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سياسة
المشهد السياسي

عودة السعودية إلى بيروت:
استطالع انتخابي قبل التدخل
ّ
يصل اليوم إلى بيروت وفد سعودي ،الستطالع االحوال االنتخابية ،تمهيدًا للتدخل في ترتيب شؤون الحلفاء ،إثر التشتت
الذي أصابهم بعد االنتخابات الرئاسية ،وإثر فشل المحاولة االنقالبية في تشرين الثاني الفائت
مـنــذ الـثــانــي والـعـشــريــن مــن تشرين
ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،م ــع ع ــودة الــرئـيــس
سعد الـحــريــري مــن إقــامـتــه الجبرية
فـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،خ ــرج ــت ال ـس ـع ــودي ــة
مــن دائ ــرة التأثير املـبــاشــر فــي امللف
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي .ع ــاقـ ـتـ ـه ــا ب ــالـ ـح ــري ــري
صـ ــارت مـلـتـبـســة ،م ــن دون أن تـعـ ّـن
ل ــه «خ ـل ـي ـف ــة» ف ــي م ـن ـصــب الـحـلـيــف
ّ
األول للرياض .يومًا بعد آخر ،تتسع
امل ـســافــة ال ـتــي يــأخــذهــا رئ ـيــس تـيــار
املستقبل عــن دائ ــرة ال ـقــرار فــي شبه
الجزيرة العربية .ال ترضى بوضعه
االسـ ـتـ ـق ــرار أولـ ــويـ ــة ع ـل ــى م ــا ع ـ ــداه،
وال تـقـتـنــع بـسـعـيــه إل ــى االسـتـثـمــار
فــي ال ـه ــدوء الــداخ ـلــي ملــواجـهــة حــزب
الله عبر الــرهــان على ابتعاد حلفاء
امل ـقــاومــة عـنـهــا .انـتـهــج الـسـعــوديــون
خيار املواجهة في كافة دول اإلقليم،
وال تستقيم سياستهم مــع مــواقــف
الـ ـح ــري ــري «امل ـ ّـهـ ــادنـ ــة» ل ـح ــزب ال ـل ــه،
وآخــرهــا مــا بــثـتــه أمــس قـنــاة «أم تي
في» ،لجهة قوله إن حكومته ال تريد
«أخ ــذ س ــاح ح ــزب ال ـلــه .وف ــي رأي ــي،
حــزب الـلــه مــش غ ــاوي يحمل ســاح.

ّ
بري لـ«األخبار» :ال أتبنى
اقتراح رئيس الجمهورية
بشأن التحكيم

قــام بمهمة ويتمنى أن تكون الدولة
ّ
ً
ً
قوية ليسلم السالح عاجال أو آجال،
وبالتوافق مع الجيش اللبناني».
على جبهة رئيس الجمهورية العماد
مـيـشــال ع ــون ،لــم تـهـضــم الـسـعــوديــة
انتخابه بعد ،رغم محاولة الحريري
تزيني مواقف عــون والتيار الوطني
الحر فــي عيون واشنطن والــريــاض.
ُيـضــاف إلــى مــا سبق عــاقــة متوترة
م ــع رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ،نبيه
ب ـ ــري ،وت ـش ـتــت حـلـفــائـهــا ب ـعــد فشل
محاولتها االنقالبية يــوم احتجزت

ّ
يأمل ّ
مقربون من الحريري أن يتمكن من إقناع السعودية بخياراته االنتخابية (مروان طحطح)

علم
و خبر
ّ
تتقدم بين التيارين
المفاوضات
شهدت املفاوضات بني التيار الوطني الحر وتيار املستقبل
تـقـ ّـدمــا فــي ال ـســاعــات املــاض ـيــة ،وخــاصــة لـجـهــة االت ـف ــاق على
تأليف لــوائــح مشتركة فــي عـكــار وفــي دائ ــرة الشمال الثالثة
(بشري ـ زغرتا ـ الكورة ـ ّالبترون) وفي زحلة وبيروت االولى.
وال تزال املفاوضات متعثرة بشأن جزين ـ صيدا ،كما الشوف
ـ ـ عــال ـيــه ،حـيــث ال يـ ــزال ال ـعــون ـيــون يــرف ـضــون ع ــرض الـحــزب
التقدمي االشـتــراكــي الـحـصــول على ثــاثــة مقاعد فــي الئحة
ائتالفية .أما في طرابلس ـ املنية ـ الضنية ،فيريد «املستقبل»
أن يكون «الوطني الحر» إلى جانبه ،اقتراعًا ال ترشيحًا.

إسدال الستارة على تعيينات الخارجية
ّ
أس ــدل ــت ال ـس ـتــارة عـلــى م ـلــف الـتـعـيـيـنــات اإلداريـ ـ ــة ف ــي وزارة
الـخــارجـيــة واملـغـتــربــن .فـقــد اجـتـمــع ال ــوزي ــر ج ـبــران بــاسـيــل،
يــوم الجمعة املــاضــي ،مع الدبلوماسيني الذين شملهم قرار
التكليف (الذي ال يحتاج إلى مرسوم يمكن وزير املال عرقلة
ّ
إصداره) ،كل على حدة ،وأبلغهم تكليفهم بمهماتهم الجديدة.
ّ
ّ
وتقول مصادر ديبلوماسية إن حركة أمل لن تقوم بأي رد فعل
«إعطائها» مديرية املراسم ،وتكليف نجال رياشي
على عدم
ّ
بها ،ال ّ
سيما أنه لم يصدر مرسوم بذلك .وتتوقع املصادر أال
يصدر املرسوم إال غداة صدور نتائج االنتخابات النيابية.

التيار وحزب الله :انفصال ّ
حبي؟
تتجه املباحثات االنتخابية بني التيار الوطني الحر وحزب
ّ
الله إلــى ترشحهما فــي لــوائــح متنافسة فــي غالبية الــدوائــر
املشتركة .وسبق أن أبلغ حزب الله رئيس التيار الوزير جبران
ّ
باسيل أنه لن يمانع ّ
أي خيار تتخذه قيادة التيار ،سواء لجهة
التحالف أو خوض االستحقاق في لوائح متقابلة .وحتى يوم
أمس ،كان الخيار الثاني هو األكثر ترجيحًا.

ّ
الحسن مرشحة في طرابلس

ُ
علمت «األخ ـب ــار» أن رئـيــس تـيــار املـسـتـقـبــل سـعــد الـحــريــري
يدرس إمكان ترشيح السيدة آنا الحسن ،زوجة اللواء الشهيد
ّ
السنية في طرابلس ،في دائرة
وسام الحسن ،عن أحد املقاعد
الشمال الثالثة.

هدوء قومي في الكورة
ُعـقــد لـقـ ٌ
ـاء أمــس فــي مـنــزل الـنــائــب الـســابــق سليم س ـعــادة في
ّ ّ
ٌ
الكورة ،قاطعه عدد من الحزبيني ،بحجة أن الدعوة لم تصدر
عــن منفذية الـحــزب ال ـســوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي .وال تنفي
مـصــادر «الـقــومــي» فــي الـكــورة وج ــود «حــالــة اع ـتــراض» على

القضاء الثالثة .أما
ترشيح الحزب لسعادة عن أحــد مقاعد
ّ
الطبيب ولـيــد ال ـع ــازار ،ال ــذي كــان قــد ه ـ ّـدد بــأنــه لــن ينسحب
لسعادة ،فقد حضر اللقاء في منزل األخير ،وأكد أنه سيلتزم
بقرار حزبه.

ماروني «المرشح الكتائبي األوحد»؟
ّ
يحاول النائب إيلي ماروني إشاعة أخبار في زحلة ،مفادها أن
ترشيح «زميله» مستشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي
ّ
الجميل ،شــارل سابا ،عن املقعد األرثــوذكـســي« ،هــو من أجل
ّ
ّ
املناورة ال أكثر ،وليس جديًا» ،ال سيما بعد أن كان ماروني
ُ
نفسه «املرشح الكتائبي األوحد» في زحلة ،ولم يتوقع
يعتبر ّ
ّ
أن يتم تبني ترشيح سابا الذي تربطه به عالقة سيئة.

كتائبيون مع عازار!
ّ
ُي ّ
ٌ
قسم من قاعدة حــزب الكتائب في جزين عن رغبةٍ في
عبر
ُ
ا ّلـتـحــالــف االنـتـخــابــي مــع امل ــرش ــح إبــراه ـيــم عـ ــازار ،إلدراك ـهــم
ٌ
االنتخابات ،فسينحسر
أنهم إن لم يكونوا ناخبًا له دور في ّ
تــأثـيــرهــم فــي املـسـتـقـبــل .فــي امل ـقــابــل ،فــضـلــت ق ـيــادة الكتائب
تسمية ُمرشحني في دائــرة صيدا ـ جزين ،هما جــوزف نهرا
(املقعد املــارونــي) وريـمــون ّ
نمور (املقعد الكاثوليكي) ،الذي
ّ
كان ُي ّ
عول على أن يتبناه عازار على الئحته.
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سياسة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة وأج ـ ـبـ ــرتـ ــه ع ـلــى
االس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة ،وأحـ ـ ــدثـ ـ ــت شـ ــرخـ ــا فــي
عالقتها به .على مدى األشهر الثالثة
املــاضـيــة ،ب ــدت الـسـعــوديــة مستقيلة
من أي دور لها في لبنان.
ال ـي ــوم ،ت ـعــود ال ــري ــاض إل ــى ب ـيــروت،
َ
عـبــر مــوفــدهــا الـجــديــد ن ــزار الـ َـعــلـ ْـوال،
الذي يصطحب معه القائم باألعمال
السابق وليد البخاري ،ليجوال على
الرؤساء الثالثة ،وعدد من سياسيي
ما كان ُيعرف بفريق  14آذار (كرئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
والوزير السابق أشرف ريفي) ،إضافة
إلـ ــى ش ـخ ـص ـيــات سـيـلـتـقـيـهــا الــوف ــد
بعيدًا عن اإلعالم .الجولة في الدرجة
االولى استطالعية .ال يمكن الرياض
تــأجـيــل عــودتـهــا إل ــى ب ـيــروت إل ــى ما
بعد االنتخابات النيابية ،إذ سيكون
م ــن ال ـص ـعــب عـلـيـهــا وق ـت ـئــذ الـتــأثـيــر
في تحالفات ما بعد االستحقاق في
حال تفويتها فرصة ترتيب بعضها
ال ـي ــوم .األم ـيــرك ـيــون والـبــريـطــانـيــون
يثيرون في غالبية لقاءاتهم ،خارج
لبنان وداخ ـلــه ،مسألة االنـتـخــابــات،
محذرين من «خطورة حصول حزب
الـلــه على األك ـثــريــة» ،وأضـيــف إليهم
العدو اإلسرائيلي الذي أبلغ موسكو
قبل أيــام «انزعاجه» من األمــر نفسه.
املــوفــد ال ـس ـعــودي يــأتــي فــي الـسـيــاق
ن ـف ـس ــه ،وإن فـ ــي إط ـ ـ ــار اس ـت ـطــاعــي
لــأوضــاع االنـتـخــابـيــة ،ومــا ستؤول
إليه التفاهمات وأحوال من يتأثرون
بالرياض ،تمهيدًا إلقــرار آلية الدعم
لـلـقــوى الـتــي ستسعى الــري ــاض إلــى
ّ
ت ـمــوي ـل ـهــا ب ـم ــا ي ـمــك ـن ـهــا م ــن تـعــزيــز
حضورها االنتخابي.
وف ـي ـم ــا ي ـف ـت ــرض أن ي ـ ـ ــزور ال ـع ـل ــوال
والوفد املرافق له رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم،
لفتت مصادر سياسة إلى أن «لقاءه
بــالــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري سـيـكــون
خــاصــا ،لكن غير مـعــروف حتى اآلن
م ــا إذا ك ـ ــان س ـي ـت ـحــدث الـ ـي ــه ب ـشــأن
ّ
التحالفات االنتخابية» ،مــؤكــدة أنه
«سيوجه إليه دعوة لزيارة الرياض».
وأكـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة أم ــر
الدعوة ،مشيرة إلى أن «هذه الزيارة
سـتــدفــع رئـيــس الـحـكــومــة إل ــى حسم
أمر التحالفات ،خصوصًا أن الجميع
مرتبك نتيجة عــدم اتـخــاذ الحريري
ق ـ ـ ــراره الـ ـنـ ـه ــائ ــي» .وي ــأم ــل م ـق ـ ّـرب ــون
ّ
م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة أن ي ـت ـمــكــن
مـ ــن إق ـ ـنـ ــاع الـ ـسـ ـع ــودي ــن ب ـصــواب ـيــة
خ ـي ــارات ــه ،وخ ــاص ــة لـجـهــة الـتـحــالــف
مـ ــع الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر «الـ ـ ــذي
ب ــات ُيـظـهــر ت ـمــاي ـزًا ع ــن ح ــزب ال ـلــه».
وأك ــدت امل ـصــادر أن «مــؤتـمــر باريس
ّ
سيخصص لدعم
 4االقتصادي الذي
االستثمارات ويتوقع عقده في آذار
 ،2018سـيـكــون عـلــى ط ــاول ــة البحث
مــع املــوفــد ال ـس ـعــودي» ،الفـتــة إلــى أن
«فــرن ـســا ضـغـطــت ف ــي ات ـج ــاه ترميم
العالقة بــن الـحــريــري والــريــاض من
أجل إنجاح هذا املؤتمر الذي ال يمكن
عقده من دون حضور اململكة».
ّ
مــن جـهــة أخ ــرى ،عــلــق الــرئـيــس بـ ّـري
ع ـلــى زيـ ـ ــارة امل ــوف ــد ال ـس ـع ــودي بــأنــه
«ال يعلم خلفية هــذه الــزيــارة بعد»،
مشيرًا إلــى أن العلوال «طلب موعدًا
م ــن ال ــرئ ــاس ــة ال ـثــان ـيــة ،ال ـتــي أبلغته
ع ــدم وجـ ــود مــواع ـيــد ي ــوم اإلث ـن ــن»،
ف ــاس ـت ـف ـس ــر عـ ـ ّـمـ ــا إذا كـ ــانـ ــت ه ـن ــاك
مشكلة بروتوكولية في لقاء رئيسي
الجمهورية والحكومة قبل لقاء ّ
بري،
فـكــان الـجــواب أن ال مشكلة فــي ذلــك،
ُ
وح ّدد املوعد بعد ظهر الثالثاء.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،وت ـع ـل ـي ـق ــا عـلــى
اقتراح الرئيس عــون ،في حديثه مع
قناة «الـســومــريــة» العراقية ،اللجوء
إلى التحكيم الدولي في ملف النزاع
حـ ــول الـ ـح ــدود ال ـب ـحــريــة م ــع ال ـعــدو
ّ
س ــرائ ـي ـل ــي ،أكـ ــد ب ــري ل ــ«األخ ـب ــار»
اإل ّ
على هذا الطرح ،مشيرًا إلى
ظه
تحف
ّ
أنـ ــه ال ي ـت ـبــنــاه «بــامل ـط ـلــق خ ــوف ــا من
أي ضـغــوط دول ـيــة فــي ه ــذا امل ـجــال».
ولفتت مصادر متابعة للملف إلى أن
اللجوء إلى التحكيم قد يكون متعذرًا
الناحية اإلجرائية ،ألن إسرائيل
من ّ
لم توقع اتفاقية األمم املتحدة لقانون
البحار.
(األخبار)

ابراهيم األمين

لماذا ينتخب اللبنانيون؟
ملاذا يذهب اللبناني إلى صندوقة االقتراع لإلدالء بصوته؟
األمر ال يحتاج الى دراسة ّ.تكفي مراجعة املحطات االنتخابية ،بعد
ّ
انتهاء الحرب االهلية ،للتيقن من أن امليل السياسي هو من يتحكم في
املقترعني .وامليل ،هنا ،ال يعني بالضرورة انخراط جميع اللبنانيني
ّ
في الحياة السياسية أو في االحزاب القائمة ،بل يعني تبني وجهة
يعتقد املقترع بأنها االقرب الى ما ّ
يلبي تحقيق درجة من االمان له.
واألمان ،في لبنان ،يعني أمورًا عدة ،من بينها األمن الفردي الذي
ال يزال كثيرون يعتقدون بأن االطار القبلي الضيق هو القادر على
توفيره ،واألمن االجتماعي الذي ّ
يؤمنه االطار القبلي األوسع .في
الحالتني ،يربط اللبناني أمنه واستقراره بحاجته الى حضور عام.
ّ
الى صوت تطرب له أذناه ،او اسم يمكنه تبنيه في حياته اليومية ،أو
خطاب يعتقد أنه مناسب له ولذريته .وفي حالتنا ،ندور وندور ،لنعود
الى املربع االول ،حيث تشكل الطائفة املصدر الرئيسي لهذا األمان،
إذ تجمع كل ما يريده الناخب :االسم والصفة والوعاء االيديولوجي
والخطاب وطريقة الكالم والباب الى العمل والطعام والشراب ،والطريق
الى حصته من الدولة واملال العام.
في العقود االخيرة ،باتت الطائفة العنوان الذي يلجأ اليه الناس

التصويت السياسي يجب ان يكون واضحًا في
مصلحة من يعارض المشروع االستعماري.
والمقاومة تبقى العنوان الوحيد الذي له معنى
ّ
للتمترس ،أو السير خلف راية أو شعار ،أو تبني موقف ما من
ً
العناوين الكبيرة ...وصوال الى االنخراط ـ ـ األعمى في بعض االحيان ـ ـ
في املعارك التي تتخذ طابعًا وجوديًا .وهذه املعارك تحصل ،عادة ،في
مواجهة خصم ،هو ابن طائفة أخرى يدافع عنها ويخوض معاركها
في وجه اآلخرين.
عمليًا ،أدت هذه املعارك ،في السنوات التي أعقبت ما يطلق عليه
االستقالل ،الى تثبيت موقع الطائفة واملذهب فوق أي موقع آخر ،والى
جعل النظرة الى الدولة ،أو الى الشأن العام ،أو الحق العام ،تنحصر بما
اتفق في الطائفة على اعتباره مطالب وحقوقًا ،ما جعل االمر يبدو،
أخيرًا ،على شاكلة معركة جماعية على حصة واحدة في الصحن
ً
اللبناني ،ال تقاسم عادال فيها ،وال رأفة اال حيث يقرر «الغازي» أن
يترك للضحية ما ّ
يسد رمقها ،ليس احترامًا لها ،بل احترامًا لقاعدة
«التعايش» التي تفرض وجود آخر يجب أن نقاتله.
وألن غالبية الناخبني ّ
تصرفوا على هذا االساس ،لم يعد مهمًا الكالم
ّ
عن دولة للجميع ،أو عن قانون موحد يسري على كل الناس ،أو عن
ُ
مساواة ال تميز بينهم ...حتى ضاقت بنا الطرق ،وتهنا في مالعب
ً
الطوائف الكبيرة ،فلم يعد سهال العثور على نزاع سياسي بني جهتني
أو فريقني على أساس التزام مصالح الدولة املشتركة واحترام القانون.
الواقعية القاسية تفرض اإلقرار بهذه الحقيقة ،يصبح من
وألن
ّ
املنطقي توقع أن ال يكون سلوك الناخب اللبناني في هذه الدورة
مختلفًا ،ال في املنطلقات وال في االهداف .وحتى قانون االنتخابات

ّ
يتضمنه من نسبية ،لن ّ
ّ
يغير في هذه القاعدة .جل ما
نفسه ،بما
في االمر أنه سيتيح آلخرين ،ممن يعيشون على هوامش الطوائف
الكبرى ،أن يحتلوا مقعدًا الى جانب اآلخرين .وهذا كله يدفع الى
االقتناع بأن التغيير الذي يحلم به الناس عادة ،بقيام إطار مختلف
يساوي فعليًا بني الناس ،غير ممكن ،أو ـ ـ على األقل ـ ـ غير متوقع
حصوله اآلن.
وبما أن املمتنعني عن التصويت شركاء عمليون في هذه املسؤولية،
فإن من املنطقي أن يدلي هؤالء بأصواتهم ،ولو على شكل موقف
يبررون فيه سبب مقاطعتهم العملية ّاالنتخابية ترشيحًا أو تصويتًا.
وهذا يفتح الباب أمام سجال غير معقد مع القابضني على روح البالد
والعباد ،ويتيح توجيه أسئلة بديهية مهما قيل إنها قاسية أو كيدية،
ومنها:
ـ ـ إذا كانت اقتناعات غالبية الناخبني ستدفعهم الى التصويت لقوى
تستند الى قواعد ذات نقاء طائفي أو مذهبي ،فلماذا ال يناقش هؤالء
ّ
القيمني على أمورهم في نوعية املرشحني .بمعنى آخر ،ما الذي يجعل
ّ
املوارنة والكاثوليك واألرمن والروم والسنة والشيعة والدروز والعلويني
ال يختارون االفضل أو األكفأ من بني أبناء جلدتهم؟
الجواب بسيط ،وهو أن من يوالي قيادات على أساس االنتماء الطائفي
واملذهبي والقبلي ،ال يحق له مناقشتها في أمور أخرى .وما دام قبل
بمبدأ املبايعة ،فليس عليه أن يقلق أو ينزعج من خيارات وقرارات من
بايعه ،سواء كان حزبًا أو تيارًا أو شخصًا.
ـ ـ إذا كانت اقتناعات غالبية الناخبني ستدفعهم الى التصويت ملن
يثقون بهم سياسيًا ،فلماذا ال يناقشون ّ
القيمني على أمورهم في آلية
اختيار الناطقني باسمهم الذين سرعان ما يحتلون املنابر لسنوات
وسنوات؟
الجواب بسيط أيضًا .فمن قرر مواالة هذا أو ذاك من القيادات ،على
أساس الثقة السياسية ،من غير املنطقي أن يناقش في طريقة اختيار
من سينطق باسمه .ذلك أن منح الثقة للخطاب ،يبطل السؤال عن هوية
من سيقرأ الخطاب.
وهكذا دواليك .لكل سؤال منطقي جواب منطقي.
إذا ّقررنا تجاوز الواقعية وأن ننشد التغيير الشامل ،فإن األمر لن
يستقيم قبل ان يخرج من ينسف هذه القاعدة من الوالءات ويقنع
الناخب برفض املشاركة في االنتخابات .وهي خطوة اولى قبل الذهاب
نحو مرحلة التصويت ملرشحني آخرين .غير ذلك ،ال يمكن ملن ال
يعجبه النظام السياسي القائم اليوم املوافقة على برنامج كل من
يطرح نفسه معارضًا ،بل ،ربما ،يزداد الشعور بالقلق لدى رافضي
هذا النظام ،عندما يحمل معارضون وصفات الغرب االستعماري التي
يكثر فيها الحديث عن املجتمع املدني أو ما يعادله ،وهو قلق يعيدنا
الى مربع اساسي في معركة االستقالل الحقيقي التي تتيح لنا بلدًا
قادرًا على انتاج نظام سياسي مختلف .هذا املربع يعني أن التصويت
ً
السياسي يجب ان يكون واضحًا في مصلحة من يعارض فعال
املشروع االستعماري .وهذا يعني ،ببساطة ،أن املقاومة ـ ـ ومن يدعمها
ويقف معها ـ ـ تبقى العنوان الوحيد الذي له معنى ،في هذه الغابة
الكثيفة بأشجار الفساد والتفريق العنصري.
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ارتفاع أسهم تحالف «التيارين» يرسم مالمح معركة زحلة

«المستقبل» :الفرزلي لن يكون على الئحتنا في البقاع
ما دام تيارا الوطني الحر والمستقبل لم يعلنا موقفًا رسميًا بشأن التحالف بينهما ،يبقى كل شيء خاضعًا للتأويل .وبالرغم
من أن أسهم التحالف المرتفعة أسهمت في إعطاء صورة الالئحة في زحلة ربطًا بتوزيع المقاعد في البقاع الغربي ،إال
أن في المستقبل من يعيد األمور إلى نصابها ،مؤكدًا أن األسماء المتداولة غير دقيقة
إيلي الفرزلي
كل املعلومات تقود إلــى أن التحالف
بـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر وتـ ـي ــار
امل ـس ـت ـق ـب ــل ص ـ ــار ق ــريـ ـب ــا .األول ـ ــوي ـ ــة
ت ـب ـقــى ل ـت ـحــالــف ف ــي ك ــل ل ـب ـن ــان ،لكن
إذا لــم يتحقق ذلــك فــا أحــد يعارض
التحالف على القطعة ووفق املصلحة
ّ
االنتخابية .نائب عوني مطلع يؤكد
ل ــ«األخ ـب ــار» أن ثـمــة تـقــدمــا كـبـيـرًا قد
ح ـصــل ف ــي ال ـت ـف ــاوض ،ل ـكــن م ـســؤول
املــاك ـي ـنــة االن ـت ـخــاب ـيــة لـلـتـيــار نسيب
ح ـ ــات ـ ــم ي ـ ـ ـحـ ـ ــرص ،فـ ـ ــي حـ ــدي ـ ـثـ ــه إلـ ــى
«األخـبــار» ،على إعــان موقف رسمي
واض ـ ــح :ال ـت ـف ــاوض ال يـ ــزال مـسـتـمـرًا
على أساس التحالف في كل الدوائر،
لكن ال شيء محسومًا بعد.
يأتي هذا التوضيح ّ
متممًا لتوضيح
صـ ـ ــدر عـ ــن ل ـج ـن ــة اإلع ـ ـ ـ ــام امل ــرك ــزي ــة

ميشال سكاف لـ«األخبار»:
سأكون رئيس الالئحة في زحلة
ف ــي «ال ـت ـي ــار» ي ــرى أن ك ــل م ــا يـصــدر
ف ــي اإلعـ ـ ــام م ــن ت ـح ـل ـيــات وم ـق ــاالت
وت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات وم ـ ـ ــواق ـ ـ ــف تـ ـتـ ـن ــاول
تـ ـح ــالـ ـف ــات ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـح ــر
ومــرشـحـيــه ال يعتبر مــوقـفــا معتمدًا
أو نـهــائـيــا لـلـتـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر إال
إذا صدر ببيان رسمي عنه أو موقف
واضح من رئيسه.
ثـ ـم ــة مـ ــن يـ ـ ــرى فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـت ــوض ـي ــح
تمريرة يحتاج إليها تيار املستقبل،
قبيل وص ــول املــوفــد الـسـعــودي نــزار

العلوال إلــى لبنان ،اليوم .فاملستقبل
يريد أن يمهد للتحالف سعوديًا ،قبل
اإلعالن عنه ،وهو يعتقد أن الحريري
قــادر على تسويق هذه الخطوة أمام
ضيفه ،بما يخدم أهــداف السعودية
في لبنان.
ذل ــك فــي الـس ـيــاســة ،أم ــا عـلــى األرض
ف ـق ــد ب ـ ـ ــدأت امل ــاكـ ـيـ ـن ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
تـعـمــل كـمــا ل ــو أن الـتـحــالــف حــاصــل.
ف ــي الـ ـبـ ـق ــاع ،ي ـت ـع ــام ــل الـ ـتـ ـي ــاران مــع
دائرتي زحلة والبقاع الغربي ـ راشيا
على أنهما دائرتان متكاملتان .وكل
م ــن ي ـتــابــع امل ـل ــف االن ـت ـخ ــاب ــي هـنــاك
ي ـج ــزم ب ــأن ال ـت ـحــالــف ف ــي ال ــدائ ــرت ــن
ص ــار ش ـبــه م ـن ـجــز ،ح ـتــى ل ــو ل ــم يتم
التحالف الشامل .لكن مــع ذلــك ،فإنه
ال أح ــد مـسـتـعــد لـلـتـخـلــي ع ــن ح ــذره.
وه ــذه املعطيات يمكن أن تتغير في
أي لحظة مــا دام الـتـحــالــف لــم يعلن
رسميًا بعد.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـ ــ«ول ـ ـكـ ــن»ُ ،ي ـن ـظ ــر إل ــى
سحب التيار الوطني الحر ملرشحته
عن املقعد املاروني في البقاع الغربي
رندلى جبور في إطار ترتيب البيت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ل ـل ـت ـي ــاري ــن فـ ــي ال ـب ـقــاع
الغربي وزحلة معًا .يعطي العونيون
ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي ويـ ــأخـ ــذون في
زحلة .وعليه ،فإنه سيكون للعونيني
م ــرش ــح واحـ ـ ــد ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغــربــي
هــو النائب السابق لرئيس مجلس
ال ـن ــواب إيـلــي ال ـفــرزلــي ،فيما يذهب
املقعد املاروني إلى مرشح مستقبلي،
إال إذا انضم «القوات» إلى التحالف.
عندها سيكون مرشح الـقــوات إيلي
لـ ـح ــود ه ــو امل ــرش ــح امل ـ ــارون ـ ــي عـلــى
ّ
ال ــائـ ـح ــة .لـ ـك ــن مـ ـص ــدرًا مـسـتـقـبـلـيــا

هل ينجح الحريري في تسويق تحالفه مع «التيار» سعوديًا؟ (األخبار)

رفـيــع املـسـتــوى ينفي السيناريوات
املتداولة ،مكتفيًا بالقول إن الفرزلي
ل ــن ي ـكــون عـلــى الئـحـتـنــا .ه ــل يسير
ال ـع ــون ـي ــون ب ـت ـحــالــف م ــع املـسـتـقـبــل
م ــن دون الـ ـف ــرزل ــي أم أن ال ـت ـحــالــف
ن ـف ـســه س ـي ـص ـبــح ف ــي خ ـب ــر كـ ـ ــان؟ ال

أحد يملك اإلجابة حاليًا ،وإن يؤكد
مـصــدر متابع أنــه إذا جــرى االتـفــاق
ال ـش ــام ــل ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،ف ـل ــن ي ـكــون
صعبًا تجاوز التحفظات على بعض
األسماء.
الـ ـتـ ـن ــازل ف ــي ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي ي ـكــون

تعويضه ،بالنسبة إلى العونيني ،في
زحلة .هم يأملون أن تكون حصتهم
في الالئحة أربعة مرشحني :املرشح
الـ ـح ــزب ــي س ـل ـي ــم ع ـ ـ ــون ،أسـ ـع ــد ن ـكــد،
ميشال الضاهر الــذي يطرح بوصفه
تقاطعًا بني التيار واملستقبل وميشال

تقرير

ّ
ّ
ّ
تشتت المعارضة يقلل فرص «تسللها» في البقاع الشمالي
أعطى األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله في خطابه ،أول من أمس،
بعدًا حماسيًا للمعركة االنتخابية التي
ستشهدها دائرة البقاع الشمالي (بعلبك
والهرمل) ،وهو خطاب سيتصاعد بهدف
شد عصب الجمهور الحزبي وحثه على
أوسع مشاركة من أجل تقليل فرص أي
الئحة معارضة في تحقيق أي خرق في
المقاعد الشيعية على وجه التحديد
غادة حالوي
ارت ـف ـع ــت ح ـ ـ ــرارة امل ـش ـه ــد االن ـت ـخــابــي
في دائــرة البقاع الشمالي مع ارتسام
معالم الئحة تحالف حــزب الله وأمــل،
ب ـكــل تـقــاطـعــاتـهــا ،فـيـمــا ت ـح ــاول قــوى
االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض س ـ ـ ــواء م ـ ــن داخ ـ ـ ــل ب ـي ـئــة
امل ـق ــاوم ــة أو خــارج ـهــا االس ـت ـف ــادة من
حــالــة ال ـتــذمــر م ــن ال ــواق ــع االجـتـمــاعــي
وال ـخ ــدم ــات ــي ال ـح ــال ــي ف ــي ال ـب ـق ــاع من
أجل استثمارها انتخابيًا ولو اقتضى
األمر ترشيح نواب سابقني ،سواء من
حــزب الـلــه أو مــن حــركــة أم ــل .مــن هنا،
ي ـم ـكــن االس ـت ـن ـت ــاج أن خ ـط ــاب الـسـيــد

نصرالله كــان موجهًا لبيئة املقاومة،
س ـع ـي ــا المـ ـتـ ـص ــاص حـ ــالـ ــة ال ـت ـم ـل ـمــل
املـ ـتـ ـص ــاع ــدة ،وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» أن
ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ــري خ ـص ــص أخ ـي ـرًا
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ل ـ ـق ـ ـيـ ــادات حـ ــركـ ــة أمـ ـ ــل فــي
البقاع للتأكيد على ضرورة التحشيد
ملصلحة مرشح الحركة الــوزيــر غازي
زعـيـتــر فــي مــواجـهــة أي خــرق محتمل
في هذه الدائرة.
وت ـح ـت ـض ــن دائـ ـ ـ ــرة الـ ـبـ ـق ــاع ال ـش ـمــالــي
حـضــورًا وازن ــا لكتلة سنية معارضة،
وال س ـي ـمــا ف ــي ع ــرس ــال وب ـع ــض قــرى
بعلبك وكتلة مسيحية مؤيدة للقوات
الـلـبـنــانـيــة (دي ــر األح ـمــر ومنطقتها)،
ً
ف ـض ــا ع ــن حـ ــراك م ـل ـحــوظ م ـنــذ فـتــرة
لـشـخـصـيــات ش ـي ـع ـيــة ،بـعـضـهــا ليس
بـعـيـدًا عــن بيئة املـقــاومــة ،وإذا مضت
في املعركة قد تؤثر سلبًا على رصيد
الئحة التحالف الثنائي .ال ينفي ذلك
وجــود شخصيات مستقلة لــم تحسم
أم ــر تــرش ـح ـهــا ،ح ـتــى اآلن ،كــالــرئـيــس
ح ـس ــن ال ـح ـس ـي ـنــي وي ـح ـي ــى ش ـمــص.
وتفيد التقديرات بأن ضبابية املشهد
قـ ــد تـ ـف ــرز لـ ــوائـ ــح عـ ـ ــدة فـ ــي م ــواج ـه ــة
الئحة التحالف وليس الئحة واحــدة،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
التباعد القائم بني املستقبل والقوات
اللبنانية .وتفيد شخصية تتحرك بني
الطرفني األخيرين بأن مشكلة القوات

تـكـمــن ف ــي تـجـنــب أي ج ـهــة الـتـحــالــف
معها ،فيما يرى املستقبل نفسه ملزمًا
بــال ـت ـحــالــف م ـع ـه ــا ،وي ـح ـت ــاج ــان إل ــى
رافـعــة شيعية وازن ــة لــم يستقر الــرأي
عليها بـعــد ،ول ــو أن املــرشــح املحتمل
حتى اآلن هــو يحيى شمص بوصفه
أحد أبرز األسماء املطروحة للتحالف
مــع املـسـتـقـبــل ول ـيــس ال ـق ــوات ،غـيــر أن
خـ ـي ــاره ال ـن ـه ــائ ــي س ـي ـت ـحــدد يـ ــوم غــد
الثالثاء .أما تشكيلة القوات اللبنانية،
فـسـتـضــم إلـ ــى ج ــان ــب م ــرش ــح ال ـق ــوات
طوني حبشي ،املرشح الشيعي حارث
سليمان (تجدد ديموقراطي).
وي ـج ــري ال ـحــديــث ع ــن تـشـكـيــل الئـحــة

ت ـض ــم ع ـ ــددًا م ــن امل ـس ـت ـق ـلــن ق ــد يـعـلــن
ع ـن ـهــا يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ـق ـب ــل ،بــرئــاســة
الــرئـيــس حـســن الـحـسـيـنــي ،وم ــن بني
أسمائها املحتملة :غالب ياغي (وجه
م ـ ـعـ ــروف فـ ــي ب ـع ـل ـب ــك) ،ع ـل ــي ص ـبــري
حمادي ،مسعود الحجيري (عرسال)،
ع ـل ــي زع ـي ـت ــر (ط ـب ـي ــب ول ـ ــه ح ـض ــوره
على مستوى منطقة الهرمل) ،محمد
حـيــدر (بــدنــايــل) وشــوقــي فـخــري (ديــر
االحمر) .مثل هذه األسماء« ،ال تستفز
أهالي البقاع إال في حال تحالفها مع
القوات ،وهذا أمر مستبعد ،وهي حتمًا
ستستفيد من حالة االنزعاج البقاعي
من بعض مرشحي الئحة التحالف»،

تحشد المعارضة قواها ،ولو أن صورة تحالفاتها لم تتضح بعد (هيثم الموسوي)

على حد تعبير أحد العاملني على خط
تأليف الالئحة.
وم ـ ــن الـ ـل ــوائ ــح املـ ـت ــوقـ ـع ــة ،ت ـل ــك ال ـتــي
يـتــرأسـهــا اإلعــامــي عـلــي ح ـجــازي مع
عــدد من املستقلني ،مثل غسان البزال
(البزالية) ،عصام العزير (شمسطار)،
يوسف روفايل (راس بعلبك) ،غير أن
املـشــاورات لحسم األسـمــاء واستكمال
ال ــائـ ـح ــة س ـت ـن ـت ـهــي فـ ــي غـ ـض ــون 48
ســاعــة .أمــا الــوزيــر الـســابــق فــايــز شكر
(البعث) ،فيستعني بـ»الكتمان» حماية
لنواة الئحته ،مؤكدًا أنه سيعلن قريبًا
عن الئحة من  10أسماء من املستقلني،
ويـقــول إن تأمني الحاصل االنتخابي
«بمثابة تحصيل حاصل».
تعزز طبيعة الــدائــرة الثالثة بقاعًا من
حيث التنوع الطائفي والحزبي وارتفاع
منسوب االحتجاج من واقــع الخدمات
احتماالت الخرق ،وهي مسألة تضعها
بعض األحزاب في الحسبان ،فيما يردد
ق ـيــادي فــي  8آذار أن بعض الـسـفــارات
تـعـتـبــر أن امل ـك ــان األن ـس ــب الس ـت ـهــداف
حزب الله في االنتخابات يتمثل بخرق
أحــد مقاعده في البقاع الشمالي الذي
يشكل الحاضنة األساسية للمقاومة،
«وإذا حصل مثل هذا الخرق ،من وجهة
نظر املعارضة ،سيكسر حصرية حزب
الله وأمل لتمثيل هذه املنطقة منذ عام
.»1992
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الغربي
سكاف الــذي يترأس الالئحة (حسب
تأكيده لــ«األخـبــار») التزامًا بالعرف
فــي أن تـكــون رئــاســة الــائـحــة ملرشح
كاثوليكي مــن مدينة زحـلــة ،على ّأن
يسمي «املستقبل» املرشحني السني
(ال ـنــائــب عــاصــم ع ــراج ــي) والـشـيـعــي
(نـ ــزار مـحـســن دلـ ــول) واألرمـ ـن ــي ،في
حــال تــم التوافق مــع الطاشناق على
أن ي ـت ـخ ـلــى ع ــن م ــرش ـح ــه ف ــي زح ـلــة
جورج بوشكيان ،ملصلحة مرشح في
بـيــروت ،يكون على الئحة املستقبل،
علمًا ب ــأن م ـصــادر مـتــابـعــة كــانــت قد
أك ــدت أن الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر اتفق
أيـ ـض ــا مـ ــع الـ ـط ــاشـ ـن ــاق ع ـل ــى ت ـب ــادل
األصوات بني زحلة واملنت.
ه ــذه الــائـحــة ال ـتــي ُي ـت ــداول بــأسـمــاء
أعضائها فــي زحـلــة ،ال تبدو واقعية
بالنسبة إلى أحد املرشحني ،القتناعه
بأن املستقبل ال يمكنه أن يذهب إلى
ميريام سكاف،
هذا الحد في مواجهة ّ
مشيرًا إلــى أن الـتـيــار يفضل البحث
عن اسم كاثوليكي من غير آل سكاف.
لكن في املستقبل ،النقاش يؤخذ إلى
مكان آخر .وبحسب مصدر مستقبلي
موثوق ،فإن «الالئحة املتداولة» غير
دقيقة ،أضف إلى أن «املفاوضات مع
ميريام سكاف ال تزال مستمرة» .وهو
األم ـ ــر ال ـ ــذي ت ــؤك ــده مـ ـص ــادر عــونـيــة
أيضًا.
إذا لم تصل املفاوضات إلى ما تشتهيه
الكتلة الشعبية ،فإنها ستكون أمــام
خيارات عديدة ،أبرزها االنضمام إلى
الئحة حزب الله وحركة أمل والحزب
القومي والنائب نقوال فتوش ،إضافة
إلى بقاء تشكيل الئحة منفردة خيارًا
دائ ـ ـمـ ــا .وب ــان ـت ـظ ــار ت ـم ــوض ــع الـكـتـلــة
الشعبية ،تبقى ثــاث قــوى بانتظار
انجالء املشهد االنتخابي في الدائرة:
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة امل ـن ـف ـت ـح ــة عـلــى
أكثر مــن تحالف ،والكتائب والــوزيــر
ال ـس ــاب ــق أش ـ ــرف ري ـف ــي الـ ـل ــذان صــار
مـ ّ
ـرجـحــا أنـهـمــا سـيـخــوضــان املعركة
االنتخابية معًا.

«طالق» بين ميقاتي وكرامي في «الشمال الثانية»
مع مرور األيام ،تتوضح
صورة االنتخابات في دائرة
الشمال الثانية ،في ظل
اتجاه إلى أن تتنافس خمس
لوائح انتخابية :تيار العزم؛ تيار
المستقبل والتيار الوطني الحر؛ّ
فيصل كرامي وتيار المردة
وجهاد الصمد؛ أشرف ريفي؛
و«المجتمع المدني» .الحسابات
قضت أن ينفصل ميقاتي عن
بقية حلفاء  8آذار
ليا القزي
ي ــوم ال ـثــاثــاء ،عـلــى أبـعــد تـقــديــرُ ،يحسم
«االنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــال» االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي بـ ــن رئ ـي ــس
الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزير
ّ
السابق فيصل كرامي .القرار بأن ُيشكل
ّ
ّ
ك ــل منهما الئ ـحــةُ ،مــتـخــذ مـنــذ األسـبــوع
امل ــاض ـ َـي ،م ــن دون أن يـعـنــي ذل ــك خــافــا
ّ
بــن ابــنــي طرابلس« ،فــاألرجــح أن ُيشكل
االثـنــان ،بعد االنتخابات النيابية ،كتلة
واح ــدة» ،يـقــول أحــد املـقـ ّـربــن مــن االثنني
في عاصمة الشمال.
ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،كــانــت امل ـفــاوضــات
بـ ــن م ـي ـق ــات ــي وكـ ــرامـ ــي ت ـت ـم ـح ــور ح ــول
ق ـبــول األخ ـي ــر أو رف ـضــه االن ـض ـم ــام إلــى
الئ ـح ــة ت ـي ــار ال ُـ ـع ــزم «وح ـ ـي ـ ـدًا» ،م ــن دون
بقية حلفائه امل ـقـ ّـربــن مــن فــريــق  8آذار:
النائب السابق جهاد الصمد (الضنية)،
الحزب العربي الديمقراطي ،تيار املردة،
رئـيــس املــركــز الــوطـنــي فــي الـشـمــال كمال
الـخـيــر ...لــم تصل األم ــور إلــى خواتيمها
«ال ـس ـع ـي ــدة» .ب ـعــد ذلـ ــك ،حـ ــاول مـيـقــاتــي
إق ـنــاع تـيــار امل ــردة بترشيح رفـلــي ديــاب
(ع ــن املـقـعــد األرث ــوذك ـس ــي فــي طــرابـلــس)
على الئحته ،أيضًا من دون حلفاء حزب
الله .على ّ
ذمــة قيادي في «امل ــردة» ،باءت
املفاوضات بني حزبه وميقاتي بالفشل،
ّ
«ألننا ال نترشح من دون كرامي والصمد.
ّ
فك تحالفنا معهما ال ينجح ،إن كان مع
تيار املستقبل أو مع ميقاتي».

«ه ـ ـ ّـم» م ـي ـ ّقــاتــي األكـ ـب ــر أن ال «ت ــوص ــم»
الئحته بأنها « 8آذار» ،بل أن يبقى في
املــوقــع الــوسـطــي ال ــذي ارت ـضــاه لنفسه.
ان ـط ــاق ــا م ــن هـ ـن ــا ،ي ـت ـجــه إل ـ ــى تـشـكـيــل
«الئحة تيار العزم» في دائرة طرابلس ـ
أسماء ّ
ٌ
عدة باتت األكثر
املنية ـ الضنية.
تــرجـيـحــا عـلــى الئ ـحــة رئ ـيــس الـحـكــومــة
األس ـ ـبـ ــق ،م ـث ــل رش ـي ــد امل ـ ـقـ ـ ّـدم وم ـيــرفــت
الهوز ومحمد نديم الجسر (عن املقاعد
السنية) ،جــان عبيد (املقعد املــارونــي)،
ن ـق ــوال ن ـح ــاس (امل ـق ـع ــد األرث ــوذكـ ـس ــي)،
ج ـهــاد ال ـيــوســف ومـحـمــد ال ـفــاضــل (عــن
َ
مقعدي الضنية) ،ويبحث ميقاتي عن
شخصية مــن آل عـلــم الــديــن فــي املـنـيــة،
م ــع أرج ـح ـي ــة ت ـحــال ـفــه م ــع ع ـث ـمــان عـلــم
ال ــدي ــن .لـيــس م ــن امل ـف ـتــرض أن ُ
«ي ــزع ــج»
تــرش ـيــح ج ـهــاد ي ــوس ــف ،ج ـهــاد الـصـمــد
ف ــي ال ـض ـن ـيــة .وقـ ــد ت ـقـ ّـصــد م ـي ـقــاتــي أن
ال ّ«ي ـس ـت ـفــز» حـلـيـفــه ال ـس ــاب ــق ،فــاخ ـتــار
ُمرشحًا من قرصيتا (الجرد) وليس من
ّ
بخعون (ضيعة جهاد الصمد) ،كما أن
يوسف يأكل من صحن تيار املستقبل.
خـ ـي ــار م ـي ـقــاتــي ت ـش ـك ـيــل الئـ ـح ــة وح ـ ــده،
ً
ال ي ـت ــرك م ـج ــاال أم ـ ــام ك ــرام ــي و«امل ـ ـ ــردة»
وال ـص ـمــد س ــوى تـُشـكـيـ ٍـل الئ ـح ــة خــاصــة
ّ
ب ـهــم .ي ـقــول أح ــد امل ـقـ ّـربــن مــن كــرامــي إن
«مـ ـس ــاء الـ ـغ ــد (ال ـل ـي ـل ــة) ت ـص ـل ـنــا ن ـتــائــج
ال ـ ــدراس ـ ــة ل ـ ُـوض ـع ـن ــا االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،وم ــن
املـتــوقــع أن نـعـلــن ي ــوم ال ـثــاثــاء خـيــارنــا.
ّ
التحالف مــع ميقاتي أصـبــح بعيدًا ،ألن
هــذه االنتخابات تقوم على الحسابات،
ّ
وعـلــى حـلـفــاء ال يـتـخــلــى عنهم اب ــن عمر
ك ــرامــي .الـصـمــد حليف وصــديــق ووف ــي.
وم ــع ت ـيــار املـ ــردة ه ـنــاك عــاقــة تاريخية
ّ
وخاصة» .ويؤكد أن االبتعاد االنتخابي
مــع مـيـقــاتــي «ال ُيـلـ ِـغــي أنـنــا مــع الــرئـيــس
في خندق واحــد ورؤيــة واح ــدة» .أمــا في
املـنـيــة ،فعلى الــرغــم مــن الـحــالــة الشعبية
ّ
ال ـت ــي ي ـت ـم ـتــع ب ـه ــا ك ـم ــال ال ـخ ـي ــر ،إال أن
خـيــاراتــه السياسية إلــى جــانــب املقاومة
ُ
والـقـيــادة الـســوريــة تفرمل انــدفــاعــة بقية
حلفاء  8آذار للتحالف مـعــه .األرج ــح أن
الئحة كــرامــي ـ ـ تيار امل ــردة ـ ـ جهاد
تضم ُ
املنية ،من
من
زريقة
عادل
رشح
امل
الصمد،
ُ
دون أن ُيحسم بعد مــن سيكون املرشح
العلوي على الالئحة.
ّ
الئ ـح ــة ثــال ـثــة ف ــي ط ــراب ـل ــس سـ ُـيـشــكـلـهــا

تيار املستقبل« ،وهذه الدائرة ُمهمة جدًا
بالنسبة إلينا .مــن يدعمنا مــن األحــزاب
ذات الطابع املسيحي في معركتنا هنا،
ّ
سنرد له الجميل في دوائر أخرى» ،يقول
ٌ
مـســؤول فــي تيار املستقبل .واألرج ــح أن
يـكــون ّ
ّ
الحر
«رد اإلج ــر» للتيار الــوطـنــي
ّ
الثالثة (بشري ـ زغرتا ـ
في دائرة الشمال ُ ّ
ويتبنى ترشيح طوني
الكورة ـ البترون)،
ماروني عن املقعد املاروني في طرابلس.
أما عن املقعد األرثوذكسي ،فقد حاول تيار
املستقبل إقـنــاع النائب محمد الصفدي
بـتــرشـيــح زوج ـتــه فـيــولـيــت خـيــرالـلــه ،من
دون أن تتبلور األم ــور بينهما إيـجــابــا.
يشرح أحــد العاملني فــي فريق الصفدي
ّ
أن «الـعــائـلــة مــا زال ــت ت ــدرس خـيــاراتـهــا،
ً
ُ
ُ
ّ
فــالــوزيــر لــم ي ـقــرر أص ــا إن كــان يــريــد أن
يـتــرشــح أو ال» ،مــع ات ـجــاه إل ــى ال ـعــزوف
عن املشاركة في االنتخاباتُ .بحث خيار
ترشيح خيرالله «بسبب وجــود منافسة
شرسة على املقاعد السنية ،والــوزيــر لن

يراهن ريفي على
تكرار سيناريو االنتخابات
البلدية في  6أيار

(أرشيف)

ُيخاطر في حال لم يكن املقعد مضمونًا».
ّ
ول ـك ــن ،ح ــت ــى خ ـيــرال ـلــه «غ ـي ــر ُمـتـحـ ّـمـســة
ل ـل ـتــرشــح» ،وت ـن ـفــي املـ ـص ــادر وج ـ ــود أي
خــاف عائلي بــن خيرالله واب ــن شقيق
كبديل
الصفدي ،أحمد الصفدي ،املطروح
ٍ
من وزير املال السابق منذ الــ .2013هناك
اتـ ـج ــاه لـ ــدى م ـح ـمــد ال ـص ـف ــدي لـتـجـيـيــر
أص ــوات ــه الـشـعـبـيــة ملصلحة الئ ـحــة تيار
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ولـ ـك ــن خ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع عـمــل
بــن أحـمــد الـصـفــدي وال ـك ــوادر الشعبية
الداعمة له ،اعترض ٌ
عدد منهم على طلب
أحمد وضع ماكينة الصفدي االنتخابية
ف ــي تـ ـص ـ ّـرف «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ،م ــن مـنـطـلــق
ّ
أن «أصــوات ـنــا ليست لـلـبـيــع» .وبــالـفـعــل،
انقسمت ق ــدرة الصفدي التجييرية بني
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ومـيـقــاتــي وك ـب ــارة ال ــذي
استقطب مجموعة أساسية منهم .ليست
«املنافسة السنية» السبب الوحيد أمــام
عــزوف الصفدي؛ فقد تقاطعت األسباب
اللبنانية ـ ـ الـسـعــوديــة ،وال ّ
سيما وضع
«صديقه» تركي بن ناصر في الرياض.
فــي الـضـنـيــة ،سـ ُـيــرشــح املستقبل سامي
أح ـمــد ف ـت ـفــت .أم ــا ف ــي امل ـن ـيــة« ،فسيبقى
كــاظــم ال ـخ ـيــر ،رغ ــم صـعــوبــة الــوضــع في
املنطقة» ،يقول املـســؤول املستقبلي .أما
الجماعة االسالمية« ،فال يوجد حماسة
أو م ـص ـل ـحــة ل ـل ـت ـحــالــف مـ ـعـ ـه ــا» .يـبـقــى
ّ
أن ال ـح ـل ـيــف األول ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل في
طــرابـلــس ـ ـ املـنـيــة ـ ـ الضنية هــو األجـهــزة
األمنية« .األم ــر لديها» هــو لألمني العام
لتيار املستقبل أحمد الحريري أو ّ
منسق
«املـسـتـقـبــل» ف ــي طــراب ـلــس نــاصــر ع ــدره،
ُ ّ ّ
بت ملف
حيث ال ُيطلق سراح موقوف أو ي
أمني ما ،من دون تدخل أحدهما.
الـ ــوزيـ ــر الـ ـس ــاب ــق أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي يـنـتـظــر
«أخطاء» اآلخرين ،ليبني على أنقاضها
الئـحـتــه وت ـحــال ـفــاتــه ،قـبــل ذل ــك ل ــن ُيـقــدم
ع ـل ــى إع ـ ــان الئ ـح ـت ــه .ات ـك ــال ــه أن يـتـكــرر
سيناريو االنتخابات البلدية ،ال ّ
سيما
ُ
بعد أن «نـمــي» إليه احتمال أن يتحالف
رئيس الحكومة سعد الحريري ونجيب
ميقاتي ض ــده .يـقــول املـقـ ّـربــون مــن ريفي
إن ّ
رد ميقاتي كان سلبيًا ،وفق ما توافر
لديهم من معلومات ،ويؤكدون أن املوفد
ال ـس ـعــودي ل ــن يـغـ ّـيــر شـيـئــا ف ــي الــوقــائــع
االنتخابية« ،فهم لم يتدخلوا في السابق،
وال نية لديهم بالتدخل حاليًا»!

تقرير

ّ
معوض يقترب من باسيل مكاري ينسحب لمصلحة نجار أو موسى
اللوائح في دائرة
ّ
بشري ـ زغرتا ـ الكورة ـ
البترون ،ال تزال تنتظر جالء
الصورة لدى تيار المستقبل
بالدرجة األولى ،وميشال
معوض بالدرجة الثانية.
رينيه ُ
ّاألمور لم تحسم بعد ،ولو
أن االثنين يميالن صوب التيار
الوطني ّ
الحر
ال ت ـ ــزال ه ـن ــاك ن ـق ـط ـتــان ع ــال ـق ـت ــان فــي
دائــرة الشمال الثالثة (بـشـ ّـري ـ زغرتا
ـ ـ ـ ال ـ ـكـ ــورة ـ ـ ـ ال ـ ـب ـ ـتـ ــرون) ،فـ ــي مـ ــا خ ـ ّـص
التحالفات االنتخابية ،بحاجةٍ إلى أن
ّ
ُيكشف النقاب عنهما .األولــى ،تتعلق
ب ـت ـمــوضــع ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ه ــل يـكــون
حـلـيــف ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر أم تـيــار
املردة أم القوات اللبنانية؟ أما الثانية،
ف ـمــرت ـب ـطــة ب ـمــا إذا ك ــان رئ ـي ــس حــركــة
االسـتـقــال مـيـشــال مـعــوض سيترشح
ع ـ ـلـ ــى الئـ ـ ـح ـ ــة ّ«ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار» أو الـ ـ ـق ـ ــوات
اللبنانية ،أو أنــه سيلجأ إلــى تشكيل
الئ ـحــةٍ وح ــده .ومــن املـفـتــرض ،بحسب

معظم الكتل السياسية األساسية في
ُ
دائرة الشمال الثالثة أن تحسم األمور
هذا األسبوع ،إال إذا طرأ ما يستدعي
التأجيل ّ
مرة جديدة.
قـبــل أرب ــع س ـنــوات ،أعـلــن نــائــب رئيس
مـجـلــس الـ ـن ــواب ف ــري ــد م ـك ــاري عــزوفــه
عن الترشح إلى االنتخابات النيابية.
ّ
وعـنــد كــل مناسبة ،كــان ّ ُيعيد تمسكه
بخياره «االعتزال» ،وبأنه لن «يورث»
امل ـق ـعــد ال ـن ـيــابــي ّ
ألي ف ــرد م ــن عــائـلـتــه.
ّ
إال أن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،وب ـمــن فيها
املستقبل ،بقيت
شخصيات داخل تيار
ّ
كأنه ُم ّ
جرد
تتعامل مع موقف ًمكاري
«مـ ـن ــاورة»ُ ،مــراه ـنــة عـلــى تــرشـحــه من
جــديــدَ .حـســم ه ــذه «اإلش ـكــال ـيــة» يــأتــي
م ــن ج ــان ــب أ ُحـ ــد املـ ـس ــؤول ــن ف ــي ت ـيــار
املـسـتـقـبــل ،املـطـلـعــن عـلــى امل ـفــاوضــات
االنتخابية ،بقوله« :مكاري غير ُمرشح
ّ
إلــى االنتخابات»ُ .
ويضيف بــأن نائب
الـ ـك ــورة ُ
«م ـل ـت ــزم م ــع رئ ـي ــس الـحـكــومــة
سـعــد الـحــريــري وتـيــار املستقبل ،ولــن
ي ـكــون ل ــه خ ـي ــارات سـيــاسـيــة مـنــاقـضــة
ّ
لهما» .حتى لو تحالف التيار األزرق
ً ّ
ّ
مــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر؟ «أص ــا كــل
خ ـي ــارات ـن ــا نـبـحـثـهــا م ــع مـ ـك ــاري ،ولــن
ُي ـت ـخــذ أي قـ ــرار إال ُ بــالـتـنـسـيــق م ـعــه»،
ُي ـج ـيــب امل ـس ــؤول املـسـتـقـبـلــي ردًا على
«األخبار».
سؤال ُ
ص ــورة امل ــرش ــح ال ـبــديــل م ــن م ـك ــاري ال

تـ ـ ــزال ُم ـب ـه ـم ــة .ال ـب ـح ــث ي ـن ـح ـص ــر بــن
شـ ـخـ ـص ــن ،رئـ ـي ــس ج ــامـ ـع ــة ال ـب ـل ـم ـنــد
م ـي ـشــال ن ـ ّـج ــار وم ــدي ــر م ـك ـتــب م ـكــاري
ن ـب ـيــل م ــوس ــى .ي ـت ـح ـ ّـدث املـ ـس ــؤول فــي
«املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ب ــإيّ ـج ــاب ـي ــة عـ ــن نـ ـ ّـجـ ــار،
واص ـ ـفـ ــا إي ـ ـ ــاه بـ ــأنـ ــه ش ـخ ـص ـي ــة ُي ـم ـكــن
ّ
التعويل عليها .إال أن مكاري ،بحسب
مـ ــا ّ ُي ـ ـت ـ ــداول فـ ــي ال ـ ـك ـ ــورة ،ي ـم ـي ــل إل ــى
ت ـبــنــي خ ـي ــار م ــدي ــر م ـك ـت ـبــه (م ــوس ــى).
ال ـســؤال هــو ،إن كــان م ـكــاري يستطيع
ّ
الـحـفــاظ عـلــى قـ ُـدرتــه التجييرية حتى
ّ
لو لم يكن هو املرشح ،أم أن قسمًا من
قاعدته الشعبية ،وال ّ
سيما تلك التي
«ي ـت ـقــاس ـم ـهــا» م ــع الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة،
(هيثم الموسوي)

سـت ـع ـت ـبــر ق ـ ــرار مـ ـك ــاري عـ ــدم ال ـتــرشــح
«تحررًا» لها ولخياراتها االنتخابية؟

ماذا عن تحالفات تيار رئيس
الحكومة في الشمال الثالثة؟
ف ـي ـمــا ت ـج ــزم م ـص ــادر ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الـ ـ ـح ـ ــر أن ال ـ ـعـ ــون ـ ـيـ ــن وال ـ ـحـ ــريـ ــريـ ــن
سـ ـيـ ـك ــون ــون عـ ـل ــى الئـ ـح ــة واحـ ـ ـ ــدة فــي
ه ــذه ال ــدائ ــرة ،يــؤكــد م ـســؤول فــي تـيــار
ّ
امل ـس ـت ـق ـب ــل أن املـ ـف ــاضـ ـل ــة بـ ــن ال ـت ـي ــار
ال ـع ــون ــي وال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وت ـي ــار
املـ ـ ـ ــردةُ ،
«م ــرت ـب ـط ــة بـ ــدوائـ ــر أخ ـ ـ ــرى .ال
ّ
يوجد شيء مجاني» .وتشرح بأن «من
غير املمكن أن نتحالف مــع امل ــردة ،إن
ّ
كان داعمًا لنجيب ميقاتي في عكار أو
طــرابـلــس .وال ـقــوات اللبنانية لــن تنال
أصواتنا ،إذا أعطت أصواتها ألشرف
ريـ ـف ــي .هـ ـن ــاك م ـع ــاي ـي ــر ال ت ـس ـم ــح لـنــا
بــالـتـعــامــل مــع ال ــدوائ ــر عـلــى الـقـطـعــة».
ول ــن ُيـمــانــع «املـسـتـقـبــل» الـتـحــالــف مع
ال ـعــون ـيــن أو املـ ـ ــردة ،ح ـتــى ل ــو ضـ ّـمــت
الـ ــائ ـ ـحـ ــة ُم ـ ــرش ـ ــح ال ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـسـ ــوري
ّ
ال ـقــومــي االج ـت ـم ــاع ــي ،ألن «ال ـحــريــري
ّ
كان واضحًا في خطاب  14شباط بأن
الـطــرف الوحيد الــذي ال يتحالف معه
هو حزب الله».
عـلــى جبهة مـيـشــال ريـنـيــه مـعــوض ،ال
ي ــزال الــرجــل ي ــدرس االح ـت ـمــاالت ،وهــو
ي ـضــع ث ــاث ــة م ـعــاي ـيــر ألي ت ـحــالــف قــد

ي ـن ـس ـجــه :ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى االس ـت ـقــال ـيــة
ال ـك ــام ـل ــة ب ـم ــواق ـف ــه؛ ت ــوض ـي ــح ال ـعــاقــة
الـسـيــاسـيــة مــع «حـلـيـفــه» املـفـتــرض ما
بعد االنتخابات؛ وأن يقوم بحساباته،
فال يتحالف مع فريق قد ُيشكل خطرًا
ع ـل ــى مـ ـقـ ـع ــده .امل ـع ـط ـي ــات ف ــي زغ ــرت ــا،
ُ
ّ
ت ـش ـيــر إل ــى أن «م ـي ـش ــال م ـع ــوض بــات
أق ــرب إل ــى ال ــوزي ــر ج ـبــران بــاسـيــل ،من
ّ
الـقــوات اللبنانية ،العتباره أن مقعده
ٌ
مضمون أكثر مع التيار العوني» .إال
ّ
أن أي قرار ّ
جدي لم يصدر عن معوض،
ّ
ّ
ح ــت ــى إن ـ ـ ــه ال ي ـ ـ ــزال ُي ـ ـلـ ــوح بــإم ـكــان ـيــة
تشكيل الئحة وحده مع حزب الكتائب
أو املجتمع املدني في الدائرة.
على صعيد آخ ــر ،يـقــول أحــد مسؤولي
ال ـح ــزب الـ ـس ــوري ال ـق ــوم ــي االجـتـمــاعــي
ّ
ف ــي ال ـش ـمــال إن «ال ـت ـحــال ـفــات ل ــم تظهر
ّ
بعد ،إال أن األرجح أن نكون على الئحة
تـ ـي ــار امل ـ ـ ــردة ـ ـ ـ ال ـن ــائ ــب بـ ـط ــرس ح ـ ــرب ـ ـ
ويليام طوق» .يتوافق ذلك ّمع ما يقوله
قـ ـي ــادي ف ــي ت ـي ــار املـ ـ ــردة ب ــأن ــه «بـ ّـامل ـبــدأ
نحن والقوميني سنكون معًا ،لكنهم لم
يـتـخــذوا قــرارهــم ب ـعــد» .الـتـقــاء «امل ــردة»
و«ال ـق ــوم ــي»ُ ،ي ـعـ ّـد أمـ ـرًا «طـبـيـعـيــا» ،وال
ّ
سيما مع قرار قيادة «القومي» ترشيح
الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق س ـل ـي ــم س ـ ـعـ ــادة (ع ــن
أحــد املقاعد األرثــوذكـسـيــة فــي الـكــورة)،
صديق النائب سليمان فرنجية.
ل .ق

6

االثنين  26شباط  2018العدد 3405

سياسة
تقرير

االعتراض الجنوبي ينتظر «العونة»؟
رغم تركيز التيار الوطني
الحر ورئيسه جبران باسيل على الدوائر
ذات الغالبية المسيحية في جبل لبنان
وزحلة وبيروت األولى والشمال ،إال أنه
ال يسقط من حساباته فرصة الفوز
بمقاعد في دوائر ال يوجد فيها
حضور مسيحي وازن ،كدوائر الجنوب،
حيث يعمل الحزب الشيوعي على
توحيد «قوى االعتراض»
آمال خليل
ّ
للمرة األول ــى منذ عــام  ،1992شكل
دمــج قـضــاء ي صــور والــزهــرانــي في
دائرة واحدة ،وعلى أساس القانون
ال ـن ـس ـب ــي ،ف ــرص ــة مل ـس ـي ـح ـيــي ص ــور
ل ـل ـت ـص ــوي ــت ل ـل ـم ــرش ــح ع ـ ــن امل ـق ـع ــد
الكاثوليكي في الزهراني ،وبالتالي
اح ـت ـم ــال رفـ ــع ن ـس ـبــة املـ ـش ــارك ــة فــي
ً
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ال ـ ــرق ـ ــم 37
ألـفــا ،علمًا بــأن الـصــوت التفضيلي
سيكون محكومًا بمعادلة القضاء،
أي إن نـ ــاخ ـ ـبـ ــي صـ ـ ـ ــور لـ ـ ــن يـ ـك ــون
بمقدورهم منح صوتهم التفضيلي
ملـ ـ ــرشـ ـ ــح ع ـ ـ ــن ق ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـ ــزهـ ـ ــرانـ ـ ــي،
والعكس صحيح.
أمـ ـ ـ ـ ــا دمـ ـ ـ ـ ــج أقـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـن ـ ــت ج ـب ـي ــل
ومــرجـعـيــون ـ ـ حــاصـبـيــا والـنـبـطـيــة،
فـ ـ ــإنـ ـ ــه ي ـ ـس ـ ـمـ ــح أي ـ ـ ـضـ ـ ــا مل ـس ـي ـح ـي ــي
النبطية وبنت جبيل باملشاركة في
التصويت للمقعد األرثــوذكـســي في
مرجعيون ـ حاصبيا ومــن شأنه أن
يرفع عــدد الناخبني املسيحيني في
الــدائــرة إلــى حــوالــى  45الـفــا ،ولــو أن
م ـعــادلــة ال ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي تبقى
حصرية بالناخبني املسيحيني في
قضاء مرجعيون ـ حاصبيا وحدها،
لـكــن رغ ــم تـلــك ال ـقــوة التجييرية في
الـ ــدائـ ــرتـ ــن ،ف ــإن ـه ــا ال ت ــرف ــع نـسـبــة
تأثير الناخبني املسيحيني باملقارنة
م ــع ال ـط ــوائ ــف األخ ـ ـ ــرى؛ ف ـفــي دائـ ــرة
الـجـنــوب الثانية (ص ــور والــزهــرانــي

ً
اجتمع «االعتراض» في صورة واحدة في النبطية بدال من صورتين (هيثم الموسوي)

وق ـ ــرى ق ـض ــاء صـ ـي ــدا) ،ت ـب ـلــغ نسبة
التأثير املسيحي  13فــي املـئــة ،وفي
ال ـج ـن ــوب ال ـثــال ـثــة (ال ـن ـب ـط ـيــة وبـنــت
جبيل ومرجعيون ـ حاصبيا) تبلغ
نسبة التأثير املسيحي  10في املئة.
هذا على الورق ،أما واقعيًا ،فال يمكن
تجاهل عوامل الهجرة والنزوح.
خـ ــال األس ـ ـبـ ــوع الـ ـف ــائ ــت ،اسـتـقـبــل
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي الـ ـح ــر
ج ـبــران بــاسـيــل ع ــددًا مــن املرشحني
الجنوبيني املستقلني الذين ينوون

«الشيوعي» :قررنا عدم
التحالف مع قوى
مشاركة في السلطة

خـ ـ ــوض االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ض ـ ــد الئ ـح ــة
حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وحـ ــركـ ــة أم ـ ـ ــل .ب ـح ـســب
م ـشــاركــن ف ــي ال ـل ـق ــاء ،قـ ــررت ق ـيــادة
ال ـت ـيــار ال ـح ــر الـ ـع ــزوف ع ــن تــرشـيــح
حـ ــزب ـ ـيـ ــن لـ ـلـ ـمـ ـقـ ـع ــد الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـك ــي
فـ ــي «ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب الـ ـث ــانـ ـي ــة» وامل ـق ـع ــد
األرثوذكسي في «الجنوب الثالثة».
أمــا الـسـبــب ،فهو عــدم الـتـصــادم مع
خ ـ ـيـ ــارات حـ ــزب الـ ـل ــه وأمـ ـ ــل ال ـلــذيــن
يـمـلـكــان ق ــوة تــأثـيــر ه ــي األك ـب ــر في
ال ــدائ ــرت ــن .ل ــذل ــك« ،ت ــم االت ـف ــاق بني

باسيل واملرشحني املعترضني على
أن يـجـ ّـيــر ال ـت ـيــار أص ــوات ــه ملصلحة
الـ ــائ ـ ـحـ ــة االع ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي مــن
املفترض أن تضم الحزب الشيوعي
اللبناني وقوى أخرى وشخصيات
م ـس ـت ـق ـل ــة» ،ع ـل ــى ح ـ ـ ّـد ت ـع ـب ـيــر أح ــد
املشاركني في االجتماع املذكور.
في هذا السياق ،تبلغ املرشح املستقل
ع ــن املـقـعــد الـشـيـعــي ف ــي مــرجـعـيــون
ـ ـ حاصبيا ،عباس شــرف الــديــن ،من
ق ـيــادة الـتـيــار ال ـحــر ،دع ــم ترشيحه.

تقرير

ّ
سعد وعازار يقصان شريط الصورة االنتخابية الواحدة
َّ
المجلس النيابي نبيه بري،
يسجل لرئيس
ّ
أنه كان أول من بشر الدكتور أسامة سعد
بأنه سيكون مرشحه عن أحد المقعدين
السنيين في دائرة صيدا ـ جزين إلى
جانب نجل الراحل سمير عازار ،المرشح عن
المقعد الماروني في جزين إبراهيم عازار
الغائب األبرز عن مسيرة صيدا
هو التيار الوطني الحر (علي حشيشو)

آمال خليل
لم يعد تحالف أسامة سعد وإبراهيم
عـ ـ ـ ــازار ف ــي دائـ ـ ـ ــرة صـ ـي ــدا ج ــزي ــن فــي
معركة االنـتـخــابــات النيابية املقبلة،
مجرد تكهن .الصورة وحدها أصدق
من التخمينات .اجتمع سعد وعــازار
فـ ــي م ـش ـه ــد واح ـ ـ ـ ــد ،أمـ ـ ـ ــس ،فـ ــي قـلــب
صـ ـي ــدا ،وه ـم ــا ي ـط ــان ع ـلــى جـمـهــور
عــريــض ش ــارك فــي إح ـيــاء ال ــذك ــرى ال ـ
 43السـتـشـهــاد امل ـنــاضــل ال ـص ـيــداوي
معروف سعد .حضر في كادر الصورة
نفسه ممثل حزب الله محمود قماطي
وممثل حركة أمل بسام كجك.
املـ ـسـ ـي ــرة الـ ـسـ ـن ــوي ــة ال ـ ـتـ ــي يـنـظـمـهــا
ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـش ـع ـبــي الـ ـن ــاص ــري وفـ ـ ً
ـاء
ملـ ـع ــروف س ـع ــد ،ت ـم ـيــزت هـ ــذه الـسـنــة
عــن سابقتها بمشاركة بــدت وكأنها
تجسد أول لقاء على األرض للماكينة
االنتخابية لالئحة سعد – ع ــازار ،أو
«حفل استقبال للمهنئني باستعادة
آل س ـعــد م ـق ـعــدهــم ال ـن ـيــابــي ممثلني

أكثر من شركة
استطالع رأي استنتجت
وجود تداخل بين
قاعدتي بهية الحريري
وأسامة سعد ،ولو أن
نسبته صغيرة

ل ـبــوابــة ال ـج ـنــوب ب ـعــد ت ـســع س ـنــوات
عـ ـل ــى خ ـ ـسـ ــارتـ ــه مل ـص ـل ـح ــة ال ــرئـ ـي ــس
فـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة ،ولـلـمـهـنـئــن أيـضــا
ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة إب ــراهـ ـي ــم عـ ـ ـ ــازار امل ـق ـعــد
امل ــارون ــي الـ ــذي خ ـســره وال ـ ــده سمير
عــازار في انتخابات عام  ،»2009على

ح ـ ّـد تـعـبـيــر أح ــد الـعــامـلــن عـلــى خط
التنسيق بني عازار وسعد.
فـ ــي م ـق ــدم ــة املـ ـسـ ـي ــرة ،تـ ـ ّـأبـ ــط رئ ـيــس
التنظيم الشعبي أســامــة سعد ،كتف
ح ـلـي ـفــه ال ـجــزي ـنــي ال ـج ــدي ــد إبــراه ـيــم
عازار ،ابن جزين الذي نشأ كما والده
في صيدا .لقي عــازار ترحيبًا شعبيًا
ّ
وخصه سعد في كلمته بتحية
كبيرًا،
لــه ولــوفــد الفعاليات الجزينية الــذي
رافـ ـق ــه .م ــن حــول ـه ـمــا ،ش ـ ــارك ممثلو
حزب الله وأمل والجماعة اإلسالمية
وأح ــزاب الشيوعي والبعث والقومي
وال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ال ـش ـع ـب ــي والـ ـق ــوى
والفصائل الفلسطينية .وسجل ،في
امل ـقــابــل ،غ ـيــاب لــرئـيــس بـلــديــة صيدا
األسـ ـ ـب ـ ــق امل ـ ــرش ـ ــح د .عـ ـب ــد ال ــرح ـم ــن
البزري ،ولتيار املستقبل الذي شارك
بنحو متقطع في احتفاالت السنوات
املاضية.
وحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــادر أمـ ـنـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن ع ــدد
املشاركني في املسيرة فاق أرقام السنة
املاضية ،وال سيما من غير املحازبني

للتنظيم .كذلك ،برز حضور أشخاص
ك ــان ــوا ي ـح ـس ـبــون ع ـل ــى «امل ـس ـت ـق ـبــل»
لسنوات طــوال ،معظمهم ممن صرف
م ــن ال ـع ـم ــل م ــن امل ــؤسـ ـس ــات ال ـتــاب ـعــة
آلل الـ ـح ــري ــري ،م ــن سـ ـع ــودي أوج ـيــه
إلــى مؤسسة الحريري وح ــراس فيال
م ـجــدل ـيــون وب ـي ــت ال ــوس ــط ومــراف ـقــي
ب ـع ــض ق ـ ـيـ ــادات الـ ـتـ ـي ــار .ك ـث ـيــر مـنـهــم
شاركوا أمس للمرة األولى منذ مطلع
التسعينيات عندما استطاع الرئيس
رف ـي ــق ال ـح ــري ــري وش ـق ـي ـق ـتــه الـنــائـبــة
بهية ،استقطاب املـئــات مــن قــاعــدة آل
س ـعــد بــالـتــوظـيـفــات وال ـخ ــدم ــات ،في
ظ ــل اس ـت ـن ـتــاج لـ ــدى أك ـث ــر م ــن شــركــة
استطالع بوجود تداخل بني قاعدتي
بهية الحريري وأسامة سعد ،ولو أن
نسبته صغيرة.
ّ
محيا
بــدت الحماسة واضـحــة على
س ـعــد وق ـ ـيـ ــادات ال ـت ـن ـظ ـيــم الـشـعـبــي
الناصري ،بعد استنفاد كل محاوالت
الـ ـع ــزل وال ـت ـه ـم ـيــش والـ ـحـ ـص ــار فــي
السنوات املاضية ،وتحديدًا منذ عام
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وعـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـح ــو ،ت ـب ـل ــغ م ــرش ــح
الحزب الشيوعي عن املقعد الشيعي
فــي بنت جبيل الطبيب أحـمــد مــراد
دعم العونيني له .وفي هذا السياق،
أوضح القيادي في الحزب الشيوعي
وم ـنـ ّـســق الـلـجـنــة االنـتـخــابـيــة لقوى
االعـ ـ ـت ـ ــراض فـ ــي قـ ـض ــاء ح ــاص ـب ـي ــا ـ ـ
مرجعيون حسني كريم لــ«األخـبــار»
أن ال ـحــزب الـشـيــوعــي وال ـت ـيــار الحر
ف ــي ال ـج ـنــوب ع ـقــدا أك ـثــر م ــن جلسة
ولكنهما لم يتوصال إلــى أي اتفاق.

وق ـ ــال إن ال ـعــون ـيــن «ي ـم ـل ـكــون قــوة
ت ــأث ـي ــر ف ــي الـ ـق ــرى امل ـس ـي ـح ـيــة ف ـقــط،
وه ـ ــذا ال ي ـك ـفــي لـتـشـكـيــل الئ ـح ــة أو
فرض مرشحني حزبيني» ،علمًا بأن
الـقـيــادة املــركــزيــة لـلـحــزب الشيوعي
توافقت على عدم التحالف مع قوى
مشاركة في السلطة.
وه ــل سـيــدعــم ال ـت ـيــار ال ـحــر الـلــوائــح
االع ـت ــراض ـي ــة ف ــي ال ـج ـن ــوب؟ يجيب
كريم« :في االتحاد قــوة» .أما عباس
شــرف الدين ،فيقول لــ«األخـبــار» إنه
قدم مبادرة لتجميع قوى االعتراض
فــي الئـحــة واح ــدة مــن جهة وتقريب
وجهات النظر بني العونيني وقوى
االعتراض من جهة أخرى ،وذلك من
أجل التوصل إلى تفاهمات انتخابية
ّ
تـ ـم ــك ــن مـ ــن خـ ـ ــرق الئ ـ ـحـ ــة ال ـس ـل ـط ــة.
وأوضــح أن التيار ليس لديه مرشح
ح ــزب ــي ف ــي هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات ،رغــم
وج ــود ّ
منسقني لــديــه ،واح ــد فــي كل
من النبطية ومرجعيون ـ حاصبيا،
واثنني في بنت جبيل.
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،ي ــواص ــل ال ـح ــزب
ال ـش ـيــوعــي رح ـل ــة س ـيــاس ـيــة ت ـهــدف
إل ـ ــى ت ــوح ـي ــد ق ـ ــوى االعـ ـ ـت ـ ــراض فــي
الئحة واح ــدة .ويبدو أن املحاوالت
ال ـ ـتـ ــي بـ ــذلـ ــت ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة
أث ـ ـم ـ ــرت ف ـ ــي «ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب الـ ـث ــالـ ـث ــة».
ف ــي ال ـل ـق ــاء الـ ـتـ ـش ــاوري األول ال ــذي
عـقــدتــه «ق ــوى االع ـت ــراض والتغيير
الــديـمــوقــراطــي» فــي النبطية أمــس،
سـجـلــت م ـشــاركــة ال ـج ــزء األك ـب ــر من
املرشحني املعترضني «الذين أبــدوا
استعدادهم لوضع أنفسهم بخدمة
ً
الـ ـ ــائ ـ ـ ـحـ ـ ــة» ،فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن مـ ـش ــارك ــة
مجموعة «بدنا نحاسب» التي نفت
أن تكون قد دعت إلى لقاء في الوقت
نفسه .حسني كريم توقع أن ترسو
بــورصــة الـلــوائــح قبيل االنتخابات
عـلــى ثــاث لــوائــح هــي :الئـحــة حــزب
ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل ،والئ ـح ــة ال ـحــزب
الشيوعي وحلفائه ،والئـحــة أحمد
األسـ ـ ـع ـ ــد ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن «ال ـش ـي ــوع ــي»
ل ــن يـ ـف ــرض أسـ ـم ــاء ع ـل ــى ال ــائ ـح ــة،
باستثناء ترشيح حزبي واحــد في
كــل مــن األقضية الـثــاثــة ،باإلضافة
إل ـ ـ ــى ت ـس ـم ـي ــة امل ـ ــرش ـ ــح ع ـ ــن امل ـق ـع ــد
األرثــوذكـســي ال ــذي يـ ّ
ـرجــح أن يكون
الياس جرادي.

 2005حتى اآلن.
وفيما كــان الـنــائــب الــراحــل مصطفى
س ـع ــد ع ـن ـص ـرًا ث ــاب ـت ــا ع ـل ــى الــائ ـحــة
املدعومة من حزب الله وحده والحقًا
املـ ــدعـ ــومـ ــة م ـ ــن أم ـ ــل أيـ ـ ـض ـ ــا ،ت ـب ــدل ــت
األحوال مع شقيقه أسامة الذي انتقل
املقعد إليه بالتزكية ،في املــرة األولى
ع ـنــد وفـ ــاة مـصـطـفــى ب ـمــرض عـضــال
فـ ــي ع ـ ــام  2002وف ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة ،بـعــد
اغتيال الرئيس الـحــريــري ،بالشراكة
مــع الـنــائـبــة بهية ال ـحــريــري .فــي عــام
 ،2009خ ــاض أس ــام ــة س ـعــد معركته
األولــى مدعومًا من حــزب الله ،بوجه
الحريري والسنيورة .تكليف «زي ما
هـيــي» ه ــزم سـعــد ب ـفــارق نـحــو عشرة
آالف صــوت عــن السنيورة وأكـثــر من
 12أل ــف ص ــوت عــن ال ـحــريــري .بعض
م ـن ــاص ــري ــه لـ ــم ي ـح ـم ـل ــوا امل ـس ــؤول ـي ــة
لــ«املـسـتـقـبــل» فـقــط ،بــل لحلفاء سعد
«ال ــذي ــن بــاعــوه فــي مــؤتـمــر ال ــدوح ــة».
لم يدع سعد إلى املؤتمر ،ولم يحسب
حسابه في مكتسباته.

ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2018ي ـبــدو ال ـشــارع
الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــداوي م ـت ـع ــاط ـف ــا م ـ ــع أس ــام ــة
س ـعــد .ه ـنــاك م ــن يـ ــردد أن ــه «آن أوان
الـتـعــويــض عـلــى الـعــائـلــة الـتــي أعطت
مـ ــن أج ـ ــل املـ ـق ــاوم ــة وف ـل ـس ـط ــن وم ــن
أج ــل ال ـص ـيــاديــن وال ـف ـق ــراء» .وحـتـمــا،
سيستفيد أسامة سعد من دعم بري
وحزب الله.
ف ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه ،حـ ـ ــدد سـ ـع ــد ب ــرن ــام ـج ــه
االن ـت ـخــابــي امل ـع ـجــل املـ ـك ــرر« :تـحــريــر
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب مـ ـ ــن الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة وال ـ ـف ـ ـسـ ــاد
واالسـتـغــال ،والتغيير الشامل على
كــل الصعد السياسية واالقـتـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة ،وب ـنــاء الــدولــة املدنية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة الـ ـع ــادل ــة .األم ـ ــر ال ــذي
ي ـت ـط ـلــب بـ ـن ــاء ك ـت ـل ــة ش ـع ـب ـيــة وازن ـ ــة
يحتل فيها الشباب موقع الـصــدارة،
وت ــأس ـي ــس جـبـهــة س ـيــاس ـيــة مــوحــدة
لـقــوى التغيير الحقيقية ،وتصعيد
النضال السياسي والشعبي من أجل
إح ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر جـ ـ ــذري ف ــي م ــوازي ــن
القوى في املجتمع».

أطلقت حركة الشعب ماكينتها االنتخابية ،أمس ،معلنة عن برنامجها االنتخابي إذا ما نجح أحد مرشحيها في دائرة بيروت
الثانية ،إبراهيم الحلبي (املقعد السني) وعمر واكيم (املقعد األرثوذكسي) ،في اختراق «لوائح السلطة» .إذ تعتبر الحركة أن
«االنتخابات املقبلة فرصة ملصارحة الناس حول النتائج الكارثية التي أوصلتهم إليها الطبقة السياسية الحاكمة ،على الصعد
السياسية واالجتماعية واالقتصادية» .وأكد رئيس الحركة ابراهيم الحلبي أن أساس خوض االنتخابات سياسيِّ ،
محددًا املبادئ
والقناعات« :مع عروبة لبنان وضد املشاريع التفتيتية ،مع فلسطني وتحريرها وضد العدو اإلسرائيلي وكل من يتحالف معه من
تحت الطاولة أو فوقها .مع املقاومة بكل أشكالها إن كانت مسلحة أو مدنية أو ثقافية أو شعبية وضد الغزو واالحتالل والتطبيع».
في املوقف من النظام الطائفي ،قال الحلبي إن املسعى هو لتغيير هذا النظام الى نظام سياسي ديموقراطي عادل والذي يبدأ من
قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وإنهاء املحاصصة الطائفية على الكهرباء واملاء والنفط والخلوي والنفايات إلى ما هنالك.
وبالنسبة إلى الحلبي ،فإن األهم هو تطبيق مبدأ «من أين لك هذا ،ومحاسبة كل الفاسدين ،إعادة صياغة السياسة االقتصادية
واالجتماعية ،تفعيل دور املرأة ،استعادة األمالك العامة ،تأمني حق كل الناس في املسكن والدواء واملاء واالستشفاء وغيرها من
السبل األساسية للعيش بكرامة» .وختم الحلبي بإعالن شعار الحركة في االنتخابات النيابية املقبلة« :باسم الشعب».

أبو ربيع يراهن على البيارتة
رلى إبراهيم
يصعب تسخيف املعركة االنتخابية في العاصمة وإخراجها
م ــن اإلطـ ــار الـسـيــاســي أو ال ـهــويــة .ه ــو ص ــراع ي ـتــأرجــح بني
مشروعني :األول ،يريد تغليف العاصمة بعلبة براقة غالية
الـثـمــن ويجعلها مـتــاحــة لــأثــريــاء فـقــط .عمليًا ،هــي شركة
ع ـق ــاري ــة ت ـن ـهــب مـمـتـلـكــات ال ـب ـيــروت ـيــن وت ـس ـ ّـي ــج مــديـنـتـهــم
بــأحــزمــة بــاطــون ملنعهم مــن دخــول ـهــا وتـسـهـيــل بيعها في
البورصات العاملية .الثاني ،يــرى في بيروت اكثر من بقرة
تدر األموال؛ يؤمن بأن أهلها ،الفقير منهم والغني على ّ
حد
س ــواء ،هــم ثروتها ويجب الحفاظ عليهم ال تهجيرهم الى
الـبـلــدات املــاصـقــة .يــريــدهــا ب ـيــروت «الـشـعــب» الـتــي تصدح
بصوت الزعيم العربي جمال عبد الناصر ،بيروت الطريق
الجديدة وزاروب الطمليس وحــي اللجا والباشورة وزقــاق
البالط وعائشة بكار والزيدانية.
«سـقــط امل ـشــروع األول بفعل الـشـعــب ،وبـنـضــال املجموعات
التي رفضت تسليم مفاتيح العاصمة الى آل الحريري وما
يمثلون .بالبيوت الصغيرة املختبئة فــي األحـيــاء الفقيرة
ال ـتــي حـمــت ب ـي ــروت بــأج ـســادهــا وأج ـس ــاد أوالده ـ ـ ــا»؛ يـقــول
رئيس «حركة الشعب» إبراهيم الحلبي ،الذي كان واحدًا من
أولئك الفتية الذين امتشقوا السالح ،وهم في مقتبل العمر،
دفاعًا عن عروبة بيروت ولبنان.
لــم يته الحلبي يومًا فــي تحديد خياراته وال القضية التي
يؤمن بها .هــو ابــن البيت الــذي فتح أبــوابــه  40يومًا ّ
لتقبل
التعازي بوفاة جمال عبد الناصر .املنزل املتواضع بطبقتيه
ّ
املشيدتني في أوائــل القرن املــاضــي ،في شــارع أبــو سهل في
محلة الفاكهاني في قلب الطريق الجديدة .منزل لطاملا حجّ
اليه ال ـثــوار .منه انطلق «أبــو ربـيــع» فــي مـشــواره النضالي.
(هيثم الموسوي)

كان لوالده أبو خالد وشقيقه خالد األثر األكبر في التحاقه
وأشقائه األربعة الباقني بالحزب الشيوعي اللبناني .خاض
الشاب البيروتي تجربة املقاومة القتالية في الشارع وخطوط
التماس والتجربة األمنية التي جعلته لصيقًا بالشخصيات
القيادية فــي الـحــزب الشيوعي ،وأولـهــا ج ــورج ح ــاوي .كان
حبيب صــادق هو من أطلق عليه لقب «أبــو ربيع» الــذي ظل
ملتصقًا به حتى اليوم .قربه من حاوي أغنى مشواره كثيرًا،
خصوصًا مــع انتقاله برفقته الــى دمـشــق فــي الثمانينيات
ّ
الجميل) .شارك الشيوعي السابق في انتفاضتي
(حقبة أمني
 83و 84في العاصمة ،وتسلم خالل الثانية أولى مسؤولياته
ً
الحزبية التنظيمية مـســؤوال عن منظمة الطريق الجديدة،
حيث أعاد ّ
لم شمل الشيوعيني ،مفتتحًا مركز «القصر» في
شارع عفيف الطيبي ،ليصبح أحد أعضاء قيادة الشيوعي
في بيروت ،وعضوًا في املجلس الوطني للحزب.
ّ
شــك ـلــت ب ــداي ــة الـتـسـعـيـنـيــات مـنـعـطـفــا حــاس ـمــا ف ــي مـسـيــرة
«أب ـ ــو ربـ ـي ــع» ال ـ ــذي قـ ــرر مـ ـغ ــادرة رح ـل ــة ال ـت ـف ــرغ الـعـسـكــري
والتنظيمي فــي ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـتــي ك ــان قــد بــدأهــا في
عام  ،1975وااللتفات إلى مستقبله املهني وعائلته الجديدة.
االستقالل االقتصادي أسهم في بلورة خياراته السياسية
ّ
ّ
ووســع هوامشه .بعد انتخابات عام  ،1992شكل وعــددًا من
الشيوعيني حاالت اعتراضية سرعان ما تحلق بعضها حول
نجاح واكيم .إبراهيم الحلبي كان أحد هؤالء ،خصوصًا في
ظل حالة من امليوعة السياسية ّ
ميزت موقف الشيوعيني في
تلك املرحلة .سرعان ما أدار «أبو ربيع» املاكينة االنتخابية
لالئحة معارضة الحريرية السياسية في عام  ،1996وكانت
ّ
النتيجة تمكن واكيم من الفوز بمقعد نيابي ،فانطلقا معًا
مع آخرين ،أمثال أمني قموريه وسايد فرنجية وعلي منعم
لتأسيس «حــركــة الـشـعــب» ،لتكون رأس حربة فــي مواجهة
مشروع رفيق الحريري وسياسته التدميرية لهوية بيروت.
في موازاة ذلك ،تسلم الحلبي منصب مدير شؤون املوظفني
ومدير العالقات العامة في تلفزيون الجديد ،وال يزال يحمل
عمليًا حتى اآلن .في عام ّ ،2005ترشح
هذه الصفة وأكثر منها ّ
«أبو ربيع» عن املقعد السني في بيروت من دون أن يوفق ،ثم
خاض االنتخابات الفرعية التي خذله فيها ثنائي حركة أمل
وحــزب الله اللذين قاطعا االنتخابات عوضًا عن مساندته
فـيـهــا .ل ــم يـتـغـ ّـيــر امل ـقــاتــل الـشـيــوعــي ي ــوم ــا .تـ ــدرج م ــن نــائــب
رئيس حركة الشعب الــى رئيسها ،ليكون أول رئيس فعلي
لها بعد ّ
تنحي رفيقه نجاح واكيم .معًا حاربا الحريري األب
واالبــن ،في األوقــات األشــد حرجًا ،اذ لم يكن من السهل أبدًا
الوقوف في وجه بلدوزر مدعوم محليًا وعربيًا ودوليًا .معًا
حاوال إفشال مشروع «سوليدير»؛ صحيح أنهما لم ُي َ
حمال
على األكـتــاف وال ترجم انتصارهما فــي صناديق االقـتــراع
«ولكنهما كسرا بقوة الشعب مشروع الحريري وشركائه»،
على حـ ّـد تعبير أحــد رفاقهما .كــان ال بـ ّـد في النهاية من أن
تهزم منازل الفقراء الصغيرة ناطحات السحاب التي باتت
مرهونة اليوم للمصارف وال قــدرة ألصحابها على تسديد
ثمنها .حتى بلدية بيروت استدركت األمر ،فهرعت يوم عيد
رأس السنة الى استنساخ سوق «أبو رخوصة» الذي شاركت
حركة الشعب في تأسيسه ،بهدف فتح وسط املدينة أمام كل
البيارتة.
ال ـي ــوم ي ـخ ــوض إب ــراه ـي ــم الـحـلـبــي مـعــركـتــه م ـج ــددًا «بــاســم
ّ
السنية في دائرة بيروت الثانية .ال
الشعب» ،عن أحد املقاعد
يملك الحلبي عصا سحرية ،ولكنه يؤمن بأن دخول مجموعة
جــديــدة الــى املجلس النيابي مــن شأنها تلوينه والضغط
بــاتـجــاه إع ــادة دوره التشريعي والــرقــابــي .واأله ــم أن قــدرة
املحاسبة واملراقبة ستكون أكبر ،إذ يصعب فعليًا ،وفقًا لـ أبو
ربيع ،أن يحاسب املجلس النيابي نفسه في مجلس الوزراء.
يسأل «أبو ربيع» البيارتة الذين اختبروا السلطة السياسية
ً
عما ّ
ـوال الــى الـيــومّ ،
قدمته هذه
نفسها ،منذ عــام  1992وص ـ
السلطة لهم ســوى الــوعــود الكاذبة باملاء والكهرباء وأدنــى
سبل العيش بكرامة ،ليقول لهم« :سوا ،قدرتنا على التغيير
أكبر».
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سياسة
تقرير

ّ
علويو عكار :عائدون إلى المجلس النيابي
نجلة حمود
للمرة األول ــى منذ عــام  ،2005يرتفع
ّ
احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال أن يـ ـتـ ـم ــك ــن الـ ـن ــاخـ ـب ــون
ال ـع ـلــويــون ف ــي ع ـكــار ( 13أل ـفــا و800
ن ــاخ ــب ع ـل ــوي ّوف ــق ل ــوائ ــح الـشـطــب)
من إيصال مرشح منهم إلى املجلس
ال ـن ـيــابــي .أب ـن ــاء الـسـهــل ب ــات ــوا الـيــوم
ق ــادري ــن ع ـلــى م ـنــع ت ـك ــرار سـيـنــاريــو
عـ ــامـ ــي  2009و ،2005عـ ـن ــدم ــا ف ــاز
مرشحان اختارهما تيار املستقبل،
حــازا على التوالي  350صوتًا و200
صوت من العلويني.
بـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاذاة مـ ـ ـج ـ ــرى ال ـ ـن ـ ـهـ ــر ال ـك ـب ـي ــر
ّ
يتقاسم أهالي سهل عكار من سنة وعلويين الفقر واإلهمال

الفاصل بــن لبنان وســوريــا ،تتوزع
ق ـ ــرى س ـه ــل عـ ـك ــار ال ـث ـم ــان ــي ع ـش ــرة.
ً
تـبــدو الـخــافــات السياسية تفصيال
ب ـس ـي ـطــا أمـ ـ ــام املـ ـس ــاح ــات ال ــزراعـ ـي ــة
ال ـش ــاس ـع ــة الـ ـت ــي تـ ـب ــدأ م ــن بـ ـل ــدة تــل
عباس ،املقسومة بني غربي وشرقي،
م ــرورًا ببلدة الحيصة واملـسـعــوديــة،
حكر الضاهري ،تل بيري ،تلحميرة،
ال ـس ـمــاق ـيــة ،ض ـهــر ال ـق ـن ـبــر .جميعها
بلدات يقطنها أبناء الطائفة العلوية.
أمــا العبودية والعريضة فيقطنهما
عـلــويــون مــع جيرانهم الـسـنــة ،الذين
يتوزعون على بلدات الشيخ عياش،
ال ـش ـي ــخ زنـ ـ ـ ــاد ،ت ـل ـم ـع ـي ــان ،ت ـل ـح ـيــاة،

س ـ ــرار ،ب ــان ــة ال ـح ـي ـصــة ،ال ـق ـل ـي ـعــات.
كذلك ينتشر علويو عكار في منطقة
الدريب األوسط ،وتحديدًا في بلدات:
الــري ـحــان ـيــة ،ال ــدغ ـل ــة ،الـ ـب ــرب ــارة ،عني
َ
ال ــزي ــت .وب ـلــدتــي حـنـيــدر وق ــرح ــة في
الدريب األعلى.
ّ
يتقاسم أهــالــي سهل عـكــار مــن سنة
وعـلــويــن الـفـقــر واإله ـم ــال ،وتجاهل
املعنيني املزمن ملشاكلهم االجتماعية
وهمومهم االقتصادية .ولعل فيضان
مـجــرى النهر الكبير وإغ ــراق املـنــازل
وال ـق ــرى املـحـيـطــة وتـحــويــل الـسـهــول
الـ ـ ـ ــى م ـس ـت ـن ـق ـع ــات كـ ـ ـ ــان ب ــال ـت ــأك ـي ــد
ّ
سيتحول إلى مادة دسمة لالستثمار

السياسي قبيل االنتخابات النيابية،
إال أن الخبر ّ
مر مرور الكرام بالنسبة
إلى نواب املنطقة.
ت ـبــدو امل ـس ـعــوديــة ،ح ـكــر ال ـضــاهــري،
الـ ـحـ ـيـ ـص ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدات
واض ـح ــة ف ــي خ ـيــارات ـهــا الـسـيــاسـيــة،
حيث ترتفع صــور الرئيس السوري
بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد ج ـن ـب ــا إلـ ـ ــى ج ـن ــب مــع
األمني العام السابق لـ«الحزب العربي
الديموقراطي» علي عيد.
امل ـش ـهــد أك ـث ــر أل ـف ــة ف ــي ق ــرى وب ـل ــدات
السماقية ،العبودية ،العريضة ،حيث
تتجاور صور الرئيس الحريري ،مع
صور الرئيس بشار األسد وعلي عـيد،
في األحياء التي تضم أبناء املذهبني.
لــم تتمثل الطائفة العلوية فــي عكار
نيابيًا قبل عام  ،1991حني تم تعيني
عبد الــرحـمــن عبد الــرحـمــن نائبًا عن
عـكــار ،وأعـيــد انتخابه لـثـ ّـاث دورات
نيابية .وفــي عــام  ،2005رش ــح «تيار
امل ـس ـت ـق ـب ــل» م ـص ـط ـفــى ح ـس ــن وفـ ــاز
باملقعد العلوي ب ـ  350صــوتــا علويًا
فـ ـق ــط مـ ــن أصـ ـ ــل  7500ش ـ ــارك ـ ــوا فــي
االنتخابات( ،من بينهم  2000صوت
على الهويات
من العلويني املسجلني ّ
م ـن ــذ ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات ك ـس ــن ــة وش ـي ـعــة،
ل ـك ـن ـه ــم ع ـ ـلـ ــويـ ــون وي ـ ــؤي ـ ــد أكـ ـث ــره ــم
ال ـحــزب الـعــربــي الــدي ـمــوقــراطــي الــذي
صبت ملرشحه شحادة العلي غالبية
أصوات أبناء الطائفة).
وفـ ــي عـ ــام  2009فـ ــاز ال ـن ــائ ــب خـضــر
ح ـب ـي ــب ب ــامل ـق ـع ــد الـ ـعـ ـل ــوي عـ ــن ع ـكــار
ب ـتــرش ـحــه ع ـل ــى «الئـ ـح ــة امل ـس ـت ـق ـبــل»
فـحـصــد  200ص ــوت ع ـل ــوي ف ـقــط من
أص ــل  9آالف م ـق ـت ــرع ،ب ـعــدمــا ش ــارك
ن ـح ــو أرب ـ ـعـ ــة آالف عـ ـل ــوي ي ـق ـط ـنــون
فــي ســوريــا فــي االنـتـخــابــات ،فحصد
النائب مصطفى حسني (الذي استقال
مــن تيار املستقبل فــي عــام  )2007ما
يقارب  98في املئة من أصوات الطائفة
العلوية.
التصويت العلوي لــه طابع سياسي
واضـ ـ ـ ـ ــح ،ه ـ ــو فـ ــريـ ــق  ٨آذار م ـح ـل ـيــا
وس ـ ـ ــوري ـ ـ ــا وإق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــا ،بـ ـحـ ـس ــب مــا
ي ــؤك ــد أح ـ ــد م ــرج ـع ـي ــات س ـه ــل ع ـكــار
لـ«األخبار» ،الفتًا الى «أن من يريد أن
يقنع الناخب العلوي باالقتراع له ال
يمكنه أن يتبنى طــروحــات سياسية
أخرى».
السؤال عن هوية املرشحني العلويني
يقود الى ثالثة أسماء بــارزة :النائب
السابق مصطفى علي حسني ،حسن

السلوم ،وعضو حــزب البعث محمد
تامر.
ي ـ ـتـ ــوقـ ــع أحـ ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن فــي
املاكينات االنتخابية في سهل عكار
أن يصوت ما بني  9آالف الى  10آالف
ناخب علوي في االنتخابات املرتقبة،
مؤكدًا أن «العلويني سيتمكنون للمرة
األولى من اختيار مرشحهم ألن الئحة
السلطة ستعجز عن تأمني األصــوات
التفضيلية املطلوبة للمرشح العلوي،
وب ــالـ ـت ــال ــي فـ ـ ــإن ال ــائـ ـح ــة امل ـن ــاف ـس ــة
(لــائ ـحــة ت ـيــار املـسـتـقـبــل) ستحصل
عـلــى األق ــل عـلــى مـقـعــديــن ،وأول هــذه

األوفر حظًا من
ُالمرشحين هو من
يقنع الناخبين بأنه مع
المقاومة وسوريا
املقاعد سيكون املقعد العلوي.
ي ـ ـشـ ــرح أم ـ ـ ــن ف ـ ـ ــرع ع ـ ـكـ ــار ف ـ ــي ح ــزب
البعث عبد الحميد صقر «أن القانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،بـ ــالـ ــرغـ ــم مــن
مـســاوئــه لجهة تـكــريــس االنـتـخــابــات
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ــذهـ ـب ــي ومـ ـن ــاطـ ـق ــي،
س ـي ـمـ ّـكــن ع ـل ـ ّ
ـويــي ع ـك ــار م ــن الـتـعـبـيــر
عن خيارهم السياسي بشكل واضح،
وذلك مرتبط بالتحالفات الصحيحة
واختيار املرشح الذي يحظى برضى
القاعدة الشعبية».
في املقابل ،يشير أحد فاعليات سهل
ع ـك ــار الـ ــى «أن ال ـع ـل ــوي ــن م ــع ال ـخــط
السياسي ال ــذي ينتمي إلـيــه آل عيد،
فمكتب الحزب العربي الديموقراطي
مـفـتــوح ط ــوال أي ــام األس ـبــوع ملتابعة
أدق األمــور وتسهيل أمــور املواطنني.
ت ـب ـعــا ل ــذل ــك ،ت ـك ـمــن ح ـظ ــوظ امل ــرش ــح
فــي قــدرتــه على إقـنــاع الناخبني بأنه
م ــؤي ــد ل ـل ـم ـقــاومــة ولـ ـس ــوري ــا ،عـنــدئــذ
يمكن أن يحصل على موافقة دمشق
ودعمها ،وبالتالي إطــاق كلمة السر
التي ستكون كفيلة بتجيير أصــوات
غــال ـب ـيــة ال ـع ـلــويــن ،وبــال ـتــالــي ال ـفــوز
باملقعد النيابي».

مقال

حوار العقل واألهل....
طراد حمادة
أح ــدث األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه السيد
حسن نصر الله ،في خطابه العالي أول
من أمــس ،تغييرًا أساسيًا في الحوار
حــول موضوع االنتخابات في بعلبك
ـ ـ الهرمل وغيرها ،وذلك على مستوى
ك ــل م ــن املـنـهــج واإلش ـكــال ـيــة وال ـهــدف
والوظيفة وتحقيق املراد.
في املنهج:
وض ـ ــع األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـنـ ـق ــاش ح ــول
االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي م ـ ــدار ح ـ ــوار الـعـقــل
واألهـ ــل وال ـت ـشــاور فــي األم ــر والـنـظــر
في املصالح واإلصالح والصالحيات.
وهـ ــذا ي ـح ـ ّـول ال ـن ـقــاش إل ــى ب ـحــث عن
امل ـ ـصـ ــالـ ــح والـ ـتـ ـص ــال ــح ح ــولـ ـه ــا ب ـعــد
تعيينها ،ومعرفة طبيعة املرحلة وما
يتعلق بشأنها فــي أم ــر االنـتـخــابــات.

ال ـح ــوار ك ــان ،وال يـ ــزال ،مـفـتــوحــا بني
حزب الله والناس .تدخل فيه اعتبارات
الـعـقــل واملـنـطــق واألصـ ــول .ومنهجية
ال ـ ـحـ ــوار ت ــدف ــع ب ــال ـن ـق ــاش االن ـت ـخــابــي
إل ــى مــا فـيــه ع ـمــوم ال ـفــائــدة وال يـعــود
سفسطائيًا يـخــالــف الـعـقــل ويجافي
املنطق .وعليه ،تعالوا نبحث في موقع
بعلبك الـهــرمــل فــي لـبـنــان وم ــا تعنيه
االنتخابات اآلن وما أثرها على الوضع
الوطني العام .فاالنتخابات برملانية ال
بلدية .وعليها يتوقف مصير خطط
إصالحية في مسار النظام اللبناني
وي ـت ـعــن م ــوق ــع الـ ـق ــوى ال ـل ـب ـنــان ـيــة في
واإلقليمي.
ميزان القوى العام الوطني
ً
وعليه ،فإن األمــر أكثر مسؤولية مما
اعتدناه من النقاش في أمر االنتخابات
ف ــي م ــراح ــل ك ــان ــت ذات آثـ ــار محلية
وطنية عادة .مع ذلك ،يؤيد هذا املنهج

حرية الرأي والحوار واملشاركة.
في اإلشكالية:
اإلشكالية التي طرحها الخطاب ليست
في ما قدم نواب حزب الله في الدورة
السابقة ـ ـ وهو ما كان موقع تقييم من
مجلس الشورى في الحزب ،وله ما له
وعليه ما عليه مثل كل الكتل النيابية
األخ ــرى ـ ـ بــل فــي ال ـســؤال الصحيح،
وهــو :مــا الــذي قدمه حــزب الله ملنطقة
بعلبك الهرمل؟
ج ـ ــواب هـ ــذا الـ ـس ــؤال ي ـلــزمــه «حـ ــراس
كــاتـبــون» ،ألن حــزب الـلــه قــدم لبعلبك
الهرمل (وللبنان والعرب واملسلمني)
ال ـع ــزة وال ـك ــرام ــة وال ـس ـي ــادة وال ـحــريــة
وال ـق ــوة وامل ـن ـعــة واألمـ ــن واالس ـت ـقــرار.
قدم مرحلة تاريخية مذهلة في العطاء
واملكاسب واالنتصارات ،وما لم يقدمه
حــزب سياسي فــي العالم ألمـتــه .وقد

ك ـ ــان ل ــي ش ـ ــرف ت ـم ـث ـيــل الـ ـح ــزب فــي
الـحــوار مــع اليسار اإليـطــالــي ،بما فيه
ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي ال ــذي ش ــارك في
ال ـس ـل ـط ــة وس ـم ـع ــت مـ ــا س ـم ـع ــت عــن
استعدادهم للعمل والتعاون والتشارك
مـ ــع ح ـ ــزب الـ ـل ــه مل ـك ــان ـت ــه ال ـع ــال ـي ــة فــي
ال ـن ـضــال ل ـحــريــة اإلنـ ـس ــان امل ـعــاصــر،
ولنضاله ضد اإلمبريالية األميركية.
وقمت في الجامعة اللبنانية بتدريس
م ـســرح ـيــة «الـ ــذبـ ــاب» ل ـس ــارت ــر ،وهــي
مـســرحـيــة م ـقــاومــة تـنــاقــش م ــا قــدمــه
الحزب الشيوعي الفرنسي للمقاومة
ض ــد االحـ ـت ــال وح ـق ــه املـ ـش ــروع في
املشاركة في السلطة .كذلك أعرف ما
قدمته املقاومة الفلسطينية .حزب الله،
اليوم ،ناصر فلسطني وقاهر ومحرر
األرض باملقاومة ومنع إعــادة احتالل
ال ـش ــرق األوسـ ــط ف ــي م ـش ــروع بيريز

وجـ ـ ــورج بـ ــوش وك ــون ــدول ـي ــزا رايـ ــس.
ومـحـيــط ال ـب ـقــاع ص ــار آم ـنــا مستقرًا
حرًا أبيًا بفضل دماء الشهداء وقيادة
الحزب الحكيمة.
في موضوع الوظيفة
يشتد النقاش حول أمرين اثنني بشأن
النواب:
 1ـ ـ الـخــدمــات والــوظــائــف فــي اإلدارات
العامة
 2ـ التنمية
 3ـ التمثيل السياسي
 1ـ في الخدمات:
ي ـق ــوم ال ـن ــائ ــب ع ـلــى ت ــأدي ــة ال ـخــدمــات
لناخبيه ،وتتوزع بني الوظيفة والرعاية
واملساعدة والــدعــم .يقوم النواب ـ ـ كل
النواب ـ ـ بهذه الوظائف على قدر الوسع
ألنها من مهماتهم وفيها مصلحتهم
االنتخابية .لكن مرات تكون لقوم على
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تقرير

تلزيم تشغيل إشارات المرور :مسار مثير للشبهات

ّ
».درجت هيئة إدارة السير على إجراء تلزيمات «مشبوهة» .آخر فصولها صفقة «صيانة وتشغيل وبرمجة نظام التحكم بإشارات المرور
الشبهة حول هذا التلزيم ال تنحصر بتضييق المنافسة إلى أقصى ّ
حد ،وتفصيل شروط المشاركة على قياس شركة ما ،بل تصل إلى حدود الضرب بأصول
.وقواعد التلزيمات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية عرض الحائط

ّ
ه ـم ــا« :نـ ـي ــد» امل ـش ــغ ــل ال ـح ــال ــي ،وتـحــالــف
«مؤسسة ّنزيه بريدي ـ مؤسسة منير أبو
ّ
عــزي» املشغل السابق ،أما الشركة الثالثة
فهي كانت شركة مغمورة وليست معروفة،
ّ
وال يستبعد املطلعون على هذا النوع من
املناقصات أن تكون ّ
مجرد غطاء.
ّ
لجنة فض العروض املشكلة من موظفني
ّ
في هيئة إدارة السير ،لم تكتب أي محضر،
ولم تبلغ العارضني سوى فشل استدراج
ّ
العروض ،لكن تحالف «بريدي ـ ّأبو عزي»
سأل عن سبب رفض عرضه ،فتلقى جوابًا
م ـفــاده أن الـكـتــاب ال ــذي أبـ ــرزه مــن شركة
ّ
 Kapschغير مصدق وفقًا لألصولّ .
بطبيعة ال ـح ــال ،ك ــان س ـلــوك لـجـنــة فــض
العروض غريبًا ،إذ إن شركة «بريدي ـ ـ أبو
ّ
عــزي» تحمل إفــادة خبرة من هيئة إدارة
السير تجزم بأنها نفذت لحساب الهيئة
ً
أشـغــاال ،مــن ضمنها مهمة صيانة نظام
ّ
التحكم .Optimus
مسار التلزيم بدأ ينكشف أكثر بعد إعادتها
لـلـمــرة ال ـثــان ـيــة .فـفــي  2018/1/16أعلنت
امل ــدي ــرة ال ـعــامــة لهيئة إدارة الـسـيــر هــدى

سـلــوم رغبتها فــي إع ــادة إج ــراء املناقصة
بطريقة اس ـتــدراج ع ــروض ،على أن يكون
آخــر موعد لتقديم العروض هو عند الــ12
الخميس الــواقــع فيه ،2018/1/2
من ظهر ّ
وأن ي ـبــدأ ف ــض ال ـع ــروض ف ــي 2018/2/2
فــي مبنى مصلحة تسجيل الـسـيــارات في
منطقة الدكوانة املبنى رقم .1
م ـ ــع إغ ـ ـ ـ ــاق ب ـ ـ ــاب اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال الـ ـ ـع ـ ــروض،
تـ ـب ـ ّـن وجـ ـ ــود ع ــرض ــن فـ ـق ــط .ال ـشــرك ـتــان
املتنافستان نفسيهما ،أي «نيد» وتحالف
ّ
«بريدي ـ ـ أبو عــزي» .هذه األخيرة جاءت
ه ــذه املـ ـ ّـرة جــاهــزة بـعــد تـصــديــق مستند
ال ـخ ـب ــرة وفـ ــق األصـ ـ ـ ّـول ،لـكـنـهــا فــوجـئــت
ب ـت ــأج ـي ــل ن ـت ــائ ــج ف ـ ــض الـ ـ ـع ـ ــروض ل ـيــوم
 2018/2/6وال ـط ـل ــب اآلت ـ ـ ــي :بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
ت ـع ـل ـي ـمــات امل ــدي ــرة ال ـع ــام ــة لـهـيـئــة إدارة
السير ،طلب أحد موظفي الهيئة تزويده
بالسير الــذاتـيــة للعاملني املقترحني في
امل ـشــروع« ،وه ــو أمــر ال يـنـ ّـص عليه دفتر
الـشــروط ،لكنها أرسلت ً
بناء لهذا الطلب
ّ
وسجلت بتاريخ  2018/2/6تحت الرقم
 ،»2018/5721ب ـح ـســب ال ـش ـك ــوى ال ـتــي
قــدمـتـهــا ال ـشــركــة لــوزيــر مـكــافـحــة شــؤون
الفساد نقوال تويني.
املـفــاجــأة األكـبــر كــانــت بعد ّتقديم السير
الذاتية ،إذ «التأمت لجنة فــض العروض
بجلسة سريعة ،وتــا فيها رئيس لجنة
ّ
ف ــض ال ـع ــروض ال ـب ـيــان املـقـتـضــب اآلت ــي:
ح ـيــث إن اإلدارة رأت ن ــواق ــص ف ــي ملف
ّ
املجموعة املندمجة (بــريــدي ـ ـ أبــو عــز ّي»
ف ــرف ــض الـ ـع ــرض ،ف ــإن الـلـجـنــة ل ــن تـفــض
الـ ـع ــروض امل ــالـ ـي ــة» .وب ـح ـســب ال ـش ـكــوى،
دون مـحـضــر،
ف ــإن «الـجـلـســة انـتـهــت م ــن
وت ـقــدم ـنــا ب ــاع ـت ــراض ل ــم ن ـت ـلـ َّـق عـلـيــه ّ
أي
جواب».
فــي ال ــواق ــع ،إن ه ــذا امل ـســار يثير األسئلة
اآلتـ ـي ــة :ملـ ــاذا ل ــم تـسـطــر اإلدارة مـحـضـرًا
بالنواقص قبل اإلع ــادة؟ وملــاذا تستعمل
ه ـي ـئــة إدارة ال ـس ـي ــر األس ـ ـلـ ــوب الـشـفـهــي
وغير الرسمي في التخاطب مع الشركات
ً
ّ
للفساد؟
العارضة؟ أال يشكل ذلك مدخال
ّ
ً
ملـ ــاذا تـتــدخــل اإلدارة أصـ ــا بـلـجـنــة فــض
الـ ـع ــروض؟ ملـ ــاذا تـنـكــر اإلدارة إف ـ ــادة من
شركة تعاقدت معها في  2013و2014؟ هل
الهدف إعادة املناقصة ثالث مرات لتشريع
عقد الصفقة بالتراضي؟ الشكوك تزيد مع
وجود تاريخ «أسود» في مناقصات هيئة
إدارة السير في تلزيمات مختلفة.

ً
أثناء تحملي مسؤولية وزارة العمل ممثال
ل ـحــزب ال ـل ــه ،طــرحــت عـلــى ق ـي ــادة الـحــزب
فكرة تشجيع رأس املال اللبناني املغترب
على االستثمار في بعلبك الهرمل ،وبقية
املـنــاطــق .وقـمــت بــزيــارة لثالثة بـلــدان في
 25أي ــار  ،2006هــي الـبــرازيــل ونيجيريا
وساحل العاج ،لتشجيع رأس املال املغترب
على االستثمار بقيمة  %10على األقــل
ً
في لبنان .القى هذا املشروع قبوال واسعًا،
لكن حرب تموز  2006منعت تنفيذه.
الشيعة املعترضون أصناف:
 1ـ من سبق أن كان نائبًا أو وزيـرًا أو في
محل مسؤولية.
2ـ ـ مــن ينتسب إلــى قــوى املجتمع األهلي
مــن عشائر وعــائــات ووج ـهــاء ومشايخ
صلح وأهل خبرة وتجربة.
3ـ ـ ـ ـ م ــن ي ـن ـت ـســب إل ـ ــى أح ـ ـ ــزاب سـيــاسـيــة
لبنانية.

 4ـ من أصحاب العلم واملال.
ال م ـش ـك ـلــة م ــع أح ـ ــد م ـن ـهــم ف ــي مـعــركــة
ديموقراطية ،لكن تعالوا إلى حوار العقل
ً
واألهل بيننا .كل منكم يجد نفسه ممثال
في بنية حزب الله الذي تحالف مع اإلخوة
ف ــي حــركــة أمـ ــل .وهـ ــذه الـثـنــائـيــة تكشف
ع ــن ق ــاع ــدة امل ـشــاركــة ول ـيــس ال ـت ـفــرد في
اإلدارة السياسية عند املسلمني الشيعة.
أم ــل تـمـثـلـكــم أي ـض ــا ك ـمــا يـمـثـلـكــم حــزب
ال ـل ــه والـ ـح ــزب ال ـق ــوم ــي وأح ـ ـ ــزاب  8آذار.
واملرشحون الذين حــازوا هذه الــدورة ثقة
الـسـيــد وش ــورى حــزب الـلــه لـيـنــالــوا معها
ثقتكم هم من أبنائكم ومن عشائر بعلبك
الهرمل وعــائــاتـهــا .وعليه ،نحن جميعًا
ممثلون فيهم هــذه الـ ــدورة ...إال مــن كان
في املعنى السياسي مغايرًا ،فله الحق في
اللعبة الديمقراطية النسبية ،وال مشكلة
في ذلك.

محمد وهبة
في  30تشرين الثاني  ،2017أطلقت هيئة
إدارة السير «اس ـتــدراج ع ــروض» لتلزيم
ّ
«تركيب وصيانة وبرمجة نظام التحكم
ب ـ ــإش ـ ــارات امل ـ ـ ـ ـ ــرور» .دفـ ـت ــر ش ـ ـ ــروط ه ــذه
الـصـفـقــة تـضـمــن ب ـن ــودًا تـفـتــح امل ـشــاركــة،
نظريًا ،أمام الشركات األجنبية ،وتقفلها
عمليًا أم ــام الـشــركــات املحلية باستثناء
خبرة تشغيل إشــارات
شركتني تحمالن ّ
املـ ـ ـ ـ ـ ــرور .م ـ ـسـ ــار ف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـضــح
«املستور» ،إذ ّ
تبي أن هيئة إدارة السير
ّ
ّ
تفضل شــركــة معينة وتسعى لتلزيمها
بــال ـتــراضــي ،بـعــد ث ــاث م ـح ــاوالت تلزيم
بطريقة استدراج العروض!
ب ــدأت الـشـكــوك تـحــوم حــول هــذه الصفقة
ي ـ ــوم ال ـك ـش ــف عـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـش ـ ــروط .فـقــد
اشـتــرطــت امل ــادة  11مـنــه عـلــى الـعــارضــن
إب ــراز إف ــادة خـبــرة عــن عـقــود مـنـجــزة في
مـجــال صـيــانــة وتشغيل ودم ــج وبرمجة
أنظمة إش ــارات امل ــرور ،على أال تقل قيمة
الـعـقــد الــواحــد عــن مـلـيــون دوالر سنويًا.
وح ـ ّـددت امل ــادة  12امل ــاءة املالية للشركة
ال ـعــارضــة بقيمة مـلـيــون دوالر أمـيــركــي،
فـيـمــا نـ ّـصــت امل ـ ــادة  13ع ـلــى إب ـ ــراز إف ــادة
»Televent
خ ـبــرة مــن شــركــة «– Kapsch
ّ
اإلسـبــانـيــة أو أي شــركــة أخ ــرى مصنعة
لـ ـنـ ـظ ــام  Optimusب ـت ـش ـغ ـي ــل وص ـي ــان ــة
وبــرم ـجــة ال ـبــرامــج ال ـعــائــدة ل ـهــذا الـنـظــام
ّ
ملدة تتجاوز سنة مصدقة وفقًا لألصول.
ّ
وتـحــدثــت امل ــادة  15عــن شـهــادة فــي نظام
إدارة ال ـ ـجـ ــودة أيـ ـ ــزو  ،9001وأن ت ـكــون
الـشــركــة املحلية لبنانية منذ أكـثــر مــن 5
سنوات على األقل.
َ
لم هذه الشروط مثيرة للشبهات؟
ف ــي ال ــوق ــائ ــع ،ف ـ ــازت ش ــرك ــة – Televent
ّ
 Kapschم ــع شــري ـك ـهــا امل ـح ــل ــي «تـحــالــف
ّ
ب ـ ــري ـ ــدي ـ ـ ـ ـ أب ـ ــو عـ ـ ـ ـ ــزي» ب ـص ـف ـق ــة ت ــوري ــد
وبــرمـجــة إشـ ــارات املـ ــرور ـ ـ ن ـظــام املــراقـبــة
ال ـت ـل ـفــزيــونــي ،وهـ ــذه ال ـشــركــة االسـبــانـيــة
وحدها تحمل حقوق استعمال البرنامج
لتشغيل إشـ ــارات امل ــرور ون ـظــام املــراقـبــة
التلفزيونية .هذا هو السبب وراء تضمني
دفـتــر ال ـشــروط إف ــادة الـخـبــرة ال ــواردة في
املادة  13من دفتر الشروط ،لكن ذلك يعني
أنه ال يمكن الفوز بعقد تشغيل وصيانة
إش ـ ــارات امل ـ ــرور م ــن دون ال ـح ـصــول على
إذن الشركة االسبانية ،ما يجعل الخبرة

ّ
متوافرة حكمًا ّ
متقدم قادر على إدارة
ألي
برامج معلوماتية .أما املادتان  11و 12فال
قيمة فعلية لهما بالصيغة الـتــي تــردان
ّ
ف ـي ـهــا ،وال ت ـشــكــان ع ـن ـص ـرًا السـتـقـطــاب
ش ــرك ــات أج ـن ـب ـيــة تـ ـش ــارك ف ــي ال ـت ـل ــزيــم،
نظرًا إلــى كــون الصفقة املعروضة ليست
مغرية ،بل تصل قيمتها إلــى  2.5مليون
دوالر فقط .هــذا الــرقــم ال يغري الشركات
األجـنـبـيــة ،بــل قــد ي ـكــون مـغــريــا لـشــركــات
لبنانية فقط.
ّ
ومــا يـعــزز الشبهات أن طريقة التلزيم ال
تنطبق عـلــى طبيعة الـصـفـقــة .فـقــد آثــرت
هيئة إدارة السير أن تجري عملية التلزيم
ب ـط ــري ـق ــة اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،ول ـي ــس
ب ـط ــري ـق ــة امل ـن ــاق ـص ــة امل ـف ـت ــوح ــة .ت ـعــريــف
اس ـ ـتـ ــدراج الـ ـع ــروض ف ــي املـ ـ ــادة  145من
قانون املحاسبة العمومية هو الصفقات
الطارئة أو خدمات ّ
يقدمها عــدد محدود
م ــن ال ـش ــرك ــات .حـ ّـجــة الـهـيـئـ ّـة ف ــي طــريـقــة
التلزيم أنها تريد خدمات فنية ّ
معينة ال
يمكن أحدًا القيام بها ،فيما الواقع أن أي
شركة معلوماتية بمستوى مقبول قادرة

ح ـســاب آخ ــري ــن .وه ـنــا يــرت ـفــع ال ـصــوت.
وعليه ،فإن األمر يجري عبر:
 1ـ تحسني اإلدارة واعتماد الكفاءة عبر
مجلس الـخــدمــة املــدنـيــة ودع ــم صالحية
مــؤسـســات الــرقــابــة ومـنــع أش ـكــال الــدولــة
الوظائفية .وقد كنت وزيرًا لحزب الله ،وكنا
نعمل لخدمة الناس والعدالة الوظيفية عبر
وضع السياسات الحكومية .ولعل تنظيم
الـعـمــل ال ـســوري والفلسطيني ،وإص ــاح
ومكننة الضمان وخطة إصالح الضمان،
وتـتـظـيــم الـع ـمــالــة وت ـعــديــل ق ــان ــون الـعـمــل
وتـعــويــض الـعـمــال ،وح ــرب تـمــوز وزي ــادة
األجور بعد اثني عشر عامًا ،والحوار مع
ً
النقابات وتعيني الهيئات األكـثــر تمثيال
للمجلس االجتماعي االق ـت ـصــادي ...إلــخ،
مـمــا ال م ـجــال ل ــذك ــره وال ض ـ ــرورة .لكن
أقصد القول إن الوزارة سياسات وليست
خ ــدم ــات بــامل ـع ـنــى ال ـض ـي ــق .وك ــذل ــك كــان

أمــرنــا فــي الـكـهــربــاء وال ــزراع ــة والصناعة
والرياضة واإلدارة...
توجد فــي حــزب الله لجنة عمل حكومي
تراقب األمــور ،ومكتب للدراسات وتقييم
مـلـفــات املــرشـحــن لـلــوظـيـفــة .وح ــزب الله
لديه أكبر مركز للدراسات االستراتيجية
واإلن ـم ــائ ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ــة رب ـم ــا ف ــي ال ـشــرق
األوسط.
أنا أعرف أن حزب الله في كثير من األمور
مـ ّـيــز منطقة بعلبك الـهــرمــل عــن ســواهــا،
ع ـل ــى ق ــاع ــدة أحـ ــب األوالد إلـ ــى وال ــده ــم
غــائ ـب ـهــم ح ـتــى ي ـع ــود ومــري ـض ـهــم حتى
يشفى وصغيرهم حتى يكبر.
فــي الـخــدمــات األخ ــرى ،يمكن دعــم األمــن
وتوفير أس ــواق حــرة مــع ســوريــا ،وزيــادة
الضابطة العدلية والقضاة ،والعمل على
املصالحات ،ودعم العالقة مع مؤسسات
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع األهـ ـ ـل ـ ــي واملـ ـ ــدنـ ـ ــي وم ـك ــاف ـح ــة

ّ
ّ
شروط تحصر المنافسة بين مشغل سابق ومشغل حالي مروان بوحيدر)

على إدارة هذا النظام ،بعد االستحصال
على إذن الشركة االسبانية.
ّ
ّ
تـ ـتـ ـع ــزز ال ـش ـب ـه ــات مـ ــع ب ـ ــدء مـ ـس ــار ف ــض
ال ـ ـع ـ ــروض .ف ـق ــد تـ ـق ـ ّـدم ــت ث ـ ــاث ش ــرك ـ ّـات
للمشاركة في التلزيم ،وحـ ّـدد موعد فض
الـعــروض فــي  14كــانــون األول  ،2017لكن
التعمق فــي دراس ــة املـلـفــاتّ ،
ّ
ّ
تأجل
بحجة ّ
موعد فض العروض إلى  19كانون الثاني.
يــومـهــا ،تـبـ ّـن أن املـنــافـســة هــي بــن اثنني

قيمة الصفقة 2.5
مليون دوالر ما
يجعلها غير مغرية
للشركات األجنبية

الـجــريـمــة واملـ ـخ ــدرات وتـنـمـيــة الـقـطــاعــات
اإلنتاجية الزراعية والتجارية والصناعية
والسياحية ...إلخ.
في التنمية
الـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة وال ـع ــادل ــة ه ــي امل ــراد
وامل ـ ـط ـ ـلـ ــوب والـ ـ ـت ـ ــي ت ـخ ـل ــق فـ ـ ــرص عـمــل
وت ـق ـض ــي ع ـل ــى ال ـب ـط ــال ــة .وذاك يـتـطـلــب
التعاون بني القطاع العام والقطاع الخاص.
ّ
القطاع العام مسؤولية الدولة .يوفر األمن
وال ـص ـح ــة وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـك ـه ــرب ــاء وامل ـي ــاه
والـطــرقــات وأم ــور اإلدارة والـقـضــاء ،فيما
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ي ـتــولــى االس ـت ـث ـمــار في
ّ
قـطــاعــات اإلن ـتــاج ويحقق التنمية ويــوفــر
فرص العمل.
ُي َع ّد حزب الله ثاني رب عمل بعد الدولة في
لبنان .ولــه في بعلبك الهرمل مؤسسات
ع ــدة ،كـمــا فــي الـضــاحـيــة وال ـج ـنــوب وكــل
ّ
لبنان .وهــذه توفر فرص عمل للبنانيني.
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مجتمع

قضية من يقود الجامعة اللبنانية؟ هل هو رئيس الجامعة وحده أم معه مجلس الجامعة والمجالس األكاديمية
ـوزراء الذي يصادر صالحيات الجامعة
والتمثيلية (مجلس الكلية ،الفرع ،القسم) مجتمعة؟ أم مجلس الـ ّ
واستقالليتها األكاديمية واإلدارية والمالية؟ أم الغيتوات الطائفية المتحكمة بمفاصل المؤسسة الوطنية؟

سجال حول
«صالحيات الرئيس»

أن أســاتــذة الجامعة هم من املوظفني
العامني ويخضعون لقانون الوظيفة
ال ـعــامــة ،وال يـجــوز لـهــم االم ـت ـنــاع عن
ت ـط ـب ـيــق ت ـع ـل ـي ـمــات وال ـ ـتـ ــزام قـ ـ ــرارات
صادرة عن جهات ال صفة رسمية لها
في الجامعة وال تدخل ضمن تراتبية
الهيئات املـنــوط بها إدارة الجامعة.
ودعا إلى التقيد بالتعاميم واملذكرات
والقرارات تحت طائلة مساءلة كل من
يمتنع عــن تطبيق الـتــدابـيــر اإلداري ــة
املتخذة .وسمح للمخاطبني من عمداء
ومديرين ،الذين يــرون أن التعليمات
تخالف نصًا تشريعيًا أو تنظيميًا،
بــاإلشــارة إلــى ذلــك خطيًا في مراسلة
مــوج ـهــة إل ــى رئ ــاس ــة ال ـجــام ـعــة الـتــي
س ـت ـت ـجــاوب م ــع أي مــاح ـظــة وتـعـيــد
النظر في أي تدبير يتبني صحة النقد
املوجه إليه.
ّ
املـ ـ ــذكـ ـ ــرة «ولـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت» بـ ـع ــض أسـ ــاتـ ــذة
الجامعة ،وال سيما النقابيون القدامى
ومن عاصر هذه الجامعة لوقت طويل
وان ـخــرط فــي «ن ـضــاالت ـهــا» .بالنسبة
إلــى املعترضني ،تـجــاوزت املــذكــرة كل
األع ـ ـ ـ ــراف األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وخ ـصــوص ـيــة
األساتذة الجامعيني ،إذ ال وجود في
ق ــان ــون الـجــامـعــة ملـصـطـلــح «الـسـلـطــة
ّ
الــرئــاس ـيــة» ب ــل ل ـل ـصــاح ـيــات ،ث ــم إن
األستاذ الجامعي ليس موظفًا وليس
ناظرًا في مدرسة ابتدائية ،واملطلوب،
ك ـمــا ي ـق ــول ــون ،أن يـسـتـخــدم الــرئـيــس
ص ــاحـ ـي ــات ــه ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون ف ـي ـح ـ ّـول
مـ ــن ي ــرت ـك ــب املـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة
إل ـ ــى م ـج ـلــس ت ــأديـ ـب ــي ،ال أن ي ـصــدر

«اللبنانية»:
األمر لمن؟

فاتن الحاج
رئيس
فــي  20شـبــاط ال ـج ــاري ،خ ــرج
ّ
ال ـج ــام ـع ــة ف ـ ـ ــؤاد أيـ ـ ـ ــوب ،ل ـي ـق ــول إنـ ــه
الــرئ ـيــس اإلداري واألك ــادي ـم ــي األول
فــي الـجــامـعــة ،وإن ــه يـمـلــك ،بمقتضى

ال ـقــانــون ،السلطة الــرئــاسـيــة وسلطة
إصـ ـ ــدار ال ـت ـع ـل ـي ـمــات املـ ـل ــزم ــة ألف ـ ــراد
ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي
الجامعة .وفــي مــذكــرة توجيهية إلى
عـ ـم ــداء ال ـ ــوح ـ ــدات ومـ ــديـ ــري الـ ـف ــروع
وامل ــراك ــز الـجــامـعـيــة ،أش ــار أي ــوب إلــى

األحزاب تتدخل
يشهد إضراب األساتذة غدًا خروقًا في أكثر من كلية ،وال سيما
بعد تدخل فاضح للمكاتب التربوية الحزبية ومسارعتها إلى
دعم األساتذة الرافضني لإلضراب ،ولرئاسة الجامعة على حد
سواء .فقد أصدرت األحزاب بيانات أعطى بعضها الحق للرئيس
في إصدار املذكرات التي يراها مالئمة لحسن سير العمل ،كما
فعل املكتب التربوي في التيار الوطني الحر .ودعت بيانات أخرى
إلى الحوار الهادئ والنقاش وإلى لقاء موسع بني املكاتب التربوية
لبحث مواضيع الخالف وإيجاد الوسائل املناسبة ملعالجتها ،كما
فعل بيان منظمة الشباب التقدمي .ورأى بيان مشترك للمكاتب
الـتــربــويــة فــي ح ــزب الـلــه وحــركــة أم ــل ،أن الــدعــوة إل ــى اإلض ــراب
تستلزم حـدًا من التوافق وامليثاقية إلنجاحها! وهــي خطوة ال
تليق باألستاذ الجامعي ،لكونها تستبطن دعوته إلى عدم التزام
النظام العام ولكونها تغطية ملخالفات حاصلة في الجامعة.

إضراب تحذيري لرابطة
األساتذة المتفرغين غدًا ضد
«تسلط» رئيس الجامعة
مذكرات وتعاميم يراقب فيها النقطة
والـفــاصـلــة (ف ــي إشـ ــارة إل ــى التعميم
رقــم  2الــذي يلزم األســاتــذة بالتوقيع
الـشـكـلــي ع ـلــى دف ــات ــر ال ـح ـض ــور) ،بل
مراقبة الفاعل واملفعول به.

عصام خليفة :استقالة الرئيس

ّ
رد الفعل األول على مــذكــرة الرئيس
جاء من النقابي املتقاعد عصام خليفة
ال ــذي أع ـ ّـد مـطــالـعــة بــاســم «األس ــات ــذة
امل ـس ـت ـق ـلــون ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون» ،دعــا
فيها إلى وقف مفاعيل املذكرة وفتح
معركة مواجهة شاملة تـشــارك فيها

يؤكد المعترضون أن ال وجود في قانون الجامعة
لمصطلح «السلطة الرئاسية» (هيثم الموسوي)

رابطة األساتذة واملجالس األكاديمية
واألس ــات ــذة وال ـطــاب ووزي ــر التربية
للمطالبة باستقالة أيوب لقصوره عن
إدارة الجامعة ،وللخلل الــذي يعاني
مـنــه مـلـفــه األك ــادي ـم ــي ولـلـمـمــارســات
املخالفة للقوانني الداخلية ومضمون
الشرع الدولية.
خليفة وص ــف املــذكــرة بـ«العجيبة»،
لكونها تناقض روحية املشترع حني
شـ ّـدد في املــادة  9من قانون الجامعة
( )67/75ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــادة ال ـج ـمــاع ـيــة

فـ ــي إدارة ال ـج ــام ـع ــة ع ـب ــر امل ـج ــال ــس
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،وأن ال س ـل ـط ــة م ـلــزمــة
ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة س ـ ــوى الـسـلـطــة
النابعة من القوانني واألنظمة املرعية
اإلجراء وقرارات املجالس.
ّ
وذكر خليفة في اتصال مع «األخبار»
ّ
رئيس الجامعة بأن األساتذة ليسوا
م ــوظـ ـف ــن ،ب ــدل ـي ــل االجـ ـتـ ـه ــاد الـ ــذي
قدمه املرجع القانوني إدمــون نعيم
عــام  ،1964والــذي يقر بعدم تطبيق
املـ ــادة  15مــن قــانــون املــوظـفــن على

تقرير

القاع عطشى بسبب نزاع قانوني!
بلدة القاع في البقاع الشمالي
عطشى ،والسبب ...نزاع قانوني .أهالي
البلدة الحدودية محرومون المياه،
ليس بسبب ضعف مصادرها ومشكلة
الكهرباء فحسب ،بل بسبب نزاع قانوني
على إدارة شؤون المياه
رامح حمية
فـ ــي  ،2015أص ـ ـ ـ ــدرت م ــؤس ـس ــة م ـيــاه
ال ـب ـق ــاع قـ ـ ــرارًا ح ـمــل ال ــرق ــم /1010ص
يطلب من مؤسسة كهرباء لبنان قطع
التيار الكهربائي عــن بئر املـيــاه التي
تغذي بلدة القاع في البقاع الشمالي،
بسبب «امـتـنــاع املستفيدين عــن دفــع
االش ـت ــراك ــات املـسـتـحـقــة عـلـيـهــم» .هــذا
فــي ال ـظــاهــر .ل ـكــن ،ضـمـنــا ،ك ــان ال ـقــرار
م ـحــاولــة م ــن املــؤس ـســة لـلـضـغــط على
«لـجـنــة إدارة واسـتـثـمــار م ـيــاه الشفة

ف ــي الـ ـق ــاع» لـلـتـنـحــي ع ــن إدارة امل ـيــاه
وتــوزي ـع ـهــا ف ــي ال ـب ـلــدة .آت ــى الـتـهــديــد
ثماره لــدى القاعيني من دون أن يؤثر
في اللجنة ،فسارع األهالي إلى «قطع»
اشتراكات جديدة لــدى املؤسسة ،ظنًا
مـنـهــم أن ـهــا سـتــوفــر لـهــم امل ـي ــاه بنحو
ـاف بـعــد أن تـتــولــى الـجـبــايــة وإدارة
كـ ٍ
اآلبــار ومحطات الضخ .لكن حسابات
الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر،
إذ ال ي ـ ــزال أهـ ــالـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة ي ـش ـت ــرون
صهاريج املياه« .البلدة عطشى بسبب
نزاع قانوني .واألنكى أن بعضنا يدفع
فــاتــورتــي اش ـت ــراك :واح ــدة للمؤسسة
وثــان ـيــة ل ـل ـج ـنــة» ،ع ـلــى م ــا ي ـقــول أحــد
أبناء البلدة طوني مطر.
ّ
م ـ ـص ـ ــدر ف ـ ـ ــي مـ ــؤس ـ ـسـ ــة املـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه أك ـ ـ ــد
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن م ـص ــادر امل ـي ــاه لـلـقــاع
«كافية في حال توافر آلية عمل جدية
وض ـب ــط ال ـ ـهـ ــدر» .يـ ـع ـ ّـدد ع ــوائ ــق ع ــدة
ت ـح ــول دون تــوف ـيــر م ـي ــاه ال ـش ـفــة فــي
البلدة ،من بينها مشكلة الكهرباء ،لكن
«أهمها إصــرار لجنة إدارة واستثمار

مياه الشفة على عدم التنحي عن إدارة
ملف املياه وفــرض قــرارات وأعمال في
البلدة وتوظيف أشخاص ملصلحتها،
رغـ ــم وج ـ ــود قـ ـ ــرارات ب ـح ـل ـهــا» .ول ـفــت
إل ــى أن املــؤسـســة تعمل عـلــى معالجة

املشكلة قضائيًا وعبر األجهزة األمنية.
ال يـخـفــي رئ ـي ــس ب ـلــديــة ال ـق ــاع بشير
مـطــر اس ـت ـيــاءه مــن «ال ـ ـبـ ــازارات» الـتــي
يـخـضــع لـهــا األه ــال ــي نتيجة الـصــراع
بــن املــؤسـســة والـلـجـنــة .يلفت إل ــى أن

املؤسسة وضعت يدها على الكهرباء
واآلبـ ـ ـ ـ ــار واملـ ـحـ ـط ــات ل ـت ــوف ـي ــر املـ ـي ــاه،
«ل ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـض ـبــط الـ ـه ــدر ولـ ــم تضم
موظفي اللجنة إلــى مــاكـهــا ،ودخلت
في مشاكل مع رئيس اللجنة ،وال يزال

البداية في 1972
لجان إدارة واستثمار املياه تهدف ،كما يشير اسمها،
الى إدارة واستثمار مياه الشرب الواقعة في نطاق كل
منها وتوزيعها ضمن النطاق .وهــي ُاسست بموجب
امل ــرس ــوم الــرقــم  4537تــاريــخ  15كــانــون األول 1972
املتعلق بتنظيم املصالح املستقلة ملياه الـشــرب ،وجــاء
فــي مــادتــه األولـ ــى« :تـتــولــى املـصــالــح املستقلة املنشأة
بـمــوجــب م ـش ــروع ال ـقــانــون املـعـجــل امل ــوض ــوع مــوضــع
التنفيذ بــاملــرســوم الــرقــم  3275تــاريــخ .»1972/5/24
شكلت في البقاع العديد من اللجان إلدارة مياه الشرب

إمــا بـقــرارات صــادرة عن وزراء الطاقة واملياه أو املدير
الـعــام لالستثمار .وأص ــدرت مؤسسة مياه البقاع في
 2006/7/3قرارًا بوقف عمل اللجان املائية ضمن نطاق
املؤسسة ونقل الحقوق والواجبات والعاملني فيها الى
املؤسسة .إال أن مؤسسة مياه البقاع ،بحسب رئيس
لجنة إدارة واستثمار مياه الشرب في القاع عيد مطر،
«ل ــم تـضــم املــوظـفــن ال ــى مــاكـهــا ،ووض ـعــت يــدهــا على
املـحـطــات وامل ـن ـشــآت وامل ـحــركــات وامل ـض ـخــات مــن دون
عملية تسليم وتسلم مستوفية للشروط القانونية».
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أسئلة «أزلية» مطروحة منذ ما بعد الحرب األهلية ،لكنها تطل برأسها في كل مرة يحتدم السجال بين المكونات
السياسية واألكاديمية داخل الجامعة وخارجها .الجواب ببساطة :الجامعة اللبنانية بال قيادة ،أو هذا ما يقوله
أساتذة ونقابيون في مقاربة أزمة صرح تربوي سقطت فيه سلطة القانون لتحل مكانها «سلطات» أخرى
لــأونـيـسـكــو وم ــا ورد ف ــي ال ـف ـقــرة 6
ّ
بأن التدريس في التعليم العالي َ
يع ّد
مهنة ،وهو نوع من الخدمة العامة،
وأن الحكومة اللبنانية وافقت على
تــوص ـيــات األونـيـسـكــو وأص ـبــح لها
املفعول الــذي يعلو على القانون ،إذ
ّ
ورد فــي امل ــادة أن «املنظمات املمثلة
لهيئات التدريس ينبغي أن تشترك
مع سائر أصحاب الشأن واألطــراف
املعنية في تحديد سياسات التعليم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي» .وف ـ ـي ـ ـمـ ــا أيـ ـ ـ ــد اإلصـ ـ ـ ــاح
واالنـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،رأى
أن امل ـ ــذك ـ ــرة ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى تــره ـيــب
وإخ ـ ـض ـ ــاع وان ـ ـت ـ ـقـ ــام ،ول ـ ـيـ ــس عـلــى
تحسني األداء األكاديمي.

رابطة األساتذة :مذكرة صدامية

أس ــات ــذة ال ـجــام ـعــة .االج ـت ـه ــاد واف ــق
عليه مجلس الجامعة يومها وتبناه
مـجـلــس ال ـخــدمــة امل ــدن ـي ــة ،وق ــد جــاء
على خلفية شكوى رئيس الجامعة
آنـ ــذاك ،ف ــؤاد اف ــرام الـبـسـتــانــي ،بحق
م ــدي ــر م ـع ـهــد الـ ـعـ ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة
ق ـي ـصــر نـ ـص ــر ،ب ـس ـبــب ك ـت ــاب ــة م ـقــال
ون ـ ـ ـشـ ـ ــره .امل ـ ـ ـ ـ ــادة  15م ـ ــن املـ ــرسـ ــوم
االش ـت ــراع ــي ( 112ن ـظ ــام املــوظ ـفــن)
الصادر في  ،1959/6/12تحظر على
املوظف في القطاع العام «االنضمام

ّ
املهنية»
إلــى املنظمات أو النقابات
(البند  ،)2و«اإلض ــراب عن العمل أو
ال ـت ـحــريــض ع ـلــى اإلض ـ ـ ــراب» (الـبـنــد
 ،)3و«تـنـظـيــم ال ـعــرائــض الجماعية
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ــوظ ـي ـف ــة أو االش ـ ـتـ ــراك
فــي تنظيمها مهما كــانــت األسـبــاب
وال ــدواف ــع» (الـبـنــد  .)9خليفة يشير
ّ
إلى أن الكالم على السلطة األحادية
لم يسبق له مثيل في تاريخ الجامعة
التي «تعيش أســوأ أيامها» .وأشــار
الـ ــى امل ـ ـ ــادة  3م ــن ال ـش ــرع ــة ال ــدول ـي ــة

لــم تتأخر رابـطــة األســاتــذة فــي تلبية
ن ـ ـ ــداء خ ـل ـي ـف ــة ،ف ــأع ـل ـن ــت ع ـل ــى ال ـف ــور
إض ــراب ــا تـحــذيــريــا «إصــاح ـيــا» ليوم
واح ـ ــد ،غ ـ ـدًا ،ص ــون ــا ل ـكــرامــة األس ـت ــاذ
الجامعي وحماية لخصوصيته.
لكن ِمــن أســاتــذة الجامعة َمــن ليس
مـقـتـنـعــا بـ ــأن هـ ــذه األداة الـنـقــابـيــة،
ب ـتــرك ـي ـب ـت ـهــا الـ ـح ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي تـضــم
ك ـ ــل م ـ ـكـ ــونـ ــات الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،م ـس ـت ـعــدة
ً
ف ـ ـعـ ــا ل ـل ـم ــواج ـه ــة م ـ ــن أجـ ـ ــل ع ـ ــودة
الديموقراطية إلى الجامعة من خالل
تـفـعـيــل ع ـمــل امل ـجــالــس األكــادي ـم ـيــة،
ووقــف مخالفات العمداء واملديرين
املسنودين مــن األح ــزاب السياسية،
وأن تحركها لن يتجاوز رفع العتب.
هــؤالء يـســألــون« :هــل الــرابـطــة قــادرة
عـ ـل ــى مـ ـن ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ــاالسـ ـتـ ـف ــراد
بالقرار وهــو في األســاس يفعل ذلك
نـتـيـجــة ض ـغ ــوط ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
املتنوعة إلمرار محاصصاتها؟».
ي ـن ـف ــي رئ ـ ـيـ ــس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ل ـلــراب ـطــة مـحـمــد صـمـيـلــي أن تـكــون
الرابطة قد انقسمت في ما بينها في
شــأن الــرد على مذكرة الرئيس ،لكن
حصل تباين بــن الـقــوى السياسية
على موقف اإلضراب .صميلي يؤكد
خصوصية األس ـتــاذ الـجــامـعــي ،وال
سيما أن قانون االنتخابات يسمح
له وحــده من دون املوظفني اآلخرين
بالترشح لالنتخابات النيابية من
غير االستقالة من املنصب األكاديمي
بكل ما يعني ذلك من حرية التعاطي
بكل األمور الوطنية والسياسية.
ل ـكــن ه ــل تـسـتـطـيــع ال ــراب ـط ــة ال ــذه ــاب
إل ــى اإلض ـ ــراب م ــن دون الـ ـع ــودة إلــى
الجمعيات العمومية؟ يجيب« :طبعًا،

رئاسة الجامعة:
ضبط االنتظام العام
رئـيــس الجامعة ف ــؤاد أي ــوب رفــض فــي اتـصــال مــع «األخ ـب ــار» التصريح بأي
موقف أو الدخول في السجال الدائر في الجامعة .لكن مصادر الرئاسة ترى
ّ
أن املصطلحات املستخدمة في املذكرة ،وال سيما «السلطة الرئاسية» هي من
ال ـقــانــون اإلداري ال ـع ــام ول ـيــس فـقــط م ــن قــوانــن
ال ـجــام ـعــة .فــرئ ـيــس ال ـجــام ـعــة ه ــو رئ ـيــس الهيئة
التعليمية ،والهدف من املذكرة جعل الجامعة إدارة
واح ــدة منتظمة لـهــا أص ــول وق ــواع ــد ،فــا يجوز
لعميد أو مــديــر أن يـلـتــزمــا تعليمات شخصية
سياسية أو حزبية وأن ال يستجيبا لتعليمات
الــرئـيــس األكــاديـمــي للجامعة .وتـســأل املـصــادر:
مثال ّأل يكون هناك انتظام عــام في
«هــل يجوز ً
وأل تـكــون هـنــاك مـعــايـيــر مــوحــدة بني
الـجــامـعــة ّ
الكليات تظهر الحقائق بطريقة شفافة ،وترفع
الـغــن عــن املــؤسـســة فــي مــا لــو تعرضت للمساءلة؟ أال يجب أن يـكــون لدينا
ّ
داتا موثقة عن كل األعمال في الجامعة؟» .هنا تقول املصادر إن ورقة ضبط
مثال هي وثيقة تحمي األستاذ الجامعي من التساؤالت.
الحضور في الجامعة ً
تـسـتــدرك« :مطلوب إع ــادة هيكلة األم ــور ،فالجامعة مؤسسة كبرى وحاجة
وطنية وال يمكن أن تستقطب الناس إال بالتخطيط».

اإلض ــراب الـتـحــذيــري لـيــوم أو يومني
ال ي ـح ـت ــاج إلـ ــى ج ـم ـع ـيــات ع ـمــوم ـيــة،
فـقــط اإلض ـ ــراب املـفـتــوح يتطلب هــذه
ال ـج ـم ـع ـيــات لـ ــدى اع ــان ــه أو ال ـع ــودة
عنه».
املـ ــذكـ ــرة ،ك ـم ــا يـ ـق ــول بـ ـي ــان ال ــراب ـط ــة،
خـ ـ ــرجـ ـ ــت ع ـ ـ ــن أدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـتـ ـخ ــاط ــب
والـ ـت ــواص ــل ب ــن أهـ ــل ال ـج ــام ـع ــة ،وال
س ـي ـم ــا حـ ــن ت ـح ــدث ــت عـ ــن «ال ـس ـل ـطــة
الرئاسية» ،وهو مصطلح غير مألوف
فـ ــي قـ ــوانـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــة وأن ـظ ـم ـت ـه ــا،
ف ــامل ـص ـط ـل ــح الـ ــدق ـ ـيـ ــق ،امل ـع ـت ـم ــد هــو
«الـ ـص ــاحـ ـي ــات» ،س ـ ــواء ل ـلــرئ ـيــس أو
للمجالس األكــاديـمـيــة عـلــى مختلف
أنواعها وتراتبيتها.
أم ــا فــي امل ـض ـمــون ،فـقــد أت ــت امل ــذك ــرة،
ب ـح ـســب ال ــرابـ ـط ــة ،ف ــي س ـي ــاق يـمـعــن

ف ــي ض ــرب صــدق ـيــة أس ـت ــاذ الـجــامـعــة
ورسـ ــال ـ ـتـ ــه ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وال ـب ـح ـث ـي ــة
وامل ـج ـت ـم ـع ـيــة وح ـص ــر دوره ف ــي أنــه
مجرد مــرؤوس غايته إرضــاء رئيسه
وت ـن ـف ـيــذ أوام ـ ـ ـ ــره .ورأت ال ــرابـ ـط ــة أن
املــذكــرة أتــت تحريضية ضــد الرابطة
باإلشارة الى أنه ليس على األساتذة
«الـ ـ ـت ـ ــزام قـ ـ ـ ــرارات تـ ـص ــدر ع ــن ج ـهــات
ال ص ـفــة رس ـم ـيــة ل ـهــا ف ــي ال ـجــام ـعــة».
وق ــال ــت ال ــراب ـط ــة إن ـه ــا ف ـت ـحــت أخ ـي ـرًا
حـ ــوارًا إيـجــابـيــا مــع رئ ـيــس الجامعة
ح ــول ب ـعــض ال ـت ـعــام ـيــم ،ال ـتــي أث ــارت
ً
جــدال في صفوف أهــل الجامعة .وفي
الوقت الذي ال يزال فيه النقاش قائمًا
حول هذه التعاميم ،فوجئت بصدور
هذه املذكرة «الصدامية» الجديدة بما
تضمنته من تهديدات.

رئيس البلدية
أمهل مؤسسة
مياه البقاع
عشرة أيام لحل
نزاع عمره ثالث
سنوات (األخبار)

يدفع بعض
األهالي فاتورتين
لجهتين رسميتين فيما
المياه مقطوعة

التناحر بني الطرفني على الصالحيات
م ـس ـت ـم ـرًا م ـنــذ س ـن ـتــن .ف ــا املــؤس ـســة
تـسـلـمــت األم ـ ــور ب ـكــام ـل ـهــا ،وال قــامــت
بأعمالها كما يجب ،وال تركت اللجنة
تــواصــل عـمـلـهــا .وف ــي امل ـقــابــل ،ال تــزال
ّ
اللجنة توظف أشخاصًا ،فيما ال قدرة
ل ـهــا ّع ـلــى تـشـغـيــل ديـجـنـتـيــر واحـ ــد»!
وحـ ـ ـ ــذر م ـط ــر م ــن أن «عـ ـل ــى مــؤس ـســة
مـيــاه الـبـقــاع الـقـيــام بواجباتها خالل

عشرة أيام وأن تحدد لنا املسؤول عن
املـيــاه وتوفيرها ،وإال فسنمنعها من
ال ــدخ ــول إل ــى أي بـيــت ف ــي ال ـق ــاع ومــد
يــدهــا على أي عـيــار مـيــاه وحـتــى على
املحطات .والقاعيون مع من يوفر لهم
مياه الشفة ويمنع عنهم الظمأ».
من جهته ،رئيس لجنة إدارة واستثمار
مـيــاه الـشـفــة فــي ال ـقــاع عـيــد مـطــر ،قــال
ل ــ«األخ ـبــار» إن ال ـصــراع القضائي مع
مؤسسة املياه في البقاع مستمر منذ
ع ــام  2014بـعــدمــا وضـعــت يــدهــا على
املياه في القاع بغير وجه حق» .وسأل:
«كيف يمكن املؤسسة أن تحل اللجنة
ّ
م ــن دون أن تـسـلـيــم وت ـســلــم بمحضر
رس ـ ـمـ ــي وقـ ـ ــانـ ـ ــونـ ـ ــي؟» .وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ــه
تقدم بشكاوى للنيابة العامة املالية
بحق املــؤسـســة« ،ولــو لــم أكــن قانونيًا
ّ
لــدكــونــي بــالـحـبــس م ــن زم ـ ــان» .ورأى
أن املشتركني مــع اللجنة ليس عليهم
أن يــدف ـعــوا لـلـمــؤسـســة أو «يـقـطـعــوا»
اشتراكات جديدة ،معتبرًا أن من يدفع
فاتورتني «غبي ...والحق عليه».
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الفقراء لن يشاهدوا كأس العالم

 150دوالرًا كلفة
اشتراك مع «سما» التي
توفر جهاز تشغيل لبث
القنوات الرياضية

فجأة اختفت القنوات .قناة «يتيمة» وحيدة متبقية .دوري اسباني ،وأحيانًا انكليزي ،وفي
أحيان أقل إيطالي« .فتات» الـ  Bein Sportsهو كل ما تبقى للمشاهد المشترك مع موزعي
ٍ
الستااليت .لم يعتد السكان األمر ،ولكن يبدو أن القصة «مرتبة» ،ومحضرة جيدًا ،على أبواب
كأس العالم في حزيران المقبل

حسن رمضان
ّ
«لـكــي ال نقطع الـبــث بشكل كــلــي عن
الجميع ،ونمنع الناس من املشاهدة
دف ـعــة واحـ ـ ــدة .تــرك ـنــا ق ـنــاة «ب ــي إن»
ّ
ليتعرف الناس على املشروع».
واحدة
هــذا مــا يقوله رئـيــس شــركــة «سـمــا»،
م ـح ـم ــد م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،ال ـ ـتـ ــي أص ـب ـح ــت،
م ـن ــذ أول كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي امل ــاض ــي،
الــوك ـيــل ال ـح ـصــري ل ـق ـنــوات «ب ــي إيــن
سبورتس» .املشروع هو كالتالي :لن

يتمكن الـنــاس مــن املـشــاهــدة ،إال عبر
االشـتــراك مع «سـمــا»« ...ســواء ّ
أحبوا
ذلك أم لم ّ
يحبوه» ،كما يقول منصور.
يـتـحــدث مـنـصــور عــن شــركـتــه بــزهــو:
«مـصـ ّـدقــة فــي السجل الـتـجــاري ومن
ّ
القطرية» .لوقت طويل ،غاب
السفارة
ّ
الوكيل لهذه القنوات الرياضية عن
لبنان ،تقريبًا سنة وستة أشهر ،كما
يقول .في هذه الفترة كانت «الفوضى
سائدة» ولم يكن أمام الشركة القطرية
ّ
إال أن تـسـتـعــن بــوك ـيــل ي ـح ـفــظ لها

حقوقها ويسهر على معرفة ما الذي
يحدث وما هو قانوني وما هو غير
ذل ــك .وه ــذه رواي ــة مـنـصــور ،بطبيعة
الحال ،وليست رواية املشاهد العادي.
م ــا ي ـعــرفــه امل ـش ــاه ــد ،ه ــو أن مــوزعــي
ال ـ ـس ـ ـت ـ ــاالي ـ ــت فـ ـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان يـ ـبـ ـث ــون
ّ
الرياضية (بي إن) للجميع،
القنوات
م ـقــابــل ت ـعــرفــة ت ـت ـف ــاوت ب ــن ب ـيــروت
وضواحيها .كانت هناك آلية سائدة:
ي ـش ـت ــري ص ــاح ــب امل ـح ـط ــة (املـ ـ ـ ــوزع)
«جـ ـه ــاز ت ـش ـغ ـيــل» (ري ـس ـي ـف ــر )Bein

ّ
اآللية الجديدة
ستصبح
الوحيدة
للمشاهدة في
كل لبنان خالل
األشهر المقبلة
(بالل جاويش)

ّ
وي ــوزع مــن خالله إلــى كــل املشتركني
ض ـم ــن «م ـن ـط ـق ـت ــه» .الـ ـن ــاس سـعـيــدة
بــذلــك ول ـيــس فــي حـســابــاتـهــا أن هــذا
يــدخــل ف ــي إط ــار «س ـل ـط ــوي» ،بحيث
ي ـخ ـت ــار املـ ـ ـ ــوزع مـ ــا ي ـع ــرض ــه وم ـ ــا ال
ي ـ ـعـ ــرضـ ــه .ال ـ ـن ـ ــاس تـ ــريـ ــد مـ ـش ــاه ــدة
ليونيل مسي .هكذ ،اعتادوا مشاهدة
مــا ي ــري ــدون مـشــاهــدتــه مــن مـبــاريــات
ك ـ ــرة ق ـ ــدم وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـ ّـري ــاض ــات
األخ ــرى بـمـجـ ّـرد دفــع رســم اإلشـتــراك
ّ
ال ــذي يـخـصـ ّـصــه أص ـحــاب املـحــطــات،
وال ـ ــذي ع ـ ــادة ال ي ـت ـج ــاوز ال ـع ـشــريــن
ألـ ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة ،فـ ــي أب ـ ـعـ ــد تـ ـق ــدي ــر .اآلن
ت ـبـ ّـدلــت األمـ ـ ــور .وكـ ــأس ال ـعــالــم على
األبـ ــواب« ...يــا للصدفة»! الــرقــم ليس
كبيرًا .الـ 150دوالرًا (كلفة اشتراك مع
«سما» التي توفر جهاز تشغيل لبث
الـقـنــوات الــريــاضـيــة إل ــى جــانــب باقة
مــن ال ـق ـنــوات) رق ــم صـعــب عـلــى كثير
مــن ال ـنــاس ،نخبر مـنـصــور ،فيجيب:
«القانون قانون ويجب أن يسري على
ّ
الناس كلهم» .لديه حسابات «الوكالء
ال ـح ـص ــري ــن» .ي ـع ـت ـبــر أن م ــا يـقــدمــه
ه ــو ّال ـحــل «مل ـعــرفــة م ــن ال ـن ــاس يحب
وبفضل مشاهدة القنوات الرياضة».
وجـ ـه ــة ن ـظ ــر رئـ ـي ــس ش ــرك ــة «س ـم ــا»
اخ ـتــزال ـيــة .ي ـبــدو واث ـقــا مــن الناحية
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ل ـك ــن ه ــل ه ــو واث ـ ــق مــن
ق ـ ــدرة ال ـن ــاس ع ـلــى تـحـمــل الــدف ـعــات
الجديدة فوق أكتافهم؟ بهذه الوكالة
ً
ستصبح الشركة مسؤولة مباشرة
ع ــن أي ب ــث ل ـل ـق ـن ــوات ال ـق ـط ــري ــة فــي
لبنان ،وهي في األساس تحتكر البث
والعرض في الــدول العربية .بحسب
منصور« ،األمــر أكثر عدالة» .العدالة
ـره ،ه ــي غ ـيــر ال ـعــدالــة
م ــن وج ـهــة نـ ـظ ـ ِ
م ــن وج ـه ــة ن ـظــر اآلخـ ــريـ ــن .مـنـصــور
يــريــد حـصـتــه كــوكـيــل« :م ــن حـقــي أن
آخ ــذ نسبة ّ
معينة عــن كــل مــن تصل
إلى منزله إحدى هذه القنوات ،الحل
ب ــال ــدي ـج ـي ـت ــال» .م ــا ه ــو ط ــري ــف ،أنــه
بهذه الطريقة ،سيصبح لدى الشركة

«داتا» مفصلة ووافرة عن اللبنانيني.
مــن الـنــاحـيــة الـتـقـنـيــة« ،الــديـجـيـتــال»،
كـ ـم ــا ي ـس ـ ّـم ـي ــه مـ ـنـ ـص ــور ،ه ـ ــو ج ـه ــاز
تشغيل يشتريه املشترك من صاحب
مـحـطــة ال ـس ـتــااليــت ،ب ـهــدف مـشــاهــدة
قـنــوات املحطة القطرية الـتــي تحتكر
ب ــث املـ ـب ــاري ــات وال س ـي ـمــا م ـب ــاري ــات
ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم (الـ ـقـ ـص ــة الـ ـت ــي ت ـت ـكــرر
ّ
تتنوع هــذه األجـهــزة ،مــن الـ
سنويًا).
 cableVisionإلــى  digitecإلــى ecoNet
وغـ ـي ــره ــا م ـ ــن األج ـ ـه ـ ــزة «ال ـش ــرع ـي ــة
والقانونية» بحسب الشركة الكبرى
وال يـ ــوجـ ــد ع ـل ـي ـه ــا أي غ ـ ـبـ ــار .مـ ــاذا
عـ ــن الـ ـ ـ ـ homeSat؟ وه ـ ـ ــذا رائ ـ ـ ــج فــي
الـضــواحــي الجنوبية .يقول منصور
إن «الـ ـه ــوم سـ ــات ف ــي األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
املـقـبـلــة سـتـصـبــح ه ــي األخ ـ ــرى تحت
ال ـقــانــون» .بـتـفــاؤل شــديــد ،يعتقد أن
اآللـ ـ ّـيـ ــة الـ ـج ــدي ــدة «س ـت ـص ـب ــح اآلل ـي ــة
ال ــوح ـي ــدة ل ـل ـم ـشــاهــدة ف ــي ك ــل لـبـنــان
خالل األشهر املقبلة ( %70من لبنان
حـ ــالـ ـ ّـيـ ــا ب ـح ـس ــب م ـ ـن ـ ـصـ ــور) وت ـم ـن ــع
الـ ـق ــرصـ ـن ــة بـ ـك ــل أشـ ـك ــالـ ـه ــا .وبـ ـه ــذه
ّ
الطريقة« ...القانونية» ،تصبح «سما»
بمثابة «شرطة» تعمل لصالح القناة
ال ـق ـطــريــة .وتـصـيــر عـلــى درايـ ــة بـعــدد
ال ـنــاس الــذيــن إش ـتــروا ه ــذه األج ـهــزة.
«داتا مشاهدين» كاملة.
بــالـنـسـبــة ل ـل ـمــوزعــن ،ش ــرك ــة «س ـمــا»
م ـ ـعـ ــروفـ ــة« :ال ي ـم ـك ــن ألي ش ـ ـ ــيء أن
يـحـصــل م ــن دون امل ـ ــرور ب ـه ــا» ،هـكــذا
ّ
ـوزعــن الــوضــع ،مـشـ ّ
ـددًا
يصف أحــد املـ
القرصنة نظريًا
إسمه.
ـر
على عــدم ذكـ
ّ
ف ـعــل غ ـيــر ق ــان ــون ــي .ول ـك ــن ــه م ـ ــاذا عن
ال ــذي ــن ال ي ـم ـل ـكــون  150دوالر وثـمــن
دي ـج ـي ـتــال ومـ ــا إلـ ــى ذل ـ ــك ،وهـ ــم كـثــر؟
حـتــى اآلن ،ل ــدى ه ــؤالء طــرقـهــم .كثير
مــن امل ــوزع ــن ح ــول ضــواحــي بـيــروت،
«يستعيرون» بث القنوات األوروبـيــة
التي تنقل الـ ّ
ـدوريــات األوروب ـيــة لكرة
ال ـقــدم مــن دون الـحــاجــة إل ــى «ب ــي إن»
وإلــى غيرها(.)canal +/eleven sports
ي ـع ــرف ــون ج ـ ّـيـ ـدًا ط ــرق ــا عـ ــدة تـخـ ّـولـهــم
االلتفاف على ّ االحتكار.
األم ـ ـ ـ ـ ــور م ـ ـعـ ــقـ ــدة ألص ـ ـح ـ ــاب ال ــدخ ــل
امل ـح ــدود .ك ــأس الـعــالــم عـلــى األبـ ــواب.
ول ـكــن أبـ ــواب «س ـمــا» مقفلة فــي وجــه
ّ
هؤالء الناس .وال يمكن فتحها إال بدفع
ّ
ال ـ ّـرس ــوم «ال ـقــانــونـ ّـيــة» ال ـتــي تخولهم
امل ـ ـشـ ــاهـ ــدة .اإلح ـ ـت ـ ـكـ ــار ال ـ ـ ــذي ت ـم ـلــؤه
الـشــركــة الـقـطــريــة «ب ــي إن» فــي العالم
العربي تتولى إدارات ــه شركة لبنانية
«خــاصــة»« .الـحـســرة عالفقير» ،يقول
موزع الستااليت .أما عن «الداتا» التي
ستجمعها «وكـيـلــة» الـقـنــاة القطرية،
فال نعرف أين ستذهب.

تقرير

مستوعب أسلحة ينبش ذاكرة الصوريين

ّ
«منظمة التحرير» مرت من هنا
دعاء دهيني
أكـثــر مــن خـمـســة وثــاثــن عــامــا مـ ّـرت
على خــروج التنظيمات الفلسطينية
املسلحة مــن لـبـنــان .راح ــت الـسـنــوات
ول ــم تنته الـقـ ّـصــة الـتــي نجحت لعبة
أط ـ ـفـ ــال ع ـل ــى ش ــاط ــئ م ــدي ـن ــة صـ ــور،
األسبوع املاضي ،في إزاحة الرمال عن
أحد فصولها.
ففي العشرين من الشهر الجاري ،عثر
ب ـعــض األطـ ـف ــال ع ـلــى بـنــدقـيــة قــديـمــة
على الشاطئ الجنوبي للمدينة ،قبالة
«حارة املسيحيني» .بعد إبالغ القوى
األمنية التي عملت على نقل القطعة
الى ثكنة الجيش اللبناني في صور،
ات ـخــذ قـ ــرار بــالـحـفــر ف ــي امل ـك ــان ال ــذي
وجدت فيه البندقية ،فكانت املفاجأة:
م ـس ـت ــوع ــب حـ ــديـ ــدي ك ـ ــان ي ـس ـت ـخــدم
مخزنًا ألسلحة املقاومة الفلسطينية.
فــي التفاصيل الـتــي وردت بـعــد تلك

ال ـع ـم ـل ـيــة ،أكـ ـ ــدت ب ـل ــدي ــة صـ ــور ال ـتــي
شــاركــت فــي أعـمــال الحفر أن مــا عثر
عـلـيــه ي ـع ــود إل ــى ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن
املـ ــاضـ ــي .أمـ ــا ال ـح ـص ـي ـلــة؟ «ف ـب ـن ــادق
خفيفة ...وال وجود ألسلحة من النوع
الـثـقـيــل» .بقيت الـقـ ّـصــة رهينة الحي
القريب من مكان اكتشاف املستوعب.
لــم يـعــرف الكثير مــن سـكـ ّـان األحـيــاء
املـ ـج ــاورة بـمــا ح ـصــل .لـكــنـهــا ،كــانــت
مفتاح الــذاكــرة بالنسبة لكبار السن
الــذيــن سمعوا القصة بالتواتر .فهم
ع ــاش ــوا ف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة ال ـت ــي كــانــت
فيها «هــذه األسلحة ّ
فعالة» .سمعوا
أزيــزهــا ،ورأوا أصحابها يحملونها
قـ ـب ــل أن يـ ـلـ ـق ــوا بـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى ج ــوان ــب
ال ـطــرقــات عـنــدمــا غ ـ ــادروا .يشير أبــو
مـحـمــد إل ــى ح ــائ ــط الـكـنـيـســة ال ـب ــارز
في الحي القديم ،ويقول «هنا وضع
امل ـقــات ـلــون أسـلـحـتـ ّهــم م ــع اإلج ـت ـيــاح
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي .صـ ــفـ ــوهـ ــا وخـ ــرجـ ــوا

قـ ـب ــل أن يـ ــأتـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي
ليتسلمها» .ال يستغرب أبــو محمد
الـعـثــور على مـخــازن أسـلـحــة .فبرأيه
«ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون كـ ــانـ ــوا ع ـل ــى يـقــن
بــانـهــم س ـي ـعــودون إل ــى ص ــور وأنـهــا
ستشهد معركتهم األخيرة».
يـتـحــدث أب ــو طــان ـيــوس ،الـ ــذي يعمل
إسكافيا في الحارة منذ عقود ،بأسف
عن السنوات التي كانت فيها شوارع
ص ـ ــور م ـل ـي ـئــة ب ـ ــ«امل ـ ـتـ ــاريـ ــس» ،حـيــث
لــم يـكــن هـنــاك «ال أعـ ــداء وال أصــدقــاء
دائ ـ ـمـ ــن» ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن «ال ـق ــواع ــد
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـل ـم ـقــاومــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ك ــان ــت م ـع ــروف ــة خ ــاص ــة ب ــال ـق ــرب مــن
املخيمات ،إال أن املقاتلني إستخدموا
مخازن سرية وكان الشاطئ أحدها».
بالنسبة إلى أبو طانيوس فإن «هذه
األسـ ـلـ ـح ــة كـ ـم ــا ك ـ ــل الـ ـقـ ـص ــص ال ـت ــي
عاشتها املدينة بات مكانها املتاحف،
أو ع ـل ــى األقـ ـ ــل ه ـ ــذا م ــا ن ــأمـ ـل ــه» .فــي

نحو أربعة عقود
بعد رحيل المقاومة
الفلسطينية وال تزال
قصص كثيرة
مطمورة تحت الرمال

الــواقــع ،ال يـعــرف سـكــان أحـيــاء صور
ال ـقــدي ـم ــة ال ـك ـث ـيــر ع ــن م ــا ت ــم ال ـع ـثــور
عليه على الشاطئ ،ولكنهم يتفقون
عـلــى أنـهــا «م ـعــدات صــدئــة ،معظمها
سوفياتي الصنع».

يتناقل سكان مدينة صور وقضائها
ّ
قصص األسلحة التي خلفتها املقاومة
الفلسطينية وراء ه ــا بعد إنسحابها
م ــع قــائــدهــا يــاســر ع ــرف ــات ف ــي ال ـعــام
 1982إلى تونس .بالنسبة ملريم ،فإن
األسلحة التي يعثر عليها في كل فترة
تؤكد أن «املقاومني الفاسطينيني لم
يريدوا يوما اإلستسالم» ،مشيرة إلى
أن والــدهــا خبأ لهم فــي منزله بعض
البنادق عندما بدأ الحديث عن إتفاق
يتضمن خروجهم من لبنان ،إال أنهم
«لــم ي ـعــودوا ،مــا دفـعــه إلــى تسليمها
الح ـقــا إل ــى فـصــائــل لـبـنــانـيــة حـتــى ال
يأكلها الصدأ».
ثالثة عقود مرت على خروج املقاتلني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن م ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .ث ــاث ــة
ع ـق ــود وك ـث ـيــر م ــن ال ـق ـصــص ال زال ــت
مطمورة تحت الرمال ،كما هي بعض
م ـس ـتــودعــات األس ـل ـح ــة ال ـت ــي تــركـهــا
أصحابها ،تنتظر من يكشف عنها.
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مفكرة
(هيثم الموسوي)

البقاء في بيروت:
نقاش في سياسات
اإلسكان

تعقد مساء اليوم ،جلسة نقاش إلطالق موجز سياسات بعنوان «يمكنك البقاء في بيروت :نحو سياسات إسكان حضرية شاملة» ،بدعوة من معهد عصام فارس
للسياسات العامة والشؤون الدولية ،يتحدث فيها النائب غسان مخيبر واملدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان روني لحود ،ويديرها الوزير السابق الدكتور طارق
متري .تعقد الجلسة عند الساعة الخامسة والنصف ،في قاعة األوديتوريوم  -غرين أوفل  -الجامعة األميركية في بيروت.

فقدان طفلة
ووالدتها في صور

اليسوعية ّ
تكرم
سفراء السالمة المرورية

أوغاسبيان في «مقهى
المواطن» :المرأة واالنتخابات

التصنيع الرقمي
في لبنان والتحديات

عممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
ـ شعبة العالقات العامةً ،
بناء على إشارة
القضاء املختص ،صورة املفقودة أمل عيسى
الوادي من مواليد عام  ،1972من الجنسية
السورية بعدما خرجت صباح الجمعة املاضي
من منزلها في ّ
ّ
الرشيدية – صور،
مخيم
ومعها طفلتها مريم مصطفى الجعفري
(مواليد عام  ،2012فلسطينية الجنسية) .قوى
األمن طلبت من كل من لديه معلومة عنهما،
االتصال بمخفر املخيمات التابع لفصيلة
صور ،على الرقم  07/741474لإلدالء.

ّ
تكرم جامعة القديس يوسف في بيروت،
بحضور وزير اإلعالم ملحم الرياشي
(الصورة) ،سفراء حملة التوعية اإلقليمية في
الجامعة تحت
السالمة املرورية ،التي ترعاها ّ
شعار «اسمع منهم  .»USJويتخلل الحفل
تخريج الدفعة الخامسة من طالب لبنانيني
وعرب وضباط في قوى األمن ملتحقني في
ماستر إدارة السالمة املروريةُ .يقام الحفل
ً
مساء،
يوم غد الثالثاء ،الساعة السادسة
على مدرج فرنسوا باسيل في حرم االبتكار
ّ
«اليسوعية» ،طريق الشام.
والرياضة في

ّ
تنظم «مؤسسة َديان» لقاء «مقهى املواطن»
بعنوان «انتخابات حرة وعادلة – تعزيز
ترشيح املرأة» غدًا الثالثاء  27شباط،
ً
مساء في «عليا بوك
الساعة السادسة
شوب» في شارع غورو ببيروت.
يتحدث خالل اللقاء وزير الدولة لشؤون
املرأة جان أوغاسابيان (الصورة)،
واملؤسسة املشاركة في تجمع «نساء
رائدات» جويل أبو فرحات رزق الله ،حول
تمكني املرأة من أجل مشاركة سياسية
فاعلة.

تستضيف مؤسسة « »Berytechضمن
سلسلة لقاءات شهر شباط ،ندوة حول «عالم
التصنيع الرقمي» ،يناقش فيها إيلي حنا تأثير
الصناعة الرقمية في خلق األفكار والتحديات
التي يواجهها لبنان .ويتحدث غيوم كريدوز
عن التصميم والنماذج باستخدام التصنيع
الرقميّ .
ويقدم وائل خليل عرضًا حول دور
املؤسسة ومختبر «فاب» .يعقد اللقاء يوم
غد الثالثاء ،بني الساعة السادسة والسابعة
والنصف مساء في مركز املؤسسة في بشارة
الخوري ،بيروت.
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رياضة

الدوري اللبناني

اوفسايد
اعتراض جماهيري
عهداوي
اع ـتــرض ع ــدد كبير مــن مشجعي العهد
على قــرارات الحكم األردنــي محمد عرفة،
الذي قاد مباراة فريقهم مع اإلخاء األهلي
عــال ـيــه ع ـلــى م ـل ـعــب أمـ ــن ع ـبــد الـ ـن ــور في
بـحـمــدون ،حيث ّ
وجـهــوا عـبــارات نابية له
وللحكم املساعد سليم ســراج ،الــذي ألغى
هدفًا سجله أحمد زريــق بداعي التسلل.
ورم ــى بـعــض مشجعي الـفــريــق الضيف
ع ـبــوات امل ـيــاه عـلــى أرض ـيــة املـلـعــب ،تحت
أنظار النائب أكرم ّ
شهيب .
■■■

ساعد الفريق
رغم االستقالة

تكررت فرحة السالم ثالث مرات في المباراة أمام النجمة (عدنان الحاج علي)

معركة زغرتا تنتهي بسالم
عبد القادر سعد
ل ـ ــم يـ ـك ــن ت ــوصـ ـي ــف م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـس ــام
زغ ــرت ــا والـنـجـمــة ف ــي خ ـتــام األس ـبــوع
 18مــن الـ ــدوري الـلـبـنــانــي لـكــرة الـقــدم
بـ«موقعة» األسبوع مبالغًا فيه .فمن
حضر الـلـقــاء فــي ملعب املــرداشـيــة أو
على شاشة التلفزيون ،شاهد مباراة
م ــن ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـيــل ان ـت ـهــت ملصلحة
الـســام  .1 - 3نتيجة عــادلــة لصاحب
األرض ول ـل ـض ـيــف ،وع ــادل ــة ل ـل ــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي وت ــرت ـي ـب ــه ال ـ ـعـ ــام ،وع ــادل ــة
ملبدأ أن األخـطــاء التحكيمية جــزء من
اللعبة مع وجود ركلة جزاء للنجمة لم
يحتسبها الحكم العراقي زيد محمد.
وعادلة لجلسة االتحاد اللبناني اليوم
ً
أمور
التي ستشهد نقاشًا طويال حول
ٍ
حصلت في األسبوع الـ .18
ف ــاز ال ـس ــام ع ــن اس ـت ـح ـقــاق وج ـ ــدارة،
وتلقى النجمة خسارة مستحقة .أثبت
ال ــزغ ــرت ــاوي ــون أن ـهــم «ع ـق ــدة» النجمة
ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،إذ فـ ــازوا ذهــابــا
 ،1 - 2فـ ـك ــرروا ال ـف ــوز بـنـتـيـجــة أعـلــى
وفــوز أكبر ،وكــان من املمكن أن تكون
النتيجة أعلى من التي انتهت عليها
ل ـ ــوال حـ ـ ــارس ال ـن ـج ـمــة عـ ـب ــاس حـســن
ال ـ ــذي أن ـق ــذ فــري ـقــه م ــن خـ ـس ــارة مــذلــة
حني تصدى بإعجاز لعدد من الكرات
الــزغــرتــاويــة ،مثبتًا أنــه أفضل حــارس
فــي الـ ــدوري فــي مــرحـلــة اإليـ ــاب .فشل
الـنـجـمــة ف ــي اسـتـحـقــاق مـهــم الن ـتــزاع
الصدارة ،ومن يريد اعتالءها ال يمكن
أن يقع في أخطاء دفاعية قاتلة .ومن
يريد البطولة ال يمكن أن يهدر فرصة
ثمينة سنحت في ظل ظــروف خاصة
شهدها األسبوع .18
ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة خ ـ ـسـ ــر امل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة ،وخـ ـس ــر
فــرصــة إح ــداث تغيير كبير فــي شكل
املنافسة مع العهد ،لكنه كسب نجمًا
للمستقبل هو علي الحاج .العب دخل
في الشوط الثاني من اللقاء ،فخطف
األضـ ـ ــواء وق ـ ـ ّـدم نـفـســه مـكـسـبــا كـبـيـرًا
للنجمة بشرط أن يتم التعامل بهدوء
وعـ ـق ــانـ ـي ــة م ـ ــع م ــوه ـب ـت ــه وم ـ ـشـ ــروع
ن ـجــوم ـي ـتــه كـ ــي ت ـب ـق ــى "أق ـ ــدام ـ ــه عـلــى
ً
األرض" .فالطريق ال يــزال طويال أمام
ن ـجــل م ــديــر ال ـك ــرة ف ــي الـ ـن ــادي جـمــال

الـ ـح ــاج ،وال يـمـكــن ملـ ـب ــاراة واح ـ ــدة أن
تصنفه نجمًا .هو موهبة ال أكثر وال
أق ــل ت ـح ـتــاج ال ــى الـكـثـيــر م ــن الـحـنـكــة
ل ـل ـت ـعــامــل م ـع ـهــا .الـ ـس ــام م ــن جـهـتــه،
كــان عـبــارة عــن مجموعة نـجــوم ،على
رأسهم املوريتاني أمــادو نياس الذي
سـ ّـجــل هــدفــن وص ـنــع ثــال ـثــا ملـحـمــود
ال ــزغ ـب ــي .وم ــا ي ـسـ ّـجــل ل ـل ـســام قــدرتــه
عـلــى اسـتـيـعــاب صــدمــة ه ــدف الـتـقــدم
ال ـن ـج ـم ــاوي ع ـب ــر ال ـن ـي ـج ـيــري كـبـيــرو
مــوســى ،وصـحـيـ ٌـح أن نـيــاس اسـتـفــاد
مـ ــن خـ ـط ــأي ــن ق ــاتـ ـل ــن لـ ـق ــاس ــم ال ــزي ــن
وماهر صبرا في الهدفني األولــن ،إال
أن "نـفــاثــة" ال ـســام ق ــدم م ـبــاراة العمر
واس ـت ـحــق أن ي ـك ــون الع ــب األس ـب ــوع.
قبل موقعة زغرتا كان الشباب العربي
يسقط أم ــام مضيفه التضامن صور
 1 - 0فــي صــور سجله الـغــانــي كوفي
يبواه .خسارة حرمت الشباب العربي
مــن تخطي النبي شيت ،لكنها كانت
وس ــام ــا عـلــى ص ــدر م ــدرب ــي الـفــريـقــن
جمال طه من التضامن ومالك حسون
مــن الشباب الـعــربــي .فهما مــع املــدرب
امل ـســاعــد فــي ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي ســامــي
الشوم ابناء األنصار السابقني وزمالء
األم ـ ـ ــس ،ل ـك ــن هـ ــذا ل ــم ي ـن ـس ـحــب عـلــى
ال ـل ـقــاء ف ـفــاز ال ـت ـضــامــن ف ــي وق ــت كــان

ارتكب مدافعو
النجمة أخطاء قاتلة
كلفتهم غاليًا

الـشـبــاب الـعــربــي فـيــه بــأمــس الـحــاجــة
للفوز .يوم السبت كان ممتازًا لفريق
الراسينغ طرابلس ،وسيئًا لإلصالح
البرج الشمالي والنبي شيت .فــاألول
حـ ـق ــق ف ـ ـ ــوزًا م ـط ـم ـئ ـنــا عـ ـل ــى مـضـيـفــه
اإلصـ ـ ـ ــاح  0 - 1ع ـل ــى م ـل ـع ــب صـ ــور،
س ـ ّـج ـل ــه ق ــائ ــد ال ـف ــري ــق س ـي ــرج سـعـيــد
مـ ــن تـ ـس ــدي ــدة ب ـع ـي ــدة أخـ ـط ــأ حـ ــارس
اإلص ــاح فــي الـتـعــاطــي معها لتدخل
مـ ــرمـ ــاه فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  .28فـ ـ ــوز أراح
الــراسـيـنـغــاويــن وقـ ّـربـهــم مــن املنطقة
الــداف ـئــة فــي الـتــرتـيــب ،وه ــو ف ــوز طــال
انتظاره من قبل «األبيض» بعد تسع
خسائر متتالية (ثـمــانــي فــي ال ــدوري
وواح ـ ـ ــدة ف ــي ال ـ ـكـ ــأس) .ل ـك ـنــه فـ ــوز قد
يكون األهم كونه يبعد شبح الهبوط

األسبوع باألرقام
عدد األهداف13 :
املجموع269 :
ّ
معدل األهداف في
املباراة2.1 :
املجموع2.5 :
البطاقات الصفراء:
14
املجموع351 :

البطاقات الحمراء0 :
املجموع14 :
ركالت جزاء
محتسبة2 :
املجموع44 :
سجل منها2 :
املجموع33 :
أهداف من خارج
املنطقة2 :
املجموع31 :

أهداف بالرأس3 :
املجموع62 :
أهداف من ركالت
حرة1 :
املجموع13 :
كلني شيت5 :
املجموع64 :

ع ــن ال ـفــريــق ،ه ــذا الـشـبــح الـ ــذي يـبــدو
أن ــه "ت ـلـ ّـبــس" ال ـصــوريــن بـشـكــل كبير
قبل أربع مراحل على انتهاء البطولة.
ف ـ ــاإلص ـ ــاح ب ـق ــي فـ ــي املـ ــركـ ــز األخ ـي ــر
ول ــم تـنـفــع االج ـت ـم ــاع ــات وال ال ــوع ــود
لالعبني قبل املباراة في إحداث صدمة
إيـجــابـيــة ،فخسر الـفــريــق ودخ ــل أكثر
في النفق املظلم.
هــذا النفق الــذي يبدو أن فريق النبي
شـ ـي ــت يـ ـقـ ـت ــرب مـ ـن ــه بـ ـع ــد الـ ـخـ ـس ــارة
الكبيرة أم ــام مضيفه طــرابـلــس 3 - 0
ع ـل ــى م ـل ـعــب ط ــراب ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي .ف ــوز
صـنـعــه ال ـغــانــي ع ـبــد ال ـعــزيــز يــوســف
بتسجيله هــدفــن ،وســاهــم فـيــه قائد
ال ـفــريــق أب ــو بـكــر امل ــل م ــن رك ـلــة ج ــزاء.
وه ــو ال ـف ــوز ال ـثــانــي ل ـل ـمــدرب مــوســى
حجيج مع فريقه منذ تسلمه التدريب
ف ــي مــرحـلــة اإليـ ــاب وه ــو يـتـشــابــه مع
أه ـم ـيــة الـ ـف ــوز ال ــراس ـي ـن ـغ ــاوي ،كــونــه
يبعد ممثل الـشـمــال األول عــن دوامــة
الهبوط.
الخيبة لدى الفريق البقاعي عدم نجاح
م ــدرب ــه ال ـجــديــد وال ــراب ــع ه ــذا املــوســم
غـ ـس ــان األحـ ـم ــد ف ــي ت ـح ـق ـيــق نـتـيـجــة
إيجابية في أول مباراة له مع الفريق
هذا املوسم .لكن هل تعني الخسارة أن
األمل مفقود في النبي شيت؟ «بالطبع
ال» ،يقول األحمد لـ«األخبار» فالفريق
لديه حظوظ بالبقاء كونه يملك مباراة
مؤجلة مع الصفاء على أرضه ،اضافة
الـ ــى مـ ـب ــارات ــن أخ ــري ــن م ــع ال ـش ـبــاب
الـعــربــي والــراسـيـنــغ ،مقابل مباراتني
ف ــي صـ ــور م ــع ال ـت ـض ــام ــن واإلص ـ ــاح
فــي األسـبــوع األخـيــر مــن ال ــدوري .هذا
األمــر يبدو مريحًا ملــدرب النبي شيت
الذي يعترف بأن فريقه كان سيئًا أمام
طرابلس ألسباب عديدة« .أولها غياب
العبني أساسيني كالثنائي التوغولي
غناما أكاتيه واللبناني ابراهيم أبو
حمدان املوقوفان واللذان يعودان هذا
األس ـبــوع بعد انـتـهــاء فـتــرة إيقافهما
(لكنهما سيغيبان عــن لـقــاء الصفاء
كونه كان مقررًا ضمن فترة إيقافهما).
أضف الى ذلك ضعف اللياقة البدنية
ع ـن ــد ال ــاعـ ـب ــن ،وه ـ ــو مـ ــا مل ـس ـت ــه فــي
الـشــوط الثاني الــذي يكشف مستوى
الحضور البدني عند الالعبني».

كان مدرب فريق اإلصالح البرج الشمالي
خليل وطفة موجودًا على مدرجات ملعب
ص ــور ال ـب ـل ــدي ،ف ــي مـ ـب ــاراة ال ـفــريــق أم ــام
الراسينغ ،حيث أعطى تعليماته لالعبني،
على الــرغــم مــن تقديمه استقالته االثنني
املاضي .وارتدى مساعد مدرب الراسينغ
سركيس عباجيان سروال الالعب الغاني
ن ـي ـك ــوالس ك ــوف ــي ال ـ ــذي غ ــاب ع ــن الـلـقــاء
بــداعــي اإلي ـقــاف االت ـح ــادي .وعـلــى امللعب
عينه ،أوقــف الحكم جميل رمضان اللقاء
بعد رمي بعض مشجعي التضامن عبوات
املياه ،خالل مباراتهم مع الشباب العربي،
ما دفع رئيس النادي محمد مديحلي إلى
النزول إلى أرض امللعب لتهدئة الجماهير.
■■■

عروسان
في طرابلس
ح ـضــر مـ ـب ــاراة ط ــراب ـل ــس وال ـن ـب ــي شيت
عروسان في املنصة الرئيسية قبل حفل
زفافهما ،فــي لقطة مـتـجــددة هــذا املوسم
ع ـلــى م ــدرج ــات امل ــاع ــب ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،بعد
حضور عروسني في ملعب صيدا البلدي
خــال م ـبــاراة النجمة والـتـضــامــن صــور.
واحتفل العـبــو الفريق الشمالي مــع أحد
املشجعني املقعدين والتقطوا معه صورًا
تذكارية.
■■■

ّ
تسلم القيادة
ألول مرة

ّ
سلم كابنت األنصار معتز بالله الجنيدي
شـ ـ ــارة الـ ـقـ ـي ــادة لــزم ـي ـلــه ح ـس ــن شـعـيـتــو
«شبريكو» للمرة األولى ،بعد خروج املدافع
في الشوط الثاني متأثرًا بإصابته .ووضع
حارس الصفاء محمد طه قناعًا طبيًا على
بكسر خالل مباراة
وجهه بسبب إصابته
ٍ
ودية مع اإلصالح البرج الشمالي.
■■■

جمهور السالم:
«الصدارة عهداوية»
ردد مشجعو الـســام زغــرتــا عـبــارة «اهــا
هي هي الصدارة عهداوية» ،بعدما أسقط
فريقهم النجمة في ملعب السالم .ورمى
بعض مشجعي الـفــريــق الضيف عبوات
املياه على أرض امللعب في فترات متقطعة
من املباراة.
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كأس االتحاد اآلسيوي

العهد واألنصار في آسيا :ظروف (غير) متشابهة
العهد واألنصار إلى الساحة اآلسيوية اليوم فوزه األول بعد التعادل أمام الزوراء العراقي في
يعود فريقا ّ
الجولة األولى .أما األنصار فيلعب للمرة األولى على
وغدًا ،حيث يحل العهد ضيفًا على المنامة البحريني
أرضه وأمام جمهوره آسيويًا منذ عام  ،2013حيث
اليوم عند الساعة  17.30بتوقيت بيروت ضمن
مستوى
المجموعة الثانية لمسابقة كأس االتحاد اآلسيوي،
يأمل أن يكون الحضور الجماهيري على ُ
على أن يستضيف األنصار فريق الفيصلي األردني غدًا الحدث لتحقيق الفوز الثاني بعد األول على ظفار
عند الساعة  15.00على ملعب المدينة الرياضية عند العماني في صاللة .العهد ّ
توجه الى المنامة أول
ً
الساعة  .15.00مهمتان آسيويتان جديدتان لممثلي من أمس محاوال وضع الخيبة المحلية خلف ظهره
لبنان ،كل واحدة بحيثيات معينة ،فالعهد يبحث عن وتخطي التعادل المؤلم مع اإلخاء األهلي عاليه في
البحث عن الفوز األول

األسبوع  18من الدوري ،وهو سيفتقد العبه العاجي
إدريسا كايوتيه الذي لم يستطع السفر مع البعثة
لمشاكل تتعلق بأوراقه ،كما سيغيب العبه الغاني
عيسى يعقوبو بسبب اإليقاف بعد طرده أمام الزوراء،
ما يعني أن العهد سيلعب بأجنبي واحد هو السنغالي
ابراهيما ديوب .أما نجم الفريق أحمد زريق فقد
التحق أمس عصرًا بالبعثة حيث اضطر إلى البقاء في
لبنان  24ساعة لظروف عائلية.
عودة بعد  5سنوات

رأى املدير الفني لفريق العهد باسم مرمر خالل املؤتمر الصحافي الذي يسبق املباراة أن التجارب السابقة لناديه
في أرض البحرين جميعها إيجابية وهو يملك املعلومات الكافية عن نادي املنامة ويسعى إلى نيل نقاط املباراة
الثالث .وأشارالى أن الالعب عيسى يعقوبو مميز في الفريق ،لكن الالعب البديل له ال يقل شأنًا و"لبنان يمتلك
تخمة من املواهب الكروية ونسعى إلى إعطائها الفرصة" .من جهته ،قال قائد فريق العهد هيثم فاعور إن مباراة
ّ
اليوم صعبة ،على الرغم من تفوق الفريق اللبناني بسجالته التاريخية على حساب الفرق البحرينية ،وأكد احترامه
للفريق املنافس ،معتبرًا أن هدف العهد حصد النقاط الكاملة للمباراة .بدوره ،قال املدير الفني لفريق املنامة محمد
الشمالن إن هدف فريقه في البطولة تخطي دور املجموعات والوصول إلى الدور النصف نهائي من منطقة غرب
آسيا .وأضاف "يجب أن نستفيد من عامل األرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية".
ّ
وأكد الشمالن أنه يمتلك معلومات وافرة عن املواهب الفردية للكرة اللبنانية وإمكانية العبي الفريق اللبناني في
حسم املباراة بأداء فردي .وردًا على سؤال أحد الصحافيني ،قال الشمالن :العهد فاز في جميع مواجهاته على
الفرق البحرينية ولديه سجل حافل باإلنجازات محليًا ،لكن تنقصه بطولة آسيوية وهــذا ما يسعي إليه ،لذلك
سنواجهه باحترام كبير ونأمل بالوصول إلى مبتغانا" .وقال العب فريق املنامة محمد أحمد إن العهد يمتلك
ً
سجال مشرفًا في البطولة اآلسيوية ،لكن فريقه يطمح الى تسجيل نتيجة إيجابية مدعمة بعامل األرض والجمهور.

خاض فريق األنصار تدريبه أمس على ملعب بيروت البلدي استعدادًا للقاء غدًا على ملعب املدينة الرياضية،
ً
حيث سيسعى ممثل لبنان الثاني إلــى تحقيق نتيجة إيجابية مستغال عاملي األرض والجمهور بهدف
السوري
الفيصلي وضيفه الوحدة ُ
تعزيز مركزه في املجموعة الثانية التي يتصدرها بثالث نقاط بعد تعادل ّ
 2 - 2في الجولة األولى .وستكون مهمة الحفاظ على الصدارة صعبة في ظل استضافة الوحدة لفريق ظفار
ُالعماني اليوم أيضًا عند الساعة  14.15على ملعب صيدا البلدي املعتمد من قبل الفريق السوري كأرض له
ملنعه آسيويًا من اللعب في دمشق بسبب الظروف األمنية .فالفريق السوري ّ
يتفوق فنيًا على العمانيني رغم
األداء الجيد الذي قدمه العبو ظفار في املباراة األولى أمام األنصار حيث أضاع العبوه العديد من الفرص
وكان األنصار محظوظًا بالعودة فائزًا من صاللة.
وتـبــدو صفوف األنـصــار شبه مكتملة مــع غياب العــب واحــد هــو عــدنــان حيدر بسبب اإلصــابــة ،فــي حني
تبدو معنويات الفريق جيدة بعد العرض الالإيجابي الذي قدمه الالعبون أمام الصفاء في األسبوع  18من
الدوري اللبناني .لكن األهم بالنسبة لالعبني وجهازهم الفني بقيادة التشيكي فرانتيشيك ستراكا أن يحضر
الجمهور بأعداد كبيرة لدعم الالعبني بهدف تحقيق نتيجة إيجابية في املسابقة الوحيدة املتبقية لألنصار
للمنافسة على إنجاز ما هذا املوسم.

السلة اللبنانية

ّ
لبنان ضد الهند اليوم ...جرعة «أوكسيجين»
عبد القادر سعد
طــويـلــة كــانــت رح ـلــة منتخب لبنان
لـكــرة الـسـلــة مــن ب ـيــروت إل ــى مدينة
بانغالور الهندية .املـبــاراة «سهلة»
ع ـل ــى ال ـ ـ ــورق ،ل ـك ــن ال ــرح ـل ــة طــوي ـلــة.
فاملنتخب الــذي غــادر أول مــن أمس
ي ـح ــل الـ ـي ــوم ض ـي ـفــا ع ـل ــى املـنـتـخــب
الهندي عند الساعة  15.30بتوقيت
بـ ـي ــروت ض ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة ال ـثــال ـثــة
امل ــؤهـ ـل ــة ال ـ ــى ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم لـلـعـبــة.
ت ـع ــب وإرهـ ـ ـ ـ ــاق ت ـخ ـط ــاه ال ــاع ـب ــون
ب ــال ـج ــرع ــة امل ـع ـن ــوي ــة ال ـع ــال ـي ــة ال ـتــي
ح ـص ـلــوا عـلـيـهــا ب ـعــد ال ـف ــوز املــريــح
على املنتخب السوري  63 - 87يوم
ال ـج ـم ـعــة ع ـلــى م ـل ـعــب م ـج ـمــع ن ـهــاد
ن ــوف ــل ف ــي ذوق م ـك ــاي ــل .وال تـكـمــن
أهمية الفوز في تكتيكيته خصوصًا
أنه أمام منتخب أضعف من املنتخب
اللبناني ،لكن تكن األهمية في جرعة
«األوكـسـيـجــن» الـتــي حـصــل عليها
امل ـن ـت ـخ ــب والع ـ ـبـ ــوه ب ـع ــد ال ـس ـق ــوط
أم ـ ــام األردن ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـســاب ـقــة.
كـ ـم ــا تـ ـكـ ـم ــن األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ك ــون ـه ــا
املباراة األولى للمدرب باتريك سابا
ومساعده مــروان خليل مع منتخب

ل ـب ـن ــان .فــال ـث ـنــائــي ال ـل ـب ـنــانــي نـجــح
فــي بــث األج ـ ــواء اإليـجــابـيــة واإلل ـفــة
ال ــاعـ ـب ــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى االن ـض ـب ــاط
ال ـ ــواض ـ ــح فـ ــي م ـع ـس ـك ــر لـ ـبـ ـن ــان فــي
الـ ـفـ ـت ــرة م ـن ــذ ت ـس ـل ــم س ــاب ــا مل ـه ـم ـتــه.
فــامل ـشــاكــل وال ـن ـك ــاي ــات ال ـت ــي لـطــاملــا
ك ــان ــت ح ــاض ــرة ف ــي مـنـتـخــب لـبـنــان
غــابــت عــن املـعـسـكــر األخ ـيــر ،إضــافــة
إل ــى حـمــاســة الــاعـبــن لـلـتــواجــد مع
امل ـن ـت ـخ ــب ب ـع ــد أن ك ـ ــان ع ـ ــدد كـبـيــر
ّ
يحاول التملص أو االعتذار .فمقعد
االحتياط لم يعد مكانًا غير محبب
لــاع ـب ــن ،وامل ـش ـه ــد ف ــي ل ـق ــاء لـبـنــان
وسـ ــوريـ ــا م ــع أمـ ـي ــر سـ ـع ــود ووائ ـ ــل
ع ــرقـ ـج ــي دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك .الـ ـ ــروح
القتالية عالية لدى العبي املنتخب
ً
وأيضًا وائل وأمير قدما دليال على
ذلك .حتى علي حيدر املصاب والذي
هو خارج التشكيلة كليًا حضر الى
م ـل ـعــب م ـج ـمــع ن ـه ــاد ن ــوف ــل وتـمـنــى
ل ــو ك ــان ح ــاض ـرًا م ــع الــاع ـبــن على
األرض امللعب.
وعليه ،يتوقع أن يحقق لبنان فوزًا
ً
سهال على الهنود للمرة الثانية بعد
األولى في تشرين الثاني في لبنان،
وهذا ما سيعزز الروح املعنوية قبل

يبدو الخطيب
متحمسًا
للعودة الى
المنتخب
اللبناني لكرة
السلة (عدنان
الحاج علي)

ل ـقــاء األردن األه ــم فــي  28حــزيــران.
ف ــاألردن ـي ــون ي ـت ـصــدرون املـجـمــوعــة
بثالثة انـتـصــارات ( 6نـقــاط) يليهم
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان بـ ــان ـ ـت ـ ـصـ ــاريـ ــن وخ ـ ـ ـسـ ـ ــارة
واحـ ـ ــدة ( 5نـ ـق ــاط) ،ف ـس ــوري ــا ثــالـثــة
بـفــوز واح ــد وخ ـســاراتــن ( 4نـقــاط)
والـ ـهـ ـن ــد راب ـ ـعـ ــة بـ ـث ــاث خ ـ ـسـ ــارات.

وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ــإن امل ـن ــاف ـس ــة ال ـك ـب ــرى
على صــدارة املجموعة ستكون بني
ل ـب ـنــان واألردن ف ــي حـ ــزيـ ــران .هــذه
امل ـبــاراة لــن تـكــون مفصلية فقط بل
س ـت ـكــون تــاري ـخ ـيــة ل ـقــائــد مـنـتـخــب
لبنان السابق فــادي الخطيب الذي
سـيـتــم تـكــريـمــه فــي ه ــذا الـلـقــاء على

ّ
كل ما قدمه للبنان سلويًا .صحيح
أن ال ـكــام كـثـيــر عــن إمـكــانـيــة عــودة
الـ ـخـ ـطـ ـي ــب إل ـ ـ ــى املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ك ــاع ــب،
وم ـع ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـقــائــد
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب م ـت ـح ـمـ ٌـس
لذلك لكن عودة «التايغر» قد تكون
لـلـتـكــريــم ول ـي ــس ل ـل ـعــب دون إق ـفــال
الـ ـب ــاب ك ـل ـيــا .ص ـح ـيــح أن الـخـطـيــب
إضــافــة كـبـيــرة ملنتخب لـبـنــان ،لكن
قد يكون في نظر املسؤولني قد حان
الوقت لبناء جيل جديد.
هـ ـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ـ ــر ت ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ل ـج ـن ــة
امل ـن ـت ـخ ـبــات بــرئــاســة أكـ ــرم الـحـلـبــي
ب ـش ـكــل جـ ـ ــدي ،م ــع ت ـ ّ
ـوج ــه لـتـشـكـيــل
منتخب «ب» يضم العـبــن دون 23
عــامــا لــم تـسـنــح لـهــم الـفــرصــة للعب
مع املنتخب «أ» كي يتم تحضيرهم
للمستقبل بحيث يكونون جاهزين
بعد أربع سنوات وتفاديًا للمرحلة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ب ــن ج ـي ــل ق ــدي ــم وآخ ــر
جـ ــديـ ــد .وت ـ ـطـ ــول ق ــائـ ـم ــة ال ــاع ـب ــن
ال ــواع ــدي ــن ال ــذي ــن س ـي ـح ـضــرون في
املنتخب «ب» بقيادة املــدرب مــروان
خ ـل ـيــل وم ـن ـهــم غ ـس ــان ن ـع ـمــة ،كــريــم
زيـ ـن ــون ،ج ـي ــرار ح ـب ـي ـب ـيــان ،ج ــوزف
عبد املسيح وغيرهم.
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ثورة في «كامب نو»

تجديد قلعة الكاتالن

يوهان كرويف ذات يوم في الكامب نو

«كامب نو» يتجدد.
واسمه بالكاتالونية يعني
«الملعب الجديد» .لكن
هذا الصرح الشهير في
سبانيا وأوروبا لم يعد يشبه
اسمه منذ زمن بعيد.
فكانت الفكرة الثورية
بجعله أفضل وأجمل
المالعب في أوروبا لكي
يتالقى بالتالي مع الشعار
الشهير لنادي برشلونة:
ناد» ،والذي
«أكثر من ٍ
يحمل أبعادًا كثيرة بالنسبة
للفريق ومشجعيه داخل
الحدود وخارجها

شربل ّ
كريم
مــن ش ــارع «أريـسـتـيــديــس مــايــور» في
منطقة «دليس كورتيس» تبدأ الرحلة
الجميلة إلى ملعب «كامب نــو» .فمنذ
لـحـظــة الـ ـخ ــروج م ــن مـحـطــة «امل ـت ــرو»
ي ـم ـك ــن ألي زائـ ـ ـ ــر مل ــديـ ـن ــة ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسبانية أن يشعر بــأن هــذه املنطقة
تـضــم ال ـصــرح الـكـبـيــر امل ـع ــروف باسم
«ك ــام ــب ن ــو» ،والـ ــذي ي ـتـ ّ
ـوســط املــديـنــة
امل ـتــوس ـط ـيــة ن ــاشـ ـرًا ف ــي ك ــل أرجــائ ـهــا
رائ ـح ــة االن ـت ـمــاء ل ـل ـنــادي الـكــاتــالــونــي
الكبير.
ً
شـ ـ ـ ــارع ش ـع ـب ــي وم ـ ـتـ ــواضـ ــع مـ ـق ــارن ــة
بالشوارع األخرى في املدينة املعروفة
بجذبها مــايــن الـسـيــاح سـنــويــا .لكن
ال ش ــاط ــئ «بــارس ـي ـلــون ـي ـتــا» الـجـمـيــل
أو الـ ـك ــورنـ ـي ــش الـ ـبـ ـح ــري (ب ــاس ـي ـي ــو
مــاريـتـيـمــو) ال ــذي يـضــم أش ـهــر أمــاكــن
األرض،
السهر هم من يجذبون سكان
ّ
ف ـه ـن ــاك امل ـل ـع ــب ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ُص ــن ــف
ً
أيضًا بني األماكن األكثر زيارة من قبل
ّ
السياح في إسبانيا كلها.
ً
هـ ــو أص ـ ـ ــا ي ـع ـك ــس الـ ـت ــاري ــخ ال ـق ـ ُـدي ــم
ّ
للمدينة الــذي قرأ عنه كثيرون ،فشيد
حــول أزقــة ال تشبه تلك الـشــوارع التي
ّ
تتمتع بهندسة مدنية منظمة وجذابة،
على غرار «باسييو دي غراسيا» حيث
ّ
التسوق ،أو «بالثا كاتالونيا»،
محالت
أو «ال رامبال» الشعبيتان.

وك ـم ــا ت ـب ــدو األب ـن ـي ــة ب ـع ـي ــدة ع ــن كــل
م ـظ ــاه ــر ال ـف ـخ ــام ــة ف ــي ت ـل ــك امل ـن ـط ـقــة،
هكذا تبدو املنشآت الخاصة بنادي
ب ــرشـ ـل ــون ــة ،وم ـل ـع ـب ــي «ك ـ ــام ـ ــب ن ــو»
املخصص لكرة الـقــدم ،وقــاعــة «بــاالو
بــاوغــرانــا» الـتــي تــرتـبــط بـفــريــق كــرة
السلة في النادي.
امللعب الكبير الــذي افتتح عام ،1957
لم يعرف أي أعمال تجديد جذرية منذ
فترة طويلة ،رغم أنه ّ
يعد أكبر مالعب
أوروبا كونه يتسع لـ  99354متفرجًا،
وي ـع ـت ـبــر م ــن ف ـئ ــة «ال ـخ ـم ــس ن ـج ــوم»

بـحـســب تصينف االت ـح ــاد األوروبـ ــي
لكرة القدم الذي لم يمنح هذه الصفة
ّ
إال لقلة من املالعب األوروبية.
«كــامــب ن ــو» ورغ ــم شـهــرتــه الــواسـعــة
يـبــدو على صــورة قلعة أثــريــة قديمة
ومـهـمـلــة مــن ال ـخ ــارج وال ــداخ ــل حيث
تــرك النجوم الكبار إرثـهــم التاريخي
ّ
يتوسط
على املستطيل األخضر الذي
ت ـل ــك املـ ــدرجـ ــات امل ــرت ـف ـع ــة كــال ـج ـبــال،
وال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ــح كـ ــل مـ ـتـ ـف ـ ّـرج إم ـكــان ـيــة
متابعة املباراة من دون أي مشكلة في
الرؤية.

هنا أمتع «الهولندي الطائر» يوهان
كــرويــف ،و«األسـ ـط ــورة» األرجنتيني
دييغو أرماندو مارادونا و«الظاهرة»
ال ـ ـب ـ ــرازي ـ ـل ـ ــي رون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدو ومـ ــواط ـ ـنـ ــه
«الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــر» رون ــال ــديـ ـنـ ـي ــو ،وط ـب ـعــا
«أيقونة» العصر الحديث األرجنتيني
ليونيل ميسي .ومــن هنا أخــذ هــؤالء
الـ ـك ــؤوس امل ـخ ـت ـل ـفــة وأدخـ ـل ــوه ــا إلــى
قـلــب ال ـن ــادي ،حـيــث ي ـجــول ال ــزائ ــرون
أنحاء العالم ليستمتعوا
من مختلف ّ
باللحظات املوثقة والرائعة.
ل ـكــن رغ ــم ذل ــك ال يـلـتـقــي ه ــذا املـلـعــب
مــع تطلعات بــرشـلــونــة وال يتساوى
مع حجم هــذا الـنــادي ومــا أصابه من
إنجازات في األلفية الجديدة.

زمن التغيير بالماليين
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ك ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
ب ـبــدء عملية تـحــديــث املـلـعــب ،والـتــي
ناقشتها إدارة بــرشـلــونــة ع ــام 2008
ً
احـتـفــاال بالعيد الـ ـ ّ 50لـهــذا الـصــرح،
لكنها سرعان ما توقفت بسبب األزمة
االقـتـصــاديــة الـعــاملـيــة الـتــي تــأثــر بها
بشكل كبير .وع ــادت الفكرة
اإلسـبــان
لـ ُـتـطــرح قبل عـ ٍـامــن ُ
وح ــدد عــام 2016
للشروع ببدء العمل باملشروع ،قبل أن
يجري النادي الكاتالوني مناقصة في
الـعــام املــاضــي منحت شــركــة يابانية
عـقـدًا لتغيير شـكــل املـلـعــب ومحيطه
مقابل  420مليون يورو ،إلى إضافات
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سبوت اليت
ثالثة أحداث الفتة في إسبانيا و«أقاليمها» خالل نهاية األسبوع.
ً
أوال ،وفاة شرطي في بلباو بعد مواجهات بين روس وباسكيين .ثانيًا ،الفتة رفعها
جمهور برشلونة وتطالب بالحرية .ثالثًا ،من خارج الحدود ،ولكن األصداء في داخلها:
الشارة الصفراء على معصم غوارديوال
سيدفعها «البرسا» ّ
تقدر بحوالى 27
مليون يــورو ،لتصل الكلفة النهائية
إلى  447مليونًا .ولهذا السبب تخطط
إدارة برشلونة لبيع اسم امللعب للمرة
األول ــى فــي تاريخها ،ولتكسر قاعدة
تــاري ـخ ـيــة ثــان ـيــة ب ـعــد األول ـ ــى عـنــدمــا
وضعت إعالنًا على قمصان الفريق.

خطوات تطويرية ثورية

خطوة إضافية
ستكون حاضرة
ومتصلة بالملعب أيضًا،
وهي إنشاء إستاد بسعة
 6000متفرج ويحمل
اسم يوهان كرويف
ستصل كلفة مشروع
تحديث الملعب إلى 447
مليون يورو على أن
يتم تأمين نصف المبلغ
تقريبًا من خالل بيع
االسم

أم ــا ال ـخ ـطــوات املـسـتـقـبـلـيــة املـفـتــرض
أن ينتهي الـعـمــل بـهــا عشية انـطــاق
مــوســم  ،2023-2022فـتـبــدأ مــن خــال
زي ــادة ق ــدرة اسـتـيـعــاب املـلـعــب والـتــي
سـ ـتـ ـص ــل إلـ ـ ـ ــى  105آالف مـ ـتـ ـف ــرج.
جــديــد سـيـبــدأ م ــن سـقــف امللعب
وال ـت ـ ُ
ألسباب
سابقًا
مشروعه
ـف
ـ
ق
و
أ
الــذي
ٍ
استثنائية ،حيث قررت السلطات عدم
السماح لبرشلونة باإلقدام على هذه
الخطوة كون الطيور اعتادت على زرع
أعشاشها حول السقف ،الذي سيكون
فـ ــي صـ ــورتـ ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ق ـ ـ ـ ــادرًا عـلــى
تـخــزيــن م ـيــاه األم ـط ــار السـتـخــدامـهــا
الح ـق ــا ف ــي عـمـلـيــة ّ
ري أرض املـلـعــب،
ً
إض ــاف ــة إل ــى تــول ـيــد طــاقــة كـهــربــائـيــة
ُ
ستستخدم في عملية تنمية العشب
عبر اإلضاءة الخاصة.
خـ ـط ــوة إض ــافـ ـي ــة س ـت ـك ــون ح ــاض ــرة
ومتصلة بامللعب أيضًا ،وهــي إنشاء
إس ـتــاد بـسـعــة  6000مـتـفــرج ويحمل
اســم يــوهــان كــرويــف تخليدًا لــذكــراه،
ح ـيــث سـيـسـتـعـمـلــه ال ـفــريــق ال ــردي ــف.
ك ـمــا سـ ُـي ـع ـمــل ع ـلــى أن ت ـك ــون مــديـنــة
«جوان غامبر» حيث مالعب التمارين
متصلة بدورها بامللعب األم.
وإل ـ ــى ال ـخ ـط ــوة ال ـث ــال ـث ــة وق ــاع ــة ك ــرة
ال ـس ـلــة ال ـقــدي ـمــة أي ـض ــا ،اذ ستتحول
«ب ــاالو بــاوغــرانــا» إلــى قــاعــة حديثة
ت ـت ـســع لـ ـ ـ  12أل ـ ــف مـ ـتـ ـف ــرج .كـ ــل ه ــذه
الخطوات التي يفترض أن يبدأ العمل
ُ
ست ّ
قسم على مدار
بها السنة املقبلة،
أربع سنوات ،وال يخفى أنها ستكون
م ـن ـت ـظ ــرة كـ ـ ــون الـ ـش ــرك ــة ال ـي ــاب ــان ـي ــة
ّ
امل ـكــل ـفــة بــال ـه ـنــدســة س ـبــق أن عملت
على مشاريع ناجحة عدة في اليابان
(مشروع «كامب نو» هو األول لها في
أوروبا) ،مثل «سايتاما سوبر أرينا»
و«نييغاتا ستاديوم».
وبالتأكيد لــن يخرج اليابانيون عن
روح امل ـل ـع ــب ال ـح ــال ـي ــة ،ب ــل س ـت ـكــون
مهمتهم تــأمــن أكـبــر راحــة ل ــزواره إن
كان في عملية الدخول أو الخروج أو
حتى من خالل وجود املرافق املتصلة
ـاه ومتاجر،
بامللعب مــن مطاعم وم ـقـ ٍ
ُ
الـتــي تـعـ ّـد أيـضــا أســاسـيــة فــي عملية
تنشيط الدورة االقتصادية ،املفترض
ّ
أن تـ ّ
ستعوض على
ـدر أربــاحــا كثيرة
«البرسا» ما دفعه في عملية التحديث.
ً
وبرشلونة أصــا حريص على إبقاء
ال ــروح الـكــاتــالــونـيــة فــي كــل امل ـشــروع،
فـكــانــت خـطــوة الـتـعــاقــد مــع املهندس
املـ ـع ــروف جـ ــوان ب ــاس ـك ــوال لـيـحــرص
بشكل
على خروج الصورة العصرية
ٍ
يـتـشــابــه م ــع رم ــزي ــة اُملـلـعــب والـثـقــافــة
ال ـع ــام ــة ،ول ـي ـب ـقــى الــق ـب ـلــة األســاس ـيــة
للزوار في املدينة الكاتالونية وقلبها
النابض باإلثارة والحياة.
إذًا عــاد نــادي «البالوغرانا» لتطبيق
مشروع
شعاره على أرض الواقع عبر
ٍ
كبير آخــر ،إذ إنــه يريد دومــا التأكيد
ٍ
ناد لكرة القدم ،فهو
على أنه أكثر من ٍ
م ــؤس ـس ــة ري ــاض ـي ــة ب ـك ــل م ــا لـلـكـلـمــة
م ــن مـعـنــى ش ـعــارهــا ال ـت ـف ـ ّـوق ف ــي كل
الــريــاضــات األخ ــرى (كــرة السلة وكــرة
اليد والفوتسال والهوكي) ،وامليادين
املتصلة بها ،رغم أن كرة القدم كانت
األس ــاس فــي إط ــاق شهرته وجعلته
ّ
محط أنظار املعمورة.

غوارديوال «االنفصالي»...
الجانب السياسي من اللعبة
ياسمين عبيد
عندما جاء إلى إنكلترا ،تمسك جوزيب غوارديوال بفكرة لعب كرة
القدم بالتمريرات القصيرة ،في بلد اعتاد خطة وأسلوب الكرات
الطويلة .وعندما ذهب إلى أملانيا ،أعاد ترتيب بايرن ميونخ بصورة
إسبانية .صار فيليب الم العب ارتكاز ،وفرض على يواكيم لوف
أن يوظف مــاريــو غــوتــزه فــي املنتخب توظيفًا مشابهًا لتوظيف
ميسي في برشلونة .بيب غوارديوال راديكالي وعنيد .منذ نهاية
ال ـعــام املــاضــي ،وه ــو يــرتــدي شــريـطــا أصـفــر ال ـلــون دعـمــا ألربـعــة
مسؤولني كاتالونيني مسجونني في إسبانيا .وال نية له بالتراجع.
يخطب ويعتصم ويتظاهر ويعلن إصراره على االستقالل.
ٌ
شريط أصفر ،أشعل القضية من جديد .ارتــداه على صــدره في
مختلف مباريات الــدوري اإلنكليزي املمتاز في األسابيع القليلة
امل ــاض ـي ــة .تـمـكــن م ــن ج ـلــب امل ــزي ــد م ــن االه ـت ـم ــام ال ــدول ــي لسعي
ٌ
كاتالونيا لالستقالل عن إسبانيا .حركة أغضبت الكثيرين في

«رفاق» السيد بيب
تحاكم السلطات اإلسبانية االنفصاليني الكاتالونيني
األرب ـعــة الــذيــن يطالب غ ــواردي ــوال بــإطــاق سراحهم،
لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا والتي أدت في
 27تشرين االول/اكتوبر املاضي إلى إعالن استقالل
كاتالونيا من جانب واحد .وردت الحكومة اإلسبانية
على الـفــور بوضع املنطقة تحت وصايتها ،رافضة
ح ـكــومــة اإلق ـل ـيــم وح ـل ــت ال ـب ــرمل ــان ال ـكــاتــالــونــي لعقد
انـتـخــابــات محلية فــي أواخ ــر كــانــون األول/ديـسـمـبــر
ش ـه ــدت فـ ــوز االس ـت ـقــال ـيــن .وح ـت ــى اآلن ،اعـتـقـلــت
الحكومة اإلسبانية أربـعــة مــن ق ــادة االنـفـصــال على
ذمة التحقيقات التهامهم بالتمرد ،والعصيان ،وسوء
إدارة املال العام وبينهم نائب رئيس كاتالونيا السابق
اوريول جونكيراس.

ً
البالد ،بدءًا من رئيس الوزراء ،ماريانو راخوي وحكومته وصوال
إلى االتحاد اإلنجليزي الذي أمر بفتح إجراء تأديبي بحق املدرب.
املتابع الرياضي يعرف أن االتحاد اإلنكليزي منزعج ـ في األصل
ـ ـ مــن «تـفــوق» بيب الــواضــح .مــا يجب أن يعرفه الــريــاضــي وغير
الرياضي ،أن االنفصال ليس جذابًا ِمثل الـ«تيكي تاكا».
غوارديوال لديه أسبابه ،ولكنها ليست بالضرورة مقنعة .في أية
ُ
التزام غوارديوال بفكرة دولة كاتالونية مستقلة عن إسبانيا،
حال،
َ
لـيـســت ج ــدي ــدة .بـيــب لــم ي ـت ــوان عــن إع ــان مــوقـفــه مــن اسـتـقــال
كتالونيا في كل فرصة تتاح له ،إما بالكلمة خارج امللعب ،أوبإشارة
ّ
معبرة داخــل املستطيل األخـضــر .عمومًا ،تــدل التجربة ،على أن
االنفصاليني حاليًا ،من فئات عمرية غير شابة .ومن فئات أكثر
ً
ميال إلى شعارات على حافة «الشوفينية» .هل ينسحب هذا على
غوارديوال .دعونا نجزم :ال .الرجل ليس متعصبًا ،وال قوميًا إلى
ّ
تلك الدرجة املنفرة.

تقول الحكاية:
في  11تموز/يوليو  1961قــرر فرانكو إلغاء اللغة
الكتالونية .فــي  1963أمــر بــإغــاق املــركــز الثقافي.
ب ـع ــض تـ ـظ ــاه ــرات وم ـط ــال ـب ــات ،أع ـي ــد ف ـت ــح امل ــرك ــز
فــي  .1967فــي تـلــك الـفـتــرة ول ــدت مجموعة تسمى
«أومنيوم» وتعني «الجميع» ،وترمي إلى الحفاظ
على «ثقافة كاتالونية» .وكانت عائلة غــوارديــوال
لعقد من الزمن.
جزءًا من هذه املجموعة
ٍ
ما يعني أن «بيب» شرب نزعته االنفصالية بامللعقة.
هل هذا عقالني؟ عمليًا ،ال يحق تقييم ّ
املدرب إال في امللعب ،إن لم
يخرج عن أخالقه .ولكن غوارديوال لم يمتنع بيب أبدًا عن إعالن
موقفه .لطاملا تمنى أن يلعب لصالح املنتخب الـكــاتــالــونــي .لعب
إلسبانيا غصبًا عنه .وهذا «نقاش سياسي ـ سياسي» .النقاش
ً
اآلن :هــل يـحــق ل ـغــوارديــوال أن يـضــع شـ ــارة تــدعــم االنفصاليني
على معصمه؟ بالنسبة لكثيرين ،نـعــم .لـكــن ،بالنسبة لالتحاد
اإلنكليزي الجواب هو ال .كذلك هي الحال بني الكاتلونيني أنفسهم.
ال يختلف اثنان على أن غوارديوال هو واحد من أفضل املدربني
فــي ال ـتــاريــخ .لـكــن فــي كــاتــالــونـيــا ،سيختلفان قـطـعــا ،فــي مسألة
االن ـف ـصــال .غ ــواردي ــوال حـســم أم ــره ،وق ــرر أن يمشي فــي خيار
مشابه للـ«بريكزت» ،بما أننا ،في إنكلترا!
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سوريا

على الغالف

علي مملوك في روما
إيلي حنا
ُت ّ
عد البوابة اإليطالية مفتاحًا أساسيًا
في العالقات األوروبية ـ السورية
ّ
«املجمدة» ،واملبنية على قنوات تواصل
ُ
أمنية تفتح حينًا وتقفل حينًا آخر.
روما فتحت باب االتصال على مستوى
رفيع باكرًا مع سوريا منذ أكثر من
سنتني ،يوم زار مدير املخابرات
اإليطالية ألبرتو مانينتي دمشق ،بعد
زيارة ملدير إدارة املخابرات العامة
السورية محمد ديب زيتون العاصمة
اإليطالية ،كان على جدول أعمالها
مسألة مكافحة االرهاب.
يومها بادرت روما إلى التواصل مع
دمشق بوساطة مدير املخابرات.
وحسب املعلومات ،فقد أبلغت

أوروبيًا على جدول األعمال وبحثها
ّ
وأصرت أيضًا
بشكل جدي وواضح،
على أن يكون االتصال سياسيًا .وفي
هذا اإلطار ،اقترحت روما أن ُي ّ
ؤمن
فتح هذا االتصال السوري باالتحاد
األوروبي عبر املفوضة العليا للشؤون
الخارجية واألمن في االتحاد ،فيديريكا
موغيريني.
رفضت دمشق االقتراح ،معلنة أنها
ّ
رشحت مدير مكتب األمن الوطني،
اللواء علي مملوك ،لهذه املهمة .واألخير
كان مرفوضًا أوروبيًا بسبب وجود
اسمه على «القائمة السوداء» .مضت
أسابيع من الرسائل املتبادلة بني
الجانبني ،من دون ّأي نتيجة ،مع إصرار
كل طرف على طرحه.
ومن بيروت ظهر «الخرق» أخيرًا ،بعد

شركاءها األوروبيني بطبيعة االتصال،
وهم ّ
أصروا على أن يكون بمسؤول
سوري «غير موجود على الئحة
االرهاب» ،وأن يكون مركز التواصل
األساسي في العاصمة اللبنانية
بيروت ،بواسطة مدير عام األمن العام
عباس إبراهيم.
بعد زيارة زيتون لروما ،تراجعت
االتصاالت ،قبل أن يقرر األوروبيون
استئنافها على ضوء النتائج
امليدانية األخيرة في سوريا .وعلمت
«األخبار» ،منذ أكثر من شهرين،
بإعادة تنشيط العالقة ،وذلك من بوابة
ّ
ملفي مكافحة االرهاب والالجئني
السوريني في أراضيها .وفي الردّ،
طلبت دمشق وضع مسألة الحصار
االقتصادي والعقوبات املفروضة

َ
«هدنة مجلس األمن» خلف تطورات المعارك :الكلمة
ل ـ ــم ي ـن ـس ـح ــب عـ ـل ــى مـ ـع ــرك ــة أنـ ـق ــرة
ف ــي ع ـفــريــن ح ـيــث واصـ ـل ــت قــوات ـهــا
استهداف مواقع «الوحدات» ُالكردية.
كذلك ،فإن قرار الهدنة الذي أ ّ
قر بعد
م ـفــاوضــات مضنية ح ــول تفاصيل
صياغته ،ال يملك في متنه ضمانات
لتنفيذ التهدئة أو ملراقبتها ،كما أنه
ال يـقـتــرح آل ـيــة لــدفــع األط ـ ــراف الـتــي
ي ـف ـت ــرض أن يـشـمـلـهــا وقـ ــف إط ــاق
ال ـ ـنـ ــار ،إل ـ ــى االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـ ــه .ورغ ـ ـ ــم أن
الــدعــم ال ــروس ــي مل ـشــروع ال ـق ــرار كــان
م ـشــروطــا ب ــإدخ ــال ت ـعــديــات تشمل
إدانة مجلس األمن الستهداف مدينة
دمـ ـش ــق ب ــالـ ـق ــذائ ــف ،وسـ ـح ــب امل ـهــل
الزمنية إلقرار الهدنة ،إال أن إمكانية

لــم يكن املشهد املـيــدانــي فــي سوريا،
أمس ،على مقاس قرار مجلس األمن
« »2401ال ـ ــذي أق ـ ـ ّـر ه ــدن ــة تستثني
ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـمـ ــات «داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» و«ج ـ ـب ـ ـهـ ــة
النصرة» و«القاعدة» ،إلى جانب من
يرتبط بها من جماعات وأفراد.
ي ـ ـظ ـ ـهـ ــر ،ك ـ ـمـ ــا ج ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة م ـنــذ
مـعــركــة حـلــب ع ــام  ،2015أن امل ـيــدان
وظــروفــه يحكمان الـحــراك السياسي
والــدبـلــومــاســي .وملــا وضـعــت دمشق
م ـعــركــة ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ب ـن ـدًا أول
ع ـلــى جـ ــدول أع ـمــال ـهــا ،ل ــم ي ـكــن أم ــام
واشـنـطــن وحلفائها س ــوى تسخني
م ـق ــاع ــد م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن دفـ ـع ــا نـحــو
«اتفاق تهدئة» .وهــذا االتفاق بدوره

تطبيق ه ــذا ال ـقــرار تبقى مـحــل شـ ّـك
واسع بالنظر إلى الواقع امليداني.
ويأتي تصعيد الجيش السوري على
جبهات الغوطة الشرقية بالتوازي
مع اإلعالن التركي عن استمرار عملية
«غصن الزيتون» في منطقة عفرين،
على اعتبار أن القوات التركية تقاتل
«إره ــاب ـي ــن» ،ليشير إل ــى أن امل ـيــدان
ل ــن ي ـش ـهــد ان ـع ـك ــاس ــات ذلـ ــك الـ ـق ــرار،
وعلى العكس ،سوف تقود التطورات
امليدانية مسار األحداث خالل الفترة
ّ
التحرك فــي محيط الغوطة،
املقبلة.
واملـعـ ّـد بمعزل عن الهدنة املفترضة،
جـ ــاء ب ـعــد ف ـشــل م ـف ــاوض ــات بـ ــادرت
إليها موسكو ،للتوافق مع الفصائل

البارزة في الغوطة الشرقية ،وتحييد
«ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» م ــن املـشـهــد
هـ ـن ــاك ،ع ـلــى أس ـ ــاس م ــا أق ـ ـ ّـر ســابـقــا
ب ــات ـف ــاق ــات ت ـه ــدئ ــة م ـن ـف ـص ـلــة ،أقـ ـ ّـرت
ف ــي ال ـق ــاه ــرة وج ـن ـيــف .وه ــو ي ـكـ ّـرس
إصـ ــرار دم ـشــق ال ــذي أبــدتــه فــي غير
مناسبة على االستمرار في التركيز
على «أولوية محاربة اإلرهاب» ،وهو
إصرار مدعوم بموقف روسيا وإيران
الـلـتــن مــا زال ـتــا حــاضــرتــن فــي دعــم
تلك املعارك.
وش ـ ـهـ ــد يـ ـ ــوم أمـ ـ ــس تـ ـح ــرك ــا واسـ ـع ــا
للجيش السوري على أربعة محاور
رئيسة ،على أطراف الجيب املحاصر
فــي غوطة دمشق الشرقية .وتركزت
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دوﻣﺎ

اﻟﻘﺎﺑﻮن
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تصميم
سنان عيسى

امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك عـ ـل ــى جـ ـبـ ـه ــات ال ـن ـش ــاب ـي ــة
والــري ـحــان وح ــوش ال ـض ــواه ــرة ،إلــى
جانب أطراف مدينتي دوما وحرستا،
والجبهة بني عني ترما وحــي جوبر.
وخـ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات األول ـ ـ ــى الن ـط ــاق
املعارك في محيط النشابية (جنوب
ش ـ ـ ــرق) ،س ـي ـطــر ال ـج ـي ــش ع ـل ــى ت ــال
ّ
مكنته من رصد مساحات واسعة ،ما
أجبر عناصر الفصائل املسلحة على
االن ـس ـحــاب .وتـقــدمــت ق ــوات الجيش
وس ـ ـ ــط ت ـك ـث ـي ــف ل ـل ـق ـص ــف امل ــدفـ ـع ــي
عـلــى خـطــوط املسلحني الخلفية من
محورين ،األول من تل فرزات والثاني
مــن تــل النشابية ،فــي مـحــاولــة لعزل
منطقة النشابية وحــوش الصالحية
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القيادي الكردي موقوفًا في تشيكيا

مبادرة قام بها املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم الذي التقى مدير
املخابرات اإليطالي حيث كان «امللف
السوري» بندًا أساسيًا في اللقاء .بعد
ّ
ُّ
ذلك ،حط إبراهيم في روما واتفق هناك،
بعد موافقة اإليطاليني ،على أن يكون
مملوك هو «املبعوث» السوري ملسألة
التواصل مع الجانب األوروبي.
وفي بادرة حسن نية ،أرسلت روما
طائرة خاصة إلى دمشق نقلت
املسؤول السوري إليها ،حيث التقى
وزير الداخلية ماركو مينيتي ومدير
املخابرات .وفي خالل اللقاء ،أكد
املسؤوالن اإليطاليان أن دمشق سترى
نتائج إيجابية على صعيد الحصار
االقتصادي الخانق املفروض عليها
عبر العقوبات األوروبيةَ ،
ووعداه بالعمل

مع «الشركاء األوروبيني» في هذا
املجال ،خاصة الجانب األملاني (بما
أن فرنسا وبريطانيا موقفهما أكثر
جذرية برفض ّأي تعاون من هذا النوع
مع دمشق).
وفي هذا السياق ،جاءت زيارة رئيس
االستخبارات اإليطالي أخيرًا إلى
دمشق ملتابعة نقاش امللفات املشتركة.
وعلمت «األخبار» ،في هذا السياق ،أن
باريس تريد التعاون مع السوريني،
لكن عبر وساطة طرف ثالث «صديق
للسوريني» ،أي طهران أو أحد حلفائها،
لكن رفض هؤالء لعب ّأي دور من هذا
القبيل .وتهتم باريس بلوائح اإلرهابيني
الفرنسيني املوجودين لدى األمن
السوري وبموقوفني فرنسيني في
السجون السورية.

األولى للميدان
ّ
شددت أنقرة
على أنها ستواصل
عملياتها العسكرية
في عفرين

وم ـح ـي ـط ـه ـمــا .ويـ ـع ــود ت ــرك ـي ــز الـجـيــش
عـلــى ه ــذه الـجـبـهــة ،أي ال ـجــزء الجنوبي
الشرقي من الغوطة ،إلى أن تلك املنطقة
ت ـضــم م ـس ــاح ــات واسـ ـع ــة م ــن األراض ـ ــي
ال ــزراع ـي ــة وخــال ـيــة م ــن ك ـثــافــة عـمــرانـيــة
كبيرة ،وهو ما يتيح قضم مناطق أوسع
خ ــال الـعـمـلـيــات ،عـلــى عـكــس ال ـحــال في
غــرب الغوطة ،حيث ّ
تحد كثافة األبنية
واألن ـف ــاق مــن إمـكــانـيــة الـتـحــرك بسرعة.
وم ـ ــع اشـ ـتـ ـع ــال ت ـل ــك ال ـج ـب ـه ــات ،دخ ـلــت
فصائل الغوطة جميعهًا املـعــارك ،وذلك
ّ
رغ ــم تــرح ـيــب ك ــل م ــن «ج ـيــش اإلسـ ــام»
و«ف ـ ـي ـ ـلـ ــق ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن» بـ ـ ــإقـ ـ ــرار الـ ـه ــدن ــة.
ّ
وت ـمــك ـنــت ال ـف ـصــائــل م ــن تـ ـ ــدارك هـجــوم
ّ
الجيش ،وشــن ضغط معاكس ملنعه من
الـتـثـبـيــت ف ــي م ــواق ــع م ـت ـقــدمــة .وه ــو ما
دف ــع الـجـيــش إل ــى تـكـثـيــف اسـتـهــدافــاتــه
املــدفـعـيــة إلض ـعــاف تـحــركــات املسلحني
ّ
وش ــل خ ـطــوط إم ــداده ــم .وع ـلــى مـحــاور
غ ــرب ال ـغــوطــة ،لــم تـطــرأ تـغـيـيــرات الفتة
على خارطة السيطرة ،في وقــت يحاول
فيه املسلحون تشتيت قوة الجيش عبر
هجمات متفرقة هناك ،كانت إحداها عبر
إرسال سيارة مفخخة يقودها انتحاري
باتجاه نقاط الجيش في حي القابون،
ليل أول من أمس .غير أن عناصر الجيش
تمكنوا من تفجير السيارة قبل وصولها
إلــى هدفها املـفـتــرض .ورغ ــم أن الجيش
أوقف هجماته أمس ،في محاولة لتفادي
وقــوع ّ
أي خسائر إضافية ،فــإن مــن غير
املحتمل أن يتوقف التحرك بشكل كامل،
وسيتابع الجيش استهدافاته املدفعية
وال ـج ــوي ــة مل ــواق ــع داخ ـ ــل ال ـغ ــوط ــة .وفــي
امل ـق ــاب ــل ،اس ـت ـهــدفــت ال ـف ـصــائــل املسلحة
أحـ ـي ــاء م ــدي ـن ــة دمـ ـش ــق ب ـم ــا ي ــزي ــد عـلــى
عـشــريــن قــذيـفــة صــاروخ ـيــة ،تــركــزت في
مـنــاطــق ب ــاب تــومــا والـعـبــاسـيــن ضمن
دمـشــق ،وفــي مخيم الــوافــديــن وضاحية
األســد في محيط طريق دمشق ـ حمص
الدولي.
وفي مــوازاة تحرك الجيش في الغوطة،
أشـ ـ ـ ــارت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة،

فــي تعليقها على إق ــرار الـهــدنــة ،إلــى أن
ال ـق ــرار يستثني ال ـج ـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة
واملــرتـبـطــن بـهــا ،مــن الـهــدنــة ،موضحة
أن ــه يـجــب االس ـت ـم ــرار ف ــي م ـحــاربــة تلك
الـتـنـظـيـمــات .وأعـ ــرب ب ـيــان الـ ـ ــوزارة عن
األم ــل فــي ق ــدرة الــداعـمــن للمجموعات
املـسـلـحــة ع ـلــى «إجـ ـب ــار املـسـلـحــن على
االلتزام بوقف األعمال القتالية» .وجدد
أن ال ـج ـم ــاع ــات املـسـلـحــة
ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ّ
ف ــي ال ـغ ــوط ــة «ف ــض ــت جـمـيــع املـ ـب ــادرات
وح ــال ــت دون ف ـتــح مـ ـم ــرات إن ـســان ـيــة».
ولفتت إلــى أن مجلس األمــن أدان للمرة
األولــى ،منذ سنوات ،قصف املجموعات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة دم ـ ـ ـشـ ـ ــق .وجـ ـ ــاء
حــديــث مــوسـكــو ب ــال ـت ــوازي م ــع اتـصــال
هاتفي جمع الــرئـيــس فالديمير بوتني
وامل ـس ـت ـش ــارة األمل ــان ـي ــة أن ـج ـيــا مـيــركــل
والرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون.
وقــال املتحدث باسم الحكومة األملانية،
ش ـت ـي ـفــان زايـ ـ ـب ـ ــرت ،إن ال ـ ـقـ ــادة ال ـثــاثــة
ّ
«رحبوا» ،في محادثة هاتفية مشتركة،
بتمرير مـشــروع قــرار الهدنة باإلجماع
فــي مجلس األم ــن .وأض ــاف أن «ميركل
ومـ ـ ــاكـ ـ ــرون ط ــالـ ـب ــا ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
بممارسة أقصى قــدر مــن الضغط على
ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ،ل ـي ـن ـفــذ وق ـف ــا ف ــوري ــا
ل ـل ـغــارات ال ـجــويــة وال ـق ـتــال ف ــي الـغــوطــة
الـشــرقـيــة» .وب ـ ــدوره ،أف ــاد بـيــان أص ــدره
اإلليزيه بأن الرئيس ماكرون ّ
شدد خالل
االت ـص ــال عـلــى أن ب ــاده «س ــوف تسهر
على أال يبقى القرار الذي أصدرته األمم
املتحدة حبرًا على ورق».
ورغم الترحاب الذي لقيه قرار الهدنة من
عدد كبير من الدول واملسؤولني األممني،
ح ـ ّـي ــدت أن ـق ــرة عمليتها الـعـسـكــريــة في
ع ـفــريــن ع ــن ال ـ ـقـ ــرار ،ع ـبــر ال ـتــأك ـيــد على
اس ـت ـمــرار عملية «غ ـصــن الــزي ـتــون» في
عـفــريــن .وق ــال املـتـحــدث بــاســم الحكومة
التركية ،بكر ب ــوزداغ ،إن «هــدف عملية
ع ـفــريــن ه ــو ال ـق ـض ــاء ع ـلــى الـتـنـظـيـمــات
اإلرهــاب ـيــة واإلره ــاب ـي ــن» .وم ــن دون أن
يشير مباشرة إلــى ق ــرار مجلس األمــن،
أك ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رج ـ ـ ــب طـ ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان
أن ــه ل ــن ي ـكــون ه ـنــاك هــدنــة ف ــي العملية
العسكرية التركية ،خــال حديث له في
والية شانلي أورفــا .وتواصلت عمليات
الجيش التركي في شمال غرب عفرين،
وتمكن من السيطرة على عدد من القرى
شمال ناحية راجو ،بني منطقتي شنكال
وأده منلي ،ليكون بذلك الطريق مفتوحًا
بــن مناطق سيطرتها فــي ناحية بلبل
(شـ ـم ــال) وم ـح ـيــط م ــرك ــز نــاح ـيــة راج ــو
(شمال غرب).
(األخبار)

صالح مسلم في شباك تفاهم
أميركي ــ تركي
ال أحد يدري ما إذا كان الزعيم الكردي السوري صالح مسلم محمد قد سيق إلى كمين تركي
في براغ .تزخر أحداث ليلة العاصمة التشيكية بألغاز المؤامرة التقليدية وفرضيتها .وقد تكون
فصولها قد حيكت بين األجهزة األمنية التركية والتشيكية ،قبل أن يقرع زوار الفجر التشيكيون
باب غرفة فندق ماريوت لتكبيل ً نزيلها الذي قاد حزب «االتحاد الديمقراطي» سبعة أعوام متصلة
حزب العمال الكردستاني في سوريا حليفًا كبيرًا للواليات
بين خريفي  ٢٠١٠و ،٢٠١٧جاعال من فرع ً
المتحدة في الحرب على «داعش» ،وعامال على تأسيس مشروع كردي في شمال سوريا
وليد شرارة ــ محمد بلوط
ّ
ليس أدل على الكمني املنصوب للقائد الكردي السوري صالح
مسلم سوى قلة الساعات التي فصلت بني إيداعه زنزانة قسم
االنـتــربــول التشيكي فــي بــراغ بـنـ ًـاء على مــذكــرة اعتقال تركية،
وبني وصوله إليها للمشاركة في منتدى قسم دراســات تطوير
الشرق األوسط التابع لجامعة كاليفورنيا ،وفي سرعة االعالن
عن تقديمه إلى محكمة تشيكية في الساعات املقبلة ،واستعجال
الـتـشـيـكـيــن األت ـ ــراك نـقــل مـلـفـهــم الـقـضــائــي السـ ـت ــرداده ،لقطع
الطريق أمام أي وساطات لم ينجل منها حتى اآلن سوى نجدة
دبلوماسية فرنسية يتيمة لــم تثمر لــإفــراج عنه ،على مــا قاله
مسؤول كردي.
وبليغ أيضًا صمت األميركيني عن االعتقال ،حيث يرعون أكبر
التنصت على أوروبا والعالم في ّ
مراكز ّ
أشد دول أوروبا الشرقية
«ناتوية» ،وأكثر مراكز «سي آي إي» ازدحامًا منذ نهاية الحرب
الباردة.
وفـ ــي ان ـت ـخ ــاب ل ـي ـلــة أمـ ــس الع ـت ـقــالــه،
تـ ـس ــاؤالت ع ــن ال ـتــوق ـيــت ومـ ــن اتـخــذ
الـقــرار السياسي وأي صفقة عقدت،
حينما لم يبخل صالح مسلم لفرص
اعـتـقــالــه عـلــى أح ــد مـنــذ س ـنــوات وهــو
يجول على عواصم أوروبا ،التي تملك
هــي أيـضــا أقـســامــا مــن االن ـتــربــول لم
تستجب مع ذلك ملذكرة اعتقال تركية
ب ـت ـه ـمــة االرهـ ـ ـ ــاب صـ ـ ــدرت م ـن ــذ ع ــام
 ،٢٠١٦ثم رفعت إلى مصاف «التهديد
الوشيك» في تشرين الثاني املاضي،
قبل أن يوشحها الرئيس رجب طيب
أردوغـ ـ ــان ب ـجــائــزة مـلـيــون دوالر ملن
يــرشــد إلــى رجــل أصـبــح سجني بــراغ
أمس ،بعدما كان حرًا يقيم في فنلندا
رسميًا ،ويتنقل بني عواصم أوروبــا ويستقبله الرئيس فرانسوا
هوالند في قصر اإلليزيه في أيار من العام املاضي.
ما الذي اختلف اليوم لكي يعتقل صالح مسلم محمد؟ قد يكون
اعتقاله النتيجة األولى ملحادثات وزير الخارجية األميركي ريكس
تيلرسون مع أردوغان .املحطة التشيكية اإلجبارية لصالح مسلم
وقـعــت فيما كــان وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود جــاويــش أوغـلــو ينشر
بتصريحاته نذائر انهيار العالقات التركية األميركية.
فــي فـتــرة ليست بـبـعـيــدة ،لــم يـكــن واض ـحــا أن لـلــواليــات املتحدة
خطة محكمة في ســوريــا ،أو الئحة متبلورة من األولــويــات .فتح
ذلك الغياب بابًا مشرعًا ّ
هبت منه ريــاح قــراءات وتأويالت ذهبت
اتجاهات شتى .لكن خطاب تيلرسون أمام معهد «هدسون» في
الثامن عشر من الشهر املاضي حسم األولويات لالدارة الجديدة:
مواجهة النفوذ املتنامي إليران وروسيا في سوريا عبر التموضع
العسكري املباشر في الشرق السوري ،وإفشال مشاريع التسوية
الروسية والتقدم إلــى مذبحة متعاوني شركة «فاغنر» ورجــال
يفغيني بريغوجني امللقب بـ«طباخ بوتني» في مياه الفرات ،وإطالة
أمد الحرب إلى أن تنضج الشروط املؤاتية أميركيًا لتقسيم سوريا.
إن إنـفــاذ هــذه األولــويــات كــان يقتضي ،كما كشفت وثيقة خطة
التقسيم االميركية الـتــي نشرتها «األخ ـبــار» الخميس املــاضــي،
ً
استيعاب تركيا أوال .اعتمدت الــواليــات املتحدة فــي مشروعها
الـســوري بشكل أساسي على أكــراد حــزب االتـحــاد الديمقراطي،
الـفــرع ال ـســوري لـحــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي .أظـهــر رف ــاق صالح
مسلم فعالية كبيرة فــي الـحــرب على «داع ــش» ،تـطــورت خاللها
عــاقــة قــويــة وش ــراك ــة وت ـع ــاون ف ــي خـضــم ه ــذه ال ـح ــرب .وبــاتــت
الواليات املتحدة ترى أن األكــراد هم الجسم الرديف الوحيد الذي
يمكن االعتماد عليه في سوريا .جاء التوسع الجغرافي الكردي
في قلب الجزيرة السورية النفطية والطاقوية والزراعية في دير
ال ــزور والــرقــة والحسكة على امـتــداد أكـثــر مــن  ٥٠ألــف كيلومتر
مربع ،ليمهد ملشروع مكتمل العناصر تجعل منه كيانًا سياسيًا
ً
قابال للحياة اقتصاديًا ،وهو ما يثير مخاوف تركيا أن يتحول
ثان .لم تكن الواليات املتحدة على
الشمال السوري إلى جبل قنديل ٍ
عجلة من أمرها لتبديد املخاوف التركية ،خصوصًا أنها جاءت
على خلفية محاولة االنقالب التي تورطت فيها عبر الداعية فتح
الله غولن ،وكانت الواليات املتحدة غاضبة من التقارب مع روسيا

وصفقة «اس  ،»٤٠٠ومشروع خطوط غاز السيل التركي.
يقول مصدر غربي إن اعتقال صالح مسلم منطقي ،خصوصًا
بعد بــروز ديناميات جــديــدة داخــل اإلدارة األميركية ّ
تحث على
تقديم تنازالت لتركيا واستيعابها وتفادي ذهاب زعيمة الجناح
الجنوبي لحلف شمال األطلسي بعيدًا في التقارب مع الروس في
لحظة تصعيد ومواجهة معهم .انعكس ذلك في زيارة تيلرسون
األخيرة إلى أنقرة ،وتبلور اتجاه في أوساط «البنتاغون» للتركيز
على العدو الرئيسي في سوريا مع الذهاب نحو مواجهة أكبر مع
روسيا وإيران والجيش السوري .يضيف املصدر لـ«األخبار» أن
«زيارة تيلرسون أدت إلى تفاهمات أولية تركية أميركية ،ضمنت
هذه املرة لألتراك تلبية مطالبهم في أمن الحدود مع سوريا».
وم ــن أج ــل اسـتـعــادة األتـ ــراك ،تـعـ ّـهــد األمـيــركـيــون بتعديل اإلط ــار
السياسي والعسكري الذي يهمني فيه األكراد على «قوات سوريا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ،ع ـبــر تـنـفـيــذ ه ـنــدســة جــديــدة
ستؤدي في النهاية إلــى تذويب الغلبة الكردية
فــي ه ــذه ال ـقــوات ملصلحة املــزيــد مــن التعريب.
الخطوة األولى التي تعهد تيلرسون بتنفيذها،
على ما يقوله املصدر الغربي ،هي إخراج القوات
الكردية من منبج ،واستبدالها بقوة مشتركة
عربية أميركية ،تتشكل من أكثر من ألف مقاتل
يـتـبـعــون لــ«مـجـلــس مـنـبــج ال ـع ـس ـكــري» ،و٢٠٠
جندي من الـقــوات الخاصة األميركية يعملون
انطالقًا من قاعدة كوباني (عني العرب) .تندرج
خطوة منبج في مشروع أميركي أكبر وأوسع
تــم الـتـفــاهــم عليه مــع األتـ ــراك ،واألكـ ــراد أيـضــا،
عبر إعــادة هيكلة سياسية وعسكرية للقوات
الكردية ،وللبنيان السياسي واالداري للفيدرالية
الكردية في الشمال السوري .وتتصدى الواليات
املتحدة في عملية إعادة الهيكلة إلى تعريب العسكر في دير الزور
والرقة ،ملأزق مزمن ،حيث ال وجود لكوادر عربية وازنة أو لقيادات
سياسية أو عسكرية يعتمد عليها ،باستثناء مشاركتها عداءها
الــواســع للجيش ال ـســوري ،إذ إن كثيرًا منها قــادم مــن «داع ــش»،
واملجموعات «الجهادية» أو بقايا «الجيش الحر» .لكنها ال تملك
خبرة األكراد الطويلة في القتال واإلدارة ،وهو ما تعتقد واشنطن
أن بامكانها تصحيحه من خالل تخصيصها ،من جهة ،ألكبر
مــوازنــة عسكرية لها فــي شــرق ال ـفــرات تبلغ  ٤٠٠مليون دوالر
لـتــدريــب  ٣٠أل ــف عــربــي ينتمون ال ــى عـشــائــر الـعـفــادلــة والـبـقــارة
والعقيدات والبوشعبان والـجـبــور ،واإلبـقــاء على ألــف جندي من
الـقــوات الخاصة شــرق الـفــرات ،واسـتـخــدام مطار الطبقة كقاعدة
إضافية إلى جانب قاعدة الرميالن من أجل تحقيق هذا التوازن
«العربي األميركي» مع األكراد.
يمحو اعتقال صالح مسلم صلة النسب األميركية مع حزب العمال
الكردستاني لطمأنة االتــراك .ويبدو األمــر أسهل من املاضي ،إذ
فقد االتـحــاد الديمقراطي أهميته تدريجيًا منذ أن تشعبت بنى
اإلدارة الــذاتـيــة فــي الشمال الـســوري فــي مـئــات املجالس املحلية،
وتــوسـعــت معها أيـضــا جغرافيا الـقـيــادات العسكرية واالجـهــزة
االمنية ،في «وحدات حماية الشعب» الكردية التي يقودها سيبان
حـمــو ،أو «كــوبــانــي م ـظ ـلــوم» ،رج ــل «ق ــوات ســوريــا الديمقراطية
القوي» ...البديل الكردي يبدو جاهزًا.
ويلفت مصدر غربي إلى ّأن مصير «حزب االتحاد الديمقراطي»
قــد حـســم ،وك ــان تيلرسون قــد أبـلــغ األت ــراك أن األك ــراد يتجهون
إلـ ــى طـ ـ ّـي ص ـف ـحــة «بـ ــي ي ــي دي  ،»PYDواالع ـ ـ ــان ع ــن «ح ــزب
سوريا املستقبل» ،في سورنة كاملة في األسابيع املقبلة .تعهد
األميركيون بتسريع بناء شراكة عربية وازنة في دير الزور والرقة
ومنبج ،وهي صيغة تقطع مع املرجعيات األوجالنية (نسبة إلى
عبدالله أوجالن) املقلقة على املقلب التركي .تنطوي هذه التسمية
على ربــط نهائي بـمـشــروع فـيــدرالــي لـســوريــا يمكن ألمـيــركــا أن
«تبيعه» لألتراك من براغ التي تدرس تسليم صالح مسلم من دون
أي اعتراض من واشنطن ...حتى اآلن.
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ّ
«حج» خليجي إلى البيت األبيض« :تبويس لحى» ببركة
الفترة
يستضيف الرئيس دونالد ترامب في ً
القصيرة المقبلة ،الزعماء الخليجيين كال
على حدة ،في محاولة لتعبيد الطريق
أمام القمة األميركية  -الخليجية التي
يفترض أن تنعقد الربيع المقبل .محاولة ال
يبدو أنها ستؤدي ،حتى في حال نجاحها،
إلى حسم الخالف وانطواء صفحته ،بالنظر
إلى التركيز األميركي على بعد واحد ال يخلو
من الزيف ،واستمرار التناوش بين «األشقاء»
على الجبهات كافة
يـسـتـعــد زعـ ـم ــاء ال ـخ ـل ـيــج ل ــ«ال ـح ـ ّـج»
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة،
تـ ـب ــاع ــا ،ف ـ ــي شـ ـ ـه ـ ـ َـري آذار /م ـ ــارس
ونـيـســان /أبــريــل املقبلني ،للتباحث
فــي إمكانية انعقاد القمة األميركية
 ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ال ـت ــي أض ـح ــت تـقـلـيـدًاس ـن ــوي ــا ،م ـنــذ ان ـع ـق ــاد أول ل ـق ــاء من
هــذا الـنــوع فــي منتجع كــامــب ديفيد
الــرئــاســي األمـيــركــي عــام  ،2015إبــان
عهد الرئيس السابق ،بــاراك أوباما.

تواصل دول المقاطعة
محاولتها إيجاد بديل سياسي
لـ«نظام الحمدين»
وفيما ال يزال من غير الواضح ما إذا
كانت تلك املباحثات املرتقبة ستسفر
عــن انعقاد القمة بنسختها الرابعة
بعد القمة األخيرة التي انعقدت في
ال ـعــاص ـمــة ال ـس ـع ــودي ــة ال ــري ــاض في
ً
أيـ ـ ــار /م ــاي ــو امل ــاض ــي ،ي ـب ــدو أن كــا
مــن طرفي األزم ــة الخليجية يستعد
لتجميع أكـبــر عــدد ممكن مــن أوراق
ال ـ ـقـ ــوة فـ ــي ج ـع ـب ـت ــه ،والـ ـت ــوج ــه بـهــا
ً
إلــى البيت األب ـيــض ،أم ــا فــي تعزيز
مـحــاوالتــه اجـتــذاب الحبل األميركي

ُ
إل ــى جــان ـبــه ،ف ــي وق ــت ال ت ـظ ـهــر فيه
واش ـن ـطــن عــزمــا عـلــى حـســم الـخــاف
لصالح أي من حلفائها.
وفـ ـق ــا ل ـل ـم ـع ـلــومــات الـ ـت ــي أدلـ ـ ــى بـهــا
م ـ ـسـ ــؤولـ ــون أمـ ـي ــركـ ـي ــون كـ ـب ــار قـبــل
يومني ،فإن أول الواصلني إلى ضيافة
الرئيس دونالد ترامب سيكون ولي
العهد السعودي ،محمد بن سلمان،
مـنـتـصــف آذار ،يـلـيــه ول ــي ع ـهــد أبــو
ظبي ،محمد بن زايد ،بعد يومني ،ثم
يتبعهما أمـيــر قـطــر ،تميم بــن حمد
آل ث ــان ــي ،ف ــي ن ـي ـســان .ل ـق ــاءات تــأمــل
الواليات املتحدة ،بحسب ما ذكر أحد
املسؤولني املشار إليهم ،أن تسفر عن
«ح ــل ال ـخــاف قـبــل الـقـمــة» املـفـتــرض
انعقادها في واشنطن أواخر الربيع،
«للسماح بتركيز أكبر على الشؤون
االستراتيجية األخ ــرى مثل إي ــران».
هذا الهدف يكاد التشديد عليه يكون
جامعًا لكل التصريحات األميركية
بـشــأن األزم ــة الخليجية ،الـتــي يبدو
أن رؤيــة وزارت ــي الخارجية والــدفــاع
لحيثياتها وكـيـفـيــة الـتـعــامــل معها
تركت تأثيرها على البيت األبيض،
ً
الـ ــذي ب ــات «أك ـث ــر اعـ ـت ــداال وت ــوازن ــا»
فــي إدارة ال ـخــاف ،بـعــدمــا أظـهــر في
بداياته انحيازًا واضحًا ضد قطر.
ِ
ه ــل يـعـنــي ذل ــك أن اإلدارة األمـيــركـيــة
ستنجح في ّ
لم شمل حلفائها؟ يوحي
الـتــركـيــز ال ــدائ ــم عـلــى مـلــف «مـكــافـحــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» دون س ـ ـ ـ ـ ــواه ،وت ـش ـج ـي ــع
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ق ـطــر ع ـلــى ات ـخــاذ
خطوات «أكثر تقدمًا» في هذا املجال،
وم ـك ــاف ــأت ـه ــا إيـ ــاهـ ــا ع ـل ــى «الـ ـط ــاع ــة»
بسلسلة اتفاقيات تم توقيعها خالل
«الـ ـح ــوار االس ـتــرات ـي ـجــي األم ـي ــرك ــي -
ال ـق ـطــري» ال ــذي انـعـقــد أواخـ ــر كــانــون
الثاني /يناير املاضي ،بــأن واشنطن
قد تنجح في جمع القادة الخليجيني
تـحــت ه ــذه الــاف ـتــة ،ب ـغــرض ال ـخــروج
ب ـم ـش ـه ــد «ت ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــي» عـ ـل ــى «ت ـع ــزي ــز
فاعليتنا على الكثير مــن الجبهات»
(على حد تعبير وزير الدفاع جيمس
مــاتـيــس) ،وهــو مشهد بإمكان أي من

أظهر دونالد ترامب ،في بدايات األزمة ،انحيازًا واضحًا ضد قطر (أ ف ب)

ُ ّ
طرفي األزمة ادعاؤه انتصارًا له .تعزز
االحتمال املتقدم التصريحات األخيرة
ال ـص ــادرة عــن املـســؤولــن الخليجيني
والـتــي يتقدمها اثـنــان :أولهما لوزير
ال ـخــارج ـيــة ال ـق ـط ــري ،مـحـمــد ب ــن عبد
الرحمن آل ثــانــي ،أعـلــن فيه استعداد
بــاده للمشاركة فــي القمة األميركية
 الخليجية ،معربًا عــن اعـتـقــاده بأن«ال ـ ــوض ـ ــع س ـي ـك ــون ت ـح ــت ال ـس ـي ـطــرة
ف ــي ال ـن ـهــايــة» ،م ـش ــددًا عـلــى أن «قـطــر
ال تــدخــر جـهـدًا فــي مكافحة اإلره ــاب،
ويمكن لجميع الدول أن تفعل املزيد».
وث ــان ـي ـه ـم ــا ل ــوزي ــر الـ ــدولـ ــة ل ـل ـشــؤون
ال ـخــارج ـيــة اإلم ــارات ــي ،أن ــور قــرقــاش،
ال ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـب ــر ،ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،أن «ل ـ ــدول

املقاطعة الفضل في التنازالت القطرية
لواشنطن في ملف تمويل اإلره ــاب»،
م ــؤك ـدًا أن تـلــك الـ ــدول «سـتـسـتـمــر في
ضـغـطـهــا لـتـكـســب تـ ـن ــازالت إضــافـيــة
ضد التطرف واإلرهاب ،حتى وإن جاء
الحصاد عبر عواصم أخرى».
لكن هــذا الستار ال ــذي يتلطى خلفه
جـمـيــع امل ـع ـن ـيــن ب ــاألزم ــة ،ال يخفي
حـقـيـقــة أن ل ـل ـخــاف ب ــن «األشـ ـق ــاء»
الخليجيني أب ـعــادًا سياسية أخــرى،
قــد ال تـكــون اإلدارة األمـيــركـيــة راهنًا
م ـع ـن ـيــة ب ــال ـع ـم ــل ع ـل ــى م ـعــال ـج ـت ـهــا،
ً
ف ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ــن أن إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ت ــوص ــل
ً
الــوس ـطــاء املـحـلـيــن (ال ـكــويــت مـثــا)
إل ــى تـســويــة بـشــأنـهــا ت ـبــدو ضعيفة

أك ـث ــر م ــن أي وقـ ــت م ـض ــى .م ــن هـنــا،
فــإن احتمال تحقق مصالحة بينية
مماثلة ملا شهده عام  2014عقب أزمة
س ـحــب ال ـس ـف ــراء يـبـقــى ف ــي مـسـتــوى
الـهـشــاشــة أق ـلــه عـلــى امل ــدى املـنـظــور،
لـتـتـقــدم اح ـت ـمــاالت أخ ــرى (لـيــس من
بينها التصعيد العسكري) ،فحواها
اسـتـمــرار دول املقاطعة فــي محاولة
تقويض النظام القطري مع ادعائها
خـ ــاف ذلـ ــك ف ــي ال ـع ـل ــن ،وإص ــراره ــا
ع ـلــى هــامـشـيــة «ال ـق ـض ـيــة الـقـطــريــة»
(قـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي،
عــادل الجبير ،األسـبــوع املــاضــي ،في
بــروك ـســل ،إن «ق ـطــر قـضـيــة صغيرة
أم ــام امل ـل ـفــات ال ـهــامــة ف ــي املـنـطـقــة»)،

األردن

تعديالت «ما بعد األزمة» :مكتب الملك والحكومة ورئاسة األمن
عمان ــ األخبار
ب ـعــد م ـ ــرور  21ش ـه ـرًا م ــن واليـ ـت ــه ،أج ـ ــرى رئـيــس
الوزراء األردني ،هاني امللقي ،التعديل السادس على
حكومته التي اجتازت امتحان الثقة قبل أيام ،بنسبة
وصلت إلــى  %55ممن حـضــروا جلسة التصويت
في مجلس الـنــواب ،فيما وافــق امللك عبد ّالله الثاني
على هذا التعديل يوم أمس ،علمًا بأنه تسلم التقرير
السنوي ألعمال الحكومة في ال ــ 2017بداية شباط
الـجــاري .التعديل الــذي كــان متوقعًا منذ مــدة شمل
 9وزارات ،لـكــن بقيت الـخــارجـيــة بـعـيــدة عــن دائ ــرة
التغيير ،ما يعني أن سياسة النظام وما يرتبط بها
مــن تحالفات إقليمية ودولـيــة ستبقى على مــا هي
عليه ،وال سيما مــع ع ــودة الـعــاقــات الديبلوماسية
مــع إســرائ ـيــل وح ـصــول املـمـلـكــة عـلــى حصتها من
املـســاعــدات األميركية قبل أقــل مــن أسبوعني ،وهي
من املساعدات األسخى التي تقدمها واشنطن إلى
حلفائها ،ووصلت إلى ستة مليارات دوالر على مدى
خمس سنوات.
رغم أن التعديل سلوك روتيني ،فإنه يعني أن األزمات
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــي ع ـص ـفــت بــامل ـم ـل ـكــة ،وخ ـصــوصــا
اإلعــان األميركي بأن القدس «عاصمة إلسرائيل»،
و«حــادثــة الـسـفــارة» اإلسرائيلية ،ســارت كلها نحو
مربع االستقرار ،وهي السمة الدائمة للديبلوماسية
األردنية ،مع العلم بأن امللك تولى ملف القدس بنفسه
ال الحكومة ،كما جــرت الـعــادة ،وأج ــرى عــدة لقاءات
وزيارات دولية برفقة وزير الخارجية أيمن الصفدي.
لكن مــاذا يعني هــذا التعديل على الصعيد الداخلي

فــي ظــل األزمـ ــة االقـتـصــاديــة واس ـت ـمــرار اإلجـ ــراءات
الحكومية القاسية؟ لعل من أهم التعديالت ما طاول
حقيبة الداخلية ،والوزير الجديد هو سمير املبيضني
اآلتي من الوزارة نفسها ،علمًا بأنه كان قد ّ
تدرج من
محافظ العاصمة عمان عام  2009إلى منصب أمني
عام الداخلية عام  ،2014وقبل شهرين جاء تعيينه
فــي مجلس مفوضي الهيئة املستقلة لالنتخابات.
وتــرافــق هــذا التغيير فــي حقيبة الداخلية مــع تعيني
مــديــر جــديــد لــأمــن الـعــام ،علمًا بــأن امللقي كــان قد
ً
قال إن اململكة شهدت خالل املدة األخيرة خلال في
املنظومة األمنية ،نظرًا إلى تكرار حوادث السطو منذ
بداية العام الجاري.
ال ـن ـق ـطــة األبـ ـ ــرز ف ــي ت ـعــديــل امل ـل ـقــي تـعـيـيـنــه نــائـبــن
ل ــه ،أحــده ـمــا ان ـت ـقــل م ــن رئ ــاس ــة مـكـتــب امل ـل ــك ،وهــو
جعفر حـ ّـســان ،كـمــا سـيـكــون وزي ــر دول ــة للشؤون
االقتصادية ،والنائب اآلخر هو جمال الصرايرة الذي
سيكون أيضًا وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء .أما
األولّ ،
حسان ،فكان وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي
الحراك
فــي الحكومات الخمس التي تعاقبت قبيل
ّ
األردنــي وأثناءه ،في كانون الثاني  ،2011وقد تقلد
منصب محافظ األردن في البنك الدولي وبنك التنمية
اإلسالمي وبنك اإلعمار األوروبــي ،إلى أن انتقل إلى
مكتب امللك عام  .2014وكان حسان قد بدأ سيرته
ضمن البعثة األردنية الدائمة لدى األمم املتحدة في
جنيف ،وكان قائمًا بأعمال السفير ونائبًا للسفير
األردنــي في واشنطن ،أي إنه عاصر مــروان املعشر
واشنطن.
عندما كان األخير سفيرًا في
ّ
أمــا ال ـصــرايــرة ،فهو ابــن الــدولــة ،وتـســلــم عــدة مــرات

حـقـيـبــة ال ـبــريــد واالتـ ـص ــاالت بــاإلضــافــة إل ــى وزارة
النقل ،وعــاصــر امللكني حسني وعبد الـلــه ،كما كان
نائبًا فــي أول انتخابات برملانية بعد رفــع األحكام
العرفية عــام  .1989والـصــرايــرة هــو رئيس مجلس
إدارة شركة «البوتاس العربية» ،وممثل وزارة املالية
ه ـنــاك ،وق ــد ج ــاء تعيينه بـهــذه الـصـفــة مـنــذ نيسان
 ّ ،2017لـكــن ه ــذا التعيني يستحضر صفقة الـغــاز
التي وقعتها «البوتاس» و«البرومني» الستيراد الغاز
من إسرائيل ملدة  15سنة مقابل  771مليون دوالر.
و ّك ــان اس ــم ال ـصــرايــرة قــد ورد قـبــل ع ــدة أي ــام حني
وقع مع القوات املسلحة مذكرة تفاهم لتمويل شراء
كــامــل مـعــدات وأج ـهــزة مصنع فــاتــر تـعــود ملكيته

ّ
الموسعة
تغطي صالحيات الملك
في  2016على دور الحكومة
إلى الجيش ،علمًا بأن «البوتاس» عضو في مجلس
إدارة هذا املصنع الذي يخضع اآلن للتصفية ،على أن
يستفاد من مبنى املصنع وبنيته التحتية في منطقة
غــور الـصــافــيُ .
وسـبـقــت هــذه املــذكــرة باتفاقية بني
«الـبــوتــاس» والجيش لحماية بعض املنشآت املهمة
التي تمت خصخصتها في بداية األلفني لقاء مبلغ
زهيد مقارنة مع األربــاح التي تم تحقيقها بعد ذلك
بعام.
في جملة التعديالت ،جاء سمير مراد وزيرًا للعمل،
وهو رجل أعمال وشغل مناصب رفيعة ،كما سبق
أن تسلم الحقيبة نفسها في حكومة سمير الرفاعي

التي أقالها امللك بفعل الضغط الشعبي بعيد انطالق
ال ـحــراك األردنـ ــي ،كــذلــك شغل م ــراد رئــاســة مجلس
إدارة شــركــة تــوزيــع الـكـهــربــاء األردنـ ـي ــة ،عـلـمــا بــأن
كامل أعضاء مجلس اإلدارة هم ممثلون عن شركة
كهرباء اململكة السـتـثـمــارات الـطــاقــة ،وهــي مملوكة
بــال ـكــامــل ملــؤس ـســة ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي .وبينما
شمل التعديل  5وزارات أخــرى هــي :املـيــاه ،والبيئة،
ُواألوقاف ،والشباب ،ووزير الدولة للشؤون القانونية،
أعلن أن رئيس الــوزراء سيخضع لعالج مكثف بعد
تشخيص ورم سرطاني لديه ،ما سيعني أن الدور
األكبر سيكون لنائبيه في املرحلة املقبلة.
وتخضع إعــادة تشكيل الحكومة في األردن عادة
العـتـبــارات عــدة تلفها نقاشات مطولة حــولــه ،لكن
خيارات التعديل تكون غالبًا محصورة بأشخاص
لديهم باع في العمل االقتصادي والسياسي ومن
املوالني للنظام حصرًا ،وذلك بعد توسيع صالحيات
امللك وفق التعديالت الدستورية عام  ،2016إذ ينص
الـتـعــديــل عـلــى مـمــارســة املـلــك صــاحـيــات متعددة
«منفردًا» ،منها تعيني ولي العهد ونائب امللك ورئيس
وأعضاء مجلس األعيان ورئيس وأعضاء املحكمة
الدستورية ،وقائد الجيش ،ومدير املخابرات ،ومدير
ال ـ ــدرك ،م ــن دون تــوقـيــع رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ومجلس
الــوزراء .مع ذلــك ،ما زالــت اإلصالحات املطلوبة من
الحكومة الستمرار برنامج اإلصــاح االقتصادي
بــال ـشــراكــة م ــع ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي مـسـتـمــرة،
والتشكيلة الجديدة مطالبة باملزيد من اإلج ــراءات
الصعبة ،فيما ال يمكن ّ
التنبؤ بكيف ومتى سيكون
االنفجار الشعبي رفضًا للنهج االقتصادي الجاري.
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ترامب؟
وم ـحــاول ـت ـهــا ت ـكــريــس هـ ــذا الــوضــع
وإرســاء تطبيع إقليمي ودولي معه،
وفي املقابل مواصلة قطر مساعيها
إلى كسر تلك املحاوالت عبر تمسكها
بخوض الحرب اإلعالمية والدعائية
والدبلوماسية إلى منتهاها.
مــا يـ ّ
ـدعــم االح ـت ـمــاالت املـتـقــدمــة عــدة
مؤشرات صــادرة من كال املعسكرين
لـعــل أهـ ّـمـهــا اث ـنــان :األول أن عــواصــم
املـقــاطـعــة ع ــاودت مـحــاوالتـهــا إنـتــاج
بــديــل سـيــاســي ل ــ«ن ـظــام الـحـمــديــن»،
بعد فشل تجربتها األولى مع الشيخ
ع ـب ــد الـ ـل ــه ب ــن ع ـل ــي آل ث ــان ــي ،ال ــذي
انتهى بــه مـســار التعويم «الـبــائــس»
إل ــى ظ ـه ــوره مـحـتـجـزًا ف ــي أب ــو ظبي
وم ـم ـنــوعــا م ــن ال ـح ــرك ــة .ومـ ــا جــديــد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات عـ ـل ــى ه ــذا
الصعيد إال استضافتهما لشخص
ـان م ــن ال ـعــائ ـلــة ال ـق ـطــريــة الـحــاكـمــة
ثـ ـ ٍ
ي ــدع ــى س ـل ـطــان ب ــن سـحـيــم آل ثــانــي
(ابن شقيق أمير قطر السابق ،خليفة
بن حمد آل ثاني) ،كان أول من التقاه
 علنًا  -املـلــك الـسـعــودي ،سلمان بنعـبــد الـعــزيــز ،خ ــال الـحـفــل الختامي
لــ«مـهــرجــان املـلــك عـبــد الـعــزيــز لإلبل
 ،»2018قبل أن يحضر جنبًا إلى جنبه
اف ـت ـتــاح «م ـهــرجــان ال ـج ـنــادريــة ،»32
ليتوجه عقب ذلك إلى البحرين حيث
التقى ملكها ،حمد بن عيسى ،ومنها
إلى اإلمارات حيث اجتمع بولي عهد
أب ــو ظ ـبــي ،مـحـمــد بــن زاي ــد (تــداولــت
ً
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـق ـطــريــة تـسـجـيــا
منسوبًا لوالدة سلطانّ ،
تحرض فيه
أحــد األش ـخــاص على االنـضـمــام إلى
نجلها في تدبير انقالب على الحكم).
وع ـلــى الـضـفــة املـقــابـلــة ،ب ــرزت دعــوة
أمير قطر ،خــال «مؤتمر ميونيخ»،
إلى «اتفاقية أمنية جامعة في الشرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط» ،وه ـ ــو مـ ــا رأت ف ـي ــه دول
املـقــاطـعــة «دع ــوة مــن الع ــب ث ــان ــوي...
ومـشــروعــا مـضــادًا السـتـعــادة العرب
لـفـضــائـهــم ،ومـتـنــاقـضــا م ــع الـتــوجــه
األميركي اتجاه طهران».
(األخبار)

روسيا ترفض إدانة إيران في مجلس األمن

ّ
تقدم «أنصار الله» يربك حسابات «التحالف»
ّ
يصوت مجلس األمن
الدولي ،اليوم ،على مشروع
قرار لتمديد العقوبات األممية
المفروضة على اليمن ،بعد
مفاوضات ماراثونية اعترضت
فيها روسيا جهودًا بريطانية
إلدانة إيران .يأتي ذلك في
وقت تواصل فيه «أنصار
تقدمها شرقي صنعاء،
ُالله» ً
قتربة من معسكر فرضة
م ِ
ّ
ُ
نهم ،الذي يعد المعقل
الرئيس لقوات «التحالف»
على هذه الجبهة
في وقت يواصل فيه الجيش واللجان
الشعبية تقدمهما على أكثر من جبهة،
ُم ـن ـتـ ِـز َعــن مــواقــع إضــافـيــة مــن ال ـقــوات
املوالية للرئيس املنتهية واليته ،عبد
رب ــه مـنـصــور ه ـ ــادي ،يـحـتــدم الـنـشــاط
الـتـفــاوضــي فــي مجلس األم ــن الــدولــي
ق ـب ـي ــل ت ـص ــوي ــت م ــرت ـق ــب ال ـ ـيـ ــوم عـلــى
تـ ـج ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــوب ــات امل ـ ـفـ ــروضـ ــة عـلــى
ـاول الـ ــدول الغربية
الـيـمــن .وفـيـمــا ت ـح ـ ِ
ج ـ ـ ّـر امل ـج ـل ــس إل ـ ــى إدانـ ـ ـ ــة إيـ ـ ـ ــران عـلــى
خلفية اتهامات موجهة إليها بالتورط
ف ــي إي ـص ــال ص ــواري ــخ بــالـيـسـتـيــة إلــى
الـيـمــن ،تسعى روس ـيــا فــي إف ـشــال تلك
املـ ـح ــاوالت ع ــن طــريــق تـقــديــم مـشــروع
بــديــل ال يغاير مــا تــم التصويت عليه
ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي .ومـ ـ ــا بـ ــن ال ـف ــري ـق ــن،
تجتهد الــدبـلــومــاسـيــة الخليجية في
إضافة أسماء أخرى إلى قائمة األفراد
والكيانات املفروضة عليهم العقوبات،
وسحب أسماء آخرين.
طـبـقــا آلخـ ــر امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن م ـشــروع
الـ ـق ــرار األول ،الـ ــذي أع ــدت ــه بــريـطــانـيــا

بالتشاور مع الواليات املتحدة وفرنسا،
ال يكتفي بتمديد العقوبات املفروضة
على اليمن لعام إضافي ،إنما يتضمن،
ك ــذل ــك ،ات ـهــامــا إليـ ــران ب ــ«ع ــدم االل ـت ــزام
ً
بناء على ما ورد
بــالـقــرارات األممية»،
فــي التقرير األخـيــر للخبراء األمميني
وال ــذي تـحـ ّـدث عــن أن «أسلحة إيرانية
املـنـشــأ ت ـبـ ّـن وج ــوده ــا فــي الـيـمــن بعد
تطبيق الحظر على األسـلـحــة» .وعلى
الرغم من أن الخبراء أقروا بعجزهم عن
تحديد الطرف ُامل ِّ
صدر لتلك األسلحة،
إال أن امل ـشــروع البريطاني يــذهــب إلى
الـتـلــويــح ب ــ«ات ـخــاذ إجـ ـ ــراءات إضــافـيــة
لـلـتـعــامــل م ــع ه ــذه االن ـت ـه ــاك ــات» ،على
اعتبار أن «أي نشاط مرتبط باستخدام
الصواريخ الباليستية في اليمن» ُي ّ
عد
م ـس ـتــوفــي امل ـع ــاي ـي ــر لـ ـف ــرض ع ـقــوبــات
أممية.
تـلــويــح ســرعــان مــا ب ــادرت روس ـيــا في
إعــان رفضها لــه ،مـشــددة ،على لسان
م ـنــدوب ـهــا ال ــدائ ــم ل ــدى األمـ ــم امل ـت ـحــدة،
ف ــاس ـي ـل ــي ن ـي ـب ـي ـن ــزي ــا ،عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
التركيز على تجديد التفويض املمنوح
ملــراقـبــي تطبيق الـعـقــوبــات فــي اليمن،
ً
بــدال من إدانــة إيــران .وفي ظل توقعات
ب ــأن تعمد إل ــى اسـتـخــدام حــق النقض
(ال ـف ـي ـت ــو) ض ــد املـ ـش ــروع ال ـبــري ـطــانــي،
َ
فـ ــي حـ ـ ــال َسـ ــلـ ــك األخ ـ ـيـ ــر ط ــريـ ـق ــه إل ــى
ج ـل ـس ــة م ـف ـت ــوح ــة فـ ــي م ـج ـل ــس األم ـ ــن،
تقدمت روسيا ،السبت ،بمشروع قرار
بــديــل يقتصر عـلــى تـمــديــد الـعـقــوبــات
امل ـف ــروض ــة ع ـلــى ال ـي ـمــن ح ـتــى ش ـبــاط/
فبراير  ،2019من دون اإلشــارة إلــى أي
تحرك محتمل ضد طهران ،بالنظر إلى
أن موسكو ال تــرى في التقرير األممي
«أدلة قاطعة» يمكنها تبرير تحرك من
هذا النوع.
ف ـ ــي خـ ـض ــم ذلـ ـ ـ ــك ،وف ـ ـ ــي ح ـ ــن ت ـك ـث ـفــت
امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات ل ـ ـيـ ــل األحـ ـ ـ ـ ــد  -اإلث ـ ـنـ ــن
العتماد مشروع قرار موحد ،تسارعت
املؤشرات إلى جهود تبذلها السعودية
واإلم ــارات في األروقــة األممية إلحداث

معسكر فرضة
نهم الذي تسيطر
عليه قوات هادي
ُم ّ
هدد بالسقوط

تبدالت في قائمة األشخاص املعنيني
بالعقوبات .وطبقًا ملا أوردتــه صحيفة
«عكاظ» السعودية ،أمس ،فمن املرجح
أن يتضمن الـقــرار الجديد اســم رئيس
«ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـي ــا» ،ال ـتــاب ـعــة
لــ«أنـصــار الـلــه» ،محمد علي الحوثي،
جنبًا إلى جنب قائد الحركة ،عبد امللك
الحوثي ،والقائدين العسكريني فيها،
عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى
الحكيم (الذين أدرجــت أسماؤهم على
الـقــائـمــة عــامــي  2014و .)2016وإذ لم
تشر الصحيفة ،صــراحــة ،إلــى إمكانية
رف ـ ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات ع ـ ــن نـ ـج ــل ال ــرئ ـي ــس
الـســابــق ،أحـمــد عـلــي عـبــد الـلــه صــالــح،
إال أنـ ـه ــا ن ـق ـلــت ع ـم ــا س ـم ـتــه «مـ ـص ــدرًا
ً
م ـســؤوال فــي الـحـكــومــة اليمنية» قوله
إن «مـطـلــب امل ــوال ــن لـلــرئـيــس الـســابــق
بــإل ـغــاء ال ـع ـقــوبــات ع ــن نـجـلــه أح ـمــد ال
عالقة لــه بالسلطات الشرعية» فــي ما
ب ــدا اس ـت ـبــاقــا ألي اعـ ـت ــراض «شــرعــي»
عـلــى اسـتـبـعــاد أح ـمــد عـلــي م ــن الئـحــة
املشمولني بالعقوبات.
ـواز ،وفيما كــانــت الــريــاض
على خــط م ـ ٍ
وأبـ ـ ــو ظ ـب ــي ت ـج ـت ـه ــدان ف ــي اس ـت ـك ـمــال
متطلبات خطتهما العسكرية الجديدة
تحرز
ضد «أنصار الله» ،كانت
األخيرة ِّ ً
ضعفة
مزيدًا من التقدم على األرضُ ،م
آمال قيادة «التحالف» في كسر جمود
الجبهات االستراتيجية خصوصًا في
محيط صـنـعــاء .وي ــوم أم ــس ،استعاد

مقاتلو الجيش واللجان السيطرة على
سلسلة جـبــال ي ــام االسـتــراتـيـجـيــة في
مديرية نهم ،شرقي صنعاء ،بعد أيام
قليلة من سيطرتهم على مواقع عديدة
جنوبي املديد ،مركز املديرية ،ما يعني
أن معسكر فرضة نهم الذي تتمركز فيه
التشكيالت املوالية لـ«التحالف» بات
م ـه ــددًا بــالـسـقــوط ه ــو اآلخ ـ ــر .وأفـ ــادت
م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة ب ــأن قـ ــوات الـجـيــش
وال ـ ـل ـ ـجـ ــان ت ـ ــواص ـ ـ ًـل تـ ـق ــدمـ ـه ــا ش ــرق ــي
ُ
قتربة مــن مفرق مــأرب -
فرضة نهم ،م ِ
ال ـجــوف ،فــي ظــل «انـهـيــار مـتـســارع في
صـفــوف ال ـقــوات املــوالـيــة ل ـهــادي» .كما
أفادت املصادر بمقتل قائد لواء «حفظ
الـســام» ،التابع لـقــوات هــادي ،العميد
بكيل ظـفــر ،خــال املــواجـهــات فــي جبل
ن ـخــش ف ــي ج ـب ـهــة امل ـي ـم ـنــةُ ،م ـت ـحـ ِّـدثــة،
ك ــذل ــك ،ع ــن «وق ـ ـ ــوع ق ــائ ــد ج ـب ـهــة ي ــام،
الـعـمـيــد أح ـم ــد ال ـش ـه ــاري ،وال ـع ـشــرات
من الضباط والجنود التابعني له ،في
األسر».
ً
ش ـ ـمـ ــاال ،أط ـل ـق ــت ال ـ ـقـ ــوة ال ـص ــاروخ ـي ــة
واملـ ــدف ـ ـع ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وال ـ ـل ـ ـجـ ــان
صاروخًا من نوع «زلزال  »2وعددًا من
قــذائــف املــدفـعـيــة عـلــى تـجـ ّـمــع للجنود
السعوديني في رقابة سقام في منطقة
نـ ـ ـج ـ ــران ،فـ ــي وقـ ـ ــت شـ ــن فـ ـي ــه م ـقــات ـلــو
«أنـصــار الـلــه» هجمات «خاطفة» على
م ــواق ــع أخ ـ ــرى ف ــي املـ ـخ ــروق الـصـغـيــر
ورقابة السديس ،ما أدى إلى «مصرع
عــدد مــن الجنود السعوديني وإصابة
آخ ــري ــن» وفـقــا ملــا نقلته وكــالــة «سـبــأ»
ال ـتــاب ـعــة لـ ــ«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ع ــن مـصــدر
عسكري .وفي منطقة جيزان ،استهدفت
الـ ـق ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة م ـع ـس ـكــر املـخـيــل
فــي قـطــاع ال ـعــارضــة ،فــي حــن أصــابــت
املدفعية تجمعات للجنود السعوديني
ف ــي ال ـ ـطـ ــوال ،ب ـح ـســب م ــا أف ـ ــاد مـصــدر
عسكري وكالة «سبأ» أيضًا.
(األخبار)

مصر

السيسي في ّسيناء:
«قيادة موحدة» ...بغياب «الداخلية»

ّ
المصري عبد الفتاح السيسي ،أمس،
الرئيس
قام
الداخلية،
لوزارة
وبتهميش
العسكرية،
ة
بالبز
ُ َ
ً
بجولة في سيناء ،وذلك في زيارة لم تكشف تفاصيلها كاملة ،لكن تخللها افتتاح مقر
القيادة العسكرية الموحدة في قناة السويس «لمكافحة اإلرهاب»
القاهرة ــ جالل خيرت
زيــارة مفاجئة لم ُيعلن عنها إال بعد
انتهائها .الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي ،قام بجولة في شبه جزيرة
س ـي ـنــاء ،ل ــم تـكــن م ــدرج ــة عـلــى ج ــدول
األع ـمــال الــرئــاســي ،بــرغــم وج ــود جزء
مـعـلــن فـيـهــا عـلــى امل ـس ـتــوى الــرسـمــي
وه ــو افـتـتــاح مـقــر ق ـيــادة ق ــوات شــرق
ق ـنــاة ال ـســويــس .وال ــزي ــارة الــرئــاسـيــة
ال ـت ــي ش ـ ــارك ال ـس ـي ـســي ف ـي ـهــا رئ ـيـ ُـس
الحكومة املصرية وعــدد من ال ــوزراء،
لــم تنقلها كــامـيــرات الـتـلـفــزيــون على
الـهــواء مباشرة كما جــرى الـعــرف في
الفترة األخيرة.
زيارة السيسي للجبهة السيناوية لم
تعلن كل تفاصيلها في البيان الرسمي
الـصــادر عن الرئاسة املصرية ،أمس،
ّلكن املعلومات املـتــوافــرة أش ــارت إلى
أنها شملت تفقدًا للمشهد العام أعلى
س ـي ـنــاء بــال ـطــائــرة ،ال ـتـ ّـي ق ــال مـصــدر
عسكري ل ــ«األخ ـبــار» إنـهــا حطت في
قاعدة عسكرية بالقرب من العريش،

ال ـت ـق ــى خ ــال ـه ــا م ــع ب ـع ــض ال ـض ـبــاط
والجنود قبل أن يغادر سريعًا ،وهو
مــا رفــض م ـصــدران عسكريان آخــران
تأكيده أو نفيه.
ظهر واضحًا في الصور التي خرجت
مــن الــرئــاســة املصرية تهميش وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ـ ــإدارة
«الـعـمـلـيــة الـشــامـلــة ـ ـ سـيـنــاء ،»2018
ف ــوزي ــر الــداخ ـل ـيــة وق ــف خ ـلــف ال ـقــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــن الـ ــذيـ ــن ت ـق ــدم ـه ــم وزيـ ــر
الدفاع ورئيس األركــان لشرح طبيعة
العملية العسكرية على أرض الواقع
للسيسي ،بينما وقف وزير الداخلية
مرتديًا الزي املدني في الخلف بعيدًا
عن الصورة ،على الرغم من أن قواته
مشاركة في العملية العسكرية.
تهميش وزارة الــداخـلـيــة مــن املشهد
ال ـس ـي ـن ــاوي ،ع ـبــر إقـ ـص ــاء ق ـيــادات ـهــا،
ب ـمــن ف ـي ـهــم ال ــوزي ــر ن ـف ـســه ،بـ ــرز منذ
الـ ـي ــوم ال ـث ــان ــي لـلـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة،
ب ـعــدمــا ط ـل ـبــت الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة من
وزارة الداخلية عدم إصدار ّ
أي بيانات
ب ـش ــأن م ـج ــري ــات «امل ــواج ـه ــة الـكـبــرى

للجماعات التكفيرية».
وجــاء هــذا الطلب بعد بيان أصدرته
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ع ــن م ـق ـتــل عـنــاصــر
إرهابية ،قال شهود عيان إنهم كانوا
مـخـتـطـفــن ف ــي ف ـت ــرات ســاب ـقــة ،فيما
باتت البيانات الرسمية تخرج فقط
م ــن امل ـت ـح ــدث ال ـع ـس ـك ــري ،س ـ ــواء فــي
الصحافة أو الـبــاغــات املتلفزة التي
تذاع في الصباح الباكر كل يوم.
واف ـت ـتــح الـسـيـســي خ ــال زي ـ ــارة مــدن
الـقـنــاة مقر قـيــادة ق ــوات شــرق القناة
مل ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ،وهـ ــو امل ـق ــر ال ــذي
يتم تحريك ال ـقــوات مــن خــالــه ضمن
عـمـلـيــات مــركــزيــة ي ـكــون فـيـهــا رئيس
األركـ ــان مــوجــودًا عـلــى م ــدار الـســاعــة،
ف ـي ـم ــا ت ـع ـت ـبــر ال ـ ــزي ـ ــارة هـ ــي ال ـثــان ـيــة
للسيسي ملـتــابـعــة الـعـمـلـيــة الـشــامـلــة
بـ ـع ــد زي ـ ـ ـ ـ ــارة ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا م ـ ــع انـ ـط ــاق
العمليات قبل  17يــومــا ملقر القيادة
العسكرية بالقاهرة.
السيسي أكــد أن افـتـتــاح قـيــادة قــوات
ش ــرق الـقـنــاة ملـكــافـحــة اإلرهـ ــاب يأتي
في إطار «التطوير والتحديث الشامل

لقدرات القوات املسلحة ،بما يمكنها
من مواصلة دورها املقدس في حماية
الوطن بأعلى درجات الكفاءة».
ال ـف ــري ــق م ـح ـمــد ف ــري ــد ،رئ ـي ــس أركـ ــان
ح ــرب الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ،ق ــدم عــرضــا
ل ـن ـت ــائ ــج ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة عـلــى
م ــدار األي ــام الخمسة عـشــرة املاضية،
وم ــا «حـقـقـتــه م ــن إنـ ـج ــازات لتطهير
سيناء من البؤر اإلرهــابـيــة» ،وفرض
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة ع ـلــى
شـبــه جــزيــرة سـيـنــاء ،تـمـهـيـدًا لـعــودة
الحياة إلــى طبيعتها ،وتهيئة املناخ
املــائــم ملواصلة تنفيذ خطة التنمية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ألب ـن ــاء
سيناء.

السيسي طالب القوات خــال الزيارة
بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل
مصر ،مؤكدًا على ثقته في قدرة قواته
املسلحة على حماية مصر والقضاء
على جميع مظاهر ترويع املواطنني
أو إرهابهم.
الرئيس املصري أكد أن عملية التنمية
الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ
عام  ٢٠١٤ومستمرة حتى عام ،٢٠٢٢
مـشـيـرًا إل ــى أن تـكـلـفــة تـنـمـيــة سيناء
وتطويرها ستصل إلى إجمالي ٢٧٥
مليار جنيه (حوالى  ١٥مليار دوالر)،
وهـ ـ ــو رقـ ـ ــم ضـ ـخ ــم ي ـس ـت ـل ــزم ت ـكــاتــف
كــل املـصــريــن مــن أج ــل املـســاهـمــة في
توفيره.

ّ
قدم رئيس أركان
حرب القوات
المسلحة عرضًا
لنتائج العملية
العسكرية
(أ ف ب)
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ّ
الوفود تحج إلى غزة ...بـ«معية» إسرائيـ
بين يوم وليلة ،أضحت
غزة ّ
محجة لعدد من الوفود
الدولية والعربية والمحلية،
وذلك مع انطالق الصفارة
اإلسرائيلية ــ األوروبية
الستدراك الوضع اإلنساني
من االنفجار ،وهو ما يقود،
وفق تصورهم ،إلى
مواجهة حتمية وقريبة
مع المقاومة
غزة ــ هاني إبراهيم
بعد يومني على وصــول وفد قطري،
ب ــرئ ــاس ــة ال ـس ـف ـيــر م ـح ـمــد ال ـع ـم ــادي،
إل ـ ــى قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة ،ك ـ ــان ق ــد دخ ـ ــل مــن
حاجز «بيت حــانــون ـ ـ إيــريــز» برفقة
مـســؤولــن أمـمـيــن ،وصــل وفــد أمني
م ـ ـصـ ــري ب ــالـ ـت ــزام ــن م ـ ــع م ـس ــؤول ــن
ووزراء من حكومة «الوفاق الوطني»
مـ ــن رام ال ـ ـلـ ــه ،دخ ـ ـلـ ــوا ج ـم ـي ـع ــا مــن
«إيريز» بموافقة إسرائيلية.
وكـ ـ ـم ـ ــا نـ ـقـ ـل ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» (راجـ ـ ـ ــع
ال ـعــدد  ٣٤٠١فــي  ٢١ش ـبــاط) ،أثـمــرت
مـ ـب ــاحـ ـث ــات وف ـ ـ ــد حـ ــركـ ــة «ح ـ ـمـ ــاس»
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل ه ـ ـن ـ ـيـ ــة ،م ــع
ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة امل ـس ـت ـمــرة منذ
أك ـث ــر م ــن أس ـب ــوع ــن ،ع ــن «ت ـحــركــات
للتخفيف عن غــزة» بعيدًا عن معبر
رف ــح ال ـب ــري الـ ــذي تـسـلـمـتــه السلطة
الفلسطينية من «حماس» قبل أربعة
أشهر ،فيما وصل طبقًا للمتفق عليه
الــوفــد املـصــري مــن جهاز املخابرات،
ع ـبــر «إي ــري ــز» ال ع ـبــر «رفـ ـ ــح» ،وذل ــك
مل ـت ــاب ـع ــة مـ ــا اتـ ـفـ ـق ــت ع ـل ـي ــه ال ـح ــرك ــة
وامل ـخــابــرات بـشــأن املـصــالـحــة ،علمًا
بأن وفدًا مصريًا سابقًا غادر القطاع
في مطلع كانون األول املاضي ،بعدما
ص ــدرت أوامـ ــر لـ ــوزراء «ال ــوف ــاق» في
غزة بعدم لقاء الوفد داخل الــوزارات
أث ـنــاء تسلمها مــن مــوظـفــي حكومة
غزة السابقة.
أمــا وفــد رام الـلــه ،فـضـ ّـم فــي مرحلته
األولـ ـ ـ ـ ــى ثـ ــاثـ ــة وزراء س ـي ـل ـت ـق ـي ـهــم
الوفد املصري داخــل وزاراتـهــم خالل

رأي

ورد كاسوحة *
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـط ـم ــوح ــة الـ ـت ــي ت ـقــودهــا
الصني لتوسيع أسواقها والهيمنة على
التجارة الدولية تضعها في مواجهة
ليس فقط مع خصوم تقليديني مثل
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وأوروب ـ ــا ،بــل أيضًا
مــع حلفاء سياسيني كــروسـيــا .لكن
الـتـنــافــس مــع روس ـيــا بـخــاف الـغــرب
ي ـن ـح ـص ــر فـ ــي إطـ ـ ـ ــار إق ـل ـي ـم ــي عـلــى
خـلـفـيــة ال ـت ـنــاق ـضــات داخ ـ ــل االت ـح ــاد
االق ـت ـص ــادي األوراس ـ ــي ف ــي ح ــن ّأن
املواجهة التجارية مع الواليات املتحدة

اليومني املقبلني ،فيما استهل األخير
لقاءاته في غزة مع مدير قوى األمن
ف ــي غ ـ ــزة ،الـ ـل ــواء تــوف ـيــق أبـ ــو نـعـيــم.
لـ ـك ــن ال ـ ــوف ـ ــد امل ـ ـص ـ ــري ،الـ ـ ـ ــذي يـضــم
م ــن املـ ـخ ــاب ــرات الـ ـل ــواء س ــام ــح نبيل
والقنصل املصري العام خالد سامي
وال ـع ـم ـيــد ع ـبــد الـ ـه ــادي ف ـ ــرج ،أكـمــل
مهماته بسرعة من حيث انتهت قبل
م ـغــادرتــه غ ــزة فــي امل ــرة األخ ـي ــرة ،إذ
التقى وزير النقل الفلسطيني سميح
طبيلة في مقر وزارته.
والـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ال ـ ـق ـ ـطـ ــري،
العمادي ،الذي ال يزال في غزة ،حجز
فندق «املشتل» بالكامل ،بعدما كان
من املقرر أن يقيم فيه الوفد املصري،
م ــا أجـ ـب ــر األخـ ـي ــر ع ـل ــى اإلقـ ــامـ ــة فــي
ف ـن ــدق م ـقــابــل ل ــه ه ــو «ب ـل ــو بـيـتــش»،
فيما رفعت األع ــام القطرية وصــور
األمـيــر تميم بــن حمد على «املشتل»
ل ـت ـكــون ظ ــاه ــرة ل ـلــوفــد املـ ـص ــري في
الواجهة .كما جامل الوفد الحكومي
الفلسطيني املـصــريــن وق ــرر املبيت
معهم في الفندق الذي نزلوا فيه.
وعلمت «األخبار» من مصادر مقربة
من «حماس» أن السلطة أبدت تعهدًا
للمصريني بدفع الـجــزء املتفق عليه
م ـ ــن رواتـ ـ ـ ـ ــب م ــوظـ ـف ــي غ ـ ـ ــزة (الـ ــذيـ ــن
ّ
عينتهم ال ـحــركــة) فــي الـشـهــر املقبل
إذا سلمت «حماس» الجباية املالية
لحكومة «الــوفــاق» ،وهــو األمــر الــذي
قـبـلـتــه ال ـح ــرك ــة ،ب ـش ــرط أن ي ـتــم ذلــك
ب ـض ـمــانــة م ـص ــري ــة .ك ـم ــا ات ـف ــق عـلــى
ان ـط ــاق ع ـمــل الـلـجـنــة الـفـنـيــة لــدمــج
مــوظـفــي غ ــزة املــدن ـيــن فــي منتصف
الـ ـشـ ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل ،وذلـ ـ ـ ــك الس ـت ـي ـع ــاب
موظفي «حـمــاس» فــي هيكليات رام
الله ،مع اعتماد سنوات الخدمة لهم
منذ تعيينهم في غزة.
بـجــانــب ك ــل ذل ــك ،تـسـتـمــر الـسـلـطــات
املـصــريــة فــي إدخ ــال بـضــائــع ووق ــود
إلـ ــى غـ ــزة ع ـبــر ب ــواب ــة صـ ــاح الــديــن
املـ ـج ــاورة ملـعـبــر رفـ ــح ،ال ـتــي تسيطر
عليها حاليًا األجهزة األمنية التابعة
ل ــ«ح ـمــاس» (راجـ ــع ال ـعــدد  ٣٤٠٣في
 ٢٣شـ ـب ــاط) .وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن
«الــوفــاق» تواصلت عبر وزيــر العمل
مأمون أبو شهال ،مع اللواء أبو نعيم
لوقف إدخ ــال البضائع عبر البوابة
املذكورة ،األمر الذي رفضه أبو نعيم،
مبلغًا الوزير أن حل هذا املوضوع لن
يـكــون «إال بـتــواصــل رئـيــس الـ ــوزراء،
رام ـ ــي ال ـح ـم ــدال ـل ــه ،م ـع ــي م ـب ــاش ــرة،
بصفته وزير الداخلية في الحكومة».
في املقابل ،نقلت مصادر أن االتفاق
القديم ـ الجديد بني «حماس» ومصر

من سباق للحمام الزاجل في ميناء غزة البحري أول من أمس (األناضول)

واملـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـح ــال ــة األمـ ـنـ ـي ــة عـلــى
ً
ال ـح ــدود مــع غ ــزة ال ي ــزال مـتــواصــا،
وأن إدخــال البضائع من مصر يأتي
بـجــانــب تخفيف الـحـصــار فــي إطــار
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ك ـ ــي ت ــرف ــع
األخيرة العقوبات عن القطاع ،وهو
مـ ــا أك ـ ــده ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
لـ ـ ــ«حـ ـ ـم ـ ــاس» املـ ـ ــوجـ ـ ــود ضـ ـم ــن وف ــد
ال ـحــركــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة خـلـيــل الـحـيــة،
ب ــال ـق ــول إن الـ ـت ــواف ــق م ــع امل ـصــريــن
شـمــل الـضـغــط عـلــى رئـيــس السلطة،
م ـح ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس .وق ـ ـ ــال ال ـح ـي ــة فــي
تـصــريـحــات صـحــافـيــة ،إن «حـمــاس

دخلت الوفود
المصرية والفلسطينية
والقطرية من «إيريز»
بموافقة إسرائيلية

ت ـف ــاه ـم ــت عـ ـل ــى سـ ـت ــة مـ ـلـ ـف ــات ه ــي:
الضغط على عباس لرفع العقوبات،
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل لـتـخـفـيــف
ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ،م ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة فــي
تخفيف معاناة غزة بفتح معبر رفح
وإدخ ــال االحتياجات ،كذلك تطبيق
املصالحة واإلســراع بها ،إضافة إلى
ح ـمــايــة ال ـ ـحـ ــدود ،وأخـ ـيـ ـرًا مستقبل
القضية الفلسطينية».
مع ذلك ،علمت «األخبار» أن السلطات
املصرية لم تدخل خالل األيام األخيرة
أي ن ــوع م ــن مـ ــواد ال ـب ـنــاء عـبــر معبر
رفح البري أو بوابة صالح الدين ،وأن

الصين :الشراكة في إطار التنافس
ً
ّ
وتتعدى أحيانًا
تأخذ طابعًا شامال،
ال ـصــراع االقـتـصــادي لتصل إلــى ّ
حد
التلويح بالخيار العسكري في املناطق
امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا ب ــن ال ـصــن وحـلـفــاء
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي املـنـطـقــة .وبــن
املــواجـهـتــن ت ـحــاول أوروب ـ ــا استمالة
الصني على خلفية الـصــراع التجاري
مع إدارة ترامب ولكن بشريطة أن ال
يكون هذا التعاون على حساب وحدة
أوروبا ،كما ِّ
تكرر أملانيا دائمًا.
تناقضات االتحاد األوراسي
في محاوالتها توسيع إطــار االتحاد

األوراسـ ـ ـ ـ ـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ت ـص ـطــدم
روسـ ـي ــا دائـ ـم ــا ب ـم ـع ـ ِّـوق ــات قــانــون ـيــة
ودستورية مثل ُّ
تردد بعض الدول في
جعل تشريعاتها متماشية مع معايير
االتحاد ،ولكن ّثمة ما هو أبعد من ذلك.
إذ ّإن النشاط التجاري الصيني في
آسـيــا الــوسـطــى يـ ِـعــد هــذه ال ــدول ومن
بينها أوزبكستان بعوائد اقتصادية
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ارت ـ ـفـ ــاع حـجــم
التبادل التجاري بينها وبــن الصني،
وهـ ــذا يـغـنـيـهــا عـمـلـيــا ع ــن االنـضـمــام
إلى االتحاد األوراسي ،على اعتبار ّأن
الشراكة مع اقتصاد كبير مثل الصني

ِّ
القتصادات هذه
هو بحد ذاته قاطرة ّ
ال ــدول .الـتــراكــم هنا يتحقق فــي إطــار
شــراكــة ثنائية ومــن دون الحاجة إلى
تعديل فــي التشريعات الوطنية لكي
تتالءم مع معايير منظمة إقليمية مثل
االتـحــاد االقـتـصــادي األوراس ــي .وهو
ً
م ــا ي ـقــود ف ـضــا ع ــن تـحـبـيــذ الـصــن
كشريك منفرد على حساب شراكة
إقـلـيـمـيــة م ــع روس ـي ــا إلـ ــى تــراج ـعــات
هـنــا وه ـن ــاك ،وع ــدم انـتـظــام فــي عمل
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوراس ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي أن ـش ــأت ــه
روسـ ـي ــا ك ــإط ــار اق ـت ـص ــادي لتفعيل
ال ـت ـح ــال ــف االس ـت ــرات ـي ـج ــي ف ــي إط ــار

ّ
منظمة شنغهاي .قد ال يتأثر التحالف
السياسي بني الدولتني بهذا التنافس
ِّ
يصعب جهود
كثيرًا ولكنه بــا شـ ّـك
روسيا في تمتني العالقة بني أطــراف
منظمة شنغهاي عبر ّ
ضمها أيضًا
إل ــى منطقة تـجــاريــة مـشـتــركــة تكون
بمثابة ذراع اقـتـصــادي للتحالف في
ُّ
مواجهة تكتالت دولية وإقليمية كبرى
مثل االتحاد األوروبي وسواه.
التباس العالقة مع أوروبا
ال ـص ــراع ال ــذي ت ـق ــوده إدارة تــرامــب
ل ـت ـغ ـي ـيــر قـ ــواعـ ــد الـ ـتـ ـج ــارة ال ــدول ـي ــة
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جـمـيــع م ــا أدخـ ــل ه ــو م ـجــرد بـضــائــع
غذائية ووقود ،فيما كان الفتًا أن قطر
لم تعلن مشاريع إعمار جديدة ضمن
مساعداتها األخيرة.
إلــى ذلــك ،قتلت البحرية اإلسرائيلية
صـيــادًا فلسطينيًا فــي شمال القطاع
واعـ ـتـ ـقـ ـل ــت اث ـ ـنـ ــن آخ ـ ــري ـ ــن ب ــدع ــوى
اجـ ـتـ ـي ــازه ــم ال ـ ـح ـ ــدود وم ـح ــاول ـت ـه ــم
تنفيذ عملية ،األمــر الــذي نفاه نقيب
الـ ـصـ ـي ــادي ــن فـ ــي غ ـ ــزة ،ن ـ ــزار ع ـي ــاش،
مؤكدًا أن «االحتالل اعتدى على قارب
ّ
للصيادين العزل داخل املياه الخاصة
بالقطاع».

متناسبة أكثر مع املصالح
وجعلها
ِ
ّ
األميركية وضــع الـصــن على سكة
ال ـت ـق ــاط ــع مـ ــع أوروبـ ـ ـ ـ ــا .ف ــال ـط ــرف ــان
م ـت ـض ـ ِّـرران م ــن م ـســاعــي ال ــوالي ــات
املتحدة لتغليب الحمائية التجارية
عـلــى ق ــواع ــد ال ـت ـبــادل ال ـح ـ ّـر للسلع،
وه ــو م ــا يـضـعـهـمــا ل ـيــس ف ـقــط في
مــواج ـهــة م ــع اإلدارة األم ـيــرك ـيــة بل
أيـ ـض ــا فـ ــي م ــوق ــع حـ ـم ــاي ــة ال ـع ــومل ــة
كما ّ
أقرتها قــوانــن منظمة التجارة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة .وقـ ـ ــد أظ ـ ـهـ ــرت أكـ ـث ــر مــن
مناسبة مــركــزيــة ال ــدور الــذي تلعبه
ٌّ
كــل من الصني وأملانيا في مجابهة

بعد قرار ترامب :ال حياد بين «المحورين»
علي حيدر
يــواصــل الرئيس األمـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب ،خطواته
ورســائـلــه الـتــي يــؤكــد فيها مـضـ ّـيــه فــي تنفيذ قــرار
نقل السفارة األميركية إلــى الـقــدس ،والتي سبق أن
أعلن اعترافه بها عاصمة للكيان اإلسرائيلي .ومع
أن االنتقال إلى مرحلة التنفيذ هو الخطوة الطبيعية
التالية ألي قــرار ،فإنه ينطوي على رسائل إضافية
تتصل بمواكبته املسار اإلقليمي ،ولكونه جــزءًا من
ً
مخطط تصفية الـقـضـيــة الفلسطينية ،فـضــا عن
ال ــدالالت التي ينطوي عليها اختيار موعد التنفيذ،
بــالـتــزامــن مــع نكبة الـشـعــب الفلسطيني ،وبـصــورة
عــرض ـيــة ،ت ـقــاطــع أي ـض ــا م ــع ت ــوال ــي ال ـف ـضــائــح الـتــي
يواجهها رئيس حكومة العدو اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياهو ،في أكثر من ملف جنائي.
مهما تـكــن الـسـيــاقــات الــداخـلـيــة األمـيــركـيــة ،ودواف ــع
ترامب السياسية والشخصية في اتخاذ هذا القرار،
فهو يتعلق بجانب واحد من املشهد املركب املتصل
بقرار مفصلي وتاريخي بهذا املستوى ،كونه يتصل
كمنشأ ومفاعيل وســاحــة بالتسوية الفلسطينية ـ
اإلســرائـيـلـيــة ،والبيئة اإلقليمية الـتــي تعاظمت فيها
ال ـت ـه ــدي ــدات والـ ـف ــرص بــالـنـسـبــة إل ــى إس ــرائ ـي ــل بعد
سنوات من الصراع الدموي.
ال شــك أن طبيعة ردود الفعل وحجمها فــي العالم
العربي شكال منطلقًا وأساسًا في مواصلة االندفاع
ن ـحــو تـنـفـيــذ قـ ــرار ن ـقــل ال ـس ـف ــارة إل ــى الـ ـق ــدس ،كما
يعبر املـقــربــون مــن تــرامــب بــالـقــول إنــه بعد اإلعــان
«لــم تسقط السماء على األرض» .لكن االنتقال إلى
مرحلة التنفيذ يأتي مواكبًا وجزءًا من عمليات إعداد
الظروف وإنضاجها إلعالن «صفقة القرن» التي يتم
العمل عليها كجزء من خطة مضادة أوسع وأشمل
باتت أكثر من ملحة وضرورية ـ إسرائيليًا وأميركيًا
وسعوديًا ـ ملواجهة تقدم محور املقاومة في املنطقة.
ول ـهــذه الـخـطــة ـ ـ الصفقة متطلبات وأهـ ــداف تفرض
الـعـمــل الـحـثـيــث عـلــى تصفية الـقـضـيــة الفلسطينية
م ــن أج ــل سـلــب م ـبــرر ّ وج ــود امل ـقــاومــة عـبــر االدع ــاء
بــأن الفلسطينيني تخلوا عــن أرضـهــم وبلدهم ،وفي
النتيجة لم يعد هناك قضية تستوجب وجود مقاومة،
وخاصة في حــال التوصل إلــى صيغة اتفاق نهائي
يضغط بها على الشعب الفلسطيني بقواه املتعددة،
بما فيها السلطة لتقبلها .هـكــذا ،وفــق هــذا املخطط،
الذي من الصعب جدًا أن يمر كما يخططون ،أنه إذا لم
يعد هناك داع لوجود مقاومة ،فاألولى أنه لم يعد هناك
قضية للمحور ال ــذي يمتد مــن فلسطني عبر لبنان
وسوريا والعراق إلى الجمهورية اإلسالمية في إيران.
مــن جهة أخ ــرى ،ال ُيخفي الـنـظــام الـسـعــودي ،ومعه
إسرائيل ،قلقهما املتصاعد من تعاظم وانتصارات
محور املقاومة التي توالت مع انهيار خط الدفاع الذي
كانت تمثله الجماعات اإلرهابية والتكفيرية ،وكان

مـســاعــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لتقييد
اتفاقات التجارة ّ
الحرة ووضع قيود
على حركة الرساميل الدولية ،حيث
بدا التقاطع واضحًا في طروحاتهما
ح ــول أهـ ِّمـيــة الـحـفــاظ عـلــى الهياكل
ال ـتــي تـنــظــم عـمــل ال ـت ـجــارة الــدول ـيــة،
وتمنع ارتكاس األسواق إلى املرحلة
ال ـح ـمــائ ـيــة .ه ــذه ال ـق ـي ــادة املـشـتــركــة
ً
للعوملة بدال من الواليات املتحدة هي
ال ـتــي جـعـلــت الـتـنــافــس ب ــن الـبـلــديــن
ً
ي ـت ــراج ــع ق ـل ـي ــا مل ـص ـل ـحــة مـجــابـهــة
م ـس ــاع ــي ت ــرام ــب لـتـقـيـيــد ال ـت ـج ــارة
الدولية ،وهي التي ّ
قربت الصني من

من املأمول أن يستمر على األقل سنوات طويلة في
استنزاف محور املقاومة .ومهما تكن التطورات التي
آلــت إليها فــي الـســاحــة الـعــراقـيــة ،ومـحــاولــة الــواليــات
املتحدة الـعــودة كقوة احـتــال مشرعن ،تبلور واقـ ٌـع
لم يكن يخطر على بــال الجهات اإلقليمية والدولية،
يتمثل ببلورة قوة عراقية مقاومة قادرة على خوض
ح ــروب ك ـبــرى ومـكـلـفــة مـتـمــاسـكــة ومـنـظـمــة ،وثـبــت
بالتجربة أن لديها االسـتـعــدادات الكاملة للتضحية،
وهي تملك رؤية واضحة حول هوية العدو ،األميركي
واإلسرائيلي ،وتؤكد في كل مناسبة بوصلتها التي
تتفق مع محور املقاومة.
أما على الساحة السورية ،فقد أخفقت كل محاوالت
إسقاط الدولة ومعها تفكيك تواصل محور املقاومة
الــذي حقق ترابطًا جغرافيًا لم يتحقق منذ انتصار
الـثــورة اإلســامـيــة فــي اي ــران ،إلــى جانب بـلــورة قوى
بــوصـلـتـهــا فـلـسـطــن وم ــواج ـه ــة اإلره ـ ـ ــاب .أم ــا على

ليس عرضيًا اختيار الذكرى
السنوية للنكبة موعدًا لعمل
السفارة األميركية
مـسـتــوى ح ــزب ال ـل ــه ،فـتـعــاظـمــت ق ــدرات ــه العسكرية
والصاروخية بصورة كبيرة ،وتنامت خبراته القتالية
مواز ،انتزعت إيران إقرارًا دوليًا
وتطورت .وعلى نحو ٍ
بكونها دول ــة نــوويــة مــن دون أن تـقــدم أي تـنــازالت
تتصل بخياراتها االستراتيجية واإلقليمية.
في مقابل كل ذلك ،يعمل األميركي على عدة خطوط
فــي وق ــت واح ــد تتصل بـكــل ســاحــة مــن الـســاحــات،
مــن ضمنها بـصــورة رئيسية «صفقة الـقــرن» التي
يــراهــن فـيـهــا عـلــى تــوفـيــر األرض ـي ــة لـبـلــورة تحالف
استراتيجي وعلني بني إسرائيل والنظام السعودي،
وبقية أنظمة «االع ـت ــدال الـعــربــي» ،مــن أجــل مواجهة
تعاظم تمدد قدرات محور املقاومة .لكن يبقى نجاح
كل ذلك مشروطًا بتصفية القضية الفلسطينية التي
تشكل عنوانًا وهدفًا لهذا املحور .على هذه الخلفية،
يــأتــي الـتـصـعـيــد ال ـس ـعــودي ض ــد فـصــائــل املـقــاومــة
الفلسطينية التي ترى أنها تشكل عقبة حقيقية أمام
نجاح هذا املخطط بوصفها باإلرهاب والتطرف.
نظريًا ،كــان يمكن اجـتــراح سيناريوات عــدة ّ
تجسد
م ـخ ـط ــط ت ـص ـف ـي ــة ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ول ـك ــن
بـلـحــاظ ال ـعــوامــل الــداخـلـيــة اإلســرائـيـلـيــة واألمـيــركـيــة
ت ــم تـبـنــي خ ـطــة ف ــرض صـيـغــة ح ـل ــول تـلـبــي أط ـمــاع
اليمني اإلســرائـيـلــي عــامــة ،وتجسد حقيقة األه ــداف
الصهيونية في أرض فلسطني .ونقطة االنطالق في
فرض تنفيذ هذا املخطط اختارها األميركي أن تكون
قضية القدس ،وتتوالى الخطوات التمهيدية للقضايا
األخ ــرى ،الالجئني واملـسـتــوطـنــات .لكن املشكلة في

االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي بــوصـفـهــا ليس
ً
ف ـق ــط ش ــري ـك ــا ت ـج ــاري ــا ب ــدي ــا عــن
أم ـيــركــا ب ــل أي ـض ــا بـصـفـتـهــا طــرفــا
أســاس ـيــا ف ــي ال ـح ـفــاظ ع ـلــى صيغة
ال ـعــوملــة ال ـقــائ ـمــة .وه ــذا ال يتناقض
طبعًا مــع بقاء التنافس قائمًا على
خـلـفـيــة ال ـن ـفــوذ الـ ــذي ب ــات ــت الـصــن
تحظى به في بعض الدول األوروبية،
وخ ـصــوصــا الـشــرقـيــة مـنـهــا .فـهــذه
الـبـلــدان ال تحظى بـقــاعــدة صناعية
متينة ،وال تحقق نسب ّ
نمو كبيرة
ق ـيــاســا ب ـن ـظ ـيــرت ـهــا ال ـغ ــرب ـي ــة ،وهــي
إل ــى ذل ــك ب ـحــاجــة إل ــى اس ـت ـث ـمــارات

ك ـب ـيــرة ل ـت ـحــريــك ع ـج ـلــة االق ـت ـصــاد
الذي ال يزال يعتمد على نمط تراكم
ب ــدائ ــي .ال ـص ــن ه ـن ــا ع ـب ــر إت ـيــان ـهــا
باالستثمارات ال ّ
تحرك اقتصادات
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــدول فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل ت ـخ ـلــق
لـنـفـسـهــا مـنـطـقــة ن ـف ــوذ اق ـت ـصــادي
عـبــر الــربــط بــن ه ــذه االسـتـثـمــارات
ومشروعها االقتصادي األساسي
ّ
املسمى بطريق الحرير الـجــديــد ،أو
كما يفضل البعض تسميته :حزام
واح ـ ــد  -ط ــري ــق واحـ ـ ــد .هـ ــذا الــربــط
هو الــذي يزعج دول أوروبــا الغربية
وعلى رأسها أملانيا ،على اعتبار ّأن

هــذا السقف الــذي يحاولون فــي تــل أبيب وواشنطن
فرضه على الشعب الفلسطيني أنــه مرفوض حتى
عند أنصار «أوسـلــو؛ ،بل يشكل ضربة قاسية لكل
املفاهيم واآلمــال والتنظيرات التي استمرت أكثر من
ربع قرن في شرح فلسفة خيار التسوية.
لـكــن ســرعــة ال ـت ـط ــورات اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي تــزام ـنــت مع
متغيرات داخلية أميركية وأوصلت شخصًا بصفات
ترامب إلى الرئاسة ،رأى فيها نتنياهو ومعه الطبقة
الـسـيــاسـيــة الـحــاكـمــة فــي تــل أب ـيــب فــرصــة لتحقيق
ق ـف ــزات كـمـيــة ونــوع ـيــة ف ــي م ــا ك ــان ــوا يـعـمـلــون عليه
بالتدريج على الساحة الفلسطينية.
واآلن ،ليس أم ـرًا عرضيًا اخـتـيــار الــذكــرى السنوية
إلعالن «دولة إسرائيل» 14 ،أيار ،موعدًا من أجل بدء
السفير األمـيــركــي ديفيد فــريــدمــان ،عمله مــع الفتة
رسمية تحمل عنوان السفارة األميركية برفقة طاقم
من املوظفني .أصــل اختيار هــذا املوعد من تل أبيب
وواشـنـطــن ينطوي على تعمد تجاهل كــل الـصــراخ
الــرسـمــي الفلسطيني ح ــول ضـ ــرورة م ــراع ــاة الحد
األدنــى من السردية التي كانوا يروجونها لشعبهم،
بل هي أيضًا محاولة إذالل أميركية إضافية للشعب
الفلسطيني ت ـحــدي ـدًا ،وت ـهــدف إل ــى تــوجـيــه رســائــل
مـفــادهــا أن الـســاحــة لــم تعد تحتمل مساحة لخيار
ثــالــث ب ــن إســرائ ـيــل وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي مقابل
خيار املقاومة ،بكل امتداداتها الفلسطينية والعربية
واإلقليمية ،وهــو ما يؤكد أنــه لم يعد هناك مساحة
للحياد بني املحورين :محور فلسطني الذي يمتد إلى
طـهــران ،ومـحــور تــل أبـيــب ال ــذي يمتد إلــى واشنطن،
مرورًا بالرياض.
ويشير اختيار موعد النكبة لتنفيذ قرار نقل السفارة
إلى حرص أميركي ـ إسرائيلي على أن يبدو كتتويج
ملـســار بــدأ فــي  ،1948وامـتــد عبر  ،1967حينما تم
احتالل الضفة الغربية وشرق القدس ،واآلن آن أوان
شرعنة احـتــال الـقــدس وتهويدها كمقدمة باتجاه
أوسع مساحة ممكنة من الضفة املحتلة.
مع ذلك ،يتزامن إعالن تنفيذ هذا القرار مع تواصل
الكشف عــن فضائح فـســاد نتنياهو ،بعد توصية
الشرطة بتقديم الئحة اتهام بحقه في قضايا فساد
تعرف بأرقام  1000و ،2000في الوقت الذي تتوالى
فيه فـصــول الكشف عــن قضايا فـســاد أخ ــرى .وال
يخفى أن نتنياهو يحتاج إلى «إنجاز؛ بهذا املستوى
الــذي يخاطب بــه الجمهور اليميني مــن أجــل تعزيز
التفافه حوله .ويمكن القول إن هذا التوقيت يخدمه
فــي أكثر مــن اتـجــاه ،وسـيـحــاول عبره ـ ـ مــع خطوات
الحقة أخرى ـ تعزيز الطوق السياسي حوله ،على أمل
أن يساهم ذلــك في تثبيت حكومته ،وتمتني التفاف
«الليكود» الــذي تعود إليه الكلمة الفصل في تحديد
مستقبل الــرجــل سياسيًا ،مــع أن مــن املستبعد أن
تغير التطورات السياسية على املــدى البعيد املسار
القضائي لفضائح الفساد املتهم بها.

الـنـفــوذ الـصـيـنــي هـنــاك لــن يقتصر
على الجانب االقتصادي ،وسيصبح
ً
م ــدخ ــا مل ـم ــارســة ض ـغــط سـيــاســي
على هذه الدول بغرض فصلها عن
ّ
الخاصة
سياسة االتحاد األوروبــي
بـ ــال ـ ـصـ ــن .وم ـ ــن هـ ـن ــا يـ ــأتـ ــي ك ــام
زيغمار غابرييل ،نائب املستشارة
ووزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األملـ ــانـ ــي ،ح ــول
خ ـ ـطـ ــورة مـ ــا تـ ـق ــوم بـ ــه الـ ـص ــن فــي
أوروبا الشرقية ،واحتمال أن يقود -
ّ
التصدي له كما يجب-
في حال عدم
إلى تهديد وحدة أوروبا.
* كاتب سوري
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ّ
ظل المشهد الليبي القائم ،الذي يشهد في بعض تفاصيله عودة لرجاالت سبق أن خدموا في نظام ّ
معمر
الحدث في
القذافي ،وقع الحدث المفاجئ ،وكاد «مجهولون» يغتالون «كاتم األسرار» بشير صالح في جنوب أفريقيا

كاتم أسرار القذافي ينجو:

ُ
رجل «المراحل» االنتقالية
ُ
في حدث مفاجئ ،أصيب «كاتم أسرار
الـقــذافــي» ،بشير صــالــح ،بالرصاص
جنوب أفريقيا حيث يعيش في
فــي
ُ
املنفى ،ون ِقل الى املستشفى ،كما ذكر
أمس محاميه الفرنسي اريــك موتي،
لوكالة «فرانس برس».
واس ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـشـ ـي ــر ص ـ ــال ـ ــح م ـ ـ ـ ـ ــدرج ف ــي
ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـ ــذي ي ـجــريــه م ـنــذ 2013
ال ـق ـض ــاء ال ـف ــرن ـس ــي ح ـ ــول ات ـه ــام ــات
ب ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل لـ ـيـ ـب ــي لـ ـحـ ـمـ ـل ــة نـ ـيـ ـك ــوال
س ــارك ــوزي الــرئــاسـيــة فــي  2007عبر
زي ــاد تقي الــديــن ومـســؤولــن ليبيني
ســاب ـقــن .وبـيـنـمــا سـبــق ل ـســاركــوزي
ّ
أن نفى هــذه االت ـهــامــات ،ف ــإن صالح
يرفض الحديث علنًا في هذه املسألة.
ول ـك ــن ف ــي م ـقــالــة ن ـشــرت ـهــا صحيفة
«لوموند» الفرنسية في شهر أيلول/
سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي ،ب ـع ـن ــوان «بـشـيــر
صالح ،الليبي الــذي يعرف الكثير»،
ق ــال ال ــرج ــل« :ال ـق ــذاف ــي ق ـ ّـال إن ــه م ـ ّـول
ساركوزي ،واألخير قال إنه لم ُي َّ
مول،
ّ
أصدق القذافي أكثر ّ
مما أصدق
وأنا
الوقت نفسه
في
متهمًا
ـوزي»،
ـ
ك
ـار
سـ
ّ
بأنه ّ
«دمر
الرئيس الفرنسي األسبق

ال ـس ــاب ــق ف ــي سـلـطـنــة ع ـم ــان ،محمد
ّ
خليفة الـعـكــروت ،يـقــول فيه إن لدى
صــالــح «خــزنــة مــن املـعـلــومــات وكنزًا
ّ
م ــن ال ـ ـثـ ــروات» ،م ـبــديــا اع ـت ـق ــاده ب ــأن
«مافيا املال وراء الهجوم .ليس مافيا
املال في ليبيا فقط ،بل على مستوى
دول أخرى تعلم ما عند بشير ،وتريد
طمس خيوط الوصول الــى ما عنده
مـ ــن ك ـ ـنـ ــوز ،وتـ ــريـ ــد ب ـع ـث ــرة االوراق

وخلطها ثم حرقها ودفنها».
وربـ ُــط الــدب ـلــومــاســي ال ـس ــاب ــق ،وفــق
م ــا نـ ـ ِق ــل ع ـن ــه ،ب ــن م ـح ــاول ــة اغ ـت ـيــال
صالح واملشهد السياسي في جنوب
أفــريـقـيــا ال ــذي ق ــاد الــرئـيــس جــاكــوب
زوم ـ ــا ن ـحــو االس ـت ـق ــال ــة م ــن منصبه
الشهر
كرئيس للبالد ،فــي منتصف
ّ
ال ـج ــاري .وق ــال فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،إنــه
باغتيال صالح الذي سبق أن صدرت

بحقه مذكرة توقيف دولية« ،يسهل
عـ ـل ــى (املـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــات) ت ـن ـف ـي ــذ ال ـخ ـط ــط
بالوصول إلى ما كان رئيس جنوب
أفريقيا زوم ــا يمنعها عـنــه» .أيضًا،
ن ــاش ــد «الـ ــدولـ ــة الـلـيـبـيــة أن تـســابــق
ّ
الزمن وتسرع الخطى ،وإال ...فسيتم
إبـ ـع ــاد ب ـش ـيــر ،وت ــدف ــن م ـعــه خــريـطــة
استخراج الكنز» ،من دون مزيد من
ّ
التفاصيل ،علمًا بأن «لوموند» قالت

ّ
نفسه
فــي مقالتها :إن «صــالــح يــرى
ّ
يقود مرحلة انتقالية (راهنًا) ...لكنه
يـحــب الـتــذكـيــر بـمــا ك ــان وال ــده يقول
عنه :ابني مثله مثل الزيت في املاء...
ال يغرق».

«أفريقيا القذافي»

ُع ـ ـ ِـرف ع ــن ال ــرج ــل قــربــه م ــن ال ـقــذافــي
حيث كان مدير مكتبه الخاص ،كما

برز الرجل في صفوف القذافي األولى في نهاية التسعينيات (عن الويب)

يرى نفسه ُ يقود مرحلة
انتقالية ،وينظر إليه على
أنه كنز من المعلومات
ُ
لـيـبـيــا» .ودع ــا صــالــح ،كـمــا ن ـ ِقــل عنه
في املقالة نفسها« ،القضاء الفرنسي
إل ــى مـحــاكـمــة س ــارك ــوزي ،ن ـظ ـرًا إلــى
ً
ال ـشــر ال ــذي ألـحـقــه بـلـيـبـيــا ،ب ــدال من
مالحقتي بقضية التمويل هذه».
ّ
إال أن صالح السبعيني ،الــذي سبق
ّ
أن تـعــرض لهجمات أخ ــرى كما ذكر
هو بنفسه ،يلعب أدوارًا أكبر بكثير
م ــن م ـجــرد كــونــه ش ــاه ـدًا ف ــي قضية
ّسـ ـ ــاركـ ـ ــوزي .وم ـ ــن األد ّلـ ـ ـ ــة ع ـل ــى ذل ــك
أن ــه ذكــر لــ«لــومــونــد» أن ــه يــدفــع نحو
اإلعـ ـ ـ ــداد مل ــؤت ـم ــر ل ـي ـبــي ف ــي عــاصـمــة
ً
أفــريـقـيــة .ف ـضــا عــن ذل ــك ،ج ــرى يــوم
أمـ ــس ت ـن ــاق ــل ح ــدي ــث ل ـس ـف ـيــر لـيـبـيــا

تقرير

ُ
أردوغان في الجزائر اليوم :العثماني في ثوب تاجر
الجزائر ــ مراد طرابلسي
ّ
ي ـح ــل ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رج ــب طيب
أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ف ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر ،ال ـ ـيـ ــوم،
ف ــي زيـ ـ ــارة دول ـ ــة ت ـ ــدوم ث ــاث ــة أيـ ــام،
ُيـ ـ ـج ـ ــري خ ــالـ ـه ــا م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره ع ـبــد
العزيز بوتفليقة ،وكـبــار املسؤولني
الجزائريني ،محادثات تتناول تعزيز
الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـت ـن ـس ـيــق
ال ـس ـي ــاس ــي وت ـط ــوي ــر آلـ ـي ــات الـعـمــل
األمني املشترك في النطاق الثنائي
و«املتوسطي» .وتحضر على طاولة
املحادثات السياسية ملفات شائكة،
ّ
بـيـنـهــا ال ــوض ــع ف ــي كـ ــل م ــن ســوريــا
وليبيا ومنطقة الـســاحــل األفــريـقــي
وتدعيم التنسيق في مجال مكافحة
اإلرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وس ـي ـت ـن ــاول الـ ـط ــرف ــان امل ـس ـت ـجــدات
بـ ـش ــأن ال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وال
سيما موضوع القدس.

ووف ـ ــق ال ـخ ـب ــر ال ـ ــذي ن ـش ــرت ــه وك ــال ــة
أنباء «األناضول» التركية ،سيطرح
أردوغان أمام الرئيس بوتفليقة قلقه
من نشاط «جماعة فتح الله غولن»
في الجزائر .وبينما توقع محللون
فــي الـجــزائــر أن يـشــرح أيـضــا مسألة
منطقة
تــدخــل ب ــاده الـعـسـكــري ّف ــي
ّ
عفرين شمال ســوريــا ،فــإنــه سيوق ُع
م ــع ال ــوزي ــر األول (رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء)
أحمد أويـحـيــى ،اتـفــاقــات اقتصادية
وبــروتــوكــوالت تـعــاون أعـ ّـدهــا فريق
عمل مشترك سلفًا ،وتـخـ ّـص تعزيز
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار املـ ـتـ ـب ــادل ورف ـ ـ ــع حـجــم
ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري وت ـس ـه ـيــل تنقل
األشخاص والبضائع بني البلدين.
ّ
جدير بالذكر أن حجم االستثمارات
التركية فــي الـجــزائــر يـتـجــاوز ثالثة
مليارات دوالر ،فيما سبق ألردوغان
أن أع ــرب خ ــال زيـ ــارة ال ـجــزائــر عــام
 2014عــن رغـبـتــه فــي رف ــع الــرقــم إلــى

ع ـشــرة م ـل ـيــارات .أم ــا حـجــم الـتـبــادل
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري الـ ـثـ ـن ــائ ــي ،ف ـي ـب ـل ــغ نـحــو
خمسة مليارات دوالر ،بحسب أرقام
رس ـم ـيــة ف ــي ال ـب ـلــديــن ،بـيـنـهــا نسبة
ـزائــر
عــالـيــة نــاتـجــة م ــن تـصــديــر الـجـ ّ
للغاز املسال .وكان البلدان قد وقعا
في عام  2014اتفاقية لتمديد تزويد
ال ـج ــزائ ــر ألنـ ـق ــرة ب ــال ـغ ــاز ملـ ــدة عشر
سـ ـن ــوات أخـ ـ ــرى ،م ــع زيـ ـ ــادة الـحـجــم
ُ
بنسبة  50فــي امل ـئــة .وت ـعـ ُّـد الـجــزائــر
رابع ّ
مزود لتركيا بالغاز.
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ
التجاريُ ،
سيشرف الرئيس التركي
والوزير األول الجزائري على أشغال
«منتدى األعـمــال» الــذي يشارك فيه
عــدد كبير مــن رجــال املــال واألعـمــال
فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،ويـ ـ ـ ــدرس الـ ـج ــوان ــب
امل ـت ـص ـل ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي
والتجاري ويحدد أولويات قطاعية
لــاس ـت ـث ـمــار املـ ـتـ ـب ــادلُ .
وي ـن ـت ـظــر أن

يطرح «منتدى رؤســاء املؤسسات»
(وه ـ ـ ـ ــو أكـ ـ ـب ـ ــر تـ ـجـ ـم ــع اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
جـ ـ ـ ـ ـ ــزائـ ـ ـ ـ ـ ــري ي ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــع مـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
اقتصادية وخدماتية من القطاعني
العام والخاص) ملف االستثمار في
ّ
تــركـيــا ،علمًا أن رئيسه علي حــداد،
أكــد فــي مناسبات عــدة فــي العامني
املاضيني ،سعيه إلى رفع مستويات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،فـ ــي وق ــت
يـتــردد فيه كثير مــن رج ــال األعـمــال
ال ـج ــزائ ــري ــن م ـمــن ي ـس ـت ـث ـمــرون فــي
ب ـلــدان أوروب ـيــة فــي اقـتـحــام الـســوق
التركية حتى اآلن.
ومن بني أهم االستثمارات التركية
في الجزائر ،مصنع عمالق للنسيج
يقع فــي والي ــة عـلـيــزان غــرب الـبــاد،
وهــو األك ـبــر فــي أفــريـقـيــا ،ومصانع
ُ
للحديد والـفــوالذ في وهــران تحقق
للجزائر نسبة كبيرة مــن حاجتها
ُ
مـ ــن ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــادة ،وتـ ـ ـص ـ ـ ِّـدر ك ـم ـيــات

معتبرة .وتوجد استثمارات أخرى
كثيرة فــي البنية التحتية ،كإنجاز
الـســدود وشــق الطرق وسكك حديد
امل ـ ـ ـ ــدن (تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــوي) وال ـ ـب ـ ـن ـ ــاء ،وم ــا
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك .وق ـ ــد ع ـ ــرض األتـ ـ ـ ــراك فــي
السنوات األخيرة برامج لالستثمار
فــي امل ـجــال ال ــزراع ــي ،خــاصــة إنـتــاج
األل ـ ـبـ ــان والـ ـلـ ـح ــوم ،وه ـ ــي م ـج ــاالت
م ـه ـم ــة ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ال ـع ـج ــز الـ ــذي
ُ ِّ ُ
سجله السوق الجزائرية ،وخاصة
ت
ف ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة .وي ـت ـع ــام ــل
أي ـض ــا عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن املـسـتـثـمــريــن
الجزائريني مــع أقرانهم األت ــراك في
إنجاز مشاريع مشتركة في عدد من
ُ
ـار ُك تركيا
والي ــات الـبــاد ،فيما ت ـشـ ِ
بــاسـتـمــرار فــي مختلف املناقصات
ُ
تفتحها الـجــزائــر لالستثمار
الـتــي
ّ
ال ـخ ــارج ــي ،وذلـ ــك ف ــي ك ــل امل ـج ــاالت
تقريبًا.
وت ـع ـ ّـج األسـ ـ ــواق ال ـج ــزائ ــري ــة بسلع
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العالم
ّ
ّأس ـ ــس وتـ ـ ـ ــرأس ح ـتــى ن ـهــايــة الـعـقــد
املـ ــاضـ ــي «م ـح ـف ـظ ــة ل ـي ـب ـيــا أفــري ـق ـيــا
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» ،ول ـ ـهـ ــذه «امل ـح ـف ـظ ــة»
قـصـتـهــاُ .فـفــي نـهــايــة الـتـسـعـيـنـ ّـيــات،
ّ
العربي
وبعدما «ف ِق َد األمل في العالم
الـ ــذي ل ــم ي ـق ـ ّـدر زع ــام ـت ــه» ،ب ــدأ معمر
ّ
األفريقية ،وحينها
القذافي بالتفاتته
برز بشير صالح في الصفوف األولى.
وفـ ـ ــي ح ـ ـ ــوار أجـ ــرتـ ــه مـ ـع ــه ال ـن ـس ـخــة
ال ـفــرن ـكــوفــونـ ّـيــة م ــن مـجـلــة «فــانـيـتــي
فير» نهاية عــام  ،2013يقول صالح
ّ
املنحدر من قبائل ّ
التبو املوزعة بني
ّ
ج ـن ــوب لـيـبـيــا وشـ ـم ــال ال ـن ـي ـجــر ،إن
«الـقــائــد» اسـتــدعــاه عــام  ،1998وقــال
لـ ــه« :اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن اآلن ،أري ـ ــد م ـنــك أن
ّ
ّ
تكون إلــى جانبي .لــدي مهمة كبيرة
لــك :علينا إح ــداث الــواليــات املتحدة
األفريقية .اذهب الى الرؤساء األفارقة
ّ
مبعوثًا من طرفي ،وقل لهم إن األمر
مـســألــة حـيــاة أو م ــوت بالنسبة إلــى
أفريقيا»ُ .
ع ــام  2009نـ ّـحــي صــالــح مــن رئــاســة
املـحـفـظــة ،بتأثير «م ــن مـقـ ّـربــن» من
الـقــذافــي ،وعـلــى رأسـهــم نجله سيف
اإلس ــام ورئ ـيــس الـ ــوزراء الـبـغــدادي
امل ـح ـمــودي ،األم ــر ال ــذي دف ــع بــه إلــى
«اعتزال» العمل العام ،واالنكفاء في
منزله الكائن في ضواحي طرابلس.
ول ــم يـعــد «الــدب ـلــومــاســي امل ـت ـمـ ّـرس»
ّ
إل ـ ـ ّـى الـ ـنـ ـش ــاط إال ع ـ ــام  ،2011حــن
تلقى يــوم  19آذار ،مــع بــدايــة تدخل
ً
«األطـ ـلـ ـس ــي» ّ،اتـ ـص ــاال م ــن ال ـق ــذاف ــي
ُيعلمه فيه بأنه يحتاج إلى خدماته.
ط ـلــب م ـنــه أن ي ـك ــون رج ــل «املــرح ـلــة
ّ
ـة» ،ولكنه رفــض ،فــأسـ ّـر له
االنـتـقــالــيـ ّ
ّ
القذافي بأنه «يريد خروجًا منظ ّمًا
والئـ ـق ــا» .وع ـل ـي ــه ،ي ـق ــول ص ــال ــح إن ــه
حـ ّـرك خيوط عالقاته املتينة ،فجاب
أفــريـقـيــا والـت ـقــى ب ـعــدد مــن قــادتـهــا،
وسافر إلى باريس حيث قابل وزير
ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة ال ـفــرن ـسـ ّـي األس ـب ــق آالن
جــوب ـيــه ،ورئ ـي ــس وزراء ق ـطــر حمد
بن جاسم .لكن لقاء ه األهــم كــان مع
نيكوال ساركوزي في قصر فرساي،
حيث ّ
عبر أمامه عن غضب القذافي
ّ
بــاعـتـبــار أن مــا فـعـلــه بــال ّـ «خـيــانــة»،
ول ـك ــن األخـ ـي ــر أج ـ ــاب ب ــأن ــه ه ــو مــن
ّ
تعرض للغدر ،في إشارة إلى تراجع
الـ ـق ــذاف ــي ع ــن اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ع ـمــاقــة
ّ
الليبي.
تراجع عنها الطرف
وبــدفــع مـنــه ،كما يـقــول ،دخــل رئيس
وزراء ف ــرن ـس ــا األس ـ ـبـ ــق ،دوم ـي ـن ـيــك
ّ
دوفيلبان ،على خــط الوساطة ،وبدأ
اإلعـ ـ ـ ــداد ل ـع ـقــد «م ــؤت ـم ــر م ـصــال ـحــة»
ت ـض ـمــن «ح ـص ــان ــة ل ـل ـق ــذاف ــي» .جــرت
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـ ــدم وسـ ـ ـ ــاق،
وعندما كان صالح في مدينة جربة
ال ـتــون ـسـ ّـيــة ،ف ــي ص ــدد ّاالن ـت ـق ــال إلــى
ً
قطر إلتمام الصفقة ،تلقى اتصاال من
زعيمه أمــره فيه بــالـعــودة إلــى ليبيا
ّ
ً
قائال« :إذا ذهبت إلى قطر فسنمزقك
إلى ألف قطعة».

تتعامل الجزائر
مع تركيا كما مع
فرنسا ،بمقاييس
«براغماتية»

ت ــرك ـي ــة ،وهـ ــي ّأول م ـنــافــس ل ًـلـسـلــع
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة حـ ــال ـ ـيـ ــا ،خـ ـ ــاصـ ـ ــة ع ـلــى
ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــدي امل ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــس واألدوات
ُّ
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة امل ـ ـنـ ــزل ـ ـيـ ــة ،إذ تـ ـق ــل
أس ـ ـعـ ــارهـ ــا عـ ـم ــوم ــا عـ ــن امل ـن ـت ـج ــات
ِّ
الجزائرية من نفس الفئة ،ما ُيشكل
ت ـح ــدي ــا ك ـب ـي ـرًا ل ـل ـص ـنــاعــة امل ـح ـل ـيــة.
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الجزائر

ٌ
شكيب خليل :فساد بنكهة إيطالية ...ولبنانية؟
ُيعيد خبر فتح التحقيق من جديد
تهم موجهة إلى وزير الطاقة
في ٍ
الجزائري األسبق شكيب خليل (1999
ـ  ،)2010بتلقي ً
رشى من شركات
إيطالية ،في مقابل حصولها على
«صفقات ضخمة» في مجال
المحروقات ،صورة هذه الشخصية
المثيرة للجدل لتتصدر المشهد العام
الجزائر ــ محمد العيد

منذ عودته ،يحاول الظهور في مظهر
الخبير في مجال االقتصاد والطاقة

لم يكد الحديث عن «فساد» الوزير األسبق شكيب
خليل ،يهدأ ،حتى أعاد القضاء اإليطالي فتحه مجددًا،
ُ
ظهر عناصر جديدة في القضية
من خالل دعوى ت ِ
التي تعود إلى ما قبل سنة  ،2010عندما منحت
الجزائر العديد من املناقصات التي طرحتها إلنجاز
خطوط أنابيب لنقل الغاز وتطوير حقول ،إلى شركة
«إيني» اإليطالية ،وتحديدًا فرعها «سايبام» .وقد
بلغ مجموع ما نالته هذه الشركة من عقود نحو 8
مليارات دوالر ،وهو ما أثار الشكوك في حينه حول
سبب تفضيل اإليطاليني برغم املنافسة الشديدة
التي كانت تفرضها شركات طاقة عاملية أكثر خبرة
وقوة من «إيني» .إال ّأن هذه القضية بقيت رهينة ما
تجود به العدالة اإليطالية من تفاصيل ،فيما عجز
القضاء الجزائري الذي فتح هذا امللف باحتشام عام
 ،2013عن متابعته إلى النهاية.
ووفق املعلومات الجديدة التي أوردتها وكالة
«رويترز» من إيطاليا ،قبل أيامّ ،
فإن وكيل الجمهورية
ملحكمة ميالنو ،كشف عن دليل جديد يشير إلى
ً
رشى
ّأن مسؤولي «إيني» وفرعها «سايبام» دفعوا
بهدف إبعاد خصومهم املنافسني والفوز بدعم
شكيب خليل ،في املناقصات التي ّ
تقدموا إليها.
ويواجه مسؤولو الشركة اإليطالية وفرعها تهمًا
ً
رشى بقيمة  197مليون يورو بغية الحصول
بدفع
على عقود مع الجزائر في الفترة ما بني 2007
و 2010قيمتها ثمانية مليارات يورو .كذلك يواجه
املسؤولون نفسهم تهمة «شراء» ترخيص الوزير
شكيب خليل لالستحواذ على الشركة الكندية
«فيرست كالغاري بتروليوم».
وتأتي هذه املعلومات الجديدة لتربك وضع الوزير
الجزائري األسبق ،الذي أصبح ينظر إلى هذا امللف
على أنه جزء من املاضي ،بخاصة ّأنه كان ّ
يظن

ّأن بعض األطراف داخل منظومة الحكم استغلته
ّ
لتلطيخ صورته .جدير بالذكر أنه إثر عودته إلى
الجزائر في شهر آذار /مارس َ ،2016
اته َم شكيب
خليل جهاز االستعالمات واألمن (املخابرات) الذي
ّ
أيلول/سبتمبر  ،2015بـ«فبركة قضايا
ُحل في
ّ
فساد» في حقه ،وذلك في معرض دفاعه عن نفسه
لورود اسمه وأسماء أفراد من عائلته في قائمة
تتضمن تسعة متهمني أصدر قاضي التحقيق في
مجلس قضاء العاصمة مذكرة دولية بتوقيفهم ،في
آب/أوت  ،2013تحت تأثير ما كانت تقوم به العدالة
اإليطالية .لإلشارة أيضًا ،كانت املفاجأة كبيرة لدى
عودته إلى الجزائر بعد فترة طويلة توارى أثناءها
ُ
قبل
عن
األنظار في الواليات املتحدة ،حني است ِ
ً
استقباال شبه رسمي من قبل والي والية وهران،
كدليل على تصفية قضيته .وبعد أشهر قليلة ّ
صرح
الوزير األول الحالي (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى،
ّ
بأن خليل ّ
تعرض للظلم واستفاد من «انتفاء وجه
الدعوى» ،وهو ما أثار حيرة كبيرة وتساؤالت عن
حقيقة ملفه القضائي الذي ال يزال إلى اليوم غامضًا.
وقد أضحى الوزير شكيب خليل منذ عودته ،يحاول
الظهور في مظهر الخبير في مجال االقتصاد
ُ ِّ
واالقتراحات ،وحتى االنتقادات
والطاقة :يقدم الحلول ّ
لسياسة الحكومة ،فيما ظل حريصًا على إبقاء والئه
ّ
التام للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومحيطه ،بل إنه
خف طموحه في العودة إلى مناصب املسؤولية.
لم ُي ِ
كذلك أثارت تحركاته داخل العديد من واليات البالد،
وارتياده الزوايا الدينية للقاء مريدي الطرق الصوفية،
الكثير من التساؤالت ،عن غايته من وراء ذلك.
وذهبت التأويالت إلى ّ
حد اعتبار ما يقوم به تمهيدًا
لترشحه لالنتخابات الرئاسية املقررة عام ،2019
ّ
بينما ظل هو متحفظًا عن إفصاح نياته الحقيقية.

ك ــذل ــك ي ـس ـت ــورد تـ ـج ــار ج ــزائ ــري ــون
من تركيا عــددًا كبيرًا من املنتجات
الزراعية ،وال سيما الفواكه الجافة.
ُ
وتـ ـك ـ ِّـو ُن إس ـط ـن ـبــول وازمـ ـي ــر وم ــدن
تركية أخرى ،مقصد مئات من تجار
الجزائر في هذه األيــام التي يجري
خاللها االستعداد لشهر رمضان.
وإذا ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان «ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــي
االقتصادي» بني البلدين في ارتفاع
ّ
مستمر ،فإن الجانب السياسي شهد
انتكاسة كبيرة منذ بداية ما يسمى
«ال ــربـ ـي ــع الـ ـع ــرب ــي» .ف ـف ـي ـمــا واك ـب ــت
تركيا حركات احتجاجية ومنظمات
م ـس ـل ـحــة م ـت ـط ــرف ــة ،ودع ـم ـت ـه ــا ضــد
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات خ ـ ــاص ـ ــة فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــا
وليبيا ،ثبتت الجزائر على موقفها
القاضي بـعــدم التدخل فــي الـشــؤون
الداخلية لـلــدول .ومــن هــذا املنظور،
ُ
َ
ُي ــرت ـق ـ ُـب أال ت ـسـ ِّـجــل ال ــزي ــارة نـتــائــج
على الصعيد السياسي ،بالنظر إلى

َ
تناقض املوقفني بشأن عدة قضايا،
آخــرهــا الـتــدخــل الـتــركــي فــي عفرين.
ّ
إال أن ال ـج ــزائ ــر تـت ـعــامــل م ــع تــركـيــا
بنفس املقاييس «البراغماتية» التي
تتعامل بها مع فرنسا ،وهي تتمثل
ب ـت ـح ـي ـيــد ال ـت ـش ـن ــج الـ ـسـ ـي ــاس ــي عــن
العالقات االقتصادية.
مــن جهة أخ ــرى ،سيكون ّأول نشاط
مـيــدانــي يـقــوم بــه الــرئـيــس أردوغ ــان
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة ،زي ـ ــارة
حـ ــي ال ـق ـص ـب ــة ال ـع ـت ـي ــق ال ـ ـ ــذي ب ـنــاه
العثمانيون لقيادتهم ولجاليتهم
خالل حكمهم الجزائر ( 1520ـ ،)1830
ّ
ويتكون من نحو ألفي بناية ،يخضع
نـصـفـهــا حــال ـيــا لـلـتــرمـيــم .وسـيـقــوم
برفقة املسؤولني الجزائريني ،بإعادة
ت ــدش ــن «ج ــام ــع كـ ـتـ ـش ــاوة» ب ـعــدمــا
أكـمـلــت «الــوكــالــة الـتــركـيــة للتنسيق
والتعاون ـ تيكا» أعمال ترميمه في
كانون األول /ديسمبر املاضي.

لكن في غمرة هذه الحركة الكثيفة ،وطمس امللف
القضائي في الجزائرُ ،ينتظر أن يكون لقرار العدالة
زعجه كثيرًا أن
اإليطالية تأثير على خليل الذي ُي ِ
يعود ملف القضائي ليتصدر الصحف ،خاصة في
هذه املرحلة التي ُي َتوقع أن تشهد تغييرًا حكوميًا،
ً
ّ
مرحلة تترقب مصير االنتخابات
فضال عن أنها
ّ
الرئاسية املقبلة .ولعل مشكلة خليل تكمن حاليًا
ّ
اعتباره ّأن القضاء الجزائري صار
في أنه برغم ّ
«مؤتمنًا» بعد حل جهاز االستعالمات واألمن الذي
ّ
كان يديره رجل البالد القوي «الجنرال توفيق» ،فإنه
قد ال يملك التأثير على القضاء اإليطالي الذي قد
فسد عليه حساباته السياسية.
بأي قرار ُي ِ
يباغته ُ
من جهة أخرى ،يعكس ملف الوزير األسبق شكيب
خليل ،صورة عن حجم الفساد املستشري في
الجزائر ،بخاصة في قطاع الطاقة الذي ُي ُّ
عد الفساد
ُ
عرقلة للتنمية في
فيه «من بني أكثر األسباب امل ِ
البالد» كما يقول العديد من السياسيني ومنظمات
املجتمع املدني .علمًا ّأن الخطاب الرسمي ُي ِّ
شدد على
ّأن الدولة «تحارب الفساد بصرامة».

«الفضائح وصلت إلى بيروت»
رئيس الجمعية الجزائرية ملكافحة الفساد،
وممثل منظمة «شفافية دولية» (Transparency
 )Internationalفي الجزائر جياللي حجاج ،يقول
ّإن شكيب خليل «موجود منذ سنوات في عني
إعصار العدالة اإليطالية ،لكن املسؤولني الجزائريني
يعملون (ما أمكنهم) من أجل أال يمثل أمام القضاء
األجنبي».
ويلفت حجاج إلى ّأن الضغوط الجزائرية لم تقتصر
فقط على املسؤولني اإليطاليني ،ولكن تتعداها إلى
دول أخرى ال تريد أن تفتح هذا امللف ،على غرار
إسبانيا ولبنان .وفي هذا الصدد ،يوضح ّأن «بعض
التحريات أشارت إلى أن جزءًا من أموال الرشى
ذهبت إلى مصارف لبنانية ،وذلك ألن املتهم الثاني
في القضية هو فريد بجاوي (أحد الوسطاء في
قضايا الرشاوى وهو نسيب شخصية سياسية
لبنانية) ...وبالتالي تمكن من تهريب أموال إلى
مصارف في بيروت».
ويرى حجاج أن ّ
مدة  10سنوات التي مكث خاللها
الوزير شكيب خليل على رأس وزارة الطاقة
الجزائرية« ،شهدت أكبر فضائح الفساد العاملية التي
تورطت فيها الجزائر» .ويعتقد حجاج أن عدم معالجة
السلطات الجزائرية بجدية لقضية الفساد في قطاع
الطاقة ،أضرت كثيرًا بصورة البالد دوليًا ،وأدت إلى
االستثمار هنا ،خشية
«نفور الشركات األجنبية من ُ
أن تقحم نفسها في مناخ َيو ِّرط سمعتها».

سيقوم برفقة المسؤولين
الجزائريين ،بإعادة تدشين
«جامع كتشاوة»

26
العالم

االثنين  26شباط  2018العدد 3405

الحدث

ُ
مقترح تعديل الدستور يثير «الغرب»:

ثان وموغابي
في بكين ...بوتين ٍ
في حدث صيني مهم،
من شأنه إدخال تعديالت
على أطر النظام السياسي
لـ«الجمهورية الشعبية» ،تمّ
اإلعالن أمس عن مقترحات
اللجنة المركزية للحزب
الشيوعي ،التي من المتوقع
ُ
أن ترفع إلى المجلس الوطني
لنواب الشعب ،وتشمل عدم
تقييد رئيس البالدّ بواليتين
فقط ،ما يعني أن شي
جين بينغ سيكون بإمكانه
االستمرار في قيادة البالد إلى
ما بعد عام 2023

ت ـنــاق ـلــت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الـصـيـنـيــة
أم ـ ــس خ ـب ــر اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن «ال ــوث ــائ ــق
املـ ـهـ ـم ــة» الـ ـت ــي اع ـت ـم ــدت ـه ــا ال ـل ـج ـنــة
املــركــزيــة للحزب الشيوعي ،وتشمل
«ت ـق ــري ـرًا ع ــن ع ـمــل ال ـل ـج ـنــة ،وج ــدول
أعـ ـم ــال ل ـل ـج ـل ـســة األولـ ـ ـ ــى لـلـمـجـلــس
الوطني الـ 13لنواب الشعب ،وقائمة
بــأس ـمــاء أع ـض ــاء الـلـجـنــة التنفيذية
الـ ــدائ ـ ـمـ ــة واألم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ،وق ــائ ـم ــة
بأسماء املندوبني ممن ال يحق لهم
ال ـت ـص ــوي ــت فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة امل ـق ـب ـل ــة».
ومن املرتقب أن ُيبحث في «الجلسة
الكاملة الثالثة للجنة املركزية الــ19
للحزب الشيوعي فــي الفترة مــن 26
ش ـبــاط (الـ ـي ــوم) حـتــى  28مـنــه (بـعــد
األربـعــاء)» هذه الوثائق ،قبل رفعها
إلى املجلس الوطني لنواب الشعب،
املقرر انعقاده في الخامس من الشهر
املقبل.
وب ـي ـن ـم ــا لـ ــم يـ ــذكـ ــر مـ ــوقـ ــع ال ــوك ــال ــة
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة «شـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـخ ـ ــوا» ،الـ ـن ــاط ــق

ي ـت ـعــن ع ـل ــى الـ ـح ــزب اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار
ال ـ ـحـ ــازم ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـع ـق ـبــات
املؤسساتية لالستفادة الكاملة من
النظام االشتراكي الصيني».
ّ
وذكرت «شينخوا» ،أيضًا ،أن اللجنة
اق ـتــرحــت ال ـن ـقــاط اآلت ـي ــة :إدراج فكر
ش ــي ج ــن ب ـي ـنــغ ح ـ ــول االش ـت ــراك ـي ــة
ذات ال ـ ـخ ـ ـصـ ــائـ ــص الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة فــي
الـعـصــر الـجــديــد فــي دس ـتــور الـبــاد؛
إدراج لـجـنــة رقــاب ـيــة ك ـج ـهــاز جــديــد
بالدولة في الدستور؛ كتابة صيغة
ق ـســم ال ـ ــوالء ل ـلــدس ـتــور ف ــي ال ـقــانــون
األس ـ ــاس ـ ــي ،ب ـح ـيــث ي ـن ـب ـغــي إض ــاف ــة
ج ـم ـلــة ت ـنــص ع ـلــى أنـ ــه ي ـت ـعــن على
كافة موظفي الدولة أداء قسم الوالء
لـلــدسـتــور ف ــور تــولـيـهــم مـنــاصـبـهــم؛
كتابة «العمل مــن أجــل بناء مجتمع
ذي م ـص ـيــر م ـش ـتــرك ل ـل ـب ـشــريــة» في
دس ـتــور ال ـب ــاد ،وإض ــاف ــة بـنــد ينص
عـ ـل ــى «االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام بـ ـط ــري ــق ال ـت ـن ـم ـيــة
ال ـس ـل ـم ـيــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ـت ـبــادلــة

بالعربية ،تفاصيل تتعلق مباشرة
ب ـم ـق ـتــرحــات امل ـ ـ ــادة ال ـخ ــاص ــة ب ـمــدة
ّ
واليـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ،فـ ـ ـ ـ ــإن م ــوق ـع ـي ـه ــا
باللغتني االنكليزية والفرنسية قاال
ّ
إن اللجنة املركزية للحزب الشيوعي
اقترحت عدم تقييد الرئيس ونائبه

ُينظر في الصين ّإلى
المقترحات على أنها تندرج ضمن
«استكمال التطوير الذاتي»
بــوالي ـتــن .وق ــال ــت «ش ـي ـن ـخــوا»« :فــي
الوقت الذي ّ
أقر فيه القادة بإسهامات
ال ـب ـنــاء ال ـحــالــي لـلـحــزب ومــؤسـســات
ال ـ ــدول ـ ــة ،ف ــإن ـه ــم ق ــال ــوا إنـ ـه ــا لـيـســت
جـ ّـيــدة بما يكفي لـلــوفــاء بمتطلبات
الجديد»،
املهام املتنوعة في العصر
ّ
ّ
مـضـيـفــة أن «ال ـ ـقـ ــادة أوضـ ـح ــوا أن ــه
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أفقيا

 -1الجيوش الكثيرة – حرف جر –  -2دولة أوروبية – شهر هجري –  -3للندبة – نوع من
القواضم يشبه الفأر قصير اليدين طويل الرجلني وله ذنب طويل –  -4صوت من ألم أو
مرض – إسم موصول – جرذ باألجنبية –  -5لسع العقرب – عاتبك –  -6إشترك في مباراة
ّ
التحدي – أتربة تحملها السيول واألنهار الى أعماق البحار –  -7أحرف متشابهة –
وقبل
ِ
ّ
شرفي فرنسي بعد لقب األمير منتشر اليوم في
أفرحوا وأبهجوا –  -8للتأوه – أعلى لقب
إنكلترا – قطع القدم –  -9نظام تشفير ألوان تلفزيوني – فنان مسرحي لبناني كوميدي
راحل كان من مؤسسي املسرح الوطني اللبناني –  -10اإلسم األجنبي للمحيط الهادي

عموديًا

 -1من كبار شعراء العصر ّ
العباسي –  -2عاصمة أنغوال – من أسماء األفعال ومعناه
أسرع –  -3قطعة من األرض ذات جدار ّ
وحد معلوم – ُ
تعب وأعيا
–
ذنب
عن
سامح
ي
ِ
ّ
–  -4رحمة وعطف األم – ّ
وأعرف
ممر تحت األرض ُينفذ منه الى الخارج –  -5أرشد
بالطريق – عاصمة أوروبية –  -6نظام سياسي قام في أملانيا أوائل القرن املاضي
حيث ّ
سلم السلطة الى هتلر –  -7عائلة العب كرة قدم إسباني مشهور – لدى وعند
باألجنبية –  -8إلــه – بطل عاملي روســي بالشطرنج –  -9بطيخ أصفر – منتجع
روسي سياحي يقع على ضفاف البحر األسود –  -10من ينابيع املنتشرة في لبنان

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1بعلبك – إجاص –  -2رمح – الجنوب –  -3جامايكا – ر ر –  -4ان – بي – بالي –  -5اينك – ريح
–  -6شهلة – لوم – ّ -7
ناد –  -9ليوتي – زينة –  -10ياسر عرفات
مهب – سابينا –  -8سوري – ٍ

عموديًا

عمان – هـ هـ – يا –  -3لحم – البسوس – ّ -4
 -1برج الشمالي – ّ -2
أبية – وتر –  -5كايني – سريع
ّ ّ
ّ
وب – زف –  -8جن – أرمينيا –  -9أورلي – نانت –  -10صبري حمادة
–  -6لك – كالي –  -7أجاب –

حل الشبكة 2807

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الرئيس الحالي للشيشان خلف والــده في منصب رئيس ال ــورزاء بعد
اغتياله عــام  .2004نــال ميدالية بطل روسيا وهــي أرقــى وســام تمنحه
املؤسسة العسكرية الروسية
 = 5+4+2+1من الفاكهة ■  = 3+10+9+11واجبات مدرسية ■ = 6+7+8
يقرع الجرس

حل الشبكة الماضية :كاترين اشتون

ال ـن ـف ــع ،وم ـن ـف ـت ـح ــة»؛ إض ــاف ــة ال ـق ـيــم
االش ـتــراك ـيــة ال ـجــوهــريــة فــي دسـتــور
ال ـ ـبـ ــاد؛ إض ــاف ــة ج ـم ـلــة تـ ـش ــدد عـلــى
قـيــادة الـحــزب فــي الــدسـتــور ،والـقــول
ّ
إن «قيادة الحزب الشيوعي الصيني
س ـم ــة ب ـ ـ ــارزة ل ـت ـعــريــف االش ـت ــراك ـي ــة
ذات ال ـخ ـصــائــص ال ـص ـي ـن ـيــة» ،علمًا
ّ
ب ـ ــأن ال ــدس ـت ــور ال ـص ـي ـنــي ي ـنــص في
م ـقــدم ـتــه (أو ف ــي م ـب ــادئ ــه ال ـع ــام ــة)،
ّ
على أن «الـحــزب الشيوعي الصيني
هـ ـ ــو ط ـ ـل ـ ـي ـ ـعـ ــة ...ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـص ـي ـن ــي
واألمـ ــة الـصـيـنـيــة ،وال ـن ــواة الـقـيــاديــة
لقضية االشتراكية ذات الخصائص
الصينية».
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت «ج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة الـ ـ ـص ـ ــن
ال ـش ـع ـب ـيــة» ق ــد اع ـت ـم ــدت دس ـتــورهــا
األول ع ــام  ،1954بـيـنـمــا ت ـ ّـم اعـتـمــاد
ُال ــدس ـت ــور ال ـح ــال ــي عـ ــام  ،1982وقــد
أدخ ـ ـلـ ــت ع ـل ـيــه أربـ ـع ــة ت ـع ــدي ــات فــي
أعـ ــوام  ،1999 ،1993 ،1983و.2004
ووفـ ـق ــا ل ـلــدس ـتــور امل ـع ـت ـمــد ،تتشكل
«أجـ ـه ــرة ال ــدول ــة امل ــرك ــزي ــة» م ــن ست
م ــؤسـ ـس ــات ،هـ ــي :امل ـج ـل ــس الــوط ـنــي
لنواب الشعب (أعلى جـهــاز) ،رئيس
الجمهورية ،مجلس الــدولــة ،اللجنة
العسكرية املركزية ،املحكمة الشعبية
ال ـع ـل ـيــا وال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة الـشـعـبـيــة
الـعـلـيــاُ ،
وي ـض ــاف إل ــى ذل ــك «املــؤتـمــر
االستشاري السياسي للشعب» الذي
يمارس دورًا استشاريًا ،بينما يلعب
املكتب السياسي للحزب الشيوعي
ولـجـنـتــه املــركــزيــة دورًا حــاسـمــا في
تقديم «االستشارات» ألجهزة الحكم
والتنسيق بينها.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ُي ـ ـن ـ ـظـ ــر فـ ـ ــي الـ ـ ـ ّص ـ ــن إلـ ــى
التعديالت املقترحة على أنها تندرج
في سياق «استكمال التطوير الذاتي
ّ
للنظام االشتراكي» ،فإن الحدث القى
أصـ ـ ـ ـ ً
ـداء واسـ ـع ــة ف ــي ال ـ ـغـ ــرب ،عـكــس
وجهتها بشكل واضح رأي املختص
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن الـ ـصـ ـيـ ـن ــي جـ ـ ـ ــان بـ ـي ــار
كــابـيـسـتــان ،ح ــن ق ــال إن ــه م ــن خــال
ـغ «ل ـل ـب ـقــاء في
س ـعــي ش ــي ج ــن ب ـي ـنـ ّ
السلطة قدر ما يشاء ،فإنه يحذو حذو
الرئيس الــروســي ،فالديمير بوتني،
لكن بطريقة أقل ديموقراطية» ،وفق
ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».
الــوكــالــة نـفـسـهــا ،نـقـلــت ع ــن الـبــاحــث
ف ــي «ج ــام ـع ــة ه ــون ــغ كـ ــونـ ــغ» ،وي ـلــي
ّ
الم ،اع ـت ـقــاده ب ــأن الــرئـيــس الصيني
«سيصبح إمـبــراطــورًا مــدى الحياة،
وم ــاو تـســي تــونــغ ال ـقــرن ال ـ ـ ــ ،»21في
إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى مـ ـ ّ
ـؤسـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ال ـص ـي ـن ـي ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة .وأضـ ـ ـ ـ ــاف الم
ً
مصادر قريبة من السلطة
«نقال عن
ّ
فـ ــي ب ـ ـكـ ــن» ،أن ـ ـ ــه «إذا ك ــان ــت ح ــال ــة
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إعالنات
◄ وفيات ►
إنتقل الــى رحمته تعالى كبيرنا
املرحوم النقابي الشاعر
عادل سليمان عبدالصمد
زوجته مارسيل ميشال حنينة
أوالده الدكتور باسم وعائلته
املهندس زياد وعائلته
اإلعالمية ندى
ش ـق ـي ـق ـتــه امل ــرح ــوم ــة ع ـ ــدال زوج ــة
املرحوم نديم سليمان حسن عبد
الصمد
شقيقه نديم سليمان عبد الصمد
وأوالده املهندس بشار ،الدكتورة
وفاء ،واإلعالمية بشرى
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء 27
ش ـ ـبـ ــاط  2018فـ ــي دار ال ـط ــائ ـف ــة
الدرزية من الحادية عشرة صباحًا
الى الخامسة بعد الظهر.
االسـ ـف ــون ع ـم ــوم أه ــال ــي عـمــاطــور
وآل حنينة

◄ مبوب ►
مستودع للبيع أو اإليجار
يف الصنوبرة
قرب ،Pain D'or
الشارع العام
املساحة  572م
االرتفاع 3م،
نزلة بيك اب 01814175
– 01814193
شقة للبيع فردان ط رابع
 289م  4نوم ،صالون،
سفرة 3 ،حاممات4 ،
رشفات ،برئ ارتوازي،
موقف مولد كهرباء،
غرفة ملجأ – 01814175
01814193

شــي الـصـحـيــة جـ ّـيــدة ،فــإنــه يــرغــب في
الـبـقــاء فــي السلطة  20عــامــا ،أي حتى
عــام  2032كــأمــن عــام ال ـحــزب ،و2033
كرئيس ُ للبالد».
ض ـم ــن أط ـ ـ ــر الـ ـ ـق ـ ــراءة ن ـف ـس ـه ــا ،نـقـلــت
«فايننشل تــايـمــز» عــن الباحثة جود
ّ
النـشـيــت قــولـهــا إن «ال ـشــائ ـعــات التي
ّ
كانت تفيد بأن شي جني بينغ سوف
ي ـن ـت ـهــج مـ ـس ــار ب ــوت ــن ن ـح ــو رئ ــاس ــة
أبدية ،لم تعد ُمجرد أحاديث» .كذلك،
ّ
رأى املــؤرخ واملعلق السياسي تشانغ
ّ
ليفان أن «هــذا التحرك ليس مفاجئًا،
ّ
وإن كان من الصعب التنبؤ على وجه
الـتـحــديــد بــاملــدة ال ـتــي قــد يـبـقــى فيها
شــي فــي الـسـلـطــة» ،مـشـيـرًا فــي سياق
ح ــدي ـث ــه إلـ ــى «روي ـ ـت ـ ــرز» ،إلـ ــى رئ ـيــس
زيمبابوي السابق ،روبــرت موغابي،
الذي انتهى حكمه في تشرين الثاني
املــاضــي بعد أربـعــة عـقــود ،وق ــال« :من
الناحية النظرية ،يمكنه أن يبقى فترة
أطول من موغابي ،ولكن في الواقع ال
أحد يستطيع التأكد ّ
مما سيحدث».
ب ــدوره ــا ،عـنــونــت «ن ـيــويــورك تايمز»
ّ
ب ـ ـ ــأن الـ ـص ــن «تـ ـت ـ ّـج ــه ن ـح ــو ال ـس ـم ــاح

المغرب

Global news agency AFP seeks
an IT officer based in its Beirut
bureau.
Applicant must have a university degree in computer science
or a relevant field, be bilingual
(Arabic/French or English).
Experience is a plus.
Please send CV and cover
letter to
recruitment.lb@afp.com
by 09/03/2018

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
jitu mesifen hunde
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 76/019927
غادر العامالن البنغالدشيان
gias uddin
mohammad seraj miah
م ــن عـنــد مـخــدومـهـمــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهما شيئا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/100533

«نيويورك تايمز» :أزاح أي منافس سياسي محتمل (أرشيف)

لـلــرئـيــس ش ــي بــالـبـقــاء ف ــي الـسـلـطــة».
ونـ ـقـ ـل ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة األمـ ـي ــركـ ـي ـ ّـة عــن
ال ـب ــاح ــث امل ـخ ـتــص ه ــو ك ـيــانــغ أن ـ ــه ّ ال
ي ــرى «أي ت ـحـ ٍّـد ي ــواج ــه ش ـ ــي ...إذ إن ــه
أزاح أي منافس سياسي محتمل عن
الواجهة».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ه ـي ـم ـن ــت ت ـغ ـط ـي ــة الـ ـح ــدث
ال ـص ـي ـن ــي عـ ـل ــى الـ ـصـ ـفـ ـح ــات األولـ ـ ــى
للمواقع اإلخبارية الغربية ،وللصحف،
قـ ــالـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «غ ـ ـلـ ــوبـ ــال ت ــايـ ـم ــز»
ّ
الصينية ،من جهتها ،إن ما هو مقترح
ّ
«ال يعني أن الرئيس الصيني سوف
ّيحظى بحكم ملدى الحياة» ،موضحة
أن ــه «ك ــان هـنــاك إجـمــاع واض ــح ضمن
الحزب الشيوعي ،وخارجه ،منذ بداية
ّ
االنفتاح ،حول واقع أن الصني نجحت
وستواصل النجاح في إيجاد الحلول
لتحوالت نفوذ الحزب الشيوعي ...مع
اح ـت ــرام ال ـقــانــون وال ـن ـظــام» .وأش ــارت
ّ
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إل ــى أن الـتـغـطـيــات
اإلعــامـيــة املـ ّ
خاطئة،
ـوجـهــة «بـصــورة
ّ
ّ
وتدخل القوى الخارجية ،سوف يؤثر
على الرأي العام في الصني».
(األخبار)
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دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
لتعاونية النور األرثوذكسية للنرش والتوزيع

يدعو مجلس إدارة تعاونية النور األرثوذكسية للنرش والتوزيع األعضاء املنتسبني
للتعاونية لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد يف قاعة املطران جورج
خرض  -املكلس يوم الخميس الواقع يف  29/3/2018الساعة الخامسة بعد الظهر
وذلك للبحث يف جدول األعامل التايل:
 - 1تالوة تقرير لجنة املراقبة.
 - 2تالوة تقرير مجلس االدارة عن اعامل التعاونية لعام .2017
 - 3املصادقة عىل امليزانية الشاملة لحسابات التعاونية عن عام  2017وبحث
وإقرار املوازنة املقرتحة للسنة املالية املنتهية يف .31/12/2018
 - 4إبراء ذمة مجلس االدارة عن إدارته.
مالحظة:
 - 1إن الجمعية العمومية مق ّيدة بالبحث يف املواضيع املدرجة عىل جدول اعامل
الجلسة دون أي موضوع آخر وذلك وفقاً للنظام الداخيل للتعاونية.
 - 2يف حال عدم إكتامل النصاب يف الجلسة االوىل أعاله تعقد الجلسة الثانية
الساعة السادسة من بعد ظهر اليوم ذاته وتعترب عندها الجلسة قانونية مبن حرض.
مجلس اإلدارة

غادر العمال البنغالدشيون
Shamim
Siddik khan
Amir hossain
Jaynal abadin
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 70/331175

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

اعتقال «هوليودي» لناشر صحيفة مستقلة
الرباط ــ عبيد أعبيد
انشغل الرأي العام املغربي بالضجة الحقوقية املثارة حول اعتقال الصحافي ومدير نشر
كل من يومية «أخبار اليوم» ،وموقعي «اليوم  »24و«سلطانة» (نسائي) ،توفيق بو عشرين،
وذلــك بطريقة «هوليودية» ،بعدما اقتحم 20
عنصرًا من قوات األمن الخاص ليلة الجمعة ـ
السبت املاضية ،مبنى الصحيفة التي يملكها.
ما زاد حدة الصخب الحقوقي طريقة االعتقال
التي ّ
شبهها الصحافيون العاملون بالطريقة
ُ ّ
التي تفكك بها املخابرات الخاليا اإلرهابية ،في
سابقة بحق الصحافيني .وسرعان ما سعت
الحكومة إلى احتواء املوقف ،إذ أصدر الوكيل
العام للملك في محكمة االستئناف في الدار
البيضاء (املدعي العام) بيانًا يفيد بأن اعتقال
بــو عـشــريــن يــأتــي بـنـ ًـاء عـلــى «ش ـك ــاوى» ،من
دون الكشف عن مضمونها أو هوية املتقدمني
بـهــا .مــع ذل ــك ،أع ــرب صـحــافـيــون ونــاشـطــون
عن تضامنهم معه ،خاصة بعد االستدعاءات
التي ّ
وجهها األمــن إلــى صحافيني وموظفني
يعملون معه ،في وقت قال فيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ،لـ«األخبار» ،إنه ال
تعليق له حول املوضوع ،بل ال معطيات عنده بشأن االعتقال ،مشيرًا إلى أن «األمــر بيد
القضاء ،وال يزال قيد البحث ،وال دخل للحكومة فيه»( .كامل التقرير على موقعنا)

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
لصندوق التعاضد األرثوذكيس أبرشية جبيل والبرتون  -جبل لبنان

يدعو مجلس إدارة صندوق التعاضد األرثوذكيس أبرشية جبيل والبرتون جبل لبنان،
األعضاء املنتسبني اىل الصندوق لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد يف
مقر الصندوق  -البورشية شارع حنكش بناية مسعود الطابق االول يوم السبت
الواقع يف  31/3/2018الساعة العارشة صباحاً وذلك للبحث يف جدول االعامل التايل:
 - 1تالوة تقرير لجنة املراقبة.
 - 2تالوة تقرير مجلس االدارة عن اعامل الصندوق لعام .2017
 - 3املصادقة عىل ميزانية حسابات الصندوق لعام  2017وبحث وإقرار املوازنة
املقرتحة للسنة املالية املنتهية يف .31/12/2018
 - 4إبراء ذمة مجلس االدارة عن إدارته.
مالحظة:
 - 1إن الجمعية العمومية مق ّيدة بالبحث يف املواضيع املدرجة عىل جدول اعامل
الجلسة دون أي موضوع آخر وذلك وفقاً للنظام الداخيل للصندوق.
 - 2يف حال عدم إكتامل النصاب يف الجلسة االوىل أعاله تعقد الجلسة الثانية
الساعة الحادية عرش صباحاً من قبل ظهر اليوم ذاته وتعترب عندها الجلسة قانونية
مبن حرض.
مجلس اإلدارة

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع عقاري
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ قرطبا
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/19
طالب التنفيذ :فؤاد بطرس فارس سعيد
وقد حل محله بالتنفيذ فرست ناشونال
بنك
املنفذ عليه :انطوان ايلي راشد
املستند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
ً
كـســروان رقــم  2009/780تحصيال لدين
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـب ــال ــغ  9491د.أ .ع ــدا
الفوائد والرسوم.
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـقـســم  B 4من
العقار رقم  5640قرطبا
مشتمالته :مستودع ومدخل ودار وطعام
ومطبخ وحمام ومنافع وشرفتني ومطلع
درج داخـ ـل ــي ي ـ ــؤدي الـ ــى ال ـط ــاب ــق االول
دوبلكس الــذي يحتوي على ثــاث غرف
ودار وحـمــامــن ومـنــافــع وسـطــح ومطلع
درج.
ً
حدود العقار :شماال العقار  5641جنوبًا
العقار  5639شرقًا طريق وأم ــاك عامة،
وغربًا العقار  5645وامالك عامة.
مساحته 212 :متر مربع
قيمة التخمني 127200 :د.أ.
قيمة بدل الطرح 76320 :د.أ.
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2013/5/20
وسجل بتاريخ 2013/6/21
مكان وزمــان البيع :يوم الخميس الواقع
ف ـيــه  2018/3/15ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة في
غرفة املذاكرة في جبيل.
تطرح هذه الدائرة القسم  B 4من العقار
 5640ق ــرط ـب ــا املـ ــوصـ ــوف اع ـ ــاه لـلـبـيــع
بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ب ــال ـش ــراء
ال ـح ـض ــور الـ ــى ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة ق ـبــل مــوعــد
البيع املحدد ودفــع قيمة الطرح نقدًا في
مـحـتـسـبـيــة م ــال جـبـيــل أو ت ـقــديــم كـفــالــة
مصرفية وافية من احد املصارف واتخاذ
مكان اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له يبلغ فيه جميع
االج ـ ــراءات وعـلـيــه دف ــع رس ــم الــداللــة %5
ورسوم التسجيل كما عليه االطالع على
قيود الصحيفة العقارية للعقار موضوع
البيع.
مأمور التنفيذ في قرطبا
ساندي عضيمي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة رقم 2014/85
برئاسة القاضي روال شمعون
طالب التنفيذ :البنك اللبناني الفرنسي
ش.م.ل.
املنفذ عليه :محمد يحيى النوتي
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـم ــة الـ ــديـ ــن :حـكــم
صــادر عن اللجنة القضائية الناظرة في
قضايا االسكان
تاريخ2013/12/3 :
تاريخ قرار الحجز2015/9/16 :
تاريخ تسجيله2015/10/29 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/1/7 :
تاريخ تسجيله2016/1/15 :
تاريخ التنفيذ2014/2/19 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
الـقـســم  2090 / 19الـقـبــة يـقــع فــي محلة
الـقـبــة  -دوحـ ــة ال ـشــوي ـفــات بـنــايــة فـ ــواز -
الطابق السادس قرب املدرسة األميركية
وهـ ــو م ـش ـغــول ب ــااليـ ـج ــارة م ــن ابــراه ـيــم
محمد ال ـبــراج .يـعــود تشييد هــذا البناء
الـ ـ ــى حـ ــوالـ ــي  22شـ ـق ــة ويـ ـحـ ـت ــوي عـلــى
مصعد وبـئــر إرت ـ ــوازي وسـكــن للناطور
ويستفيد من موقف سيارة ،مدخل البناء
مجهز ببوابة حديد مدججة مع انترفون،
واجهة البناء املطلة على الطريق مبلطة
رخام ،مدخل البناء الداخلي مبلط رخام
أرض وجــدران مع كورنيش جفصني في
األسقف ضمنه إضاءة بيت الدرج ،مبلط
رخام والجدران مدهونة كوتشوك.
أمـ ـ ــام ال ـق ـس ــم  9ف ـه ــو ي ـت ــأل ــف م ــن مــدخــل
وص ــال ــون ــان وط ـع ــام ودار وث ـ ــاث غــرف
ومطبخ وثــاث حمامات وثــاث شرفات.
املدخل مبلط جدرانه حجر صخري .أرض
املدخل والصالون والطعام مبلطة رخام.
امل ـم ــرات وبــاقــي ال ـغــرف ب ــاط سـيــرامـيــك.
الحمامات بالط سيراميك ارض وجدران.
املـطـبــخ مبلط سـيــرامـيــك ،مجله غرانيت
وخزائن .املنجور الداخلي معاكس ،باب
املدخل خشب ماسيف ،املنجور الخارجي
مــن األملـنـيــوم والــزجــاج مــع مونبلوك من
األملنيوم وأن الكهرباء مؤمنة  24ساعة.

كما أن القسم يتمتع باطاللة جميلة.
قيمة التخمني 179400 :د.أ( .مائة وتسعة
وسبعون ألف وأربعماية دوالر أميركي).
أو ما يعادله بالعملة الوطنية.
قيمة الطرح بعد التخفيض 107640 :د.أ.
(مــائــة وسبعة أالف وستماية وأربـعــون
دوالر أم ـيــركــي) .أو مــا يـعــادلــه بالعملة
الوطنية.
مــوعــد املــزايــدة ومكانها :تـجــري املــزايــدة
ن ـهــار االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2018/3/28
الساعة الثانية ظـهـرًا أم ــام رئـيــس دائــرة
تنفيذ عاليه في قاعة املحكمة.
شروط البيع :على راغب في الشراء اتخاذ
محل اقــامــة لــه ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ
عــال ـيــه واالط ـ ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة لـ ـلـ ـقـ ـس ــم مـ ـ ــوضـ ـ ــوع املـ ـ ــزايـ ـ ــدة
ومعاينته ،وعليه تأمني بدل قيمة الطرح
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائــرة تنفيذ عاليه وخــال االيــام الثالثة
التالية لالحالة عليه اي ــداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة حكمًا ،بزيادة
الـعـشــر عـلــى ع ـهــدة ال ـنــاكــل ال ــذي يضمن
النقص ،وال يستفيد من الــزيــادة ،وعليه
خالل العشرين يومًا تسديد كامل الثمن،
ورسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس القلم
حسام ابو حسن
إعالن قضائي
بتاريخ  2018/2/15قــرر رئيس محكمة
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي
نـشــر خــاصــة عــن االس ـتــدعــاء امل ـقــدم من
ج ـه ــاد م ـح ـمــود ي ــون ــس وامل ـس ـج ــل بــرقــم
 2018/1383والـ ـ ــذي ي ـط ـلــب ف ـيــه شطب
اش ــارات الــدعــوى عــن الـعـقــار رقــم /183/
السكسكية:
 - 1االولـ ـ ـ ـ ــى بـ ــرقـ ــم يـ ــومـ ــي  257ت ــاري ــخ
 1939/3/6دعـ ــوى م ـقــامــة ل ــدى محكمة
صلح صـيــدا تــاريــخ  14شـبــاط  1939من
زينب سليم العرب ضد احمد فقيه.
 - 2ال ـث ــان ـي ــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي  954ت ــاري ــخ
 1938/12/3دع ــوى مـقــامــة ل ــدى محكمة
ص ـ ـ ـلـ ـ ــح صـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدا ب ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــب اس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــاء
 1938/11/28مــن زي ـنــب بــدرالــديــن ضد
زينب سليم العرب ورفاقها.
 - 3الـ ـث ــالـ ـث ــة بـ ــرقـ ــم يـ ــومـ ــي  46ت ــاري ــخ
 1940/11/16دعــوى من زينب بدرالدين
ضد زينب سليم العرب.
 - 4ال ــرابـ ـع ــة ب ــرق ــم ي ــوم ــي  1119ت ــاري ــخ
 1942/12/8دعوى قسمة مقدمة ملحكمة
ص ـل ــح صـ ـي ــدا  1942/12/3م ــن امل ــدع ــي
نسيب العلي بوصايته على ولده القاصر
محمد نسيب العلي.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن بيع باملعاملة 2017/866
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2018/3/12ال ـســاعــة  3:00ب ـعــد الـظـهــر
سيارة املنفذ عليه حسن علي الفيتروني
مــاركــة ه ـيــونــداي  i10مــوديــل  2013رقــم
ً
/297980/ب الخصوصية تحصيال لدين
طالبة التنفيذ شركة كريديت سيستمز
اند تكنيك ش.م.م .وكيلها املحامي وسيم
ح ـســن ال ـبــالــغ  $/15340/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/3693/واملـطــروحــة
بسعر  $/3000/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم ميكانيك قــد بلغت
 /2.324.000/ل.ل .فعلى الراغب بالشراء
الحضور باملوعد املحدد الى مرآب املدور
فــي بـيــروت الكرنتينا مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة االول ــى في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/2890
م ــوج ــه الـ ـ ــى املـ ــدعـ ــى ع ـل ـي ـه ـم ــا :ص ــاح ــب
عـ ـل ــي ابـ ــراه ـ ـيـ ــم وري ـ ـ ـ ــاض بـ ـ ــدر ال ـص ـم ــد،
مقيمان سابقًا في بلدة بخعون الضنية
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تــدعــوكـمــا ه ــذه املحكمة الس ـتــام اشـعــار
ت ـب ـل ـي ــغ مـ ــوعـ ــد ال ـج ـل ـس ــة امل ـ ـح ـ ــددة ي ــوم

الخميس الواقع فيه  2018/3/29الساعة
ال ـت ــاس ـع ــة صـ ـب ــاح ــا ،ب ــال ــدع ــوى امل ـقــدمــة
ض ــدك ـم ــا م ــن امل ــدع ــن فـ ــرج بـ ــدر الـصـمــد
ورف ــاق ــه ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي أس ــام ــة ع ــام،
بـمــوضــوع ابـطــال وكــالــة بيع فيما خص
ال ـع ـقــاريــن رق ــم  3و 316مـنـطـقــة بخعون
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،وذل ـ ــك خ ـ ــال م ـه ـلــة ع ـشــريــن
يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر وثــاثــة اي ــام من
ت ــاري ــخ الـتـب ـل ـيــغ ،واال يـعـتـبــر ك ــل تبليغ
لكما بواسطة رئيس القلم ولصقًا على
باب املحكمة صحيحًا ،باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
غرفة الرئيسة ميرنا كالب
يبلغ الى املنفذ عليه أحمد محمد كرنيب
املجهول املقام
ً
ع ـمــا بــاح ـكــام املـ ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت بـ ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2017/1731انذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر ش.م.ل .ونــات ـجــا
ع ــن طـلــب تـنـفـيــذ بـطــاقــة ائ ـت ـمــان وكـشــف
حساب بقيمة /10.909/د.أ .عــدا الفوائد
واللواحق.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يوما على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بـيــروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن ــذار البالغة عشرة ايــام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصــوال حتى
الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء م ـح ــوالت ق ــدرة
لزوم محطات التحويل الرئيسية ملعالجة
الـخـنـقــات ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 9362/تــاريــخ  ،2016/9/28قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /750 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 454
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد إلعـ ـ ــداد دف ـت ــر ش ــروط
النـشــاء كــابــات تــوتــر عــالــي هــوائـيــة 220
ك.ف .من ضمن املخطط التوجيهي للنقل
املــرحـلــة االولـ ــى  ،2023 - 2017مــوضــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د11491/
تاريخ  ،2017/11/8قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2018/3/23عند نهاية ال ــدوام
الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 447
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قبل
ال ـظ ـه ــر مـ ــن يـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 2018/3/20تجري مؤسسة مياه بيروت
وجـبــل لبنان مناقصة عمومية بطريقة
الـظــرف املـخـتــوم عــائــدة ل ــ" ش ــراء قساطل
من نــوع بوليئتيلني مع القطع والـلــوازم
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا ل ـل ـعــام  "2018وف ـق ــا لــدفـتــر
الـشــروط الـخــاص املــوضــوع لهذه الغاية
وذلـ ــك ف ــي امل ـك ـتــب الــرئ ـي ـســي ال ـكــائــن في
ش ــارع ســامــي الصلح ـ ـ ملك ال ـشــدراوي ـ ـ
بيروت.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قــرب مستشفى قلب يسوع
لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ /750.000/ل.ل .ي ــدف ــع فــي
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تـقــدم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 453
إعالن رقم 3/1
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ـ ـ ع ــن إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لـتـلــزيــم زرع حــديـقــة فــي مصلحة زراع ــة
بعلبك الهرمل بطريقة استدراج العروض
للعام  ،2018وذلك في مبناها الكائن في
ب ـئــر ح ـســن م ـقــابــل ثـكـنــة ه ـن ــري ش ـهــاب،
بتاريخ  2018/3/21الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
عـلــى نسخة عـنــه مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم الـعــروض بالبريد املضمون املغفل
او ب ــال ـي ــد مـ ـب ــاش ــرة ،ع ـل ــى ان ت ـص ــل ال ــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ـ ـ ـ ي ـخ ـف ــض االعـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــى خ ـم ـس ــة أي ـ ــام
(قـ ــرار وزي ــر ال ــزراع ــة رق ــم  1/125تــاريــخ
.)2018/2/16
بيروت في 2018/2/16
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 442
إعالن مناقصة عمومية
تعلن بلدية بـيــروت عــن إج ــراء مناقصة
ع ـمــوم ـيــة ع ــائ ــدة ل ـت ـل ــزي ــم اعـ ـم ــال وض ــع
عـ ــامـ ــات أرض ـ ـيـ ــة ل ـل ـط ــرق ــات وم ـســام ـيــر
عاكسة للضوء في مدينة بيروت.
وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف
مـ ــن ص ـ ـبـ ــاح يـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 ،2018/3/20فــي مبنى القصر البلدي ـ ـ
الكائن في وسط مدينة بيروت التجاري ـ ـ
شارع ويغان ـ ـ الطابق الثاني ،وذلك طيلة
أوقات الدوام الرسمي.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
امل ـنــاق ـصــة االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـعــائــد لـهــا فــي مـصـلـحــة أمــانــة املجلس
البلدي (الغرفة  )203على العنوان أعاله،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ت ـ ـ ــودع الـ ـ ـع ـ ــروض خ ـ ــال أوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي في الصندوق الخاص املوجود
في مصلحة أمانة املجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عـشــرة مــن آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجراء الصفقة.

بيروت في  19شباط 2018
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 441
إعـالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
الـخــاص ل ـ "تقديم تسعة قــواطــع تلقائية
 72.5ك.ف .مــع لــوحــات تحكم عــائــدة لها
لزوم محطات التوتر العالي  66ك.ف .في
معملي األولي وجون" .يمكن االطالع على
مـلــف الـتـلــزيــم وتـسـلــم نسخة عـنــه ضمن
ال ــدوام فــي مكتب مصلحة الصفقات في
ش .ب ـشــاره ال ـخ ــوري ،بـنــايــة غـنــاجــه ،ط4
مقابل دفع مبلغ  /200،000/ل.ل .نقدًا إلى
صندوق املصلحةَّ .
تقدم العروض باليد
إلى القلم املركزي حتى ظهر يوم الثالثاء
ف ــي  ،2018/04/10وت ـف ــض ف ــي جـلـســة
علنية الساعة العاشرة من صباح اليوم
التالي على العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة
د .سليم كتفاكو
التكليف 450
إعالن رقم 6/1
ت ـع ـلــن وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة ع ــن رغ ـب ـت ـهــا فــي
استئجار مبنى لصالح املــركــز الــزراعــي
وم ــرك ــز اح ـ ــراج ح ـمــانــا ف ــي ب ـل ــدة حـمــانــا
قضاء بعبدا أو في القرى املجاورة ،يكون
مــؤلـفــا مــن  /6/غ ــرف ومـطـبــخ وحمامني
على األقــل ،ويفضل أن يكون الــى جــواره
موقف ألربعة سيارات على األقــل ،قريب
من الطريق العام سهل الوصول اليه،
فـعـلــى الــراغ ـبــن ف ــي ذل ــك تـقــديــم ع ــروض
في قلم مصلحة الديوان املديرية العامة
ل ـلــزراعــة ال ـكــائــن ف ــي ال ـطــابــق ال ـثــالــث من
مبنى وزارة الــزراعــة "بـئــر حـســن" ،ضمن
مـهـلــة  /15/ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
االعالن ،على ان يشمل العرض املستندات
التالية:
 - 1العرض متضمنًا بدل االيجار املطلوب
ومساحة املبنى املعروض.
 - 2صورة عن بطاقة هوية العارض.
 - 3إفادة عقارية ال يعود تاريخ صدورها
ألكثر من  /3/أشهر.
 - 4صورة سند امللكية.
 - 5رخصة إسكان.
 - 6إفادة ارتفاق وتخطيط.
 - 7إفــادة من مهندس منتسب الی نقابة
املهندسني تثبت متانة البناء.
 - 8خريطة تفصيلية للمبنى املعروض.
 - 9مـسـتـنــد يـثـبــت وج ــود اش ـت ــراك مـيــاه
واشتراك كهرباء.
بيروت في 20/2/2018
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 445
إعالن
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
تدعو هذه املحكمة السيد محمود محمد
كـنـعــان لـلـحـضــور الـيـهــا الس ـت ــام أوراق
الــدعــوى رقــم  2018/695املـقــامــة بوجهه
م ــن امل ــدع ــي حـســن جـعـفــر قـصـيــر بـمــادة
اب ـط ــال ع ــزل تــوك ـيــل وذلـ ــك ض ـمــن اوق ــات
الــدوام الرسمي وخــال عشرين يومًا من
تــاريــخ نـشــر ه ــذا االع ــان واال يعتبر كل
تبليغ له في قلم املحكمة قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
تدعو هذه املحكمة السيد محمود محمد
كـنـعــان لـلـحـضــور الـيـهــا الس ـت ــام أوراق
الــدعــوى رقــم  2018/679املـقــامــة بوجهه
م ــن امل ــدع ــي الـسـيــد عـفـيــف الـسـيــد حـيــدر
الحسيني بـمــادة ال ــزام بتنفيذ إنـشــاءات
واف ــراز ومنع تصرف وذلــك ضمن اوقــات
الــدوام الرسمي وخــال عشرين يومًا من
تــاريــخ نـشــر ه ــذا االع ــان واال يعتبر كل
تبليغ له في قلم املحكمة قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
ت ــدع ــو هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة ال ـس ـي ــد أمـ ــن عـلــي
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إعالنات

سليمان للحضور اليها السـتــام اوراق
الــدعــوى رقــم  2018/710املـقــامــة بوجهه
م ــن امل ــدع ــي يــوســف مـفـلــح سـ ــرور بـمــادة
شفعة وذلك ضمن اوقات الدوام الرسمي
وخالل عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا
االع ــان واال يعتبر كــل تبليغ لــه فــي قلم
املحكمة قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عــادل نمر فنيش ملوكله هاني عبد
ال ـل ـط ـيــف ف ـن ـيــش س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عــن
ضائع للعقار رقم  608معروب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب مـحـمــد سـلـمــان م ــازح بــوكــالـتــه عن
محمد سليم عزالدين ملورثه سليم علي
عزالدين الــوارد اسمه سليم علي محسن
ع ــزال ــدي ــن ع ـلــى ال ـص ـحــائــف ال ـع ـق ــاري ــه3 ،
س ـن ــدات ب ــدل ع ــن ضــائــع ل ـل ـع ـقــارات 458
و 937و 929باريش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك بـيــروت ش.م.ل .باملعاملة رقم
 2016/686بوجه شركة غروب سات سات
ش.م.م .وغ ـس ــان جـ ــورج ن ـص ــوره ومـنــى
فارس ابي فرح وشركة ج.م.ج .للمشاريع
الـعـمــرانـيــة والـسـيــاحـيــة ش.م.م .محضر
ع ـقــد ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ـ ــى وم ـح ـضــر عقد
ً
ادخال شهادة قيد تأمني وسند تحصيال
ملـبـلــغ  /763.000/اض ــاف ــة ال ــى ال ـفــوائــد
واللواحق.
ويجري التنفيذ على االقسام  5 /1236و9
و 10و 17و 18و 23ذوق مصبح والقسمني
 10 /3307و 11غزير.
 القسم  5 /1236ذوق مصبح مساحته 210م.م .ب ـم ــوج ــب االف ـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة
مستودع ومنافع
 القسم  9 /1236ذوق مصبح مساحته 35م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة
مخزن ومنافع
 القسم  10 /1236ذوق مصبح مساحته 35م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة
مخزن ومنافع وبالكشف تبني ان االقسام
 5و 9و 10م ــدم ــوج ــة ب ـع ـض ـهــا بـبـعــض
وتشكل محل  joie d offrirوصالة عرض
ضمنها حمام.
 القسم  17 /1236ذوق مصبح مساحته 270م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــونـ ــان وط ـ ـعـ ــام وغ ــرف ـت ــان
ومطبخ وحمام وشرفات
 القسم  18 /1236ذوق مصبح مساحته 198م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
مدخل وصالونان وغرفة ومطبخ وحمام
وشرفات وبالكشف تبني ان القسمني 17
و 18جــرى ضمهما لبعضهما واصبحا
مشغل اضافة الى غرف صغيرة للتخزين
ومـكــاتــب وغــرفــة جـلــوس وغ ــرف ن ــوم مع
منتفعات.
 القسم  23 /1236ذوق مصبح مساحته 145م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
مــدخــل وصــالــونــان وط ـعــام وث ــاث غــرف
وح ـم ــام ــان وم ـط ـبــخ وم ـن ــاف ــع وش ــرف ــات،
وبالكشف جاء مطابقًا لالفادة العقارية.
 القسم  10 /3307غزير مصبح مساحته 302م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــونـ ــان وط ـ ـعـ ــام وجـ ـل ــوس
ومـ ـطـ ـب ــخ وخ ـ ـ ـ ــدم وث ـ ـ ـ ــاث غ ـ ـ ــرف وث ـ ــاث
حمامات ومنافع وشرفات.
 القسم  11 /3307غزير مساحته  82م.م.وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة صــالــون
وغـ ــرفـ ــة ومـ ـطـ ـب ــخ وح ـ ـمـ ــامـ ــان وش ــرف ــات
وبالكشف تبني انهما ربـطــا ببعضهما
عبر باب مستحدث من املطبخ.
 تاريخ قــرار الحجز  2016/8/2وتاريختسجيله 2017/8/9
 بدل تخمني القسم  1236 / 5ذوق مصبح 630.000د.أ .وبدل طرحه/378.000/ :د.أ.
 -بدل تخمني القسم  1236 / 9ذوق مصبح

 84.000د.أ .وبدل طرحه/50.400/ :د.أ.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  1236 / 10ذوقمـ ـصـ ـب ــح  84.000د.أ .وبـ ـ ـ ـ ــدل طـ ــرحـ ــه:
/50.400/د.أ.
 بدل تخمني القسم  17و 1236 /18ذوقم ـص ـبــح  760.500د.أ .وب ـ ــدل طــرحـهـمــا
/456.300/د.أ.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  1236 / 23ذوقم ـص ـب ــح  213.875د.أ .وبـ ـ ـ ــدل ط ــرح ــه:
/128.325/د.أ.
 ب ـ ـ ـ ــدل ت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ال ـ ـق ـ ـسـ ــم 3307 / 10غـ ــزيـ ــر /739.900/د.أ .وبـ ـ ـ ــدل ط ــرح ــه:
/443.940/د.أ.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  3307 /11غــزيــر/114.800/د.أ .وبدل طرحه/68.880/ :د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/3/13الساعة  11:00قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم ألمــر حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم كـفــالــة
وافية من احد املصارف املقبولة من الدولة
ويتحمل رسوم التسجيل والداللة وعليه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
العائدة لألقسام موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي جويس عقيقي
ت ـن ـفــذ ش ــرك ــة ف ـي ــزي ــون ك ــاب ـي ـت ــال غ ــروب
ش.م.ل .ب ــاملـ ـع ــامل ــة  2015/719ب ــوج ــه
ً
ان ــدره ابــراهـيــم نــاضــر س ـنــدات تحصيال
ملبلغ  /37795/د.أ .اضــافــة ال ــى الـفــوائــد
واللواحق.
ويجري التنفيذ على االقـســام  4و 5و13
و 14و 15من العقار  1293ذوق مصبح.
 القسم  4/1293ذوق مصبح مساحته 77م.م وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة
مـ ـ ــدخـ ـ ــل وص ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــون ومـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــخ وغ ـ ــرف ـ ــة
وحمامني وم ــوزع وشــرفــات وهــو سفلي
اول وبالكشف تبني انــه مطابق لــافــادة
ال ـع ـق ــاري ــة بــاس ـت ـث ـنــاء وج ـ ــود غ ــرف ــة نــوم
اضــاف ـيــة ويـسـتـفـيــد م ــن الـفـسـحــة امــامــه.
الـ ـ ـب ـ ــاط سـ ـي ــرامـ ـي ــك واملـ ـجـ ـل ــى غ ــران ـي ــت
واالبواب خشب والشبابيك ألومينيوم.
 القسم  5/1293ذوق مصبح مساحته 102م.م وهــو بـمــوجــب االف ــادة العقارية
مدخل وصــالــون وطعام ومطبخ ومــوزع
وغــرفــة وحـمــامــن وشــرفــات وه ــو سفلي
اول وبالكشف تبني انــه مطابق لــافــادة
العقارية ونفس مواصفات القسم .4
 القسم  13/1293ذوق مصبح مساحته110م.م وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة
مدخل وصــالــون وطعام ومطبخ ومــوزع
وغ ــرف ـت ــن وح ـم ــام ــن وش ــرف ــات ي ـقــع في
الطابق الثالث وبالكشف تبني انه مطابق
لالفادة العقارية ونفس مواصفات القسم
.4
 القسم  14/1293ذوق مصبح مساحته147م.م وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة
مدخل وصــالــون وطعام ومطبخ ومــوزع
وغ ــرفـ ـت ــن وحـ ـم ــام ــن وش ـ ــرف ـ ــات ودرج
داخ ـلــي ي ــؤدي ال ــى ال ـخــامــس املــؤلــف من
م ـ ـ ــوزع وغ ــرفـ ـت ــن وح ـ ـمـ ــام وتـ ـ ـ ــراس يـقــع
ف ــي الـ ــرابـ ــع والـ ـخ ــام ــس وه ـ ــو دوب ـل ـكــس
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان ـ ــه م ـط ــاب ــق ل ــاف ــادة
ال ـع ـقــاريــة ول ــه تـ ــراس يـنـتـفــع ب ــه لــوحــده
ومطابق للقسم .4
 القسم  15/1293ذوق مصبح مساحته 147م.م وأخ ـ ــذت امل ــواص ـف ــات م ــن املـنـفــذ
عليه انــه مطابق للقسم  14وهــو مأهول
من شقيق املنفذ عليه روجيه ناضر.
تاريخ قــرار الحجز  2016/5/10وتاريخ
تسجيله .2016/5/12
 بدل تخمني القسم  4 / 1293ذوق مصبح /120400/د.أ .وبدل طرحه/72240/ :د.أ.
 بدل تخمني القسم  5 / 1293ذوق مصبح /120400/د.أ .وبدل طرحه/73440/ :د.أ.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  13 / 1293ذوقم ـص ـبــح  /149000/د.أ .وبـ ـ ــدل ط ــرح ــه:
/89400/د.أ.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـس ــم  14 /1293ذوقم ـص ـبــح  /221100/د.أ .وبـ ـ ــدل ط ــرح ــه:
/132660/د.أ.
 -بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـس ــم  15 /1293ذوق

م ـص ـبــح  /221100/د.أ .وبـ ـ ــدل ط ــرح ــه:
/132660/د.أ.
أو ما يعادله بالعملة الوطنية.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/4/17الساعة  11:00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم ألم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان
ش.م.ل .باملعاملة رقــم  2015/862بوجه
ك ــاب ــي م ــوري ــس واك ـ ــد ع ـقــد قـ ــرض وعـقــد
تأمني وبيان بتسديد دفعات وكشوفات
ً
حـســاب وشـهــادتــي قـيــد تــأمــن تحصيال
ملبلغ /139529.86/د.أ .اضافة الى الفوائد
واللواحق.
وي ـج ــري الـتـنـفـيــذ ع ـلــى ال ـق ـســم 12/944
سهيله مساحته  147م.م .وهــو بموجب
االفــادة العقارية مدخل وصالون وسفرة
وم ـط ـب ــخ وخ ـ ـ ــاء ومـ ـ ـ ــوزع وث ـ ـ ــاث غ ــرف
وحـمــامــان وغـسـيــل وشــرفــات وبالكشف
تبني ان القسم مؤلف من مدخل وصالون
وس ـف ــرة ومـطـبــخ وح ـم ــام ض ـيــوف ومـمــر
وثـ ــاث غ ــرف ن ــوم ض ـمــن اح ــداه ــا حـمــام
ماستر وحمام بني الغرف .البالط رخام
وبــاط الـغــرف مــوزايـيــك .املجلى غرانيت
وخ ــزائ ــن خشبية وشــرفــة املـطـبــخ مقفلة
ب ــزج ــاج ودرج داخ ـل ــي رخـ ــام ودراب ــزي ــن
خشب ي ــؤدي الــى غــرفــة جـلــوس ضمنها
شومينيه وحمام ضيوف وغرفتني نوم
وشرفتني للعلوي .بــاب خارجي مستقل
وهــو شــاحــط بمساحة  147م.م .ويوجد
دي ـ ـكـ ــور ج ـف ـصــن واملـ ـنـ ـج ــور ال ـخ ــارج ــي
أل ــوم ـي ـن ـي ــوم م ــع م ــون ــوب ـل ــوك ودف ــاع ــات
حديد.
تاريخ قــرار الحجز  2016/7/11وتاريخ
تسجيله .2016/7/14
ب ــدل تخمني الـقـســم  12/944سهيله مع
الشاحط /399840/د.أ .وبدل طرحه بعد
التخفيض /215913.6:د.أ .أو ما يعادله
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بالعملة الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/3/13الـســاعــة  11:00قـبــل الظهر.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم ألمــر حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او 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
وع ـل ـي ــه االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية العائدة للقسم موضوع املزايدة
واتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/6/12الـســاعــة  11قـبــل الـظـهــر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم ألم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ الدكتور انطوان جــان زغيب بوجه
مـبــاركــة كليم الـســاعــاتــي املـعــروفــة باسم
مباركة كليم سليمان مخلوف باملعاملة
 2017/1005ق ـ ــرار الـ ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة
الـتــاسـعــة فــي املــن الـنــاظــرة فــي القضايا
ال ـع ـق ــاري ــة رقـ ــم  2017/33والـ ـ ــذي قضى
ب ــازال ــة ال ـش ـيــوع ف ــي ال ـع ـقــاريــن رق ــم 632
و /635ذوق مصبح.
 العقار  /632ذوق مصبح مساحته 148م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية ارض
بعل مغروسة زيتون ،وبالكشف تبني انه
ارض ضمنها اشجار مثمرة.
 العقار  /635ذوق مصبح مساحته 295م.م .وهو بموجب االفادة العقارية بناء من
حجر يحتوي على غرفة للسكن ومطبخ
مــع قطعة ارض سليخ ،وبالكشف تبني
ان الـبـنــاء مــن حـجــر صـخــري مــن الــداخــل
والخارج مؤلف من غرفة كبيرة تستعمل
صالون وسفرة وضمن الصالون مدفأة
حائط ومطبخ وحمام والسقف مدفوف
خ ـ ـشـ ــب وامل ـ ـن ـ ـج ـ ــور ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي خ ـشــب
والشبابيك خشب مع مربعات من زجاج
بعضها م ـلـ ّـون يليها أب ــاج ــور وللمنزل
ب ــاب ــن رئ ـي ـس ـي ــن م ــاص ـق ــن وف ـ ـ ــوق كــل
بـ ــاب خ ـي ـمــة ق ــرم ـي ــد م ــع ح ــدي ــد صـغـيــرة
وأم ـ ــام امل ـن ــزل فـسـحــة ص ـغ ـيــرة م ــن بــاط
صخري .أمــا بــاط املنزل رخــام صخري،
وأرض وج ــدران الحمام وج ــدران املطبخ
سيراميك.
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف 2017/10/12
وتاريخ تسجيله 2017/10/24
ب ــدل تـخـمــن وط ـ ــرح ال ـع ـق ــار / 632ذوق
مصبح/88 800 /د.أ.
ب ــدل تـخـمــن وط ـ ــرح ال ـع ـق ــار  /635ذوق
مصبح /345 000/د.أ.

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تـنـفــذ م ـيــريــام ال ـخ ــوري لــويــس أب ــي رعــد
وي ــوس ــف م ــوس ــى م ـ ـ ــارون ب ــوج ــه ع ـبــدو
الـ ـخ ــوري ل ــوي ــس ابـ ــي رعـ ــد س ـنــد بقيمة
/50.000/دوالر امـ ـي ــرك ــي اض ــاف ــة ال ــى
الفوائد والرسوم باملعاملة التنفيذية رقم
.2015/1080
ويجري التنفيذ على القسم رقــم  5بلوك
 Bمــن الـعـقــار رق ــم /924الـ ـب ــوار مساحته
 185م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
م ـك ـت ــب وص ـ ــال ـ ــون اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال وم ـخ ـت ـبــر
وص ــال ــة وم ـط ـب ــخ وحـ ـم ــام ومـ ـم ــر طــابــق
ارضــي وبالكشف تبني ان الواقع مطابق
ل ــاف ــادة الـعـقــاريــة ال ـبــاط سـيــرامـيــك في
كــافــة أرج ــاء الـقـســم يــوجــد خــزانــة حائط
في غرفة االستقبال وفي الصالة .الحمام
سيراميك وبــورســان املجلى في املطبخ
وفي غرفة املختبر رخام رمادي قديم مع
وجود خزائن خشبية .املنجور الخارجي
ألــوم ـي ـنــوم م ــع زج ــاج ومــونــوب ـلــوك وفــي
س ـقــف غ ــرف ــة االس ـت ـق ـبــال يـظـهــر الـحــديــد
والباطون كما يوجد نش في كافة أرجاء
القسم.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز  2016/7/1وتــاريــخ
تسجيله .2016/8/3
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  B /5/924ال ـب ــوار
 /555.000/دوالر أمـيــركــي وب ــدل طرحه
/333.000/دوالر أميركي.
اش ــارة زي ــادة تــأمــن لصالح بنك بيروت
بقيمة  /50.000/دوالر أميركي.
إشارة دعوى من فريدي بو مصلح.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/3/27الساعة  11.00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم ألم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب ج ــورج مـطــانـيــوس ال ـقــزي بصفته
ال ـش ـخ ـص ـيــة س ـن ــدي م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقارين  3918و 3920الدبية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
يــدعــو مـجـلــس ادارة ص ـن ــدوق تعاضد
ن ـق ــاب ــة ال ـف ـن ــان ــن فـ ــي ل ـب ـن ــان االعـ ـض ــاء
الـ ـك ــرام ل ـح ـضــور ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
ال ـس ـنــويــة ال ـع ــادي ــة ال ـتــي سـتـنـعـقــد يــوم
االرب ـعــاء الــواقــع فيه  2018/03/28عند
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ف ــي مـقــر
نـقــابــة الـفـنــانــن املـحـتــرفــن فــي لـبـنــان –
سن الفيل  ،وذلــك لالستماع الــى تقرير
لجنة املراقبة والتقرير االداري ثم اقرار
امل ـي ــزان ـي ــة واب ـ ـ ــراء ذمـ ــة م ـج ـلــس االدارة
ل ـل ـعــام  2017وامل ـص ــادق ــة عـلــى مــوازنــة
العام .2018
في حال لم يكتمل النصاب في الجلسة
االولـ ـ ـ ـ ــى ت ـع ـق ــد ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة
الجلسة الثانية في الساعة الرابعة من
نفس اليوم وبمن حضر.
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ثقافة وناس

سينما
في تجربته اإلخراجية
األولى ،أراد السينمائي الشاب
رسم صورة حقيقية عن
واقع المجتمع اللبناني.
فيلمه «غداء العيد» الذي
يطرح في الصاالت بدءًا من
الخميس ،نال جائزة لجنة
التحكيم في «مهرجان
دبي السينمائي الدولي»
األخير .شريط يقارب الرشى
االنتخابية ،والعنصرية،
والطائفية ،والعنف
والفصام االجتماعي
من خالل طاولة غداء
تجمع عائلة تحتفل بعيد
الفصح!

مشهد من «غداء العيد»

«غداء العيد» باكورته الروائية الطويلة في الصاالت

لوسيان بو رجيلي ...رحلة في الوعي المجتمع اللبناني
ساندرا الخوري
لــن يـمـ ّـر غ ــداء عيد الفصح على خير،
بعدما تمكنت ربة املنزل جوزفني أخيرًا
مــن جمع أف ــراد عائلتها حــول طاولة
واح ـ ــدة .وس ــط األح ــادي ــث السياسية
املحتدمة والنكات والضحك ،ستقلب
حــادثــة األج ــواء ،وت ــؤدي إلــى خالفات
وفــوضــى تـصــاعــديــة .تـلــك باختصار
ُ
القصة التي تبنى عليها أحــداث فيلم
لوسيان بــو رجيلي الــروائــي الطويل
األول بـعــدمــا ك ــان عـمــل عـلــى سلسلة
من األفالم القصيرة سابقًا ،إلى جانب
عمله في املسرح.
بــو رجـيـلــي الـحــاصــل عـلــى ماجستير
فــي اإلخ ــراج السينمائي مــن «جامعة
ل ــوي ــوال م ــاري ـم ــاون ــت» األم ـي ــرك ـي ــة ،ال
ي ـف ـ ّـرق ب ــن امل ـس ــرح والـسـيـنـمــا كـثـيـرًا.
م ـن ــذ املـ ــراه ـ ـقـ ــة ،ب ـ ــدأ مـ ـش ــاه ــدة أفـ ــام
ي ـع ـت ـبــر أنـ ـه ــا ع ـ ّـرف ـت ــه ع ـل ــى الـسـيـنـمــا
الـحـقـيـقـيــة كــأع ـمــال بــرغ ـمــان وغـ ــودار
وتاركوفسكي .الحقًا ،واصل مشاهدة
تلك األفــام الكالسيكية تحت إشراف
املعلم الراحل منير أبو دبس .يخبرنا
خ ـ ــال ل ـ ـقـ ــاء م ـ ــع «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار»« :ك ـن ــت
أف ـكــر أن تـلــك األفـ ــام غــريـبــة وبطيئة
وصعبة .عندما شاهدتها مجددًا بعد
مــرور عشر سـنــوات ،فهمتها بطريقة
مختلفة .املؤكد أنني اآلن أراهــا أيضًا
ب ـن ـظــرة م ـغ ــاي ــرة .ل ـكــن ح ـبــي للمسرح
والـتـمـثـيــل بــاملـطـلــق ،وه ــو ال ـفــن األول
ّ
الــذي تعلقت بــه ،جعلني ال أف ـ ّـرق بني
املسرح والسينما .التمثيل هو نفسه.
قد تختلف التقنيات من ناحية األداء،
لـكــن فــي داخ ــل املـمـثــل ،األم ــور نفسها
مــوجــودة .أنـجــزت ذات مــرة مسرحية
انـغـمــاسـيــة ،عــرضـتـهــا ف ــي «مـهــرجــان
ل ـن ــدن ال ــدول ــي ل ـل ـم ـســرح» ع ــام ،2012
ك ــان ــت ت ـت ـط ـلــب مـ ـش ــارك ــة ال ـج ـم ـه ــور،
وكذلك أخــرى عن معاهدة «سايكس-
ب ـ ـي ـ ـكـ ــو» ،حـ ـي ــث ج ـع ـل ــت املـ ـش ــاه ــدي ــن
يجلسون عـلــى الـطــاولــة مــع املمثلني.
ه ــذه امل ـســرح ـيــات ال تـنـجــح إال بـهــذه
ال ـط ــري ـق ــة .ك ــذل ــك ،ب ـعــض ال ـق ـصــص ال
ُ
تصلح إال أن تخبر من خالل السينما
وال ـ ـشـ ــاشـ ــة .فـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــا ،يـمـكـنـنــي
اختيار الزاوية أو الشخص الذي أريد
الـتــركـيــز عـلـيــه ،وش ـع ــرت أن ذل ــك كــان
أســاسـيــا للقصة الـتــي أري ــد إخـبــارهــا
في الفيلم .أذكــر أن أحــد األســاتــذة في
ال ـجــام ـعــة ســأل ـنــا م ــا ال ـ ــذي ن ـن ــوي أن
ننجزه بعد التخرج .لم يجرؤ كثيرون
على التفكير في الحديث عن فيلم .من
جهتي أيضًا ،قلت إنني سأنجز بعض
اإلعــانــات بما أنني لم أكــن بعيدًا عن
هــذا العالم .لكن قبل أن أنهي كالمي،

ً
قاطعني قائال لي إن كان هدفك إنجاز
اإلعـ ــانـ ــات ،ف ــأن ــت ل ـســت ب ـحــاجــة الــى
ماسترز في اإلخــراج .شعرت أنه على
حق .برأيي ،يجب أن نفكر أننا نعيش
مرة واحدة .على الفنان أن يتوصل إلى
حــل إلنـجــاز مــا يــريــده .والـيــوم أصبح
ص ـنــع فـيـلــم أس ـه ــل بـفـضــل الـتـقـنـيــات
الجديدة».
ل ـيــس سـ ـرًا ع ـلــى أح ــد أن ل ـبــو رجـيـلــي
ج ــرأة كبيرة وصــراحــة تــامــة فــي طرح
املشكالت واملواضيع .ال يبتعد الفيلم
عــن هــذا االتـجــاه بـحــواراتــه الصريحة
ّ
والـفـجــة .شعر بــو رجيلي أن «ال أحد
غيري قــد يتحلى بالجرأة ذاتـهــا ألنه
كـ ــان س ـي ــواج ــه خ ـط ــر املـ ـن ــع .ع ـل ــى أي
حالّ ،
تعرض الفيلم للقطع في املشهد
ً
األخ ـي ــر .عـمـلــت م ـطــوال لـنـحــو سنتني
على الـنــص ،وحــرصــت على أن يكون
هناك مشهد طويل في نهايته ،يجعل
مــن يـشــاهــده ينغمس مــع العائلة في
وتيرة تصاعدية من دون انقطاع .ومع
أن امليزانية لــم تكن عالية ،اضطررنا
أن ن ـض ـي ــف يـ ــومـ ــا عـ ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــر،
ألنني لم أكــن مقتنعًا باللقطات التي

ّ
كــنــا أخــذنــاهــا لـهــذا املـشـهــد فــي الـيــوم
الـســابــق .فهو يمثل القمة فــي الفيلم.
في دبي حيث نلت الجائزةّ ،
تم التطرق
ال ــى ه ــذا املـشـهــد بــالـتـحــديــد وه ــو ما
اخ ـتــار الــرقـيــب هـنــا أن يـقـتـطـعــه! وإن
لم أقبل أن ُيقطع املشهد ،فكان الفيلم
سيمنع ،كما حصل معي في املسرحية
األخيرة التي أنجزتها («بتقطع أو ما

كوميديا سوداء تحمل الكثير من
المكبوت في عقل الشخصيات

المخرج
خالل
تلقيه
جائزة لجنة
التحكيم
في دبي

بتقطع» ـ  .)2013وك ــان كــل مــن األمــن
ال ـعــام ومـكـتــب الــرقــابــة أص ــدرا بحقي
مــذكــرة إخ ـضــاع منعتني مــن الـسـفــر.
ال ـف ـكــرة هـنــا ه ــي ف ــي إخ ـضــاعــي ،ولــو
بـ ـش ــيء م ـ ــا ،وإن ك ــان ــت قـ ـ ـ ــرارات ه ــذه
السلطة بــا معنى وعبثية وغريبة».
ً
لم يكن قرار الخضوع سهال بالنسبة
الــى املـخــرج ،خصوصًا ملــا يمثله هذا
املشهد من أهمية في العمل بالنسبة
ّ
إليه ،لكنه اقتنع أنــه في حال لم يقبل

ال ــرض ــوخ ،فـلــن يـشــاهــد ال ـنــاس الفيلم
بالكامل« :والفيلم أهــم بالنسبة إلـ ّـي
من هــذه القطعة .من املزعج ما حدث،
ول ـك ــن ي ـه ـم ـنــي أك ـث ــر أن يـ ــرى ال ـن ــاس
ال ـف ـي ـلــم .ك ـمــا أن ـنــي ذق ــت م ـ ــرارة امل ـنــع.
ّ
تعذبت بالعمل لسنة ونصف السنة
ع ـل ــى م ـســرح ـيــة ُم ـن ـع ــت ف ــي ال ـن ـهــايــة
وأحبطت معنوياتي حتى توقفت عن
كتابة املسرحيات .لو ُمنع الفيلم ،كنت
سأتوقف عن إنجاز األفــام .طلبت أن
تــوضــع عـلــى األق ــل إش ــارة حـيــث قطع
الرقيب املشهد ،لكن طلبي ُرفض .فهو
لـيــس ق ــراري الـشـخـصــي ،ويهمني أن
يعرف املشاهد أنني لم أختر أن أقطع
ه ــذا املـشـهــد ال ـطــويــل ب ـهــذه الـطــريـقــة.
ال ـخ ـطــورة تـكـمــن فــي أن ه ــذه السلطة
ال تــريــد أن يطلع ال ـنــاس عـلــى األم ــور
التي تنجزها وأن تظهر فقط الجانب
اإليجابي لها .لم يقطع املشهد في دبي
مع أن الفيلم يحتوي على أمور معينة
قــد ال تـمـ ّـر جـيـدًا .سـ ُـيـعــرض فــي بلدان
عربية أخــرى مثلما هو .لست سعيدًا
ب ــال ـخ ـض ــوع ،ل ـك ـنــي ف ـع ـلــت ذل ـ ــك لـكــي
يتمكن الناس من مشاهدة الفيلم».

يـنـتـقــل ال ـح ــوار ب ــن الـشـخـصـيــات من
م ــوض ــوع ال ــى آخـ ــر ،ل ـكــن م ــن دون أن
ّ
يفقد تـمــاسـكــه .يـشــرح بــو رجـيـلــي أن
«الـفـيـلــم يـمـلــك وح ــدة امل ـكــان والــزمــان
وهما يمسكانه جيدًا .تقنيًا ،ال يمكن
استكشاف مــواضـيــع معينة إال بهذا
ال ـش ـك ــل .أح ـب ـب ــت إنـ ـج ــاز ف ـي ـلــم يـشـبــه
ال ــواق ــع الـلـبـنــانــي عـلــى عـكــس مــا نــراه
ف ــي ال ـت ـل ـفــزيــون أو ف ــي ب ـعــض األف ــام
التي ال تمثل ما نعيشه حقًا .من املهم
فنيًا وثقافيًا أن ننظر الى الواقع والى
بــاط ـنــه ف ــي يــوم ـيــات ـنــا .األش ـي ــاء الـتــي
أث ـ ــارت ض ـحــك ال ـج ـم ـهــور ف ــي الـفـيـلــم
خ ــال ال ـع ــرض األول ،ه ــي ف ــي الــوقــت
عينه مـ ّـرة .إنها كوميديا ســوداء .قال
ل ــي بـعـضـهــم إن ـنــي جعلتهم يـفـكــرون
ً
م ـ ـط ـ ــوال .وه ـ ــو م ـ ــا أري ـ ـ ـ ـ ــده .أن ي ـت ــرك
الـفـيـلــم امل ـشــاهــد ّمــع أس ـئ ـلــة .ال أعتبر
أن الجمهور متلق للعمل الـفـنــي ،بل
هو مشارك فيه .وأنا متأكد من أن كل
شخص سيرى الفيلم بطريقة مختلفة
بحسب حياته اليومية وع ـمــره ،وما
اخ ـت ـبــره شـخـصـيــا .ال يـهـمـنــي تـقــديــم
ّ
أفكار معلبة للناس .ال أحــد يستمتع
بـهــذه األم ــور بــل على الـعـكــس .املؤكد
أن الفن يجعلنا نستمتع ،ولكن األهم
أنــه يجعلنا نفكر .الفيلم الناجح في
نـظــري ،هــو مــا يتذكره الجمهور بعد
أس ـبــوع» .قــد تـكــون مشاهد الفوضى
وال ـص ــراخ مــن الـلـحـظــات املــزعـجــة في
الـفـيـلــم ،كـمــا الـضـجـيــج ح ــول امل ــائ ــدة،
ل ـك ــن ل ـل ـع ـمــل أيـ ـض ــا ل ـح ـظ ــات صـمـتــه.
ه ـنــاك امل ـبــاشــر وغ ـيــر امل ـبــاشــر كــذلــك.
ب ـح ـســب ب ــو رج ـي ـل ــي «إن دق ـق ـن ــا فــي
مــا يـقــال فــي الفيلم ،هـنــاك الكثير من
ُ
األم ـ ــور ال ـت ــي تـ ـق ــال م ــا ب ــن ال ـس ـطــور
والكثير من املبطن واملكبوت في عقل
الشخصيات» .اختار بو رجيلي العمل
مع ممثلني ال يملكون خبرة ويظهرون
ع ـلــى ال ـش ــاش ــة ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى« :أح ــب
ال ـع ـمــل م ــع أشـ ـخ ــاص ي ــدخ ـل ــون عــالــم
التمثيل للمرة األولى .أجمل اللحظات
ه ـ ــي اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ه ـ ـ ــذا الـ ـشـ ـغ ــف وع ـ ــدم
الخوف من االختبار .بعد تجارب عدة،
قــد يبدأ املمثل بالخوف مــن ردة فعل
املشاهد ،وقــد ال يملك الجرأة نفسها.
كما أن املشاهدين ال يعرفون أيــا من
ال ــوج ــوه .ل ــذا سـيـصــدقــون أنـهــا عائلة
ً
ف ـع ــا .ق ــد ي ـكــون الـعـمــل م ــع أشـخــاص
غير محترفني أصعب ،لكنني تمكنت
من الذهاب أبعد مما قد أصل إليه مع
شخص يملك خبرة ،خصوصًا في ما
يتعلق بهذا الفيلم».
«غـ ــداء ال ـع ـيــد» :ب ــدءًا مــن ي ــوم الـخـمـيــس في
الصاالت اللبنانية
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ثقافة وناس
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31

ذكرى

...Three billboards

نجم األوسكار وفيلم العام!
ّ
املتمثلة برئيسها «ويلوبي» (وودي
هارلسون) وأحد أفرادها «ديكسون»
(سـ ــام روكـ ــويـ ــل) ،بــاس ـت ـئ ـجــار ثــاث
لـ ــوحـ ــات إع ــان ـ ّـي ــة ش ـب ــه م ـه ـج ــورة،
وكـ ـت ــاب ــة اسـ ـتـ ـفـ ـس ــار عـ ـلـ ـن ـ ّـي صـ ــادم
ع ـل ـي ـه ــاّ .
األول رج ـ ــل ع ــائ ـل ــة ودود،
ي ـح ـظــى ب ــاح ـت ــرام ّال ـج ـم ـيــع .ال ـثــانــي
ّ
عنصري أرعن ،يمثل كل ما يجب أال
يـ ّكــون عليه رجــل الـقــانــون .ال ننسى
أنـنــا فــي بـلــدة نــائـيــة ،حـيــث الجميع
ي ـعــرف ال ـج ـم ـيــع .ه ـك ــذا ،ي ـبــدأ مـســار
يبدو للوهلة األولى صعب التصعيد
ّ
والتعقيد .غير أن ورق ماكدونا ماكر
ّ
أكثر ّ
مما يمكن ألحد أن يتخيل ،مهما
وضع من احتماالت .عدم القدرة على
التوقع من صفات السيناريو الرفيع،
ّ
وهو ما يتجلى بأفضل شكل ممكن.
األس ـب ــاب ع ــدي ــدة .أغ ـلــب الـشـخــوص
جاثمة على إرث متراكم مــن شعور
ب ــال ــذن ــب ،وغ ـض ــب داخ ـ ـلـ ـ ّـي مـكـبــوت
ت ـجـ ّـاه أمـ ــور مـخـتـلـفــة .ه ــذا يجعلها
ت ـت ّــخ ــذ ق ـ ـ ـ ــرارات ص ــادم ــة وع ـج ـي ـبــة،
لكنها مفهومة ومقنعة بشكل غريب.

علي وجيه
م ـ ــن غـ ـي ــر الـ ـسـ ـه ــل ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
تـمــويــل ألف ــام ك ـهــذه ف ــي هــولـيــوود
ّ
إعالنية خارج
اليوم« .ثالث لوحات
إيبنغ ،ميسوري» Three Billboards
 Outside Ebbing, Missouriليس
ب ـل ــوك ـب ــاس ـت ــر عـ ــن ب ـط ــل خـ ـ ـ ــارق ،أو
كـ ــارثـ ــة م ـ ـ ّ
ـدم ـ ــرة ،أو غ ـ ــزو ف ـض ــائ ــي،
أو سـ ــواهـ ــا ّمـ ــن خ ـل ـط ــات ال ـب ــوك ــس
أوف ـي ــس امل ـفــض ـلــة .االس ـتــوديــوهــات
لم تعد تخاطر كثيرًا ،وسط تراجع
ن ـس ـب ــي ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد ّ
رواد ال ـ ـصـ ــاالت
ّ
األم ـي ــرك ـ ّـيــة ،ل ـح ـســاب م ـنــصــات مثل
«نتفليكس» ومتاجر سينما املنزل
امل ــدف ــوع ــة .ولـ ـك ــن م ــن ح ـس ــن ال ـحــظ
ّ
أن هــامــش الـسـيـنـمــا امل ـغــايـ ّـرة ليس
معدومًا تمامًا ،بوجود صناع مثل
مــارتــن مــاكــدونــا ( ،)1970قــادر على
اف ـت ـك ــاك  12م ـل ـي ــون دوالر إلن ـج ــاز
جديده .ميزانية مضحكة بمعايير
ّ
ه ـ ــولـ ـ ـي ـ ــوود ،إال أن عـ ـ ـب ـ ــارة ت ـي ــري
ّ
الذهبية تعبير مثالي عن
زويغوف
ه ــذا ال ـشــريــط امل ــده ــش« :سـيـنــاريــو
جـ ـ ّـيـ ــد ،وك ــاسـ ـتـ ـن ــغ ص ـح ـي ــح يـعـنــي
ّ
املتبقية
 %90مــن ال ـع ـمــل» .الـ ـ %10
هــي إخ ــراج مــاكــدونــا العميق وغير
ّ
املتكلف في آن.
ف ـ ـ ـ ــي ف ـ ـي ـ ـل ـ ـمـ ــه الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــق «س ـ ـب ـ ـعـ ــة
ّ
س ــايـ ـك ــوب ــاث ـ ّـي ــون» ( ،)2012ت ـعــلــم
ّ
السينمائي اللندني أن االستعراض
اإلخ ــراج ــي ال ــزائ ــد ع ــبء وع ـيــب ،مع
ال ـن ـت ـي ـج ــة املـ ـت ــوسـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــي خ ــرج
ع ـل ـي ـه ــا .لـ ــم ي ـك ــن تـ ـ ـط ـ ـ ّـورًا إي ـجــاب ـيــا
عــن بــاكــورتــه الجميلة فــي الــروائــي
ّ
الطويل «في بروج» ( .)2008أدرك أن
ّ
القوة تكمن في البساطة ،والتخديم
ع ـلــى الـ ــدرامـ ــا ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن الــزخــرفــة
والتحذلق .موسم الجوائز لم يشح
ب ــوج ـه ــه ،ك ـمــا ف ـعــل م ــع «ق ـت ــل غ ــزال
م ـ ـقـ ـ ّـدس» لـ ـي ــورغ ــوس الن ـث ـي ـم ــوس،
و«آخـ ـ ـ ــر عـ ـل ــم ي ـ ــرف ـ ــرف» ل ــري ـت ـش ــارد
لينكالتر .جاء كريمًا بـ  7ترشيحات
أوسـكــار ضمن الفئات الكبيرة ،و4
ج ــوائ ــز غ ــول ــدن غ ـل ــوب ــز ،و 5بــافـتــا
وغيرها...
لنقفز إل ــى الفيلم نـفـســه« .مـلــدريــد»
(فــران ـسـيــس م ـكــدورمــانــد) ّأم تنشد
ال ـعــدالــة ف ــي قـضـيــة اغ ـت ـصــاب وقـتــل
اب ـن ـت ـهــا ،إثـ ــر ف ـشــل ال ـت ـح ـق ـي ـقــات في
ّ
تتحدى الشرطة
الوصول إلى املجرم.

تناغم الفت ّبين طرافة ّمظلمة،
وعنف لفظي وجسدي

فرانسيس
مكدورماند
في مشهد
من الفيلم

ُيـ ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك ت ـنـ ّـوع ـهــا ال ـف ـكــري
والـعــرقــي وحـتــى الشكلي ،فــي إبــراز
م ـق ـصــود لـشـتــى أش ـك ــال االخ ـت ــاف.
ارتـبــاطـهــا بشبكة شــائـكــة وخصبة
م ــن ال ـع ــاق ــات ال ـقــاب ـلــة لـلـتـفـجـيــر أو
ّ
الجواني .مراوحتها
اإلخماد .غناها
الـ ـسـ ـلـ ـس ــة بـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاعـ ــر وم ـ ــواق ـ ــف
م ـت ـبــاي ـنــة ف ــي وقـ ــت واح ـ ـ ــد .ك ــل ذل ّــك
ّ
مـغــلــف ب ـحــوار أق ــل مــا ُي ـقــال فـيــه أنــه
ّ
قنبلة موقوتة مــن العبقرية .تناغم
الفـ ـ ــت بـ ــن طـ ــرافـ ــة م ـظ ـل ـم ــة ،وع ـن ــف
لـفـظـ ّـي وج ـس ـ ّ
ـدي .دي ــال ــوغ ال ي ـتـ ّ
ـورع
ّ
عن تسمية ما يتجنب كثيرون ذكره
ً
م ـب ــاش ــرة .م ـكــاش ـفــات «وق ـح ــة» على
ّ
عفوي،
مدى ساعتني ،ضمن مجتمع
ّ
ّ
عنصرية
قطيعي ،بال غطاء.
غرائزي،
ّ
متأصلة .عنف معتاد .هشاشة بناء
ّ
ال ـف ــرد وال ـع ـق ــد االج ـت ـمــاعــي بــرم ـتــه.
ّ
إستابلشمنت متهالك يولد أخطر ما
يمكن داخل الفرد :الغضب األعمى.
لطاملا حضرت بعض هــذه األسباب
ف ــي سـيـنـمــا م ــارت ــن م ــاك ــدون ــا ،ال ــذي

ً
ي ـ ـ ـ ـ ــراوح ع ـ ـ ـ ـ ــادة بـ ـ ــن سـ ـك ــورسـ ـي ــزي
وتارانتينو ولينش وديفيد ماميت.
ّ
ّ
هنا ،يحلق خــارج كل شــيء .يجترح
بـ ــدايـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة .يـ ـنـ ـح ــاز لـلـطـبـيـعــة
ال ـب ـش ـ ّ
ـري ــة م ــن دون ت ـج ـم ـيــل .يـنـهــل
مــن خلفيته املـســرحـ ّـيــة الــرفـيـعــة ،في
ق ــول الـكـثـيــر بــا تـلـقــن أو مـبــاشــرة.
يبلسم ال ـج ــراح بــاالنـتـصــار لجمال
شخصياته في أصفى حاالتهاّ .
ثمة
تـقــديــر رق ـيــق لـلـضـعــف والـهـشــاشــة،
ّ
م ـ ــع ت ـ ــراك ـ ــم خـ ـ ـ ــاب نـ ـح ــو الـ ـخ ــاص
والتطهير« .العبرة في الرحلة» كما
ُيـقــال عــن ذلــك التفاعل املعقد داخــل
ّ
البشرية ،عــن قـ ّـوة الحب في
النفس
وجه الغضب واليأس ،عن االختالف
ّ
والتقبل ،عن اإلنسان الهش الــذي ال
ّ
ّ
يدرك أن نواة قوته تكمن في مواطن
ّ
ض ـع ـفــه .األجـ ـم ــل أن هـ ــذا «ال ـب ــاك ــج»
ّ
ّ
بـكــل مــا فيه مــن شـخــوص وتفرعات
عـ ــن ال ّـح ـك ــاي ــة ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ،ال ي ـنــزلــق
م ــن كــفــي م ــاك ــدون ــا .ب ــدراي ــة مــذهـلــة،
يبقى ممسكًا بإيقاع صعب ومرهق
ودقيق للغاية.
ّ
إعالنية خارج
سينال «ثالث لوحات
إيبنغ ،ميسوري» تقديرًا أوسكاريًا
مـسـتـحـقــا ع ــن ال ـس ـي ـ ّنــاريــو األص ـلــي
ملاكدونا ،وأفضل ممثلة ملكدورماند
(ال مـ ـ ـن ـ ــازع ّ لـ ـه ــا ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـئ ــة)،
ثان لروكويل.
وأفضل ممثل في دور ٍ
ه ــذا األخ ـي ــر «ف ــدائ ــي» راق ـ ــص .ألـقــى
ّ
بنفسه في أفالم مستقلة عديدة ،بقي
ً
بعضها مجهوال .دوره في «مــوون»
ُ
( )2009ل ــدن ـك ــان ج ــون ــز ،ال يـنـســى
بــالـفـعــل .يـتـنــافــس عـلــى الـتـمـثــال مع
ّوودي هــارلـ ّســون ،الــذي يثبت دائمًا
أنه خلق ليمثل.
ف ــي امل ـح ـص ـل ــة ،ه ـ ــذا ش ــري ــط الـ ـع ــام،
«شكل املياه» لغييرمو
بالتجاور مع
ّ
ديـ ــل ت ـ ـ ـ ًـورو ،ب ــل إن ـ ــه أفـ ـض ــل ،وأك ـث ــر
حميمية وقربًا .عميق في بساطته.
حاد في رهافته .مظلم في سخريته.
ح ـ ـ ـ ــارق ف ـ ــي ع ـ ــذوبـ ـ ـت ـ ــه .مـ ـتـ ـع ــدد فــي
م ـس ـتــويــات إح ــال ـت ــه .طـ ــازج وطــويــل
األم ــد ف ــي تــأث ـيــره ،وه ــذا م ــن جــوهــر
السينما الرفيعة.
Three Billboards Outside Ebb :ing, Missouriص ـ ـ ـ ــاالت «أمـ ـبـ ـي ــر»
(« ،)1269غراند سينما» (،)01/209109
«فوكس» (« ،)01/285582سينما سيتي»
()01995195

صلحي الوادي
وصية المايسترو!
دمشق ــــ خليل صويلح
مــاذا لــو أنـصــت صلحي ال ــوادي ( )2007 -1934إلى
ً
وصية أبيه بدراسة الزراعة بدال من املوسيقى؟ ثم ماذا
لو وافق االبن على وراثة مشيخة عشيرة الدليم العراقية
بــرحـيــل والـ ــده؟ رحـلــة طــويـلــة قطعها ه ــذا املوسيقار
بـجــذوره املتعددة ،هو املــولــود ألب عراقي وأم أردنية،
ونشأة دمشقية .شخصية إشكالية تركت وشمًا ال
يمحى في الحياة املوسيقية السورية .فهذا املمسوس
ّ
باملوسيقى منذ صباه األول ،تمكن بشغفه وصبره
وإصــراره أن يؤسس أول معهد أكاديمي للموسيقى
في دمشق ،مراهنًا على جيل جديد في تربية الذائقة
املوسيقية النظيفة ،بعيدًا عن املزاج الشعبوي.
ً
ه ـك ــذا درس املــوس ـي ـقــى أوال ،ف ــي امل ــدرس ــة املـلـكـيــة
ف ــي االس ـك ـنــدريــة ،لـيـجـمــع حــولــه ف ــي دم ـشــق ثـلــة من
ّ ً
محبي املوسيقى الكالسيكية ،مشكال فرقة خاصة،
تعزف بيتهوفن وشوبان وبــاخ ،منتصرًا على فكرة
«امل ــزي ـك ــات ــي» ال ـتــي ك ــان يــوصــم ب ـهــا أي صــاحــب آلــة
موسيقية .وفي لندن التي سافر إليها لدراسة الزراعة
بإصرار من والده الذي كان يمتلك مزرعة كبيرة على
ضفاف دجلة في بغدادّ ،
تمرد على اختصاصه واتجه
دراسة املوسيقى.
إلى
ّ
ّ
سنتعرف عليها في كتاب
هــذه املحطات من حياته،
«صـلـحــي الـ ــوادي املــوسـيـقــار واإلن ـس ــان» ال ــذي صــدر
أخيرًا بمبادرة من «املركز الوطني للفنون البصرية»
فــي دم ـشــق ،مــواكـبــا الــذكــرى الـعــاشــرة لـغـيــابــه .هكذا
استعاد رفاق دربه سيرته حياتيًا وموسيقيًا بوصفه
شخصية استثنائية ،مرهفة وصارمة ،ذلك أن صرامته
كانت نوعًا من حراسة املوسيقى من العبث واإلهمال،
ً
فـ ّ
ـربــى أج ـي ــاال مــن املــوسـيـقـيــن املــوهــوبــن أكــاديـمـيــا،
خصوصًا بعد تأسيسه املعهد الـعــالــي للموسيقى،
ً
السورية» التي
وصوال إلى إطالق «الفرقة السيمفونية ّ
كانت حلمًا قديمًا لطاملا راوده إلى أن تحقق.
ف ــي ال ـك ـت ــاب ،سـنـقــع ع ـلــى شـ ـه ــادات م ــؤث ــرة بـتــواقـيــع
غ ـيــاث األخ ـ ــرس ،وهـمـســة ال ـ ــوادي ،وصـ ــادق فــرعــون،
وصـمـيــم ال ـشــريــف ،وع ـمــاد مـصـطـفــى ،ورع ــد خلف،
وطاهر ما مللي ،وسعد القاسم ،وآخرين ،باإلضافة
إلــى أقــوال صلحي الــوادي في الفن واملوسيقى .أنهى
صلحي الوادي حياته ،في لحظة تشبهه ،إذ وقع على
خشبة املسرح أثناء قيادته لحفلة موسيقية للفرقة
السيمفونية السورية ،ثم ترك عصا املايسترو لجيل
من تالميذه.
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نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة

انتصار الجريمة
َ َ
ُ

«يلزمني مذ ِنبون.ز /».كاليغوال

الشباب العربي من بيروت

منتدى دائم لمواجهة التطبيع
 250ش ــاب ــا/ة ،م ــن  17ب ـل ـدًا عــرب ـيــا م ــن بينها
ال ـس ـعــوديــة وم ـصــر وس ــوري ــا وال ـي ـمــن واألردن
واملغرب العربي ،قرروا تحويل «الندوة الشبابية
الفكرية الـعــربـيــة» الـتــي انـعـقــدت أخـيـرًا فــي أحد
فنادق بيروت الى «منتدى دائم ملناهضة التطبيع
ومقاومة ّ
العدو وداعميه» ،بالتنسيق مع «املرصد
امل ـغ ــارب ــي ملـنــاهـضــة الـتـطـبـيــع ودعـ ــم امل ـقــاومــة»
ورئـيـســه أحـمــد ال ـك ـحــاوي .الـ ــدورة الـثــامـنــة من
املنتدى التي عقدت تحت عنوان «دور شباب األمة
في مواجهة التطبيع ومقاطعة ّ
العدو وداعميه»،
جاءت لتتصدى ملا سميت «صفقة القرن» التي
تستهدف تصفية قضية فلسطني ،وتسعى الى
ً
فــرض التطبيع على الــدول العربية ،وصــوال الى
عقد تحالف واسع مع «إسرائيل» .ناقشت الندوة
أوراقـ ــا أعـ ّـدهــا ه ــؤالء الـشـبــاب تتعلق بالتطبيع
ُ
االقتصادي والقانوني ،والثقافي ،واختتم تحت

عنوان «ما العمل؟» شارك فيها الزميل بيار أبي
صعب متحدثًا عن مقاومة التطبيع الثقافي ضد
«إسرائيل».
خرجت «الـنــدوة الشبابية الفكرية العربية» من
رح ــم «املــؤت ـمــر الـقــومــي ال ـعــربــي» (األمـ ــن الـعــام
مـ ّعــن ب ـشــور) ال ــذي انـطـلــق ع ــام  ،1990وصـ ّـب
جل اهتمامه على فئة الشباب ،كمحور رئيسي
ف ــي ب ــرام ــج ع ـم ـل ــه .ع ـل ــى مـ ــدى ي ــوم ــن ،ع ـقــدت
فعاليات هــذا املنتدى فــي أحــد فـنــادق العاصمة
اللبنانية ،وق ــد ق ــدم امل ـشــاركــون أوراق بحثهم،
مــن ضمنها «قـ ــراءة فــي التطبيع اإلعــامــي مع
ّ
العدو الصهيوني» ،التي أعدتها ناديا بن ورقلة،
و«التطبيع وسالح املقاطعة بني الواقع والقانون»
التي قدمها فــؤاد مطر ،الــى جانب ورقــة بحثية
بعنوان «الشباب العربي ...أي دور في مناهضة
التطبيع؟»ّ ،
أعدها مهدي السفياني .أما موضوع

«التطبيع السياسي مع ّ
العدو اإلسرائيلي» ،فقد
تــولــى الـحــديــث عنه كــل مــن ولـيــد بــركــات وخالد
امل ـســاملــة ،فيما ش ــرح قضية التطبيع الـثـقــافــي،
هــزرشــي بــن جـلــول ،والتطبيع االقـتـصــادي مع
العدو محمد حسن العكلة.
في ختام فعاليات املنتدى ،وجه املشاركون /ات،
تحية الى أمني عام «التنظيم الشعبي الناصري»
أس ــام ــة س ـعــد ،ف ــي ال ــذك ــرى ال ـ ـ  43السـتـشـهــاد
الزعيم معروف سعد ،الذي «ربط نضاله وحياته
بفلسطني وال ـعــروبــة وقـضــايــا ال ـكــادحــن» .كما
تـخـلــل ه ــذه الـفـعــالـيــات عـقــد نــدوتــن شعريتني،
إذ ألقى الشاعران خالد دسوقي وعمر شلبي،
قصيدتني في الزعيم الراحل جمال عبد الناصر،
كما تال الكاتب همذان سليمان قصيدة لألديب
سليم حيدر «النافخ في الثورة البيضاء» ،املهداة
الى عبد الناصر كذلك.

ُ
ُ َ
وغ ُ
ريم ُه القاتل اآلخر،
القاتل،
بعد ْأن َس َفحا ما ُ
يلزم ِم ِن الدماء
َ
ُ
َوأ َ
تاريخ ِمن الجرائم:
موسوعة
يمأل
ما
زا
نج
ٍ
ّ
َ
استطاع ْأن يظل بريئًا،
كالهما
وبطبيع ِة الحال
َ
صفح عن اآلخر.
كالهما
...
وفي نهاي ِة الوليمة ـ وليم ِة ال ُـمسامح ِة على
الدم ـ
ِّ
ْ َ
بذل كل ما بوسعهما
بعد أن تعاهدا على ِ
ملواسا ِة الحيا ِة وحراس ِة العدالة،
ٌّ
مضى كل إلى غاي ِت ِه النبيلة
ٌ َ ِّ َ
وقلب واحد:
سان ٍ
واحد ٍ
مرددينِ ،ب ِل ٍ
واآلن ،لكي َي َّ
طمئن ُ
قلب العدال ِة،
ّ
لم َي ُع ْـد َيلزمنا إل
العثور على «مذنـب ْ
ُ
ـني».
ِِ
2017/3/5

شاشات بيروت :المرأة البداية والنهاية!

ال للمخدرات...
نعم للرقص!

بيالطس البنطي
ينبعث في بيروت

للعام الخامس على التوالي،
ُيقيم شارل مكريس (الصورة)
مهرجان  Beirut Salsa Locaالذي
ّ
ويستمر
ينطلق الجمعة املقبل ّ
ثالثة أيام متواصلة .تتخلل
الحدث الفني عروض راقصة
تنطلق من الصباح إلى املساء في
فندق «ريجنسي باالس» في
أدما .في كل عام ،يتخذ ّ
مدرب
الرقص عنوانًا عريضًا ملهرجانه،
فيعود ريع البطاقات لقضية
اجتماعية أو إنسانية.
هذا العام ،وضع مكريس شعارًا
ملهرجانه هو «ال للمخدرات نعم
للرقص» ،حيث يجمع عشرات
الفرق والراقصني اللبنانيني ومن
الخارج .تصل الفرق املشاركة هذا
ّ
وستقدم
األسبوع إلى بيروت،
عروضًا متواصلة .كما ُ
سيقيم
بعض ّ
املدربني وصالت للمشاركني
من أجل التعرف إلى شتى أنواع
الرقص .وقد اشتهر شارل
بتعاونه مع عدد من الفنانات حيث
ّ
اهتم بوصالتهن الراقصة
في كليباتهن.

ً
اختار طالل درجاني عمال يقع في
صلب راهننا العربي .مسرحيته
«بيالطس البنطي» (إعداد
وإخراج وسينوغرافيا درجاني)
التي تنطلق في  8آذار (مارس)
الروسي»،
في «املركز الثقافي
ّ
مستوحاة من رواية «املعلم
ومارغاريتا» للكاتب ميخائيل ً
بولغاكوف التي اعتبرت واحدة
من أهم عشر روايات في القرن
العشرين« .بيالطس البنطي» الذي
كان حاكم أورشليم ورمز السلطة
ّ
«اصطدمت بسلطة
السياسية التي
ّ
ّ
ّ
العصبية الدينية املتمثلة بمجمع
الكهنة اليهود الذين طالبوا بصلب
املسيح ،تحاكي الواقع الفلسطيني
والعربي الذي ما انفك يناضل في
سبيل السالم» .ويشارك في البطولة
خالد العبدالله (الصورة) ،هشام
ابو سليمان ،وماجد زغيب
«بيالطس البنطي» :من  ٨آذار حتى
 ٨نيسان ـ ـ «مسرح املركز الثقافي
الروسي» (بيروت ،فردان) ـ لالستعالم
٠٣٧٥٢٧٩٧:

أطلق «مجتمع بيروت السينمائي»
الدورة األولى من «مهرجان بيروت
الدولي لسينما املرأة» الذي يهدف الى
«اإلضاءة على التثقيف السينمائي»
ّ
في لبنان كما أكد مؤسسه السينمائي
واملنتج سام لحود .املهرجان يعرض
مروحة واسعة من اإلنتاجات ،ويناقش
قضايا املرأة وشؤونها .وقد ارتأى
ّ
املنظمون إطالق عنوان «نساء من
أجل التغيير» ،على البرمجة ،من خالل
عرض باقة من األفالم القصيرة ،وعقد
ندوتني حول «دور املرأة الرائدة»،
و«كسر الصورة النمطية للمرأة
في اإلعالم والسينما» .كما سيركز
املهرجان على التمييز الجندري،
والعنف األسري ،ونجاحات النساء

ّ
ّ
«محركات في املجتمع» .يدشن
كـ
املهرجان في «كازينو لبنان» ،بحضور
وزير شؤون املرأة جان أوغاسبيان،
ورئيسة «الهيئة العليا لشؤون املرأة»
كلودين عون ،على أن يعرض الفيلم
املصري «يوم للستات» (إخراج كاملة
أبو ذكرى) ،بحضور طاقمه ،على رأسه
منتجته املمثلة املصرية إلهام شاهني
َّ
ستكرم في االفتتاح.
(الصورة) التي
ّ
علمًا أن العروض كلها تقام في صاالت
.ABC Grand Cinemas
«مهرجان بيروت الدولي لسينما املرأة» :من
 13حتى  18آذار (مارس) ـ ABC Grand
( Cinemasاألشرفية وفردان)  -لالستعالم:
70/169129

الياس خوري
لقاء في «ة»
ّ
يدشن «نادي املطالعة» في «ة
مربوطة» مناقشاته الشهر املقبل
مع «أوالد الغيتو -اسمي آدم»
(اآلداب) للياس خوري (الصورة).
وقبل  14آذار ،تاريخ انعقاد اللقاء
مع الروائي اللبناني ،سيطرح
النادي ملخصات عنها ويقيم
مناقشة مفتوحة بني القراء حولها
بعد غد األربعاء ( .)18:30تسرد
الرواية فترة االجتياح اإلسرائيلي
ّ
«اللد» عام  ،1948وارتكاب
ملدينة
الصهاينة مجازر فيها ،وطرد
أهلها في مسيرة عرفت بـ «مسيرة
املوت» .إذ خرج وقتها أكثر من
 50الى  70ألف فلسطيني ،وبقيت
املدينة محاصرة حتى أطلق عليها
اسم «الغيتو» .تتشعب الرواية
لتطال قضايا مرتبطة بالذاكرة
والهوية ،والكتابة واألدب وعالقته
بالواقع والتوثيق.
مناقشة «أوالد الغيتو -اسمي آدم»:
بعد غد األربعاء ( )18:30ـ ـ و 14
آذار ( )18:30ـ ـ «ة مربوطة» (الحمرا)
لالستعالم01/350274 :

