة الـسـيــاسـيــة الـلـبـنــانـيــة
ال ت ـح ـت ـمــل االنـ ـحـ ـي ــاز ب ـم ـع ـنــى ال ــدخ ــول
أو االن ـ ـخـ ــراط ف ــي س ـي ــاس ــة االس ـت ـق ـطــاب
وال ـت ـم ــوض ــع أو االص ـط ـف ــاف ال ـف ـئ ــوي أو
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شذرات
بالفئات الـ ّتــي صـ ّـوتــت لـلــرجــل ،وهــي غالبًا
فئات تتغذى على االستقطاب االجتماعي
ّ
وال ترى في استمراره ّ
أي مشكلة ،طاملا أن
أزمة تمثيلها قد ُح ّ
لت.

أفق االعتراض الحالي

عملية االنـتـقــال .ثمة مشكلة هنا حتى لو
ان ـق ـضــت االح ـت ـج ــاج ــات ب ــاح ـت ــواء ال ـن ـظــام
ـؤسـســات هــذا األخـيــر الـتــي ُ
لـهــا ،فـمـ ّ
سيعاد
تشكيلها بعد تسلم ترامب السلطة ستكون
من دون شرعية فعلية ،وسينحصر تمثيلها

هـ ــذا س ـي ـتــرك ف ـئ ــات عــري ـضــة م ــن املـجـتـمــع
األمـ ـي ــرك ــي مـ ــن دون ت ـم ـث ـيــل ف ـع ـل ــي داخـ ــل
ّ
املؤسسات وسيخلق حالة يعاد فيها إنتاج
املـظـلــومـيــة الـتــي ك ــان يـشـعــر بـهــا الـبـيــض -
م ــن الـطـبـقـتــن الــوس ـطــى وال ـف ـق ـيــرة  -تـجــاه
إدارة أوبـ ــامـ ــا .ول ـك ــن هـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة ل ــن تـكــون
املشكلة اقتصادية بالضرورة ،فالنمو حني
يـعــود إلــى «حــالـتــه الطبيعية» بعد تعافي
ّ
يصب
االقـتـصــاد ورف ــع أس ـعــار الـفــائــدة لــن
مل ـص ـل ـحــة ف ـئ ــة بـعـيـنـهــا وس ـي ـع ــاد تــوزي ـعــه
املعارضة
على الجميع ،بما في ذلك الفئات
ِ
ل ـتــرامــب (وال ـت ــي تـنـتـمــي ف ــي معظمها إلــى
الطبقة الوسطى).
الـ ـع ــودة إل ــى الـحـقـبــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة بـهــذا
املـعـنــى ليست مــن ضـمــن األم ــور املـطــروحــة
ّ
على أجندة الــرجــل ،وحتى لو فكر في ذلك
ف ـس ـي ـجــد ص ـع ــوب ــة ح ـت ــى ل ـ ــدى م ـنــاصــريــه
ال ــذي ــن اسـ ـتـ ـف ــادوا ك ـث ـي ـرًا م ــن «اإلعـ ـ ـف ـ ــاءات
الـضــريـبـيــة» أي ــام الــديـمـقــراطـيــن .هــو َ
وعــد
األم ـيــرك ـيــن جـمـيـعــا بـخـلــق وظ ــائ ــف وه ــذا
ّ
محددة من ضمنها استمرار
يتطلب آليات

الـعـمــل بــالـضــرائــب الـتـصــاعــديــة لتصحيح
الـتـفــاوت فــي الــدخــل عـبــر وض ــع قـيــود على
ع ـم ـل ـيــة الـ ـت ــراك ــم .االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــذل ــك ال يـعـنــي
االنـ ــزيـ ــاح ب ــات ـج ــاه ال ـي ـس ــار ب ـق ــدر م ــا يعبر
عــن تـ ّ
ـوجــه لحفظ االس ـت ـقــرار وض ـمــان عــدم
ُ
حصول اضطرابات اجتماعية تضاف إلى
ً
ما يعانيه أصال من أزمة شرعية سياسية.
ّ
هــو يـعــرف أن األزم ــة اآلن هــي أزم ــة تمثيل،
ّ
ّ
ولــذلــك ف ــإن مساعيه ستتركز على احـتــواء
الفئات التي تقود االعتراض على انتخابه،
ً
سواء عبر االحتجاجات في الشارع ،أو عبر
الــدعــوات التي بــدأت تظهر  -وهــي ال تبدو
ج ــدي ــة ك ـث ـي ـرًا  -الن ـف ـصــال ب ـعــض ال ــوالي ــات
عن االتحاد الفيدرالي .لن يحصل ذلك عبر
ّ
ّ
املؤسسات ألن الحزب
تفعيل املشاركة في
الديمقراطي نفسه يعاني من أزمة انقسام،
ّ
وعلى األرجح أن القواعد الديمقراطية التي
ّ
تقود االحتجاجات ضد ترامب في الشارع
هــي ال ـتــي كــانــت ت ـعــارض تــرشـيــح هـيــاري
كـلـيـنـتــون مــن األس ـ ــاس .ه ــؤالء لــن يقنعهم
أحــد بــالـعــودة إلــى منازلهم وستبقى أزمــة
ّ
معلقة بانتظار ُ
تبلور قيادة فعلية
تمثيلهم
ت ـقــدر عـلــى مجابهة املـ ّ
ـؤس ـســة ،وتـلـتــزم في
ِ
بسقف يتيح لها التفاوض على
الوقت ذاته
ٍ
املكاسب املمكنة في حال ّ
قرر النظام املضي
قدمًا بعملية االنتقال.
* كاتب سوري

ــعية السياسية

التركيبة السياسية اللبنانية ال تحتمل
االنحياز بمعنى الدخول في سياسة
االستقطاب (مروان طحطح)

الجهوي في املحاور الدولية واإلقليمية.
وق ـ ـ ـ ـ ــد ث ـ ـ ـبـ ـ ــت ذل ـ ـ ـ ـ ــك أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة
السياسية وبفعل املـمــارســة السياسية؛
ف ــال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال يـمـكـنـهــا
ال ـخــروج عـلــى اإلج ـمــاع الـعــربــي ،أو لنقل
االتجاه الغالب داخــل املجموعة العربية،
أو الـ ــوقـ ــوف إل ـ ــى ج ــان ــب أح ـ ــد األط ـ ـ ــراف
الـ ـع ــربـ ـي ــة فـ ــي مـ ـق ــاب ــل س ـ ـ ـ ــواه ،فـ ــي ح ــال ــة
االنـقـســام فــي املشهد السياسي العربي.
كـمــا ال يمكنها أي ـضــا مـخــالـفــة الشرعية
الدولية أو التمرد على املجتمع الدولي،
وال سـيـمــا مـجـمــوعــة ال ـقــوى الـغــربـيــة ،أو
رب ـمــا تــأيـيــد إح ــدى ال ـق ــوى الــدول ـيــة دون
سواها ،في حالة التنافس أو الصراع في
السياسة الدولية .لكل ما تقدم ،ال يمكننا،
حينما نتحدث فــي السياسة الخارجية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أن ن ـغ ـفــل م ـســألــة م ـحــدوديــة
اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـت ــي ي ـمـكــن أن تـسـجـلـهــا أو
تحققها الدبلوماسية اللبنانية ،أو لنقل
النتائج ،حيث تبقى اإلنجازات ،واملقصود
اإلن ـج ــازات الـكـبــرى والـتــاريـخـيــة ،صعبة
للغاية ومحددة ،أي موضعية أو جزئية،
وعلى ضوء الظروف الداخلية واملعطيات
ال ـخــارج ـيــة ،الــدول ـيــة مـنـهــا وال ـعــرب ـيــة أو
اإلقليمية .فالواقعية السياسية تقتضي،
على هذا الصعيد الوطني والسيادي ،أن
نقر بأن املبالغة في رفع سقف التوقعات،
بالنسبة للنتائج املنتظرة أو املفترضة ،ال
تستقيم مع مثل هذه املقاربة املنطقية في
التحليل السياسي والفكري ،وبالتالي أن
نقبل ،أو نتقبل حتى ،مــا يمكن أن نصل
إل ـي ــه أو ن ـح ـق ـقــه م ــن م ـك ــاس ــب أو نـتــائــج
معقولة.
وعلى قاعدة الواقعية السياسية نفسها،
تبقى السلطة السياسية فــي البلد ،على
ً
مـسـتــوى الـحـكــومــة أوال ،وع ـلــى مستوى
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ث ــان ـي ــا ،م ـس ــؤول ــة عــن
ال ـك ـش ــف عـ ــن م ـك ــام ــن ال ـخ ـل ــل وال ـض ـع ــف
الـبـنـيــويــن والـسـلــوكـيــن فــي الـسـيــاســات
الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــدول ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وال سـيـمــا
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وف ـ ــي امل ـم ــارس ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة واألداء ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ،كما
داخل املؤسسات السياسية والدستورية
وال ـه ـي ـئــات أو األج ـه ــزة املـخـتـصــة ،مهما
كانت وحيثما تكون ،والبحث في كيفية
م ـع ــال ـج ـت ـه ــا ،أو ت ـ ـجـ ــاوزهـ ــا عـ ـل ــى األقـ ــل
والـتـقـلـيــل مــن مـضــاعـفــاتـهــا وتــأثـيــراتـهــا؛
ك ـ ـمـ ــا ال ي ـس ـع ـن ــا سـ ـ ـ ــوى ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ع ـلــى
أن ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـع ـن ـيــة

بتحديد وتبيان عــوامــل الـقــوة اللبنانية
وعناصرها ،السياسية وغير السياسية،
ومـنـهــا الشعبية وامل ــادي ــة ،أو العسكرية
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة وال ـلــوج ـس ـت ـيــة ،وال ـتــي
ي ـم ـكــن ت ـث ـم ـيــرهــا وتــوظ ـي ـف ـهــا ف ــي خــدمــة
األه ـ ــداف امل ـح ــددة واملــرســومــة للسياسة
ال ـخــارج ـيــة الـلـبـنــانـيــة وبـقـصــد الـتـصــدي
لـلـتـحــديــات أو األخ ـط ــار امل ـحــدقــة بالبلد
ومعرفة كيفية التعامل معها.
إن ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـل ـج ـم ـهــوريــة
اللبنانية ،من زاويــة الواقعية السياسية،
ومـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـظـ ــار املـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
ليست بالتأكيد مـجــرد وجـهــة نـظــر ،كما
أن ـه ــا لـيـســت ول ـي ــدة الـلـحـظــة الـسـيــاسـيــة
والـتــاريـخـيــة ،أو ربـمــا الـصــدفــة الزمنية،
م ــع م ــا يـعـنـيــه ك ــل ذل ــك م ــن م ـمــارســات أو
سلوكيات ارتجالية غير مسؤولة ،أو أقله
غير مدروسة وغير محسوبة ،أو بمعنى
أصــح ال يمكن وال ينبغي حتى أن تكون
كذلك ،وإنما هي تعبير رسمي عن رؤية
وطـنـيــة واسـتــراتـيـجـيــة إلدارة الـعــاقــات
الخارجية ،تضعها الحكومة اللبنانية،
وتـعـهــد إل ــى وزارة الـخــارجـيــة تنفيذها،
ف ــي س ـب ـيــل بـ ـل ــوغ امل ـق ــاص ــد أو األهـ ـ ــداف
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،املــرســومــة
أو املـحــددة مــن قبل الحكومة أو السلطة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـص ــب ف ـ ــي خ ــدم ــة
املصلحة الوطنية العليا.
هـكــذا يـجــب أن ي ــدرك كــل الـلـبـنــانـيــن ،من
س ـيــاس ـيــن ودب ـل ــوم ــاس ـي ــن وح ـقــوق ـيــن
وم ــواطـ ـن ــن ع ـ ــادي ـ ــن ،م ـع ـن ــى ال ـس ـيــاســة
الخارجية ،كما الدبلوماسية لكونها أداة
تـنـفـيــذ الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ،وأن ينظر
ويـتـطـلــع الـجـمـيــع لـلـسـيــاســة الـخــارجـيــة
ال ـت ــي تـعـتـمــدهــا ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة على
هــذا األس ــاس ،فتخرج مــن دائ ــرة الخالف
أو الجدال السياسي ،وال تكون انعكاسًا
أو امتدادًا للصراعات السياسية ،وتبقى
ب ـم ـنــأى ع ــن االس ـت ـق ـطــاب أو االص ـط ـفــاف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وال تـ ـفـ ـس ــده ــا أو ت ـم ـس ـهــا
املــزاجـيــة أو الكيدية السياسية ،على أن
يعيد مجلسا الوزراء والنواب ،كما وزارة
الـخــارجـيــة ،النظر بالسياسة الخارجية
لـ ـل ــدول ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ـح ـس ــب اإلمـ ـك ــان ــات
املتاحة أو املتوافرة والتحديات الراهنة
وامل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة واالحـ ـتـ ـم ــاالت امل ـم ـك ـنــة أو
املتوقعة.
* أستاذ العلوم السياسية
في الجامعة اللبنانية

عن استطالعات الرأي
زياد منى
كل وسائل اإلعالم /التضليل ،أو أغلبها ،بما فيها تلك التي
تعد جــزءًا ال يتجزأ من املؤسسة الحاكمة ،أي رأس املال
ومختلف أجهزة االستخبارات ،تتحدث عن مفاجأة في
نتائج انتخابات الرئاسة األميركية ،ألن استطالعات الرأي
حسمت بأن املرشحة هيالري كلينتون ستفوز بأغلبية
ساحقة ،تقارب التسعني في املئة وفق بعضها.
لكن ما صحة كل هذه الدعاية! هل حقًا استطالعات الرأي
أكدت فوز كلينتون؟
لـنـبــدأ مــن حـيــث وج ــب ،أي مــن ال ـبــدايــة .معظم مؤسسات
استطالعات الــرأي املستقلة عن الــدولــة ،مشاريع تجارية
هــدفـهــا األول واألخ ـي ــر ال ــرب ــح ،وه ــذا يـتــم ،ضـمــن أساليب
أخـ ــرى ،إرضـ ــاء الــزبــائــن ووض ــع نـتــائــج تـنــاســب آراءهـ ــم.
هــذا صحيح بالدرجة األولــى عندما يتعلق األمــر بمسألة
حـســاســة مـثــل الـسـيــاســة وال ـح ــرب واالق ـت ـص ــاد ،وم ــا إلــى
ذلــك من القضايا الحيوية .ومــن هــذا املنطلق وجــب النظر
إلــى نتائج استطالعات ال ــرأي املـنـشــورة قبل االنتخابات
الرئاسية األميركية.
فــي الــوقــت ال ــذي أك ــدت فـيــه كــافــة وســائــل تضليل الـغــرب،
ولـيــس فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة وح ــده ــا ،أن فــوز
ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون أم ــر مـنـتـهــى م ـنــه ،كــانــت تـشــن حملة
تشنيع ال سابق لها بحق املرشح الجمهوري دونالد ترامب،
وكأن تصريحاته وآراءه الشعبوية ولغته الفاحشة ليست
ً
بكافية ...بــل إنها جعلت منه عميال ملوسكو .فــي الوقت
نفسه فإنها أصيبت بالعميان تجاه سياسات املرشحة
الديمقراطية التي تهدد باندالع حرب عاملية ثالثة ،نووية هذه
املرةّ ،
تدمر ما تبقى من الكوكب األرضي .بل إنها تجاهلت
كافة التقارير عــن فسادها هــي وزوجـهــا واستخدامهما
األموال العامة املتبرع بها لصندوق عام باسمهما لتغطية
مـصــاريــف خــاصــة ومـنـهــا ،على سبيل امل ـثــال ،حفل عيد
ميالد ابنتيهما .بل إن وسائل التضليل في القارة العجوز
كانت أقل تغطية لهذه وغيرها من التجاوزات الالأخالقية
من رديفاتها في الواليات املتحدة ،وأقل انتقادًا أيضًا ،بل
شبه عدم ورود أي نقد لها ولسياساتها العدوانية وأنها
مرشحة وول ستريت واالحتكارات الكبرى ،في الوقت الذي
ّ
كان واضحًا فيه أن دونالد ترامب يمثل العمالة البيضاء،
والتي هي في حقيقتها عنصرية متعالية ،وعلى العكس
من رديفاتها في أوروبا الغربية ،تفتقر إلى الحد األدنى من
التهذيب وما إلى ذلــك .الغرب األوروبــي لم يقبل االعتراف
بحقيقة طبيعة الطبقة العاملة األميركية وجوهرها.
لنقل ،ربما قلة قليلة من املشرفني على سياسات مختلف
وسائل التضليل في الغرب األطلسي توهمت بإمكانية فوز
هيالري ،لكن األغلبية العظمى ،كانت ،في ظني ،تعلم علم
اليقني النتيجة مسبقًا ،ولــذا حاولت التأثير في الناخبني
عبر استطالعات رأي مزورة.
لننظر إلــى ما تقوله اإلحـصــاءات التي يمكن االطــاع على
تفاصيلها فــي صفحة The American Presidency
 /Project, APPمشروع الرئاسة األميركية.
املرشح الجمهوري ترامب حصل على تأييد صحيفتني
وطنيتني يبلغ مقدار توزيعهما اليومي أقل من 320000
نـسـخــة ،وه ــو أق ــل مـمــا حـصــل عليه املــرشــح الـثــالــث غــري
جونسون (أربــع صحف تــوزع أكثر من  700000نسخة
يومية) .أما كلينتون فقد حظيت بدعم  57صحيفة وطنية
أميركية توزع أكثر من  13000000نسخة يوميًا ،إضافة
إلى أصــوات األميركيني اليهود .للعلم ،فإن عدد الصحف
التي دعمت انتخاب أوبــامــا للفترة الرئاسية الثانية عام
 2012بلغ  40صحيفة.
كنا عرضنا سابقًا في منبر آخــر انـعــدام ثقة البشر في
الـغــرب بوسائل اإلع ــام الوطنية حيث استحدث لها ،في
أملانيا على سبيل املثال ،عدة أسماء منها «صحافة الكذب»
و«صحافة الحمالت» و«صحافة الثغرات» وما إلى ذلك.
الـتـحــريــض كـلــه لــم يـجــد نفعًا مــع نــاخــب س ــدت أذن ـيــه ولــم
يعد يثق باملؤسسات الحاكمة التي ال تتذكره ســوى في
مناسبات االنتخابات ،فــأدار لها ظهره ،تمامًا كما حدث
في بريطانيا وما سيندلع في دول أوروبية أخرى ،وعندها
ال ينفع الندم.
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العالم

على الغالف

«انقالب» سعودي على اإلمارات في جنوب اليمن
ظهرت في اآلونــة األخـيــرة مالمح انقالب سعودي على اإلم ــارات في
الساحة الجنوبية ،حيث يتنازع الحليفان منذ سيطرة قوات «التحالف» على
الجنوب ،النفوذوالسلطة هناك« .معارك» سياسية عدة يخوضهاالطرفان
استطاعت الرياض حتى اآلن ّ
التقدم فيها وإقصاء أبو ظبي
لقمان عبدالله
تعكس السياسة واإلعالم اإلماراتيان
وجـ ــه الـ ـص ــراع امل ـس ـت ـمــر ف ــي جـنــوبــي
الـيـمــن عـلــى الـسـيـطــرة وبـســط النفوذ
بني دول التحالف السعودي الرئيسية:
ّ
اإلمــارات والسعودية .ويسعى كل من
الــدولـتــن عبر أدواتـهـمــا اليمنية إلى
االستئثار والتفرد ،بل وصلت الحدة
بينهما إلــى مـحــاوالت اإلقـصــاء التام
للطرف اآلخر ،ويستخدم الطرفان كل
الــوســائــل املـتــاحــة ،بـمــا فيها املـحـ ّـرمــة
الـ ـت ــي ت ـم ــس حـ ـي ــاة ال ـ ـنـ ــاس وأم ـن ـه ــم
وتسيير شؤون مؤسسات الدولة.
ويتعرض الدور اإلماراتي في الجنوب
اليمني إلى اختبارات قاسية ،تصارع
فيه أبو ظبي من أجل البقاء وتثبيت
ما تبقى لها من دور في عــدن .ويبدو
ّ
أن مسارعتها للموافقة على خارطة
املبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ
لــوقــف ال ـحــرب مــن دون ال ــوق ــوف عند

من االقصاء الدموي
إلى «اإلقصاء المهذب»
ـارات ـيــة فــي العمليات العسكرية
شــاركــت ال ـقــوات اإلمـ ً
ع ـلــى ال ـش ـم ــال م ـن ـط ـل ـقــة م ــن ال ـج ـن ــوب ،وقـ ـ ــادت أكـثــر
مــن ت ـقــدم عـسـكــري ملــا سـمــي «ت ـحــريــر» مــديـنــة تعز.
حينها ،فرضت أبو ظبي على حلفائها تغيير املعادلة
من تعز وعدن ،وأجبرت الجميع على
السياسية في كل ُ
االلتزام بشروطها .فأبعد القائد العسكري لـ»اإلصالح»
في تعز محمود املخالفي ،نهائيًا عن اليمن .وخضع
هــادي حــن أقــال محافظ عــدن السابق نايف البكري
امل ـح ـســوب عـلــى ال ـح ــزب اإلخ ــوان ــي ،وع ـ ّـن مـقــربــا من
ال ــري ــاض ه ــو حـســن جـعـفــر الـ ــذي س ــرع ــان م ــا جــرى
اغتياله في عملية انتحارية أعلن املسؤولية عنها تنظيم
«داعش» .وفي ذلك التاريخ ،أعلن وزير الدولة للشؤون
الـخــارجـيــة اإلم ــارات ــي أن ــور قــرقــاش« ،انـتـهــاء األعـمــال
القتالية» لقوات بالده في اليمن ،من دون التشاور مع
الــريــاض ،حتى بــدأت مرحلة «االق ـصــاء امل ـهــذب» ،ومع
مرور الوقت يتدرج تقليص دورهــا ،فلم تعد أبو ظبي
قــادرة على االحتفاظ أو الدفاع عن مستشار محافظ
عدن املحسوب عليها ويمتلك جنسيتها.

رأي «الـشـقـيـقــة ال ـك ـبــرى» الـسـعــوديــة،
وع ـ ــدم م ــراع ــاة أه ــدافـ ـه ــا ،نــات ـجــة عن
مـحــاولــة ال ــري ــاض إق ـصــاء هــا وحصر
ن ـفــوذهــا ب ــاإلط ــار الـ ـع ــام ،م ــن دون أن
يكون لها أي ممارسة فعلية في إدارة
املحافظات الجنوبية.
ال تـ ـ ــزال ال ـس ـع ــودي ــة ت ـح ـت ـضــن ح ــزب
«اإلص ـ ــاح» اإلخ ــوان ــي ع ــدو اإلمـ ــارات
ال ـت ــاري ـخ ــي ،وت ــدع ـم ــه م ــال ـي ــا ،وت ــوف ــر
ل ــه تـسـهـيــات م ـيــدان ـيــة ،وتـمـكـنــه من
بسط النفوذ والسيطرة في الجنوب،
ك ـم ــا أن ـه ــا ت ــؤم ــن ل ـق ــادت ــه م ـ ــاذًا آم ـنــا
ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا ،وم ـن ـط ـل ـقــا مل ـمــارســة
نشاطهم في اليمن عمومًا والجنوب
خـصــوصــا .بــاإلضــافــة إل ــى ضغوطها
إلش ــراك ــه ف ــي «رأس ال ـش ــرع ـي ــة» عبر
تـنـصـيــب عـلــي مـحـســن األح ـم ــر نائبًا
ل ـلــرئ ـيــس ،ب ـعــد إق ــال ــة ن ــائ ــب الــرئـيــس
خالد بحاح املحسوب على اإلم ــارات،
وتوزير أعضاء الحزب في الحكومة،
وال سيما الوزارات السيادية وأبرزها
وزارة الــداخـلـيــة الـتــي يــرأسـهــا حسني
ع ــرب .كـمــا أن تـحــالــف الـ ـض ــرورة بني
الــرئـيــس املستقيل عـبــد رب ــه منصور
هادي وحزب «اإلصالح» ،فتح لألخير
مساحات واسعة من النشاط والحركة.
ويــديــر السلطة التنفيذية حــالـيــا في
الجنوب الثنائي املتحالف املحسوب
عـلــى هـ ــادي ،وه ــم مـجـمــوعــة منشقني
عن حزب «املؤتمر الشعبي العام» وفي
مقدمتهم رئيس الوزراء أحمد بن دغر،
وإبـ ــن هـ ــادي جـ ــال .وم ــن ج ـهــة حــزب
«اإلصالح» ،يدير وزير الداخلية أحمد
ع ــرب فـعـلـيــا بـنـفـســه دف ــة «الـتـحــالــف»
من قصر املعاشيق في عــدن .ويمتلك
ه ــذا الـتـحــالــف ال ـقــوة وامل ــال والـنـفــوذ،
وخبرة واسعة في السلطة والتغلغل
ف ــي ال ــدوائ ــر الــرس ـم ـيــة واالس ـت ـق ـطــاب
والنفس الطويل ،وقد جرى اكتسابها
من الحكم بالشراكة لعشرات السنني.
السعودية استفادت من حضور حزب
«اإلصالح» املنظم أثناء الحرب بعدما
َ
كــان مصنفًا إرهــابـيــا قـبــلـهــا .وجــاءت
هـ ــذه االسـ ـتـ ـف ــادة ع ـلــى خـلـفـيــة ضيق
ال ـخ ـيــارات أمــام ـهــا ،واض ـط ــراره ــا الــى
العمل مع جهة محلية وازنة.
ف ــي اآلون ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ش ـه ــدت ســاحــة
ـي
ال ـج ـنــوب ت ــوت ـرًا سـيــاسـيــا ب ــن طــرفـ ً
النزاع املحسوب على اإلمــارات ممثلة

تحاول أبو ظبي التعويض عن خسارتها في عدن عبر التوجه إلى حضرموت (أ ف ب)

فــي محافظ عــدن ع ـيــدورس الــزبـيــدي،
م ــن جـ ـه ــة ،وب ـت ـح ــال ــف هـ ـ ــادي وح ــزب
«اإلص ــاح» مــن جهة السعودية ،على
خ ـل ـف ـيــة ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ،إذ
يسعى ه ــذا الـتـحــالــف لـفــرض نـفــوذه،
مستفيدًا من الحضور القوي والعميق
ألدواته في مؤسسات الدولة .والهدف
الرئيس أمام هذا التحالف هو إقصاء
ال ـ ـطـ ــرف اآلخ ـ ــر ال ـ ــذي ي ـس ـعــى ب ـ ــدوره
ل ـل ـه ــدف ن ـف ـس ــه ،وإن ك ــان ــت ع ــام ــات
الضعف والتراجع تبدو واضحة عليه.
ويـمـكــن تسجيل ع ــدد مــن الـنـقــاط في
هذا اإلطار ،وهي كاآلتي:
ً
أوال ،النجاح فــي إجـبــار محافظ عدن
عـلــى إقــالــة مـسـتـشــاره ال ـخــاص وأحــد
أبرز املقربني منه أبو علي الحضرمي،
ال ـق ــري ــب م ــن اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ب ـع ــد تـعــرضــه
لحملة إعالمية شرسة من قبل تحالف
هادي ـ «اإلصالح» ،بذريعة أنه «مقرب
يكتف التحالف
سابق من إيران» .ولم
ِ
امل ـ ــذك ـ ــور ب ــذل ــك بـ ــل أجـ ـب ــر امل ـس ـت ـشــار

املقال على مغادرة الجنوب فلجأ إلى
اإلمارات.
ثــانـيــا ،إح ــراج املـســؤولــن الحكوميني
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ف ــي الـ ـح ــراك الـجـنــوبــي
ســاب ـقــا ،وامل ـح ـســوبــن ع ـلــى اإلم ـ ــارات
ح ــال ـي ــا ،م ــن خـ ــال عـ ــدد م ــن األنـشـطــة
الرسمية الـتــي أقــامـهــا هــذا التحالف،
ت ــأي ـي ـدًا مل ـخ ــرج ــات ال ـ ـحـ ــوار الــوط ـنــي
الـ ـ ــذي ان ـب ـث ـقــت ع ـن ــه األق ــالـ ـي ــم ال ـس ـتــة

بات النفوذ االماراتي
في الجنوب ينحصر
بعدد من المحافظين

لـلـيـمــن ،ومـنـهــا تـقـسـيــم ال ـج ـنــوب إلــى
إق ـل ـي ـم ــن ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـخ ــال ــف رأي
القاعدة الشعبية في الجنوب .واضطر
هؤالء املسؤولون ،تحت ذريعة غياب
الـقـضـيــة الـجـنــوبـيــة ع ــن خ ــارط ــة ولــد
الـشـيــخ ،للحضور بصفتهم يمثلون
مــواقــع رسـمـيــة عـلــى خــاف تاريخهم
وأهدافهم.
ث ــال ـث ــا ،ع ــرق ـل ــة األع ـ ـمـ ــال اإلداري ـ ـ ـ ــة فــي
ع ــدن وامل ـحــاف ـظــات ال ـقــري ـبــة ،وإي ـقــاف
تسيير شؤون الناس اليومية ،وإبعاد
املــوظـفــن املـحـســوبــن عـلــى عـيــدروس
الزبيدي واستبدالهم بآخرين قريبني
من تحالف هادي ـ «اإلصالح».
رابـ ـ ـع ـ ــا ،تـ ـص ــوي ــر الـ ـ ـص ـ ــراع عـ ـل ــى أن ــه
ص ـ ــراع م ـنــاط ـقــي م ــن خـ ــال ال ـتــاعــب
بالتمايزات بني املحافظات ،وال سيما
أن هــذه التمايزات كانت أحــد جوانب
اإلم ـ ـسـ ــاك بــال ـس ـل ـطــة س ــاب ـق ــا م ــن قـبــل
صـنـعــاء وقبلها ع ــدن ،بــاإلضــافــة إلــى
تجميع فصائل مناهضة لإلمارات.

الرياض تفاوض على عودة هادي مؤقتًا
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تـشـهــد ف ـيــه سلطنة
عمان محادثات بشأن األزمــة اليمنية
لم يرشح عنها أي نتائج بعد ،وصل
وزير الخارجية األميركي جون كيري
إلى العاصمة ُ
العمانية ،حيث من املقرر
أن يلتقي بــرئـيــس الــوفــد الـتـفــاوضــي
ل ـح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» م ـح ـمــد عـبــد
السالم ،املوجود في مسقط منذ نحو
أسبوع.
ومن املتوقع أن يتناول الطرفان خطة
ال ـس ــام األخ ـي ــرة ال ـتــي قــدمـتـهــا األم ــم
املتحدة والتي يتحفظ الجانب اليمني
وقت يغلب فيه االعتقاد بأن
عنها ،في ّ ٍ
كيري سيركز على قضية املحتجزين
األم ـي ــرك ـي ــن لـ ــدى ال ـح ــرك ــة ال ـي ـم ـن ـيــة،
كـجــزء مــن الـقـضــايــا «الــوطـنـيــة» التي
يجب إنجازها قبل انتهاء والية باراك
أوباما.
فــي هــذا الــوقــت ،علمت «األخ ـبــار» بأن
الـصــاروخ الــذي أعلنت السعودية أنه
اسـتـهــدف مـكــة خ ــال الـشـهــر املــاضــي،

ً
سقط فعال فوق املدينة بعد اعتراضه
من قبل القوات السعودية ،فيما سقط
الثاني فــوق مدينة جــدة .هــذا املعطى
ّ
فسر تغيير السعودية استراتيجيتها
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـي ـ ــرة
وج ـن ــوح ـه ــا ن ـح ــو ال ـت ـه ــدئ ــة ،وإعـ ــان
حلفائها اليمنيني استعدادهم للقبول
ٍّ
بـ ـح ــل ش ــام ــل ي ـن ـه ــي ال ـ ـحـ ــرب وي ــرف ــع
الحصار.
ً
وحاولت السعودية جاهدة استغالل
هــذه العملية الستثارة دعــم الحلفاء،
وال سيما الــدول العربية واإلسالمية،
بعدما فتر التعاطف معها في حربها
امل ـس ـت ـمــرة م ـنــذ ن ـحــو س ـنــة وثـمــانـيــة
أشـهــر ألسـبــاب ع ــدة ،أبــرزهــا الـجــرائــم
التي باتت موثقة دوليًا .ففيما تجري
املـ ـف ــاوض ــات ف ــي م ـس ـق ــط ،بـ ــرز رف ــض
مـ ـص ــري وب ــاك ـس ـت ــان ــي ،ل ـل ـت ــدخ ــل فــي
املـســاعــي الـجــاريــة ه ــذه امل ــرة ،تالهما
ت ـح ـفــظ س ــودان ــي ك ــذل ــك ،ع ـلــى الــرغــم
م ــن «حـ ـج ــة» ال ــري ــاض ل ـن ـيــل دع ـم ـهــم،

واسـتـغــالـهــا للعمليات الـصــاروخـيــة
األخـيــرة .وقالت املعلومات إن طهران
قد تواصلت مع القاهرة وإســام آباد
في اآلونة األخيرة ،في سياق متصل.
وتفيد املعلومات حاليًا بأن مفاوضات
مـسـقــط تـتـمـحــور أســاســا ح ــول تعهد

قــدمـتــه ال ـس ـعــوديــة بــإي ـقــاف ال ـع ــدوان،
ش ـ ــرط أن يـ ـع ــود ال ــرئـ ـي ــس املـسـتـقـيــل
عـبــد ربــه مـنـصــور ه ــادي إل ــى منصب
ال ــرئ ــاس ــة ل ـف ـت ــرة ق ـص ـي ــرةُ ،يـ ـع ـ َّـن فــي
خاللها نائب جديد له يتولى الرئاسة
بنفسه في وقت الحق .إال أن املعلومات

ُ
اقترح تعيين نائب جديد لهادي بعد عودته إلى الرئاسة لفترة (أ ف ب)

نفسها قــالــت إن «أن ـصــار ال ـلــه» أبــدت
ً
رفضها لـهــذا املـقـتــرح ،م ـجــددة تأكيد
مــوقـفـهــا ال ــراف ــض ل ـع ــودة هـ ــادي إلــى
الحكم بأي شكل من األشكال .املوقف
ـف إي ــران ــي،
الـيـمـنــي يـنـسـجــم م ــع م ــوق ـ ٍ
قــالــت املـعـلــومــات إن ــه يتمسك برفض
أي ت ـ ـنـ ــازل ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ــوض ــع
االق ـت ـصــادي فــي الـيـمــن ،ال ــذي يتطلب
رفع الحصار أكثر من أي وقت مضى.
وكــانــت بريطانيا قــد أجــرت اتصاالت
بـ ــإيـ ــران ُ
وع ـ ـمـ ــان ،س ـع ـيــا إلـ ــى تــرتـيــب
اجـ ـتـ ـم ــاع أم ـ ـنـ ــي فـ ــي مـ ـسـ ـق ــط ،شـبـيــه
باجتماع ُعقد بــن ضباط سعوديني
ومسؤولني يمنيني مطلع الـحــرب ،إال
أن هــذه املـحــاوالت بــاءت بالفشل ،في
ضوء املوقف اإليراني والحوثي.
وم ـ ــن الـ ـع ــوام ــل الـ ـت ــي س ـ ّـرع ــت ذه ــاب
ال ـس ـع ــودي ــة ب ــات ـج ــاه ط ـل ــب ال ـت ـهــدئــة،
إل ــى جــانــب ارت ـف ــاع وت ـي ــرة العمليات
الصاروخية باتجاه أراضيها ،تزايد
ال ـ ـنـ ــزوح ع ــن امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـح ــدودي ــة
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خامسًا ،إقالة عبد السالم الحميد من
رئاسة الشركة الوطنية للنفط التابعة
لـ ـل ــدول ــة واسـ ـتـ ـب ــدال ــه بـ ـن ــاص ــر م ــان ــع
ح ــدور ،وه ــو سلفي ســابــق وإخــوانــي
حالي ،وموظف عادي يعمل في شركة
النفط بصفة أمــن مـخــزن ،وملــا امتنع
مـحــافــظ ع ــدن ع ــن تـنـفـيــذ األمـ ــر جــرى
افـتـعــال أزم ــة املشتقات النفطية التي
يـقــف وراء ه ـ ــا وزي ــر الــداخـلـيــة حسني
عــرب عبر الشركة الــوحـيــدة املحتكرة
استيراد النفط «عرب غولف» اململوكة
م ــن ص ــال ــح ال ـع ـي ـســي امل ـح ـس ــوب على
«اإلص ــاح» .هــذا األمــر تسبب بتوقف
املـ ـشـ ـتـ ـق ــات الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ع ـ ــن م ـح ـط ــات
التوزيع ووقف ضخ البترول والديزل
إل ــى مـحـطــات ال ـك ـهــربــاء ،م ــا أدى إلــى
انـقـطــاع شـبــه ت ــام عــن كــامــل محافظة
عدن واملحافظات القريبة.
ت ـف ــاق ـم ــت أزم ـ ـ ــة الـ ـبـ ـت ــرول وال ـ ــدي ـ ــزل،
فعطلت البلد وشلت سبل الحياة فيه،
ف ـســارعــت ق ــوى وف ـعــال ـيــات املـجـتـمــع
املــدنــي بالتهديد بالعصيان املدني.
تحالف هادي ـ «اإلصــاح» صم آذانه
ّ
مصرًا
عــن وجــع الـنــاس وحــاجــاتـهــم،
على املضي بخططه .ولم تجد األزمة
طــريـقــا لـلـحــل ،إال بـخـضــوع الــزبـيــدي
عبر تنصيب املدير املفروض من قبل
الرئيس املستقيل هادي ،ناصر مانع.
وع ـلــى ال ـف ــور ،ب ــدأ االنـ ـف ــراج بـتــوزيــع
املـ ـشـ ـتـ ـق ــات عـ ـل ــى املـ ـحـ ـط ــات وعـ ـ ــودة
األمــور إلــى طبيعتها وبــإعــان املدير
الجديد في تصريح صحافي عن وعد
بــاالنـتـهــاء مــن مشكلة ال ــوق ــود خــال
ساعات وإيجاد حل نهائي للمشكلة.
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ال ـن ـف ــوذ االمـ ــاراتـ ــي
ب ــات ينحصر ب ـعــدد مــن املـحــافـظــن،
أب ـ ـ ـ ــرزه ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ عـ ـ ـ ـ ــدن وبـ ـع ــض
املوظفني والضباط .ويعمل «تحالف
الضرورة» على استيعابهم واقصاء
املمتنعني .وكــانــت دولــة اإلم ــارات قد
بنت تشكيلني عسكريني منفصلني،
واحـ ــد ف ــي ح ـضــرمــوت ت ـحــت مسمى
«الـنـخـبــة الـحـضــرمـيــة» ،وال ـثــانــي في
ع ـ ــدن واملـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـغ ــرب ـي ــة تـحــت
م ـس ـم ــى «ال ـ ـ ـحـ ـ ــزام األم ـ ـ ـنـ ـ ــي» ،يـعـمــل
تـ ـح ــال ــف ه ـ ـ ـ ــادي «اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ع ـلــى
ال ـح ــد م ــن دورهـ ـم ــا ع ـبــر إشـغــالـهـمــا
ب ــ»ال ـق ــاع ــدة» ف ــي ك ــل م ــن حـضــرمــوت
ويافع بمحافظة لحج.
وت ـ ـحـ ــاول أب ـ ــو ظ ـب ــي ال ـت ـع ــوي ــض عــن
خسارتها فــي عــدن عبر الـتــوجــه إلى
حـ ـض ــرم ــوت وت ــركـ ـي ــز ال ـج ـه ــد ف ـي ـهــا،
للحفاظ على ما تبقى من مكتسبات،
وه ـ ـ ــي ت ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ــع ال ـش ـخ ـص ـي ــات
وال ـف ـعــال ـيــات ف ــي امل ـكــا وت ـع ـمــل على
تقديم الخدمات وإرضاء الناس فيها
ما أمكنها .لكن في املقابل أيضًا تواجه
غريمها التقليدي ح ــزب «اإلص ــاح»
ال ـ ــذي اح ـت ـفــظ بـ ـ ــدوره اثـ ـن ــاء اح ـتــال
«القاعدة» للمكال ،واستمر بأداء الدور
نفسه أثـنــاء سيطرة اإلم ــارات عليها،
وه ــو يـحـضــر إل ــى مــؤت ـمــر حـضــرمــي
جامع يسعى ليكون بوجه أبو ظبي،
إضافة إلى أن حسابها مع «القاعدة»
ال يزال مفتوحًا.

ال ـ ـث ـ ــاث ،ج ـ ـي ـ ــزان ،ن ـ ـجـ ــران وع ـس ـي ــر،
بـ ـص ــور ٍة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة .وقـ ــد أفـ ــادت
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـخ ــط
الـســاحـلــي الـجـنــوبــي ملـنـطـقــة ج ـيــزان،
ً
ّ ً
بـ ــات ب ـكــام ـلــه م ـع ــط ــا ،ف ـض ــا ع ــن أن
املـنــاطــق الـحــدوديــة األخ ــرى أصبحت
ّ
شبه مهجورة من السكان.
ـادة «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
كـ ــذلـ ــك ً ،تـ ــواجـ ــه ق ـ ـيـ ـ ّ
صعوبة في إقناع املجندين اليمنيني
املتحدرين من الجنوب ،الذين يتلقون
تــدري ـب ـهــم ف ــي م ـع ـس ـكــرات س ـعــوديــة،
بالقتال فــي املناطق الـحــدوديــة ،على
اعـ ـتـ ـب ــار أنـ ـه ــا «ل ـي ـس ــت م ـع ــرك ـت ـه ــم»،
خصوصًا أن املعارك الحدودية تتسم
بصعوبةٍ كبرى ،في وقت يواصل فيه
الجيش اليمني و«اللجان الشعبية»
ـاط
ت ـقــدمــه ،إذ أخ ـي ـرًا وص ـل ــوا إل ــى نـقـ ٍ
مهمة ،آخــرهــا االق ـتــراب مــن السيطرة
على مدينة الخوبة الجيزانية.
(األخبار)
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العراق

انتحاريو «داعش» يخرقون أمن كربالء والفلوجة
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـ ــواصـ ـ ــل الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـع ــراقـ ـي ــة
عملياتها فــي محافظة نينوىُ ،س ّجل
اخ ـ ـت ـ ــراق أم ـ ـنـ ــي جـ ــديـ ــد ف ـ ــي م ـحــاف ـظــة
كــربــاء والفلوجة ،إذ قتل  17شخصًا،
عـلــى األق ــل ،وأص ـيــب نـحــو  30بـجـ ّـروح،
إثــر وقــوع تفجيرات انتحارية تبناها
تنظيم "داعش".
ووقـ ــع ال ـه ـجــوم األول ف ــي ح ـ ّـي الـجـهــاد
ف ــي ب ـل ــدة ع ــن ال ـت ـمــر ب ـك ــرب ــاء" ،شـ ــارك
فيه ستة انتحاريني ،بعضهم قد يكون
قتل برصاص قــوات األمــن ،قبل تفجير
نـ ـفـ ـس ــه" ،وف ـ ــق مـ ــا ذك ـ ــر ع ـض ــو مـجـلــس
محافظة كربالء ،معصوم التميمي ،الذي
أعـلــن مقتل "ثمانية أشـخــاص وإصــابــة
س ـتــة بـيـنـهــم ن ـس ــاء وأط ـ ـفـ ــال" .وأض ــاف
ّ
التميمي أن "سـتــة انـتـحــاريــن يــرتــدون
أحزمة ناسفة ويحملون أسلحة خفيفة،
حــاولــوا التسلل صـبــاحــا إل ــى عــن تمر
بهدف الوصول إلى مواقع قوات أمنية"،
مستدركًا بالقول إنــه "لــدى مواجهتهم
مقاومة مــن قــوات األم ــن ،انسحبوا إلى
حـ ـ ّـي ال ـج ـه ــاد وفـ ـج ــروا أن ـف ـس ـهــم داخ ــل
ّ
الحي بني منازل املدنيني".

ً
وهـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات ن ـ ـ ــادرة إج ـ ـمـ ــاال فــي
ج ـنــوب الـ ـع ــراق ،م ـقــارنــة بــالـتـفـجـيــرات
ال ـت ــي تـشـهــدهــا ب ـغ ــداد بـشـكــل مـتـكــرر.
وعـ ــن ال ـت ـمــر ال ـت ــي ت ـقــع ع ـلــى ب ـعــد 50
كيلومترًا مــن مدينة كــربــاء ،متاخمة
مل ـحــاف ـظــة األن ـ ـبـ ــار ال ـت ــي كـ ــان "داعـ ـ ــش"
يحتل أج ـ ً
ـزاء منها قبل أشـهــر .وسبق
أن تعرضت املنطقة العتداء مماثل في
ش ـهــر آب امل ــاض ــي ،أدى إل ــى مـقـتــل 18
شخصًا وإصابة  26آخرين بجروح.
وف ــي وق ــت الح ــق ،اس ـت ـهــدف هـجــومــان
منفصالن بسيارتني حاجزين أمنيني
فـ ـ ــي وسـ ـ ـ ــط ال ـ ـف ـ ـلـ ــوجـ ــة غـ ـ ـ ــرب بـ ـ ـغ ـ ــداد.
وقـ ـ ــال ض ــاب ــط ف ــي ال ـش ــرط ــة ال ـعــراق ـيــة
إن "انـتـحــاريــا يـقــود عجلة فـجــر نفسه
على حاجز للشرطة في مدخل منطقة
ح ـ ـ ّـي نـ ـ ــزال وس ـ ــط الـ ـفـ ـل ــوج ــة" ،مـضـيـفــا
ّ
ـان
أن الـتـفـجـيــر األول أعـقـبــه تـفـجـيــر ث ـ ٍ
باألسلوب نفسه استهدف حاجزًا أمنيًا
للشرطة قــرب مديرية شرطة الفلوجة
في وسط املدينة .من جهته ،أكد مصدر
ّ
ط ـب ــي فـ ــي "م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـفـ ـل ــوج ــة" ،أن
"حصيلة القتلى هي تسعة أشخاص،

فـيـمــا أص ـي ــب  26آخـ ـ ــرون ب ـج ــروح من
عسكريني ومدنيني".
فــي غ ـضــون ذل ــك ،ب ــدأ ج ـنــود عــراقـيــون
مهمة شاقة ،أمس ،لتأمني ما تبقى من
مــديـنــة الـنـمــرود الـتــي يــرجــع تاريخها

وقع الهجوم
األول في بلدة تبعد
مسافة  50كيلومترًا
من مدينة كربالء
إل ــى  3000ع ــام مـضــت ،وذل ــك بـعــد يــوم
واحــد من طــرد مسلحي "داعــش" الذين
اجتاحوا العاصمة اآلشــوريــة القديمة
ونهبوها.
ويـصـعــب مـعــرفــة مــا إذا ك ــان بــاإلمـكــان

إنقاذ أي من كنوز النمرود قبل وصول
خ ـبــراء اآلث ــار إل ــى ه ـنــاك ،وسيستغرق
هــذا وقتًا بسبب مخاوف من أن يكون
امل ـس ـل ـحــون ق ــد زرع ـ ــوا ق ـنــابــل أو ربـمــا
كان يختبئ مقاتلون في األنفاق وسط
الـ ـحـ ـط ــام .وت ـق ــع امل ــدي ـن ــة ع ـل ــى الـضـفــة
الـشــرقـيــة لـنـهــر دج ـلــة عـلــى مـســافــة 30
ك ـي ـل ــوم ـتـ ـرًا جـ ـن ــوب ــي املـ ـ ــوصـ ـ ــل ،حـيــث
تــواصــل ال ـق ــوات الـعــراقـيــة م ـعــارك ضد
"داعش".
وق ـ ـ ــال ض ــاب ــط فـ ــي "الـ ـف ــرق ــة ال ـتــاس ـعــة
املدرعة" لوكالة "رويترز"" :نكثف املراقبة
اآلن ب ـ ـطـ ــائـ ــرات مـ ــن دون طـ ـي ــار ف ــوق
الـنـمــرود للتأكد مــن عــدم وج ــود خطر
وشـ ـي ــك" .وأض ـ ــاف أن الـ ـق ــوات تسيطر
ع ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة ،ل ـك ــن ل ــدي ـه ــا تـعـلـيـمــات
مشددة "باليقظة التامة" والبقاء خارج
ال ـن ـم ــرود ،بـيـنـمــا ي ـج ــري ت ــأم ــن بــاقــي
القرى القريبة ،موضحًا" :نريد التأكد
أننا ال نلحق أدنــى ضــرر باملباني في
النمرود التي تضررت بالفعل على يد
داعش".
(أ ف ب ،رويترز)

أميركا

ترامب...
مستشاري
كبير
ّ
محافظ يؤمن بتفوق العرق األبيض
أعلن دونالد ترامب
عن عدد من أعضاء فريقه
في البيت األبيض ،الذي ّ
تضمن
أحد أكثر المحافظين شراسة،
وهو ستيف بانون الذي
ُيعرف بدعوته إلى «اليمين
البديل» وبإيمانه ّ
بتفوق
العرق األبيض
ب ــدأت مــامــح إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي
املنتخب دونــالــد تــرامــب ،تتضح أكثر
ف ــأك ـث ــر ،ل ـت ــأخ ــذ ط ــاب ـع ــا م ـح ــاف ـظ ــا ،مــع
إعالنه عن األمني العام للبيت األبيض
وكبير االستراتيجيني.
وق ـ ـ ــد سـ ـ ّـمـ ــى ت ـ ــرام ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــزب
الجمهوري رينس بريبوس أمينًا عامًا
للبيت األبـيــض ،وستيف بانون كبيرًا
للمخططني االستراتيجيني وأحد كبار
ّ
"يسرني أن
املستشارين .وقال في بيان:
يصبح لــدي فــريــق نــاجــح ج ـدًا يواصل
معي قيادة بالدنا" ،موضحًا أن "ستيف
وري ـنــس ق ـيــاديــان مــؤهــان جـ ـدًا ،عمال
معًا جـ ّـيـدًا خــال حملتنا ،وقــادانــا إلى
فــوز تــاريـخــي" .وأض ــاف" :اآلن سيكون
االثنان معي في البيت األبيض ،لنعمل
على إعادة أميركا عظيمة مجددًا".
وف ـ ــي الـ ـبـ ـي ــان ن ـف ـس ــه ،وع ـ ــد ب ــري ـب ــوس
بـ"العمل على خلق اقتصاد يعمل من
أجــل الجميع ،وعـلــى حماية حــدودنــا،
وإلغاء (نظام التأمني الصحي) أوباما
ك ـي ــر واسـ ـتـ ـب ــدال ــه ،وت ــدمـ ـي ــر اإلره ـ ـ ــاب
اإلس ــام ــي امل ـت ـط ــرف" .أم ــا ب ــان ــون ،فقد
أشار إلى أنه سيعمل ،بشكل "مشترك"
مع بريبوس ،على غرار ما حصل خالل
الحملة االنتخابية" ،من أجل املساعدة
على تنفيذ برنامج الرئيس املنتخب".
ومــن املتوقع أن يشكل بريبوس صلة
ال ــوص ــل ب ــن الـبـيــت األب ـي ــض وال ـحــزب
ال ـج ـم ـهــوري ،الـ ــذي خ ــرج مـنـقـسـمــا من
حـمـلــة االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة بـعــدمــا
رف ـضــت بـعــض الـشـخـصـيــات املنتمية
إلـيــه تــرشـيــح تــرامــب ملنصب الــرئـيــس.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،قـ ــال ب ــري ـب ــوس إن
ترامب "يستعد" لقيادة أميركا .وأشار،

ترامب مع األمين العام الجديد للبيت األبيض رينس بريبوس (أ ف ب)

في حديث لشبكة "اي بي سي" ،إلى أن
الرئيس املنتخب سيعالج خــال املئة
ي ــوم األولـ ــى ف ــي الــرئــاســة ق ـضــايــا ،من
بينها مكافحة الـهـجــرة غير الشرعية
وال ـت ـخ ـف ـي ـض ــات ال ـض ــري ـب ـي ــة" ،وفـ ـه ــم"
الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة وم ـكــانــة أمـيــركــا
فــي الـعــالــم .وأضـ ــاف" :أعـتـقــد أن لدينا
فرصة للقيام بجميع هذه األمور ،نظرًا
إلى أننا نسيطر على مجلسي النواب
وال ـش ـيــوخ ،ولــديـنــا كــونـغــرس مستعد
ومتحمس إلنجاز املهمات".
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،ب ـ ــدأت االن ـت ـق ــادات
ت ـطــاول ستيف بــانــون ،صــاحــب موقع
"بريتبارت" املحافظ ،وأحــد أبــرز دعــاة
"ال ـي ـمــن ال ـب ــدي ــل" ،وه ــي حــركــة تعتنق
ّ
بتفوق العرق
األفـكــار القومية وتــؤمــن
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ،وتـ ـ ـ ـ ـ ــزدري تـ ـم ــام ــا ال ـط ـب ـق ــة
الـسـيــاسـيــة الـحــاكـمــة فــي ال ـبــاد .وكــان
بانون يتسلم إدارة موقع "بريتبارت"
ح ـتــى تـعـيـيـنــه رئ ـي ـســا لـحـمـلــة تــرامــب
االنتخابية ،في آب املاضي.
وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ص ـح ـي ـف ــة
"واشـنـطــن بــوســت" إلــى أن بــانــون "كــان

اتفق ترامب وبوتين
على ضرورة العمل
لتطبيع العالقات

قــد نشر مــواضـيــع تستهدف املسلمني
وال ـي ـه ــود وال ـنـ ـس ــاء واألم ـي ــرك ـي ــن مــن
أصول أفريقية".
ووضع ستيف بانون بوضوح بصماته
ع ـل ــى شـ ـ ـع ـ ــارات ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
لـ ـت ــرام ــب ،خـ ــال ال ـش ـه ــري ــن امل ــاض ـي ــن،
خصوصًا عبر التنديد بشكل شعبوي
مــن قبل تــرامــب بالنظام العاملي ،الــذي
ّ
ت ـت ـح ــك ــم بـ ــه ن ـخ ــب س ـي ــاس ـي ــة وم ــال ـي ــة
ب ـم ــواج ـه ــة ال ـش ـع ــب ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي لـقــي
انتقادات واسعة النطالقه من نظريات
امل ــؤام ــرة .وأث ــار تعيني بــانــون فــي هــذا

املركز الحساس ،شعورًا بالذهول لدى
ّ
الديموقراطيني الذين ذكــروا باملقاالت
ال ـنــاريــة الـتــي كــانــت تـنـشــر عـلــى موقع
"بريتبارت" وتالمس معاداة السامية،
أو تـنــدد بــالـهـجــرة وبـتـعــدد الـثـقــافــات.
وقـ ــال آدم جـنـتـلـســون امل ـت ـحــدث بــاســم
زعيم األقلية الديموقراطية في مجلس
الـشـيــوخ ه ــاري ري ــد ،إن "أن ـصــار ّ
تفوق
ّ
ال ـعــرق األب ـيــض سـيـمــثـلــون عـلــى أعلى
م ـس ـتــوى ف ــي إدارة ت ــرام ــب ف ــي الـبـيــت
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض" .كـ ــذلـ ــك كـ ـت ــب جـ ـ ــون ويـ ـف ــر،
ّ
املقرب من املرشح الجمهوري السابق
لالنتخابات التمهيدية جون كاسيتش،
ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى م ــوق ــع "ت ــويـ ـت ــر" ،أن
"اليمني املـتـطـ ّـرف العنصري والفاشي
ً
بات ممثال في املكتب البيضاوي .على
أميركا أن تكون حذرة جدًا".
من جهتهّ ،
ندد املرشح املحافظ املستقل
إلــى الــرئــاســة إيـفــان ماكمولن ،بتعيني
"امل ـ ـ ـعـ ـ ــادي ل ـل ـس ــام ـي ــة س ـت ـي ــف ب ــان ــون"
ً
مسؤوال في البيت األبيض.
عـلــى املـسـتــوى ال ــدول ــي ،اتـفــق الرئيس
الــروســي فالديمير بوتني مــع الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ،خ ـ ــال اتـ ـص ــال
هــاتـفــي بـيـنـهـمــا ،عـلــى ضـ ــرورة العمل
بني
بنحو "مشترك" لـ"تطبيع" العالقات ّ
بلديهما .وقال الكرملني ،إن بوتني هنأ
مجددًا ترامب على فــوزه باالنتخابات
الرئاسية ،معربًا عن "استعداده إلجراء
حـ ــوار م ــع اإلدارة ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى قــدم
امل ـس ــاواة ،اسـتـنــادًا إل ــى مـبــدأ ّاالح ـتــرام
امل ـت ـب ــادل ،وم ــن دون أن ي ـتــدخــل طــرف
بالشؤون الداخلية لطرف آخــر" .وكان
قــد تـقـ ّـرر االت ـصــال الهاتفي إثــر "اتـفــاق
ب ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــن" ،بـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا أوض ـ ــح
الكرملني.
كــذلــك ،ت ـحــادث الــرئـيــس الصيني شي
جينبينغ مع ترامب هاتفيًا ،بعد نحو
أسـ ـب ــوع ع ـلــى ان ـت ـخ ــاب األخـ ـي ــر .وق ــال
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـص ـي ـنــي ال ــرسـ ـم ــي ،عـلــى
موقعه على اإلنترنت ،إن االثنني "اتفقا
على إبقاء العالقات وثيقة وبناء عالقة
عمل جيدة وااللتقاء قريبًا" .وتتعارض
هــذه اللهجة مــع مــا قاله تــرامــب ،خالل
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ح ـ ــن وص ــف
الصني بأنها "عــدوة" ،منددًا باملنافسة
التجارية للصني.
(األخبار ،أ ف ب)
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سوريا

الحدث مع استعادة الجيش وحلفائه لمجمل المناطق التي
خـســروهــا خــال هـجــوم «جـيــش الـفـتــح» األخ ـيــر غــرب حلب،
وعودة المقاتالت التركية إلى أجواء الريف الشمالي لتدفع
بقوات «درع الفرات» إلى أعتاب مدينة الباب ،يتجه مشهد
الذي
الشمال السوري نحو مزيد من التوتر ،في ضــوء الحذر ّ
تبديه أط ــراف الـصــراع حــول المدينة ،فيما يبدو أنــه تجنب
لسيناريو المواجهة المفتوحة بين دمشق وأنقرة

ّ
الحذر يطوق الشمال السوري:

المواجهة تقترب
بين دمشق وأنقرة؟
مرح ماشي
ب ـي ـن ـم ــا ي ـ ـعـ ــود الـ ـجـ ـي ــش إل ـ ـ ــى رس ــم
تـ ـف ــاصـ ـي ــل ج ـ ـب ـ ـهـ ــات مـ ــدي ـ ـنـ ــة ح ـلــب
وم ـح ـي ـط ـه ــا الـ ـق ــري ــب بـ ـ ـه ـ ــدوء ،بـعــد
انـ ـتـ ـه ــائ ــه مـ ــن صـ ــد هـ ـجـ ــوم «ج ـي ــش
ال ـ ـف ـ ـتـ ــح» األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــزه ط ــوق
املــدي ـنــة ،ت ـبــدو مــديـنــة ال ـب ــاب وجـهــة
املعارك املقبلة ،برغم الحذر الشديد
ال ــذي تتعاطى بــه األط ــراف العديدة
الساعية إلى السيطرة عليها.
ويبدو املشهد حول املدينة محصورًا
بمعطيات دمشق وأنـقــرة ،بعيدًا عن
األك ــراد ،الــذيــن أصبحوا أبعد مــن أن
ّ
ي ـفــكــروا ف ــي ال ــزح ــف ص ــوب املــديـنــة،
خاصة في ضوء غياب رعاية دولية
ملساعيهم.
واستطاع األتــراك عبر ذراعهم «درع
ال ـ ـفـ ــرات» وت ـغ ـط ـيــة ق ــوات ـه ــم الـجــويــة
ً
مباشرة ،من فرض أسبقية ميدانية
واض ـ ـحـ ــة ،م ــع وصـ ـ ــول ق ــوات ـه ــم إل ــى
نحو كيلومترين مــن أط ــراف املدينة
م ــن الـجـهــة الـشـمــالـيــة .ك ــذل ــك ،يظهر
ح ــدي ــث أنـ ـق ــرة ال ــرس ـم ــي أن تـقــدمـهــا
األخـ ـيـ ــر ،ت ـح ـ ّـصــل ف ــي ضـ ــوء أخـضــر
دولـ ــي ق ـبــل مــرحـلـتــه األخـ ـي ــرة ،وهــو
ما تبلور بوضوح عبر عــودة سالح
الـجــو الـتــركــي إل ــى اسـتـهــداف مــواقــع
في عمق ريف حلب الشمالي أول من

أمس ،وداخل مدينة الباب أمس ،بعد
توقف زاد على عشرين يومًا .وضمن
هذا السياق ،قال نائب رئيس الوزراء
نعمان قورطوملوش ،إن بــاده «بات
بــإم ـكــان ـهــا مـ ـج ــددًا ،أن ت ــوف ــر الــدعــم
ال ـل ــوج ـس ـت ــي مـ ــن ال ـ ـجـ ــو ،فـ ــي ض ــوء
املـحــادثــات مــع األط ــراف املعنية ،بما
فيها روسيا ،وتأكيدها وقف عملية
درع الـ ـف ــرات ع ـنــد تـحـقـيــق أهــداف ـهــا
املرسومة».
وم ـ ـ ــن ال ـ ــاف ـ ــت أن ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم الـ ـت ــرك ــي
نـحــو ال ـبــاب خـفــف وتـيــرتــه أم ــس مع
ال ــوص ــول إل ــى مـحـيــط املــدي ـنــة ،إذ لم
ً
تقترب قــوات «درع الـفــرات» مباشرة
ن ـحــو م ــدخ ــل امل ــدي ـن ــة ال ـش ـم ــال ــي ،بل
عملت على توسيع رقعة سيطرتها
فـ ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط خـ ـ ــط تـ ـق ــدمـ ـه ــا األول،
واكتساب عدد من القرى شرق وغرب
خط الجبهة األساسي.
وقـ ــد ي ـتــرجــم ت ـ ــردد أنـ ـق ــرة ،م ــن بــاب
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوع فــي
حـ ــادث م ــع قـ ــوات الـجـيــش ال ـس ــوري،
ال ـ ــذي ي ــؤك ــد أن ال ـت ـق ــدم ن ـحــو ال ـبــاب
ض ـمــن ح ـســابــاتــه ،وه ــو م ــا يتقاطع
م ـ ـ ــع مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات مـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة ت ـف ـي ــد
بحشد تـعــزيــزات فــي محيط املدينة
الـجـنــوبــي .وتــؤكــد م ـصــادر ميدانية
سورية في حديث إلى «األخبار» هذا
الـتـصــور ،وت ــرى أن «تركيا لــن تدعم

انتشرت عشرات التحذيرات على وسائل التواصل االجتماعي للتنبيه من عصابات الخطف (األناضول)
خ ـط ــوة ك ـه ــذه مـنـعــا ل ـح ــدوث ص ــدام
عسكري مع الجيش الـســوري ،الذي
عـ ــزز دف ــاع ــات ــه حـ ــول مـنـطـقــة ال ـبــاب
بنحو واسع ،لناحية العدة والعتاد

أنقرة :عودة الدعم
الجوي أتت بعد محادثات مع
عدة أطراف بينها روسيا
الجديد واملتطور».
املشهد في الريف
وفي انتظار تبلور
ّ
الـ ـشـ ـم ــال ــي ال ـ ـشـ ــرقـ ــي ،خ ــف ــت وتـ ـي ــرة
املعارك على املحور الجنوبي الغربي
ملدينة حلب ،دون غياب لالشتباكات
املـتـقـطـعــة واالس ـت ـه ــداف ــات املــدفـعـيــة

ملـ ــواقـ ــع امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي غ ــاب ــة األسـ ــد
والـ ــراشـ ــديـ ــن ال ــرابـ ـع ــة وال ـخ ــام ـس ــة.
وأكــدت مصادر ميدانية في حديثها
إلى «األخبار» أن «الجيش والحلفاء
يـعـ ّـدون لتوسيع املعركة فــي املحور
ال ـجـنــوبــي ال ـغ ــرب ــي» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
هذه العملية املرتقبة ستؤمن «ضبط
م ـســار ت ـحــرك املـسـلـحــن ف ــي مــراحــل
متقدمة ،وستبعد خطورة أي هجوم
على مدينة حـلــب ،مــن امل ـحــاور التي
شكلت في السابق خاصرة ضعيفة».
وأدت معارك املنطقة إلــى مقتل أحد
امل ـســؤولــن الـعـسـكــريــن ف ــي «جـيــش
ال ـف ـ ّتــح» امل ــدع ــو عـبــد ال ـكــريــم املحمد
امل ـل ــق ــب بـ ــ«أب ــو ف ـ ـ ــارس» ،فـيـمــا أورد
«املرصد» املعارض حصيلة خسائر
م ـج ـم ــوع ــات «ج ـي ــش ال ـف ـت ــح» خ ــال

املـ ـ ـع ـ ــارك األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،الـ ـت ــي اش ـت ـم ـلــت
على «مقتل  260مسلحًا من (جبهة
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة) و(ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب اإلس ـ ــام ـ ــي
الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي) وبـ ـقـ ـي ــة ال ـف ـص ــائ ــل،
بينهم  90عنصرًا غير سوري ،إضافة
إل ــى  12ان ـت ـحــاريــا ف ـ ّـج ــروا أنـفـسـهــم،
ضمن آلـيــات مفخخة» .وبــالـتــوازي،
واصـ ـ ــل ال ـج ـي ــش اسـ ـتـ ـه ــداف م ــواق ــع
امل ـس ـل ـحــن ومـ ـخ ــازن ذخ ـيــرت ـهــم في
األحياء الشرقية ،بهدف استنزافهم
عسكريًا وإجبارهم على االستسالم،
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـع ــروض
القائمة على املسلحني ،للدخول في
تسوية وفق الشروط التي طرحتها
املبادرة الروسية.
وفي العاصمة دمشقُ ،س ّجل سقوط
عــدد من قذائف الـهــاون على منطقة

تقرير

«سرقة األعضاء» :كابوس آخر في إدلب المنكوبة
تجتمع المصائب على
قاطني إدلب بالجملة.
أطفالها الناجون من
معسكرات تجنيد
السعودي عبدالله
المحيسني في الريف،
باتوا اليوم مهددين
بسرقة أعضائهم على
يد مجموعات تنتقل عبر
حواجز «جيش ّالفتح»
ّ
بحرية تامة ،وتنفذ
عمليات خطف في
وضح النهار

سائر اسليم
تسود حالة من الرعب مناطق عديدة
ف ــي ريـ ــف إدل ـ ـ ــب ،ب ـع ــد ت ـس ـج ـيــل ع ــدة
عمليات اختطاف ّألطفال وشبان في
وضــح الـنـهــار ،ينفذها «مجهولون»
يـتـجــولــون ب ـس ـيــارات «ف ـ ــان» .ووصــل
عــدد حــاالت االختطاف إلــى  15خالل
أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،تـ ــوزعـ ــت ع ـل ــى ن ـح ــو 10
م ـن ــاط ــق بـ ــن امل ــديـ ـن ــة وريـ ـفـ ـه ــا ،ك ــان
ض ـح ــاي ــاه ــا ب ـغــال ـب ـهــم مـ ــن األط ـ ـفـ ــال.
وي ـ ـشـ ــرح م ـ ـصـ ــدر فـ ــي ب ـ ـلـ ــدة س ــرم ــدا
امل ـح ــاذي ــة ل ـل ـحــدود ش ـمــال إدل ـ ــب ،في
حــديـثــه إلــى «األخ ـب ــار» أن «مسلحني
كــانــوا فــي سـيــارة فــان بيضاء الـلــون،
اخـ ـتـ ـطـ ـف ــوا ط ـف ـل ــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مــن
ع ـم ــره ــا ،فــاح ـق ـهــم األهـ ــالـ ــي وألـ ـق ــوا
ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ـهــم ق ـ ــرب بـ ـل ــدة الـ ــدانـ ــا،
ّ
وحرروا الطفلة من أيديهم وأعادوها
إلــى ذوي ـهــا» ،مشيرًا إلــى أنــه «مصير
ً
الخاطفني أصبح مجهوال ،وقيل إنهم
خرجوا من سجن (جبهة فتح الشام/
ال ـن ـص ــرة) ،وش ــوه ــدت س ـيــارت ـهــم في
ب ـل ــدة ال ــدان ــا ،ف ــي ال ـي ــوم نـفـســه ال ــذي
جـ ــرت ف ـيــه عـمـلـيــة اخ ـت ـط ــاف ال ـشــاب
الثالثيني محمد كاسم نجال».

وق ــال ــت مـ ـص ــادر أه ـل ـيــة ف ــي عـ ــدد من
مناطق ريف ادلب لـ«األخبار» إن «عدة
مناطق شهدت عمليات خطف ألطفال
فــي وضــح النهار ،دون أي تحرك من
جــانــب حــواجــز الـفـصــائــل املـسـلـحــة»،
مشيرين إلى أن «البلدات التي خطف
م ـن ـهــا األط ـ ـفـ ــال ه ــي كـ ـف ــروم ــة ،ج ــدار
بكفلون ،أطمة ،جسر الشغور ،الفقيع،

هرب عدد من العائالت
إلى مدينة حماة خوفًا
على أطفالها
ب ـي ـن ـمــا ف ـش ـل ــت م ـح ــاول ـت ــا اخ ـت ـط ــاف
ف ــي ب ـل ــدة كـفــربـطـيــخ وم ــدي ـن ــة إدلـ ــب،
إث ــر س ـم ــاع اس ـت ـغــاثــة األطـ ـف ــال خــال
م ـحــاولــة اق ـت ـيــادهــم إل ــى ال ـس ـي ــارات».
وذك ــرت مـصــادر معارضة أن «الطفل
م ـح ـمــد ي ــاس ــر االب ــراهـ ـي ــم ( 14عــامــا)
النازح مع عائلته من مورك ،اختطف
في مدينة معرة النعمان من أمام باب
منزله بعد صالة املغرب».
وتسبب انتشار حاالت الخطف بحالة
ه ـلــع ورعـ ــب ت ـســود املــدي ـنــة وري ـف ـهــا،

تحذيرات على وسائل التواصل االجتماعي للتنبيه من عصابات الخطف (األناضول)

سببت اخـتـفــاء مظاهر لعب األطـفــال
ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع ،وأجـ ـب ــرت ال ـع ــدي ــد من
العائالت على الهروب باتجاه مدينة
حماة خوفًا على أطفالها .وذكــر أحد
أه ــال ــي ب ـل ــدة كـفــربـطـيــخ ل ــ«األخ ـب ــار»

أن «مـعـظــم ال ـس ـكــان مـنـعــوا أطفالهم
مــن ال ـخــروج مــن امل ـنــازل بعد انتشار
خبر عــن مـحــاولــة اخـتـطــاف فاشلة»،
مشيرًا إلــى «انـتـشــار الـســاح بكثافة
ب ــن األه ــال ــي ل ـح ـمــايــة م ـنــازل ـهــم من
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السومرية ،أطلقت من مناطق ضمن
الغوطة الغربية ،وأدت إلى استشهاد
ش ـخ ـصــن وجـ ـ ــرح  5آخـ ــريـ ــن .يــأتــي
ذلــك بــالـتــزامــن مــع مــواصـلــة الجيش
ال ـســوري قضم مــواقــع جــديــدة خالل
تقدمه في محيط مخيم خان الشيح،
األمــر الــذي انعكس سلبًا على حرية
تـحــركــات املـسـلـحــن وأج ـبــرهــم على
التنقل ضـمــن األن ـف ــاق .ويــزيــد تقدم
ال ـج ـي ــش املـ ـت ــواص ــل ال ـض ـغ ــط عـلــى
امل ـس ـل ـح ــن امل ـ ـحـ ــاصـ ــريـ ــن ،وهـ ـ ــو مــا
ق ــد يـفـضــي م ــع ال ــوق ــت إل ــى قـبــولـهــم
بشروط التسوية ،خاصة مع إشراف
قـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش ال ـ ـنـ ــاري ع ـل ــى عـمــق
ال ـب ـلــدة بـشـكــل ك ــام ــل ،وم ــن مختلف
امل ـحــاور .وتــوضــح مـصــادر عسكرية
س ـ ــوري ـ ــة أن تـ ــأخـ ــر ع ـم ـل ـي ــة إخـ ـ ــراج

املسلحني من خان الشيح ،يعود إلى
«رفضهم الخروج نحو مدينة إدلب،
ف ــي ض ــوء إه ـ ــدار دم ـهــم ف ــي الـشـمــال
تـحــت تهمة ع ــدم مـنــاصــرة مسلحي
داريـ ـ ــا ق ـبــل ال ـت ـس ــوي ــة ،ومـطــالـبـتـهــم
ب ـت ـســويــة ت ـق ـضــي ب ــإخ ــراج ـه ــم نحو
املـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة واالن ـض ـمــام إلــى
م ـس ـل ـحــي درع ـ ـ ــا ،وهـ ــو أمـ ــر يــرفـضــه
الجيش».
وت ـض ـيــف املـ ـص ــادر أن ت ــأخ ــر إت ـمــام
االتـ ـف ــاق م ــع مـسـلـحــي خ ــان الـشـيــح،
أدى إل ــى تـعـثــر ت ـســويــة املـعـضـمـيــة،
إذ «ي ـ ـح ـ ـفـ ــز الـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ف ـ ــي خ ــان
الشيح ،الرغبة في البقاء لقرابة 200
مسلح في مدينة املعضمية لم تعقد
تـســويــة مـعـهــم ب ـعــد ،عـلــى الــرغــم من
دخول عناصر من الشرطة السورية
إلى القسم الغربي من املدينة».
أم ــا ف ــي درع ـ ــا ،فــاسـتـهــدفــت وح ــدات
من الجيش مواقع للمسلحني كانت
تـقــوم بعمليات رصــد وتحصني في
مخيم النازحني وحي الكرك ،ما أدى
إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين،
وتدمير دشم رشاش شمال صوامع
الـ ـحـ ـب ــوب ،ف ــي ب ـل ــدة ال ـ ـ ـيـ ـ ــادودة ،فــي
ريــف درع ــا .كــذلــك اسـتـهــدف الجيش
ت ـج ـم ـعــات امل ـس ـل ـحــن ومـ ـق ـ ّ
ـاره ــم في
خربة عوادية ،على األطراف الغربية
ملخيم النازحني في درعا.
وف ــي الــاذق ـيــة ،اسـتـهــدفــت  4غ ــارات
جــويــة روس ـيــة مــواقــع املسلحني في
ت ـلــة ال ـخ ـضــر ،ق ــرب ك ـبــانــي ف ــي ريــف
الالذقية الشمالي الشرقي ،بالتزامن
مــع غــارتــن جوتني شنهما الطيران
السوري ،ضد تحصينات املسلحني
في تردين ،في ريف املدينة الشرقي.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أع ـل ـنــت وزارة
الدفاع الروسية أن إحدى مقاتالتها
ّ
مــن ط ــراز «مـيــغ ـ ـ  29ك ــاي» تحطمت
أثناء محاولتها الهبوط على حاملة
الـطــائــرة «امـيــرال كوزنيستوف» في
مياه البحر املتوسط قبالة الشواطئ
الـ ـس ــوري ــة .وق ـ ــال ال ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـيــان
ن ـش ــرت ــه وكـ ـ ـ ــاالت األن ـ ـبـ ــاء ال ــروس ـي ــة
إن امل ـقــات ـلــة تـحـطـمــت بـسـبــب «عـطــل
ف ـنــي» ،عـلــى بـعــد كـيـلــومـتــرات قليلة
من حاملة الطائرات ،غير أن «الطيار
ُ
تمكن مــن م ـغــادرة املـقــاتـلــة وانــتـشــل
ُ
ون ـقــل ال ــى الـسـفـيـنــة» .وأوض ـحــت أن
ال ـط ــائ ــرة كــان ــت ت ـش ــارك ف ــي طـلـعــات
ت ــدري ـب ـي ــة ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى «اسـ ـتـ ـم ــرار
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات تـ ـحـ ـلـ ـي ــق املـ ـ ـق ـ ــات ـ ــات مــن
حاملة الطائرات ،طبقًا ملجموعة من
املهمات».

ما قل
ودل
أي هـجــوم محتمل للخاطفني الذين
يتحركون بحرية».
ونشر ناشطون عـشــرات التحذيرات
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ت ـ ـنـ ـ ّـبـ ــه األسـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف إدلـ ـ ـ ـ ــب مــن
عصابات الخطف وتجارة األعضاء،
وت ـط ــال ـب ـه ــم ب ـم ـن ــع ت ـ ـحـ ــرك األط ـ ـفـ ــال
وحـ ــدهـ ــم .وت ـ ـحـ ــدث الـ ـن ــاشـ ـط ــون عــن
«عملية اخـتـطــاف طفلتني مــن الحي
الـشـمــالــي ملــديـنــة جـســر ال ـش ـغــور ،في
نـيـســان امل ــاض ــي ،م ــن دون أن يـعــرف
عـنـهـمــا ش ــيء ح ـتــى اآلن .بــاإلضــافــة
إلــى اختطاف طفلني من مخيم أطمة
ّ
شمال ادل ــب» .ولفتوا إلــى أن «معظم
األطفال (املخطوفني) يجري إدخالهم
إلى تركيا وال يعرف عنهم شيء».
وك ـ ــان ـ ــت وس ـ ــائ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام ت ــركـ ـي ــة قــد
تـ ـح ــدث ــت قـ ـب ــل عـ ــامـ ــن ع ـ ــن ظ ــاه ــرة
«ان ـ ـت ـ ـشـ ــار س ـ ـ ـيـ ـ ــارات إسـ ـ ـع ـ ــاف ع ـلــى
الحدود السورية التركية ،تقوم بحجة
إسعاف الجرحى في املشافي املتنقلة
املنتشرة على الحدود ،بسرقة بعض
أع ـضــائ ـهــم» .وال ت ــزال ه ــذه الـظــاهــرة
منتشرة بكثافة على الحدود ويجري
تــداول قصص الضحايا في املناطق
التركية القريبة من الحدود.

ّ
وسع االتحاد األوروبي عقوباته
المفروضة على سوريا ،عبر إدراج
حاكم البنك المركزي السوري
و 17وزيرًا على الئحة الشخصيات
الممنوعة من دخول دول االتحاد،
إضافة إلى تجميد أصولهم.
وأشار االتحاد في بيان إلى أنه
«بهذا القرار يرتفع عدد الخاضعين
لحظر السفر وتجميد األصول
بسبب القمع العنيف للسكان
المدنيين إلى  234شخصًا في
المجمل ،إضافة إلى تجميد أصول
ّ
وتعد هذه
 69كيانًا ومؤسسة».
العقوبات سارية وفق بيان االتحاد
«حتى األول من تموز .»2017
ونقلت وكالة «رويترز» عن
ديبلوماسيون قولهم إن
العقوبات تهدف إلى الضغط
ّ
والحد من
على الرئيس بشار األسد،
قدرة البنك المركزي على الحصول
على تمويل.
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السورية:
الحرب
«مفقودو»
ّ
ٌ
وجع ...وإشكاالت قانونية ومادية
مخطوفون ،معتقلون،
مفقودون ...تسميات
عديدة باتت ترافق حياة
السوريين ،بعدما ازداد عدد
ُاألشخاص الذين خرجوا
وأخرجوا من منازلهم ذات
يوم ،ولم يعودوا .وال تزال أسر
هؤالء تعيش على أمل عودة
الغائبين ،غير قادرين على
التصرف على نحو طبيعي،
ُ
وم َّ
كبلين بوجع الفراق
وبعدد كبير من المشكالت
القانونية والمادية
دمشق ــ ّ
مودة بحاح
قـ ّـررت وفــاء بعد حصولها على شهادة
«ال ـب ـكــالــوريــا» الـعـمــل ف ــي أح ــد املـحــات
التجارية وعدم متابعة الدراسة ،فاليوم
تـغـ ّـيــرت أولــويــاتـهــا فــي الـحـيــاة وأصبح
ه ـ ّـم ـه ــا ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـن ـقــود
ل ـت ـســاهــم ف ــي إع ــال ــة أس ــرت ـه ــا وت ـســديــد
إيجار املنزل ،بعدما انقلب مصيرها منذ
حوالي الثالث سنوات ،يوم خرج والدها
م ــن امل ـن ــزل ول ــم ي ـعــد .ال ــوال ــد ك ــان يعمل
سائق سـيــارة «تاكسي» مــا بــن حمص
ول ـب ـن ــان ق ـب ــل ان ـ ـ ــدالع األحـ ـ ـ ـ ــداث ،وب ـعــد
وق ــوع االضـطــرابــات فــي حمص انتقلت
ً
العائلة إلى لبنان واستأجروا منزال في
إحدى املناطق الفقيرة .واستمر األب في
مهنته ،ليختفي فــي إحــدى رحــاتــه مع
سيارته.
طــوال السنوات الثالث املاضية لم تهدأ
األسـ ــرة وه ــي تـبـحــث ع ــن األب املـفـقــود،
ول ـكــن م ــن دون جـ ــدوى ،وحـيـنـمــا ب ــدأت
ً
أمــوالـهــم ـ ـ القليلة أص ــا ـ ـ تنفد ،لــم يعد
العمل خيارًا ،فقررت وفاء العمل وهجر
أخـ ــوهـ ــا ال ـ ــدراس ـ ــة وه ـ ــو دون ال ـثــام ـنــة
ً
عـ ـش ــرة ،وب ـ ــدأ بــال ـع ـمــل ح ـ ّـم ــاال ف ــي أحــد
األسواق الشعبية.
ت ــوض ــح وف ـ ــاء أن ـه ــا ح ــن وص ـل ــت إلــى
لـبـنــان مــع أســرتـهــا سـجـلــوا أسـمــاء هــم
لدى «املفوضية السامية لألمم املتحدة
لـشــؤون الــاجـئــن» ،وبعد سـنــوات من
االن ـت ـظــار حـصـلــوا عـلــى فــرصــة لـجــوء
ضـ ــاعـ ــت م ـ ــن أيـ ــدي ـ ـهـ ــم ب ـس ـب ــب غ ـي ــاب
والدهم وعدم معرفتهم ملصيره إن كان
حيًا أم ميتًا ،مضيفة أن «املفوضية»
اشـتــرطــت عليهم إم ــا ش ـهــادة وف ــاة أو
موافقة األب.

الفصل بعد غياب  15يومًا
تجربة ليلى عياش (موظفة في مدرسة)
ليست بــأفـضــل مــن وف ــاء ،فــزوجـهــا وإن
كــانــت تـعــرف أيــن ذهــب لكنها ال تعرف
مــا حــل بــه الـيــوم ،اعتقل مطلع األحــداث
ف ــي ت ــدم ــر ،وان ـق ـط ـعــت أخـ ـب ــاره دون أن
تسمع عنه أي معلومة حقيقية .وتشرح
أن زوجـهــا كــان موظفًا حكوميًاُ ،وبعد
تـغـ ّـيـبــه ألك ـثـ ُـر م ــن  15عـشــر يــومــا فـصــل
مـ ــن ع ـم ـل ــه وأوقـ ـ ـ ـ ــف راتـ ـ ـب ـ ــه ،وأخـ ـب ــره ــا
ّ
ّ
سيعرضه
زمــاؤه أن تأخره دون تبرير
ً
لـلـفـصــل ،وه ــو مــا ج ــرى ف ـعــا ،إذ خسر
ع ـم ـلــه وت ـع ــوي ـض ــات ــه .وال ـ ـيـ ــوم انـتـقـلــت
ليلى إلــى حمص مــع طفلتها الصغرى
منذ سيطرة «داع ــش» على تدمر ،وهي
ُ
املعيلة الوحيدة لعائلتها الصغيرة.

ُ
«سلبت» أموالهم

ت ــذك ــر ملـ ــى ،وهـ ــي ش ــاب ــة ف ــي ال ـخــام ـســة
والـ ـث ــاث ــن م ـت ــزوج ــة ب ـش ـخــص م ـقـتــدر
ً
م ـ ــادي ـ ــا ،أن زوج ـ ـهـ ــا كـ ـ ــان ي ـم ـل ــك ع ـ ُم ــا
خــاصــا لــه مــع أحــد الـشــركــاء ،وحــن فقد

م ـنــذ ح ــوال ــى الـسـنـتــن وال ـن ـصــف سـنــة،
أظـهــر الشريك الكثير مــن االهـتـمــام بها
وبعائلتها وكــان سندًا لهم فــي البحث
ع ـن ــه ،والـ ـت ــزم دفـ ــع م ـب ـلــغ ج ـيــد شـهــريــا
ي ـعــادل مــا ك ــان يجنيه زوج ـهــا ،غـيــر أن
هذا املبلغ بدأ بالتقلص تدريجيًا حتى
أصبح ال يكفي لسداد ثمن الخبز.
وتوضح بأن شريك زوجها كان يتذرع
بتدهور األوضاع االقتصادية في البلد
وتراجع العمل ،وهي ال تملك أي وسيلة
إلدانته أو تكذيبه ،ومع استمرار حالها
بالتردي لــم تجد أمامها مــن حــل سوى
ت ـق ـل ـيــل ن ـف ـقــات ـهــا والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن فــرصــة
عمل .تشرح أن زوجها يملك حسابًا في
البنك ولكنها ال تستطيع التصرف به
لعدم امتالكها عقد توكيل ،كذلك الحال
بــالـنـسـبــة لبقية أمــاكــه مــن ع ـق ــارات أو
س ـي ــارات فـهــي جـمـيـعـهــا مـجـمــدة لحني
معرفة مصيره أو الحصول على موافقة
القضاء في ما يتعلق بأمواله.

رأي القانون

ّ
يــوضــح امل ـحــامــي عـلــي تـقــي ال ــدي ــن ب ــأن
الـقــانــون ال ـســوري ف ـ ّـرق فــي التسمية ما
بني املفقود والغائب ،بالرغم من وحدة
األحـكــام املتعلقة بكل منهما ،فاملفقود

القانون ّ
يفرق بين
المفقود والغائب
برغم وحدة األحكام
المتعلقة بهما

ووفقًا للمادة « »202من قانون األحوال
ُ
الـشـخـصـيــة ،هــو «ك ــل شـخــص ال تـعــرف
ح ـيــاتــه أو م ـمــاتــه أو م ــن ك ــان ــت حـيــاتــه
ُمحققة لكن ال ُيعرف له مكان».
فيما الـغــائــب ووفـقــا لـلـمــادة « »203هو
«الـشـخــص ال ــذي منعته ظ ــروف قــاهــرة
من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه
بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة
وت ـع ـط ـلــت ب ــذل ــك م ـصــال ـحــه أو مـصــالــح
غيره».
ً
وي ـب ـ ّـن ت ـقــي ال ــدي ــن أن ك ــا م ــن املـفـقــود
أو ال ـغــائــب ـ ـ مـبــدئـيــا ـ ـ يـمـكـنــه اكـتـســاب
الحقوق وتحمل االلـتــزمــات ،فــاذا توفي
له قريب يرث وكأنه موجود .كما يحافظ
القانون على أمالكه من أموال وعقارات

ُ
وغـيــرهــا فـهــي تـعــد ملكًا ل ــه ،وال تسقط
حقوق ملكيتها ملجرد الغياب أو الفقد
لحني ثبوت وفاته بحكم الواقع أو بحكم
قضائي.
ويـ ـت ــاب ــع أن ـ ــه ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن احـ ـت ــرام
الـقــانــون لحقوق الـغــائــب أو املـفـقــود «ال
ت ــزول عـنــه االل ـتــزامــات ،ويـمـكــن للمدين
ً
مثال الذي أقام دعوى عليه وحصل على
حكم قضائي يثبت دينه أن ينفذ جبرًا
على أمواله».
وبــال ـن ـس ـبــة ل ــوض ــع عــائ ـل ـتــه وتـسـيـيــر
أمــورهــم املــالـيــة والـيــومـيــة ،يــوضــح أن
ه ــذا ال ـش ـخــص الـ ــذي ت ـعــرض للغياب
أو الـفـقــدان يبقى ُمـلــزمــا نفقة الــزوجــة
واألوالد وكــل مــن تجب عليه نفقتهم
ق ــان ــون ــا ،و«ي ـت ـح ـق ــق ه ــذ االل ـ ـتـ ــزام مــن
خ ــال وك ـيــل قـضــائــي يعينه الـقــاضــي
م ـتــى ت ــواف ــرت ف ـيــه الـ ـش ــروط ال ــواج ــب
ّ
الوصي ،ما لم يكن املفقود
توافرها في
ً
قــد سـ ّـمــى وك ـيــا عــامــا عـنــه قـبــل فقده
ت ـت ــواف ــر ف ـيــه ش ـ ــروط ال ــوص ــي وي ـقــوم
األخ ـيــر بـتـســديــد االل ـت ــزام ــات املترتبة
عـلــى امل ـف ـقــود ب ــاش ــراف امل ـح ـك ـمــة» .وال
ينفي املحامي أن املحكمة تحكم غالبًا
بـمـبــالــغ بـسـيـطــة «ف ـح ـتــى اذا تمكنت
الزوجة من الحصول على حكم يسمح
لها بالحصول على النفقة مــن أمــوال
زوجـ ـه ــا ،لـكـنــه يـبـقــى رق ـمــا بـسـيـطــا ال
يتجاوز العشرين في املئة من دخله».
وع ــن امل ــدة ال ــواج ــب ان ـق ـضــاؤهــا حتى
يعد الـغــائــب أو املـفـقــود ميتًا ،يوضح
تـقــي الــديــن أن ــه ال بــد مــن التمييز بني
حالتني «تتمثل األول ــى بثبوت حالة
الـ ــوفـ ــاة ،م ـثــل ال ـع ـث ــور ع ـلــى ال ـج ـثــة أو
شـ ـ ـه ـ ــادة ش ـ ـهـ ــود وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن ط ــرق
االثبات التي يجيزها القانون الثبات
واقعة الوفاة ،أما الحالة الثانية ،فهي
افتراض وفاته افتراضًا قانوينًا ،وهنا
أيضًا يميز القانون بني حالتني األولى
في الحالة العامة تنتظر عائلته بلوغه
ع ـم ــر ال ـث ـم ــان ــن ،أمـ ــا ف ــي ح ــال ــة الـفـقــد
ّ
فيعد
الناجم عــن العمليات الحربية،
بـعــد مـ ــرور أربـ ــع س ـن ــوات م ــن انـقـطــاع
أخباره».
ويضيف أنــه «بـعــد ص ــدور حكم الــوفــاة
تـنـتـقــل أم ـ ــوال امل ـف ـقــود إل ــى ورث ـت ــه كما
تورث التزاماتهُ ،
وينهى عمله ويتقاضى
ورث ـتــه تـعــويــض ال ــوف ــاة» ،ويـخـتــم تقي
الدين «أنه في حال عودة هذا الشخص
بـعــد الـحـكــم بــوفــاتــه فـمــن حـقــه مراجعة
زوجـ ـت ــه ف ــي ح ـ ــال ظـ ـه ــوره خ ـ ــال ف ـتــرة
ال ـ ـعـ ــدة ،وب ــال ـن ـس ـب ــة ألمـ ــوالـ ــه ي ـم ـكــن أن
يسترد ما بقي منها في يد الورثة ،كما
يمكن أن يعود لعمله إذا ما أثبت القوة
الـقــاهــرة الـتــي أجبرته على التغيب عن
عمله».
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ّ
فضيحة تهز االستخبارات الفرنسية:
فرنسا

باريس تتستر على اختراق الموساد ألجهزتها
حين تفجرت فضيحة
التنصت التي أطاحت مدير
جهاز االستخبارات الداخلية
الفرنسية ،برنار سكوارسيني،
في عهد نيكوال ساركوزي،
لم يكن أحد يتصور أن
التحقيق سيفضي إلى
كشف «حرب أجهزة» جرى
التستر عليها منذ عام ،2011
ألن كشفها كان ّ
سيسبب
أزمة أمنية ودبلوماسية
حادة بين فرنسا و«حليفتها»
إسرائيل
باريس ــ عثمان تزغارت
في األصــلُ ،عـ ّـدت قضية سكوارسيني
واح ـ ــدة م ــن ال ـف ـضــائــح ال ـك ـث ـيــرة الـتــي
طاولت املقربني من نيكوال ساركوزي،
ُّ
إذ اتهم مدير االستخبارات الداخلية
باستغالل منصبه ملمارسة التجسس
ب ـن ـحــو غ ـيــر ق ــان ــون ــي ل ـح ـســاب «ول ــي
نـعـمـتــه» سـ ــاركـ ــوزي ،وذلـ ــك ف ــي فـتــرة
م ــا ب ـع ــد م ـ ـغـ ــادرة سـ ــاركـ ــوزي لـلـحـكــم
ع ــام  .2012وق ــد أدى األم ــر ال ــى إي ــداع
سكوارسيني في الحبس االحتياطي،
ف ــي أيـ ـل ــول املـ ــاضـ ــي ،وإل ـ ــى مـتــابـعـتــه
ق ـضــائ ـيــا ب ـت ـهــم «اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـن ـف ــوذ»
و»إفشاء أسرار الدولة» .لكن التحقيق
ً
منحى غير
القضائي سرعان ما سلك
متوقع أدى إلى تفجير «فضيحة داخل
الفضيحة» تتعلق باختراق املوساد
لــاس ـت ـخ ـبــارات الــداخ ـل ـيــة الـفــرنـسـيــة،
وتستر السلطات الفرنسية على ذلك
منذ أربعة أعوام.
بــرز هــذا التطور فــي مسار التحقيق،
بمحض الصدفة ،في سياق استجواب
سكوارسيني بشأن عــدد من عمليات
التنصت الهاتفي التي قام بها جهاز
األمـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،ب ـ ــأوام ـ ــر م ـب ــاش ــرة
مـ ـن ــه .واشـ ـتـ ـب ــه الـ ـقـ ـض ــاء ب ـ ــأن دواف ـ ــع
األوام ـ ـ ـ ــر لـ ــم ت ـك ــن م ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـه ـمــات
م ـك ــاف ـح ــة ال ـت ـج ـس ــس الـ ـت ــي ي ـت ــواله ــا

ال ـج ـهــاز ،بــل كــانــت تـهــدف إل ــى تــزويــد
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق سـ ــاركـ ــوزي وع ــدد
مــن املـقــربــن م ـنــه ،ك ــوزي ــري الــداخـلـيــة
السابقني بريس أورتفو وكلود غيون،
بـمـعـلــومــات مـسـبـقــة ع ــن الـتـحـقـيـقــات
القضائية الـتــي تستهدفهم فــي عــدد
م ــن ق ـضــايــا ال ـف ـســاد امل ــال ــي وال ـت ـهــرب
الضريبي.
من بني عمليات التنصت التي أثارت
ف ـ ـضـ ــول املـ ـحـ ـقـ ـق ــن ،ع ـم ـل ـي ــة ت ـع ـل ـقــت
بـتـنـصــت ج ـهــاز األمـ ــن الــداخ ـلــي على
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـه ــات ـف ـي ــة ألحـ ـ ــد رجـ ــال
الشرطة (الـســريــة) ،طــوال عشرة أيــام،
ف ـ ــي شـ ـه ــر حـ ــزيـ ــران/يـ ــون ـ ـيـ ــو ،2011
لـيـتــوقــف الـتـنـصــت بـعــد ذل ــك مــن دون
أن ي ـف ـضــي إلـ ــى أي تـحـقـيــق م ــع ذلــك
ال ـشــرطــي أو تــوج ـيــه أي ات ـه ــام إل ـيــه،
مــا جعل «امل ـبــرر اإلداري» ال ــذي ّ
قدمه
س ـ ـكـ ــوارس ـ ـي ـ ـنـ ــي ،ح ـ ــن أم ـ ـ ــر ب ـع ـم ـل ـيــة
التنصت ،يـبــدو مشبوهًا للمحققني:
«إفشاء أسرار حساسة».
للدفاع عن نفسه ،اضطر سكوارسيني
إلى أن يكشف أن تلك العملية اندرجت
ضـمــن ال ـت ـصــدي ل ــ»ن ـشــاط م ـعــاد» من
قبل املــوســاد ،وأن «الشرطي» املذكور
لــم يكن الــوحـيــد ال ــذي جــرى التنصت
ع ـل ــى م ـك ــامل ــات ــه ال ـه ــات ـف ـي ــة ،ب ــل كــانــت
هناك مجموعة أخــرى تضم عــددًا من
املحققني الــذيــن ينتمون مثل زميلهم
إل ـ ــى «ف ــرق ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات وال ـت ـح ــري ــات
املتخصصة» ،التي كانت تابعة آنذاك
ل ـل ـم ــدي ــري ــة امل ــرك ــزي ــة ل ــاس ـت ـخ ـب ــارات
ال ـعــامــة ُ(دم ـج ــت الح ـقــا بـجـهــاز األم ــن
الــداخـلــي ،ضمن إع ــادة هيكلة أجهزة
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـفــرن ـس ـيــة) .واسـتـمــر
التنصت بالنسبة إل ــى بـعــض هــؤالء
إلى صيف .2012
ووف ـقــا لـتـســريـبــات نـشــرتـهــا صحيفة
«لوموند» ،ظهر أمــس ،إثر تفجر هذه
الفضيحة ،فإن اعترافات سكوارسيني
ف ــي م ـحــاضــر الـتـحـقـيـقــات الـقـضــائـيــة
التي أجريت معه ،في أيلول املاضي،
كـشـفــت أن امل ــوس ــاد اسـتـقـطــب ه ــؤالء
امل ـح ـق ـق ــن ال ـت ــاب ـع ــن ل ــاس ـت ـخ ـب ــارات
ال ـعــامــة الـفــرنـسـيــة ضـمــن عـمـلـيــة كــان
الـ ـه ــدف م ـن ـهــا اخ ـ ـتـ ــراق جـ ـه ــاز األم ــن
الــداخـلــي الفرنسي إلكترونيًا ،بهدف
االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات ال ـج ـهــاز
املتعلقة بمكافحة التجسس ،وبالتالي
وض ــع ال ـيــد عـلــى أسـ ــرار كــافــة أجـهــزة

االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـت ــي ي ــرص ــد الـجـهــاز
الفرنسي نشاطاتها ومخططاتها.
وف ـقــا لـلـمـحــاضــر نـفـسـهــا ،فـقــد أشــرف
ع ـلــى ال ـع ـم ـل ـيــة م ـل ـح ـقــان ي ـع ـمــان في
الـ ـسـ ـف ــارة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي ب ــاري ــس،
ُوصفا بأنهما «ينتميان إلى املوساد
أو م ـق ــرب ــان ج ـ ـدًا مـ ـن ــه» ،إض ــاف ــة إل ــى
ُّ
ُ
رجــل أع ـمــال ،لــم تكشف هــويـتــه ،كلف
إنـ ـ ـش ـ ــاء ش ـ ــرك ـ ــة مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ب ـب ـيــع
األجهزة اإللكترونية وأدوات التنصت
وامل ــراقـ ـب ــة .أمـ ــا رج ـ ــال االس ـت ـخ ـب ــارات
الفرنسية الذين استقطبهم املوساد،
فقد توزعت أدوارهــم كاآلتي :بعضهم
ُ ّ
ك ــل ــف ت ــزوي ــد اإلســرائ ـي ـل ـيــن بــوثــائــق
سـ ــريـ ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ـط ـب ـي ـع ــة األج ـ ـهـ ــزة
اإللكترونية التي يعتزم جهاز األمــن
ال ــداخ ـل ــي ال ـفــرن ـســي اق ـت ـنــاء هــا ،حتى
ت ـت ـم ـكــن ش ــرك ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات ال ـتــي
أسـسـهــا امل ــوس ــاد ،عـبــر رج ــل األع ـمــال
املـ ــذكـ ــور ،م ــن ت ـقــديــم ع ـ ــروض مـغــريــة
ل ـل ـج ـهــاز ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن.
أمــا البعض اآلخ ــر مــن ه ــؤالء العمالء
الفرنسيني ،فقد كانت مهمتهم العمل
على التأثير في أصحاب القرار داخل
الجهاز الفرنسي ،إلقناعهم بالتزود

باألجهزة اإللكترونية من تلك الشركة
الوهمية التابعة للموساد.
ووفقًا العترافات برنار سكوارسيني،
فـ ـ ــإن ال ـت ـن ـص ــت عـ ـل ــى هـ ــواتـ ــف رجـ ــال
الـ ـش ــرط ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــن امل ـس ـت ـق ـط ـبــن
مـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف أن
ال ـ ـهـ ــدف ك ـ ــان تـ ــزويـ ــد االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات

جرى التستر على
العملية اإلسرائيلية منذ عام
 2011خالفًا لألعراف
ُ
الفرنسية بــأجـهــزة إلكترونية زرعــت
فـ ـيـ ـه ــا «أح ـ ـص ـ ـنـ ــة طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروادة» ت ـس ـمــح
لإلسرائيليني بالوصول ،عن ُبعد ،إلى
ك ــل أسـ ــرار ج ـهــاز مـكــافـحــة التجسس
الفرنسية.
الـ ــافـ ــت أن ال ـق ـض ـي ــة جـ ـ ــرى ال ـت ـس ـتــر
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ـن ـ ــذ عـ ـ ـ ـ ــام  ،2011خ ــاف ــا
لــأعــراف الدبلوماسية التي تقتضي
ع ـن ــد انـ ـكـ ـش ــاف م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـف ـضــائــح
املتعلقة بالتجسس ،استدعاء سفير

ُ
تعتبر «قضية سكوارسيني» واحدة من الفضائح الكثيرة التي طاولت المقربين من ساركوزي (أ ف ب)

الـ ــدولـ ــة امل ـع ـن ـي ــة ل ــاح ـت ـج ــاج ،وط ــرد
الدبلوماسيني املتورطني في العملية.
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ملـ ـ ــا نـ ـق ـلـ ـت ــه «لـ ـ ــومـ ـ ــونـ ـ ــد» عــن
م ـحــاضــر اس ـت ـج ــواب س ـكــوارس ـي ـنــي،
فإن انكشاف عملية املوساد تلك أدى
إل ــى «ش ـطــب ع ــدد م ــن رجـ ــال الـشــرطــة
(الـ ـس ــري ــة) ال ـفــرن ـس ـيــن م ــن ال ـخ ــدم ــة،
بـعــد ث ـبــوت تــورط ـهــم ،ومـتــابـعــة رجــل
األعـمــال صاحب شركة اإللكترونيات
املـشـبــوهــة (قـضــائـيــا) ،وتــوجـيــه إنــذار
ش ــدي ــد ال ـل ـه ـجــة إلـ ــى الــدب ـلــومــاسـ َّـيــن
اإلسرائيليني اللذين أدارا العملية».
ً
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف سـ ـ ـك ـ ــوارسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ق ـ ــائ ـ ــا:
«ق ـب ــل أش ـه ــر قـلـيـلــة ،ص ــادف ــت م ـجــددًا
الــدبـلــومــاسـ َّـيــن اإلســرائـيـلـيــن اللذين
انتقال اآلن إلــى القطاع الـخــاص» ،في
تـلـمـيــح واضـ ــح إل ــى أن ـه ـمــا ل ــم ُي ـطــردا
مـ ــن ف ــرنـ ـس ــا ،وال ي ـ ـ ـ ــزاالن يـ ـم ــارس ــان
نـ ـش ــاط ــاتـ ـهـ ـم ــا الـ ـتـ ـجـ ـسـ ـسـ ـي ــة ،ب ــرغ ــم
انكشافهما لالستخبارات الفرنسية.
سكوارسيني كشف أيضًا عن مؤشر
آخ ـ ــر يـ ـن ـ ّـم ع ــن «امل ـع ــام ـل ــة ال ـخ ــاص ــة»
التي تحظى بها استخبارات الدولة
العبرية في مفاصل السلطة الفرنسية.
فـعـنــد س ــؤال ــه م ــن ق ـبــل امل ـح ـق ـقــن :ما
دام األمـ ــر يـتـعـلــق ب ــامل ــوس ــاد ،فـلـمــاذا
أوردت ـ ــم ف ــي اس ـت ـمــارة امل ـب ــرر اإلداري
إلخـ ـض ــاع رج ـ ــال ال ـش ــرط ــة (ال ـس ــري ــة)
املــذكــوريــن للتنصت الـهــاتـفــي بأنهم
متهمون بالتخابر مــع أجـهــزة األمــن
الجزائرية؟ ّ
رد املــديــر السابق لجهاز
األم ــن الــداخـلــي الفرنسي بــأن الهدف
كان التمويه على األمــر ،لضمان عدم
تسريب املعلومة لـلـمــوســاد ،مضيفًا
أن تلك االسـتـمــارة اإلداري ــة تـمـ ّـر على
أكثر من مصلحة استخبارية ووزارية
(م ــن املــديــرة الـعــامــة لــأمــن الــداخـلــي،
تنتقل االستمارة إلى املديرية املركزية
ل ـل ـش ــرط ــة ،وم ـن ـه ــا إلـ ــى دي ـ ـ ــوان وزي ــر
الداخلية ،ثم ديــوان رئيس الحكومة،
ً
وصوال إلى اللجنة الوطنية للتنصت
األم ـنــي) .مــا يعني أن جـهــاز مكافحة
ال ـ ـت ـ ـج ـ ـسـ ــس ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ي ـ ـ ـعـ ـ ــرف أن
للموساد أعينًا مــزروعــة فــي كــل تلك
املصالح ،التي تشكل مفاصل حساسة
فــي هيكلية الـسـلـطــة الـفــرنـسـيــة ،وأن
ت ـل ــك األع ـ ـ ــن ك ــان ــت سـ ـتـ ـق ــوم ،ح ـت ـمــا،
بتسريب املعلومة لإلسرائيليني ،لو
ورد اسم املوساد في استمارات طلب
التنصت.

ألمانيا

حزب ميركل يوافق على شتاينماير رئيسًا
وزير الخارجية األملاني فرانك فالتر شتاينماير،
الــذي وصف الرئيس األميركي املنتخب دونالد
ترامب بأنه «واعــظ الكراهية» ،سيصبح رئيسًا
ألملانيا .الوجه الدبلوماسي املعروف في العالم،
وصــاحــب املـقــاربــة املعتدلة تـجــاه مــوسـكــو ،نال
أمس موافقة االئتالف الحكومي ليصبح رسميًا
املرشح األول لرئاسة الجمهورية ،هــذا املنصب
الفخري الذي ّ
يعول عليه حماية القيم التي قامت
عليها أملانيا.
وبعد أشهر من االنقسام ،رفع حزب املستشارة
األملـ ــان ـ ـيـ ــة ،أن ـج ـي ــا مـ ـي ــرك ــل ،ال ـح ـظ ــر عـ ــن اس ــم
شتاينماير ،ليسميه االئتالف ّ
املكون من «االتحاد
امل ـس ـي ـح ــي ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» (ح ـ ــزب م ـي ــرك ــل)،
و«االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ـ ــذي يـنـتـمــي
إلـيــه شتاينماير ،و«ح ــزب االت ـحــاد االجتماعي
املسيحي البافاري» ،الرئيس املقبل للبالد خلفًا
ليواكيم غوك الذي يتمتع شتاينماير بالكثير من

صفاته ،أبــرزهــا القبول الــواســع من الــرأي العام.
ومن املتوقع أن يخلف شتاينماير في الخارجية
رئيس البرملان األوروبي ،مارتن شولتز.
داخ ـل ـي ــا ،ك ــان ال ـت ــواف ــق ع ـلــى اس ــم شـتــايـنـمــايــر
ض ــروري ــا ،إذ إن التقليد الـسـيــاســي فــي أملانيا
يـ ـف ــرض ع ـل ــى االئـ ـ ـت ـ ــاف الـ ـح ــاك ــم أن ي ـسـ ّـمــي
رئيسًا ينال القبول ،ويعمل بشكل حيادي عن
االنقسامات الحزبية .وهــذا املبدأ في السياسة
األملــان ـيــة عــرقــل ،فــي األش ـهــر املــاض ـيــة ،تسمية
ّ
شتاينماير ،إذ إن ميركل كانت تفضل اسمًا
غير منحاز سياسيًا.
لكن إص ــرار «االجـتـمــاعــي الــديـمــوقــراطــي» على
شتاينماير ،وعــدم رغبة املستشارة فــي مزيد
من املماطلة مع اقتراب استحقاق انتخابي نيابي
الـخــريــف املـقـبــل ،لــم يـتــرك لـهــا أي خـيــار ســوى
املوافقة على وزير خارجيتها منذ عام .2013
ّ
ويرجح أن رئاسة شتاينماير ( 60عامًا) تمثل

خيارًا سياسيًا يواكب التبدالت الحاصلة على
الـســاحــة الــدول ـيــة ،خــاصــة أن ــه مــن الشخصيات
الـسـيــاسـيــة األك ـث ــر شـعـبـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ،تـمــامــا
مثل غــوك الــذي أعلن في حــزيــران املاضي عدم
ّ
ترشحه ملــدة رئاسية ثانية بسبب تقدم سنه.

ّ
يشجع شتاينماير حوا ًرًا
وسالمًا مع روسيا بدال من
الحرب والعقوبات
وتنتهي مدة رئاسة غوك الحالية في آذار ،2017
وسينتخب شتاينماير قبل ذلك في  12شباط،
مــن قـبــل أع ـضــاء ال ـبــرملــان ومـمـثـلــي الـحـكــومــات
الـ ـف ــدرالـ ـي ــة الـ ـس ــت عـ ـش ــرة فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد .ت ــاري ــخ
شـتــايـنـمــايــر الـسـيــاســي ودوره ف ــي الـخــارجـيــة
يجعالن منه أيـضــا مرشحًا مثاليًا للمنصب.

ّ
ّ
وقد صعد شتاينماير السلم السياسي في ظل
معلمه ،املستشار الـســابــق غـيــرهــارد ش ــرودر.
وساهم أيضًا في تنفيذ العديد من اإلصالحات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي يــرف ـض ـهــا ال ـي ـس ــار ،لكنها
مرغوبة من كثيرين ،على اعتبار أنها ّأسست
القتصاد أملاني قوي وصحي.
وم ـ ـثـ ــل شـ ـ ـ ـ ــرودر صـ ــديـ ــق ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
فالديمير بوتني ،يشجع شتاينماير مقاربة أقل
ً
ح ــدة تـجــاه روس ـيــا .وعـلــى الــرغــم مــن أن برلني
دعـمــت الـعـقــوبــات ضــد موسكو قبيل انضمام
ال ـقــرم إل ــى روس ـي ــا ،ف ـ ّ
ـإن شـتــايـنـمــايــر ،بصفته
وزي ـرًا للخارجية ،دعــم دائـمــا ثقافة الـحــوار مع
الروس وأمل تخفيف التوتر مع الكرملن .وخالل
العام املاضي ،عمل على الدعوة الدائمة إلى وقف
إط ــاق ال ـنــار فــي ســوريــا ،مـتـحــاورًا مــع كــل من
الروس واألميركيني ،لكن جهوده فشلت.
(األخبار)

الثالثاء  15تشرين الثاني  2016العدد 3034

رفض فلسطيني لمشروع قرار منع رفع األذان

ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  1457وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 9 :ـ ـ  14ـ ـ  19ـ ـ  26ـ ـ  33ـ ـ 41
الرقم اإلضافي11 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
147,314,185
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة1 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة147,314,185 :

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 69,036,930ل ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 29 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,380,584 :ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 69,036,930ل .ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 1,407 :ل.ل.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 49,067 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

ـ ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 163,352,000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 20.419 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولة
للسحب املقبل 3,666,098,768 :ل .ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل :ل.ل.

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد رقم 94602
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح94602 :

¶ الجائزة االولى

ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل .ل.
ـ ـ عدد األوراق الرابحة1 :
ـ ـ الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة75,000,000 :
ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.4602 :

ـ ـ الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم 602 :ل.ل.

ـ ـ الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.

ـ ـ الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.

نتائج يومية

إلعالناتكم
في صفحة ّ
المبوب والوفيات

وصل رمضان شلح
إلى القاهرة حيث
سيبحث موضوع
معبر رفح

11 41 33 26 19 14 9

جرى مساء أمس سحب»يومية «رقم 209
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة515 :
• يومية أربعة4294 :
• يومية خمسة 18451:
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أبعاد دينية تنذر املنطقة بحرب دينية
من خالل املساس باملعتقدات ووسائل
التعبير كما كفلتها الشرائع السماوية
والـ ـق ــوان ــن ال ــدولـ ـي ــة» .ونـ ـ ــددت بـلــديــة
مدينة الناصرة املحتلة بالقرار ،قائلة
إن «أهل الناصرة جميعا من املسلمني
وامل ـس ـي ـح ـي ــن ع ـل ــى ق ـل ــب رج ـ ــل واحـ ــد
ينددون بهذا القرار الخطير».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد عـ ـض ــو ال ـك ـن ـي ـس ــت
اإلســرائـيـلــي ورئـيــس القائمة العربية
املـ ــوحـ ــدة ،أي ـم ــن عـ ـ ــودة ،أن الـ ـق ــرار من
«آخــر سلسلة مــن القوانني العنصرية
التي تسعى إلى خلق جو من الكراهية
والتحريض ضد الجمهور العربي».

نتائج اللوتو اللبناني

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.02 :

العالم

◄ وفيات ►

تقرير

تتوالى ردود األفعال الفلسطينية على
موافقة حكومة العدو اإلسرائيلية على
مشروعي قانون ،أحدهما يشرع البؤر
االسـتـيـطــانـيــة الـعـشــوائـيــة ،فيما يحد
الثاني من استخدام املساجد ملكبرات
الصوت في أراضي .١٩٤٨
وح ـ ـ ـ ـ ــذر املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم الـ ــرئـ ــاسـ ــة
الفلسطينية ،نبيل أبــو ردي ـنــة ،مــن أن
تـلــك اإلج ـ ـ ــراءات «سـتـجــر املـنـطـقــة إلــى
ك ـ ـ ـ ــوارث ...وهـ ــي م ــرف ــوض ــة بــال ـكــامــل»،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة
«سـتـتــوجــه إل ــى مجلس األم ــن الــدولــي
وإل ـ ــى ك ــل امل ــؤس ـس ــات ال ــدول ـي ــة لــوقــف
اإلجراءات اإلسرائيلية التصعيدية».
من جهتها ،قالت إدارة أوقــاف القدس
وشؤون املسجد األقصى إن «قرار منع
رفع األذان أو خفض الصوت فيه يمثل
حربا على اإلسالم واملسلمني» ،مشيرة
الــى أن «مـثــل هــذه امل ـحــاوالت تــؤكــد أن
حـكــومــة االح ـتــال اإلســرائـيـلــي تسعى
لتكريس يهودية الدولة وطمس كل ما
هو عربي إسالمي في بيت املقدس».
ك ــذل ــك ،رأى وزيـ ــر األوقـ ـ ــاف وال ـش ــؤون
ال ــدي ـن ـي ــة ف ــي ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
ي ــوس ــف أدع ـ ـيـ ــس ،أن «امل ــوافـ ـق ــة عـلــى
م ـش ــروع ال ـقــانــون تـعـبــر ع ــن عنصرية
تجاوزت األبعاد السياسية لتصل إلى
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في سياق آخــر ،أعلنت حركة «الجهاد
اإلس ــام ــي ف ــي ف ـل ـس ـطــن» ،أن أمـيـنـهــا
الـعــام ،رمضان شلح ،وصــل أمــس ،إلى
الـ ـق ــاه ــرة ل ـل ـق ــاء م ـس ــؤول ــن م ـصــريــن.
وقـ ــالـ ــت الـ ـح ــرك ــة إن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة جـ ــاءت
«بدعوة من السلطات املصرية ملناقشة

تطورات الوضع الفلسطيني والعالقة
مع الشقيقة مصر» .وأكدت أن موضوع
معبر رف ــح وتسهيل حــركــة املــواطـنــن
فــي ق ـطــاع غ ــزة يـتـصــدر ج ــدول أعـمــال
الزيارة.
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب)

03/662991

استراحة
2438 sudoku
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أفقيا

 -1دولة آسيوية – عبودية –  -2سياسي روسي راحل من رجال الثورة – قطع من
وواش – راية
الثوب –  -3باليا وتجارب – مسألة أو مشكلة أو دعــوى –  -4ثرثار
ٍ
وبيرق –  -5سياسي ورئيس جمهورية إندونيسي راحل حكم بالده بيد من حديد
ّ
متعلم – بريق وملعان –
على مدى  32عامًا – مرتفع من األرض –  -6جاهل وغير
ّ -7
تهيأ للحملة في الحرب – باطن الكتف – ثبت في موضعه –  -8مدينة فرنسية
ُ
– طبيب –  -9إستعمل مــن الـثـيــاب وغـيــرهــا مــا يفتخر بــه – الـخـنــدق املـحـفــور في
األرض –  -10من سهول لبنان ومن أكثر األراضي الخصبة يجري فيها أكبر نهرين
الليطاني والعاصي

عموديًا
ّ
 -1عاصمة الباراغواي –  -2سحق ودق وفـ ّـت – رخو باألجنبية – مدينة تونسية
ظرف بمعنى
–  -3ماركة آالت موسيقية – غربل الدقيق –  -4مدينة تونسية – -5
ّ
وسط – شك وظن – للتعريف –  -6حرف نصب – ّ
ألح عليه باملسألة أو وبخ بالكالم
ّ
– تلميذ مدرسة –  -7أفئدة – هرس ودق أشد الدق –  -8عملية تحويل الطعام في
املعدة – بلدة لبنانية بقضاء صور –  -9إلهي وخالقي – ذكر املاعز – إله الشمس
ّ
املصريي أقدم هياكله في هليوبوليس أو عني شمس –  -10مسجد في القدس
عند
ّ
ّ
صلى ُعمر بن الخطاب وهو من روائــع فن البناء
شيده عبد امللك بن مــروان حيث
والزخرفة اإلسالميني

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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

أفقيا
ُ ُ
وب – ملف – ّ -4
 -1صفارة الخطر –  -2دهوك – ديجون –  -3رد – ّ
عدونا – ا ا –  -5الم – النلنل
ّ
تنور –  -9ان – فمه – أما –  -10مجلس ّ
–  -6الرازي – ّ -7
النواب
سمان – هر – رع –  -8لبنان –
عموديًا
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مشاهير 2438

حلول الشبكة السابقة

ّ
 -1صدر اإلسالم –  -2فهد – املبنج –  -3او – عمران –  -4ركود – أنافس –  -5بواز – نما – -6
ّ
إد – نليه – هل –  -7ليمان – رت –  -8خجل – لي – ناو –  -9طوفان – روما –  -10رن – اإلعراب

حل الشبكة 2437

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتب وباحث فلسطيني ( )2010-1941ودكتور في التاريخ .له العديد
مــن املــؤلـفــات أشـهــرهــا كتابه «اإلس ــام فــي قفص اإلت ـه ــام»ّ .
درس مــادة
التاريخ في جامعات دمشق
 = 3+1+5+6من الطيور الكاسرة ■  = 9+2+4+8أحصنة ■ = 11+10+7
مصيبة وحلول الشر

حل الشبكة الماضية :جولييت بينوش
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لشراء عدادات إلكترونية
ل ـ ـ ـ ــزوم امل ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،م ــوض ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د12058/
تاريخ  ،2015/11/9قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2016/12/2عند نهاية ال ــدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/11/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2216
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسعار لتنفيذ مشروع اشغال إنارة عامة
في بلدة تنورين ـ ـ قضاء البترون.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2016/12/14
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا ألحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2253
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسعار لتنفيذ مشروع أشغال إنارة عامة
في قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2016/12/15
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا ألحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2256
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسعار لتنفيذ مشروع اشغال إنارة عامة
في قضاء طرابلس.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الخميس الواقع في .2016/12/22
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا ألحكام

امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2259
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسعار لتنفيذ مشروع أشغال إنارة عامة
في قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2016/12/21
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا ألحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2262
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسـ ـع ــار م ــع تـخـفـيــض مـ ــدة االع ـ ــان الــى
ً
خمسة ايام عمال بموافقة معالي الوزير
ب ـت ــاري ــخ  2016/11/9لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع
أشغال إنارة عامة على الطاقة الشمسية
في بلدة بشمزين ـ ـ قضاء الكورة.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2016/12/8
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا ألحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2264
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسـ ـع ــار م ــع تـخـفـيــض مـ ــدة االع ـ ــان الــى
ً
خمسة ايام عمال بموافقة معالي الوزير
ب ـت ــاري ــخ  2016/11/9لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع
أشغال إنارة عامة على الطاقة الشمسية
إلنارة ثكنة وسام الحسن ـ ـ ضبية ـ ـ قضاء
املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الجمعة الواقع في .2016/12/9
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا ألحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
وامل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة فـقــط

لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2265
إعالن بيع باملعاملة 2016/877
محكمة تنفيذ عقود ّ
السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2016/11/28الـســاعــة  3:00بـعــد الظهر
س ـ ـيـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه انـ ـ ـط ـ ــوان م ـي ـشــال
نــاصـيــف مــاركــة ايـنـفـنـتــي  FX45مــوديــل
 2005رقـ ــم /163845/ج الـخـصــوصـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد املـ ـص ــرف ــي ش.م.ل .وك ـي ـل ـتــه
املـحــامـيــة سـحــر ول ـيــد فــرنـسـيــس الـبــالــغ
 $/14.516.87/ع ــدا ال ـلــواحــق واملخمنة
ب ـم ـب ـل ــغ  $/8712/وامل ـ ـطـ ــروحـ ــة بـسـعــر
 $/7000/أو م ـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية وأن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/1.633.000/ل.ل ،.فعلى الراغب بالشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد امل ـ ـحـ ــدد إل ـ ــى مـ ــرآب
سيرياك في بيروت الكرنتينا مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2011/318
محكمة تنفيذ عقود ّ
السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـ ـبـ ــاع بـ ـ ــاملـ ـ ــزاد الـ ـعـ ـلـ ـن ــي ن ـ ـهـ ــار االثـ ـن ــن
فـ ــي  2016/11/28الـ ـس ــاع ــة  2:00بـعــد
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ح ـســن علي
الشميساني مــاركــة ب ام ف ب ام ف CI
 330مـ ــوديـ ــل  2001رقـ ـ ــم /168339/و
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل.
وك ـي ـل ــه املـ ـح ــام ــي رام ـ ــي ب ــاس ـي ــل ال ـبــالــغ
 $/12.092.86/ع ــدا ال ـلــواحــق واملخمنة
ب ـم ـب ـل ــغ  $/7380/وامل ـ ـطـ ــروحـ ــة ل ـل ـمــرة
السادسة بسعر  $/1500/أو ما يعادلها
بالعملة الوطنية وأن رسوم امليكانيك قد
بلغت /2900000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلــى مــرآب البنك  BLCفي بيروت
مقابل نقابة املحامني مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة ألمن الدولة ترغب في
إجراء مناقصة عمومية لتحقيق إطارات
وركائم وذلك على أساس السعر األدنى.
فعلى الــراغـبــن بــاالشـتــراك فــي املناقصة
العمومية الحضور إلى قسم التلزيم في
املديرية العامة املذكورة ـ ـ محلة سبينس
ـ ـ لــإطــاع عـلــى دفـتــر ال ـشــروط الخاصة
وتقديم طلباتهم وذلك اعتبارًا من تاريخ
نشر هــذا اإلع ــان ولغاية الساعة 12.00
من تاريخ .2016/11/24
إن جلسة فض العروض تجري في مبنى
املديرية العامة الساعة  10.00من تاريخ
.2016/11/25
اللواء جورج قرعة
املدير العام ألمن الدولة
التكليف 2247
تصحيح خطأ
في إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/874
ورد خـطــأ فــي إع ــان الـبـيــع ال ـص ــادر عن
دائـ ــرة تنفيذ امل ــن بــاملـعــامـلــة التنفيذية
رقم  2015/874املنفذ بنك بيروت ش.م.ل.
واملنفذ عليه نقوال ميشال رزق املنشور
في جريدة األخبار العدد  /3026/تاريخ
.2016/11/5
الخطأ :ان املنفذ عليه هــو :نقوال ميشال

رزف.
الصواب :ان املنفذ عليه هو :نقوال ميشال
رزق.
فاقتضى التصويب
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
زياد داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة2015/261 :
املنفذ :جمال ترست بنك ش.م.ل.
وكيله املحامي أحمد وهبة
املنفذ عليه :نايف ديب امللط ـ ـ بعلبك
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :ثــاثــة
سندات ديــن وعقد فتح الحساب وكتاب
العقد العام وموثقة بعقد تأمني وشهادة
ال ـت ــأم ــن ال ـب ــال ــغ ل ـغــايــة  2015/7/29ما
قيمته  /157236250/ليرة لبنانية عدا
الـفــوائــد واملـلـحـقــات علمًا ان أصــل الدين
هو مبلغ  /150500000/ليرة لبنانية.
تاريخ التنفيذ2015/8/19 :
تاريخ تبليغ االنذار والحجز2015/8/27 :
و 2015/10/9
تاريخ قرار الحجز2015/9/23 :
تاريخ تسجيله2015/9/28 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/11/7 :
تاريخ تسجيله2015/11/25 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
ً
أوال /2400/ :سهم بالعقار رقم /1411/
بعلبك ـ ـ أميري محلة دوارة قناة ايعات ـ ـ
العقار مسيج بأعمدة حديدية واسمنتية
وشريط شائك ويوجد عليه بناء مؤلف
من غرفة ومطبخ وحمام وشرفة بمساحة
 /50/م 2كما يوجد  /60/شجرة مثمرة
متنوعة بعمر عشر سنوات وبئر ارتوازي
بعمق  /150/متر وهو مجهز بقوة انش
وربع.
ـ ـ مساحته /4535/ :م2
ـ ـ ـ ـ ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ق ـنــاة م ـيــاه عــامــة
وخـلـفـهــا طــريــق ع ــام وش ــرق ــا طــريــق عــام
ً
وش ـمــاال طــريــق عــام وجـنــوبــا الـعـقــار رقم
./141/
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :ي ــوم ــي /3475/
تــاريــخ  2012/10/30ان ـش ــاءات واضــافــة
ان ـش ــاءات قطعة ارض ضمنها بـنــاء من
االسـمـنــت املـسـلــح طــابــق ارض ــي يحتوي
على غرفة نوم وشرفة بموجب التكليف
الفني  2012/1270بملفه .حق انتفاع او
ارت ـفــاق لـهــذا الـعـقــار االسـتـفــادة مــن مياه
رأس العني بواسطة قناة الربع الشمالي
املتصلة بقناة ايعات.
ـ ـ يومي  /997/تاريخ  2013/3/28تأمني
على كامل العقار درجة اولى بدون مزاحم
الــدائــن جـمــال تــرســت بنك ش.م.ل .املدين
نــايــف دي ــب املـلــط قيمته /300000000/
ليرة لبنانية.
تعهد املــديــن بـعــدم الـبـيــع أو الـتــأمــن أو
ال ـت ــأج ـي ــر أو ت ــرت ـي ــب أي ح ــق ع ـي ـنــي إال
بموافقة الدائن.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  /3005/ت ــاري ــخ 2015/9/28
ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي رق ــم  2015/261مـصــدر
الحجز دائرة تنفيذ بعلبك الحاجز جمال
ترست بنك ش.م.ل .املحجوز عليه نايف
ديــب املـلــط عــدد االسـهــم املـحـجــوز عليها
 /2400/سهم.
ـ ـ ـ ـ يــومــي  /3730/ت ــاري ــخ 2015/11/25
م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـق ــار م ـص ــدر الـحـجــز
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك رق ـ ــم 2015/261
ال ـ ـحـ ــاجـ ــز ج ـ ـمـ ــال تـ ــرسـ ــت بـ ـن ــك ش.م.ل.
واملحجوز عليه نايف ديب امللط.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ــالـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة:
/272750000/ل.ل.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
/152194500/ل.ل.
ثانيًا /600/ :سهم بالعقار رقم /1065/
بـعـلـبــك ـ ـ ـ ـ أم ـي ــري مـحـلــة الــزلــومــة الـعـقــار
ع ـبــارة عــن أرض زراع ـي ــة ال يــوجــد عليه
انشاءات أو أغراس.
ـ ـ مساحته/9168/ :م2
ـ ـ يحده غربًا العقار رقم  /1009/وشرقًا
ً
العقار رقــم  /1125/وشـمــاال العقار رقم
 /1010/وج ـنــوبــا ال ـع ـقــار رق ــم /1121/
ومجرى ماء عام.
ـ ـ الحقوق العينية :حــق انتفاع وارتـفــاق
ل ـهــذا ال ـع ـقــار مــرت ـفــق ب ـم ــرور م ـيــاه ال ــري
ل ـل ـع ـق ــارات رقـ ــم  1009/و 1125و 1000
و /1001مــن م ـيــاه رأس ال ـعــن بــواسـطــة
قناة ربع الشمالي.

نفس الحجز التنفيذي ومحضر وصف
العقار بالعقار رقم  /1411/بعلبك أعاله.
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــن ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة الـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة:
/45800000/ل.ل.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـعــد
التخفيض للمرة االولى/25578720/ :ل.ل.
ثــالـثــا /300/ :سهم بالعقار رقــم /422/
بعلبك أمـيــري محلة وادي خضر يوجد
ضمنه  /15/بناء.
 1ـ ـ بـنــاء مــن ث ــاث طــوابــق ارض ــي ثالثة
محالت ومطلع درج يؤدي الى االول وهو
ع ـبــارة عــن شـقـتــن سكنيتني واح ــد قيد
االن ـج ــاز ،وال ـطــابــق الـثــانــي اي ـضــا عـبــارة
عن شقتني قيد االنجاز مساحة كل طابق
 /230/م2
 2ـ ـ بـنــاء طــابــق ارض ــي بمساحة حوالي
 /300/م 2وحديقة خلفية ضمنها أشجار
مثمرة ومحلني على الطريق العام.
 3ـ ـ بـنــاء ثــالــث عـبــارة عــن سقف وأعـمــدة
قيد االنـجــاز مساحته حوالي  /250/م2
وخلفه حديقة مصونة مغروسة أشجار
مثمرة.
 4ـ ـ بناء رابع يعود الى املنفذ عليه نايف
دي ــب امل ـلــط مـســاحـتــه ح ــوال ــي  /230/م2
للطابق الــواحــد وهــو عـبــارة عــن طابقني
قيد االنجاز.
 5ـ ـ بـنــاء يـعــود للمنفذ عليه مــؤلــف من
ثالث طبقات بمساحة حوالي  /230/م2
لكل طابق.
 6ـ ـ ـ ـ ال ـب ـنــاء ال ـس ــادس مــؤلــف مــن طابقني
م ـس ــاح ــة ك ــل ط ــاب ــق  /160/م 2وي ــوج ــد
ضمنه حــديـقــة مـغــروســة اش ـجــار مثمرة
مختلفة.
 7ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـبـ ـن ــاء الـ ـس ــاب ــع عـ ـب ــارة ع ــن طــابــق
ارضـ ــي شـقــة سـكـنـيــة مـســاحـتـهــا /150/
م 2وحديقة ضمنها عريشة على سقالة
ح ــدي ــد عـ ــدد ث ــاث ــة وأعـ ـم ــدة ب ــاط ــون في
الطابق االول.
 8ـ ـ البناء الثامن مؤلف من طابقني سفلي
وأرض ــي مساحة الطابق حــوالــي /160/
م.2
 9ـ ـ البناء التاسع طابق أرضي مساحته
 /150/م 2وبجانبه كــراج أعمدة وسقف
مساحته حوالي  /12/م 2ويوجد ضمنه
بعض أشجار الزينة.
 10ـ ـ ـ ـ ـ ال ـب ـن ــاء ال ـع ــاش ــر م ــؤل ــف م ــن ث ــاث
طبقات مساحة الطابق حوالي  /150/م2
ويوجد ضمنه حديقة مزروعة بأشجار
سرو واشجار مثمرة.
 11ـ ـ الـبـنــاء ال ـحــادي عـشــر طــابــق أرضــي
م ـســاح ـتــه ح ــوال ــي  /100/م 2وبـجــانـبــه
كراج سيارة بمساحة  /35/م 2وحديقة.
 12ـ ـ الـبـنــاء الـثــانــي عـشــر طــابــق أرضــي
م ـســاح ـتــه ح ــوال ــي  /150/م 2وحــدي ـقــة
وعريشة على سقالة حديد.
 13ـ ـ البناء الثالث عشر عبارة عن شقتني
سكنيتني مساحة الواحدة حوالي /225/
م2
 14ـ ـ الرابع عشر شقة سكنية مساحتها
 /100/م 2وغـ ــرفـ ــة م ـس ـت ـق ـلــة  /20/م2
وحديقة.
 15ـ ـ بـنــاء طــابــق ارض ــي شقة مساحتها
حـ ـ ــوالـ ـ ــي  /150/م 2يـ ـعـ ـل ــوه ــا أعـ ـم ــدة
أسمنتية.
ـ ـ مساحته  /6711/م2
ـ ـ ح ــدوده :يحده غربًا طريق عــام وشرقًا
ً
ال ـع ـقــار رق ــم  /4838/وش ـم ــاال ال ـع ـقــارات
،7733 ،7727 ،7726 ،7725 ،7724 ،7723/
 /7731 ،7730 ،7729 ،7728وجنوبًا قناة
مياه عامة.
ـ ـ ـ ـ ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :تـخـطـيــط واشـ ــارات
اخ ـ ــرى ه ــذا ال ـع ـق ــار مــرت ـفــق بــالـتـخـطـيــط
املـصــدق بــاملــرســوم رقــم  /14299/تاريخ
 1949/2/7كما يوجد عليه عدة مخالفات
بناء.
ـ ـ ـ ـ يــومــي  /3716/ت ــاري ــخ 2010/11/11
ح ـجــز تـنـفـيــذي ع ـق ــاري رق ــم 2010/387
ملصلحة مؤسسة كهرباء لبنان املحجوز
عليه عماد أحمد الرفاعي.
ـ ـ نفس الحجز التنفيذي ومحضر وصف
العقار بالعقار رقم  /1411/بعلبك أعاله.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ــالـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة:
 /288785625/ل.ل.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
/161142378.75/ل.ل.
ـ ـ ـ ـ مـجـمــوع الـتـخـمــن بــالـلـيــرة اللبنانية:
 /607375625/ل.ل.
ـ ـ مجموع بــدل الـطــرح بالليرة اللبنانية
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:

الثالثاء  15تشرين الثاني  2016العدد 3034

إعالنات

 /338915598.75/ل.ل.
مـ ــوعـ ــد ج ـل ـس ــة الـ ـبـ ـي ــع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
ومكان اجرائها :نهار االربعاء الواقع في
 2017/1/25الساعة الــواحــدة ظهرًا امــام
حضرة القاضي املنفرد املدني في بعلبك
ـ ـ رئيس دائرة التنفيذ
ش ــروط الـبـيــع :الـنـفـقــات املـتــوجــب دفعها
عــاوة على الثمن طــوابــع االحــالــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
بــاملــزايــدة لــدى صـنــدوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبــدل
الـطــرح او تقديم كفالة مصرفية تضمن
هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه ف ــي خ ــال عـشــريــن يــومــا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك
عباس شبشول
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تـمــام الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة والـنـصــف
من يوم الثالثاء الواقع فيه ،2016/12/06
وذل ــك فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة
العامة لألمن العام ـ ـ املبنى املركزي رقم
 /3/الـطــابــق ال ـثــالــث ،لـتـلــزيــم حـبــر لــزوم
آالت تصوير املستندات وأجهزة الفاكس
ل ـع ــام  ،2016مـ ــوضـ ــوع دف ـت ــر ال ـش ــروط
االداري ـ ــة الـخــاصــة رق ــم  /446م ل تــاريــخ
.2016/11/10
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد ـ ـ ـ ـ شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2252
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم
الثالثاء الــواقــع فيه  ،2016/12/06وذلك
فــي قاعة املناقصات فــي املديرية العامة
لــأمــن ال ـعــام ـ ـ ـ ـ املـبـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
ّ
قرطاسية مختلفة
الطابق الثالث ،لتلزيم
ل ـع ــام  ،2016مـ ــوضـ ــوع دف ـت ــر ال ـش ــروط
االداري ـ ــة الـخــاصــة رق ــم  /445م ل تــاريــخ
.2016/11/10
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد ـ ـ ـ ـ شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2252
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف مــن
ي ــوم الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه ،2016/12/06
وذل ــك فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة

العامة لألمن العام ـ ـ املبنى املركزي رقم
 /3/الـطــابــق الـثــالــث ،لتلزيم مطبوعات
م ـخ ـت ـل ـفــة لـ ـع ــام  ،2016مـ ــوضـ ــوع دف ـتــر
الشروط االداريــة الخاصة رقم  /448م ل
تاريخ .2016/11/10
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد ـ ـ ـ ـ شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2252
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ فـ ــي ج ــوي ــا
برئاسة القاضي منال فارس باالستنابة
الـصــادرة من دائــرة تنفيذ بيروت رقمها
 2013/996وورودها تحت رقم 2014/24
لدى دائرة تنفيذ جويا لبيع اسهم املنفذ
عليه فــي الـعـقــارات رقــم  /526/و/527/
و /528/و /530/جويا.
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت ش.م.ل .وك ـي ـل ـتــه
املحامية نضال الطفيلي
املنفذ عليه :خضر احمد عيساوي
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
/15536/د.أ.
تاريخ التنفيذ2013/5/21 :
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ال ـ ـح ـ ـجـ ــز 2013/7/6 :تـ ــاريـ ــخ
تسجيله2013/8/19 :
تاريخ محضر وصف العقار2014/3/24 :
تاريخ تسجيله2014/12/9 :
الـعـقــارات املـطــروحــة للبيع /600/ :سهم
ف ــي ك ــل م ــن ال ـع ـق ــارات رق ــم  /526و/527
و /530جــويــا و /100/سـهــم فــي العقار
رقم /528جويا.
وصـ ـف ــه :ب ـن ــاء م ــؤل ــف م ــن ث ــاث ــة طــوابــق
مبني على العقارات االربعة مجتمعة.
مساحته /168/ :م 2لكل طابق
حـ ـ ــدوده :غ ــرب ــا :ط ــري ــق ع ــام ال ـس ــوق عني
الـسـفـلــى ـ ـ ـ ـ شــرقــا :ع ـقــار عــائــد ال ــى زيـنــب
ً
عكر ـ ـ شماال :طريق العقار  /525/جويا ـ ـ
جنوبًا :طريق داخلي
قيمة التخمني/35700/ :د.أ.
بدل الطرح/21420/ :د.أ.
م ــوع ــد ال ـب ـي ــع وم ـ ـكـ ــان اجـ ــرائـ ــه ال ـس ــاع ــة
الحادية عشر صباحًا من يــوم الخميس
الواقع في  2016/12/15امام رئيس دائرة
التنفيذ في جويا وعلى الراغب بالشراء
ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة أن ي ـق ــدم ب ــدل
الطرح نقدًا او بكفالة مصرفية وافية او
شيك مصرفي من احد املصارف املقبولة
الم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
جويا وعليه اتـخــاذ محل القامته ضمن
نطاق املحكمة واال اعتبر كل تبليغ له في
قلم املحكمة قانونيًا وعليه عــاوة على
ذلــك اي ــداع الثمن والــرســوم والــداللــة %5
خــال مهلة ثالثة ايــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االحــالــة واال تـعــاد املــزايــدة بالعشر
على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد جباعي
اعالن
ع ــن م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم اع ـم ــال
التنظيف في الصندوق عن العام 2017
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة مــن يــوم االثـنــن الواقع
ف ـي ــه  2016/12/05م ـنــاق ـصــة عـمــومـيــة
بـطــريـقــة ال ـظــرف املـخـتــوم لـتـلــزيــم أعـمــال
التنظيف في الصندوق عن العام .2017
يـ ـمـ ـك ــن اإلط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
باليد الى أمانة سر املديرية االدارية لقاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد

الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله ،أو يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
د .محمد كركي
التكليف 2271
اعالن
عن مناقصة عمومية لتلزيم خدمات
ال ـ ـحـ ــراسـ ــة وال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة لـ ـب ـع ــض م ــراك ــز
الصندوق عن العام 2017
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـغ ــداد ـ ـ ـ ـ كــورن ـيــش امل ــزرع ــة في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن يــوم الثالثاء
الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه  2016/12/06م ـنــاق ـصــة
عمومية بطريقة الظرف املختوم لتلزيم
خدمات الحراسة والحماية لبعض مراكز
الصندوق عن العام .2017
يـ ـمـ ـك ــن اإلط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى بــريــد امل ــدي ــري ــة االداري ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة أعاله ،أو يصل بعد املدة املحددة.
بيروت في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام
د .محمد كركي
التكليف 2272
إعالن تلزيم مشروع
ت ــأه ـي ــل خـ ـ ــزان وإن ـ ـشـ ــاء خـ ـط ــوط ت ــوزي ــع
ملياه الشرب في بلدة بعاصير في قضاء
الشوف
الساعة التاسعة مــن يــوم االثـنــن الواقع
فيه التاسع عشر مــن شهر كــانــون االول
 ،2016ت ـج ــري إدارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة واملياه ـ ـ املديرية العامة للموارد
املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تلزيم
م ـش ــروع تــأه ـيــل خـ ــزان وإنـ ـش ــاء خـطــوط
توزيع ملياه الشرب في بلدة بعاصير في
قضاء الشوف.
ـ ـ ـ ـ الـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط خـمـســة وسـتــون

مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى لتنفيذ
صـ ـفـ ـق ــات االشـ ـ ـغ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
والذين ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 2246
إعالن
استدراج عروض لشراء مصعد تعليمي
لزوم اختصاص الكهرباء الصناعية في
معهد حزرتا الفني
فـ ــي ت ـ ـمـ ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2016/12/14تجري
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني
استدراج عروض لشراء مصعد تعليمي
لزوم اختصاص الكهرباء الصناعية في
معهد حزرتا الفني ،طبقًا لدفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـط ـلــب م ــن ق ـلــم املــديــريــة
العامة املذكورة.
ت ـ ـقـ ـ ّـدم الـ ـ ـع ـ ــروض خـ ـ ــال أوق ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي إلى قلم املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني ـ ـ الدكوانة وفقًا ملا نص
عـلـيــه دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخ ــاص املــوضــوع
لـهــذه الـغــايــة عـلــى أن يـصــل الـعــرض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق ال ـيــوم امل ـحــدد الج ــراء االس ـت ــدراج
ويرفض كل عرض يقدم بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في  10تشرين الثاني 2016
املدير العام للتعليم املهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 2267
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(غرفة القاضي طارق طربيه)
ت ـن ـفــذ ال ـش ــرك ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـب ـنــك س ــوري ــا
ولبنان ش.م.ل .باملعاملة رقم 2015/806
بــوجــه ج ــورج ان ـطــون القسيس وانـطــون
مــوســى الـقـسـيــس ك ـتــاب عـقــد ع ــام وعـقــد
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تأمني وكشف حساب عدد  7وشهادة قيد
ً
تــأمــن تحصيال ملبلغ /110 126/دوالر
أميركي اضافة الى الفوائد والرسوم.
ويجري التنفيذ على العقار رقــم  1014ـ ـ
ذوق مـصـبــح ،مـســاحـتــه /598/م ،2وهــو
ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة قـطـعــة ارض
معدة للبناء مشجرة سنديان /مفرزة عن
العقار .207
وبالكشف على العقار ،تبني ان بناء يقوم
عليه مؤلف من سفلي اول دكــان سمانة
(محالت انطون القسيس) بالط موزاييك
ولــه حمام صغير واجهة ألومينيوم مع
زجاج وجرار حديد.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طـ ــابـ ــق أرضـ ـ ـ ـ ــي :أعـ ـ ـم ـ ــدة وق ـ ـسـ ــم م ـنــه
يستعمل مكتب ،بالط كسر رخام ومؤلف
من مدخل وغرفتني ومطبخ وحمام ،بالط
الـحـمــام سـيــرامـيــك ،املجلى رخ ــام رمــادي
وب ــاب املــدخــل خشب وباستعمال املنفذ
عليه.
ـ ـ طابق اول مشغول من املالك وهو كناية
عـ ــن ش ـق ــة م ــؤل ـف ــة مـ ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون
وس ـف ــرة و 3غ ــرف ن ــوم وح ـمــامــن ومـمــر
وم ـط ـبــخ و 4ش ــرف ــات ،ال ـب ــاط مــوزاي ـيــك،
املجلى رخام رمادي.
ـ ـ الطابق الثاني نفس مواصفات الطابق
االول غير ان البالط الرئيسي رخام.
ـ ـ الطابق الثالث والــرابــع قيد االنشاء ما
زال على حجر الخفان.
تاريخ قرار الحجز 2015/10/13 :وتاريخ
تسجيله.2015/10/15 :
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم  1014ـ ـ ـ ـ ذوق
مصبح  /1 299 710/دوالر أميركي وبدل
طرحه بعد التخفيض:
 /701843.4/دوالر أميركي او ما يعادله
بالعملة الوطنية.
يـجــري الـبـيــع بـيــوم االرب ـع ــاء الــواقــع فيه
 2017/1/11الـســاعــة  12ظـهـرًا فــي قاعة
محكمة كسروان.
للراغب بالشراء ،دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم المــر حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان أو ت ـقــديــم كـفــالــة
وافـ ـي ــة م ــن احـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة مــن
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة،
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
كما وعليه االطــاع على قيود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشيان
ALAM MIAH
KAMRUL
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـهـ ـم ــا ،الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنهما شيئًا االتـصــال على الرقم
71/279193

غادرت العاملة
FANTANESH HASSEN WORKU
م ـ ــن ع ـ ـنـ ــد مـ ـ ـخ ـ ــدومـ ـ ـه ـ ــا ،الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء م ـمــن
يـعــرف عنها شيئًا االت ـصــال عـلــى الــرقــم
03/088385
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMMAD POLASH
م ــن ع ـنــد م ـخــدومــه سـلـيــم ع ـلــي فــرحــات،
في منطقة البقاع الغربي-يحمر ،الرجاء
ممن يعرف عنه شيئًا االتصال على الرقم
03/285284
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رياضة

الكرة العالمية

حرب مملكتي الكرة بين إنكلترا وإسبانيا
ال يمكن اعتبار مباراة انكلترا واسبانيا الليلة
مجرد مـبــاراة وديــة ،فهي تحمل ابعادًا
اكثر بكثير مما يعتقد البعض .هي صراع
بين مملكتين كبيرتين في عالم الكرة،
احداهما بسطت سيطرتها منذ سنوات
مجد ضائع منذ
عدة ،واخرى تبحث عن ٍ
زمن طويل
ٍ
شربل ّ
كريم
انكلترا لها اهدافها ،واسبانيا لها
اهــدافـهــا ،والـفــوز مطلب االثنتني ملا
ّ
متفرعة
يـحـمــل مــن اهـمـيــة مـعـنــويــة
ال ترتبط باملنتخبني تـحــديـدًا فقط
بل بالكرتني االنكليزية واالسبانية
على نحو عام.
ـراع ل ــم يكن
ـ
ـ
ـ
ص
ـن
ـ
ع
ـا
ـ
ن
وال ـح ــدي ــث ه ـ
ٍ
خفيًا على احد في االعــوام االخيرة،
وهـ ــو ع ــن ال ـب ـلــد ال ـ ــذي يـ ـق ـ ّـدم افـضــل
ـق ك ــروي فــي الـعــالــم انـطــاقــا من
طـبـ ٍ
بطولته وامتدادًا الى منتخبه .وهذه
الصفة انطبقت على نحو كبير على
اسـبــانـيــا دون س ــواه ــا ،وخـصــوصــا
ان ب ــاد "الـلـيـغــا" فــرضــت حضورها
بقوة على صعيدي املنتخبات بكافة
فئاتها واالندية في البطوالت االهم،
لتصبح انكلترا في ظلها في اماكن
كثيرة ،لكن دونها الدوري االنكليزي
املمتاز برأي الكثيرين.
فـ ـ ـ ــوز اس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا الـ ـلـ ـيـ ـل ــة سـ ـيـ ـك ـ ّـرس

ّ
تفوقت اسبانيا على انكلترا
في كل شيء حديثًا
بالنسبة الـيـهــا مـعــادلــة مهمة ج ـدًا،
وهي انها األمة االهم كرويًا .االسبان
ً
يـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــرون اص ـ ـ ـ ـ ــا وم ـ ـن ـ ــذ فـ ــوزهـ ــم
ب ـك ــأس ال ـع ــال ــم  2010بــأن ـهــم افـضــل
من انكلترا بكل شــيء .ففي "الليغا"
يشارك االرجنتيني ليونيل ميسي
والـبــرتـغــالــي كريستيانو رونــالــدو،
وفريقاهما برشلونة وريال مدريد،
اللذان يشغالن العالم في كل اسبوع،
ويلغيان كل املباريات ،مهما بلغت
اه ـم ـي ـت ـهــا ،م ــن ق ــام ــوس ك ــل مـتــابــع
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـت ــدي ــرة ،عـ ـن ــدم ــا يـ ـخ ــوض ــان
تـلــك املــوق ـعــة الـشـهـيــرة امل ـسـ ّـمــاة "إل
كالسيكو".
اس ـبــان ـيــا اي ـض ــا ك ــان ــت االف ـض ــل في
كـ ــل ش ـ ــيء ي ــرت ـب ــط بـ ــاالنـ ــديـ ــة ،اذ ال
ض ـ ـ ــرورة الن ن ــذك ــر فـ ــوز بــرش ـلــونــة
بلقب مسابقة دوري ابـطــال اوروبــا
في املوسم قبل املاضي ،ثم بقاء هذا

تتغنى اسبانيا بمواهبها المحلية التي ال تترك لها حاجة الستقدام العبين انكليز الى «الليغا» (أ ف ب)

الـلـقــب اسـبــانـيــا فــي املــوســم املــاضــي
بعد نهائي مــدريــدي صــرف حسمه
ري ــال م ــدري ــد عـلــى ح ـســاب اتلتيكو
مدريد .ومن الفرق االسبانية ايضًا
كاد يكون نصف الالعبني املرشحني
ُ
لـجــائــزة ال ـكــرة الــذهـبـيــة الـتــي تمنح
ألفـ ـض ــل الع ـ ــب ف ــي ال ـع ــال ــم س ـنــويــا،
بحيث ّ
ضمت الئحة الـ  30العبًا13 ،
من "الليغا" ،مقابل  9من "البريميير
لـ ـي ــغ" .وه ـ ــذا االم ـ ــر ل ـيــس مـسـتـغــربــا
على اعـتـبــار ان آخــر سبع نسخ من
الـ ـج ــائ ــزة ال ـق ـ ّـي ـم ــة ذهـ ـب ــت الـ ــى ب ــاد
األندلس.
املـهــم ان اسـبــانـيــا وبــرغــم ان القيمة
املـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـب ـط ــول ـت ـه ــا او ل ـع ـق ــوده ــا
االعالنية والتسويقية والتلفزيونية
تبقى اقــل مــن تلك الـتــي يرتبط بها
ال ـ ـ ــدوري االن ـك ـل ـي ــزي ،فــان ـهــا تـشـعــر
ّ
بالتفوق ايضًا على اعتبار ان ابرز
العبي منتخب "ال فوريا روخــا" هم
عـمــاد اكـبــر انــديــة "الـبــريـمـيـيــر لـيــغ"،
بينما لم تنجذب االندية االسبانية
ح ــديـ ـث ــا ال ـ ـ ــى اي الع ـ ـ ـ ـ ٍـب ان ـك ـل ـي ــزي

ّ
لضمه الى صفوفها على اعتبار ان
مــواهـبـهــا املحلية أفـضــل بكثير من
نظيرتها االنكليزية.
ّ
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،سـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــل الـ ـصـ ـح ــف
االنكليزية بعجرفة كبيرة فــي حال
يمكنها مقارنة
فــوزهــا ،ولــو انها ال
ً
م ـن ـت ـخ ـب ـهــا ً
اداء وسـ ـمـ ـع ــة ب ـن ـظ ـيــره
االسـبــانــي .االنكليز يتغنون يوميًا

بـ ـ ــأن م ــاع ـب ـه ــم ت ـح ـت ـض ــن الـ ـ ـ ــدوري
االف ـض ــل ،وي ـصـ ّـوبــون لـلـتــأكـيــد على
صحة كالمهم الى هجرة الكثير من
الـنـجــوم للفرق االسـبــانـيــة لالنتقال
وال ـ ـل ـ ـعـ ــب حـ ـت ــى فـ ـ ــي انـ ـ ــديـ ـ ــة وس ــط
الترتيب في انكلترا .ويضيفون الى
ه ــذا االم ــر نقطة مهمة اي ـضــا ،وهــي
م ـج ــيء احـ ــد اف ـض ــل م ــدرب ــي ال ـعــالــم

برنامج المباريات الدولية الودية
 الثالثاء:البحرين  -قيرغيزستان ()13,00
نيبال  -ماكاو ()13,30
كينيا  -ليبيريا ()15,00
املغرب  -توغو ()16,00
تونس  -موريتانيا ()16,00
روسيا  -رومانيا ()18,00
موزامبيق  -جنوب أفريقيا ()19,00

مالطا  -أيسلندا ()20,00
املجر  -السويد ()20,45
أوكرانيا  -صربيا ()21,00
تشيكيا  -الدنمارك ()21,30
النمسا  -سلوفاكيا ()21,45
إيطاليا  -أملانيا ()21,45
إيرلندا الشمالية  -كرواتيا ()21,45
إنكلترا  -إسبانيا ()22,00
فرنسا  -جنوب أفريقيا ()22,00

تصفيات مونديال 2018

األرجنتين تبحث عن نفق الخروج من الظلمة
ي ــدخ ــل م ـن ـت ـخــب الـ ـب ــرازي ــل مــرش ـحــا
ف ــوق ال ـعــادة الن ـتــزاع الـنـقــاط الـثــاث
مــن أرض مضيفه الـبـيــروفــي عندما
يــزوره في الجولة الثانية عشرة من
تصفيات أمـيــركــا الجنوبية املؤهلة
ملونديال روسيا .2018
ويــأمــل امل ــدرب تيتي أن يستفيد من
املعنويات املرتفعة جدًا لالعبيه الذين
ل ـق ـنــوا ال ـغــري ـمــة األزلـ ـي ــة األرج ـن ـتــن
درس ـ ــا قــاس ـيــا م ــن ال ـج ــول ــة املــاض ـيــة
بـسـحـقـهــا  ،0-3م ــا س ـمــح ل ـل ـبــرازيــل
بــاملـحــافـظــة عـلــى صــدارت ـهــا برصيد
 24نقطة ،وب ـفــارق نقطة واح ــدة عن
األوروغـ ـ ــواي الـثــانـيــة ،الـتــي ستكون
خصمتها املقبلة عندما تعود عجلة
التصفيات في آذار املقبل.
وت ـق ــدم ال ـب ــرازي ــل أداء الف ـت ــا م ـنــذ أن

ت ــول ــى ت ـي ـتــي م ـه ـمــة اإلش ـ ـ ـ ــراف عـلــى
املنتخب خلفًا لـكــارلــوس دونـغــا في
حـ ــزيـ ــران املـ ــاضـ ــي ،ح ـي ــث فـ ـ ــازت فــي
م ـب ــاري ــات ـه ــا ال ـخ ـم ــس ب ــإش ــراف ــه ول ــم
تهتز شباكها ســوى مــرة واحــدة في
هذه املباريات.
وبطبيعة الحال ستسعى األرجنتني
ج ـ ــاه ـ ــدة إل ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ت ــوازنـ ـه ــا
وتـحـقـيــق فــوزهــا األول مـنــذ الجولة
الـ ـس ــابـ ـع ــة (ت ـ ـعـ ــادلـ ــت بـ ـع ــده ــا أم ـ ــام
فـ ـن ــزوي ــا وال ـ ـب ـ ـيـ ــرو وخ ـ ـسـ ــرت أمـ ــام
ال ـبــاراغــواي وال ـب ــرازي ــل) ،لـكــن املهمة
لــن تكون سهلة بتاتًا أمــام ضيفتها
كـ ــولـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــا ،الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـت ــل املـ ــركـ ــز
الثالث لكن بـفــارق نقطتني فقط عن
"ألبيسيليستي" السادسة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،تـ ــأمـ ــل األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي

املحافظة أقله على فارق النقطة الذي
يفصلها عــن الـبــرازيــل املـتـصــدرة ،أو
اق ـت ـن ــاص ال ـ ـصـ ــدارة ف ــي حـ ــال تـعـثــر
األخيرة في ليما ،وذلــك عندما تحل
ضيفة على تشيلي.
وه ـنــا بــرنــامــج امل ـب ــاري ــات (بـتــوقـيــت
بيروت):
 الثالثاء:بوليفيا  -الباراغواي ()22,00
اإلكوادور  -فنزويال ()23,00
األرجنتني  -كولومبيا ()1,30
تشيلي  -األوروغواي ()1,30
البيرو  -البرازيل ()4,15
تصفيات الكونكاكاف
تـ ـب ــدو الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة م ـطــال ـبــة
بتعويض الخسارة التي منيت بها

على أرضها أمام املكسيك عندما تحل
ضيفة على كوستاريكا فــي الجولة
الثانية مــن ال ــدور الخامس الحاسم
ل ـت ـص ـف ـيــات الـ ـك ــونـ ـك ــاك ــاف (أم ـي ــرك ــا
الشمالية والوسطى والكاريبي).
وهنا برنامج املباريات:
 األربعاء:هـ ـ ـن ـ ــدوراس  -ت ــري ـن ـي ــداد وت ــوب ــاغ ــو
()00,05
ك ــوس ـت ــاري ـك ــا  -الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
()4,05
بنما  -املكسيك (.)4,05
مواجهة صعبة
لألرجنتين أمام
كولومبيا (أ ف ب)

االسـبــانــي جوسيب غــوارديــوال الى
ال ـب ـطــولــة االن ـك ـل ـي ــزي ــة ،لـيـنـضــم الــى
كــوكـبــة مــن نخبة املــدربــن الــذيــن لم
تتمكن "الليغا" من جمعهم معًا ،ما
يزيد من قيمة كرة انكلترا.
لكن هذه النقطة ُيفترض ان تنعكس
منطقيًا على تطوير الالعب املحلي،
وهـ ـ ــو االمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـح ـص ــل فــي
االعوام االخيرة بفعل اعتماد غالبية
املــدربــن الــوافــديــن مــن الـخــارج على
الـعـنــاصــر االجـنـبـيــة لـتـكــون العمود
الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــري لـ ـف ــرقـ ـه ــم الـ ـ ـت ـ ــي رضـ ـخ ــت
ام ــام حـكــم االس ـب ــان ف ــي الـبـطــولـتــن
االوروبـ ـيـ ـت ــن ،وب ـ ــدت ضـعـيـفــة ج ـدًا
وغير قادرة على منافسة الكبار.
الليلة ستكون هــذه امل ـبــاراة الــوديــة
عـ ـن ــوان ــا آخ ـ ــر إلح ـ ـ ــدى امل ـ ـعـ ــارك بــن
هـ ــاتـ ــن االم ـ ـت ـ ــن الـ ـلـ ـت ــن ل ــوالهـ ـم ــا
الفـ ـتـ ـق ــدن ــا املـ ـتـ ـع ــة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة فــي
منتصف ونهاية كل اسبوع ،ويبقى
ع ـل ــى امل ـن ـت ـخ ـب ــن ان ي ـن ـس ـجــا عـلــى
املـنــوال عينه ،وخصوصًا ان سمعة
بلدين بأكملهما في عهدتهما.
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سوق االنتقاالت

رعب في برشلونة :ميسي يرفض التمديد
ض ـ ّـج ــت صـ ـح ــف الـ ـع ــال ــم أمـ ـ ــس بـنـبــأ
مـ ـف ــاج ــئ تـ ـ ـ ــرك ذي ـ ــول ـ ــه عـ ـل ــى ع ـش ــاق
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ،ع ـنــدمــا كشفت
صحيفة "ماركا" أن النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي أبلغ ناديه الكاتالوني
ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي أنـ ـ ــه ال ي ــرغ ــب فــي
تجديد عقده في الوقت الحالي ،والذي
سينتهي في صيف  ،2018وذلــك على
األرج ــح بسبب وضـعــه الضريبي في
إسبانيا.
ّ
وذكرت الصحيفة أن "البرغوث" يفضل
ً
أوال إنهاء عقده الحالي مع "البرسا"،
وب ـع ــده ــا سـيـفـكــر ف ــي األمـ ـ ــر ،رغـ ــم أن
ال ـن ــادي يـثــق بــأنــه سـيـعــدل عــن ق ــراره
كما سبق أن فعل بالعودة إلى اللعب
الدولي مع منتخب بــاده ،إثر إعالنه
االع ـت ــزال عـقــب خ ـســارة بـطــولــة "كــوبــا
أميركا" األخيرة.
وأضافت الصحيفة أن ميسي تناقش
فـ ــي األم ـ ــر مـ ــع والـ ـ ـ ــده وشـ ـخ ــص آخ ــر
م ـق ـ ّـرب أث ـن ــاء ق ـضــائــه عـطـلــة الـصـيــف
في تموز املاضي ،واتفقوا على إبالغ
الـ ـن ــادي ب ـهــذا الـ ـق ــرار الـ ــذي ي ـعــود في
األســاس إلــى املشكالت الضريبية مع
ال ـس ـل ـطــات ،وات ـه ــام ال ــاع ــب بــالـتـهــرب
امل ــال ــي .وأوض ـح ــت "م ــارك ــا" أن رئيس

الـ ـن ــادي ،خــوس ـيــه م ــاري ــا بــارتــوم ـيــو،
ط ــال ــب ال ــاع ــب ب ــالـ ـت ـ ّ
ـروي وال ـت ـف ـك ـيــر
مجددًا في األمر.
وكــان ميسي ( 29عــامــا) ،أفضل العب
فـ ــي الـ ـع ــال ــم خـ ـم ــس مـ ـ ـ ــرات مـ ــن ق ـب ــل،
ق ــد ج ـ ـ ّـدد ع ـق ــده م ــع بــرش ـلــونــة لـلـمــرة

السابعة في أيار  2014بشرط جزائي
يصل إلى  250مليون يورو.
وســريـعــا ب ــدأت الـتـقــاريــر تـتـحــدث عن
ال ــوج ـه ــة امل ـح ـت ـم ـلــة مل ـي ـســي ف ــي ح ــال
رحيله عــن برشلونة ،وأبــرزهــا طبعًا
مانشستر سيتي اإلنكليزي ،انطالقًا

سيرحل المبارد عن نيويورك سيتي الشهر المقبل (أرشيف)

م ـ ــن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــرب ــط
األرجنتيني بمدربه السابق اإلسباني
جــوس ـيــب غـ ــوارديـ ــوال وص ــداق ـت ــه مع
امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـس ـي ـت ــي ،فـ ـي ــران
ســوريــانــو ،واملــديــر الرياضي تشيكي
ً
بيغرشتاين ،فضال عن وجود زمالئه
في املنتخب سيرجيو أغويرو وبابلو
زابــال ـي ـتــا ون ـي ـك ــوالس أوت ــام ـن ــدي في
ملعب "االتحاد".
وبعيدًا من املالعب األوروبية ،سيترك
ال ـن ـج ــم اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـخ ـض ــرم ف ــران ــك
المبارد ،العب وسط تشلسي السابق،
نـ ـي ــوي ــورك س ـي ـتــي األمـ ـي ــرك ــي الـشـهــر
املقبل.
وق ــال ال ـن ــادي فــي مــوقـعــه عـلــى شبكة
"اإلن ـت ــرن ــت"" :س ـي ـغــادر الــاعــب الـبــالــغ
عمره  38عامًا عندما ينتهي عقده في
نهاية ."2016
وسجل المبارد ،الذي ّ
ضمه نيويورك
فــي  15 ،2014هدفًا فــي  31مـبــاراة مع
الفريق.
وقــال المـبــارد" :مــع وصــول فترتي مع
نيويورك سيتي إلى نهايتهاّ ،
أود أن
أشـكــر الـعــديــد مــن ال ـنــاس عـلــى الــدعــم
ال ــذي أظ ـهــروه لــي عـلــى م ــدار العامني
املاضيني".

الدوري األميركي للمحترفين

 14ثالثية قياسية لكليفالند و 47نقطة لويغينز
أسقط كليفالند كافالييرز  14ثالثية
فــي سـلــة ضيفه ت ـشــارلــوت هورنتس
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـت ــي ه ــزم ــه ف ـي ـهــا -100
 93ليحقق رقـمــا قياسيًا فــي ال ــدوري
األميركي الشمالي للمحترفني في كرة
السلة.
وتــألــق تشانينغ ف ــراي وسـجــل  5من
ال ـس ــات ال ـثــاث ـيــة ال ـ ـ  14وقـ ــاد حــامــل
اللقب إلى تحقيق رقم قياسي ،بعدما
أصـبــح أول فــريــق فــي تــاريــخ البطولة
ينجح في تسجيل  10ثالثيات أو أكثر
ف ــي ك ــل م ــن م ـبــاريــاتــه ال ـت ـســع األول ــى
للموسم.
وأنـ ـه ــى ف ـ ــراي امل ـ ـبـ ــاراة وفـ ــي رص ـيــده
 20نقطة ،فيما ساهم "املـلــك" ليبرون

ج ـي ـمــس ب ـ ــ 19ن ـق ـطــة م ــع  8ت ـم ــري ــرات
حاسمة ،بينما كان كمبا ووكر األفضل
فــي صـفــوف ت ـشــارلــوت بتسجيله 21
نقطة مع  4متابعات.
وتـ ــألـ ــق الـ ـث ــاث ــي كـ ـ ــاي ط ــوم ـب ـس ــون
وستيفن كــوري وكيفن دوارنــت ،وقاد
غــولــدن ستايت ووري ــرز لـفــوزه الرابع
على التوالي والثامن في  10مباريات،
وجـ ــاء ع ـلــى ح ـســاب ضـيـفــه فينيكس
صنز .120-133
وسجل كل من طومبسون وكوري 30
نقطة ،وأضاف دورانت  29نقطة ،فيما
وصل  6من العبي فينيكس إلى حاجز
العشر نـقــاط أو أكـثــر ،وك ــان أفضلهم
ايريك بليدسو وتي دجاي وورن بـ 20

نقطة لكل منهما.
وتعملق الكندي أنــدرو ويغينز وقاد
مـيـنـيـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز ل ـل ـفــوز على
ضيفه لــوس أنـجـلــس اليـكــرز 99-125
بتسجيله مـجـمــوع مــا سجله جميع
ال ــاعـ ـب ــن األسـ ــاس ـ ـيـ ــن فـ ــي ص ـف ــوف
الفريق املنافس.
وأمطر ويغينز سلة اليكرز بـ 47نقطة،
أمــا لــدى الي ـكــرز ،فـكــان الـبــديــل لويس
وليامس األفضل بتسجيله  17نقطة.
وفــي مباراتني أخــريــن ،فــاز بورتالند
تـ ــرايـ ــل ب ـ ــاي ـ ــزرز عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه دن ـف ــر
ناغتس  105-112بفضل  32نقطة من
داميان ليالرد.
ك ـم ــا ت ـغ ـل ــب أورالن ـ ـ ـ ـ ــدو م ــاج ـي ــك عـلــى

مضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر -119
 117بفضل اإلسـبــانــي سـيــرج إيباكا
صاحب  31نقطة و 9متابعات ،فيما
سجل راسل وستبروك  41نقطة مع 12
متابعة و 16تمريرة حاسمة للخاسر.
وهنا برنامج مباريات اليوم :إنديانا
بايسرز  -أورالنــدو ماجيك ،نيويورك
نيكس  -داالس مافريكس ،ديترويت
بيستونز  -أوكالهوما سيتي ثاندر،
ن ـيــو أورلـ ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز  -بــوسـطــن
سـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــس ،ه ـ ـيـ ــوسـ ــن روكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــس -
ف ـيــادل ـف ـيــا سـفـنـتــي س ـي ـك ـســرز ،ســان
أنطونيو سـبــرز  -ميامي هـيــت ،يوتا
ج ـ ــاز  -م ـم ـف ـي ــس غ ــري ــزلـ ـي ــس ،ل ــوس
أنجلس كليبرز  -بروكلني نتس.

كرة الصاالت

 7من  7لبنك بيروت والشويفات يتمسك بالوصافة
لــم يشهد األسـبــوع الثامن مــن بطولة
لـ ـبـ ـن ــان ب ـ ـكـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم ل ـ ـل ـ ـصـ ــاالت أي
مفاجآت ،وحافظت فرق املربع الذهبي
على مراكزها .فاملتصدر "بنك بيروت"
أضاف فوزًا جديدًا الى سجله الخالي
م ــن ال ـخ ـس ــارة ،وكـ ــان ه ــذه املـ ــرة على
حـســاب املضيف طــرابـلــس الفيحاء 6
ـ  ،3لـيـكــون قــد ف ــاز بـمـبــاريــاتــه السبع
حتى اآلن محرزًا العالمة الكاملة.
وتــابــع الشويفات تألقه وحــافــظ على
مــركــز الــوصــافــة برصيد  16نقطة من
سبع مباريات ،محققًا فوزه الخامس
وكـ ــان ع ـلــى ح ـس ــاب ضـيـفــه الـجــامـعــة
األميركية للعلوم والتكنولوجيا  2ـ .1
وأدى ت ـق ــارب امل ـس ـتــوى ب ــن الـجـيــش
اللبناني الثالث برصيد  13نقطة من
 8مباريات وشباب األشرفية الرابع بـ
 12نقطة من سبع مباريات الى تعادل
ع ــادل  .1-1وان ـت ـهــى "دربـ ــي الـجـنــوب"
أيضًا بتعادل الحرية صيدا والجنوب
الرياضي ( 3ـ .)3
ف ــي قــاعــة جــام ـعــة امل ـن ــار ف ــي عــاصـمــة
ّ
الشمال ،حل بنك بيروت الساعي الى
اسـتـعــادة اللقب ضيفًا على طرابلس
وحقق انتصاره السابع على التوالي
بنتيجة  6ـ .3

كرة للشويفات باتجاه مرمى AUST

س ـ ـ ّـج ـ ــل لـ ـلـ ـضـ ـي ــوف ك ـ ــري ـ ــم أبـ ـ ـ ــو زيـ ــد
( )2واالي ـ ــران ـ ــي إلـ ـي ــاس ب ــارات ــي (،)2
ومتصدر هدافي الدوري علي طنيش
ومحمد حمود  ،فيما ّ
سجل ألصحاب
األرض سيزار خضاع وحسن زيتون
ومحمد ضاهر.
وعلى ملعب الصداقة ،اثبت الشويفات
ال ــوصـ ـي ــف أن ـ ــه م ــن الـ ـف ــرق ال ـطــام ـحــة
للمنافسة على اللقب العتيد ،بتغلبه

عـلــى  AUSTبنتيجة  2ـ  ،1فــي قاعة
ح ــات ــم ع ــاش ــور .س ـ ّـج ــل ل ـل ـفــائــز حسن
توبة وعادل طبوش ،وللخاسر حسن
قصير.
وفي مباراة مثيرة وقوية كان عنوانها
الرئيسي الـصــراع على املركز الثالث،
ت ـ ـع ـ ــادل الـ ـجـ ـي ــش واالش ـ ــرف ـ ـي ـ ــة .1-1
ورغ ــم تـقــدم الـجـيــش بــواسـطــة حسني
نـجــم ووس ــط اهـ ــدار الـطــرفــن الـفــرص

املتبادلة تعرض األشرفية إلنتكاسة
ق ــاسـ ـي ــة ت ـم ـث ـل ــت ب ـ ـطـ ــرد الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
روجـيــريـنـيــو دوس ســان ـتــوس لنيله
ّ
االنــذار الثاني ،لكن مواطنه رودولفو
دا كــوسـتــا الـعــائــد مــن االي ـقــاف سجل
بيسراه هدف التعادل بكرة قوية الى
ي ـســار الـ ـح ــارس ال ـعــائــد م ــن االصــابــة
ب ـطــرس زخ ـيــا .وبــذلــك ي ـكــون الجيش
قــد ت ـعــادل ألول م ــرة فــي  8م ـبــاريــات،
وهو سيغيب عن االسبوع األخير من
مرحلة الذهاب.
وجاء ختام األسبوع مميزًا في مجمع
ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـي ــه ب ـ ــري ال ــري ــاض ــي بــن
الجنوب والحرية ،حيث ّ
تقدم الحرية
بواسطة أحمد محمد "فيغو" ،قبل ان
يـ ّ
ـرد الجنوب الرياضي بثالثة أهداف
بينها ثنائية لعلي رميتي وهدف آخر
لـحـســن عــامــة .وف ــي الــدقــائــق الـثــاث
األخ ـي ــرة إعـتـمــد ال ـحــريــة خـطــة "ب ــاور
بــايــر" مـحــرزًا هــدفــن بــواسـطــة أحمد
ن ـص ــر الـ ـل ــه و"فـ ـيـ ـغ ــو" ن ـف ـس ــه .وب ـه ــذه
ال ـن ـت ـي ـجــة ل ــم يـ ـط ــرأ اي ت ـع ــدي ــل عـلــى
جدول الترتيب ،فبقي الحرية سادسًا
ب ـث ـمــانــي نـ ـق ــاط م ــن س ـب ــع م ـب ــاري ــات،
والجنوب ثامنًا بأربع نقاط من سبع
مباريات.

رياضة
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المنتخب اللبناني
في ضيافة األردني اليوم

يخوض منتخب لبنان لكرة القدم ّ لقاءه
ّ
الودي األخير هذا العام ،حيث يحل ضيفًا
على نظيره األردني اليوم عند الساعة
 18.00بتوقيت بيروت ،في العاصمة
األردنية ّ
عمان .وتأتي املباراة ضمن
استعدادات املنتخبني لتصفيات كأس
آسيا  ،2019والتي ستسحب قرعتها في
 18كانون الثاني .2017
ويغيب عن املنتخب اللبناني العبوه محمد
حيدر ألسباب عائلية وباسل جرادي
وأنس أبو صالح وهالل الحلوة وحسن
بيطار بسبب اإلصابة .لكن املنتخب
سيستعيد قائده حسن معتوق الذي غاب
عن لقاء فلسطني ّ
الودي الخميس املاضي،
والذي انتهى بالتعادل 1ــ 1في بيروت.

الصداقة بطل كأس لبنان
في كرة اليد

أحرز الصداقة لقب مسابقة كأس لبنان
في كرة اليد ،بعد فوزه في املباراة النهائية
على الجيش اللبناني بفارق  4أهداف
وبنتيجة 32ــ( 28الشوط األول 16ــ،)10
في اللقاء الذي أقيم بينهما في قاعة حاتم
عاشور لنادي الصداقة على طريق املطار.
قدم الفريقان مباراة مثيرة ،إذ جاء الشوط
األول ملصلحة الصداقة لعبًا ونتيجة ،حيث
تقدم منذ البداية رافعًا فارق األهداف الى
9( 4ــ )5في منتصف هذا الشوط ،قبل أن
ينهيه متقدمًا بفارق  6أهداف (16ــ)10
بقيادة مدربه املوقت احمد درويش،
مستفيدًا من سرعة العبيه ومن األخطاء
الكثيرة التي ارتكبها الجيش.
وجاءت بداية الشوط الثاني ملصلحة
الخاسر بقيادة مدربه زياد منصور،
حيث قلص الفارق الى هدفني في الدقيقة
السابعة (17ــ ،)19لتشتعل بعدها املباراة،
قبل أن يستعيد الفائز زمام األمور منهيًا
املواجهة املثيرة ملصلحته بفارق  4أهداف
(32ــ.)28
كان العب الصداقة عمر طرابلسي أفضل
مسجل في املباراة برصيد  10أهداف،
وزميله ميثم الحركة  7أهداف ،فيما
كان أكرم الشيخ حسن وربيع ناصيف
األفضل في الجيش بـ 6أهداف لكل منهما.
وبعد انتهاء اللقاء ،سلم رئيس االتحاد
اللبناني لكرة اليد عبدالله عاشور،
بحضور أمني عام االتحاد جورج فرح،
كأس لبنان الى قائد الصداقة جميل
قصير.
قاد املباراة الحكمان الدوليان اللبناني
محمد حيدر والسوري عبدالله الخطيب،
ً
واالتحاديان باسم ناصر مسجال وطالل
حمود ميقاتيًا ،وراقبها الحكم الدولي
حلمي شعيب.

خسارة ثالثة للحكمة في
بطولة األندية العربية
واصل فريق الحكمة عروضه املتواضعة
ضمن بطولة االندية اآلسيوية لكرة السلة
املقامة في تونس ،حيث تلقى ممثل لبنان
خسارته الثالثة وكانت على يد فريق
جمعية سال املغربي  .103 - 85ولم
يستطع الحكمة مجاراة خصمه املغربي
خصوصًا في ظل تواضع مستوى العبيه
االجانب .وتبقى مباراة واحدة للحكمة
ستجمعه مع فريق املجمع البترولي
الجزائري غدًا األربعاء عند الساعة .18.30
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ثقافة وناس

حوار

عمر القطان فلسطين (الثقافة) لن تموت
لجأت عائلته من يافا إلى لبنان بعد النكبة الفلسطينية .ولد في بيروت عام
 ،1964وعند اندالع الحرب األهلية اللبنانية ،انتقل إلى بريطانيا لدراسة األدب،
وبعدها إلى بلجيكا لدراسة السينما .في بداية نشاطه الفني ،كانت له انطالقة
سينمائية الفتة مع فيلم «أحالم في فراغ» الذي أخرجه عام  1991وعمل
على قائمة من األفالم؛ آخرها «زنديق» ( )2009الذي أخرجه ميشيل خليفي.
لكن مسيرته السينمائية ستتوقف هناك ،لتستحوذ عليه اإلدارة الثقافية،
وخصوصًا بعد تمدد وتطور عمل «مؤسسة عبد المحسن القطان» التي
طارق حمدان
¶ ف ــي ك ـل ـم ـتــك الـ ـت ــي أل ـق ـي ـت ـهــا أخـ ـيـ ـرًا فــي
«مسابقة الفنان الشاب» في بيت الصاع في
البلدة القديمة في رام الله ،أثرت العديد من
املــواضـيــع؛ منها «انـهـيــار املـشــروع الوطني
الفلسطيني» و«العجز عن التصدي وتغيير
الواقع» و«بعد العمل الثقافي عن اإلنسان»
ً
كلها نـقــاط أث ــارت ج ــدال ،وخـصــوصــا بني
بـعــض ال ــذي ــن ق ــد ال ي ــدرك ــون أهـمـيــة النقد
الذاتي .ما الذي دفعك إلى تلك الكلمة في هذا
الوقت تحديدًا؟
ً
أود أوال ت ــوضـ ـي ــح بـ ـع ــض ال ـن ـق ــاط
َ
ال ـت ــي وردت ف ــي ك ـلـم ـتــي ،وق ـم ــت أنــت
بتفسيرها فــي مقالتك بشكل مغاير
لرأيي ،وهنا أرجــو أن تتقبل والزمالء
فــي جــريــدة «األخ ـب ــار» بعض العتاب،
إذ كيف يجوز أن تكتب مقالة مماثلة
كأنها على لساني من دون استشارتي
أو األخ ـ ـ ــذ ب ــوج ـه ــة ن ـ ـظـ ــري .مـ ــن ب ــاب
املهنية العالية واالحترام لآلخر ،كنت
أتمنى عليك التأكد من رأي األشخاص
املعنيني قبل نقل الكالم على ألسنتهم.
ً
ه ـ ــذا أضـ ـع ــف اإليـ ـ ـم ـ ــان ،فـ ـمـ ـث ــا ،كـيــف
نسمي مجموعة من التساؤالت ،التي
طرحتها بـغــرض خلق نـقــاش وحــوار
عـقــانــي« ،الـبـكــائـيــة» كــأنــي أبـكــي على
األطالل؟ فلسطني حية ولن تموت ،وإذا
ّ
فليتنحوا عن
اعتقد بعضهم عكس ذلك
العمل الثقافي .كنت أطــرح تساؤالت،
ال أك ـ ـثـ ــر وال أقـ ـ ـ ــل ،وال أج ـ ـلـ ــد نـفـســي
وال غ ـي ــري .ب ــل ع ـلــى ال ـع ـك ــس؛ أح ـتــرم
ّ
زمــائــي الـفـنــانــن وال ـكــتــاب وغـيــرهــم،
وألن ـ ـ ــي أح ـ ــب ال ـث ـق ــاف ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ّ
والعربية وأعـتــز بانتمائي إليهما .ال
شخصيتي وال توجه مؤسسة القطان
وال سياساتها تسمح لي بأن أخوض
في عمليات نسف للذات أو لآلخرين.
إن دور الثقافة حسب رأي ــي هــو طرح
التساؤالت ،ال الوقوف في سوق عكاظ
ّ
لذم اآلخرين.
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى م ـ ــوض ـ ــوع ال ـت ـم ــوي ــل
ّ
األجنبي ،فــإن إحــدى قصص النجاح
ال ـ ــرائ ـ ـع ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة امل ـ ـعـ ــاصـ ــرة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ت ـك ـمــن ف ــي م ــا أن ـج ــزه
ّ
الـ ـفـ ـن ــان ــون وال ـ ـكـ ــتـ ــاب وامل ـس ــرح ـي ــون
والسينمائيون واملعلمون من حضور
كبير فــي ال ـف ـضــاءات الــدولـيــة وبــدعــم
ً
من األصدقاء «األجانب» ،فضال عن أن
الثقافة الفلسطينية أصبحت مرتبطة
ب ـش ـك ــل عـ ـض ــوي ب ــال ـث ـق ــاف ــة ال ـعــامل ـيــة
«األج ـن ـب ـيــة» وال يـمـكــن عــزلـهــا كأنها
تعيش في دائرة مفرغة ،بل بالعكس،
فــإن العمل الثقافي أينما وجــد يجب
أن ّيـطـمــح ل ـلــوصــول إل ــى ك ــل إن ـســان،
بغض النظر عن أصوله.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،هـ ـن ــاك ازدواجـ ـ ـي ـ ــة
خ ــاط ـئ ــة ف ــي ال ـت ـم ـي ـيــز ب ــن ال ـت ـمــويــل
الــوط ـنــي واألج ـن ـب ــي ،وكـ ــأن الـتـمــويــل
ال ــوط ـن ــي يـ ـك ــون ت ـل ـقــائ ـيــا أفـ ـض ــل مــن
التمويل األجنبي ،أو تقدميًا أو حتى
وطنيًا أكثر ،وهذا شيء خاطئ ،فأكثر
جـهـتــن مـمــولـتــن ف ــي فـلـسـطــن هما
السلطة الــوطـنـيــة وحــركــة «حـمــاس»،
فـ ـه ــل ت ـع ـت ـق ــد أن اس ـت ـث ـم ــاره ـم ــا فــي
مـجــال الثقافة أكـثــر فعالية وتقدمية
م ــن اس ـت ـث ـم ــار امل ــؤسـ ـس ــات األه ـل ـي ــة؟
ّ
ثـ ــم إن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
ال ـيــوم هــم أي ـضــا «أج ــان ــب» (أن ــا على
س ـب ـيــل املـ ـث ــال أع ـت ـب ــر ن ـف ـســي عــرب ـيــا
وب ــري ـط ــان ـي ــا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،لـكــن

ال يـقـلــل ذل ــك م ــن ان ـت ـمــائــي األخــاقــي
والـسـيــاســي للقضية الفلسطينية)،
ً
ف ـض ــا ع ــن اآلالف م ــن املـ ــؤازريـ ــن في
مختلف املـجــاالت الــذيــن يعملون في
مشاريع مشتركة معنا ،أو يجازفون
لـتـقــديــم ال ــدع ــم لـلـشـعــب الفلسطيني
وال ـش ـع ــوب ال ـعــرب ـيــة األخ ـ ـ ــرى .كـفــانــا
ّ
هذه االزدواجية .صحيح أن «مؤسسة
القطان» مؤسسة وطنية ال تعتمد إال
بشكل ثانوي على التمويل الخارجي،
ل ـكــن ف ــي خ ـب ــرت ــي ،الـتـمـيـيــز ي ـجــب أن
يـكــون عـلــى مـسـتــوى ج ــودة املـشــاريــع
وال ـتــزامــات ـهــا األخــاق ـيــة واإلنـســانـيــة
والسياسية ،ال على هوية املمول.
أخـيـرًا ،تـ ّـدعــي أن املــؤسـســات املشاركة
فــي مـهــرجــان «قـلـنــديــا ال ــدول ــي  ،»3لم
ت ـك ــن ل ـت ـع ـمــل م ـع ــا ل ـ ــوال شـ ــح امل ـ ـ ــوارد
املالية واضطرارها إلى ذلك .هذا ادعاء
مجحف بحق الـقـطــاع الـثـقــافــي .هناك
العديد من املبادرات الثقافية الوطنية
الـجـمــاعـيــة ال ـتــي تــرفــع رأس فلسطني
رغــم االنـقـســامــات السياسية ،وليست
قلنديا إال تتويجًا لهذه الجهود .خذ
على سبيل املـثــال الـنـجــاح ال ــذي القــاه
«املعهد الوطني للموسيقى» في نشر
ن ـشــاط ــه ف ــي أرج ـ ــاء ال ـض ـف ــة وال ـق ــدس
وقـ ـط ــاع وغ ـ ـ ــزة ،وإشـ ـ ـ ــراك ال ـع ــدي ــد مــن
الزمالء من «الداخل» والزمالء األجانب
ون ـج ــاح ــه ف ــي ن ـش ــر إم ـك ــان ـي ــات تـعـلــم
املــوسـيـقــى فــي ال ـبــاد .لــم يـكــن لينجح
في ذلك لوال تضافر الجهود إلنجاحه.
«مــؤس ـســة ال ـق ـطــان» أس ـســت «مــدرســة
ّ
غـ ــزة ل ـل ـمــوس ـي ـقــى» وســل ـم ـت ـهــا ف ــي ما
ب ـعــد لـلـمـعـهــد ،و«م ــؤس ـس ــة ال ـت ـعــاون»
وعــائـلــة الـشـهــابــي قــامـتــا بترميم مقر
املعهد في الـقــدس ...الــخ .وهناك أمثلة
أخ ــرى عــديــدة مثل «مـهــرجــان رام الله
للرقص املعاصر» و«مهرجان العلوم»
وغـيــرهـمــا مــن الـفـعــالـيــات الـتــي تعمل
على نطاق وطني جماعي غير مركزي.
ل ـك ــن ل ـن ـعــد إلـ ــى س ــؤال ــك ع ـم ــا دفـعـنــي
إلــى طــرح هــذه التساؤالت في كلمتي:
أع ـت ـقــد أن ق ـط ــاع ال ـث ـقــافــة ال ـعــامل ـيــة ،ال
الفلسطينية فقطّ ،
يمر في أزمات عديدة
شـبـيـهــة بــالـتــي طــرحـتـهــا ف ــي كلمتي.
ال بــد مــن أن نعي لها لنكون سباقني
فــي خلق البيئة التعليمية والثقافية
القادرة على الرد على هذه األزمة .إنها
أزمــة تجلت عــن األزمــة املالية العاملية
عام  2008وكشفت عن تناقضات جمة
وع ـم ـي ـقــة داخ ـ ــل امل ـج ـت ـم ـعــات وال ـ ــدول
وفــي مــا بينها ،وال ـفــروقــات املتنامية
فــي مستويات الــدخــل ،وتــراجــع فرص
الـعـمــل ل ــدى الـشـبــاب ،والتعليم وشــح
املوارد الطبيعية والتحديات البيئية...
هــذا كله من بني ما كــان بعضنا ّ
ينوه
إل ـ ـيـ ــه قـ ـب ــل س ـ ـنـ ــن ،أال وه ـ ــو اب ـت ـع ــاد
أيــديــولــوجـيــة مــا بـعــد ال ـحــداثــة (الـتــي
واك ـبــت عملية أوس ـلــو) عــن املــواضـيــع
اإلن ـس ــان ـي ــة امل ـل ـح ــة وح ـص ــر جـ ــزء مــن
اإلن ـت ــاج الـثـقــافــي فــي أالع ـيــب شكلية،
وه ـ ـ ـمـ ـ ــوم ن ــرجـ ـسـ ـي ــة ج ـع ـل ـت ـن ــا ن ـجــد
أن ـف ـس ـنــا أم ـ ــام أزم ـ ــة ت ـل ــو األخ ـ ــرى فــي
الوطن العربي وفلسطني .أزمة لم نكن
نتوقعها أو على األقل لم نكن نتوقع أن
تفرز هذا العنف والدمار الذي شهدناه
فــي السنوات األخـيــرة .فــوجــدت أن من
واج ـبــي إعـ ــادة ط ــرح ه ــذه ال ـت ـســاؤالت
م ــن ج ــدي ــد ،ال لـجـلــد ال ـ ــذات ،ب ــل لخلق
ال ـحــوار والــوعــي والـفـكــر ل ــدى الــزمــاء
ّ
الفنانني والكتاب وغيرهم ،الذين يبدو

رافي فغالي
وسحر عساف
في مشهد
من العمل

أسسها والده عام  ،1993وانخراطه في مشاريع ثقافية أخرى في فلسطين.
عمر القطان يشغل اليوم منصب رئيس مجلس أمناء «مؤسسة عبد المحسن
القطان» ،ويرأس فريق عمل «المتحف الفلسطيني» ،وهو عضو مجلس أمناء
«مؤسسة التعاون» .كما يرتبط اسمه بمشاريع ثقافية عدة داخل فلسطين
وخارجها ،هذا بالتحديد ما جعلنا نتوقف عند كلمته التي ألقاها في مسابقة
الفنان الشاب التي أقامتها مؤسسته الشهر الماضي ،وفاجأت كثيرين من
المثقفين والفنانين؛ إذ نظر إليها بعضهم ككلمة جريئة تخرج من شخص
ضمن مقابلة صحافية ،ولـكــن ال شك
فــي أن فلسطني يـجــب أن تفخر بــإرث
ال ـع ـمــل األهـ ـل ــي ال ـ ــذي ن ـتــج م ــن غـيــاب
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة ط ـ ـ ـ ــوال سـ ـن ــوات
االح ـت ــال ،حـتــى ول ــو ش ــاب ه ــذا اإلرث
بعض حاالت التسيب أو االستغالل أو
الفساد .من جهة أخــرى ،إن للمجتمع
الـعــربــي الفلسطيني الـحــق فــي إقــامــة
مـشــاريـعــه ومــؤس ـســاتــه األه ـل ـيــة ،ولــو
تـبــايــن مـسـتــوى األداء ف ــي م ــا بينها.
املـ ـه ــم بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـ ـ ّـي أن ت ـت ـم ـتــع تـلــك
املؤسسات باالستقاللية ،وأن تحكمها
بلعب
قوانني ديموقراطية تسمح
لها َ
دور «القطاع الثالث» الذي ّ
يسد الثغر
ّ
ال ـت ــي ت ـغ ــض ال ـس ـي ــاس ــات الـحـكــومـيــة
عنها االهتمام ،فيقوم املجتمع بخلق
م ـ ـبـ ــادرات ب ــدي ـل ــة .هـ ــذا م ــن امل ــؤك ــد مــا
ح ـص ــل وي ـح ـص ــل ف ــي قـ ـط ــاع ال ـث ـقــافــة
أيضًا.

ّ
وأصر على كلمة
بعضهم منذ سنوات،
«بعضهم» ،واقعًا في متاهات شكلية
أو شخصية أبعدتهم عــن بناء عالقة
جدلية ونقدية مع الواقع الذي يعيشه.
¶ ال ـ ـيـ ــوم ،وبـ ـع ــد  16ع ــام ــا ع ـل ــى ان ـط ــاق
«م ــؤسـ ـس ــة عـ ـب ــد املـ ـحـ ـس ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــان» فــي
فلسطني ،كيف ّ
تقوم تجربة الفترة السابقة؟
ً
من املهم أوال اإلشــارة الــى أن مؤسسة
القطان تعمل فــي ثالثة مـســارات هي:
التربية والثقافة والطفولة .نرى أنها
ت ـش ـكــل ث ــاث ــة أوجـ ـ ــه م ـخ ـت ـل ـفــة؛ ول ـكــن
مترابطة للعملية نفسها .وإذا أردنــا
أن نـقـ ّـوم عملنا ،يجب أن نأخذ كــل ما
قمنا به في هذه املجاالت في االعتبار.

«الشارع» قد يكون مصدرًا للعنف
والفاشية ،كما قد يكون حاضنة
لثقافة شعبية رائعة
وبكل تواضع ،أرى أن ما حققه زمالئي
وزمـيــاتــي خ ــال هــذيــن الـعـقــديــن كــان
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ــن اإلبـ ـ ـ ــداع وامل ـه ـن ـيــة
واالبـ ـتـ ـك ــار واالل ـ ـتـ ــزام ال ـ ــذي يجعلني
أفـتـخــر ك ــل ي ــوم بــأنــي زامـلـتـهــم ط ــوال
هذه السنني الصعبة.
بــرنــامــج الـبـحــث والـتـطــويــر الـتــربــوي،
الـ ــذي يـعـمــل ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء الـبــاد
بما في ذلك فلسطني املحتلة عام 1948
م ــع ق ـطــاع املـعـلـمــات وامل ـع ـل ـمــن ،حقق
نجاحات فردية وجماعية في العديد
ً
مــن امل ـجــاالت ،مـثــا فــي مـجــال الــدرامــا
في التعليم والعمل في مجال الطفولة
امل ـب ـك ــرة والـ ـت ــوح ــد ،وت ـع ـل ـيــم ال ـع ـلــوم
والتعلم عبر املشروع وتقويم املنهاج
الرسمي واستخدام الدمى ...أما مركز
ال ـط ـف ــل ف ــي غ ـ ــزة ب ـم ـك ـت ـب ـتــه ال ــواس ـع ــة
ومـ ـس ــرح ــه وم ـخ ـت ـب ــرات ــه فـ ــي ال ـع ـل ــوم
وامل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة وال ـ ـف ـ ـنـ ــون ،وخ ــدم ـت ــه
املمتدة ومكتبته املتنقلة في مختلف
أرج ــاء قـطــاع غ ــزة ،وال سيما املهمشة
مـنـهــا؛ ف ــا أب ــال ــغ إن ش ــاط ــرت الـعــديــد
مــن زائــريــه بتسميته «واح ــة» فــي ظل
الحصار اإلجرامي املفروض على غزة.
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،هـ ـ ـن ـ ــاك «ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـثـ ـق ــاف ــة
وال ـف ـن ــون» الـ ــذي ك ــان بــالـفـعــل سـ ّـبــاقــا
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد الـ ــوطـ ــن ال ـ ـعـ ــربـ ــي .مـنــذ
انطالقه في عام  ،1999يعمل في شتى

م ـج ــاالت اإلب ـ ــداع ال ـث ـقــافــي وال سيما
الشبابي ،ومع كل الفلسطينيني أينما
وجدوا ،ومع العديد من أترابهم العرب
واألج ـ ــان ـ ــب .وقـ ــد ان ـط ـلــق ع ـنــدمــا كــان
ّ
هــذا املـجــال مهمشًا وثــانــويــا فــي سلم
االعـتـبــارات في املنطقة .وقــد نجح في
إتــاحــة فــرص التعلم والتعليم وإقامة
ال ـن ـش ــاط ــات ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ك ــل أرجـ ــاء
ال ـ ـبـ ــاد ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا ال ـ ـجـ ــوالن امل ـح ـتــل،
وعـ ــزز ح ـض ــور ال ـث ـقــافــة الفلسطينية
والـعــربـيــة إقليميًا ودول ـيــا ،وال سيما
بـعــد تــأسـيــس قــاعــات «املــوزاي ـيــك» في
لندن ودعمه لـ«مهرجان شباك» هناك،
وم ـشــروع «ص ــات» مــن خ ــال الفنون
بـ ــن أوس ـ ـ ـ ــاط املـ ـب ــدع ــن الـ ـشـ ـب ــاب فــي
مخيمات الالجئني في لبنان.
كل ذلك ال يلغي األخطاء التي ال بد من
أننا اقترفناها خالل هذه السنني .نحن
نقوم باملراجعات والتساؤالت والنقد
الـ ــذاتـ ــي املـ ـت ــواص ــل ل ـت ـح ـســن األداء،
بـمــا فــي ذل ــك ط ــرح األس ـئ ـلــة الـ ّصـعـبــة،
وخصوصًا أننا ال نريد أن «نرش على
امل ــوت سـكــر» كما يـقــول املـثــل الشعبي
ف ـن ـص ـب ــح ك ــأنـ ـن ــا ن ـع ـي ــش ف ـ ــي دائ ـ ـ ــرة
مفرغة ال عالقة لها بالواقع السياسي
واالج ـت ـمــاعــي والـبـيـئــي واالق ـت ـصــادي
ّ
املتردي حولنا.
¶ هــل تعتقد أن هـنــاك فـجــوة بــن املجتمع
الفلسطيني واإلن ـتــاج الثقافي ،ومــا السبب
برأيك؟
ب ـص ــراح ــة ،امل ـث ـقــف ي ـح ـتــاج إلـ ــى خلق
ال ـف ـجــوات م ــع مـحـيـطــه ومـجـتـمـعــه .أو
بـ ــاألحـ ــرى ،ال ب ــد م ــن م ــواجـ ـه ــات بــن
ال ـط ـب ـق ــة امل ـث ـق ـف ــة وم ـج ـت ـم ـع ـه ــا ،فـهــي
إذا كــانــت قــديــرة وجــري ـئــة ،ستتحدى
م ـج ـت ـم ـع ـه ــا وال سـ ـيـ ـم ــا الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
املتربصة داخله ،وتطرح عليه أسئلة
ق ــد يــرفـضـهــا وق ــد ي ــرد عـلـيـهــا بالنقد
الشديد أو بالتهم أو حتى بالعنف .ما
أالحظه أننا كقطاع ثقافي عربي ،ربما
اعتزلنا فــي بعض الـحــاالت لعب دور
مـمــاثــل ،هــذا مــا قصدته عندما عبرت
ع ــن غ ـي ــاب الـ ـج ــرأة ف ــي تـ ـن ــاول بعض
األعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة ف ــي م ـســاب ـقــة ال ـف ـنــان
الشاب ملواضيعها.
¶ م ــا رأيـ ــك ب ـ ــأداء امل ــؤس ـس ــات األه ـل ـيــة في
فلسطني ،وما املطلوب منها في هذه املرحلة؟
ال يـمـكـنـنــي أن أق ـ ــوم ب ـت ـقــويــم مـمــاثــل

عمل تلك املؤسسات،
¶ هناك من يقول ّإن
ََ
وخصوصًا الثقافية ،خلق طبقة اجتماعية
مـحــدودة هــي الــوحـيــدة املنتجة واملستهلكة
للحراك واألنشطة الثقافية ،في وقت تتقلص
فيه امل ـســاواة االجتماعية فــي الــوصــول إلى
ال ـث ـقــافــة وت ـ ــزداد ف ـيــه ال ـف ـجــوة ب ــن ال ـش ــارع
والحراك الثقافي ،هل هذا صحيح؟
اإلحصاءات تدل على ازدياد الفروقات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
فلسطني ،وال بد من أن ينعكس ذلك في
جميع القطاعات ،بما فيها املؤسسات
الثقافية .وفي كل أرجاء العالم ،ستجد
املثقف الرسمي أو املقرب من السلطة
كما ستجد املثقف املستقل أو النقدي أو
التقدمي ،وهذا ينطبق على املؤسسات
أيضًا .املهم أن نتمكن من خلق الحوار
والحراك املجتمعي لتغيير السياسات
الـ ـع ــام ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة مـ ــن أجـ ـ ــل ث ـقــافــة
حيوية ،وتعليم ديموقراطي مجاني
مـسـتـقــل ع ــن ال ـحــزب ـيــة ،وفـ ــرص إب ــداع
ف ــي م ـت ـن ــاول ال ـج ـم ـيــع م ـن ــذ ال ـط ـفــولــة
ح ـتــى ال ـش ـي ـخــوخــة .ن ـحــن نـعـمــل على
هـ ــذه األس ـ ــس وقـ ــد ن ـن ـجــح ف ــي بـعــض
األح ـ ـي ـ ــان ونـ ـفـ ـش ــل فـ ــي غـ ـي ــره ــا ،كـمــا
بالنسبة إلى املؤسسات األخــرى .إنها
ديناميكية وجدلية مستمرة ،ال يمكن
أن تتوقف إال إذا طغت الفاشية على
امل ـج ـت ـم ــع وأجـ ـب ــرتـ ـن ــا ع ـل ــى ال ـص ـم ــت.
أم ــا إذا أردنـ ــا أن نـقـيــس م ــدى وصــول
الثقافة إلى املجتمع ،فأعتقد أن االدعاء
قــد ي ـكــون خــاطـئــا بمعنى أن الـنـشــاط
ال ـث ـق ــاف ــي ال ــاحـ ـك ــوم ــي م ـن ـت ـشــر عـلــى
نـطــاق جـغــرافــي وطبقي أوس ــع بكثير
مـمــا س ـبــق« .م ـهــرجــان قـلـنــديــا  ،»3أو
«مهرجان العلوم» ،ومثلهما نشاطات
كثيرة ،دليل على ذلك .في املجمل ،فإن
معظم الفعاليات الثقافية التي تقدمها
املؤسسات متاحة للجمهور إما بشكل
م ـجــانــي أو ب ــرس ــوم رم ــزي ــة ،وهـ ــذا ما
يـجـعـلـهــا ف ــي م ـت ـنــاول األغـلـبـيــة إن لم
يكن الجميع.
¶ من ناحية أخــرى ،وبالرغم من املحاوالت
املتواضعة لخروج الفعاليات الثقافية خارج
رام الله في السنوات األخـيــرة؛ إال أن العديد
م ــن امل ـ ــدن والـ ـق ــرى الـفـلـسـطـيـنـيــة تـتـعــرض
لحرمان ثقافي ف ــادح ،مقابل تجاهل كبير
مــن الـطــرف الحكومي واأله ـلــي ،مــا تعليقك
على ذلك؟
أظــن أن هــذا ادع ــاء مـجـحــف ،بالنسبة
إل ــى الـقـطــاع األه ـلــي عـلــى األقـ ــل .ثــم ال
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سينما

«أسبوع الفيلم اإلسباني»
تشريح أرض الغروب القاصية
مسؤول عن مشاريع ثقافية .كما كانت مفاجئة لمن ال يودون سماع أي نقد ،أولئك
الذين يعتبرون أن المشهد الثقافي عال العال وال ينقصه شيء .كل ذلك دفع صاحب
هذه السطور إلى كتابة مقال تعليقًا على كلمة القطان («عمر القطان :بكائية
متأخرة ...ولكن!» ـ األخبار  )2016/10/26غرضه إثارة ًالحوار واإلضاءة على تساؤالت
كانت في محلها .وبالعودة إلى المقال الذي أثار جدال عند نشره ،كان ال بد من التواصل
مع عمر القطان إلجراء حوار موسع معه حول كلمته ـ محل النقاش ـ والعديد من
القضايا في المشهد الثقافي الفلسطيني
َ
تنس أن املجتمعات بحاجة إلى املدن
امل ــرك ــزي ــة ال ـح ـيــويــة ك ـمــا ه ــي بـحــاجــة
إلـ ــى ق ــراه ــا وم ــدن ـه ــا ال ـص ـغ ـي ــرة .على
سبيل املثال ،ما كانت السينما لتولد
لـ ــوال امل ــدي ـن ــة امل ــرك ــزي ــة ال ـغ ـن ـيــة .أع ــود
ه ـن ــا إلـ ـ ــى مـ ــاركـ ــس والـ ـفـ ـك ــر ال ـج ــدل ــي
الــذي يتيح لنا فهم ديناميكية تطور
األحداث واستثمارها ملصلحة الحرية
وال ـع ــدال ــة واالزدهـ ـ ــار .إذا وقـفـنــا فقط
أمـ ــام ث ـنــائ ـيــات ج ــام ــدة م ـثــل املــدي ـنــة/
الـ ـق ــري ــة ،ال ـط ـب ـقــة ال ــوسـ ـط ــى /الـطـبـقــة
ال ـعــام ـلــة ول ــم ن ــر اح ـت ـم ــاالت تـطــورهــا
وان ــدم ــاج ـه ــا ،فـسـتـغـيــب ع ـنــا حينئذ
جميع التناقضات وإمكانات التغيير،
ال ـت ــي ه ــي ف ــي ص ـلــب عـمـلـيــة املــراق ـبــة
ً
وال ـت ـح ـل ـيــل ،ف ــي األدب ال ــروائ ــي مـثــا
وف ــي اإلب ـ ــداع بـشـكــل عـ ــام ،ولـ ـ َـم ال ،في
صلب الفكر الـثــوري التقدمي؟ هــذا ال
يلغي أنـنــا كمؤسسة حــريـصــون جـدًا
على االمـتــداد الجغرافي والالمركزية
في توزيع مواردنا وحتى في أسلوب
ات ـخــاذ الـ ـق ــرارات .ع ــدد أع ـضــاء «مــركــز
ال ـط ـفــل» ف ــي مــديـنــة غ ــزة  ،11000لكن
خــدم ـتــه امل ـم ـت ــدة ت ـصــل إلـ ــى أك ـث ــر من
 3500ط ـفــل ف ــي أرج ـ ــاء ال ـق ـطــاع كــافــة.
«مركز املعلمني» في قرية نعلني قرب
جدار الفصل العنصري ومثله العديد
م ــن م ـن ـتــديــات املـعـلـمــن ف ــي ال ـنــاصــرة
والخليل ودورا وجنني وغزة وغيرها،
تشكل امـتــدادًا أساسيًا لعمل برنامج
الـ ـبـ ـح ــث والـ ـتـ ـط ــوي ــر الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي .أم ــا
الـنـشــاطــات الـتــي يدعمها أو ينظمها
«برنامج الثقافة والفنون» ،فتمتد من
األغـ ــوار إل ــى هضبة ال ـج ــوالن ،فحيفا
وال ـ ـق ـ ــدس وبـ ـ ـي ـ ــروت ،ع ـ ــدا عـ ــن ل ـن ــدن
والعديد من املدن حول العالم.
¶ هناك مــن يشير إلــى خلل بنيوي عميق
ف ــي ع ـمــل امل ــؤس ـس ــات األه ـل ـي ــة ،يـنـطـلــق من
السنوات األولى لـ«اتفاقية أوسلو» وما تبعها
من تفريخ ملؤسسات أهلية كثيرة اشتغلت
بدون استراتيجيات وطنية وبدون أي أساس
لدولة مدنية ذات سيادة ،ما رأيك بهذا الطرح؟
ربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ،ول ـ ـ ـكـ ـ ــن ك ـ ـيـ ــف ن ـ ـع ـ ـمـ ــل ض ـم ــن
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات وطـ ـنـ ـي ــة وامل ـج ـت ـم ــع
م ـن ـق ـس ــم عـ ـل ــى نـ ـفـ ـس ــه وق ـ ــاب ـ ــع ت ـحــت
االحـتــال؟ هــذه مسؤولية أكبر بكثير
من أن ّ
نحمل وزرها على أكتاف قطاع
واحد.
¶ ب ــال ــرغ ــم م ــن ال ـن ـش ــاط ال ـث ـق ــاف ــي ،إال أن
فلسطني ال تزال تفتقر إلى سياسة ثقافية
واضحة وضاغطة ،تكون بمثابة مرجعية،
تـ ـض ــع األطـ ـ ـ ــر والـ ـت ــوجـ ـه ــات وتـ ــركـ ــز عـلــى
األولــويــات الوطنية ،مــاذا ينقص املشهد كي
يحصل ذلك؟
اس ـم ــح ل ــي بـ ــأن أعـ ـت ــرض ع ـلــى لـغـتــك،
فـهــي تشبه لـغــة الـسـتــالـيـنـيــة .ال نريد
س ـ ـيـ ــاسـ ــات ضـ ــاغ ـ ـطـ ــة وال أط ـ ـ ـ ـ ـرًا وال
مــرج ـع ـيــات ،ب ــل ق ــوان ــن ديـمــوقــراطـيــة
تسمح للتعليم والـثـقــافــة ب ــأن ينعما
بــال ـحــريــة واالس ـت ـقــال ـيــة ال ـت ــي تـ ّ
ـؤمــن
لهما ش ــروط اإلبـ ــداع وال ـت ـحــرر .لكني
أش ــاط ــرك ال ـ ــرأي ف ــي م ـن ـحــى أســاســي
كنت قد أشرت اليه في كلمتي ويتعلق
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ت ـ ـقـ ــويـ ــة أسـ ـ ـ ــس ال ـت ـع ـل ـي ــم
املهني والحرفي فــي مـجــاالت الفنون.
ل ـق ــد حـ ــان ال ــوق ــت ل ـت ـكــريــس ال ـج ـهــود
إلنشاء املؤسسات والبرامج الوطنية
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ف ــي الـ ـفـ ـن ــون ،اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء مــن
الحضانات حتى املستوى الجامعي،

على غرار املعهد الوطني للموسيقى.
¶ برأيك ،كيف يمكن تعزيز اإلنتاج الثقافي
من ناحية النوعية ومن ناحية ردم ّ
الهوة بينه
وبني الشارع واملواطن العادي؟
هـ ـ ـ ــذه االزدواج ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة ب ـعــض
ال ـ ـشـ ــيء .ال ـ ـشـ ــارع ل ـي ــس بـ ــاألحـ ــرى أن
ي ـكــون «أف ـض ــل» م ــن امل ـث ـقــف ،أو أج ــدر
ّ
باالهتمام مـنــه .ال تنس أن «الـشــارع»
قد يكون مصدرًا للعنف والالعقالنية
وال ـفــاش ـيــة ،مـثـلـمــا بــإمـكــانــه أن يـكــون
حاضنة لثقافة شعبية رائعة .ما أشرت
إل ـي ــه ف ــي كـلـمـتــي ه ــو ض ـ ــرورة الــوعــي
للغة الـتــي نستعملها كــي تـكــون أكثر
تأثيرًا على املشاهد والقارئة واملتلقية
وأن تخاطب آالمـهــا وهمومها بشكل
أكثر جرأة وأقل إبهامًا.
¶ ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،ش ـهــدنــا بعض
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب الـ ـفـ ـنـ ـي ــة تـ ـتـ ـج ــه إل ـ ـ ــى ال ـت ـم ــوي ــل
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،فـ ــي ظـ ــل تـ ـن ـ ّـص ــل ال ـس ـل ـطــة
الفلسطينية من دعم أي فنان من األراضي
املـحـتـلــة ع ــام  ،48وت ــواض ــع قـيـمــة امل ـنــح من
املؤسسات الفلسطينية األهلية ،أال يدفعكم
ذلك إلى التفكير في إنشاء «صندوق للثقافة
الـفـلـسـطـيـنـيــة» عــوضــا ع ــن إف ـس ــاح امل ـجــال
ملحاوالت أسرلة الفلسطيني الذي يستخدمه
االحتالل لغسل صورته في الخارج؟
نحن ال نعترف بالحدود السياسية في
تعاملنا مع الفلسطينيني .منذ البداية،
ن ــدع ــم املـعـلـمـ ّـن وال ـف ـنــانــن واألط ـف ــال
والشباب ،بغض النظر عن خلفياتهم
أو مكان إقامتهم ،بما في ذلك فلسطني
املحتلة عام  .1948وهذا الكالم صحيح
منذ أن ّ
ّ
والدي نشر «ديوان األرض
مول
املـحـتـلــة» ال ــذي ح ــرره أحـمــد الخطيب
في دمشق في نهاية الستينيات على
م ــا أذك ـ ــر ،وك ـ ــان أول «طـ ـل ــة» ل ـش ـعــراء
«ال ــداخ ــل» فــي الــوطــن ال ـعــربــي .أم ــا ما
يفعله األفــراد واملؤسسات (املستفيدة
مـ ــن ال ـت ـم ــوي ــل اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي) ف ــاألم ــر
راجع لضمائرهم ،ويجب أن يتحملوا
م ـســؤول ـيــة أع ـمــال ـهــم ،م ــع ال ـع ـلــم بــأنــي
أع ـ ـ ـ ـ ــارض ك ـ ــل مـ ـ ـح ـ ــاوالت ع ــزلـ ـه ــم أو
مقاطعتهم ،وأشجع من ال يتفق معهم
أن يعبر عــن رأي ــه بشكل ديموقراطي
غير إقصائي .نحن مجتمع مشحون
بعدائية غير عقالنية ،وأنماط عاطفية
في حواراتنا ،وعلينا كمثقفني أن ّ
نصر
ع ـلــى ح ــق الـ ـف ــرد ب ـم ـمــارســة خ ـيــاراتــه
السياسية واألخــاقـيــة والــدفــاع عنها
من دون خوف ،على أن ننتقدها نحن
ون ــرد عليها مــن دون ّ تـهــديــد ووعـيــد.
وهذا أحد أسباب تحفظي على بعض
مبادرات «املقاطعة الثقافية» ،ألني أرى
في بعضها ما يشبه اإلقصاء واملوعظة
أكثر من الحوار الديموقراطي.
¶ كيف تنظر إلى الحالة السياسية الراهنة
في فلسطني ،وأنت مثقف وناشط ابن عائلة
خسرت حياتها وأرضها في يافا؟
عــائ ـل ـتــي ال ـي ــاف ـي ــة م ــن الـ ـب ــورج ــوازي ــة
الصغيرة التي كانت تملك القليل قبيل
ع ــام  1948وك ــان ج ــدي أم ـيــا ول ــم يكن
يملك منزل العائلة بل كان يستأجره.
ما خسرته عائلتي ككل الفلسطينيني
هو حياتهم ،كما تفضلت ،في ظروف
سـيــاسـيــة لــم يـكــن فـيـهــا م ـيــزان الـقــوى
ملصلحتنا على اإلطالق .وهذا الوضع
ال ي ــزال مــوجــودًا ال ـيــوم .لـكــن مــن جهة
أخـ ـ ــرى ،ه ــا ه ــو ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي

أش ـ ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى أن ي ـ ـك ـ ــون األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة
السكانية في فلسطني التاريخية رغم
كل محاوالت تهجيره ،وها هو ال يزال
ينبض بالحياة .املهم أن نستفيق على
أهمية الفكر والوعي والتعليم والحرية
لـكــي ننتج مجتمعًا لـيــس ق ــادرًا على
الصمود فحسب ،بل على خلق حاضر
ومستقبل أفضل لكل شعوب املنطقة،
بما فيها «الشعب الـيـهــودي» القاطن
في فلسطني .مستقبل قائم على العدالة
واملساواة والديموقراطية والحرية ،ال
على االستعمار والعنصرية والحروب
األهـلـيــة ال ـتــي اسـتــوطـنــت فــي املنطقة
على يد الحركة الصهيونية والحركات
والــدول الرجعية والطائفية .ال تنسوا
املـيـثــاق الــوطـنــي الفلسطيني الــرائــع،
وهــو نـتــاج ال ـحــوار الــديـمــوقــراطــي في
داخ ــل الـحــركــة الوطنية الفلسطينية،
الذي كان ينادي تمامًا من أجل تحقيق
مثل هذه األهداف املثالية.
¶ هــل كانت الكلمة بمثابة مقدمة مراجعة
وإع ــادة تقويم وربـمــا تغيير فــي «مؤسسة
عبد املحسن القطان»؟
األم ـ ـ ـ ــور الـ ـت ــي ط ــرح ـت ـه ــا فـ ــي كـلـمـتــي
ً
تـمــت مـنــاقـشـتـهــا طــويــا بـمــا فــي ذلــك
فــي أدب ـيــات املــؤسـســة وف ــي مــا نشرته
أنـ ــا ع ـبــر ال ـس ـن ــن .ل ـكــن م ــا ه ــو مــؤكــد
أن ـنــا ال ن ـتــراجــع أمـ ــام امل ـص ــاع ــب ،وإن
الـتــزامـنــا ألهــداف ـنــا ال ـت ــزام مـطـلــق .أمــا
الشكل الذي قد يتخذه دعمنا ،فإذا لم
يتغير ويـتـجــاوب مــع تغير األوض ــاع
ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ف ـس ـن ـكــون غ ـيــر جــديــريــن
ب ــال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وش ـع ـب ـهــا
ال ـبــاســل .أي ـض ــا ،إن ـنــا م ـجــرد مؤسسة
أهلية مدعومة من عائلة تظل محدودة
امل ـ ــوارد وي ـجــب أن تـخـطــط وتـتـصــرف
على هــذا األس ــاس وأن تــولــي األهمية
القصوى لنوعية عملها قبل كميته.
¶ كانت لك انطالقة الفتة في عالم السينما
مــع فيلم «أح ــام فــي ال ـفــراغ» ( ،)1991كما
أنتجت قائمة مــن األف ــام؛ آخــرهــا «زنــديــق»
( )2009الــذي أخرجه ميشيل خليفي ،قبل
أن تنخرط كليًا فــي التنشيط الثقافي ،هل
سرقتك اإلدارة الثقافية مــن اإلنـتــاج الفني،
وهل هناك عودة سينمائية قريبة؟
ربـمــا .ال أعـلــم .ق ــررت اع ـتــزال السينما
ألسباب عدة؛ منها ما له عالقة بما آل
اليه مجال السينما والبيئة الثقافية
ف ـ ــي ف ـل ـس ـط ــن بـ ـع ــد «أوسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو» وف ــي
العالم بعد هيمنة الليبرالية وانعدام
الـفـكــر ال ـت ـقــدمــي .كــانــت وال ت ــزال ل ـ ّ
ـدي
أيضًا بكل صــراحــة شكوك عــديــدة عن
موهبتي ،ولكن العنصر الحاسم كان
نـ ـج ــاح م ــؤس ـس ــة ال ـق ـط ــان وم ـ ــا تــرتــب
على هذا النجاح من احتياجات مالية
إضافية ،ما دفعني إلى االنضمام إلى
شركة العائلة في الكويت واملساهمة
ف ــي إعـ ــادة إحـيــائـهــا م ــن أج ــل تحقيق
مـصــادر مالية جــديــدة لدعم املؤسسة
وغيرها من املؤسسات الثقافية ،مثل
«امل ـت ـح ــف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» ال ـ ــذي أرأس
ّ
فريقه منذ أربع سنوات ونيف .أظن أن
لكل إنسان مصيره ،وعليه أن يستثمر
في نقاط قوته ،ويجهد بشكل واع في
مشروعه ،من دون خوف أو تردد ومع
تـحـمــل مـســؤولـيــاتــه كــامـلــة .ه ـكــذا قــام
وال ــدي ووالــدتــي بتربيتنا ،وأرج ــو أن
أكون قد احترمت هذه املبادئ النبيلة
حتى اآلن في عملي.

علي وجيه
التعاون بني «معهد سرفانتس» في بيروت
والسفارة اإلسبانية في لبنان و«جمعية
متروبوليس» ال يتوقف عن اإلثـمــار .بعد
«مهرجان السينما اإليبيرو – أميركية»،
يأتي «أسبوع الفيلم اإلسباني» في بيروت
أفالم
( 20 – 14تشرين الثاني /نوفمبر)6 .
ً
م ــن إن ـت ــاج ع ــام ــي  ،2014 – 2013إض ــاف ــة
إلــى شريط مــن عــام « ،2010استطاعت ّ أن
تستحوذ على اهتمام الجماهير والنقاد
الــدولـيـ ّـن» كما جــاء فــي البيان الصحافي
ّ
ّ
متنوعة،
ال ـصــادر عــن املـنــظـمــن .التيمات
تجعل من العدسة مبضعًا لتشريح «أرض
ّ
الغروب القاصية»« .كلهم موتى» ()2014
لبياتريس سانشيز افتتح األسبوع أمس.
فيلم عائلة عن نجمة روك عرفت الشهرة
في الثمانينيات .ترهب الخروج من البيت،
وت ـع ـي ــش ب ــاضـ ـط ــراب م ــع اب ـن ـه ــا امل ــراه ــق
بالخرافات.
ووالــدتـهــا املكسيكية املؤمنة
ّ
بعد «عيد املوتى» ،يظهر شقيقها املتوفى
ّ
الحمام ،ويتخذه مكانًا
عند الباب .يدخل
لــإقــامــة .نـحــن فــي مــدريــد الـبــانــك وحــركــة
املــوف ـيــدا ،الـتــي أخــرجــت ب ـيــدرو أملــودوفــار
وإي ـف ــان زولــوي ـتــا الـحــاضــر بـتــأثـيــر فيلمه
«نشوة» ( .)1979مزيج مربك بني الواقعية
السحرية وخوارق الطبيعة ،بني الكوميديا
ال ـس ــوداء ومــآســي الفاميليا ،لـلــدعــوة إلــى
ال ـ ـخـ ــاص والـ ـتـ ـص ــال ــح مـ ــع امل ـ ــاض ـ ــي .فــي
باكورتها الروائية الطويلة ،تفلح سانشيز
في ضبط األداء ،ومنع البنية من االنزالق
إلى الفوضى .تضيف نفسها إلى واعدات
الـسـيـنـمــا ف ــي ب ــاده ــا ،بـتـ ّـرشـيـحــي أفـضــل
مخرج صاعد وأفضل ممثلة رئيسية ،في
جوائز غويا ( 2015ما يعادل األوسكار في
إسبانيا) .كذلك ،حاز الشريط أربع جوائز
ف ــي «مـ ـه ــرج ــان م ــال ـق ــة لـلـفـيـلــم اإلس ـب ــان ــي
 ،»2014مــن بـيـنـهــا جــائ ــزة أف ـضــل ممثلة،
وج ــائ ــزة لـجـنــة الـتـحـكـيــم ،وج ــائ ــزة أفضل
مــوس ـي ـقــى ت ـص ــوي ـ ّ
ـري ــة .ال نـ ـغ ــادر الـحـقـبــة
والـتـيـمــة فــي «األهـ ـ ــوار» ( )2014لــروبــرتــو
رودريغز ،الذي ُي َ
عرض الليلة .السينمائي
اإلش ـب ـي ـلــي ( )1971ي ـع ــود بـفـيـلــم جــريـمــة
بديع الصنعة والسينماتوغرافيا واألداء.
ّ
محققان مختلفان في كــل شــيء ،يالحقان
ً
ً
ّ
جنوبية نائية.
قــاتــا متسلسال فــي قــريــة
ـاب ّ
األول شـ ّ
تحرري مناوئ لتركة ّفرانكو،
ف ـي ـم ــا ي ـن ـت ـمــي الـ ـث ــان ــي األك ـ ـبـ ــر س ــن ــا إل ــى
ّ
يمتد التباين إلى أسلوب
الحرس القديم.
الحياة ،والتعامل مع النساء ،وحتى النوم
وال ـص ـحــو .ي ـق ــودان ال ـســرد حـتــى الـنـهــايــة،
لـيــوحـيــا بــالـكـثـيــر عــن إسـبــانـيــا الـجــديــدة:
الـ ـسـ ـي ــاس ــة وامل ـ ـ ـبـ ـ ــادئ وأشـ ـ ـب ـ ــاح امل ــاض ــي
وأس ـئ ـلــة املـسـتـقـبــل .رودريـ ـغ ــز ال يشيطن
اآلخ ـ ــر ،مـتـكـئــا إلـ ــى ّس ـي ـنــاريــو مـتـمــاســك،
أنجزه مع كاتبه املفضل رفائيل كوبوس.
ّ
يدعو إلى الخالص من مخلفات الدكتاتور
وم ــراع ــاة ض ـحــايــاه بـعـقــل ت ـصــال ـحــي ،من
دون ال ـت ـه ــاون م ــع امل ـج ــرم ــن .ن ــال الـفـيـلــم
 10جــوائــز «غ ــويــا» ع ــام  ،2015مــن بينها
أفضل فيلم ،وأفضل مخرج ،وأفضل ممثل
رئيسي .خطف جائزة الجمهور في حفل
تــوزيــع جــوائــز السينما األوروب ـي ــة ،2015

وحـقــق حـضــورًا ّ
طيبًا فــي «مـهــرجــان سان
سباستيان السينمائي الدولي» عام .2014
ف ــي «امل ـ ــاس األس ـ ـ ــود» (،)11/16 – 2013
يــاحــق ميغيل ألـكــانـتــود ( )1971تـجــارة
مواهب كرة القدم ،من خالل رحلة مراهقني
مــن مــالــي إل ــى م ــدري ــد .هـمــا ســاعـيــان إلــى
الهروب من الفقر ،عبر احتراف اللعبة ،غير
عاملني بما ينتظرهما في العالم الجديد.
س ــرع ــان م ــا ي ـت ـحـ ّـول ال ـح ـلــم إل ــى كــابــوس
ّ
عبودية ،بسمات العصر الحديث وخرق
ق ــوان ــن ال ـف ـي ـف ــا .ش ــري ــط ريـ ــاضـ ـ ّـي ي ـق ــارن
بماسها الثمني.
مــواهــب ال ـقـ ّـارة ً الـسـمــراء
ً
ي ـت ـنــاول قـضـيــة تـ ــزداد أه ـم ـيــة ف ــي بــزنــس
امل ــاع ــب والـ ـص ــاالت ،كـمــا فـعــل الــوثــائـقــي
«أكاذيب كرة القدم» ( )2010لباف أكوتو.
ّ
ف ــي س ـج ــل ال ـف ـي ـلــم ،ج ــائ ــزة ال ـج ـم ـهــور في
«م ـهــرجــان مــالـقــة للفيلم اإلس ـبــانــي» عــام
 .2013أغ ــوس ـت ــي ف ـي ــا ( )1961ي ـغــوص
في أزمــات عائلة كتالونية برجوازية في
«الناموسية» ( .)11/17 - 2010كوميديا
ّ
رومانسية فازت بجائزتني في «مهرجان
كــارلــوفــي فــاري السينمائي الــدولــي» عام
 .2010وفـ ــي «ال ـش ـب ــاب ال ـج ـم ـيــل» (2014
–  ،)11/18يـ ـت ــاب ــع خ ــايـ ـم ــي روزال ـ ـيـ ــس
ح ـكــايــة ح ـب ـي ـبــن ،ي ـكــاف ـحــان لـلـعـيــش مع
رض ـي ـع ـه ـمــا ت ـحــت وقـ ــع أزم ـ ــة اق ـت ـصــاديــة
طاحنة .السينمائي البرشلوني ()1970
ّ
ّ
يصور بأسلوب
يعول على قدرات أبطاله.
وثائقي ،محققًا روائيًا حميميًا أقرب َإلى
الـجـمـهــور مــن عـنــاويـنــه الـســابـقــةُ .ع ـ ِـرض
العمل للمرة األولى ضمن قسم «نظرة ما»
في «مهرجان كان السينمائي» عام ،2014
وفي رصيد صانعه جائزة «الفيبرسكي»
من املهرجان نفسه عن «ســاعــات النهار»
(.)2003
ّ
ف ــرن ــان ــدو ف ــرانـ ـك ــو ي ـس ـت ـغ ــل خ ـب ــرت ــه فــي
التوليف إلنجاز باكورته «جريحة» (2013
–  ،)11/19الذي يدور حول «آنا» املصابة
بــاضـطــراب الـشـخـصـ ّـيــة ال ـح ـ ّـدي .الـتـصـ ّـور
األولــي للمشروع ذهب باتجاه الوثائقي،
إال ّأن فرانكو ّ
حوله إلــى روائــي ،إثــر علمه
ّ
بتأزم املصاب أمام الكاميرا .حصد الفيلم
«غ ــوي ــا» أ ّف ـضــل م ـخــرج صــاعــد ،و«غــويــا»
أفضل ممثلة عام .2014
ّ
يشكل «زه ــور» ( – 11/20 – 2014س)8 :
تـعــاونــا إخــراجـيــا آخــر بــن جــون غارانيو
( )1974وخوسيه ماري غويناغا (،)1976
إثــر عناوين ناجحة مثل «مل ـ ّـدة  80يومًا»
( .)2010تنقلب حـيــاة «آن» ،عـنــدمــا تبدأ
ّ
بتلقي الــزهــور بشكل دوري مــن شخص
م ـج ـهــول .مـيــانـكــولـيــا ع ــن ال ـف ـقــد واألم ــل
والحب ،حصدت جائزة السينما الالتينية
في «مهرجان بالم سبرينغز السينمائي
ّ
ّ
سياسية
أهمية
الدولي» ّ عام  .2015للفيلم
أيضًا .إنه ّأول ّ فيلم إسباني ناطق باللغة
الباسكية ،يمثل الـبــاد فــي الـسـبــاق على
أوس ـك ــار أف ـضــل فـيـلــم أجـنـبــي ع ــام ،2015
وينال ترشيحًا لـ «غويا» أفضل فيلم.
* «أسـبــوع الفيلم اإلسـبــانــي» :حتى  20تشرين
الثاني (نوفمبر) ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) ـ جميع العروض تبدأ عند
الثامنة مساء ـ ـ ـ لالستعالم01/204080 :

ّ
«كلهم موتى» لبياتريس سانشيز افتتح المهرجان أمس
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عرض «بالنسبة لبكرا شو؟» في مونتريال

زياد ملك الساحة الكندية على بياض!
مونتريال ـــ حسن شقراني
اللحظة التي يقفز خاللها زكريا من فتحة
م ـط ـبــخ ن ـج ـيــب ،أو ت ـلــك ال ـت ــي ي ـط ـعــن فيها
زبونه في عاصفة غضب عارم من الوجود
ً
ّ
كله ،أو حتى عندما يرقص حــامــا كأسًا
بــن ط ــاوالت «ســانــدي سـنــاك» ملتفًا حول
نفسه تمامًا كاملطعم الذي ُوعد به للخالص
مــن لعنة ب ــاده ...جميعها لحظات َأس ـ َـرت
الـلـبـنــانــي وال ـس ــوري والـفــرنـســي والـكـنــدي،
وكــل عــن شخصت إلــى تلك الشاشة التي
نقلت زياد الرحباني إلى القارة األميركية،
وت ـحــدي ـدًا إل ــى إح ــدى أك ـثــر مــدنـهــا حيوية
مونتريال.
من كــان واعيًا لـ «بالنسبة لبكرا شــو» في
الـسـبـعـيـنـيــات أو م ــن قـضــى ع ـق ــودًا ُيـتـقــن
ص ـق ــل ال ـ ـصـ ــور فـ ــي م ـخ ـي ـل ـتــه بـ ـن ــاء عـلــى
ح ــوارات صوتية فــي نسختها املسموعة،
استمتع بالعرض كأنه ّ
للمرة األولى .تسمع
أحــدهــم يـقــول :لقد شاهدتها ثــاث أو أربــع
دمع العرض عينيه ،ويستذكر
مرات .آخر ُي ِ
بالده في أيامها الحلوة« ،حني كان النضال
نظيفًا»ّ .
سيدة تتحدث عن دور هذا اإلنتاج
الثقافي في صقل وعي اقتصادي اجتماعي
في بالد صادرتها املؤامرة الدولية لتفرض
عليها تصدير أبنائها.
ال ــدخ ــول إلـ ــى ال ـص ــال ــة ف ــي حـ ــرم «جــام ـعــة
كـ ــون ـ ـكـ ــورديـ ــا» فـ ــي وسـ ـ ــط املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،ك ــان
ّ
مـحـكــومــا بـطــابــور تـشــكــل قـبــل ســاعــة من
تــوق ـيــت ال ـع ــرض امل ـف ـت ــرض .االزدح ـ ـ ــام لم
ينته إلــى أن امـتــأت املقاعد كلها ،فــي ظل
لـحـظــات م ــن االس ـت ـش ــراس الـلـبـنــانــي على
مقاعد محجوزة في إطار كندي ال يسمح
باملواربة.
ّ
معظم الحاضرين حلموا ،ذات يوم ،بتملك
ّ
بيت بكندا ،كما غنت فيروز ذات لحظة عن
حـنــن مـفـتــرض قــاتــل .واألبـ ــرز بــن هــؤالء
هــي جالية ســوريــة حديثة تلتمس َب َلسمة
جــراحـهــا الـطــريــة عـبــر اس ـتــدعــاء ثقافتها
املـشــرقـيــة .آخـ ــرون صــادفـتـهــم ال ـفــرص أو
الـخـيــارات للمجيء إلــى هــذه الـبــاد الـبــاردة
تـحـضـيـرًا ملستقبل أوالدهـ ــم أو هــربــا من

بعلبك تشعشع
باألرزة وفيروز
عشية ذكرى االستقالل (22
نوفمبر) ،وميالد السيدة فيروز
( 21نوفمبر) ،قرر محافظ بعلبك
ـ الهرمل ،بشير خضر ،بالتعاون
مع بلدية بعلبك ولجنة
«مهرجانات بعلبك الدولية»،
االحتفال بهاتني املناسبتني
ّ
على طريقته ،وال سيما أن
ميالد فيروز يتزامن مع الذكرى
الستني لوقوفها للمرة األولى
على أدراج «جوبيتر» .لهذه
الغاية ،دعا خضر اللبنانيني إلى
زيارة بعلبك يوم االثنني املقبل
إلضاءة القلعة بالعلم اللبناني
وبصور فيروز .االحتفالية
ستترافق مع بث أغنيات شهيرة
لها ،وال سيما «يا قلبي ال
تتعب قلبك» املخصصة ملدينة
الشمس.
االحتفال بذكرى االستقالل وميالد
فيروز 21 :تشرين الثاني (نوفمبر) ـ
عند الساعة  17:30في قلعة بعلبك ـ
الدعوة عامة

خالل العرض في مونتريال

م ـص ــائ ــب الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط أو مـصــاعــب
أفريقيا .آخرون حضروا بحشرية ثقافية
الستكشاف ما اقترفه ابن فيروز الرهيب
في بدايات عقده الثاني.
ب ـيــد ّأن صـقـيــع ال ـخــريــف ف ــي ه ــذا امل ـســاء
التشريني ،انــدثــر مــع ّأول ال ـح ــوارات حول
املـ ـص ــروف وامل ــدخ ــول ب ــن ث ــري ــا وزك ــري ــا.
حوار ُي ّ
مهد لساعتني من الصراع الوجودي
املـ ـ ـ ــادي ال ـل ـب ـن ــان ــي ،مـ ــن الـ ـنـ ـق ــاش ــات ح ــول
ال ـف ــروق ــات الـطـبـقـيــة ف ــي ب ـلــد يـعـتـمــد على
الـســائــح امل ـلــك ،وال يـتــرك للطبقة الوسطى
إال مـكــانــا تـحــت مكيفات الخليج الـعــربــي،
أو في باحات منازل في أميركا الشمالية،
بعيدة عن لبنان وجبله وبحره ومسافات

ال تعوضها األرضيات الخشبية واملواقد،
ّ
وال التعليم شبه املجاني ،وال حتى الهواء
النظيف .صار الدفء ّ
سيد األجواء مع ّأول
ّ
ّ
ّ
موال لجوزيف صقر« .تغير هوانا» ...تنهد
بعض الجمهور مع صــوت يدمع بسماعه
كثيرون ،وتطرب له أي أذن.
انـ ـس ــاب ــت امل ـس ــرح ـي ــة ك ـن ـس ـيــم ع ـل ـيــل فــي
عيون وآذان معظم الحاضرين .لــم تنجح
مقتضيات الترميم التقني الصعب الــذي
أجــرتــه شــركــة ( Mmediaح ــذف مشاهد
أو دم ــج حـ ــوارات مــن تـسـجـيــات مختلفة
ّ
أو حتى عــدم تماه بني الصوت والصورة)
فــي قتل السحر ال ــذي يكتنزه هــذا العمل.
الـضـحــك م ــأ امل ـك ــان وال ـح ــزن أي ـض ــا ،ولــم

ّ
يكن التأفف من «رداءة الصوت والصورة»
س ــوى ّ
ردة فـعــل م ــن ج ــاء مل ـشــاهــدة زي ــاد
ّ
ألنه «بيقرط ضحك» أو من اعتقد أن زياد
الــرحـبــانــي « -مـلــك الـســاحــة اللبنانية على
بياض»  -سيكون حاضرًا شخصيًا.
«ل ـهــذا ال ـعــرض خـصــوصـيــة تلمس الحنني
اإلنساني والــوعــي الثقافي» تقول ّ
املنسقة
ف ــي «م ـه ــرج ــان ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي» (مـنـظـمــة
ثقافية ال تبغى الــربــح) إيميلي ع ــواد ،التي
ّ
املصورة
عمدت إلى ترتيب عرض النسخة
من املسرحية في مونتريال .تقول في وقع
فـ ّـن زي ــاد الــرحـبــانــي وه ــذه املـســرحـيــة التي
شاهدت عرضها في بيروت ،على جمهور
ق ــدي ــم وح ــدي ــث« :لـ ـه ــذه امل ـســرح ـيــة وج ــود

خاص لفترة ثالثة عقود .هناك من شاهد
العرض الحي وهناك من ّ
طور صورتها في
مخيلته ،ويتشوق لرؤية كيف كــان زكريا
على املسرح؛ مع العلم أن هناك من ارتأى أن
يحافظ على مخيلة غنية من املسرحية من
ّ
دون أن يؤثر فيها شــيء ،حتى عرضها».
ُيقال إن الرحباني نفسه لم يشاهد الشريط
املرممّ ،
ّ
ربما لرغبته في حماية حنني خاص،
ّ
ألم ما ،وخصوصًا في ظل العالقة
أو ّتجنب ٍ
املعقدة التي تربطه بأعماله املسرحية.
بدأ مشروع عرض املسرحية في مونتريال
في شباط (فبراير) املاضي ،وكانت الخطة
األساسية تقديم ثالثة عروض ،في «جامعة
كونكورديا» في قلب املدينة الكندية ،وفي
«سينما غ ــوزو» التي تقع فــي قلب منطقة
الـ ــوجـ ــود ال ـل ـب ـن ــان ــي أي فـ ــي م ــدي ـن ــة س ــان
ً
لـ ــوران« .ك ــان الـطـلــب عـلــى الـحـفــات كــامــا
واضطررنا لتقديم عرضني إضافيني لكي
نلبي الطلب اإلضافي من جمهور متنوع»
ّ
بمجرد ذكر
تشرح إيميلي عــواد« .وطبعًا،
اس ــم زيـ ــاد تـهــافــت الـجـمـيــع ،ول ـك ــن ،تـمــامــا
كـمــا ح ــدث فــي لـبـنــان ،هـنــاك مــن اعـتـقــد أن
الـعــرض هــو إنـتــاج سينمائي ،وخصوصًا
لــدى الشريحة التي ال يعنيها زيــاد فأبدت
انزعاجًا من الصوت والصورة .ولكن سحر
هذه املسرحية يلمس الجميع ومضمونها
ّ
ال يـ ـ ــزال ق ــائ ـم ــا ح ــت ــى ي ــوم ـن ــا هـ ـ ـ ــذا» .ه ــذا
املضمون ّأمــن لألجانب الذين تواجدوا في
صالة العرض درسًا أوليًا عن ثقافة شعبية
لبنانية ُيـمـكــن أن ت ـحـ ّـول قـصــائــد األطـفــال
ُ
واملحافظ الجلدية إلى منتجات تباع باآلالف
في إطــار اتفاق تجاري ُيـبـ َـرم مع من يدفع
أكـثــر ،وعــن بــاد يحكمها تحالف طبقات
ّ
متمكنة ومتحكمة ال تترك للعائالت الفقيرة
س ــوى الـهـجــرة خ ـي ــارًا ،ك ــأن تـلــك الـعــائــات
مسؤولة عن لعنة غياب املوارد األولية.
ضحك األجانب على هفوات اللغة األجنبية
وت ـف ــاع ـل ــوا م ــع ال ـل ـح ـظ ــات ال ــدرام ــات ـي ـك ـي ــة.
ّ
سيتحمس ،كباقي هذا
وربما كثير منهم
الجمهور ،ملشاهدة «فيلم أميركي طويل»
قــري ـبــا ،عـلــى أم ــل أال يـعـتـقــدوا أن الـعــرض
سيكون فيلمًا سينمائيًا.

