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انتخابات

2018

ّ
الحريري وجعجع ينتظران المنجم!
ّ
على بعد أقل من
أسبوعين عن آخر ُمهلة
لتسجيل اللوائح التي
ُ
ستخاض على أساسها
االنتخابات ّ
المقررة في
 6أيارٌ المقبل ،ال يزال ّ
قسم كبير منها متعثرًا.
ورغم التقارب بين تيار
المستقبل والقوات
اللبنانية ،فإن تحالفاتهما
ال تزال بحاجة إلى ّ
منجم،
على ّ
حد قول الرئيس
سعد الحريري أمس
على عكس األجواء اإليجابية التي
ُي ـحــاول الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
ورئ ـ ـيـ ــس «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة»
س ـم ـيــر ج ـع ـجــع إش ــاع ـت ـه ــا ح ــول
العالقة بني حزبيهما وانعكاسها
على التحالف االنتخابي ،ال تزال
ُ
امل ـ ـفـ ــاوضـ ـ ّـات ب ـي ـن ـ ّه ـمــا لـتـشـكـيــل
تحالف مؤثر متعثرة في غالبية
ال ـ ــدوائ ـ ــر ذات ال ـث ـق ــل ال ـس ـيــاســي
ّ
واالن ـت ـخ ــاب ــيُ .
وي ـم ـكــن ال ـق ــول إن
نتائج زيارة الحريري للسعودية
ّ
ُ
لم تترجم حتى اآلن تجاه جعجع.
وتعكس خريطة التحالف حتى
اآلن اس ـت ـمــرار حــالــة ال ـج ـفــاء بني
معراب ووادي أبو جميل ،أقله من
جــانــب رئـيــس الحكومة .وليست
ُ
الـلـقــاءات وامل ـش ــاورات والــزيــارات
ُ
ّ
املـتـبــادلــة س ــوى حــركــة سياسية
ّ
ّ
تحتمها تفاهمات الـحــد األدنــى،
مـ ــع بـ ـق ــاء ج ـ ــذور ال ـ ـخـ ــاف الـ ــذي
وقـ ــع ع ـشـ ّـيــة أزم ـ ــة ال ـح ــري ــري مع
السعودية قبل أشهر.
فــال ـت ـحــالــف الـ ـج ـ ّـدي ب ــن ال ـق ـ ّـوات
وامل ـس ـت ـق ـب ــل ،وإن ك ـ ــان م ـتــوق ـعــا
ّ
تضمنه
م ــن جــانــب م ـع ــراب ع ــدم
ُ
إعطاء املستقبل أصواته لالئحة
القوات في دائرة الشمال الثالثة،
كان يستوجب على األقل تحالفًا
ف ــي دوائ ـ ــر مـفـصـلـيــة ،م ـ ّثــل زحـلــة
وبيروت األولى واملنت الشمالي.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ف ـ ـ ـ ــإن «ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوات» ال ـ ــذي
ُ
ي ـت ـف ـ ّـه ــم ح ـ ــرص امل ـس ـت ـق ـب ــل عـلــى
مـ ـن ــح أص ـ ــوات ـ ــه لـ ـل ــوزي ــر جـ ـب ــران
بــاسـيــل ف ــي ال ـب ـتــرون الع ـت ـبــارات
ُ
ّ
ُ
تتعلق بالتحالف املتماسك بني
«امل ـس ـت ـق ـبــل» و«الـ ـتـ ـي ــار الــوط ـنــي
الحر» في تركيبة العهد الجديد،
ُ
كـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــن امل ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن أن ي ــرض ــى
ب ـت ـحــال ـفــات ف ــي زحـ ـل ــة وبـ ـي ــروت
األول ـ ـ ـ ــى مـ ـق ــاب ــل دعـ ـ ــم الـ ـح ــري ــري
املـبــاشــر لـبــاسـيــل ،عـلــى عـكــس ما
سيحصل في  6أيار من مواجهات
بني لوائح املستقبل والقوات في
ه ــذه ال ــدوائ ــر .وه ــذا األم ــر ُيشعر
القواتيني بــأن التحالف العميق
لـيــس مــع ال ـقــوات بــل مــع باسيل،
وأن الـتــوازن فــي عالقة الحريري
مع كل من القوات والتيار غائب،
ملصلحة عــاقــة رئـيــس الحكومة
بباسيل ،على حساب معراب.
في هذا اإلطار ،بدأت االجتماعات
االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ع ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
امل ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــات ب ـ ـ ـ ــن «الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــوات»
و«امل ـس ـت ـق ـبــل» ،واالج ـت ـم ــاع ال ــذي
ُع ـ ـقـ ــد أم ـ ـ ــس ب ـ ــن خـ ــالـ ــد ش ـه ــاب
وشانتال سركيس هو االجتماع
األول ،وسـتـتـبـعــه ل ـق ــاءات أخ ــرى

خ ــال األسـ ـب ــوع ال ـح ــال ــي ،بـهــدف
ـدد
ب ـلــورة إم ـكــان ّالـتـحــالــف فــي عـ ّ ٍ
مــن ال ــدوائ ــر .إل أن انـتـقــال املـلــف
االن ـت ـخــابــي م ــن م ـس ـتــوى وزاري
كـ ـم ــا كـ ــانـ ــت عـ ـلـ ـي ــه ال ـ ـح ـ ــال ق ـبــل
أسـبــوع ،أي بــن الــوزيــريــن ملحم
ريـ ــاشـ ــي وغ ـ ـطـ ــاس خـ ـ ـ ــوري ،إل ــى
مـسـتــوى املــاكـيـنــات االنـتـخــابـيــة،
ي ـع ـك ــس تـ ــراج ـ ـعـ ــا ف ـ ــي ال ـت ـم ـث ـيــل
ومستوى النقاش .وهو وإن كان
ُيعطي بعدًا ّ
تقنيًا للمباحثات ،إال
أنــه أتــى نتيجة شعور الوزيرين
بـ ـ ــأن دوره ـ ـم ـ ــا قـ ــد انـ ـتـ ـه ــى ،وأن
االتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات ل ـ ــن تـ ـتـ ـع ـ ّـدى ح ـ ــدود
املـ ـصـ ـلـ ـح ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ل ـت ـي ــار
ّ
ّ
ويرجح املطلعون أن
«املستقبل».
يجري التفاهم على التحالف في
بعلبك ـ ـ الـهــرمــل حـيــث املــواجـهــة
«دس ـم ــة» وم ـث ـمــرة ف ــي الـسـيــاســة
في وجه حزب الله ،بينما ال ّ
يعول
الفريقان كثيرًا على التفاهم في
البقاع الغربي ،حيث ّ
يحبذ ّتيار
املستقبل الـحـصــول على مرشح
ً
مــارونــي محسوب عليه ب ــدال من
منح املقعد للقوات.
وفيما أش ــار الـحــريــري أمــس إلى
أن الـ ـق ــوات «ت ـح ـت ــاج إل ــى مـنـ ّـجــم
مـ ـغ ــرب ــي» ل ـف ـه ــم م ـط ــال ـب ـه ــا ،فـقــد
ُع ـك ــس ك ــام ــه األجـ ـ ـ ــواء الـسـلـبـيــة
املـسـيـطــرة عـلــى مـســار الـتـفــاوض
االنتخابي بني الطرفني ،فيما كان
قد ّ
سجل اعتراضه على تصريح
مسؤول جهاز اإلعالم والتواصل
في القوات شــارل جبور وتأكيده
أن «ال تحالف وازن ــا بــن الـقــوات
واملستقبل» .ومن املالحظ تراجع
وت ـي ــرة ال ـح ــديــث ع ــن ل ـق ــاء قــريــب
بني الحريري وجعجع ،وما كالم
ال ـ ـحـ ــريـ ــري أن «ال شـ ـ ــيء ي ـح ــول
دون ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء» س ـ ــوى ت ـخــري ـجــة
دبلوماسية النتفاء أسباب اللقاء
بــن القياديني طاملا أن التحالف
االنتخابي ال يزال غير ُمنجز.
وفــي سـيــاق آخ ــر ،وبـعــد أن أنجز
«ال ـ ـقـ ــوات» و«ال ـك ـت ــائ ــب» االت ـف ــاق
ع ـل ــى ال ـت ـح ــال ــف ف ــي زحـ ـل ــة ،ع ــاد
املكتب السياسي الكتائبي وقرر،
ّ
التريث في حسم التحالف
أمس،
مــع «ال ـقــوات» ،بانتظار مزيد من

اعتراض على
«القوات» في
البقاع 3
ووج ــه مرشح «الـقــوات اللبنانية»
ِ
عن املقعد املاروني في دائرة البقاع
الـثــالـثــة (بعلبك ال ـهــرمــل) أنـطــوان
حبشي بانتقادات ملوقف القوات
مــن مــوارنــة املنطقة ،ومطالباتها
السابقة بسحب املقعد املــارونــي
م ــن ال ـب ـقــاع ال ـش ـمــالــي إل ــى دائ ــرة
ّ
بشري أو غيرها من الدوائر .وفي
أحــد الـلـقــاءات فــي إح ــدى البلدات
ذات «الـثـقــل ال ـقــواتــي» (غالبيتها
من أبناء الطوائف املسيحية) ّ
وجه
الـحـضــور أسـئـلــة تستفسر ّ
عما
إذا ك ــان جـعـجــع قــد غـ ّـيــر موقفه
من تنظيم «داع ــش» الــذي اعتبره
سابقًا «مزحة» ،بعدما ّ
تبي حجم
ّ
الخطر الذي كان يشكله على هذه
البلدات املسيحية بالتحديد.
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ّ
السنيورة يضع زيحًا بينه وبين تيار المستقبل
امل ـش ــاورات الـتــي يجريها رئيس
الحزب .وأتت هذه الخطوة لتظهر
أمرين :االول ،أن «الكتائب» يربط
ال ـت ـحــالــف م ــع «ال ـ ـقـ ــوات» بمقعد
ال ـب ـت ــرون ،ح ـيــث ي ـطــالــب الـنــائــب
س ــام ــي ال ـج ـ ّم ـ ّـيــل س ـم ـيــر جـعـجــع
ب ـس ـح ــب م ــرشـ ـح ــه ف ـ ـ ــادي س ـعــد،
إفـســاحــا فــي امل ـجــال أم ــام النائب
ســامــر سـعــادة ليخوض «معركة
مرتاحة» .واألمر الثاني هو حجم
ال ـخــاف داخ ــل «الـكـتــائــب» ،الــذي
تـ ـع ــرض أم ـ ــس ل ـض ـغ ــوط ك ـب ـيــرة
نـتـيـجــة ع ــدم االل ـت ــزام ب ـق ــرار عــدم
التحالف مع من يسميهم «أركان
السلطة» .كذلك علمت «األخبار»
أن «الكتائب» قرر إيقاف املسعى
للتحالف مــع «الكتلة الشعبية»
ف ــي زحـ ـل ــة ،ب ــذري ـع ــة ع ـ ــدم إق ـف ــال

«الكتائب» ّ
يتريث في
حسم التحالف مع
القوات في زحلة

ملف الجريمة التي أودت بحياة
ن ـصــري م ــارون ــي ،شـقـيــق الـنــائــب
إيلي ماروني.
ع ـل ــى ض ـف ــة «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ،وب ـعــد
اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن أس ـ ـمـ ــاء امل ــرش ـح ــن،
ش ـ ـهـ ــدت ع ـ ـكـ ــار حـ ــالـ ــة اع ـ ـتـ ــراض
واسعة ضمن تيار املستقبل وبني
ـوادره ،رف ـض ــا ل ـخ ـيــارال ـحــريــري
كـ ـ ـ ّ
ّ
ت ـ ـبـ ــنـ ــي تـ ــرش ـ ـيـ ــح كـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن ولـ ـي ــد
البعريني ومحمد سليمان وطارق
املـ ــرع ـ ـبـ ــي ،حـ ـي ــث ي ـع ـي ــب أنـ ـص ــار
املـسـتـقـبــل ع ـلــى رئ ـيــس الـحـكــومــة
ترشيح شخصيتني محسوبتني
على قــوى الثامن آذار (البعريني
وس ـل ـي ـم ــان) .واالع ـ ـتـ ــراض األك ـبــر
جاء على البعريني ،حيث ّ
ضجت
م ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
بالتعابير وال ـش ـعــارات ّ الـســاخــرة
وامل ـن ـت ـق ــدة ب ـش ــدة ل ـت ـبــن ـيــه ،وه ــو
الــذي كــان يسعى ليكون مرشح 8
آذار .أمــا في ما يتعلق بسليمان،
ّ
فيردد أبناء وادي خالد أنه سوري
الجنسية وال يرتبط بأبناء الوادي
إال عـبــر عــاقــة الـنـســب مــن ناحية
األم .كــذلــك ،فــإن امـتـنــاع الحريري
عن ترشيحه في عام  ،2009بعد أن
كان في الالئحة ،جاء عقب تأكده
م ــن عــاق ـتــه الــوث ـي ـقــة م ــع ال ـق ـيــادة
السورية.
حالة االعتراض هذه وصلت الى
م ـســامــع ال ـح ــري ــري ع ـبــر ال ـن ــواب
الحاليني الذين حــذروه من سوء
خ ـيــاره ،إال أنــه أص ـ ّـر على موقفه
ُ
بهدف كسب الشارع ،فيما ترجم
االع ـ ـت ـ ــراض ع ـب ــر م ـق ــاط ـع ــة ع ــدد
واس ـ ــع مـ ــن ف ــاع ـل ـي ــات املـسـتـقـبــل
إلعـ ـ ـ ـ ــان الـ ــائ ـ ـحـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــال،
يـتـقــدمـهــم ال ــوزي ــر مـعــن املــرعـبــي
ال ــذي شـكــل عـصــب املـسـتـقـبــل في
ع ـك ــار طـ ــوال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة.
كــذلــك سـ ّـجــل غـيــاب عضو املكتب
السياسي شذا األسعد ،وأعضاء
الـ ـلـ ـق ــاء ال ـت ـن ـم ــوي ال ـ ـ ــذي ي ــرأس ــه
املرعبي ،باإلضافة إلى غياب عدد
من رؤســاء البلديات والفاعليات
«املستقبلية».

ً
الرئيس
عزوف
قليال
ليس
ّ
فؤاد السنيورة عن الترشح
النتخابات ايار ،ومغادرته
صدارة تيار المستقبل وكتلته
النيابية .بعد سقوط قوى
 14آذار ،ها هو رأس حربتها
يستكمل تجربة الخيبة
والمراجعة النقدية ،ويقررّ
اإلبتعاد والجلوس على شرفة
ّ
التفرج
نقوال ناصيف
ق ــد ال ي ـع ـكــس وجـ ــود ال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
ال ـس ـن ـيــورة ف ــي ال ـب ــرمل ــان طـ ــوال تـســع
سنوات بالضرورة تجربة مخضرمة
ف ــي ال ـع ـمــل داخـ ــل ج ــدران ــه ،ش ــأن مــا
يمكن ان يقال عن عبداللطيف الزين
الـنــائــب بــا انـقـطــاع مـنــذ ع ــام ،1962
وبـ ـ ـط ـ ــرس ح ـ ـ ــرب ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـن ــذ ع ــام
 1972مــا خــا دورة واح ــدة ،وروبـيــر
غــانــم الـنــائــب مـنــذ  1992بــا انقطاع
وآخ ــري ــن ك ـث ـيــريــن .بـسـبــب تـمــديــديــن
مـ ـت ــاحـ ـق ــن ف ـ ــي االعـ ـ ـ ـ ـ ــوام ال ـخ ـم ـس ــة
االخيرة ،لبث ورفاقه في دورة 2009
تسع سنوات.
ليس صورة النائب الدائم ،وال يوافق
عـلــى وصـفــه بـنــائــب «ش ـع ـبــي» .اال انــه
كان الوزير الدائم ما بني عامي 1992
و ،2004والعامود الفقري في املعادلة
الـسـيــاسـيــة الــداخـلـيــة مـنــذ ع ــام .2005
ً
لذلك ليس قليال القول ان خروجه من
الـسـلـطــة ،لـلـمــرة االولـ ــى م ـ ــذذاك ،ليس
ب ــا مـ ـغ ــاز م ـه ـم ــة .اه ـ ــم س ـن ــي ح ـيــاتــه
السياسية ما بني عامي  2005و2008
احــال ـتــه ال ـص ــورة الــوح ـيــدة للشرعية
الـلـبـنــانـيــة امل ـع ـتــرف بـهــا م ــن ال ـخ ــارج.
مع انه يستخدم عبارة «الترس» الذي
كان منذ ايام الرئيس رفيق الحريري،
ي ـص ـ ّـد ع ـن ــه ،وك ـ ــان ك ــذل ــك ف ــي مــرحـلــة
ان ـ ـقـ ــاب ق ـ ــوى  14آذار ع ـل ــى س ــوري ــا
وحـلـفــائـهــا ف ــي ال ــداخ ــل ،اال ان الــرجــل
يعبر اآلن صحراء خيبة التجربة من
معظم ما هو حوله .منذ تسوية ،2016
ّ
تتغير االحداث فحسب ،بل الرجال
لم
ايـضــا .مرحلة الـتـنــازالت ال التسوية،
يقول.
مــذ ا ّعـلــن فــي  5آذار  ،2018عــزوفــه عن
الترشح ،كثرت التكهنات عن دوره في
املرحلة املقبلة .ضاعف من التكهنات
ان رئيس الحكومة سعد الحريري زار
السنيورة في منزله ،عشية ذلك اليوم
عائدًا ّ
لتوه من زيــارة الــريــاض االولــى
لــه مــذ محنته هـنــاك مــا بــن  3تشرين

ال ـثــانــي و 21م ـنــه .طـلــب مـنــه الـتــرشــح
لــان ـت ـخ ــاب ــات ،فــاسـتـمـهـلــه الـ ــى ال ـغــد.
اوحـ ــت ال ــزي ــارة ك ـمــا ل ــو ان ال ـحــريــري
يــرجــع الـيــه بــرســالــة مــن اململكة تعيد
االعتبار بعدما كثرت اشارات التلميح
ال ــى تـهـمـيــش دوره .ب ــاع ــان ــه عــزوفــه
بـ ـ ـ ّـدد ال ـس ـن ـي ــورة الـ ـشـ ـك ــوك :ال رس ـ ّـال ــة
ُ
وال َمــن يـحــزنــون .ط ـ ِـرح عليه الترشح
ف ــي ب ـي ــروت او ّطــراب ـلــس او ع ـك ــار ما
دام املـقـعــد ال ـســنــي ال ـثــانــي ف ــي صـيــدا
آيــل الــى خصم تيار املستقبل النائب
السابق اسامة سعد ،فرفض .اجتماعه
بــال ـحــريــري ك ــان مـ ـق ـ ّـررًا ف ــي االول من
آذار ،وف ـ ــق ال ـس ـي ـن ــاري ــو ن ـف ـســه ال ــذي
ح ـصــل م ـ ّس ــاء  4آذار .ي ـ ــزوره ويـطـلــب
منه الـتــرشــح ـ وهــو مــا تــوخــاه رئيس
الحكومة ـ فيستمهله الجواب قبل ان
يبادر ،في اليوم نفسه ،باعالن عزوفه
ّ
املقرر لديه سلفًا .منذ الخميس االول
من آذار كــان قــراره العزوف ببيان هو
نفسه ال ــذي ادل ــى بــه بـعــد ارب ـعــة اي ــام.
بيد ان السفر املفاجىء للحريري الى
الرياض ليل االربعاء  28شباط ارجأه.
لـلـسـنـيــورة م ــا يـكـفــي م ــن الـحـجــج كي
ّ
بالتفرج
يستخلص انه يريد االكتفاء
في املرحلة املقبلة:
 1ـ ل ــم ُي ـ ــرد عـ ــام  2009ـ وك ـ ــان رئـيــس
ح ـك ــوم ــة انـ ـتـ ـخ ـ ّـاب ــات مـ ــا ب ـع ــد ات ـف ــاق
ال ــدوح ــة ـ الـ ـت ــرش ــح ،اال ان ال ـحــريــري
اص ـ ّـر على خوضها مــع النائبة بهية
الـ ـح ــري ــري ،ب ــذري ـع ــة ان عـ ــدم تــرشـحــه
ّ
يتسبب في فقدان تيار املستقبل املقعد
الثاني .طوال تسع سنوات من نيابته
ت ـ ــرأس ك ـت ـلــة ن ـ ــواب ال ـت ـي ــار ،واحــال ـهــا
م ــاكـ ـن ــة م ـن ـت ـظ ـم ــة ف ـ ــي اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا

وبياناتها الدورية ،اال انه كان صدارة
املــواجـهــة مــع حكومة الــرئـيــس نجيب
ميقاتي ما بني عامي  2011و ،2014في
غياب الحريري.
ـس م ــن ال ـح ـك ــوم ــات ال ـتــي
 2ـ ف ــي خ ـم ـ ٍ
ُع ـ ّـن فيها وزيـ ـرًا لـلـمــال مــا بــن عامي
 1992و ،2004لــم يطلب مــن الحريري
االب ســوى مــرة واح ــدة ان يصير الى
تـ ــوزيـ ــره ،ف ــي ال ـح ـكــومــة ال ــراب ـع ــة عــام
 ،2000بعدما ملس محاولة تلفيق ملف
مــالــي لــه ب ـســوق ات ـهــامــات ومالحقته
ّ
فاصر على خوض املواجهة
قضائيًا،
من الداخل .بعد اغتيال الحريري االب
اصر عليه االبن ترؤس حكومة ما بعد
انتخابات .2005
 3ـ منذ اليوم االول للتسوية السياسية
املنبثقة مــن انتخاب الرئيس ميشال
ع ــون وق ــف ضــدهــا وعــارض ـهــا .صـ ّـوت
ّ
بورقة بيضاء ،وسلم باالقتراع وقال
على االثــر في  31تشرين االول :2016
اصـ ـب ــح ل ـل ـب ــاد رئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة.
ب ـي ــد ان ذل ـ ــك لـ ــم ي ـح ـج ــب م ـعــارض ـتــه
التسوية السباب ال يزال يعتقد بأنها

لست ضد الحريري
ولن اكون .اريد ان
ابتعد فقط

ال يسعني ان اكون ضد القانون في صيدا ومعه
في بيروت او طرابلس او عكار وهو القانون نفسه (مروان طحطح)

ســاريــة :اول ـهــا ،ان الــرئـيــس الـجــديــد ال
ي ــزال مسكونًا بـهــاجــس رفـضــه اتـفــاق
الـطــائــف مـنــذ امل ــرة االول ــى ع ــام ،1989
ثانيها ،انــه ملــا يــزل اسير عقلية حكم
االق ـل ـيــات ،ثــالـثـهــا ،لــم يـجــد فــي ادارت ــه
صالحياته ووزرائ ــه انموذجًا سليمًا
للحكم بل ضاعف من وطأة املشكالت
وامللفات العالقة.
 4ـ انسجامًا مع رفضه التسوية تلك،
م ـنــذ الـ ـي ــوم االول ،ت ـي ـقــن م ــن حتمية
رفضه كل ما ينبثق منها .كان على حق
ً
مع اقرار قانون انتخاب اعتبره مكمال
للمشروع الذي رفضه عام  ،2013وهو
االقـ ـت ــراح االرث ــوذك ـس ــي ،ونـ ـ ّـدد ب ــه في
ج ـل ـســات ال ـل ـجــان الـنـيــابـيــة املـشـتــركــة
ورفـضــه ،وكــان الحريري آن ــذاك خــارج
البالد .ما يقوله السنيورة :ال يسعني
ان اكون ضد القانون في صيدا ،ومعه
في بيروت او طرابلس او عكار عندما
يطلبون لترشحي وهو القانون نفسه؟
لست مقتنعًا به ،وال اريد الدخول في
لعبة الخناجر.
ّ
مــن دون ان يقتنع ب ـصــواب الـتــرشــح
فـ ــي ظـ ــل الـ ـق ــان ــون الـ ـح ــال ــي ،رغ ـ ــم ان
الـ ـ ّح ــري ــري االب الـ ـصـ ـي ــداوي ،ش ــأن ــه،
ترشح في بيروت مرتني عامي 1996
و ،2000وكذلك فعل ابنه سعد مرتني
ع ــام ــي  2005و ،2009ومـ ــن قـبـلـهـمــا
ب ـع ـق ــود ط ــوي ـل ــة ت ــرش ــح ص ـي ــداوي ــون
في بيروت كالرئيس سامي الصلح،
يـضـيــف ال ـس ـن ـيــورة :ال اري ــد منافسة
احد آخــر ،ونحن في صحن واحــد من
نــاخـبـيـنــا .هــل ُيـنـتـظــر مـنــي التسابق
م ــع بـهـيــة ال ـح ــري ــري ع ـلــى ص ــوت من
هـ ـن ــا او صـ ـ ــوت مـ ــن ه ـ ـنـ ــاك؟ لـ ــو ك ــان
ق ــان ــون ــا م ـخ ـت ـل ـفــا ب ـت ـصــويــت وط ـن ــي،
ربـمــا زنــت تــرشـيـحــي .قــانــون كـهــذا ال
مكان لي فيه.
 5ـ عـ ــزوفـ ــه ال ي ـج ـع ـلــه خـ ـ ــارج ال ـع ـمــل
السياسي .لــن يـتــرأس كتلة املستقبل
اذ لم يعد نائبًا .لم يكن له يومًا موقع
تنظيمي فــي تـيــار املستقبل ،وإن هو
ّ
يتصرف على انه جزء ال يتجزأ منه.
 6ـ ليس خافيًا التباين بينه والحريري.
بدأ مع التسوية السياسية ،واستمر
مع قانون االنتخاب واسلوب مقاربة
امللفات ،ولم ينتهِ بمآخذه على خلفه
بازاء مقاربته صالحياته الدستورية
والتهاون في دوره كرئيس الحكومة.
اال انــه يجزم :افضي اليه بذلك .لست
ضــده ولــن اكــون حتمًا ،وال ضــد تيار
املستقبل .اريد ان ابتعد فقط.
يقر بــأن ثمة جيلني مختلفني ،وربما
اكـثــر ،فــي طريقة التفكير والتجريب:
ل ـك ــل رأي ـ ـ ــه واسـ ـل ــوب ــه وه ـ ــو ي ـ ـقـ ـ ّـدر مــا
ينبغي ان يفعل .جيل االب يختلف عن
جيل االبن.
مــاذا ُيسمى ذلــك ســوى الخيبة وقطع
حساب السنوات املاضية؟

بين برجا وشحيم ...فعلها جنبالط!
ّ
محمد الجنون
م ــع إع ـ ــان رئ ـي ــس ت ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل»
سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري أس ـ ـمـ ــاء مــرش ـح ـيــه
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة فـ ــي جـمـيــع
ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ،وب ـي ـن ـه ــم الـ ـن ّــائ ــب م ـح ـمــد
الـحـجــار عــن املقعد الـســنــي فــي دائــرة
جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)،
أيقن البرجاويون بالصوت والصورة
أن ال نصيب لبلدة برجا ،وهي األكبر
في إقليم الخروب ( 15ألف ناخب) في
كل مقصورات القطار األزرق.
لـ ـ ـس ـ ــان حـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع الـ ـ ـب ـ ــرج ـ ــاوي،
َّ
غـ ــداة اإلعـ ــان ال ـح ــري ــري ،أن بـلــدتـهــم
«تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ َّـررت» مـ ـ ــن وصـ ـ ــايـ ـ ــة اإلقـ ـ ـط ـ ــاع
الـسـيــاســي ال ـجــديــد وال ـق ــدي ــم ،بـعــدمــا
اسـتـبـعــدهــا ال ـحــريــري وقـبـلــه الـنــائــب

ولـ ـ ـي ـ ــد ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط مـ ـ ــن ح ـس ــاب ــات ـه ـم ــا
االنتخابية؛ األول اختار الحجار من
شحيم ،والثاني استبدل عــاء الدين
ت ــرو ،وه ــو م ــن ب ــرج ــا ،بــاملــرشــح بــال
عبد الله من شحيم أيضًا.
َّ
بـنـظـ ِـر فـئــة وازن ــة مــن الـبــرجــاويــن أن
ب ـلــدت ـهــم ت ـس ـت ـب ـعــد وت ـع ــاق ــب نـتـيـجــة
م ــواق ـف ـه ــا ،سـ ـ ــواء ف ــي رف ـض ـه ــا خـطــة
طمر النفايات في اإلقليم أو تمردها
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة األخـ ـي ــرة.
ه ـ ــؤالء ي ـق ــول ــون إن ج ـن ـب ــاط فـعـلـهــا
وأخــرج برجا من املعادلة السياسية،
وحـ ــاول «ح ـشــر» ال ـحــريــري ،بــاعـتـبــار
َّ
َّ
السنيني
أن املــرشـحــن عــن املـقـعــديــن
ف ــي الـ ـش ــوف وع ــال ـي ــه ض ـم ــن تـحــالــف
ج ـن ـب ــاط ـ ـ الـ ـح ــري ــري ه ـم ــا م ــن ب ـلــدة
شحيم حصرًا.

كيف ّ
سترد برجا في السادس من أيار؟

َّ
تقول شخصية برجاوية وازنة إن الرد
ـح
األول ي ـكــون بــاالل ـت ـفــاف ح ــول مــرشـ ٍ
ق ــوي م ــن ب ــن املــرش ـحــن الـسـبـعــة من
أبناء البلدة ،بما يضمن وصول برجا
إلى الندوة البرملانية ،وثانيًا أن يكون
املرشح جزءًا من خيار انتخابي يملك
حظوظ الخرق والفوز.
وبـعــدمــا حـســم أم ــر تـحــالــف املستقبل
واالشتراكي (الحجار وعبدالله)ُ ،حسم
ُّ
ترشح اللواء املتقاعد علي الحاج على
الئـحــة ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي اللبناني
والـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،عـلــى أن تذلل
ّ
عقدة املقعد السني الثاني فــي األيــام
القليلة املقبلة ،في ظل ّ
توجه أرسالني
َّ
بــأن يتمثل اإلقليم بمرشحني سنيني

من شحيم وبرجا ،في وقــت يبرز فيه
تــرش ـيــح ال ــوزي ــر ط ـ ــارق ال ـخ ـط ـيــب من
قبل التيار الوطني الـحــر ،األمــر الــذي
ي ـه ـ ّـدد ب ـع ــدم اك ـت ـمــال ال ـت ـحــالــف .وفــي
ه ــذا الـ ـص ــدد ،تـشـيــر م ـص ــادر متابعة
َّ
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إلـ ـ ــى أن «امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
مستمرة حول هذه النقطة ،وستحسم
َّ
خــال األسـبــوع الـحــالــي» ،وتكشف أن
ٌ
التيار الحر
«التواصل قائم أيضًا بني ً
َّ
والـجـمــاعــة اإلســام ـيــة» ،الفـتــة إل ــى أن
«الـخـيــار ل ــدى الــوطـنــي الـحــر فــي حــال
لــم يتحقق تـحــالـفــه مــع الــديـمـقــراطــي،
هو التحالف مع الجماعة اإلسالمية،
ودعـ ــم مــرشــح م ــن ب ــرج ــا ،ه ــو املــرشــح
سـ ــام س ـع ــد ،ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن خمسة
آالف صوت من مناصري الجماعة في
إقليم الخروب».
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سياسة
على الغالف

كي ال تأخذنا االحتفاالت
محمد زبيب
أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون موازنة ،2018
متجاوزة كل املهل الدستورية .وسيبدأ مجلس النواب مناقشة هذا
املشروع وإقراره قبل موعد اجتماع باريس 4-في السادس من
نيسان املقبل ،ألن إقراره «شرط» ،وقبل تقديم حسابات الدولة املالية
(قطع الحساب) العالقة منذ تصفير هذه الحسابات في  ،1993وهو
بذلك سيقوم بعمل مخالف للدستور ،على غرار ما قام به العام
املاضي عند إقرار قانون موازنة  2017للمرة االولى بعد  11عامًا.
التذكير بهذا الواقع الذي يحكم املالية العامة منذ  25عامًا ،يبدو
ضروريًا لقراءة أرقام املوازنة ،على االقل ،كي ال تأخذنا االحتفاالت
ّ
ونصدق أن فيه فعل «بطولة» .فما جرى في
الجارية بهذا «اإلنجاز»
مجلس الوزراء ،أمس ،ال يمكن وصفه اال بعملية تجميل من النوع
الذي يترك ندوبًا لبعض الوقت .فاإلنفاق الفعلي (بعد إضافة 1.9
مليار دوالر لدعم أسعار الكهرباء) سيبلغ  17.2مليار دوالر ،بزيادة
 1.9مليار دوالر عن االنفاق املقدر في العام املاضي ،وستزيد
االيرادات  1.7مليار دوالر ،بحسب االرقام الواردة في املشروع الذي

ّ
موازنة  2018بحلة جديدة:

ّقدرت االيرادات املحققة في العام املاضي بنحو  10.7مليارات دوالر،
أي إن العجز الفعلي سيرتفع  1.2مليار دوالر ،ولن ينخفض بأي
قرش ،كما ّ
ردد رئيس الحكومة ووزير املال ووزراء آخرون بعد
الجلسة.
قامت عملية التجميل على إخفاء مبلغ دعم أسعار الكهرباء ،إلظهار
العجز االسمي أقل بـ 200مليون دوالر فقط عن العجز الفعلي
املحقق في العام املاضي ،وهذه هي قيمة التخفيضات الحقيقية،
التي طالت تحديدًا النفقات التشغيلية لالدارات ّ
العامة ،وهو ما
سيزيد من وهنها وضعف إنتاجيتها.
في املقابل ،زاد اإلنفاق على ّخدمة الدين العام  300مليون دوالر،
من  5.1مليارات دوالر (محقق عام  )2017الى  5.4مليارات دوالر،
وباتت قيمته تتجاوز قيمة االنفاق على الرواتب واالجور ومعاشات
التقاعد ،التي بلغت نحو  5.2مليارات دوالر.
ّ
تشكل خدمة الدين العام ثلث املوازنة تقريبًا ،وهي كانت ستزداد
أكثر ،بحسب املشروع السابق للموازنة ،لوال أن عملية التجميل
طالتها أيضًا .فقد قرر مجلس الوزراء ،باالتفاق مع مصرف لبنان،
على إجراء عملية «سواب» ،عبر استبدال سندات دين تستحق هذا

العام ،بفائدة بني  6و ،%7بأخرى يشتريها مصرف لبنان بفائدة
 ،%1أي ،بمعنى أوضح ،سيقوم مصرف لبنان ،كالعادة ،بتسجيل
ً
خسائر في ميزانيته على حساب املال العام بدال من تسجيلها في
املوازنة.
ماذا يعني ذلك؟
تؤكد حسابات وزارة املال ّ
املجمعة منذ عام  1993أن خدمة الدين
هي مصدر العجز الرئيس ،وهي استأثرت حتى اآلن بنصف
الضرائب والرسوم التي ّ
سددها اللبنانيون للدولة ،وهي املسؤولة عن
زيادة الدين العام ،وبالتالي هي ّلب االزمة املالية ،التي يجري الحديث
عنها اآلن.
ّ
باتت املصارف توظف نحو  %60من مجمل موجوداتها لدى
الحكومة ومصرف لبنان ،وبالتالي بات املال العام هو مصدر
ربحيتها شبه الوحيد ،وال سيما في ظل تزايد مخاطر التسليف
العقاري واالسواق الخارجية ،وهي تخشى أن ّ
يؤدي ارتفاع االنفاق
العام الى تقويض قدرة الدولة على السداد.
لقد استحوذ دائنو الحكومة (من دون مصرف لبنان) على 77
مليار دوالر في السنوات الـ 25املاضية ،ما أسهم في زيادة رساميل

تجميل األرقام بـ«هندسات مالية» وإعفاءات ضريبية!
ُ ّ
بعملية تجميلية أخذت ثالثة أسابيع ،خفض العجز في مشروع موازنة
 2018من  12000مليار ليرة إلى  7260مليار ليرة .لم يكن هناك سحر ،بل
ّ
تبين أنه جرت عملية نفخ للنفقات في النسخة األولى لمشروع الموازنة،
ثم جرى «تنفيسها» على مدى عشرة اجتماعات عقدتها اللجنة الوزارية.
كان الهدف التعمية على التغيرات التي طرأت على األرقام بين عامي
 2017و ،2018إذ ّ
تبين أن العجز بقي عند مستواه السابق رغم خفض
النفقات بقيمة  1650مليار ليرة ،كما أن خدمة الدين العام ارتفعت
بقيمة  1114مليار ليرة رغم لجوء وزارة المال إلى تنفيذ «هندسات
مالية» مع مصرف لبنان على سندات بقيمة  6مليارات دوالر ...فما هو
مصدر الخفض بين نسختي مشروع موازنة 2018؟ وعلى حساب من؟
وما هو الفرق بين نفقات وإيرادات موازنتي  2017و2018؟
محمد وهبة
يـصــف أح ــد أع ـضــاء الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة
ال ـت ــي درس ـ ــت مـ ـش ــروع م ــوازن ــة 2018
الخفوضات التي أجريت على نفقات
موازنة  2018بأنها ّ
«حبة دواء تحتوي
ّ
عـ ـل ــى مـ ـس ــكـ ـن ــات ي ـن ـت ـه ــي م ـف ـعــول ـهــا
خـ ــال ف ـت ــرة ق ـص ـي ــرة .ن ـح ــن ل ــم نـضــع
ّ
أي حــل ولــم يكن هـنــاك تغيير جــذري
ف ــي م ـق ــارب ــة ال ــوض ــع امل ــال ــي ل ـل ــدول ــة،
ب ــل أدخ ـل ـنــا بـعــض الـتـحـسـيـنــات على
امل ـقــاربــة ال ـس ــائ ــدة» .فــي ال ــواق ــع ،قــد ال
ّ
يعبر هذا الكالم عن حقيقة ما حصل
بــن أول اجـتـمــاع للجنة ال ــوزاري ــة في
 20ش ـب ــاط ،وإق ـ ــرار امل ــوازن ــة أم ــس في

مجلس الـ ــوزراء ( 12آذار) .بــن هذين
املوعدينّ ،
تغيرت أرقام مشروع موازنة
 2018أكثر مــن م ـ ّـرة .فــي النسخة التي
رفعها وزيــر املــال إلــى مجلس ال ــوزراء
ك ــان ال ـع ـجــز يـبـلــغ  7569م ـل ـيــار ل ـيــرة،
ثــم تـبـ ّـن أن الـتـحــويــات إل ــى مؤسسة
كهرباء لبنان بقيمة  2100مليار ليرة
مــوضــوعــة خ ــارج امل ــوازن ــة ،ول ــم يلبث
أن ارتفع العجز في أول جلسة للجنة
الوزارية إلى  12000مليار ليرة .بعدها
بـ ــدأت األرق ـ ــام ت ـت ـغـ ّـيــر ف ــي ك ــل جـلـســة.
ي ـق ــول أح ــد أع ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة إن أرق ــام
بـعــض الـنـفـقــات تـغـ ّـيــرت أكـثــر مــن مـ ّـرة
كلما ّ
تعمق النقاش فيها ،فيما أبــدى
ّ
ب ـعــض الـ ـ ـ ــوزراء اس ـت ـي ــاءه م ــن ت ـســرب

المقبول والمرفوض ومجهول المصير
تقول مصادر وزارية إن مجلس الوزراء لم ّ
يقر مجموعة من األمور التي كان قد اتفق عليها في
اللجنة الوزارية؛ فعلى سبيل املثال ،رفض الوزراء خفض سقف تقديمات املنح املدرسية ملوظفي
القطاع العام وتوحيدها بقيمة مليوني ليرة ،بل بقيت التقديمات على ما كانت عليه سابقًا .كذلك
رفض املجلس زيادة درجات للقضاة ،ألن هذا األمر سيزيد ّ
التوسع في اإلنفاق وقد يفتح الباب على
مصراعيه في هذا املجال .ولم يتضح مصير بعض األكالف التشغيلية األخرى ،مثل تعويضات
اللجان واملكافآت والساعات اإلضافية ،وحجم املساعدة التي ستقدمها الدولة للمؤسسة العامة
لإلسكان بعد االتفاق على أن املوازنة ال ّ
تتحمل دفع مبلغ  100مليار ليرة للمؤسسةّ ...
وأهم جزء
لم تتضح حقيقته بعد ،هو ما يتعلق باإلنفاق اإلضافي على الكهرباء .فهناك تقديرات بأن العجز
الناتج من شراء املحروقات سيرتفع من  2100مليار ليرة إلى  2400مليار ليرة ،وأن هناك مبلغ
 1000مليار ليرة مخصصًا للتعاقد مع البواخر لم يدرج في املوازنة ،رغم وجود اتفاق سياسي
على هذه الصفقة.

ّ
األرقـ ــام والـتـغـيـيــرات ال ـتــي تــؤثــر على
العجز .الرواتب واألجــور والتقديمات
للمؤسسات العامة لم تكن ملحوظة،
ّ
تسجل
توظيفات في وزارة التربية لم
كـلـفـتـهــا ،م ـســاعــدة بـقـيـمــة  100مـلـيــار
للمؤسسة العامة لإلسكان كانت غير
موجودة« ....كانت هناك حسابات غير
ّ
متحركًا،
دقـيـقــة جعلت سـقــف الـعـجــز
ثــم تـبـ ّـن بـعــد جـلـســات ع ـ ّـدة أن العجز
لم يعد  12000مليار ليرة ،بل انخفض
إلى  10آالف مليار ليرة .كان أمرًا غريبًا
أن تـكــون هــذه املـفــارقــات مــوجــودة في
مشروع املوازنة .نفخ أرقام النفقات قد
ّ
متعمدًا» .الحـقــا ،وبشكل الفــت،
يكون
أعـلــن وزي ــر امل ــال أن ــه لــن يــأتــي باملزيد
من األرقام في انتظار االتفاق على كل
الخفوضات واحتساب الرقم النهائي
ف ــي الـجـلـســة األخـ ـي ــرة لـلـجـنــة (ع ـقــدت
ّ
هذه الجلسة األحد املاضي وسط تكتم
شــديــد عـلــى االرق ــام وكيفية احتساب
الـنـفـقــات واإليـ ـ ــرادات والـعـجــز وخــدمــة
الدين العام).
الـعـجـيــب ف ــي ه ــذه امل ــوازن ــة أن رئـيــس
الحكومة سعد الـحــريــري ووزي ــر املــال
علي حسن خليل عقدا مؤتمرًا صحافيًا
أم ـ ـ ــس بـ ـع ــد إقـ ـ ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
لـلـمــوازنــة ،للقول إن املــوازنــة تتضمن
إصــاحــات .ال بل ّ
تجرأ الحريري على
ال ـقــول إنــه «ف ــي ه ــذه امل ــوازنــة ابتعدنا
عن أزمــة اليونان» .وفــي املقابل ،يقول
وزراء من اللجنة الوزارية التي درست
امل ـ ــوازن ـ ــة أنـ ـه ــا «ع ـ ـبـ ــارة ع ــن عـمـلـيــات
حسابية إذا لــم تترافق مــع معالجات
ومنهجية عمل حكومية ذات أهــداف
اقتصادية واجتماعية ...فعلى األرجح
سنصل إلى حافة الهاوية مجددًا وقد
نقع».
إذًاّ ،
أي الـبـنــود طــالـهــا الـخـفــض؟ وأي
إصالحات؟
ـ ـ ـ خ ــدم ــة ال ــدي ــن الـ ـع ــام ان ـخ ـف ـضــت بني
ال ـن ـس ـخــة األول ـ ـ ــى م ــن مـ ـش ــروع 2018
والـنـسـخــة الـثــانـيــة بقيمة  249مليار
ل ـ ـي ـ ــرة ،م ـ ــن  8513مـ ـلـ ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة إل ــى
 8246مـلـيــار ل ـيــرة .الـخـفــض ج ــاء بعد
إقـ ـ ــرار ال ـل ـج ـنــة بـ ــأن ت ـن ـفــذ وزارة امل ــال
«هـنــدســات مــالـيــة» مــع مـصــرف لبنان
على سندات خزينة بالعملة األجنبية
بقيمة  6مـلـيــارات دوالر .حـ ّـصــة 2018
مـ ــن الـ ـخـ ـف ــوض ــات ال ـن ــات ـج ــة مـ ــن ه ــذه
الهندسات تبدو متواضعة قياسًا إلى
شــرائــح الـسـنــدات املـتــاحــة للهندسات
وآجـ ــال اسـتـحـقــاقــاتـهــا وف ــوائ ــده ــا ،إذ
ّ
تبي أن خدمة الدين ارتفعت باملقارنة
مع  2017بقيمة  1114مليار ليرة ،علمًا

ّ
الهندسات المالية بين مصرف لبنان ووزارة المال وفرت  249مليار ليرة فقط
رغم أن العمليات تشمل سندات بقيمة  6مليارات دوالر (هيثم الموسوي)

بــأن وزارة امل ــال وم ـصــرف لـبـنــان نفذا
هندسات مالية مماثلة في  2017على
سندات بقيمة  1.7مليار دوالر! وهذه
ليست املشكلة الوحيدة املتعلقة بهذه
ال ـه ـنــدســات ،ب ــل ه ــي تـعـنــي أن لـبـنــان
يــزيــد مــن ديــونــه بــالـعـمــات األجنبية
إلــى أكثر مــن نصف الــديــن الـعــام وهو
أمر خطير ،وان متطلبات اإليفاء بهذه
الــديــون بالعمالت األجنبية تــزداد مع
مرور الزمن واستحقاق السندات.
ـ ـ كــانــت قيمة الـنـفـقــات فــي  2017تبلغ
 23906مـلـيــارات لـيــرة ،ثــم ارتفعت في
الـنـسـخــة األولـ ــى م ــن م ـش ــروع مــوازنــة
 2018إلـ ـ ــى  25503م ـ ـل ـ ـيـ ــارات لـ ـي ــرة،
وانخفضت في مشروع املوازنة املحال
إلى مجلس النواب لتبلغ  23854مليار
لـيــرة .عمليًا ،النفقات زادت بــن 2017
و 2108بقيمة  52مليار ليرة ،ولكنها
ت ـكــون انـخـفـضــت ب ــن نـسـخـتــي 2018
بقيمة  1645مليار ليرة .هــذا الخفض
هــو الترجمة العملية التي قامت بها
لجنة املــوازنــة الــوزاريــة على مــدى 10
ج ـل ـس ــات ل ـت ـع ـم ـيــم رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
خـفــض االع ـت ـم ــادات بـقـيـمــة  .%20في
الواقع ،إن «نكتة» الـ %20تكشف بؤس
هــذه املــوازنــة وب ــؤس الـحـكــومــة ،إذ إن
ال ـخ ـف ــض املـ ـس ـ ّـج ــل ب ـع ــد  10ج ـل ـســات
ّ
يشكل  %6.46من النفقات الــواردة في
الـنـسـخــة األولـ ــى م ــن م ـش ــروع مــوازنــة
 .2018واألس ـ ــوأ أن ه ــذه الـخـفــوضــات
ل ـي ـســت إال خ ـف ـضــا إلنـ ـف ــاق تـشـغـيـلــي

أو خ ـف ـض ــا إلن ـ ـفـ ــاق اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري .فــي
كـلـتــا ال ـحــال ـتــن ،إن األثـ ــر ال ـنــاتــج من
هـ ــذا ال ـخ ـفــض ال يـ ـن ــدرج ض ـمــن رؤي ــة
اقتصادية ،بل ضمن رؤيــة محاسبية
تجميلية لــم تـ َـر فــي املــوازنــة أبـعــد من
مــؤتـمــر بــاريــس  .4ه ــذه الــرؤيــة لجأت
إلــى تخبئة بعض أوجــه اإلن ـفــاق ،كما
فعلت بالنسبة إلى دعم كلفة الكهرباء،
أو عمدت إلى تجزئة اإلنفاق كما فعلت
ب ـقــوانــن ال ـب ــرام ــج وأخ ـض ـعــت املـبــالــغ
ّ
املــرصــودة لها لعملية تجزئة تقلص
القيمة املــرصــودة فــي السنة الــواحــدة،
ّ
وتمدد أجل البرامج على سنوات أكثر.
ُ
ـ ـ ـ تـ ـ ــرك اح ـت ـي ــاط امل ـ ــوازن ـ ــة ك ـب ـي ـرًا .فــي
النسخة األولــى كانت قيمة االحتياط
امل ـ ــرص ـ ــود ت ـب ـل ــغ  1086م ـل ـي ــار ل ـي ــرة،
وج ــرى خـفـضــه إل ــى  945مـلـيــار لـيــرة،
أي ب ـمــا قـيـمـتــه  141م ـل ـيــار ل ـي ــرة .في
عــام  2017كــان االحتياط املرصود في
م ـش ــروع امل ــوازن ــة  1388م ـل ـيــار ل ـيــرة،
إال انـ ــه م ــع امـ ـت ــداد م ـنــاق ـشــة م ـشــروع
امل ــوازن ــة حـتــى نـهــايــة  ،2017تـبـ ّـن أنــه
ي ـم ـك ــن خ ـف ــض أكـ ـث ــر مـ ــن  500م ـل ـيــار
ل ـيــرة م ــن قـيـمــة ه ــذا االح ـت ـي ــاط .تـقــول
م ـصــادر وزاريـ ــة إن الـحـفــاظ عـلــى هــذا
املستوى من احتياط املوازنة له عالقة
باإلنفاق االنتخابي الذي تقوم به قوى
السلطة لشراء أصــوات الناخبني عبر
مشاريع خدماتية طارئة .فاالحتياط
بـقـيـمــة  945م ـل ـيــار ل ـي ــرة م ـقـ ّـســم على
النحو اآلتــي 580 :مليار ليرة لتغذية
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سياسة

مقارنة اعتمادات الموازنة بين عامي  2017و( 2018بآالف الليرات)

املصارف من  144مليون دوالر في عام  1992الى أكثر من  20مليار
دوالر حاليًا ،وراكم ثروات هائلة لعدد ضئيل جدًا من الناس ،إذ إن
 %1من السكان فقط يستأثرون وحدهم بربع هذا الدخل ،وتمكنوا من
االستحواذ على  %40من الثروة .وعلى الجهة املقابلة ،يعيش أكثر من
نصف السكان في ظل الحرمان االقتصادي ،وأكثر من ثلث األسر عاجزة
عن إشباع الحد االدنى الضروري من حاجاتها ،أي إنها محرومة من
رعاية الدولة ،وال سيما على صعيد السكن والصحة والتعليم ،باإلضافة
الى الدخل.
الحديث عن أزمة مالية في حالة النقاش في املوازنة والعجز هو حول
هذه القسمة تحديدًا ،الرابحني والخاسرين ،ومن منهم سيتحمل فاتورة
ّ
االستمرار في خدمة الدين العام وزيادته وزيادة ربحية املصارف وحثها
على جذب املزيد من الودائع .هل هم املحرومون الذين يحتاجون الى الدولة
وخدماتها وتتناقص حصتهم من الدخل ،أم الذين ال يريدون الدولة إال
لزيادة حصتهم؟
حصيلة أمس تقول إن مصرف لبنان سيتحمل جزءًا من كلفة الزيادة
ّ
سيتحملها املال العام ،في انتظار ما سيفرزه اجتماع باريس ـ 4
اآلن ،أي
واالنتخابات في أيار ومشروع موازنة العام املقبل.

ارتفعت خدمة الدين
في عام  2018بقيمة
 1114مليار ليرة لتبلغ
 8264مليار ليرة

مـخـتـلــف ب ـن ــود املـ ــوازنـ ــة 235 ،مـلـيــار
ل ـيــرة لـلـعـطــاءات (ل ـيــس ه ـنــاك تفسير
واض ـ ــح ل ـه ــذه الـ ـعـ ـط ــاءات) 54 ،مـلـيــار
ّ
ل ـيــرة ل ـلــرواتــب واألج ـ ــور غـيــر املــوزعــة
(أي ت ـلــك الـ ــرواتـ ــب واألج ـ ـ ــور ال ـت ــي لم
تكن ملحوظة سابقًا) 75 ،مليار ليرة
ل ــأح ـك ــام ال ـق ـض ــائ ـي ــة وامل ـص ــال ـح ــات،
مليار ليرة للعموالت املصرفية.
ـ فجأة ومن دون سابق إنذارّ ،
تبي أن
ّ
املسجلة في النسخة
أرقــام اإلي ــرادات
األولـ ـ ـ ــى م ــن مـ ـش ــروع امل ـ ــوازن ـ ــة لـيــس
دق ـي ـقــا أي ـض ــا .ف ـفــي ع ــام  2017كــانــت
اإلي ـ ـ ــرادات تـبـلــغ  16416مـلـيــار لـيــرة،
وهذا الرقم يفترض ان يشمل إيرادات
ن ــات ـج ــة مـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـضــري ـب ـيــة
ال ـت ــي أق ـ ّـره ــا مـج ـلــس الـ ـن ــواب بـهــدف
تمويل سلسلة الرتب والرواتب .هذه

اإليــرادات ارتفعت في النسخة األولى
من مشروع موازنة  2018إلــى 17934
مـلـيــار ل ـيــرة ،أي ب ــزي ــادة  1473مليار
ل ـيــرة ،لـكــن اللجنة ال ــوزاري ــة اقترحت
مجموعة إجراءات وإعفاءات ضريبية
تـ ـق ـ ّـدر أنـ ـه ــا س ـت ــرف ــع اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات إل ــى
 18686مليار لـيــرة ،أي بــزيــادة 2270
ّ
مليار ليرة .يشكك الكثير من الخبراء
في احتمال بلوغ هذا الرقم ،وال سيما
أن هناك تباينات في الــرأي عن األثر
االقـ ـتـ ـص ــادي ل ــإعـ ـف ــاءات الـضــريـبـيــة
امل ـ ـقـ ــرة لـ ـع ــام  .2018ب ـع ــض الـ ـ ـ ــوزراء
حــاجــج ب ــأن ه ــذه اإلعـ ـف ــاءات سـتــزيــد
اإلي ــرادات ،وبعضهم اآلخــر أصـ ّـر على
وجود أثر سلبي لهذه اإلعفاءات .من
أبــرز اإلع ـفــاءات والـحــوافــز الضريبية
ال ـ ـتـ ــي أقـ ـ ـ ـ ـ ّـرت ه ـ ـ ــي :خـ ـف ــض غـ ــرامـ ــات
الـتـحـقــق والـتـحـصـيــل بـنـسـبــة %100
وبـنـسـبــة  %90تـبـعــا ل ـنــوع املـخــالـفــة،
خفض الغرامات على أوامر التحصيل
الـ ـ ـ ـ ــواردة م ــن اإلدارات وامل ــؤس ـس ــات
العامة والبلديات واتحادات البلديات
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  ،%90خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـغـ ــرامـ ــات
عـ ـل ــى م ـ ـتـ ــأخـ ــرات رسـ ـ ـ ــوم امل ـي ـك ــان ـي ــك
بنسبة  ،%90خـفــض ال ـغــرامــات على
م ـت ــأخ ــرات ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة بنسبة
 ،%90خـ ـف ــض الـ ـ ـغ ـ ــرام ـ ــات امل ـت ــرت ـب ــة
ع ـلــى م ـت ــأخ ــرات ال ـص ـن ــدوق الــوطـنــي
لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي بـنـسـبــة ،%90
إعفاء املكلفني من غرامات التأخر في
تقديم التصاريح ،تقسيط الضرائب
امل ـق ـت ـط ـع ــة عـ ـن ــد املـ ـنـ ـب ــع وال ـض ــري ـب ــة
عـلــى القيمة املـضــافــة ،إج ــراء تسوية
ضريبية على املكلفني بضريبة الدخل
ف ــي حـ ــال اخ ـت ـي ــار «الـ ـتـ ـس ــوي ــة» ،رف ــع
التنزيل الخاص ببعض دور السكن،
تعديل ضريبة األمالك املبنية ،خفض
م ـعــدل ال ــرســم عـلــى رس ــوم التسجيل
العقاري من  %5.1إلى  ،%3اإلعفاء من
رســوم التأمني العقاري وفك التأمني،
ت ـســويــة ع ـلــى أكـ ــاف ضــري ـبــة الــدخــل
وضريبة القيمة املضافة املقدمة أمام
ل ـج ــان االعـ ـ ـت ـ ــراض ،إعـ ـف ــاء ال ـش ــرك ــات
واملــؤسـســات الـتــي توقفت عــن العمل
ولــم تشطب مــن السجل التجاري من
ال ـغ ــرام ــات وم ــن رس ــم ال ـطــابــع املــالــي،
تسوية العقارات املخالفة...
ال ـخ ـف ــوض ــات س ـي ـك ــون ل ـه ــا أث ـ ــر عـلــى
ال ـن ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،أم ـ ــا اإلع ـ ـفـ ــاءات
ال ـض ــري ـب ـي ــة فـ ــا شـ ـ ــيء ي ـض ـم ــن أن ـه ــا
سـتــزيــد اإلي ـ ــرادات ،فـيـمــا اإلصــاحــات
الـتــي يـتـحـ ّـدث عـنـهــا رئـيــس الحكومة
غير مــوجــودة! هــذه هــي مــوازنــة 2018
املستعجلة قبل باريس .4

رئاسة الجمهورية
مجلس النواب
رئاسة مجلس الوزراء
املجلس الدستوري
وزارة العدل
وزارة الخارجية
واملغتربني
وزارة الداخلية
والبلديات
وزارة املالية
وزارة االشغال العامة
والنقل
وزارة الدفاع الوطني
وزارة التربية والتعليم
العالي
وزارة الصحة العامة
وزارة االقتصاد
والتجارة
وزارة الزراعة
وزارة االتصاالت
وزارة العمل
وزارة االعالم
وزارة الطاقة واملياه
وزارة السياحة
وزارة الثقافة
وزارة البيئة
وزارة املهجرين
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشؤون
االجتماعية
وزارة الصناعة
النفقات املشتركة
احتياطي املوازنة
مجموع املوازنة العامة
اليانصيب الوطني
املديرية العامة للحبوب
والشمندر
االتصاالت
مجموع اإلنفاق في
املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة
الفرق بني نفقات
 2017و2018

نفقات 2017

نفقات 2018
(قبل الخفض)

نفقات 2018

20.385.200
71.682.500
1.544.076.755
1.873.065
107.372.387

21.368.368
84.791.000
1.812.759.824
1.873.065
118.329.540

18.105.188
84.792.000
1.474.529.337
1.847.217
112.695.028

175.119.563

181.921.869

177.487.627

1.517.860.901

1.823.688.013

1.669.140.584

630.263.214

859.336.822

727.333.884

465.307.888

488.925.961

413.943.951

2.813.407.600

3.321.844.550

3.159.315.028

1.708.697.516

2.231.220.722

2.069.635.945

708.549.525

716.367.947

727.849.074

29.592.300

85.508.604

38.229.624

74.457.090
7.080.700
416.224.450
45.330.650
387.095.750
25.711.275
46.495.800
14.020.650
7.014.158
15.512.550

111.393.850
8.247.900
469.622.734
52.826.562
430.356.334
28.266.315
51.192.416
15.637.975
8.654.277
16.246.050

96.558.580
6.691.100
388.660.755
47.630.032
327.821.277
23.722.912
46.134.626
14.021.359
8.156.925
14.534.940

226.679.000

230.301.412

228.008.880

8.169.000
11.450.000.000
1.388.042.437
23.906.048.924
115.800.000

10.440.500
11.236.643.966
1.086.000.000
25.503.766.576
105.800.000

9.781.784
11.022.643.966
945.000.000
23.854.271.623
96.800.000

45.264.000

94.903.640

48.747.690

2.615.996.101

2.700.327.353

2.700.327.353

26.683.109.025

28.404.797.569

26.700.146.666

(بعد الخفض)

17.037.641

أبرز المؤشرات المالية بين  2017و( 2018مليار ليرة)
2017

2018

2018

(النسخة األولى)

(النسخة النهائية)

نفقات

23906

25503

23854

إيرادات

16461

17934

18686

العجز

7489

7569

7267 = 2100 + 5167

خدمة الدين

7150

8513

8264
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سياسة
تقرير

قراءة في الملف الكهربائي الرئاسي :أرقام غير دقيقة

معارضو صفقة البواخر:
عودوا إلى إدارة المناقصات

ّ
أقر مجلس الوزراء ،أمس ،مشروع قانون الموازنة العامة لعام  .2018قطاع الكهرباء يثقل العجز بـ 2100مليار ليرة من دون وجود إرادة حقيقية لتخفيضه.
رئيس الجمهورية ميشال عون يرى في دراسة قدمها إلى مجلس الوزراء أن استئجار الطاقة من البواخر وحده الكفيل بتخفيض العجز وزيادة إنتاج الطاقة معًا.
ورئيس الحكومة يوافقه الرأي ،لكن بحسب متابعين للملف ،تبدو الدراسة متفائلة جدًا ،وأرقامها ال تتطابق مع الواقع
إيلي الفرزلي
ّ
مـ ـن ــذ أن وزع رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ــون ع ـل ــى أع ـض ــاء
مجلس ال ــوزراء دراســة تتعلق بملف
الكهرباء ،وأرقامها تخضع للتدقيق
مــن مــراجــع ع ــدةّ .
رد الـفـعــل ّ
األول ــي ال
ّ
يختلف كثيرًا عن رد الفعل الذي تبع
اتـ ـه ــام عـ ــون ل ـل ـح ـكــومــة بــال ـع ـجــز عن
ُمعالجة ملف الكهرباء .في الحالتني،
ق ــرئ ــت «ان ـت ـفــاضــة ال ــرئ ــاس ــة األولـ ــى»
بوصفها تعويمًا لسعي وزارة الطاقة
لتوقيع عقد شراء الطاقة من البواخر.
ال ــدراس ــة مـتـفــائـلــة جـ ـدًا وت ـش ـيــر إلــى
أن عجز الكهرباء (مـقـ ّـدر فــي مــوزانــة
ع ــام  2018بـ ــ 1.4مـلـيــار دوالر) يمكن
أن يتبخر خــال ثــاث سـنــوات فقط.
لكن الخطة املـقــدمــة تــربــط ّ
أي إنجاز
باستئجار الطاقة من البواخر،
ممكن ّ
أو مــا يـفــضــل وزي ــر الـطــاقــة تسميته
ب ـشــراء الـطــاقــة مــن املـعــامــل الـعــائـمــة،
بوصفه الحل «األوحد» لتأمني حاجة
االستهالك بشكل فوري.
ه ــل يـعـقــل أن الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة لم
ت ـك ـت ـشــف خ ـ ــال ع ـ ــام ك ــام ــل ّ
أي حــل
بديل لحل البواخر ،املطروح منذ آذار
 ،2017بــذري ـعــة ال ـحــاجــة إل ــى الـطــاقــة

السعر الواقعي للكيلواط  /ساعة
هو  15سنتًا ...وكلفة البواخر في
العام مليار دوالر
بـشـكــل ط ـ ــارئ؟ وه ــل يـعـقــل أن يـعــاد
طرح الحل نفسه ،أيضًا بوصفه الحل
ال ــوح ـي ــد ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ال ـك ـهــربــاء
«ب ـش ـك ــل ط ـ ـ ـ ــارئ»؟ ل ـك ــن مـ ـ ــاذا حـصــل
خ ــال ه ــذه ال ـس ـنــة ،ومل ـ ــاذا ل ــم تنجح
املناقصتان اللتان أجريتا في صيف
وخ ــري ــف 2017؟ ثـ ــم ،أال ي ـج ــب ،قبل
إع ــادة الـبــواخــر إلــى الـنـقــاش ،انتظار
القرار النهائي ملجلس شورى الدولة،
الذي أصدر ،في األول من آذار الحالي،
قرارًا إعداديًا ثانيًا ،في الدعوى التي
ت ـط ـل ــب ف ـي ـه ــا ش ــرك ــة «م ـ ـيـ ــدل إي ـســت
ب ــاور» إلـغــاء املناقصة وإل ــزام الدولة
باستبدال النصوص التي ال تراعي
مبدأي املناصفة واملـســاواة في دفتر
الشروط.
ق ـض ــى ال ـ ـقـ ــرار ّ
األول ـ ـ ـ ــي ،ال ـ ـصـ ــادر فــي
نهاية تشرين الثاني  ،2017بتجميد
املـنــاقـصــة والـطـلــب مــن وزارة الطاقة
إبـ ـ ــراز ك ــام ــل امل ـل ــف اإلداري وال ـف ـنــي
ال ـعــائــد السـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض ،خــال
أسبوع ،وهــا هو القرار الثاني يعيد
التأكيد على القرار األول الذي يطلب
مــن وزارة الـطــاقــة «إبـ ــراز نـسـخــة عن
دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص بــاس ـتــدراج
العروض ضمن مهلة خمسة أيام من
تاريخ التبليغ» (انتهت املهلة أمس).
بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن سـ ـب ــب م ـمــاط ـلــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ال ـط ـلــب
القضائي ،إال أن ذلك ال يلغي أن امللف
عالق فــي القضاء ،وبالتالي ،فــإن أي
خطة تستعني بالبواخر إنما تستبق
ً
حكم القضاء ،وتفترض حال ال يمكن،

اإلبقاء على الواقع الكهربائي الحالي واستبدال الفيول أويل بالغاز يعنيان تلقائيًا توفير  %40من الفاتورة النفطية (هيثم الموسوي)

قانونًا ،الركون إليه بعد.
أم ــا سـيــاسـيــا ،وب ـعــد كــل اإلشـكــالـيــات
ال ـت ــي رافـ ـق ــت امل ـنــاق ـصــة واالت ـه ــام ــات
ب ـت ـف ـص ـي ـل ـهــا عـ ـل ــى ق ـ ـيـ ــاس الـ ـب ــواخ ــر
ال ـتــرك ـيــة ،ل ــم ي ـعــد أمـ ــام ال ـســاعــن إلــى
تمرير العقد سوى االتفاق بالتراضي
ف ــي مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء .وه ــو أم ــر يـبــدو
شبه مستحيل لسببني؛ األول ،إعالن
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـن ــذ ن ـح ــو ع ــام
رفضه لالتفاقات بالتراضي .وثانيًا،
ألن ال ـف ــري ــق الـ ـ ـ ــوزاري ال ـ ــذي س ـبــق أن
أصـ ّـر على تنفيذ املناقصة عبر إدارة
املناقصات ،ال يــزال على موقفه ،على
ما يؤكد مصدر وزاري .هذا يعني أن
خيار البواخر ليس مرفوضًا باملطلق،
إنـمــا املــرفــوض هــو تــوجـيــه املناقصة
نـ ـح ــو عـ ـ ـ ــارض وح ـ ـيـ ــد .لـ ــذلـ ــك ،ي ــؤك ــد
املـ ـص ــدر أن ال ح ــل سـ ــوى بـمـنــاقـصــة
شفافة تراعي املنافسة العادلة.

بحسب الــدراســة املقدمة إلــى مجلس
الوزراء ،فإن استقدام البواخر هو ألف
ً
باء تخفيض عجز الكهرباء ،وصوال
إلـ ــى إل ـغ ــائ ــه .ب ـعــد ق ــراء ت ــه ل ـلــدراســة
املـ ـع ـ ّـدة ،يـخـلــص م ـص ــدر وزاري إلــى
اعـتـبــار أن زي ــادة  850مـيـغــاواط قبل
ح ــل امل ـش ــاك ــل ال ـت ــي ت ــواج ــه ال ـق ـطــاع،
س ـت ـكــون نـتـيـجـتـهــا زي ـ ــادة ال ـع ـجــز ال
تـخـفـيـضــه .ي ــرب ــط امل ـص ــدر خــاصـتــه
بعوامل عدة ،أهمها:
* ال ـه ــدر ال ـف ـنــي وغ ـيــر ال ـف ـنــي ،ال ــذي
يـ ـص ــل إل ـ ـ ــى  15ف ـ ــي امل ـ ـئـ ــة وي ـ ـ ــؤدي
اسـ ـتـ ـم ــراره ،رب ـط ــا ب ــزي ــادة الـتـغــذيــة
بالتيار ،إلى زيادة العجز املرتبط به
ال العكس.
* ع ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى إي ـص ــال الـطــاقــة
إلــى كل املناطق اللبنانية ،وال سيما
مناطق الجنوب والبقاع وعكار ،ربطًا
بعدم تطوير شبكة النقل والتوزيع

التي تعمل اليوم بطاقتها القصوى.
* ع ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى رف ـ ـ ــع أسـ ـع ــار
الطاقة فــي كــل املـنــاطــق ،طــاملــا أنــه لن
ي ـكــون بــاإلم ـكــان زيـ ــادة حـصـتـهــا من
الـتـغــذيــة بــالـكـهــربــاء ،ألس ـبــاب تقنية
تتعلق بعدم جاهزية شبكات النقل
والتوزيع.
ال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة تـ ـنـ ـف ــي أي احـ ـتـ ـم ــال
ل ـتــأمــن ال ـط ــاق ــة م ــن مـ ـص ــادر أخ ــرى
غير البواخر ،إلى حني بناء املعامل
ال ـ ـب ـ ــري ـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــاج ،ب ـح ـس ــب
ال ــدراس ــة ،إل ــى ث ــاث س ـن ــوات .كــذلــك،
تدخل الدراسة في مواجهة مع اقتراح
أحـ ــد ال ـس ـيــاس ـيــن ت ــرك ـي ــب م ــول ــدات
على البر ذات قدرة إنتاج أصغر من
امل ـعــامــل الـحــالـيــة بـحـجــة تــأثـيــراتـهــا
البيئية وحاجتها إلــى بنية تحتية
ّ
معقدة ،علمًا بأن مطلعني على ملف

الكهرباء سبق أن أكدوا أن باإلمكان
خ ـ ــال أق ـ ــل م ــن س ـن ــة الـ ـب ــدء ب ــزي ــادة
إنتاج الطاقة ،خاصة أن ثمة شركات
قـ ــادرة ع ـلــى تــأمــن ال ـطــاقــة ب ـقــوة ما
بــن  300و 500مـيـغــاواط خــال عــام،
أي إنــه كــان بــاإلمـكــان ،لــو بــدأ العمل
على بناء املعامل الثابتة منذ إطالق
م ـنــاق ـصــة الـ ـب ــواخ ــر ،الـ ـب ــدء بــإن ـتــاج
الـطــاقــة بشكل تــدريـجــي ،بـقــدرة 125
ميغاواط لكل توربني ينجز تركيبه،
عـلــى أن يـتــم الـعـمــل فــي ه ــذه األثـنــاء
عـلــى تـحــويــل ه ــذه الـتــوربـيـنــات إلــى
ال ـع ـم ــل ب ـن ـظ ــام ال ـح ـل ـقــة املـ ــزودجـ ــة (
 ،) Combined Cycleالذي يزيد قدرة
هذه التوربينات بنحو  40في املئة.
وأح ــد الـحـلــول امل ـطــروحــة أي ـضــا هو
إعـطــاء الشركات الخاصة تراخيص
لـبـنــاء مـعــامــل ،تـشـتــري منها الــدولــة
امليغاواط ساعة بقيمة  30دوالرًا في
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مؤتمر روما  2والحريري األب« :عودة الجيش إلى الثكنات»!
فراس الشوفي
ّ
«نتطلع إلى اليوم الذي يعود فيه الجيش
اللبناني إلى ثكناتهِّ ،
متفرغًا للقيام بدوره
ّ
املركزي في حماية حدود الوطن».
وزير الداخلية نهاد المشنوق

ال ـحــد األق ـص ــى (س ـعــر ش ــراء الـطــاقــة
م ــن ال ـب ــواخ ــر يـ ـس ــاوي  58.5دوالرًا
للميغاواط  /ساعة).
في الدراسة أيضًا إشارة إلى أن تكلفة
الـبــواخــر تبلغ  700مليون دوالر في
الـسـنــة .ه ــذا الــرقــم يعتمد عـلــى سعر
وسطي للكيلواط  /ساعة يبلغ 12.5
سنتًا ،ووفــق معدل  65دوالرًا لسعر
النفط.
في معادلة حسابية بسيطة ،يتضح
أن ب ــن سـعــر ال ـك ـي ـلــواط امل ـش ــار إلـيــه
( 12.5س ـن ـت ــا) والـ ـسـ ـع ــر اإلج ـم ــال ــي
( 700مليون دوالر) تناقص واضح.
األول ال يــؤدي إلــى الثاني والعكس
صـحـيــح .ف ــإذا كــانــت كلفة استئجار
الطاقة في السنة  700مليون دوالر،
ف ــذل ــك ي ـع ـنــي أن ك ـل ـفــة ال ـك ـي ـل ــواط /
ســاعــة س ـت ـكــون  10.4س ـن ـتــات فـقــط.
وي ـن ـت ــج هـ ــذا ال ــرق ــم ع ــن ق ـس ـمــة 700
مليون دوالر على  6701ميغاواط /
ساعة في العام (اعتمادًا على معدل
إن ـت ــاج س ـن ــوي ي ـق ـ ّـدر ب ـ ـ ــ 8760ســاعــة
وبفعالية تقدر بـ 90في املئة).
أما إذا كان سعر  12.5سنت للكيلواط
 /ســاعــة هــو قــاعــدة االح ـت ـســاب ،فــإن
ال ـس ـعــر اإلج ـم ــال ــي س ـي ـكــون ف ــي 838
مـلـيــون دوالر /سـنــة .لـكــن حـتــى هــذا
الــرقــم ال يـبــدو منطقيًا ،إذ إنــه يعني
أن سعر برميل النفط يـســاوي 46.5
دوالرًا ،بينما السعر املقدر في موازنة
 2018ه ــو  65دوالرًا ل ـل ـبــرم ـيــل ،بما
يعني أن التكلفة اإلجمالية ستكون
م ـل ـي ــار دوالر ولـ ـي ــس  700م ـل ـي ــون.
وع ـ ـنـ ــدهـ ــا ي ـ ـكـ ــون الـ ـسـ ـع ــر ال ــواقـ ـع ــي
ل ـل ـك ـي ـلــواط/ســاعــة  15س ـن ـتــا ولـيــس
.12.5
ذلك يعني ببساطة أن ما ُبنيت عليه
ال ــدراس ــة لـيــس دقـيـقــا وال ي ــؤدي إلــى
الـنـتــائــج املــرجــوة بتخفيض العجز،
عـلـمــا ب ــأن خ ـب ـي ـرًا ف ــي ال ـق ـطــاع يــدعــو
إلى فصل هدفي رفع مستوى االنتاج
وتخفيض العجز .فمن ُي ِرد تخفيض
العجز ،عليه فقط أن ينهي املراوحة
املستمرة في خطة تحويل املعامل من
العمل على الفيول أويل إلى الغاز ،من
للغاز املسال على
خالل بناء محطات
الساحل اللبناني ،التي ُأ ّ
قر إنشاؤها
منذ سنوات ،فيما االستشاري املكلف
بــإعــداد دفـتــر الـشــروط للمناقصة لم
يـنـجــز عـمـلــه بــالــرغــم م ــن ب ــدء الـعـمــل
منذ عام ونصف .اإلبقاء على الواقع
الـحــالــي لـقـطــاع الـكـهــربــاء واسـتـبــدال
الفيول أويــل بالغاز يعنيان تلقائيًا
ت ــوف ـي ــر  40فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن الـ ـف ــات ــورة
الـنـفـطـيــة ،وبــال ـتــالــي تـخـفـيــض عجز
الكهرباء بالنسبة نفسها.
في جلسة مجلس الوزراء املنعقدة في
 17آب املاضي ،قرار الفت يحمل الرقم
 ،39وفيه يقرر مجلس الوزراء تأجيل
البحث في عرض وزارة الطاقة واملياه
م ـشــروع اسـتـقــدام مـحـطــات اسـتـيــراد
الغاز الطبيعي املسال إلى لبنان .في
الـجـلـســة نـفـسـهــا ،قـ ــرار يـحـمــل الــرقــم
 ،60هو نفسه القرار الشهير املتعلق
ب ــإج ــراء مـنــاقـصــة الس ـت ـق ــدام مـعــامــل
لتوليد الكهرباء (الـبــواخــر) ،فما هو
الرابط بني القرارين؟

ال يحتاج األميركيون والبريطانيون
إل ـ ــى م ــؤت ـم ــر روم ـ ـ ــا  2ل ــدع ــم ال ـج ـيــش
ال ـل ـب ـن ــان ــي .ف ــاملـ ـس ــاع ــدات ال ـع ـس ـكــريــة
وامل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة والـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة ل ـل ـج ـي ــش،
ّ
البرية التي
وتحديدًا ألفــواج الحدود
ّ
تشكلت في السنوات املاضية ومهمتها
«ضبط» الحدود اللبنانية ـ السورية
َُ
تق َّدم بانتظام .وكذلك األمــر ،بالنسبة
إلـ ـ ــى «الـ ـ ـف ـ ــوج الـ ـنـ ـم ــوذج ــي» امل ـش ــاب ــه
ألفـ ـ ـ ــواج الـ ـ ـح ـ ــدود واملـ ـ ـن ـ ــوي تـشـكـيـلــه
جنوب الليطاني فــي منطقة عمليات
قــوات الـطــوارئ الدولية «اليونيفيل»،
ال ــذي سـ ُـيـمـ َّـول أمـيــركـيــا ،س ـ ٌ
ـواء أتــوافــر
الدعم العربي أم لم يتوافر في املؤتمر
املنوي عقده يــوم الخميس املقبل في
العاصمة اإليطالية.
أهــداف مؤتمر رومــا  ،2بحسب مرجع
أمـ ـن ــي رفـ ـي ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،ال تـنـحـصــر
بــدعــم الجيش .بــل إن دعــم قــوى األمــن
الداخلي وفــرع املعلومات ،هو الغاية
العميقة من املؤتمر الدولي ،واملساحة
املـنــاسـبــة لـتـســويــق الـخـطــة الخمسية
الـتــي أعدتها قــوى األم ــن ،فــي مشروع
ِّ
د.
قديم ـ متجد ُ
في عام  ،1994أعيدت هيكلة قوى األمن
ُ َ
وع ِّدلت صالحيات أجهزتها
الداخلي
وأركانها .سعى الرئيس الراحل رفيق
ال ـح ــري ــري إل ــى تـشـكـيــل ج ـهــاز أم ـنــي ـ
عسكري رسمي يكون سندًا له ويواكبه
فـ ــي ع ـم ـل ـ ّـي ــة الـ ـتـ ـح ـ ّـول الـ ـت ــي أح ــدث ـه ــا
ّ
اتـفــاق الطائف على ت ــوزع صالحيات
ال ـطــوائــف واألمـ ــن فــي ال ـب ــاد .أنتجت
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ت ـ ّ
ـوس ـع ــا ف ــي صــاح ـيــات
ّ
فــرع املعلومات .لكن التأثير السوري
األم ـ ـنـ ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،لــم
ّ
بالتحول
يسمح للتغييرات الجديدة
إل ــى واق ـ ــع .س ـن ــوات قـلـيـلــة ،وت ـحــدي ـدًا
في عامي  1996و ،1997صار مشروع
ال ـ ـحـ ــريـ ــري امل ـ ــدع ـ ــوم أمـ ـي ــركـ ـي ــا ،أك ـث ــر
وضــوحــا للقوى السياسية :املطلوب
ع ــودة الجيش اللبناني إلــى الثكنات
ّ
ف ــي ظـ ــل قـ ـي ــادة ال ـع ـم ــاد إم ـي ــل ل ـحــود،
ّ
وتسلم قوى األمن املهمات األمنية ،من
األمــن الداخلي إلــى مكافحة اإلره ــاب،
إلــى السيطرة على املعابر الحدودية
ّ
البرية والبحرية ،على حساب األجهزة
األمـنـيــة والـعـسـكــريــة األخـ ــرى .لـكــن لم
ي ـكــن ل ـه ــذا املـ ـش ــروع أن ي ــأخ ــذ مـجــده
ّ
فــي ظــل الــوجــود ال ـســوري ،العـتـبــارات
ّ
ّ
تتعلق ب ـتــوزع األج ـهــزة األمـنـيــة على
ال ـ ـطـ ــوائـ ــف ،وامل ـ ـعـ ــادلـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ـ ـ
ُاألم ـن ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ـ ـ ال ـس ــوري ــة الـتــي
أرسيت في البالد ،على أساس إلحاق
الهزيمة بإسرائيل في جنوب لبنان.
بعد اغتيال الحريري وخروج الجيش
الـســوري مــن لبنانّ ،
تغيرت الـظــروف.

املعادالت الجديدة ،وإن سمحت لفرع
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،م ــع ال ــدع ــم امل ـم ـ ّـي ــز ال ــذي
ي ـل ـق ــاه ع ـ ـ ـ ّـد ًة وعـ ــدي ـ ـدًا ،ب ـت ـ ّ
ـوس ــع دوره
أمنيًا وسياسيًا على حساب األجهزة
األخرى (وخاصة الشرطة القضائية)،
واإلم ـ ـ ـسـ ـ ــاك ب ـ ـقـ ــوى األمـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي،
إال أن ال ـف ــرع الـ ــذي يـمـلــك هــام ـشــا من
ال ـصــاح ـيــات «ف ــي ال ـس ـيــاســة» أوس ــع
مــن شعبة ،لــم يستطع تيار املستقبل
شـ ــرع ـ ـنـ ــة تـ ـ ّ
ـوس ـ ـعـ ــه هـ ـ ـ ـ ــذا ،فـ ـبـ ـق ــي فــي
النصوص وعلى الورق فرعًا ال شعبة.
ـف ال ــوزي ــر ن ـهــاد امل ـش ـنــوق ،في
ل ــم ي ـخـ ِ
ك ـل ـم ـتــه أمـ ـ ــام سـ ـف ــراء  34دولـ ـ ــة خ ــال
االجتماع التحضيري ملؤتمر رومــا 2
في السرايا الحكومية منتصف الشهر
املاضي ،حنينه إلى املشروع الحريري.
رسم املشنوق إطارًا عامًا للرؤية ذاتها،
تبدأ من منهجية عمل وزارة الداخلية
في السنوات األربعة املاضية وتطوير
قدراتها التقنية وااللكترونية ،والتي
«س ـم ـحــت بـتـحـقـيــق االنـ ـ ـج ـ ــازات» ،وال
تـنـتـهــي عـنــد «ال ـي ــوم الـ ــذي ي ـعــود فيه
ً
الـجـيــش إل ــى ال ـث ـك ـنــات» ،وص ـ ــوال إلــى
«الـيــوم الــذي يصبح فيه الـســاح غير
ّ
ال ـش ــرع ــي ،ك ــل ال ـس ــاح غ ـيــر ال ـشــرعــي،
بإمرة الدولة وحدها دون سواها».
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة« ،ف ـ ــرع
املعلومات أثبت أنه الجهاز األكفأ في
األمـ ـ ــن ،وهـ ــو ل ـيــس جـ ـه ــازًا ل ـف ـئــة دون
أخـ ــرى ،والــدل ـيــل مــواجـهــة اإلرهــابـيــن
وعـ ـم ــاء إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى حـ ـ ٍّـد س ـ ــواء».
ً
ويعطي الوزير مثاال على ذلك« ،كشف
اغتيال الـقـيــادي الحمساوي
محاولة
ّ
فــي ص ـيــدا م ــؤخـ ـرًا» .اع ـت ــداد املـشـنــوق
ب ـف ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ،يـ ــوازيـ ــه ت ـق ــدي ــرات
ّ
التطور في األجهزة األمنية
حول رؤية
األخ ــرى ،والـتــي «تـحـتــاج إلــى سنوات
ً
ط ــوي ـل ــة ل ـت ـت ـط ــور ،األمـ ـ ــن الـ ـع ــام م ـثــا
يـحـتــاج خـمــس س ـن ــوات وأم ــن الــدولــة
ّ
إلى عشرة» .إل أن جهازي األمن العام
وأمن الدولة ،ال يملكان الدعم الكافي،
مــاديــا وعــدديــا لتحقيق هــذا الـتـطـ ّـور،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـحـقـيــق األمـ ــن ال ـعــام
إن ـج ــازات كـثـيــرة فــي األعـ ــوام املاضية
ف ــي م ــواج ـه ــة امل ـج ـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة
وخــايــا عـمــاء إســرائ ـيــل ،تـتــوافــق مع

ص ــاح ـي ــات ــه املـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـهــا فــي
ّ
والتجسس.
القانون بمكافحة ّاإلرهاب
وال ّ
شك في أن ملف العيتاني ـ الحاج
ّ
والضجة اإلعالمية التي رافقته ،أعطى
ّ
رافـ ـ ـدًا ل ـســرديــة امل ـش ـن ــوق ،م ــن «ت ـف ــوق
املعلومات» على نظرائه.
هــل ستحصل قــوى األم ــن على الدعم
ّ
في رومــا؟ يضع ّ
القيمون على الخطة
الـ ـخـ ـمـ ـسـ ـي ــة لـ ـ ـق ـ ــوى األمـ ـ ـ ـ ـ ــن ،تـ ـ ـص ـ ـ ّـورًا
الحتماالت الدعم ،وال ّ
سيما أن زيارة
ال ــرئـ ـي ــس سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري األخ ـ ـيـ ــرة
للسعودية ولقاءه امللك سلمان وولي
العهد محمد بن سلمان ،أعادت الدعم

سعى الحريري األب إلى
تشكيل جهاز أمني
رسمي يواكبه في
تحوالت ما بعد الطائف
ّ
املالي العربي إلى روما .ففيما تتطلب
ّ
ال ـخــطــة الـخـمـس ّـيــة  500مـلـيــون دوالر
ّ
لتحقيقها ،يتوقع القيمون عليها أن
تحصل ق ــوى األم ــن عـلــى  200مليون
دوالر ع ـل ــى دف ـ ـعـ ــات ،ب ـغ ـيــة الـ ـش ــروع
ّ
بالخطة .حتى إن أفـكــارًا كثيرة تــدور
ِّ
في ذهن القيمني على قوى األمن ،منها
توسيع «ثكنة الشهيد وسام الحسن»
ّ
لتضم مهبطًا للمروحيات
الضبية،
في ً
لقطع بحرية تابعة لقوى األمن
ومرفأ
ٍ
ّ
الــداخـلــي ،علمًا بــأن «املـعـلــومــات» كان
قد ّ
درب عددًا من الطيارين على قيادة
املروحيات.
في املنطقة نموذج للجيوش واألجهزة
ّ
يحبذه األميركيون ويسعون
األمنية
إل ـ ـيـ ــه ،يـ ـ ـ ــراوح بـ ــن جـ ـي ــوش األق ــال ـي ــم
ك ــال ـب ـش ـم ــرك ــة الـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة ،والـ ـنـ ـم ــوذج
ً
األردنـ ـ ـ ـ ــي .واملـ ـشـ ـن ــوق م ـ ـثـ ــا ،م ـع ـجـ ٌـب
بالنموذج األردنــي ،وهو َّ
عبر عن ذلك
ّ
علنًا خالل زيارته العام املاضي لعمان.

ال يخفي المشنوق حنينه إلى المشروع الحريري ،وهو معجب بالنموذج األردني (مروان بوحيدر)

ّ
تحول في السنوات
فالجيش األردنــي
املاضية إلى جيش من القوات الخاصة
يـصـلــح ل ـخــوض الـ ـح ــروب الـصـغـيــرة،
ول ـي ــس م ــواج ـه ــة إس ــرائ ـي ــل أو جيش
َ
كــاسـيـكــي كـبـيــر ،فـيـمــا تـتــولــى األم ــن
الداخلي قوات الشرطة والدرك وجهاز
املخابرات العامة.
ه ــل ي ـن ـجــح امل ـش ـن ــوق ف ــي م ــا ف ـش ــل بــه
الـ ـح ــري ــري األب؟ وه ـ ــل ت ـس ـيــر ال ـق ــوى
السياسية األخرى ،وال ّ
سيما الرئيسان
مـيـشــال ع ــون ونـبـيــه ب ــري وح ــزب الـلــه،
ّ
ف ــي ظ ــل الـتــركـيـبــة الـطــائـفـيــة لــأجـهــزة
ّ
األمنية والعسكرية وت ــوزع الحصص
ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـل ـب ـنــانــي ب ــن ال ـط ــوائ ــف،
بـهـيـمـنــة ج ـه ــاز واح ـ ــد ع ـلــى األم ـ ــن في
لبنان أو بتشكيل جيش جديد من قوى
األم ــن يــزيــد عــديــده على  35ألـفــا ،وهو
الــذي يطمح إليه وزيــر الداخلية؟ (في
عتبة الـ29
القانون ،ال يجوز أن يتخطى ُ َّ
ألفًا بني ضابط ورتيب .اما امل َحقق ،فال
يـتـجــاوز حــالـيــا عتبة الـ ــ 24أل ـفــا .ومنذ
عـ ــام  ،2005ارتـ ـف ــع ع ــدي ــد قـ ــوى األم ــن
الداخلي من  13ألفًا إلى  24ألفًا حاليًا.
وتـحــول االسـتـقــاالت الــدائـمــة واإلحــالــة
عـلــى الـتـقــاعــد والـتـطــويــع غـيــر املنتظم
دوريًا دون الوصول إلى رقم  29ألفًا).
ثمة ِّ
ّ
معوقات كثيرة تحول دون تحقيق
رؤية الحريري األب .فالنظام اللبناني،
ّ
ّ
تحاصصيًا يشكل
كان وال يزال نظامًا
ّ
الدولة العميقة الوحيدة .والتحوالت
الجديدة في البالد واملنطقة ،تشير إلى
تثبيت املحاصصة أكثر فأكثر ،ال إلى
تفكيكها لحساب نظام مدني وطني،
م ــا ُي ـب ـقــي األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة امل ـت ـعـ ّـددة
ف ــي حـصــص ال ـط ــوائ ــف ،وإن تـحـ ّـولــت
بــالـشـكــل إل ــى «م ــؤس ـس ــات دولـ ـ ــة» .ثم
إن حـصــص ال ـطــوائــف ،تـمـنــع تشكيل
آلـيــة قــانــونـيــة لتنسيق عـمــل األجـهــزة
األمنية في بوتقة واحدة مثل أي دولة
ّ
متعددة ،أو حتى
حديثة تملك أجهزة
دول املحيط مثل مصر وسوريا ودول
الخليج.
فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،لـ ــم ي ـك ــن امل ـع ـل ــوم ــات،
جهازًا للجميع ،بل انخرط بعد اغتيال
الـحــريــري فــي مالحقة خـصــوم سلطة
ً
 14آذار ،ف ـض ــا ع ــن ان ـخ ــراط ــه املـبـكــر
في الحرب السورية ورفد املجموعات
املسلحة السورية بالدعم والغطاء في
الــداخــل اللبناني وعـبــر ال ـحــدود .وما
تــراج ـعــه ،بـعــد اغ ـت ـيــال الـعـمـيــد وس ــام
الـحـســن ،عــن لـعــب األدوار السياسية
ّ
إل رهـنــا بــال ـظــروف وم ــوازي ــن الـقــوى.
الجيش إلــى الثكنات ،فتلك
أمــا عــودة ّ
ق ـض ـيــة مـ ـع ــق ــدة .ال ـج ـي ــش ه ــو إن ـج ــاز
مـ ــا ب ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب ال ــوحـ ـي ــد ب ـع ـق ـيــدتــه
القتالية بالعداء إلسرائيل ومساهمته
ف ـ ــي ضـ ـب ــط إي ـ ـق ـ ــاع األم ـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
وال ـت ــوازن ــات .وه ــذا ال ـق ــرار السياسي
ه ــو ره ــن ب ـظ ــروف ال ـح ــرب م ــع ال ـعــدو
ً
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ال ـت ــي دف ـع ــت أصـ ــا إلــى
انـتـشــار الـجـيــش فــي ثــاثـيــة «الجيش
وال ـش ـعــب وامل ـق ــاوم ــة» ،املـسـتـمــرة منذ
اتفاق الطائف.

موقوف ّ
يفر
من الشرطة العسكرية

الحاج أمام قاضي
التحقيق اليوم

تمكن املــوقــوف الفلسطيني محمد حمد مــن فـ ّـك األصـفــاد والـفــرار من
داخــل مستشفى رفيق الحريري حيث كــان يخضع للحراسة من قبل
عناصر الشرطة العسكرية .وعلمت «األخبار» أن حمد املوقوف بجرم
اإلره ــاب ،واملقيم فــي مخيم عــن الحلوة ،وال ــذي كــان ينتمي الــى تنظيم
«داعش» وقاتل في صفوفه في سوريا قبل أن يعود إلى لبنان ً
بناء على
ّ
طلب وال ــده ،كــان قــد سلم نفسه قبل مــدة الــى استخبارات الجيش في
صيدا .وذكرت املعلومات أن املوقوف الفار كان موجودًا في املستشفى
منذ نحو شهر ،علمًا بأنه كان قد ّ
تعرض إلصابة في رأسه في األحداث
األخيرة في مخيم عني الحلوة.

أعلن وكيل الدفاع عن املمثل املسرحي زياد عيتاني ،املحامي صليبا الحاج ،أن طلب إخالء
سي ّ
سبيل موكله الــذي تقدم به االسبوع املاضي ُ
بت اليوم أو غـدًا ،بعد انتهاء استجواب
املقرصن إيلي غ .الذي استجوبه قاضي التحقيق العسكري االول رياض أبو غيدا أمس.
وسيستمع أبو غيدا إلى إفادة املقدم سوزان الحاج عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم.
وأكــد النقيب السابق ملحامي الـشـمــال ،الــوزيــر السابق رشـيــد درب ــاس ،حـضــوره جلسة
استجواب املقدم سوزان الحاج اليوم .وأشار درباس الى أنه من «ضمن فريق مؤلف من
خمسة محامني سيتولون الدفاع عن الحاج» ،نافيًا ما تناقله بعض وسائل اإلعــام عن
«االستعانة بخبراء فنيني لدحض األدلــة التي ستعتمد ضد موكلته» ،ومؤكدًا أنه «يمكن
االستعانة بفريق كهذا إذا اقتضت الحاجة».

(األخبار)

(األخبار)
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سياسة

«ملتقى التضامن الدولي» يختتم اليوم...
ّ
شرعت بيروت «أبوابها» أمام  400مناضل
وناشط للمشاركة في «امللتقى الدولي الرابع
ُ
للتضامن مع فلسطني» الذي افتتح أول من
أمس بنسخته الرابعة التي حملت عنوان «كل
القدس عاصمة لكل فلسطني».
ما ّ
يميز هذه النسخة وجوه الحاضرين
ّ
فيها .وجه أم راشيل كوري التي كرمها
امللتقى أمس .راشيل ،الفتاة العشرينية
التي سحقت الجرافة اإلسرائيلية جسدها،
وهي تدافع عن أحد بيوت ّ
غزة قبل خمسة
عشر عامًا .كما كان ألم الشهيد توم هرندل
حضورها الالفت ،وهي تحمل صورة ابنها
الذي استشهد خالل محاولته إنقاذ طفل
فلسطيني من نيران الجيش اإلسرائيلي.
كثافة الوجوه املناضلة واملدافعة عن القضية
الفلسطينية هي «ألق» املنتدى هذا العام،
من أمهات الشهداء إلى األمهات املناضالت،
ّ
ومنهن لطيفة أبو حميد ،التي تحمل في
قلبها شهيدًا وخمسة أسرى سابقني وأربعة
محكومني بالسجن املؤبد ،إلى األسيرين
محمد ومحمود البلبول اللذين يحضران
املنتدى ،بكل ما يحمالنه من آالم ألحقها
بهما إضرابهما لثمانني يومًا عن الطعام
في سجون االحتالل في عام  ،2015إلى
مالك الغليظ ،أصغر أسيرة ّ
محررة ،إلى
غيرها الكثيرات والكثيرين .كل تلك الوجوه،
سيضاف إليها وجه جلعاد أتزمون ،عازف
ّ
جنسيته اإلسرائيلية،
الجاز الذي تخلى عن
والذي كان لحضوره وتكريمه أيضًا طعمٌ
آخر .أمسّ ،
كرم املنتدى املناضلني في
ّ
خدمة القضية الفلسطينية ،كما جمعيات
ناشطة في هذا املجال ،من البرازيل وإسبانيا
والهند والكويت .وكان ّالفتًا تكريم مارسيلو
بوزيتو من البرازيل ،ممثل حركة «بدون
أرض» والتي ّ
تعد األكبر على مستوى عدد
املنتمني إليها في العالم من املدافعني عن
قضية فلسطني ،والذين يزيد عددهم عن
أيام،
ثالثة ماليني شخص .على مدى ثالثة ٍ
يستضيف املؤتمر  400شخصية تشارك
في فعالياته 300 .ناشط ومشارك أجنبي
ّ
مثلوا حوالى  80دولة حول العالم ،و100
لبناني وفلسطيني .ولو أفسح املجال أكثر،
لكن عدد الحاضرين أكثر بكثير ،خصوصًا
إذا ما أخذنا بعني االعتبار عدد املسجلني
إلكترونيًا والذي فاق الـ 800شخص .أما
بالنسبة إلى برنامج املنتدى ،فقد ّ
توزع ما
ّ
مصورة
بني التكريمات وإقامة عروض
الفلسطينية اليوم.
وندوات عن وضع القضية
ً
ومن املفترض أن يقيم املنتدى حفال اليوم
عند الثالثة من بعد الظهر ،بإعالن مقرراته
وتوصياته ،على أن تختتم نشاطاته غدًا مع
ّ
الحدودية
الجولة امليدانية على القرى اللبنانية
ّ
املطلة على األراضي الفلسطينية .ويتخلل
الجولة زيارة إلى املوقع الذي انطلقت منه
مسيرة العودة عام  ،2011في قرية مارون
الرأس ،حيث سقط عدد كبير من الشهداء.
كما يتخلل النهار الطويل بيان باسم
يوجه ّ
املؤتمرين ّ
تحية ،عبر الحدود ،لصمود
الشعب الفلسطيني .وكان املنتدى قد افتتح
أمس بتكريم شخصيات ّ
عاملية ّقدمت
الكثير من التضحيات في سبيل القضيةّ
الفلسطينية.

سيرة غير مكتملة
سبعون عــامــا مــن اللجوء يعيشها
نـصــف الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،فيما
الـ ـنـ ـص ــف اآلخـ ـ ـ ــر ي ـخ ـت ـب ــر «املـ ـ ـ ــوت»
اليومي في الداخل ،سواء على أيدي
ج ـن ــود االحـ ـت ــال أو امل ـس ـتــوط ـنــن.
سبعون عامًا جعلت من «املعاناة»
عـ ـ ـب ـ ــارة م ــاصـ ـق ــة ل ـل ـم ـش ـت ـت ــن فــي
أصقاع األرض .هؤالء املمنوعون من
العيش بـكــرامــة ،وتــالـيــا مــن الـعــودة
إلــى أرضـهــم ،وإن كانت على مرمى
بصرهم .أمــا النصف الثاني ،الــذي
يـعـيــش ف ــي ال ــداخ ــل ،فـيـعـيــش يــومــا
متى تحني «ساعة»
بيوم ،ال يعرف
ّ
امل ـس ـتــوط ـنــن ل ـت ـق ــض مـضــاجـعـهــم
وتسوي بيوتهم في األرض ،تاركة
إياهم بال مأوى.
الـنـصــف فــي ال ـخ ــارج والـنـصــف في
األرض،
الداخل .هــؤالء هم أصحاب
ّ
ول ـك ـن ـهــم م ــع ذلـ ــك ال ي ـم ـل ـكــون ح ــق
العيش فيها ،وهم مستعدون في كل
آن لـلــرحـيــل مــع دخ ــول مستوطنني

جدد .إلى أين؟ ال أحد يعرف في أي
ّ
مخيم ستحط حياته .فقد تشتتوا
بــن بــاد لجوء كثيرة ،منها لبنان
الذي يعيش فيه الالجئون في اثني
ع ـش ــر م ـخ ـي ـمــا .ي ـق ـط ـنــون ف ـي ـهــا بــا
حول وال قوة ،محاولني قدر اإلمكان
ّ
التكيف «الـتــدريـجــي» مــع وضعهم
ّ
املعيشي الصعب .فأغلب املخيمات
التي يقطنون فيها تفتقر للتنظيم
املدني والبنى التحتية والخدمات،
وأكـ ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،ال ت ـصــل الـشـمــس
إل ــى ثلثها ،وف ــي بـعــض املخيمات،
يخشى الـسـكــان مــن انـهـيــار أسقف
املـنــازل على رؤوسـهــم .فــي الحديث
عن معاناتهم ،ربما تختصر عبارة
فقدان الحقوق سيرة معاناتهم.
هذا جزء من السيرة التي لم تكتمل
بعد ،فمعاناة اللجوء التي عاشها
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــون ويـعـيـشــونـهــا منذ
سبعني عامًا ،تتكرر في كل لحظة.
وفــي آخــر محطاتها ،كــانــت الحرب

ال ـســوريــة ال ـتــي شـ ـ ّ
ـردت الج ـئــن من
ّ
بلد لجوء إلــى آخــر .وفــي ما يخص
ح ـص ــة ل ـب ـن ــان ـ وم ـع ــه األردن ـ مــن
الـلـجــوء ال ـجــديــد ،فـقــد بـلـغــت نسبة
النازحني الفلسطينيني من سوريا

على مدى
أيام يستضيف
ثالثة ٍ
المؤتمر  400شخصية
تشارك في فعالياته
بينهم  300ناشط
ومشارك أجنبي

إلــى البلدين مــا يـقــرب مــن  %55من
إج ـم ــال ــي ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن مع
نهاية عــام  ،2017هــاجــر فيما بعد
مـعـظـمـهــم إل ــى أوروب ـ ــا عـبــر الـطــرق
غير الشرعية وال سيما عبر البحر.
ال ي ـم ـلــك هـ ـ ــؤالء م ــن س ـب ــل ال ـع ـيــش
سـ ـ ـ ـ ــوى «بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة» وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة غ ـ ــوث
وت ـش ـغ ـي ــل ال ــاجـ ـئ ــن «األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا»،
وال ـتــي شـكـلــت الــدعــم شـبــه الــوحـيــد
لالجئني الفلسطينيني في مواجهة
ظ ــروف الـحـيــاة الّـ ّـصـعـبــة ،والتأكيد
ال ــدائ ــم عـلــى ال ـحــق فــي ال ـع ــودة إلــى
وطنهم .لكن اليوم ،يبدو أن ثمة ما
سيتغير ...نحو األسوأ ،مع األونروا
ّ
التقشفية بتقليص
عــن سياستها
الخدمات ّ
ّ
املقدمة لالجئني ،ال سيما
ّ
فـ ــي قـ ـط ــاع ــي الـ ـص ــح ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم،
وذل ــك بسبب عجزها املــالــي بقيمة
واحــد وستني مليون دوالر ،إضافة
إل ــى ال ـق ــرار األم ـيــركــي بـقـطــع نصف
التمويل عن الوكالة.
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قلب بيروت ينبض على وقع فلسطين
(تصوير هيثم الموسوي)

وائل جودة هو الطفل الذي كسروا عظامه .نيكوالس هادوا وبابلو عبدالله أتيا من تشيلي إلى بيروت ،بثياب الفريق
الفلسطيني الذي يحاربه االحتالل .والدة محمد أبو خضير الذي أحرقه المستوطنون حيًا تتذكر أيضًا .آالم كثيرة يحملها
الفلسطينيون ومن يناصرهم ،معهم ،أينما ذهبوا ،ولكن رغم كل شيء...« ،لسا جوا القلب أمل»
إعداد زينب اسماعيل

وائل جودة
خلف نابلس هناك البحر
حــول العينني تجاعيد ّ
تمتد بتناسق .تـبــرز أكـثــر فأكثر مــع االبتسامة.
وائ ــل ج ــودة يبتسم .الطفل ال ــذي ح ــاول جـنــود االح ـتــال تهشيم عظامه
بعد مشاركته في االنتفاضة .عانى مشاكل صعبة في صدره على مدى
سنوات بسبب الضرب الوحشي .يروي ما حدث بنفس الحماس الذي كان
يعتريه في أول مرة روى فيها حادثته الشهيرة.
ّ
«كبلوا أيدينا إلى الــوراء ،ووضعوا في رؤوسنا أكياسًا ســوداء رائحتها
خانقة».
ّ
املتحدث
الطفل الــذي تجاوز األربـعــن من عمره الـيــوم ،يشيح بنظره عن
إليه وكأنه يحاول استرجاع املشاهد .شكل غرفة التحقيق املظلمة حيث
ّ
تعرض للعنف على أنواعه .والحقًا شكل القاعة املضيئة ،التي أعلن فيها
أحد الضباط اإلسرائيليني اإلفــراج عنه أمام عدد ضخم من الصحافيني.
بــن املشهدين ،سبعة أشـهــر ،قضاها طفل عـمــره  13عــامــا فــي معتقل.
يــدع جــودة هــذه املعلومة ّ
تمر مــرور الـكــرام ،إذ أنــه كجميع الفلسطينيني،
اعتاد على الوحشية .أن يعتقل األطـفــال وأن يعتقل الجميع .لم يستطع
إكمال سنته الدراسيةُ ،
ومنع من متابعتها بعد خروجه من السجن ،إال أن
ً
إصراره على الوصول ونيل شهادة «التوجيهي» كان قويًا .نالها فعال ،ولو
بعد عدة سنواتّ .
يعدل ياقة سترته الجلدية.
يصمت ويكمل فـجــأة .ال ينسى يــوم كــان ذاهـبــا إلــى املــدرســة ،ولـحــق به
مستوطنون .رمــوه داخــل بــاص لينهالوا عليه بــالـضــرب .مشهد الباص
والهرب من بطش املستوطنني في أحد شوارع نابلس ال يمكن أن ُيمحى
من ذاكرته .نابلس مدينته.
ّ
يعبر طفل االنتفاضة الكبير عــن سعادته بتلقيه دعــوة مــن قبل شبان
وشابات ،إلى مؤتمر من تنظيمهم عن القضية الفلسطينية .يضحك ثم
يسترجع ّوضعية وجهه األساسية.
ّ
ّ
عندما يتكلم ّ
يتسن لهم قط
عما يفرح يتذكر ما يحزنه .أوالده األربعة لم
رؤية عماتهم وأعمامهم الذين يعيشون في الخارج ،وال البحر الذي ال يبعد
عنهم كثيرًا« :ال نستطيع الوصول إلــى البحر» .إسرائيل تحتل أرضنا
وبحرنا وجونا.

نيكوالس هادوا وبابلو عبدالله
كرة القدم بين الشمس والظالل
من تشيلي إلى فلسطني ،وصلت الكرة .نيكوالس صاحب الضحكة الدائمة
والعربية الجيدة رغم بعض املشاكل في اللفظ ،يحدثنا عن تجربته وتجربة
صديقه بابلو الذي ال يتقن العربية .االثنان صديقان جمعهما حب كرة القدم
وفلسطني .نيكوالس هادوا ،مدرب منتخب فلسطني سابقًا ،لم يقبل تقاضي
ّأي أجــر مــالــي بــدل عمله ه ــذا .يعتبر ه ــادوا تــدريـبــه للمنتخب الفلسطيني
ّ
الدعم الذي يقدر على تقديمه ،وهو فخور جدًا بما قام به .يتدخل بابلو ذو
األصول اللبنانية بحماس ،ليشير إلى أن نيكوالس هو من استدعاه ليكون
ّ
العبًا في املنتخب الفلسطيني ،دون تلقي أي أجــر أيضًا .بابلو ذو الشعر
املجعد الطويل ،يعتبر أن كونه رياضيًا يعطيه فرصة للحديث عن القضية
الفلسطينية ووحشية العدو اإلسرائيلي ،مؤكدًا أن الدفاع عن هذه القضية
هي قضيته .يــرى نفسه فيها ،ويــرى نضال شعوب أميركا الالتينية ّ
ضد
االستعمار واالستيطان فيها.
أحيانًا يتعرض في بعض األحيان ملضايقات« :مهاجمتي من قبل الصهاينة
ّ
هو شرف لي» .كل منهما لف حول رقبته كوفية .الشعار يبدو شعارًا ،ولكنه
يحرس عنقهما من النسيان ،من االستسالم للموضة ،موضة االستسالم.
ّ
يتحدث عن تجربته مع كرة القدم الفلسطينية .االثنان كانا أول من ّأسس
مدرسة لتأهيل مدربي كــرة قــدم ،باإلضافة إلــى أنهما عمال على استقدام
خبراء من االتحاد الدولي لكرة القدم ،ودول كاألرجنتني وتشيلي وغيرها.
مختصون فــي مـجــاالت عــديــدة ،مــن بينهم مــدربــون مختصون فــي مجال
اللياقة الـبــدنـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى خـبــراء فــي كيفية التعامل مــع األط ـفــال من
أجل تدريبهم بالطريقة األمثل .بأسف واضــح ،يقول نيكوالس إنه وفريقه
كانوا لوحدهم .لم يتلقوا من السلطات الفلسطينية الرسمية دعمًا ماديًا وال
معنويًا ،مع أنه بذل جهدًا كبيرًا ّ
ودرب املنتخب من كل قلبه لعدة سنوات .في
نظره ،ما ّقدمه للمنتخب كان واجبًا وشغفًا .ليس له فضل على أحد ،يقول.
ّ
بعربيته املتواضعة اللطيفة التي ال تسعفه عندما ّ
يتحمس في الحديثّ ،
يصر
على توجيه التحية إلى الحركات املقاومة .بابلو الذي سبق أن زار مخيمات
ّ
فلسطينية في لبنان ،ال يمل من الحديث عن فلسطني التي -على حد قوله-
منحته شرف معرفتها واللعب في صفوف منتخبها والدفاع عن قضيتها.

أم محمد أبو خضير
«أصعب إشي انو اإلبن ما يرجعش»
«تـعـ ّـودت الحديث مــع الصحافيني ،واملمثلني ،والفنانني» .تقول أم محمد
ّ
تضم إلى وجهها حجابها املتدلي .ولدها محمد ذو الـ 16عامًا ،الذي
وهي
اختطف وأحــرق ّحيًا على أيــدي مستوطنني إسرائيليني وهــو في طريقه
إلى املسجد ليصلي صالة الصبح .صالبة األم وهدوء نبرة صوتها وهي
تروي ما جرى مع ولدها مدهشان .حلم تحرير فلسطني في نظرها بات
أقرب إلى التحقق أكثر من أي وقت مضى .وال يمكن أن تتخلى عن هذه
الفكرة ألنها إن تخلت عنها تخلت عن وجودها .لكن الدمعة في العني ال
تنتظر .وتمأل العينني عند ذكر ابنها.
ّ
تشدد األم على أن مجيئها إلى املؤتمر كان ألنها «ام فلسطينية» .حكم
املؤبد الذي ناله مرتكب الجريمة لم ولن يرضي الوالدة .ال شيء يعيد ابنها
إلى مقاعد الدراسة« .آخر همها» الصحافة اإلسرائيلية املنحازة إلى القتلة.
«والدنــا بيطلعوا وما منعرف اذا رح يرجعوا .أصعب إشي على األم انو
ابنها يطلع وما يرجعش».
ُ
وكــان الفتى محمد أبــو خضير ،ابــن السادسة عشر ربيعًا ،قد ق ِتل على يد
خمسة مستوطنني على مقربة مــن مسجد شعفاط ،القريب مــن منزله .لم
يكن يعرف الفتى أن صالته في املسجد ستكون األخيرة ،وال حتى عائلته
التي استفاقت صباحًا على خبر إحــراق ابنها .تقول الــروايــات بــأن خمسة
ّ
مستوطنني خطفت الفتى ثم عذبته قبل أن تحرق جسده وترميه.
ّ
يــرفــض حـســن أب ــو خـضـيــر ،وال ــد الـشـهـيــد ،أن ي ـتــذكــر اب ـنــه إال «ف ـتــى طيبًا
ّ
يوم من الحادثة .يقول «أمضينا
ووسيمًا» .يتذكر لحظاته األخيرة
معه قبل ٍ
ً
ليلتنا سويًا ،وعند الحادية عشرة ليال افترقنا وبعدها التقينا على السحور
وافترقنا إلى األبد» .يقول بأنه لم ير ابنه في هيئته األخيرة ،وعندما استدعي
ّ
للتعرف على جثة ابنه كــان سيرفض رؤيته على تلك الحالة ،ولكن «حسن
حظه» أن سلطات اإلحتالل منعته من ذلك ،مكتفية بإجراء فحوص الحمض
النووي وإبالغه فيها فيما بعد.
«الجمرة ما بتحرق إال محلها» ،يقول .وبرغم إدانــة املستوطنني املسؤولني
عن قتل ابنه ،إال أن وجع قلبه لم يجف .ال طاقة لحسني أبو خضير على هذه
ّ
الخسارة .وفي كل ّ
مرة يتذكر فيها الفراغ الذي خلفه غياب ابنه ،يشكو إلى الله
فقده ،طالبًا بأن يختبر أهالي القتلة هذا الوجع.
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«ملتقى التضامن الدولي» يختتم اليوم...
قصص من العنبر رقم 9
كيف يمكن أن تكون الحياة بين أربعة جدران؟ كيف؟ ثمة ناس وحيدون قادرون على وصف ذلك العيش بين جدران غرفة باردة ومتعمة .هم مالك الغليظ،
أصغر أسيرة فلسطينية ،واألخوة البلبول وعائلة «األربعة» مؤبدات .هم ،بعبارة أخرى ،فلسطينيون يكبرون في أقبية سجون االحتالل بتهمة الدفاع عن حياتهم
مروى بلوط

مالك الغليظ :ستائر الظلمة
أط ـف ــأت م ــاك الـغـلـيــظ شمعتها
ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة داخـ ـ ــل سـجــن
هـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارون .األس ـ ـ ـيـ ـ ــرة املـ ـ ـح ـ ـ ّـررة
األصغر سنًا لم تعد طفلةُ .
كبرت
أع ـ ــوام ـ ــا كـ ـثـ ـي ــرة خـ ـ ــال األشـ ـه ــر
السبعة التي قضتها في األســر.
ق ـب ــل ذل ـ ـ ــك ،لـ ــم ت ـك ـ ّـن ت ـع ـل ــم اب ـن ــة
ّ
مخيم «الجلزون» أنها ستسجن
يومًا من أجل قضيتها .مع ذلك،
تفتخر اليوم بـ«تهمتها» :حيازة
سـكــن .تـتــذكــر األس ـيــرة امل ـحـ ّـررة
أص ـع ــب لـحـظــاتـهــا ف ــي الـسـجــن،
ف ـت ـق ــول بـ ــأن أق ـس ــى أن ـ ــواع ال ــذل
كانت «حفلة» التفتيش العاري،
التي بــدأت بعدها حكايتها في
الغرفة رقم تسعة في املعتقل.
في تلك الغرفة ،شاركت الغليظ
م ـع ــان ــات ـه ــا مـ ــع أربـ ـ ـ ــع أس ـ ـيـ ــرات
أخـ ـ ــريـ ـ ــات .ك ــان ــت ت ـس ـت ـف ـيــق فــي
الصباح على صــراخ النساء ّمن
غ ــرف الـجـنــائـ ّـيــات ،وعـلــى تطفل
ّ
ّ
الس ّجانات خالل جولة الـ«سفيغة» ،أي جولة تعداد الفتيات للتأكد من
ً
ّ
ّ
أن واحدة منهن لم تهرب.
الفرصة ،أو كما تسميها الغليظ «الفورة» ،هي األمر الوحيد الذي كانت
أشهر ،وجدت
تنتظره يوميًا ،كما تنتظر «األمل بالخروج» ،تقول .سبعة
ٍ
خاللها الصبية ضالتها في قراءة الكتب .وكانت رواية «ستائر العتمة»،
ّ
«استمديت القوة والصمود من األسير
األقرب إلى قلبها وفكرها .تقول

الذي هو بطل الرواية» .تستعيد بعضًا من أحداث تلك الرواية ،محاولة
ّ
الـتـقــاط نـقــاط التشابه فيها مــع معاناتها .تعلمت الـتـطــريــز .حضرت
ّ
صفوفًا لتعلم اللغة اإلنكليزية .حاولت التأقلم مع ظلمة السجن .وكانت
في كل مرة تفعل ذلك ،تقول «كرمال القضية» .وألن هذه القضية تستحق
التضحية ،تضامنت وصديقاتها مع األسيرين محمد ومحمود البلبول
ـ اللذين أضربا عن الطعام ثمانني يومًا ـ عن طريق «تسكير الغرف» ّ
ملدة
ّ
السجانات اإلسرائيليات ،ورفض الحصول
أسبوع ،وعدم التواصل مع
ّ
على ّ
أي من املنتوجات والطعام الذي يعد في السجن.

«األخوة البلبول» :أبناء الشهيد

«آل أبو حميد» وثالثون عامًا من االنتظار

في الثالث عشر من نيسان عام  ،2016دخلت نوران البلبول (الصورة)
سجن هـشــارون بتهمة «ابنة الشهيد» .بــدل من أن تذهب ،صباح ذلك
اليوم ،إلى املدرسة برفقة صديقاتها ،سلكت طريقها إلى غرفة التحقيق،
ّ
املحررة من األسر أنها
معصوبة العينني برفقة شرطة االحتالل .تتذكر
دخلت السجن بسبب إصرار املحقق الصهيوني ُ«على كسر عزيمتها».
تـقــول «بكيت كثيرًا وعــا صــراخــي أكـثــر بعدما أجـبــرت على مشاهدة
فيديو إطالق الرصاص على أبي» .تتذكر الصورة وكأنها تحدث للتو،
ثم تقول « رأيت أبي وهو يموت» .بعد التحقيق ،دخلت ابنة الخمسة
عشر عامًا الغرفة رقم  ،17وفي قلبها صورة أبيها .جملة واحدة تجول
«علي أن أكون ّ
ّ
قوية وأناضل كما فعل أبي».
في رأسها
«غابة مليئة بالوحوش» ،ثالث كلمات تصف من خاللها نوران السجن
والـسـجــانــات الـلــواتــي نـثــرن العتمة فــي عـيــون األس ـي ــرات .تـتــذكــر حــال
املعيشة داخل أربعة جــدران :الحياة الصحية منعدمة .الرطوبة عالية.
حشرات وفئران في زوايا الغرفة .شتائم .ذاكرتها مثقلة بالحزن .يزيدها
حزنًا حادثة اعتقال شقيقيها محمد ومحمود .يومذاك ،أعلنت إضرابها
ّ
استمر أخواها
عن الطعام ،لكنها لم تصمد أكثر من يومني ،في حني
باإلضراب ّ
مدة  85يومًا ،فقد خاللها محمد بصره ،وعانى محمود من
ّ
نصفي من تداعيات إضراب «ماء وملح».
شلل
كانت «الفورة» فرصتها الوحيدة للخروج من عتمة سجنها .خالل تلك
االستراحة ،كانت تتذكر أمها الوحيدة على مائدة اإلفطار بال أبنائها.
خــرجــت البلبول مــن السجن بنصف حــريــة ،إذ فــرض االح ـتــال عليها
البقاء في السجن ملدة شهر .فعلت ذلــك« ،ألن فلسطني بدها ،وضريبة
الوطن غالية».

مــرت ثالثون عامًا ،ولــم ينته
االنـتـظــار .ال ّت ــزال لطيفة أبو
ح ـم ـي ــد ،امل ـل ــق ـب ــة ب ــ«خ ـن ـس ــاء
يأت
فلسطني» على موعد لم ِ
ح ـت ــى ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة .مــوعــد
خـ ــروج أوالده ـ ــا األرب ـع ــة من
املـعـتـقــل .لـكـنـهــا ،ط ــوال فـتــرة
االنتظار ،لم تبك مرة واحدة.
اعـتــادت أن تقاوم إلــى جانب
أبـنــائـهــا األرب ـع ــة املحكومني
باملؤبد والخمسة املحررين.
ح ـف ــظ جـ ـن ــود االحـ ـ ـت ـ ــال فــي
الـ ـسـ ـج ــن وجـ ـ ــه «أم ن ــاص ــر»
واعتادوا زيارتها .عند طلب
ّ
تسجل اسم
الزيارة يكفي أن
ّ
ّ
ّ
نــاصــر ،حــتــى يـنــده الــســجــان
لـ ــ«آل أب ــو حـمـيــد» 45 .دقيقة
ّ
تتحدث
فقط ،هي املهلة التي
خـ ــال ـ ـهـ ــا مـ ـ ــع أب ـ ـنـ ــائ ـ ـهـ ــا عــن
أحوالهم ويسألونها عن ّ
صحتها .عن البيت .عن رام الله .عن كل الحياة
خارج ذلك السور.
ّ
«لم يعد هناك أكثر من املــرارة التي مررت بها» ،تقول أم ناصر ،مؤكدة
ّ
يستمد
أنها «ومهما طالت فترة األســر ستبقى السنديانة التي منها
ّ
ّ
نضحي
تتنهد ،ثم تقول «فلسطني تستاهل
أبناؤنا العزيمة والصبر».
كرمالها».

◄ ثالجة الموتى

ّ
ثمة مــا هــو أقسى عــذابــا مــن السجن :الطريق التي تسلكها األسـيــرات
ّ
ً
وصوال الى املحكمة ،أو التي يسمينها «ثلجة املوتى» .العذاب هو في
ّ
مدة الرحلة في البوسطة ،والتي تتخطى في بعض األحيان  20ساعة
ذهابًا وإيابًا.
البوسطة ّ
مقسمة من الداخل الى غرف صغيرة بجدران حديدية ،ال تكاد
ّ
ّ
لكرسي صغير .شديدة البرودة .تجلس األسيرة داخلها من دون
تتسع
ّ
ّ
أن تتمكن حتى من طلب املياه في حال العطش .وبني كل أسيرة وأخرى
ج ــدار زجــاجــي ع ــازل لـلـصــوت .وح ــده صــوت الجنزير ال ــذي يـقــرع باب
ّ
ّ
النفسي.
كأشد نوع من العذاب
الغرفة هو ما تسمعه الفتيات،
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قلب بيروت ينبض على وقع فلسطين
(هيثم الموسوي)

العدالة للفلسطينيين
زار الثنائي كوري غزة  5مرات،
أول ـهــا ك ــان بــإق ـنــاع م ــن حكومة
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة
ل ـح ـكــومــة الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
وآخ ـ ــره ـ ــا ك ـ ــان فـ ــي ال ـ ـ ـ .2012
وب ـعــدهــا ب ــاءت م ـحــاوالت ـهــم في
الـفـشــل .قـضــائـ ّـيــا ،يـقـ ّـر الثنائي
ّ
أنـهــم حصلوا على امـتـيــاز رفع
قضيتهم أمــام املحكمة ،امتياز
ال ي ـس ـت ـط ـي ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـلـ ـي ــه .ولـ ـك ــن عـلــى
صعيد القضية نفسها ،استطاع
الـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ــدان رف ـ ـ ــع الـ ـقـ ـضـ ـي ــة إل ــى
«املحكمة العليا فــي إســرائـيــل»،
لـكــن الـعــدالــة لــم تتحقق .ويـقــول
الـ ـسـ ـي ــد ك ـ ـ ـ ـ ّـوري ّإن رايـ ـتـ ـش ــل
تــوفـيــت وت ـ ّحــقــق ال ـعــدالــة البنته
يكون بتحقق العدالة التي كانت
تسعى وراءه ــا رايتشل :العدالة
للفلسطينيني.

اسمان يعرفهما الفلسطينيون جيدًا .راشيل كوري ،وتوماس هرندل .وجهاهما أيضًا .وذكرياتهما .قدما من دول «المركز» ومن دول «الهمينة» ،وتخليا
عن هذا العبء الذي حملتهما إياهما دولتاهما ،وانضما إلى فلسطين .استشهدا ِمثلما يستشهد الفلسطينيون ،برصاص االحتالل نفسه .في بيروت ،يتذكرهما
أهلهما ،ويتذكرون فلسطين ،لقرب بيروت من فلسطين .يتذكرون كل شيء
ريم طراد

راشيل كوري

المبتسمة في «العالم اآلخر»
«كانت فوضوية ،خالقة ،قريبة من الطبيعة ،وحشرية
تجاه الكون» .في مراهقتها تمرنت في إحدى العيادات
على تلقي اتصاالت من كانوا في حاجة إلى املساعدة
وإرش ــاده ــم .هـكــذا وص ــف كــرايــغ وسـيـنــدي ابنتهما
«رايتشل كــوري» ،كما يلفظان االســم .عقلها الجميل
ّ
ك ــان يـعــرف كـيــف ينصت وكـيــف يـتـكــلــم .ربـمــا كانت
أكبر من سنها ،يقول والدها ،فحني أخذها معه إلى
ّ
بجديةٍ عن
مكتب عمله في الصف الخامس ،أجابت
سؤال أحد رفاقه حول ماذا تريد أن تكون حني تكبر
ً
بـ «أنــا شاعرة» .وفعال ،كان ليومياتها التي كتبتها
في رفح ورسائلها التي أرسلت إلى أهلها أثر كبير إذ
انتشرت عبر اإلعالم بعد موتها .نظرتها للعالم كانت
أكبر من نظرة فتاة في الثالثة والعشرين ،كانت نظرة
فتاة واثقة كفاية لتسائل معتقداتها ولتقطع مسافة
تـفــوق عـشــرة آالف كيلومتر نـحــو الـ ـ «عــالًــم اآلخ ــر».
كانت أحداث الحادي عشر من أيلول مرحلة ّ
مهمة في
حياتها .بــدأت تتشكل لديها تساؤلت عديدة .ذهاب
رفاق لديها إلى فلسطني مع حركة التضامن العاملية
 ISMشجعها عـلــى االن ـض ـمــام إل ــى ال ـحــركــة ،وب ــدأت
ّ
بتعلم العربية في الواليات املتحدة.
قـبــل ذهــابـهــا ب ـيــوم يـسـتــذكــر وال ــده ــا أن ــه ات ـصــل بها
ّ
لـيـقــول لـهــا إن لـيــس عـلـيـهــا ال ــذه ــاب ،ف ـكــان جــوابـهــا
حازمًا «أعلم ذلكّ ،ولكنني أظن أن باستطاعتي القيام
باألمر ،أبي .أعلم أنه ّ
علي أن أحاول» .محاوالت ّأمها
ً
في إقناعها بالذهاب إلى الهند حيث لهم أقرباء ،بدال
من فلسطني باءت بالفشل أيضًا ،تقول سيندي كوري
بضحكةٍ حزينة .على الرغم من أن الشابة التي كانت

تطلب من أهلها الذهاب بقدر
تبلغ  23عامًا لم تكن ّ ّ
ما كانت تعلمهم بذلك ،إل أنها كانت في الوقت عينه
تحاول أن ال تقلقهم عليها ،هذا باإلضافة إلى الكتب
الـتــي كــانــت ترسلها إليهم عــن ال ـصــراع الفلسطيني
اإلسرائيلي ،وكانت هذه صورة مغايرة عن الصورة
ال ـتــي كــانــوا يتلقونها فــي اإلعـ ــام وال ـتــي تـبـعــد عن
املعاناة اإلنسانية للفلسطينيني .ال تزال األم تحتفظ
بكتاب الصحافية اإلسرائيلية التي أظهرت الجانب
االنساني ملعاناة الفلسطينيني عميره هاس« :شرب
ماء البحر في غزة»  Drinking the Sea at Gazaوالذي
تركته لها ابنتها ،قبل مغادرتها إلى فلسطني.
توفيت رايتشل في  16من آذار  .2003الجميع يعرف
ال ـق ـصــة ،ال ـجــرافــة اإلســرائـيـلـيــة ال ـتــي أك ـلــت جـســدهــا.
كانت تحاول حماية بيت في رفح من الهدم .بعد موت
رايتشل انهالت على األهــل االتصاالت من الصحافة
عبر الــواليــات املـتـحــدة والـعــالــم ،كما انـهــالــت عليهم
رســائــل الــدعــم مــن فلسطينيني وأمـيــركـيــن على حد
سواء« .األسوأ قد حصل ،وال شيء ّ
يهم» يقول كرايغ
ك ــوري عــن مــوت ابنته .ق ـ ّـرر الثنائي إنـشــاء مؤسسة
باسم ابنتهم للتأثير على سياسات الواليات املتحدة
مــن جهة ،وإلنـشــاء مشاريع مباشرة مــع غــزة تسمح
للفلسطينيني بأن يواصلوا الصمود ،أحدها تنظيم
بـطــوالت رياضية تحمل اســم رايتشل فــي غــزة .ومن
املفترض أن يعرض عمل مسرحي عن رايتشل كوري
صيفًا في لبنان مبني على مذكراتها التي كتبتها.
اس ـ ــم رايـ ـتـ ـش ــل م ـح ـف ــور فـ ــي قـ ـل ــوب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن،
وصورتها مبتسمة كشجرة زيتون.

توم هيرندل
والدة ٌ

ابني بطل من غزة

أث ـنــاء غيبوبته الـتــي ام ـت ـ ّـدت عـلــى ثـمــانـيــة أشـهــر،
ّ
تتعم ًد لبس األســاور التي
جوسلني هرندل
كانت
ً
تصنع رنــة أثـنــاء املـشــي ،آمـلــة فــي ق ــرارة نفسها أن
يكون باستطاعة ابنها توماس أو توم ـ كما تحب
ّ
تسميته ـ ـ أن يــدرك ـهــا .ول ــم تـكــن ت ـفـ ّـوت فــرصــة إل
ّ
وتحدثه فيها.
«كــان تــوم شابًا فائق الــذكــاء ،متعاطفًا ،ويتعامل
م ــع الـ ـن ــاس ب ـس ـه ــول ــة» ،ت ـق ــول والـ ــدتـ ــه .وك ـ ــان مــن
الـنــوع الــذي يطرح األسئلة ويبحث عــن إجاباتها
ّ
ّ
املصور البريطاني الشاب البالغ 21
اهتم
بنفسه.
عامًا بتوثيق كيف تعمل ً حركة التضامن العاملية،
ال ـ ــدروع الـبـشــريــة خ ــاص ــة .مـتــأثـرًا بـقـ ّـصــة رايـتـشــل
وراغبًا بمعرفة حقيقة ما حصل لها ،قـ ّـرر الذهاب
إلـ ــى غـ ــزة ب ـعــد أن ذهـ ــب إلـ ــى م ـخ ـيــم لــاج ـئــن في
ّ ّ
ّ
ال ـعــراق ثــم فــي األردن« .كــلـمــا اقـتــرب مــن غ ــزة كلما
ّ
ازدادت أسئلته واألجوبة التي حاز عليها ،وكلما
زاد غضبه حــول مــا يحصل هـنــاك» ،تقول والــدتــه.
كان غاضبًا كيف لوالدة إنسان فقط في مكان معني
من العالم أن يكون لها كل هــذا األثــر ،مقارنًا كيف
للفارق بني الــوالدة في لندن أو في «إسرائيل» ،أو
في فلسطني ،أن يرسم مسار اإلنسان .لكن توماس

ّ
تخطى املسار املرسوم له بقراره الذهاب إلى غزة.
هـنــاك ،أطلق جندي إسرائيلي الـنــار عليه ،عندما
كان يحاول حماية أحد األطفال من طلقات الجنود
الـقـتـلــة .قـبــل وفـ ــاة ت ــوم بـنـهــار أل ـقــي الـقـبــض على
الـجـنــدي اإلســرائ ـي ـلــي بتهمة الـقـتــل .وك ـمــا يحدث
دائمًا في دولة االحتالل ،لم تثبت على القاتل تهمة
القتل املـتـعـ ّـمــد .املـحــاكـمــات سخيفة ،وتـقــول والــدة
ّ
تــومــاس ّإن اإلعـ ــام اإلســرائـيـلــي تـ ـ ّ
ـذرع ب ــأن ابنها
ّ
ّ
بمسدس .كان
ويلوح بيده
كان يلبس ثياب تمويه
ّ
ً
هذا مستحيال وتوجد أدلة صورية تثبت العكس.
لـكـنــه االحـ ـت ــال ،واالحـ ـت ــال ه ــو نـقـيــض ال ـع ــدال ــة.
أدي ــن الـجـنــدي ال ــذي قتله بثماني س ـنــوات سجن.
لكن يجب أن ال ننسى أن تــوم بريطاني .وأن آالف
الفلسطينيني يقتلون ،وال أحد يحاكم قتلتهم.
أثناء زيارتها غزة فوجئت والدة توم برؤية التمييز
ّ
ضد الفلسطينيني في كل مكان .بعد موته حصلت
على املــذكــرات الـتــي كــان يكتبها ،وتـفــاجــأت بأنها
تتعرف إلى ولدها من جديد .كانت كتاباته تظهر
غضبه من الطريقة التي يعامل بها اإلسرائيليون
الفلسطينيني .وكان غضبها شديدًا عندما تذكرت
كيف مات ،وكيف يموت اآلخرون.
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مجتمع

بيئة

لبنان في المرتبة  171أم !67
أية مصداقية لتصنيف األداء البيئي للدول؟
ّ
تعمم كل سنة (تقريبًا)
ملخصات عن تقارير دولية
يحدد فيها األداء البيئي
لكل دولة .وقد راج ملخص
تعميم هذه السنة الذي
يبين أن لبنان يأتي في أسفل
سلم األداء البيئي (المرتبة
 )171مباشرة بعد غانا
( )177وأفغانستان (!)187
وإذا أضفنا إليه تقرير مؤشر
األداء البيئي لسنة 2018
والذي صدر عن منتدى
دافوس االقتصادي ،الذي
يضم مجموعة ضخمة
من (الشركات العالمية
الملوثة) ،نعرف االتجاهات
والخلفيات لهذه التقارير،
ومدى مصداقيتها .فهل
هي تقارير من أجل التحذير
أم تقارير من أجل االستثمار
في مشاكل الدول التي
تسببت هي نفسها بالقسم
األكبر من مشاكلها؟!

حبيب معلوف
م ــن امل ـه ــم ج ـ ـ ـدًا ،ق ـب ــل الـ ـب ــدء بـتـقـيـيــم
هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـق ــاري ــر ،أن نـ ـع ــرف ال ـج ـهــة
ُ
ال ـتــي ت ـصــدرهــا ،هــويـتـهــا وأهــداف ـهــا
وإمـ ـك ــانـ ـي ــاتـ ـه ــا .فـ ـه ــذه األنـ ـ ـ ـ ــواع مــن
ال ـت ـق ــاري ــر ،امل ـصـن ـفــة "دول ـ ـيـ ــة" ،كــانــت

ع ـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات وبـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج األم ـ ـ ــم
املـتـحــدة هــي الـتــي تهتم بــإصــدارهــا.
وك ــان ــت ه ـ ــذه األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ف ــي الـ ـع ــادة
وفـ ـ ــي الـ ـغ ــال ــب مـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ،تـتـكــل
عـلــى الـتـقــاريــر واملـعـطـيــات واألرقـ ــام
الـتــي تقدمها الحكومات وال ــوزارات
املعنية فيها ،أو على آراء خبراء (أو
ش ــرك ــات ص ـغ ـيــرة) يـعـمـلــون ف ــي فلك
وزارات ال ــدول… مــا كــان يساهم في
طــرح العديد من عالمات االستفهام
بالطبع ح ــول مـصــداقـيـتـهــا .فمعظم
ال ـت ـقــاريــر ال ـح ـكــوم ـيــة ،ال سـيـمــا تلك
ّ
تتقصد إخفاء األرقام
البيئية منها،
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،ألس ـ ـبـ ــاب م ـخ ـت ـل ـفــة ،فــي
طليعتها ع ــدم إظ ـهــار عـجــز أو فشل
ال ـ ــوزراء فــي سـيــاســاتـهــم وقــرارات ـهــم.
أو أنـهــا ال تستوفي معايير البحث
والـتــدقـيــق والـنـشــر… بــاإلضــافــة إلى
أنها ال تفتحها للنقاش مــع أحــد ،ال
سيما النقاد ،قبل النشر ،مما يضعف
من قيمتها ومصداقيتها أيضًا.

تقارير تهويلية
قــد ينجم ضعف التقارير الحكومية
أيضًا من ضعف التمويل ،أو تحوير في
نتائجها لتخدم طلبات التمويل من
جـهــات وبــرامــج وأج ـنــدات مانحني…
م ــا ي ــؤث ــر أي ـض ــا ف ــي امل ـص ــداق ـي ــة .مــن
هـنــا ب ــات معظم املــراق ـبــن واملهتمني
واملستثمرين يتطلعون الــى مصادر
أخــرى للمعلومات ،غير تلك التقارير
(األم ـ ـم ـ ـيـ ــة) ،أي إل ـ ــى ت ـق ــاري ــر ت ـصــدر
عــن مــؤس ـســات دول ـيــة ك ـبــرى كالبنك
الدولي ،أو كتلك التي صــدرت مؤخرًا
عـ ــن مـ ـنـ ـت ــدى داف ـ ـ ـ ــوس االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
وال ـ ـ ــذي ّادع ـ ـ ــى أن ل ـب ـن ــان أصـ ـب ــح فــي
املرتبة  67عــام  ،2018بعد أن كــان في
املرتبة  94عام !2016
إال أن هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ،ال ت ـت ـم ـتــع
بــاملـصــداقـيــة أي ـضــا .هــدفـهــا الحقيقي
لـ ـي ــس الـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن أوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ــدول
ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـت ـن ـم ــوي ــة ،بـ ــل ال ـت ــروي ــج
لبضاعتها ،عبر وضع تقارير وأرقام

الكثير من دول العالم (ومدنها على
ال ـخ ـص ــوص) .فـ ــإذا كــانــت ال ــدراس ــات
والتقارير ،قد اعتمدت على التقارير
الــرسـمـيــة الــوط ـن ـيــة ،ف ــإن آخ ــر تقرير
شـبــه شــامــل ص ــدر عــن وزارة البيئة
ك ــان ع ــام  2010تـحــت ع ـنــوان "البيئة
فــي لـبـنــان :الــواقــع واالت ـجــاهــات" ولم
ّ
يحدث!
إما إذا كان قياس معدل تلوث الهواء

تقرير الترويج لالستثمار
يتحدث معدو التقارير أيضًا عن عدم كفاية املياه وسالمتها ،من دون
أن يكون للدول أجهزة قياس كافية للمتساقطات (ال سيما الثلوج)
وال أجهزة رصد لتدفق املياه السطحية ...ويزرعون الشك حول فشل
الدول واإلدارات الرسمية املعنية في إيصال املياه سليمة إلى الناس...
كل ذلك تمهيدًا لخصخصتها ،مع الترويج أن املياه اآلمنة هي املياه
املعبأة ،وأن ال ثقة إال بشركات عاملية كـ"نستله" على سبيل املثال ،هي
نفسها التي تدخل من ضمن كبريات الشركات (في منتدى دافوس)
التي تمول تلك التقارير.
فـ ّ
ـأي معنى يبقى لـهــذه التقارير "الــدولـيــة" ،خ ــارج اإلط ــار الترويجي
املشار إليه ،مع العلم أن وضعنا البيئي والصحي أسوأ بكثير مما يرد
ً
في التقارير ،بسبب سياسات تلك الشركات أوال ،وخضوع من في
السلطة لسلطانها ثانيًا ،أثناء وضع السياسات والتشريعات الوطنية
واختيار الحكام وممثلي البرملان.

كمقدمات ضرورية لطلب االستثمار،
إن ل ـشــركــات اس ـت ـشــاريــة أو لـشــركــات
استثمارية أو لالثنني معًا.

تضرب وتعالج!
بـمـجــرد أن نـعــرف هــويــة املــؤسـســات
الـتــي وضـعــت تـلــك الـتـقــاريــر ،نعرف
بعضًا من أهدافها الرئيسية .فمنتدى
داف ــوس الــدولــي امل ـعــروف والشهير،
ه ـ ــو مـ ـنـ ـت ــدى لـ ـكـ ـب ــري ــات الـ ـش ــرك ــات
ال ـعــامل ـيــة امل ـت ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـيــات في
األســاس (أكثر من ألف شركة) ،التي
تـعــد تـقــاريــرهــا "الـتـهــويـلـيــة" للداللة
إلـ ـ ــى مـ ـك ــام ــن الـ ـضـ ـع ــف فـ ــي الـ ـ ـ ــدول،
كمقدمة لالستثمار فــي معالجتها.
هــي تعتمد وتستعني فــي تقاريرها
(بالطبع) بأساليب البحث العلمي
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى ب ـ ـيـ ــانـ ــات وع ـل ــى
ّ
وتحدد قضايا مثل صحة
مؤشرات
البيئة ونوعية الـهــواء وامل ــاء ومياه
ال ـ ـصـ ــرف ...وص ـح ــة ال ـن ـظــم الـبـيـئـيــة

زاد استهالك الوقود
في قطاعي الطاقة والنقل...
فكيف انخفض التلوث؟
مبنيًا على بـيــانــات تتعلق بقطاعي
ّ
تسببًا بتلوث
الطاقة والنقل األكـثــر
ال ـ ـهـ ــواء ،وع ـل ــى ب ـي ــان ــات حـ ــول حجم
اس ـت ـه ــاك ال ــوق ــود وع ـ ــدد ال ـس ـي ــارات
ووض ـ ـ ــع اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات ،ل ـت ـح ــدي ــد نــوع ـيــة
ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء ...ف ـ ــإن ط ـ ــرق إنـ ـت ــاج ال ـطــاقــة
ف ــي لـبـنــان ل ــم تـتـغـيــر مـعـطـيــاتـهــا في
السنوات األخـيــرة ،فال نــزال نستهلك
نفس حجم ونــوع الــوقــود األحفوري
إن عبر املحطات أو عبر البواخر في
البحر أو من املولدات الخاصة التي لم
ّ
يتغير عددها أو عبر وسائل التدفئة
الـتـقـلـيــديــة ،ال ـتــي يـمـكــن تــوقــع زي ــادة
االستهالك فيها (وليس انخفاضها)
ّ
بسبب تدني أسعار النفط واملشتقات
الـنـفـطـيــة ...مــا يـعـنــي أي ـضــا أن نسب
الـ ـتـ ـل ــوث مـ ــن قـ ـط ــاع إن ـ ـتـ ــاج ال ـط ــاق ــة
يـفـتــرض أن ي ـكــون ق ــد ارت ـفــع ب ــدل أن
يكون قد انخفض ،كما يزعم التقرير!

على أنــواعـهــا ،وتستعني بمؤشرات
أســاسـيــة وأخ ــرى فــرعـيــة… مــن أجــل
ت ـحــديــد م ــرات ــب الـ ـ ــدول .ث ــم تستفيد
مـ ــن ال ـن ـت ــائ ــج ل ـت ـق ـت ــرح ع ـل ــى ال ـ ــدول
االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة ب ـت ـق ـن ـي ــات الـ ـش ــرك ــات
املساهمة في املنتدى للمعالجة ،بعد
أن تكون سلعها ،التي طاملا روجت
لـ ـه ــا ،هـ ــي الـ ـت ــي ت ـس ـ ّـب ـب ــت بــال ـت ـلــوث
وهـ ـ ــددت ال ـص ـحــة وال ـب ـي ـئــة وال ـن ـظــم
األيكولوجية للدول!

زيادة في إنتاج الطاقة
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـط ـ ــرح حـ ـ ـ ــول أحـ ــد
أه ــم ال ـق ـضــايــا ال ـتــي ت ـنــاول ـهــا تـقــريــر
دافوس كتلوث الهواء ،بناء ّعلى ماذا
استندت هذه التقارير لتصنف لبنان
(ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال)؟ م ــع ال ـع ـلــم أن
ليس في لبنان أجهزة قياس لتلوث
الـهــواء ،ال ثابتة وال متنقلة ،والدولة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ت ـص ــدر ن ـتــائــج دوريـ ــة
حول وضع الهواء الخارجي كما في

زيادة في عدد السيارات
تصغير السيارة
وتقليل
سعرها ...يعني
زيادة الزحمة
والتلوث
(مروان
طحطح)

لـنــاحـيــة قـطــاع الـنـقــل فـكــل الـبـيــانــات
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة م ـ ــؤخـ ـ ـرًا تـ ــؤكـ ــد أن ع ــدد
السيارات على سبيل املثال قد ارتفع
أيضًا ولــم ينخفض ،حتى نستنتج
أن معدالت تلوث الهواء تراجعت!
فعدد السيارات املسجلة (وتلك غير
امل ـس ـج ـلــة) ق ــد ارت ـف ــع م ــن م ــا ي ـقــارب
 900أل ــف س ـيــارة ع ــام  2008إل ــى ما
يقارب مليوني سيارة عــام …2018
م ــا ي ـع ـنــي زيـ ـ ــادة حـتـمـيــة ف ــي نسب
تـلــوث ال ـهــواء .وإذا كــانــت الحجة أن
عــدد الـسـيــارات الـجــديــدة قــد زاد ،ما
يعني انخفاضًا في تلوث الهواء ،ألن
السيارات الجديدة أقل تلويثًا ،نفهم
عندها ما الهدف من هــذه التقارير.
ص ـح ـي ــح أن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات الـ ـج ــدي ــدة
الصنع أقل تلويثًا ،ال سيما إذا كانت
أق ــل وزن ــا وأق ــل سـمــاكــة وأق ــل سـعـرًا
وأقــل حجمًا… إال أن هــذه املعطيات
ن ـف ـس ـه ــا ق ـ ــد شـ ـجـ ـع ــت عـ ـل ــى زي ـ ـ ــادة
هــائـلــة فــي بـيــع ال ـس ـيــارات الـجــديــدة
ال ـص ـغ ـيــرة ال ـح ـجــم وق ـل ـي ـلــة ال ـس ـعــر،
م ــا س ــاه ــم ف ــي زيـ ـ ــادة زح ـم ــة الـسـيــر
وزي ــادة االنبعاثات حتمًا ،مع العلم
أن السيارة الواقفة في الزحمة تلوث
أكثر من  6مرات فيما لو كانت تسير
بسرعة معتدلة .وهكذا يمكن تفسير
تزامن صدور تقرير عن تلوث الهواء
وان ـخ ـفــاضــه ،مــع بـيــانــات عــن زي ــادة
ف ــي م ـب ـي ـعــات الـ ـسـ ـي ــارات ال ـج ــدي ــدة،
الـصـغـيــرة والــرخـيـصــة نسبيًا ،على
سـبـيــل املـ ـث ــال .م ــا يـعـنــي أن ال ـهــدف
مــن هــذه التقارير على سبيل املثال
ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــارات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة،
وه ــو نـفـســه الـنـهــج الـتــاريـخــي الــذي
جعل ال ــدول النامية تـصــرف القسم
األك ـب ــر م ــن مــوازنــات ـهــا عـلــى تطوير
البنية التحتية (مــن جسور وأنفاق
وأتـ ــوس ـ ـتـ ــرادات) ل ـكــي تـسـتـطـيــع أن
تتسع للسيارات التي تستوردها كل
عام!
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ُ
تطلق اليوم دراسة مشروع «النساء
يتكلمن بصوت عال» بدعوة من املؤسسة
اللبنانية للتمكني والتشبيك واملدافعة
« ،»F.E.N.Aمن الساعة  11:00صباحًا
ولغاية الواحدة ظهرًا ،في قاعة املسرح في
بلدية صيدا .إطالق املشروع ّ
يتم بالشراكة
مع برنامج املنح املحلية في السفارة
األميركية في بيروت.
¶¶¶
ينظم النادي الثقافي العربي وجمعية
حماية حقوق اإلنسان املعرض الحرفي
للتراث اللبناني الفلسطيني في
حضور الشاعر طالل حيدر (الصورة)

والصحافي طالل سلمان .يفتتح املعرض
الخامسة من عصر غد ،ويستمر لغاية
السبت املقبل ،في قاعة النادي الثقافي
العربي ،الحمرا.
¶¶¶
ّ
نفذ الناجحون في مباراة مجلس الخدمة
املدنية لوظيفة حراس أحراج لصالح وزارة
الزراعة ،اعتصامًا في وسط البلد أمس.
وأعلنت لجنة املتابعة للناجحني في بيان:
«جئنا نطالب بحقنا القانوني والدستوري
لوظيفة فئة رابعة رتبة ثانية ،ال تحتاج
ّ
جامعية».
لشهادة
(تصوير علي حشيشو)

«الكرامة ال
تقدر بثمن»

ّ
احتجاجًا على تقليص ميزانية وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (اونروا) ،نظم طالب املدارس التابعة للوكالة ،في غزة
والضفة الغربية وسوريا واالردن ولبنان ،وقفة في توقيت واحد تحت شعار «الكرامة ال تقدر بثمن» .عند الحادية عشرة من قبل ظهر أمس،
تجمع الطالب وأطلقوا طائرات ورقية ،وطالبوا بدعم الوكالة ملواصلة تقديم خدماتها التعليمية واالجتماعية والصحية لالجئني بالتزامن مع
َ
املؤتمر الــوزاري الذي سيعقد في روما في  15الجاري .وفي سبلني (اقليم الخروب) حلقت الطائرات من ملعب مدرستي بيرزيت وبيت جاال،
ّ
علها توصل الصوت عاليًا.

«شهر اللغة األم» في LAU

«طب األطفال» في «األميركية»

«دليل الخبيرات في لبنان»

ُ
في إطار سلسلة «شهر اللغة األم» الذي يتضمن
لقاءات حوارية حول اللغة العربية في الجامعة
َ
اللبنانية األميركية ( ،)LAUدعا «مركز التراث
ّ
اللبناني» في الجامعة إلى حوار مع الخطاط
محمود بعيون (الصورة) ،بعنوان «العربية في
خطوطها الغنية» ،بني السادسة والسابعة من
مساء اليوم في قاعة  ،903كلية عدنان القصار
لألعمال في حرم الجامعة اللبنانية األميركية في
بيروت .وتستكمل اللقاءات بحوار مع املسرحي
جورج ّ
خباز في  15الجاري حول «العربية في
املسرح» ،ومع الخبير االعالني عمر صادق في
 21منه حول «العربية في لغة االعالن» ،في املكان
والتوقيت نفسيهما.

نظم قسم طب األطفال واملراهقني في املركز الطبي
في الجامعة األميركية في بيروت ،على مدى
يومني ،الندوة السنوية التاسعة حول «آخر تطورات
طب األطفال» ،بالتعاون مع «كليفالند كلينيك»،
في قاعة عصام فارس للمحاضرات في الجامعة.
تناولت الندوة مواضيع في الطب العام لألطفال
ّ
واملراهقني شملت مرض سكري األطفال ،طب
حديثي الوالدة ،طب األعصاب ،اضطرابات النوم،
أمراض الدم ،وطب األسنان .واستضافت الندوة
 26متحدثًا وأكثر من  320مشاركًا ،وتضمنت
عروضًا وحلقات نقاش حول التدخني عند
املراهقني ،اإلصابات الرياضية ،وجراحة الشفة
األرنبية لدى األطفال وسواها.

أطلقت خبيرات لبنان ،ملناسبة يوم املرأة العاملي
«منصة خبيرات ـ ـ دليل الخبيرات في لبنان» ،في
وزارة االعالم أمس ،برعاية وزير االعالم ملحم
ً
ممثال بمستشاره أندريه قصاصّ .
املنصة
الرياشي
بدعم من االتحاد االوروبي وبالشراكة مع نقابة
ّ
محرري الصحافة وتجمع الباحثات اللبنانيات،
ّ
ّ
وتضم خبيرات في مجاالت علمية مختلفة .وألقى
قصاص كلمة الرياشي ،ولفت فيها الى أن «املنصة
ّ
تضم خبيرات في كل املجاالت العلمية والبحثية،
وينحصر نشاطها بقضايا تهم من يسعون الى
توثيق معلوماتهم البحثية ،وخصوصًا العاملني في
اإلعالم االستقصائي ،وحتمًا سيجدون في هذه
املنصة متخصصات في أكثر من مجال».

¶¶¶
ّ
نفذ اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق
والتغذية واللهو إعتصامًا أمس ،في ساحة
رياض الصلح ،في حضور رئيس اإلتحاد

العمالي العام بشارة األسمر (الصورة)،
ورئيس اإلتحاد جوزف حداد الذي طالب
ّ
«بتطبيق القرار  1/41املتعلق باليد العاملة
األجنبية».
¶¶¶
ّ
ّ
نظم ّ
تجمع معلمي عكار لقاء تكريميًا
ألعضائه ولعدد من املعلمني واملعلمات
في بلدة التليل .وخلص املجتمعون إلى
توصيات من بينها :إلغاء بدعة التعاقد
في مراحل التعليم األساسي والثانوي
وفي التعليم املهني والتقني ،اعتماد
إدخال الجسم التعليمي في مالك الوزارة،
إنصاف األساتذة الثانويني ّ
املتمرنني
بإعطائهم الدرجات ّ
الست.
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جوائز «المليون ميل» ...من «بيبلوس»

َ
أعلن بنك بيبلوس َ
الفائزين في «حملة املليون ميل» التي نظمها بالشراكة مع
اسمي
ماستركارد ،وذلك خالل حفل أقيم في مقره ،بحضور السيدة نجالء حبيش ،مديرة
اليانصيب الوطني اللبناني ،وكذلك عدد من مديري املصرف وموظفيه.
ُ َ

ـان لم يرغب في الكشف عن اسمه مليون ميل ،أضيفت إلى
وقــد ربحت سميرة زينة وفائز ثـ ٍ
بطاقتيهما بعد استخدامهما بطاقة االئتمان أو الدفع الخاصة بهما من ماستركارد إلجــراء
عمليات شراء ال تقل قيمتها عن  20دوالرًا أميركيًا خالل شهر كانون األول  .2017وسيكون
بــوسـعـهـمــا اس ـت ـب ــدال األم ـي ــال الـتــي
فازا بها بتذاكر سفر إلى أي وجهة
ح ــول ال ـع ــال ــم ،ح ـتــى خ ــال املــواســم
السياحية.
تـعـلـيـقــا ع ـلــى الـ ـح ــدث ،قـ ــال ج ــورج
ف ـ ــارس ،م ــدي ــر مـنـتـجــات الـبـطــاقــات
امل ـصــرف ـيــة وال ـح ـس ــاب ــات وال ـتــأمــن
املصرفي في مجموعة بنك بيبلوس:
«أص ـ ـبـ ــح بـ ـن ــك بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس ،مـ ــع ه ــذه
الحملة ،أول مصرف في لبنان يمنح
جائزة مليون ميل ،وبذلك يكون قد
رفع برامج مكافآت حاملي البطاقات إلى مستوى جديد كليًا في لبنان» .وأضاف« :هذا يثبت ،من
دون شكّ ،أن شراكة بنك بيبلوس املثمرة مع شركات ذات شهرة عاملية مثل ماستركارد تتيح له
توفير برنامج الوالء األكثر كرمًا في لبنان».

ّ BBAC
يكرم المرأة ...بعروضات خاصة

ً
احتفاال باملرأة وبالتزامن مع اليوم العاملي للمرأة وعيد
األم يخصص مـصــرف ( BBACبـنــك ب ـيــروت والـبــاد
العربية) وللعام الــرابــع على الـتــوالــي عــروضــات خاصة
على باقة متنوعة مــن املنتجات املصرفية ،إضــافــة إلى
املشاركة في نشاطات اجتماعية وقضايا إنسانية تدعم
املرأة وتساهم في تمكينها.
وستتضمن عروض هذا العام التي تمتد طوال شهر آذار
ولغاية  ١٤نيسان  :2018مضاعفة النقاط عند استخدام
ّ
املصممة خصيصًا للمرأة ،االستفادة
"بطاقة دايموند"
من إيداع  ١۰۰دوالر أميركي عند فتح "حساب األم" ألوالدها ،ومن قسيمة شرائية من أبرز مراكز
ّ
شهريني
التسوق في لبنان عند حصولها على "القرض الشخصي" ،كما االستفادة من قسطني
ّ
ّ
تفضيلية عند حصولها على "قــرض األعمال الصغيرة" ٬ومــن دفعة
مجانيني ومعدالت فائدة
شهرية مجانية عند حصولها على برنامج التأمني االدخاري "جنى" للتقاعد أو "نجاح" للتعليم.

رحلة لمشاهدة المونديال...
من بنك «لبنان والخليج»
أعلن بنك «لبنان والخليج» ،بالتعاون مع شركة « »Visaالعاملية ،تقديم عرض جديد إلى عمالئه،
ّ
يخولهم دخــول السحب للفوز برحلة إلــى روسيا ملشاهدة كــأس العالم  2018الصيف املقبل.
املطار ،إقامة ملدة
يتضمن العرض تذاكر طيران ،ذهابًا وعودة ،مع خدمة االستقبال والترحيب في
ً
 5أيام في أرقى الفنادق مع وجبة فطور مجانية ،تنقالت بني الفندق واملالعب ،إضافة إلى بطاقة
فيزا تحتوي على مبلغ  450دوالرًا أميركيًا.
فمع كل عملية شــراء ،يقوم بها العميل حتى  31آذار املقبل ،في كل نقاط البيع داخــل السوق
الحرة ملطار بيروت بقيمة  150دوالرًا أميركيًا ،يدخل تلقائيًا السحب مرة واحــدة ،فيما يمتلك
فرصة مضاعفة حظوظه عند صرفه مبالغ أكبر للفوز بباقات الفيفا لشخصنيِّ ،
تخول مشاهدة
مباريات من مرحلة املجموعات والدور ربع النهائي لكأس العالم.

شركات

فرصة لحضور كأس العالم ...من «أريبا»
أفيديس غيدانيان ،حملة ترويجية
أطلقت شركة «أريـبــا ش.م.ل ،».برعاية وزيــر السياحة
ملناسبة كأس العالم لكرة القدم  ،2018بحضور ممثلني عن ٍّكل من فيزا والسوق ّ
الحرة في
مطار بيروت.
الحملة التي أتت نتيجة للشراكة بني «أريبا» والسوق ّ
الحرة في مطار بيروت ،ال تستهدف فقط
اللبنانيني املسافرين ،بل أيضًا السياح من كافة أنحاء العالم القادمني لزيارة لبنان .إذ أن كل
شخص يحمل بطاقة من فيزا تم إصدارها في أي مكان في العالم ويستخدمها في مطار
بيروت ،سيدخل في السحب ويحصل على
فرصة للفوز.
سيتم اإلعالن عن اسم الرابحني في السحب
الذي سيقام في األسبوع الثاني من نيسان
 ،2018فـيـفــوز ّ
األول بـبــاقــة سـفــر وحـضــور
الجولة السادسة عشرة في سانت بطرسبرغ،
ويـحـصــل ال ـثــانــي عـلــى بـطــاقــة سـفــر أخ ــرى
ّ
تتضمن
ملشاهدة ربع النهائي في موسكو.
كل باقة :رحلة لشخصني إلــى جانب خدمة
ليال ،والنقليات لجميع األماكن املوجودة على
اللقاء واالستقبال في املطار ،إقامة ملدة  5أيامٍ 4 /
الجدول ،باإلضافة إلى بطاقة فيزا مدفوعة مسبقًا بقيمة  450دوالرًا أميركيًا .بعد السحب،
ّ
املصدر للبطاقة بالفائزين على أن يكون عمرهم  16سنة أو أكثر.
ستتصل «أريبا» أو البنك
تعليقًا على هذا الحدث ،قال رمزي الصبوري ،الرئيس التجاري في «أريبا ش.م.ل« :».تفتخر
ّ
مطار بـيــروت ،والتي تلعب دورًا محوريًا في
وتعتز أريبا بشراكتها مع السوق الـحــرة في ّ
تشجيع السياحة اللبنانية وتعزيز االقتصاد املحلي».

قطاع

اإلعالنات التجارية والمستهــ
ٌ
استثمار طويل األمد.
اإلعالن
هو فلسفة تعتمدها
المؤسسات في تكريس
الجهد الفكري والرأس المال
الضروري لخلق الدعاية
المبتكرة والجذابة ،بحيث أن
كل ما يصرف خالل التنفيذ
سيعود إلى المؤسسة على
هيئة أخرى .هيئة الزبون ـ ـ
المستهلك الذي رأى ملصقًا
عمالقًا في الطرقات بألوان
ملفتة أو جملة طريفة
أو بمشاركة عارض/ة أزياء
فاتن/ة ،كذلك يمكن أن
يصادفه كإعالن متلفز ّ
يشارك فيه نجمه المفضل
أو من خالل صفحة
فايسبوكية حائزة على آالف
المتابعين واإلعجابات
تغريد زيناتي
ّ
«اإلعالن هو فن إقناع الناس بإنفاق المال
الذي ال يملكون على شيء ال يحتاجونه»
ويل رودجرز
ّ
تتكون معظم اإلعالنات
في األســاس،
مـ ـ ــن ع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــن :الـ ـكـ ـلـ ـم ــة والـ ـ ــرسـ ـ ــم،
وتتوجه إلى شرائح من الناس بقصد
تـغـيـيــر سـلــوكـهــا أو تـبــديـلــه أو خلق

س ـلــوك جــديــد .مـنـطـقـ ّـيــا ،عـنــدمــا تلجأ
املؤسسات إلى اإلعالن فهي تهدف الى
رفــع نسبة أربــاحـهــا عبر كسب زبائن
جــدد وتوسيع مجال االنتشار .عليه،
وبحسب اختالف السلعة التي تقدمها
امل ــؤسـ ـس ــة (سـ ـل ــع م ــادي ــة أو خ ــدم ــات
أو أف ـ ـكـ ــار) ،س ـت ـل ـجــأ خـ ــال عـمـلـيـتـهــا
الـ ـت ــرويـ ـجـ ـي ــة لـ ــرسـ ــم أف ـ ـضـ ــل ص ـ ــورة
ممكنة لها وخلق أفضل انطباع لدى
املستهلك .هنا ستبدو عملية التلميع
فكرة براقة وسهلة التطبيق.
ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء ال ـ ـن ـ ـفـ ــس عـ ـ ــن دور
ّ
ال ـت ــروي ــج ف ــي ح ــث ال ـج ـم ـهــور املتلقي
على االسـتـفــادة مــن ال ـعــروض املغرية
«ق ـب ــل ن ـف ــاد ال ـك ـم ـيــة» أو ق ـبــل ان ـت ـهــاء
«ال ـ ـح ـ ـس ـ ــوم ـ ــات ال ـ ـه ـ ــائ ـ ـل ـ ــة» ،فـ ـتـ ـق ــوم
املــؤس ـســات ال ـت ـجــاريــة أو الـخــدمــاتـيــة
بإيهام الجمهور أن الوقت ينفد ،وأن
عليه اإلسراع في الحضور إلى املتجر
لتنفيذ العملية الـشــرائـيــة ملصلحته،
وب ـعــد تـنـفـيــذه ه ــذا ال ـس ـلــوك سيشعر
بالرضا لتحقيقه «صفقة جيدة».
ت ـس ـت ـمــر األبـ ـ ـح ـ ــاث فـ ــي ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق
لـ ـتـ ـص ــل إلـ ـ ــى مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات الـ ـش ــرك ــات
«سياسة القطيع» ،فتشرح دور اإليهام
الـ ـ ـ ــذي تـ ـم ــارس ــه هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــركـ ــات فــي
تبيان الشريحة الكبيرة الـتــي تتابع
مـنـتـجــاتـهــا وتـقـتـنـيـهــا وتـضـعـهــا في
سلم األولويات .فتخبر الجمهور عبر
الوسائط اإلعالنية كافة بأن كل الناس
صـلــوا عـلــى ه ــذا املـنـتــج امل ـع ـ ّـن ولــم
حـ َ
يتبق «غـيــرك» ،فـ«شو بعدك نــاطــر؟!».
ّ
ُ
ع ـب ــارة ســتـشـعــر ال ـف ــرد بــأنــه متخلف
عــن بــاقــي أف ــراد املـجـتـمــع ،فـيـخــاف من
أن يفقد الشعور باالنتماء للمجتمع
املحيط ،األمر الذي يدفعه إلى التحرك
ُسريعًا القتناء ما ال يحتاجه.
ّ
املـ ـنـ ـت ــج ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن س ــل ــم
أولــويــات املستهلك واهتماماته ،لكن
الرغبة في السير مع تغيرات املجتمع

¶ جامعات

اختصاص ادارة النقل الجوي ثمرة
تعاون بين األشغال و«البلمند»
وقعت جامعة البلمند اتفاقية مع وزارة األشغال العامة والنقل
إلرس ــاء برنامج املاستر فــي إدارة األعـمــال (اختصاص إدارة
النقل ّ
الجوي)  Air Transport Managementالتابع للجامعة،
لـيـكــون بــرنــامـجــا رائـ ـدًا يعمل عـلــى تــوفـيــر الـعـنــاصــر البشرية
املــؤه ـلــة ل ـهــذا ال ـق ـطــاع ف ــي لـبـنــان وامل ـن ـط ـقــة .كـمــا ج ــرى توقيع
بروتوكول تعاون علمي بني الفريقني لتبادل الخبرات واألبحاث
العلمية والتطبيقية وتقديم التسهيالت املتعلقة باختصاصات
الطيران املدني.
وق ــع عـلــى املــذكــرتــن كــل مــن رئ ـيــس جــامـعــة البلمند الــدكـتــور
ايلي ســالــم ،ووزيــر النقل واألشـغــال العامة يوسف فنيانوس،
في حضور ممثل رئيس مجلس إدارة الشرق األوســط محمد
الحوت ،الدكتور نــازاريــت نيكوليان ،والعديد من القيمني على
قطاع الطيران املدني اللبناني إضافة إلى نواب رئيس الجامعة

يهدف اإلعالن الى تغيير سلوك الناس
او تبديله (مروان بو حيدر)

والـجــوع إلــى اقتناء كــل مــا هــو حديث
ً
ورائج تدفعه ،مثال ،الى تغيير جهازه
ال ـخ ـل ـيــوي ح ـتــى وإن ك ــان ــت هـيـئــة ما
يملك حـسـنــة ،ول ـشــراء غــذائــه مــن هــذا
املطعم ألنه ّ
يقدم وجبة مميزة باسمه

تلجأ الشركات إلى إعالنات
غير واضحة للترويج
للسلع والخدمات ،بغير
أسعارها الحقيقية

وعمداء وأساتذة وطالب.
في املناسبة أكد فنيانوس على أهمية هذه االتفاقية التي تواكب
ت ـطـ ّـور قـطــاع املــاحــة ال ـجــويــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن ه ــذا التخصص
ّ
سيزود الخريجني باملهارات الالزمة للتقدم والنجاح في إدارة
هذا القطاع املهم .من جهته تحدث سالم عن العالقة املميزة بني
ً
مشيرا إلى أن جامعة البلمند هي
الجامعة والحكومة اللبنانية
جامعة وطنية لبنانية خاصة.

¶ إتصاالت

هواتف  LGالذكية ...لمشاهدة
رياضية ممتعة

ف ــي ظ ــل مـســاعــي شــركــة  LGألن تـصـبــح ش ــاش ــات الـهــواتــف
املـ ـحـ ـم ــول ــة جـ ـ ـ ــزءًا ال يـ ـتـ ـج ــزأ مـ ّـن
اس ـت ـهــاك املـ ــواد الـفـيـلـمـيــة ،احـتــل
هــات ـفــا «جـ ــي  »6و«ف ـ ــي  »30من
«إل جــي» مكانة جـيــدة ّ
خولتهما
ت ـل ـب ـي ــة اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات امل ـس ـت ـه ـل ــك
ّ
املستجدةّ .
يتميز هاتف «في »30
ب ـشــاشــة  FullVisionق ـي ــاس 6
بوصات ،فيما ّ
يتميز هاتف «جي
 »6بشاشة  FullVisionقياس  5.7بوصات الداعمة لنظامي
ّ
املتطورة
 Dolby Visionو .10 HDRوتتيح هــذه ّ الشاشات
مشاهدة املباريات الرياضية املباشرة بدقة ووضــوح فائقني.
وفي هذا اإلطــار ،أشــار املدير العام لشركة إل جي في املشرق
العربي  Hong Ju Jeonإلى أن «إل جي شركة رائدة عامليًا في
ّ
وتتصدر الطليعة في السوق من
مجال األجهزة اإللكترونية،
ّ
ّ
خالل منتجات مبتكرة ّ
متميزة تخطت دورها األساسي املتمثل
فــي تحسني الـحـيــاة لـتـتـحـ ّـول إلــى ملتقى ثــابــت للمستخدمني
ّ
واملتسوقني».
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ـلك ...ليلى والذئب

ال يـمـلـكـهــا أي م ـط ـعــم آخ ـ ــر ،ع ـل ـمــا أن
مـكــونــاتـهــا مـشـهــورة وبـسـيـطــة وتمأل
ّ
رف ـ ــوف امل ـت ــاج ــر بـيـنـمــا ي ـ ــدل إعــان ـهــا
ال ـتــروي ـجــي ع ـلــى أن ـه ــا ت ـجــربــة فــريــدة
وحيدة من نوعها!
ف ـ ــي ش ـ ـبـ ــاط امل ـ ــاض ـ ــي ،أص ـ ـ ـ ــدر وزي ـ ــر
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة رائ ـ ـ ــد خـ ــوري
بـ ــاغـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـت ـن ـظ ـي ــم اإلع ـ ــان ـ ــات
الترويجية .إذ ّ
تبي للوزارة أن العديد
مــن الـشــركــات تلجأ إلــى إعــانــات غير
واضحة للمستهلكني بهدف الترويج
للسلع والـخــدمــات ،بغير ٌخصائصها
وأسـعــارهــا الحقيقية .ب ــاغ ض ــروري،
وأس ــاس ــي ،فــي ظــل فــوضــى اإلعــانــات
ال ـ ـح ـ ــال ـ ـي ـ ــة ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا م ـ ـ ــع تـ ـق ــدي ــم
املؤسسات إعالنات منتجات بأسعار
ّ
ليتبي الحقًا أن هذه األسعار
معينة،
ّ
أولـ ـي ــة ال غ ـي ــر ،ال ت ـت ـضــمــن ض ــرائ ــب/

رس ـ ــوم ت ـس ـج ـي ــل /ت ـك ــال ـي ــف إضــاف ـي ــة
ت ـصــاعــديــة بـحـســب امل ــواص ـف ــات الـتــي
تريد ،وبأن الـ  $ 9.999لن يكون السعر
الذي ستنفقه وبأن الحسومات املغرية
ال ت ـش ـم ــل سـ ـ ــوى م ـن ـت ـج ــات املـ ــواسـ ــم
السابقة.
يــذكــر أن ملــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
نسبة جـيــدة مــن اإلعــانــات املـخــادعــة،
حيث يتم استخدام منصاتها املتنوعة
لـنـشــر اإلع ــان ــات بــاس ـت ـخــدام ال ـصــور
امل ـل ـف ـت ــة ل ــأنـ ـظ ــار ب ـج ــان ــب ت ـفــاص ـيــل
سطحية تفتقد للمعلومات الدقيقة
حــول ّ سعر املنتج ونوعيته والجهات
املـصــنـعــة .ثــم ،عند ال ـســؤال ـ ـ التعليق
يـ ـت ــم نـ ـص ــح املـ ـت ــاب ــع ب ــالـ ـت ــواص ــل مــع
املعلنة هاتفيًا أو عبر الرسائل
الجهة ِ
اإللكترونية مع تقديم العنوان ّ
املفصل
للزيارة.
نعم ،ال يمكن االستغناء عن اإلعــان،
ب ــل ل ــإع ــان أهـمـيــة ك ـبــرى وضـ ــرورة
ح ـت ـم ـيــة بـ ـه ــدف إيـ ـص ــال امل ـع ـلــومــات
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــواط ـ ــن ون ـ ـ ـشـ ـ ــرهـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى أكـ ـب ــر
ّ
مساحة ممكنة .لـكــن ،فــي ظــل الطمع
امل ــؤسـ ـس ــات ــي وال ـ ـع ـ ـطـ ــش مل ـ ــزي ـ ـ ٍـد مــن
األرباح ،وفي ظل احتدام املنافسة بني
املؤسسات التجارية والخدماتية ،هل
يـعـقــل أن تـضـيــع مـصـلـحــة املستفيد
ع ـلــى ح ـســاب ال ــزي ــف والـ ـخ ــداع علمًا
ً
أن املــؤسـســات تعلم أن ال ــزب ــون ،أوال
وأخ ـي ـرًا ،هــو مـفـتــاح نـجــاح أعمالها،
وبـفـقــدان ثقته سيلجأ إلــى بــديــل ،أو
عـلــى األق ــل لــن ي ـكـ ّـرر الـتـجــربــة عينها
مرات ومرات.
األمـ ـ ــانـ ـ ــة ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم املـ ـنـ ـت ــج وح ـ ـ ّـس
امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــراف ـ ــق ع ـم ـل ـي ــات
اإلع ـ ـ ــان وال ـن ـش ــر والـ ـت ــوزي ــع أم ـ ــور ال
يمكن التغاضي عنها لرفع مستويات
األربـ ـ ـ ـ ــاح امل ــؤقـ ـت ــة .وإن ك ـ ــان اإلع ـ ــان
استثمارًا طويل األمد ،فإن الفوز بثقة
الزبون أساس الستمرارية العمل.

مؤشرات

تجارة التجزئة :تراجع في مبيعات معظم القطاعات
ّبي «مؤشر جمعية تجار بيروت – َ
فرنسبنك لتجارة التجزئة»
للفصل الرابع من سنة  2017أن مؤشر غالء املعيشة وفقًا
إلدارة اإلحـصــاء املــركــزي سـ ّـجــل ارتـفــاعــا بنسبة ً %5.1في
نهاية شهر كــانــون األول مــن سنة  2017مـقــارنــة بالفصل
الرابع من عام  ،2016وهو في الوقت عينه أعلى ّ
ّ
مسجل
معدل
في الفصل الرابع من عامني متتاليني منذ .2014-2013
ّ
وكشف املؤشرعن تراجع حقيقي في أرقام األعمال املجمعة
لـقـطــاعــات ت ـجــارة الـتـجــزئــة بنسبة –  %5.07بــاملـقــارنــة مع
مستوى أرقــام أعمالها ّ
املجمع خــال الفصل الرابع من عام
 2016مع استثناء قطاع املـحــروقــات ،و«بــذلــك ،تكون أســواق
ُ
ظهر أنها تعاني من تزايد في ضعف الحركة
تجارة التجزئة ت ِ
في معظم قطاعاتها ،وباتت نسبة االستهالك في حالة تدهور
مستمر منذ فصول عديدة».
ّ
ووف ـق ــا ل ـل ـمــؤشــر ،ف ـمــن أه ــم ال ـق ـطــاعــات ال ـت ــى ظ ــلــت تـسـ ّـجــل
تراجعًا حقيقيًا عن مستويات مبيعاتها في الفصل الرابع
لسنة  2016ه ــي :اآلالت املوسيقية ( )%40.22 -وم ـعـ ّـدات
البناء والهندسة ( )%36.43 -واألحــذيــة والسلع الجلدية (-
 )%29.69واألثــاث واملفروشات ( )%18.76 -وأدوات التزيني
( )%16.09 -وامللبوسات (هبوط مستمر بلغ –  %15.70بعد
تــراجــع كــان قــد بلغ  %5.13 -فــي الفصل السابق و 8.25 -
 %في الفصل الثاني) واللعب واأللعاب(–  )%13.70والسلع
الـبـصــريــة والـسـمـعـيــة ( )%8.71 -وال ـســوبــرمــاركــت وامل ــواد
الغذائية ( %8.61 -بعد تــراجــع فــي الفصل السابق كــان قد
بلغ  )%8.17 -واألجهزة الطبية ( )%5.41 -والسلع واألدوات
الــريــاضـيــة ( )%3.95 -وامل ـش ــروب ــات الــروح ـيــة ()%4.10 -
والتجهيزات املنزلية ( )%3.29 -الهواتف الخلوية ()%2.99 -
وامل ـط ــاعــم وال ـس ـن ــاك ب ــار ( )%2.48 -وال ـس ـلــع الـصـيــدالنـيــة
( )%1.93-ومواد البناء (.)%1.13 -
أما القطاعات حيث ُس ِّجل تماسك أو ّ
تحسن في أرقام األعمال،
ّ
التحسن الذى كان ملموسًا في ّ
املجمعات التجارية
عالوة على
ّ
( )%6.00 +والتحسن فــي كميات املـحــروقــات (،)%3.43+
فهي :منتجات التبغ ( )%8.96 +واألجهزة املنزلية الكهربائية

( %4.88+بعد تراجع كان قد بلغ  %5.07 -في الفصل السابق)
ومنتجات املخابز والحلويات ( )%4.00 +ومعارض السيارات
( )%2.98 +والعطور ومستحضرات التجميل ()%2.23 +
وال ـس ــاع ــات وامل ـج ــوه ــرات ( )%1.76 +وال ـك ـت ــب ،والـصـحــف
واملجالت ،واألدوات املكتبية والقرطاسية (.)%1.60 +
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،ك ـش ـفــت دراس ـ ـ ــة ح ــدي ـث ــة أن ـج ــزه ــا مــركــز
الدراسات االقتصادية في َ
فرنسبنك عن قطاع املياه في لبنان
تحت عنوان «السياسات واإلجراءات املطلوبة ملواجهة تحديات
األمن املائي في لبنان» ،أن لبنان يمكن أن يشهد عجزًا مائيًا
متزايدًا خــال السنوات الـقــادمــة ،فــي ظــل تنامي الطلب على
املياه والثبات النسبي في حجم عرض املياه .ومن ّ
املقدر أن
يــزداد الطلب على املياه من نحو  1.5بليون متر مكعب عام
 2015إلى نحو  1.8بليون عام  ،2035ما سيرفع العجز املائي
من نحو  291إلى  610ماليني متر مكعب خالل ذات الفترة.
وتوضح الدراسة أن حصة الفرد من املــوارد املائية املتجددة
في لبنان هي بحدود  839مترًا مكعبًا في السنة ،وهي بذلك
أقل من مستوى الفقر املائي املحدد بنحو  1000متر مكعب
للفرد في السنة.
وتـشـيــر ال ــدراس ــة إل ــى أن إج ـمــالــي امل ـ ــوارد املــائ ـيــة السطحية
واملستخرجة من اآلبار الخاصة وعبر السدود ّ
تقدر بنحو 1.6
بليون متر مكعب ،وأن املـيــاه ّ مــن الـســدود ال تزيد على 235
مليون متر مكعب ،وهــي تمثل نحو  %6فقط مــن إجمالي
امل ــوارد املائية املـتـجــددة ،مقارنة مــع نسبة  295%فــي مصر
و %117في سوريا .وتوضح الدراسة أن متوسط معدل ربط
السكان بشبكة املياه العامة ال يتعدى  ،%80وأن حصة مياه
بالشبكة العامة ال
الصرف الصحي واملـيــاه املبتذلة املربوطة ُ َ
تتعدى  ،%60وأن حصة املياه املبتذلة التي تعالج من إجمالي
املـيــاه املستهلكة تـقـ ّـدر بنحو  %8فـقــط ،مقابل نسبة %32
ملنطقة الـشــرق األوس ــط وشـمــال أفريقيا ،وأن  %70-60من
مصادر املياه الطبيعية يوجد فيها أنواع مختلفة من البكتيريا،
وأن  %53فقط من األسر اللبنانية املوصولة إلى شبكات املياه
العامة تشرب املياه من هذه الشبكات.

ارتفاع طفيف في التوظيف ...بعد انقطاع عامين

¶ فنادق

منافسة إماراتية  -سعودية...
على الفنادق الفاخرة

أظـهــرت بـيــانــات ص ــادرة عــن مـعــرض ســوق السفر العربي
(املـلـتـقــى  )2018ال ــذي ستنعقد فـعــالـيــاتــه فــي مــركــز دبــي
ال ـت ـج ــاري ال ـعــاملــي خ ــال ال ـف ـتــرة  25-22أب ــري ــل امل ـق ـبــل ،أن
اإلمارات العربية املتحدة تتربع على أعلى هرم قطاع الضيافة
الفاخرة في املنطقة ،مع امتالكها  ٪73من الفنادق الفاخرة
في املنطقة ،و ٪61من الفنادق املقرر افتتاحها.
لكن هيمنة اإلمــارات ليست خالية من املواجهة والتحديات،
إذ إنها ستواجه منافسة قوية من اململكة العربية السعودية
ال ـتــي مــن املـتــوقــع أن تـشـهــد أك ـبــر زيـ ــادة فــي ع ــدد الـفـنــادق
ً
الفاخرة ،وصوال إلى عام  ،2022بمعدل نمو سنوي مركب
يبلغ  ٪18اعتبارًا من عام  2018فصاعدًا .فيما تبلغ نسبة
النمو  ٪10في دولــة اإلم ــارات العربية املتحدة ،و ٪11في
عمان والكويت ،و ٪9في البحرين.
وقد بلغت نسبة النمو السنوي املركب للفنادق الفاخرة في
اململكة العربية السعودية  ٪11خالل الفترة من  2013إلى
 ،2017مقارنة ب ـ  ٪8فــي اإلم ــارات العربية املـتـحــدة ،و٪7
فــي الـكــويــت ،و ٪6فــي سلطنة ُع ـمــان ،و ٪5فــي البحرين.
وتـصــدرت دولــة اإلم ــارات العربية املتحدة دول املنطقة من
حيث عدد املشاريع الجديدة في
عام  2017بنسبة  ،٪35وتركز
معظمها في مدينة دبــي ،وذلك
باملقارنة مع  ٪14من املشاريع
فــي اململكة العربية السعودية،
و ٪20في الكويت ،و ٪19في
ال ـب ـحــريــن ،و ٪11ف ــي سلطنة
ُعمان.

كشف مؤشر مديري املشتريات الرئيسي لبنك لبنان واملهجر،
الـصــادر األسـبــوع املــاضــي ،أن البيانات األخـيــرة أش ــارت إلى
زي ــادة فــي مستوى التوظيف لــدى القطاع الـخــاص فــي شهر
شباط .ورغم أن الزيادة كانت هامشية ،إال أنها أنهت سلسلة
من فقدان الوظائف امتدت لعامني تقريبًا .ووفقًا للمؤشر ،فقد
ارتفعت مستويات التوظيف بالرغم مــن أن الشركات ظلت
بشكل عام متشائمة بشأن مستقبل اإلنتاج خالل فترة الـ 12
شهرًا املقبلة .أما بالنسبة إلى أجور املوظفني ،فأوضح املؤشر
أن متوسط أجور املوظفني لم يشهد تغيرًا كبيرًا خالل شهر
شباط ،وارتفع بنحو هامشي فقط وللمرة الثانية في األشهر
الـسـتــة األخ ـيــرة ،فيما ظــل مــؤشــر تكاليف الـتــوظـيــف املـعــدل
موسميًا قريبًا من املستوى املحايد ( 50.0نقطة).
أم ــا عـلــى صعيد األس ـع ــار ،فــأظـهــر املــؤشــر أن شـهــر شباط
شـهــد ارتـفــاعــا فــي أسـعــار الـسـلــع والـخــدمــات للشهر الثاني
على التوالي .ورغم ذلك ،فقد تراجع معدل التضخم ّ
عما هو
َّ
مسجل في شهر كانون الثاني .على صعيد مماثل ،ارتفعت
تكاليف الشركات بنحو أبطأ في شهر شباط ،إال أن معدل
تضخم أس ـعــار مستلزمات اإلن ـتــاج ظــل ثــانــي أس ــرع معدل

مسجل منذ شهر آب  .2013وكانت زيادة أسعار املشتريات
هي العامل األســاســي وراء ذلــك ،حيث إن تكاليف التوظيف
لم ترتفع إال بشكل هامشي .كذلك ّبي املؤشرانخفاضًا في
حجم مشتريات شركات القطاع الخاص اللبناني في شهر
شباط .في الوقت ذاته ،ارتفعت مستويات املخزون ،ولو بنحو
متواضع فقط وبأبطأ معدل في ثالثة أشهر.
ف ــي تـعـلـيـقــه ع ـلــى مــؤشــر  PMIلـشـهــر ش ـبــاط  ،2018قــال
الدكتور علي بلبل ،كبير املحللني االقتصاديني في بنك بلوم:
«على مــدى شهرين متتاليني فــي  ،2018استمر االقتصاد
ً
اللبناني فــي تجاهل ضعفه مسجال تراجعًا فــي انخفاض
اإلنتاج والطلبيات الجديدة :وقد سجل مؤشر  PMIالرئيسي
فــي شهر شباط  47.3نقطة ،وهــي أعلى ق ــراءة منذ نيسان
 .2017وبالرغم من أن التحسنات كانت طفيفة على مستوى
ّ
املؤشرات الفرعية ،إل أنها أظهرت زيادة طفيفة في معدالت
التوظيف وارتـفــاعــات أبـطــأ فــي تكاليف مستلزمات اإلنـتــاج
وأسعار املنتجات .وعلى الرغم من كونه محدودًا ،يبدو هذا
الزخم املشهود مشجعًا ،إال أنه يجب أن يبقى مستدامًا وأن
يكتسب قوة أكبر».
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الكرة اآلسيوية

 14عامًا على «كأس االتحاد اآلسيوي»

«كالشيوبولي» قارتنا!
بعد  14عامًا على
انطالقها ،يتفق كثيرون
على أن مسابقة كأس
االتحاد اآلسيوي لم تترك
الكثير من اإليجابيات ،إن كان
الفنية أو المال1ية على كل
فرق المناطق اآلسيوية
المشاركة فيها ،ليكون
السؤال الكبير حول تطلعات
االتحاد اآلسيوي لتطوير
هذه المسابقة او إيجاد
مخرج أفضل لجعلها مفيدة
ٍ
للمتنافسين فيها

شربل ّ
كريم
يــوم مـ ّـر بــايــرن ميونيخ بطل أملانيا
ب ـم ــرح ـل ــة غ ـي ــر م ـس ـت ـق ــرة ف ــي إح ــدى
الـ ـفـ ـت ــرات الـ ـت ــي ك ـ ــان ف ـي ـهــا فــران ـتــس
بكنباور رئيسًا للنادي ،خرج األخير
ممتعضًا مــن حــديــث الـصـحــافــة عن
مـ ـش ــارك ــة أشـ ـه ــر أنـ ــديـ ــة كـ ـ ــرة ال ـق ــدم
األملــان ـيــة فــي مـســابـقــة ك ــأس االتـحــاد
األوروب ـ ـ ــي« .ال ـق ـي ـصــر» ك ــان واضـحــا
ب ـش ــأن رأي ـ ــه ف ــي امل ـســاب ـقــة امل ــذك ــورة
حـيــث وصـفـهــا بـبـطــولــة الـخــاســريــن،
وه ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي وص ـ ـلـ ــت وق ـ ـ ـتـ ـ ــذاك إل ــى
مرحلة املــوت السريري بــرأي الكثير
م ــن خـ ـب ــراء ال ـت ـس ــوي ــق واإلعـ ــانـ ــات،
ـوات فــي االتحاد
لتعلو بعدها األص ـ ً
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـط ــالـ ـب ــة ب ــإلـ ـغ ــائـ ـه ــا أو
استبدالها.
مـ ّـرت السنوات وماتت كأس االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي س ـب ـق ـت ـه ــا أخ ـ ــرى
ّ
مسمى كــأس املـعــارض ،لتكون
تحت
النسخة الحديثة األخيرة تحت اسم
«يوروبا ليغ» ،والتي حملت تطويرًا
متعاقبًا بهدف منحها أهمية تعطي
اكـتــراثــا لألندية األوروب ـيــة املشاركة
فـ ـيـ ـه ــا ،والـ ــدل ـ ـيـ ــل م ـ ــع مـ ـن ــح ب ـط ـل ـهــا
بطاقة مشاركة مباشرة في املسابقة
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة األم أي دوري أبـ ـط ــال
أوروب ـ ـ ـ ــا ،ل ـي ـص ـبــح هـ ـن ــاك م ــرب ــح مــن
املشاركة فيها فسقطت صفة بطولة
ال ـخــاســريــن عـنـهــا ،ول ــو أن أصـحــاب
امل ــرك ــز ال ـثــالــث ف ــي دور املـجـمــوعــات
لــدوري األبطال ينتقلون للعب فيها

إلــى جانب أبـطــال الـكــؤوس الوطنية
وأصـحــاب مــراكــز وســط الترتيب في
الدوريات األوروبية.
لكن أيــن كــأس االتـحــاد اآلسـيــوي من
كل هذا؟
ال ـ ــواق ـ ــع أن ـ ــه ال ي ـم ـك ــن وص ـ ــف ك ــأس
االتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد اآلسـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــوي ب ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة
الخاسرين ،فهي تضم أندية أحرزت

ألـقــاب بـطــوالت بلدانها ،لكن الصفة
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـمـ ـك ــن م ـن ـح ـهــا
لـهــذه املـســابـقــة هــي «بـطــولــة الطبقة
الثانية» للقارة اآلسيوية ،كــون فرق
البلدان املشاركة فيها ال تنتمي إلى
بـلــدان «الـنـخـبــة» (كــرويــا) فــي الـقــارة
ال ـع ـم ــاق ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ت ـل ــك ال ـب ـل ــدان
الـتــي لــم «تعتنق» حتى اآلن مبادئ

االحتراف بكل معانيه .من هنا ،تجد
فرقًا صغيرة ،لم تملك يومًا حضورًا
ق ــوي ــا ع ـلــى ال ـس ــاح ــة اآلسـ ـي ــوي ــة .لــذا
ي ـبــدو م ـب ــررًا سـيـطــرة ب ـل ــدان منطقة
غرب آسيا على ألقاب املسابقة ،حيث
لم يخرق هيمنتها إال «جــوهــور دار
التعظيم» املاليزي الفائز باللقب في
نهائي نادر ،كونه لم يضم فريقًا من

العهد يسحق الجيش السوري بـ«رباعية» في «المنامة»
يعود فريق العهد الى بيروت ،اليومّ ،
متوجًا بفوز كبير على مضيفه الجيش السوري  ،1 - 4ضمن املجموعة الثانية
ملسابقة كأس االتحاد اآلسيوي ،في العاصمة البحرينية املنامة .فوز عزز صدارة العهد للمجموعة برصيد  8نقاط،
أمام الزوراء العراقي صاحب الوصافة بخمس نقاط ،وبمباراة أقل عن العهد ،بعد فوز الفريق العراقي على املنامة
البحريني  ،1 - 3في حني أصبح الجيش ثالثًا برصيد ثالث نقاط أمام املنامة صاحب النقطة الوحيدة ومباراة أقل.
عال وبصناعة محلية
فوز العهد لم يكن عاديًا على اإلطالق .فهو جاء بالنتيجة األعلى للعهد هذا املوسم وبأداء ٍ
مع الثنائي النجم أحمد زريق ومحمد حيدر ،وبمساهمة من العاجي إدريسا كايوتيه.
زريق كان هدافًا فوق العادة وخصوصًا في الهدف الثالث بعد الثاني من ملسة «املهندس» حيدر .مهندس الفوز
وصانع األهداف بأسلوب أعاد الى األذهان صورة حيدر أيام الصفاء .كايوتيه من جهته ،افتتح التسجيل بطريقة
رائعة من تمريرة ذهبية لحيدرّ ،
سجل معها الالعب العاجي بطريقة قد تكون أجمل ما قدمه كايوتيه مع العهد
منذ قدومه إليه.
ّ
ّ
هدف العهد الرابع جاء من البديل سمير أياس ليؤكد املؤكد ويمنح العهد فوزًا كبيرًا بعد هدف سوري حفظ ماء
الوجه عبر محمد رضــوان .ممثل لبنان الثاني األنصار سيستضيف الوحدة السوري اليوم عند الثالثة وعشر
دقائق ظهرًا ،على ملعب املدينة الرياضية ،ضمن املجموعة الثالثة في لقاء الفرصة األخيرة لألنصار ،الذي يحتل
املركز الثالث برصيد ثالث نقاط ،خلف الوحدة صاحب الخمس نقاط ،في حني يتصدر الفيصلي األردني بسبع
نقاط .ويسعى األنصار إلى الثأر بعد الخسارة قبل أسبوع  ،2 - 1في حني يسعى الوحدة الى انتزاع الصدارة،
ً
متأمال هدية من ُالعمانيني أمام الفيصلي.
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سبوت اليت

ثيو بوكير ما زال «ألمانيًا»

ً
الالعبون الشباب أوال

شكلت البطولة ساحة للتالعب بالنتائج والمراهنات

غرب القارة أيضًا ،حيث كان استقالل
الطاجيكي هو الطرف اآلخر فيه.
وان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـ ـكـ ـ ــام ،ت ـب ــدو
االستفادة الفنية محدودة بالنسبة
إلى الفرق املشاركة في كأس االتحاد
اآلسـيــوي ،حيث تتأثر محليًا بحكم
مـشــاركـتـهــا ال ـخــارج ـيــة .ف ـهــذه الـفــرق
ليست كـفــرق دوري أبـطــال آسـيــا ،إذ
بحكم إمـكــانــاتـهــا وم ــوارده ــا املــاديــة
املحدودة ،ال تملك غالبيتها مجموعة
كبيرة مــن الالعبني املميزين بحيث
يـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه ــا تـ ـقـ ـسـ ـي ــم جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا ب ــن
الـســاحـتــن املحلية والـخــارجـيــة .لــذا
يمكن اعتبار أن الفائدة الفنية األكبر
ـدان شبيهة بلبنان،
بالنسبة إلــى بـلـ ٍ
وحيث مستوى املنافسة في البطولة
املحلية ال يخرج عن فريقني أو ثالثة،
هــي فــي منح الالعبني خبرة خوض
امل ـب ــاري ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،م ــع مـسـتــوى
أعلى من التحدي ،ما ينعكس إيجابًا
على أدائهم مع منتخباتهم الوطنية.
وه ــذه املـســاحــة للعب فــي ال ـخــارج ال
ً
تملكها ه ــذه ال ـفــرق أص ــا بحكم ما
ذكر حول اإلمكانات املادية املحدودة
الـ ـت ــي ال ت ـع ـط ـي ـهــا الـ ـف ــرص ــة إلق ــام ــة
امل ـع ـس ـك ــرات ال ـخ ــارج ـي ــة واالح ـت ـك ــاك
بفرق من خارج الحدود.
ٍ
ن ـق ـطــة سـلـبـيــة أخ ـ ــرى ي ـم ـكــن ربـطـهــا
بـ ـك ــأس االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي .لـيـســت
بـقــريـبــة أبـ ـدًا مــن تـلــك املـســابـقــة التي
تكبرها سمعة :دوري أبـطــال آسيا،
ال مــن حـيــث الـشـكــل أو امل ـض ـمــون أو
امل ــاع ــب أو ح ـت ــى الـ ـف ــوائ ــد امل ــادي ــة.

وب ـح ـســب م ــا ي ــذك ــره م ــوق ــع االت ـح ــاد
اآلس ـيــوي ،فــإن كــل فــريــق مـشــارك في
كأس االتحاد منذ األدوار التمهيدية
وم ــرورًا بــدور املجموعات ال يحصل
على أي مكافأة مالية جــراء فــوزه أو
تعادله في أي مـبــاراة ،بل إن املــردود
امل ــادي الــوحـيــد هــو مبلغ الـ ـ  20ألــف
كبدل ملصاريف السفر.
دوالر املمنوح
ٍ
أم ـ ــا الـ ـج ــائ ــزة امل ــالـ ـي ــة األولـ ـ ـ ــى ال ـتــي
يحصل عليها أي فــريــق فهي تصل
إلى  100ألف دوالر وتكون من نصيب
بطل املنطقة ،على أن يحصل الفائز
باللقب على مبلغ  1.5مليون دوالر
مقابل  750ألف دوالر للوصيف.
وب ــالـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن املـ ـ ـ ـ ــال ،ف ـ ـ ــإن ك ــأس
االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ُرسـ ـم ــت حــولـهــا
ص ـ ـ ـ ــورة س ـ ـ ـ ـ ــوداء غ ــالـ ـب ــا ف ـ ــي الـ ـك ــرة
اآلسيوية .لقد شكلت البطولة ساحة
للتالعب بالنتائج واملراهنات ،األمر
ال ــذي أرب ــك االت ـحــاد اآلس ـيــوي م ــرارًا،
م ــع أنـ ـب ــاء ع ــن ت ــوق ـي ـف ــات وف ـضــائــح
هـنــا وه ـنــاك .ولــأســف ،ك ــان العـبــون
ل ـب ـنــان ـيــون م ــن أب ـطــال ـهــا أي ـض ــا قبل
ـوام قليلة ،في أكبر خضة عرفتها
أعـ ٍ
اللعبة منذ مطلع األلفية الجديدة.
إذًا ،وب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ـ ــرور  14عـ ــامـ ــا ع ـلــى
إب ـصــارهــا ال ـن ــور ،أص ـبــح لــزامــا على
االتحاد اآلسيوي التفكير في كيفية
ت ـطــويــر «ب ـطــول ـتــه ال ــردي ـف ــة» لـتـكــون
نشاط سنوي روتيني ،من
أكثر من
ٍ
دون أي فــائــدة فنية أو مــاديــة ،حيث
يبدو الوضع اآلن وكأن تنظيمها هو
واجب مفروض ،ال أكثر وال أقل.

إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى الدور
حينها حقق
علي زين الدين
ّ
النهائي ،بعدما تغلب على كوريا الجنوبية ،الكويت،
ش ـهــد مـلـعــب مــدي ـنــة كـمـيــل ش ـم ـعــون الــريــاض ـيــة ،واإلمــارات .في ذلك الوقت ،على الرغم من صعوبة
الـسـبــت قـبــل املــاضــي ،املـشــاركــة الــرسـمـيــة األول ــى ،امل ـب ــاري ــات ،إال أن الع ـبــن ع ــدة ب ـ ــدؤوا مسيرتهم
لالعبي النجمة ،الـشــابــن مـهــدي زيــن ( 18عامًا) الدولية تحت قـيــادة «الثعلب األملــانــي» .فــي مباراة
وأن ــدرو صــوايــا ( 17عــامــا) ،فــي امل ـبــاراة الـتــي فاز لبنان وكوريا الجنوبية الشهيرة على ملعب مدينة
فيها النجمة على الصفاء  ،1-3ضمن الجولة الـ 19كميل شمعون ،غاب النجم حسن معتوق .حينها،
من دوري الدرجة األولى .املباراة عينها شارك فيها أشرك بوكير حسن شعيتو «موني» ،الشاب القادم
علي الحاج ( 17عامًا) ،نجل نجم النجمة السابق ،من دوري كرة الصاالت ،في التشكيلة األساسية.
جمال الحاج ،في التشكيلة األساسية ،للمرة األولى .كانت مباراته الدولية األولــى .وهي مباراة ستبقى
نتحدث عــن ثالثة العـبــن ،دفعة واح ــدة ،جميعهم في ذاكرة كل لبناني.
َ
تـحــت ال ـ ــ 19ع ــام ــا .بــالـنـسـبــة ل ـل ـحــاج ،ل ــم تـكــن هــذه قبل شعيتو ،ن ّجم كابنت فريق العهد ،هيثم فاعور،
مباراته األولى مع فريقه ،فوالده ،كان قد أشركه مع ش ـ ــارك ف ــي الـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة ل ـل ـمــرة األولـ ــى
الفريق األول سابقًا ،حني كــان في منصب ّ املدير في الساحة الدولية .كــان ذلــك خــال مـبــاراة لبنان
الفني في مرحلة الذهاب .لكن السبت ،سجل أول وســوريــا الــوديــة ،قبل أن يلعب برفقة رضــا عنتر
أهــدافــه فــي «دوري األض ــواء»،
وعـ ـ ـب ـ ــاس ع ـ ـطـ ــوي ب ـم ــواج ـه ــة
بـ ـع ــد  65دقـ ـيـ ـق ــة فـ ـق ــط ع ـلــى
اإلمارات ،في اللقاء الذي سقط
مشاركاته ،في جميع املباريات
فـيــه ٓاإلم ــارات ـي ــون فــي ب ـيــروت.
الخمس.
ل ـق ــد ام ـ ـ ــن ب ــوك ـي ــر بــالــاع ـبــن
دافع بوكير عن نادر
ب ـعــد امل ـ ـبـ ــاراة ،ل ــم ي ـكــن حــديــث
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،ربـ ـم ــا أكـ ـث ــر مـمــا
ال ـ ـش ـ ــارع ال ـ ـك ـ ــروي فـ ـق ــط عــن مطر الذي جاء من أوروبا
ي ــؤم ـن ــون بــأن ـف ـس ـهــم .وأع ـطــى
ال ـح ــاج ،بــل عــن م ــدرب الفريق
فرصة املشاركة الدولية األولى
ووصفه بـ«رضا عنتر
أيضًا ،األملاني ثيو بوكير ،الذي
للعديد منهم .فيليب باولي لعب
الجديد»
ك ـع ــادت ــه وضـ ــع ال ـث ـقــة بــاعـ ٍـب
مــع منتخب لبنان بعمر ال ــ،17
شــاب ،في مباراة أقــل ما ُيقال
وأليكسي خــزاقــة بعمر ال ــ،18
عنها أنـهــا ُمـتـلـفــة لــأعـصــاب،
وفــايــز شمسني فــي العشرين
خاصة أن الفريق املنافس على
مـ ـ ــن ع ـ ـ ـمـ ـ ــره .عـ ـ ــدنـ ـ ــان حـ ـي ــدر
اللقب ،كــان قد خسر في الجولة ما قبل املاضية .والحارس مهدي خليل أيضًا .أما أهم اكتشافاته،
بوكير يغامر .وإن أردنا أن نكون أكثر حدة ،يمكن نــادر مطر ،الــذي جــاء بــه مــن أوروب ــا ،وأشــركــه مع
أن نقول« ...يقامر».
املنتخب الوطني ،وهــو في ال ــ 19من العمر .يومها
زيـ ـ ــن وصـ ـ ــوايـ ـ ــا ،ل ـي ـس ــا أول العـ ـب ــن ي ـس ـت ـهــان تـلـقــى ال ـشــاب ان ـت ـقــادات كـثـيــرة .داف ــع عـنــه مــدربــه
مسيرتهما في الدرجة األولــى تحت قيادة بوكير .واصفًا إياه بـ«رضا عنتر الجديد».
فزميلهما في الفريق ،ماهر صبرا ،هو أيضًا لعب هذا املوسم ،شارك العديد من الالعبني الشباب للمرة
مـبــاراتــه األول ــى مــع النجمة بــإشــراف األملــانــي ،عام األولى مع فرقهم ،فيما ُ
مقاعد
«حبس» غيرهم على
ٌ
 .2014كحال محمود السبليني ،العب التضامن االحـتـيــاط ،أو خ ــارج املـلـعــب .هــي رســالــة مفتوحة
صور حاليًا ،ومحمد فواز ،الذي انتقل إلى شباب للمدربني اللبنانيني ،يقدمها عن قصد ،أو من غير
الـســاحــل ،وجــوزيــف لـحــود ،العــب الـســام زغــرتــا ،قصد ،صاحب «العقلية األملانية» ،رغم طول إقامته
وكـ ــاوديـ ــو م ـع ـل ــوف ،العـ ــب ط ــراب ـل ــس .ك ـل ـهــم من في لبنان .يتوجب على املدربني اإليمان بالالعبني
الــاعـبــن ال ـش ـبــاب ،الــذيــن فـتــح بــوكـيــر ال ـبــاب لهم ،الـنــاشـئــن وال ـش ـبــاب ومـنـحـهــم ال ـفــرصــة .الفرصة
لينطلقوا بمسيرتهم.
تمنح فــي كـثـيـ ٍـر مــن األح ـيــان ألجــانـ ٍـب لــم يـقـ ّـدمــوا
لكن بوكير ليس مقامرًا .صاحب النظرة البعيدة ،شيئًا ُيذكر للفرق التي لعبوا معهاَ ،
ومضوا .هناك
ت ــول ــى ت ــدري ــب مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ف ــي  ،2011خــال من ينتظر من ُيؤمن به وبموهبته ،وكم من موهبة
التصفيات املؤهلة إلى كأس العالم البرازيل  .2014فقدناها من دون أن نشعر.
ّ
سجل علي الحاج بعد  65دقيقة على مشاركاته في جميع المباريات (عدنان الحاج علي)
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ألبر داغر*
ل ـي ـســت ال ــرغ ـب ــة ف ــي ال ـت ـحــامــل ع ـلــى ال ـت ـيــار
العوني هــي الـتــي أمـلــت هــذه ال ـقــراءة .إنها
حق مساءلة من هم في الحكمّ .
صوت %80
مــن املسيحيني لـلــوائــح الـتـيــار الـعــونــي في
 ،2005وكانت النسبة أقل في  .2009تستمر
منذ ذينك التاريخني الهجرة كنزف داخلي
يـبـ ّـدد الـعــائــات ويجعلها شتاتًا فــي أربــع
أصقاع املعمورة.
 .1قبل تسعة وعشرين عامًا ،خرج الجنرال
عون على إمالءات املوفد األميركي مورفي،
الذي جاء لتعيني رئيس للجمهورية ّ
يؤبد
وضع الحرب األهلية القائمة .أطلق خروجه
ذاك تعبئة جماهيرية وشبابية جعلت من
حلف الجيش والشعب آنذاك حالة «خروج
من ديكتاتورية» امليليشيات .كان اإلرهاب
الـفــالــت مــن كــل عـقــال قــد جعل الـنــاس كتلة
فقدت ملكة النطق ،وباتت ّ
تعبر بالصراخ
ف ـق ــط ف ــي س ــاح ــات ق ـص ــر ب ـع ـب ــدا .اس ـت ـفــاد
ّ
اللبنانيون كلهم من تلك االنتفاضة التي
أنهت الحرب.
ّ
نغص عليهم في بداية حقبة ما بعد الحرب،
ت ـل ـكــؤ امل ـي ـل ـي ـش ـيــات ف ــي ت ـس ـل ـيــم ســاح ـهــا.
بقوا سنتني يراقبونها وهــي تتباطأ ،ولم
ّ
ي ـصــدقــوا أن ـهــم تـخــلـصــوا مـنـهــا فــي نهاية
امل ـطــاف .لــم يـشـعــروا بالظلم نتيجةّ إنـهــاء
تجربة عــون بالحسم الـعـسـكــري .وف ــر لهم
السلم السوري األمن.
ب ـق ـي ــت م ـج ـم ــوع ــات ش ـب ــاب ـي ــة ،ك ــان ــت عـلــى
اح ـت ـك ــاك م ـبــاشــر م ــع ال ـج ـن ــرال عـ ــون ،على
فكرة أن ما حصل غير مقبول .حملت لواء
م ـظ ـلــوم ـيــة ج ــدي ــدة .ل ــم ت ـك ــن هـ ــذه مـشــاعــر
الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة مــن املـسـيـحـيــن ،الــذيــن
تـ ـف ـ ّـرج ــوا ع ـل ــى م ـ ــدى س ـن ـت ــن ع ـل ــى ذهـ ــاب
 300ألــف منهم إلــى هجرة دائمة ونهائية.
اك ـت ـف ــت امل ـج ـم ــوع ــات ال ـش ـبــاب ـيــة ك ـبــرنــامــج
سياسي ومحرك للتعبئة بشعار من ثالث
كـلـمــات« :ح ــري ــة ،س ـي ــادة ،اس ـت ـقــال» .أغفل
القادرون منهم واألكبر سنًا أهمية الدراسة
والـبـحــث والـتـنـقـيــب إلعـ ــداد م ـشــروع بديل
ملـسـتـقـبــل ل ـب ـنــان .غــابــت ال ـق ــاع ــدة الـفـكــريــة،
وغــابــت املهنية فــي العمل السياسي ،لدى
املتنطحني للبناء على إرث عون .جعل ذلك
الكتلة الـبـشــريــة ّالـتــي راه ــن ه ــؤالء عليها،
والـ ـت ــي كـ ــان تــدخ ـل ـهــا وراء إنـ ـه ــاء ال ـحــرب
فــي ل ـب ـنــان ،غـيــر ذات ش ــأن عـلــى م ــدى عقد
ونصف عقد.
 .2حــن عــاد الـجـنــرال عــون مــن فرنسا عام

 ،2005لــم يـكــن ال ـنــاس الــذيــن دع ـمــوه على
ّ
بـ ّـي ـنــة م ـمــا سـيـفـعــل .ك ــان ــوا يـســلـفــونــه ثـقــة.
واأله ــم مــن ذل ــك ،كــانــوا ي ـ ّ
ـردون لــه الجميل،
ّ
ألن ــه واجـ ــه املـيـلـيـشـيــات وخــل ـص ـهــم مـنـهــا،
وأج ـبــر األوص ـي ــاء الـخــارجـيــن عـلــى لبنان
إنهاء الحرب.
على االتفاق على
ّ
قـبــل «ح ــرب ت ـم ــوز» ،وق ــع مــع «ح ــزب الـلــه»
«وثـ ـيـ ـق ــة الـ ـتـ ـف ــاه ــم» .أظ ـ ـهـ ــرت ال ــوث ـي ـق ــة أن
الجماعات ،على افتراض أن لبنان جماعات
وجـمــاعــات فـقــط ،يمكن أن تـتـعــاون بــدل أن
ـرال مـنــه في
تـتـقــاتــل .جـعـلــت م ــواق ــف ال ـج ـنـ ّ
املـعـسـكــر امل ــواج ــه لــذلــك ال ــذي يـنــفــذ أجـنــدة
األميركيني في املنطقة ولبنان.
صــانـ ّـت «وث ـي ـقــة ال ـت ـفــاهــم» ال ـس ـلــم األه ـلــي،
وضخت مشاعر إيجابية لدى كل مسيحي
تـجــاه مــواطـنـيــه الشيعة واملـسـلـمــن بوجه
امليليشيات
عام .فعل عون نقيض ما فعلته
ّ
ّ
ال ـتــي تـكــلـمــت بــاســم املـسـيـحـيــن ،وضــخــت
«ال ـخ ــوف وال ـكــراه ـيــة» فــي أوســاط ـهــم على
مدى  15عامًا.
 .3الـتـقــى ال ـج ـنــرال بـعــد عــودتــه الناشطني
ع ـل ــى األرض مـ ـ ـ ـ ّـرات .ل ــم ي ـك ــن ل ـ ــدى ه ــؤالء
الكثير ّ
يعبرون عنه ،خارج شعار الكلمات
ال ـث ــاث .ح ــاول ــوا ع ـلــى م ــدى الـتـسـعـيـنـيــات
أن يـسـتـعـيــروا بـعــض خ ـطــاب امليليشيات
السابق ويعتمدوه وسيلة للتعبئة .انتهى
إل ــى اس ـت ـبــدال ه ــؤالء بــأنــاس نــاجـحــن من
أوساط األعمال .نشر صحافيون معطيات
ُ
اسـتـخــرجــت م ــن الـسـجــل ال ـت ـج ــاري ،تظهر
ّ
سياسيي التيار ،من بني آخرين ،كأصحاب
أعمال ومقاولني قبل كل شيء.
ّ
قـيــل إن ــه كــلــف مثقفني وأس ــات ــذة جامعيني
حـصــل
ال ـت ـث ـق ـيــف ال ـس ـي ــاس ــي لـ ـتـ ـي ــاره .ل ــم يـ ّ
تـثـقـيــف .ص ـ ّـح فيهم مــا قــالــه عنهم وض ــاح
شــرارة ومحمد أبــو سمرا في كتابهما عن
«شيعة عون».
غابت عن التيار أهمية بلورة رؤية متكاملة
ّ
تتضمن قراءة جديدة
لإلصالح في لبنان،
لــوض ـع ـنــا االقـ ـتـ ـص ــادي ،وع ـن ــاص ــر الـبــديــل
التنموي املطلوب .بقيت طروحاته ّ
مقصرة
ّ
بشدة عن تقديم بديل ملا هو قائم .لم يقدم
الـتـيــار أي تــأسـيــس ن ـظــري مــن أي ن ــوع ملا
ي ــرغ ــب ف ــي ع ـم ـلــه .هـ ــذه ال ـ ـقـ ــراءة ال ـجــديــدة
لــوضـعـنــا االق ـت ـص ــادي ولـلـبــديــل الـتـنـمــوي
ّ
يتخصص
املطلوب ،هي أمــر كــان يمكن أن
الـتـيــار فـيــه ويـتــابـعــه عـلــى م ــدى الـسـنــوات،
ليكتسب أهلية فعلية في هذا املجال .كانت
الخيبة من هــؤالء في مستوى الطموحات
ّ
واآلمال الكبيرة التي علقها الناس عليهم.

انبرى ممثلو التيار الفتعال
منازعات حول حصة
المسيحيين في اإلدارة

ت ـ ـقـ ـ ّـدم وزراء الـ ـتـ ـي ــار بـ ـمـ ـش ــاري ــع ت ـطــويــر
لخدمات الكهرباء واالتـصــاالت ،واعتقدوا
أن هــذا هــو كــل مــا هــو مطلوب منهم ،وأنــه
ـاف .ت ـعـ ّـرضــوا لـعــرقـلــة مـشــاريـعـهــم .وهــي
كـ ٍ
عــرقـلــة كــانــت مـمـكـنــة وم ـتــاحــة ،لـغـيــاب أي
ّ
ربط لهذه املشاريع
بتصور تنموي متكامل
لــديـهــم .وهــو تـصـ ّـور لــم يـنــوجــد لــديـهــم في

أي وقــت مــن األوق ــات .وقــام الناشطون من
التيار أكثر من مـ ّـرة بعراضات في الشارع
لتسويق اإلنتاج الزراعي.
ّ
يتطرق ممثلو التيار مـ ّـرة إلــى االنفتاح
لم
الكامل على املستوى التجاري ،أي إلغاء أي
شكل ُمــن الحمائية للقطاعات اإلنتاجية،
الذي ف ِرض على لبنان .لم يقترحوا في أي
أمر نقيضًا إلمالءات املؤسسات الدولية .لم
ُيثر انهيار القطاعات الصناعية واحدًا بعد
اآلخر ،منذ عام  ،2000لديهم أية ردود فعل
وال اعتبروا أنفسهم معنيني بمناقشة هذا
األمر.
لــم ي ـجــادلــوا فــي التهميش امل ـف ــروض على
اإلدارة ال ـعــامــة ،تـحــت ش ـعــار «دولـ ــة الـحــد
األدنـ ـ ـ ــى» ،وال ف ــي س ـبــل الـ ـخ ــروج م ــن هــذا
الـتـهـمـيــش ،وإع ـط ــاء فـعــالـيــة ل ـهــذه اإلدارة.
انـ ـ ـب ـ ــروا الفـ ـتـ ـع ــال مـ ـن ــازع ــات ح ـ ــول حـصــة
املسيحيني فــي اإلدارة ،وح ــول هــذا املــوقــع
ّ
ومحطمة ُ
وم َ
فرغة
أو ذاك ،في إدارة شاغرة
من الطاقات .لم يفكروا في أن اإلدارة العامة

غابت عن التيار أهمية بلورة رؤية متكاملة لإلصالح في لبنان (مروان طحطح)

عن الحرب الناعمة وأشياء أخرى
عبدالرحمن جاسم *
«قـ ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ل ـلـ ـفـ ـت ــاة الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة :غـ ـدًا
ستعرفني معنى الخوف .قالت الفتاة :ولكن
الجنرال :ستعرفينه
فأجابها
ٌ
كيف سأعرفه؟ ّ
لك
حينما ترينه ،ألنه سريع ،عنيف ،ال يترك ِ
ً
مجاال للتفكير .سألت الفتاة ّ
بتردد :طيب إن
سأواجهه؟ أومأ الجنرال برأسه:
عرفته كيف
ً
بــأن تبقي مخلصة ملبادئك ،ملا تؤمنني به،
ملا تشعرين بأنه الحق والصواب».

من األساطير اآلسيوية القديمة
انـتـصــر مـحــور املـقــاومــة عـسـكــريــا؛ ذل ــك أمـ ٌـر
ال لبس فيه .في اللحظة عينها ،كــان هناك
ٌ
رجال يركضون في كل مكان في أحد مراكز
الدراسات االستراتيجية في إحدى العواصم
ال ـغــرب ـيــة ال ـك ـب ــرى .ح ـمــل هـ ــؤالء الـبــاحـثــون
مـعـهــم خـطـطــا ج ــدي ــدة مل ــواج ـه ــة م ــا ح ــدث،
ّ
يتملكهم الرعب ،يسكنهم خوف الدنيا من
َّ
أن الجراد قادم ،واملغول باتوا على األبواب.
َّ
بدا أن النهاية قد باتت وشيكة حتى الحلم
بالسيطرة على الـشــرق صــار أبـعــد وأبـعــد.
نقطة .لم يحدث ذلك البتة ،ولن يحدث ،على
األقل في املنظور القريب واملرئي .لن يهرع
ٌ
أحد لتغيير خططه ،لن ّ
تغير اإلمبرياليات
ودول االحـتــال الكبرى (س ــواء عسكريًا أو
ً
ثقافيًا) أيًا من خططها تجاهنا :هي أصال
تنتصر ،ملاذا تحتاج لتغيير هذه الخطط؟

الخطوة األولى :أونالين
اك ـ ـت ـ ـشـ ــف «الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرب» م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل

ـوام قـلـيـلــةٍ ّ خ ـلــت (ع ــام
االج ـت ـمــاعــي ق ـبــل أعـ ـ ـ ٍ
 2008تقريبًا)ٌ .يومها شعروا بأنهم امتلكوا
ال ـعــالــم .وس ـي ـلــة يستطيع ٌ
أي ك ــان ق ــول ما
يريده ،في أي لحظةٍ كانت ،مهما كان سخف
مــا يقوله .األجـمــل مــن كــل هــذا واألحـلــى :أن
ه ـنــاك «مـعـجـبــن» بـكــامــه ه ــذا ،مـهـمــا كــان
نــوعــه أو غـ ّـراب ـتــه .هـنــا ف ــي لـحـظــةٍ م ــا خلق
مفهوم «املؤثر» ( .)Influencerوبحسب مقالةٍ
نشرها موقع influencermarketinghub.com
َّ
فإن أنــواع «املؤثرين» على مواقع التواصل
تنقسم إلــى أربعة :املشاهير ،األكاديميون،
خ ـب ــراء االق ـت ـصــاد/ال ـص ـنــاعــة /قـ ــادة رأي/
ّ
كتاب ّ
املدونات ( ،)Bloggersوأخيرًا املؤثرون
الهامشيون ( .)Micro Influencersهنا وقعت
ً
الــواقـعــة :م ــاذا نفعل؟ نحن ـ كـعــرب  -أصــا
ليس لدينا بنية اجتماعية مفهومة ،بالتالي
كيف يمكن الوصول إلى هــؤالء «املؤثرين»
لم يكن هناك «بيئة حاضنة» لتخليقهم؟
إذا ً
بداية :نحن ليس لدينا مشاهير ،بما تعنيه
الكلمة بالنسبة إل ــى ال ـغــرب ،فــالـعــاقــة مع
املـشــاهـيــر فــي ال ـبــاد الـعــربـيــة تـخـتـلــف عن
مثيلتها فــي ال ـغــرب ،إذ ليس هـنــاك عبادة
لـلـنـجــم ،ومــرح ـلــة ال ـتــأثــر أو ال ـت ـشـ ّـبــه ب ــه ال
ّ
تـتـخــطــى مــرح ـلــة امل ــراه ـق ــة ال ـع ـمــريــة .األم ــر
نفسه ينسحب عـلــى األكــاديـمـيــن وخـبــراء
االقتصاد والصناعة ،إذ ال «خبراء» في هذه
املجاالت يمكن الحديث عنهم «عربيًا» ،وإذا
ما حدث ال يهتم الجمهور ملا يقولونه البتة.
األمر ذاته ّ
يتكرر مع كتاب «املدونات» ()Blog
إذ بعد ظهور ثقافة التدوين في تسعينيات
إلــى أول األلفية انتهى دوره ــا مــع تصاعد

دور مواقع التواصل االجتماعي ،فانقرضت
ّ
بشكل كلي ـ هــي وكتابها  -على الــرغــم من
َّ ٍ
أن ب ـع ـض ـهــا مـ ـم ــول ومـ ــدعـ ــوم (ك ـم ــدون ــات
«الجزيرة» و«هافنغتون بوست بالعربية»).
يـشــرح املـ ـ ّ
ـدون حـســن يــونــس فــي مـقــالــةٍ له
على موقع «هافنغتون بــوســت» بالعربية
أن األسـبــاب التي تجعل املــدونــات العربية
(امل ـمــولــة وال ـك ـب ـيــرة ،ك ـمــدونــات «ال ـجــزيــرة»
ً
مـ ـث ــا) ت ـف ـشــل ه ــو «ت ـف ـض ـي ـل ـهــا» لــأس ـمــاء
ً
الكبيرة واملشهورة فضال عن عدم إتاحتها
للكتاب الـنــاشـئــن .بـقــي إذًا «ق ــادة
لـلـفــرص ّ
الــرأي وصناعه» و«املــؤثــرون الهامشيون».
ل ــم ي ـعــرف الـجـمـهــور ال ـعــربــي الـفـئــة األول ــى
البتة قبل مرحلة مواقع التواصل ،إذ يغيب
ال ـش ـبــاب ال ـع ــادي ــون /ال ـيــوم ـيــون /ال ـف ـقــراء-
ع ــن أي «رأي» م ــن أي ن ــوع (خ ـ ــارج مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي)؛ ف ـي ـمــا ل ــم يـمـتـلــك
املجتمع ذاتــه أي «مــؤثــريــن هامشيني» ألن
الـهــامــش إل ــى ح ـ ٍـد كـبـيــر «م ـح ـ ّـرم» ()Taboo

نجحت مواقع التواصل
في ما حلمت به األنظمة
القمعية منذ بداية الخليقة

بــالـتــالــي ل ــن ي ـكــون ه ـنــاك شـخــص يـتـحـ ّـدث
معك «بصراحة» في «الجنس» (بتفصيالته
ك ـمــا ي ـح ــدث ف ــي ال ـ ـغـ ــرب) ،إال إذا اعـتـبــرنــا
هــؤالء املؤثرين الهامشيني ممن يتحدثون
بالطبخ وصناعات «التريكو» ،هنا يصبح
جمهورهم محدودًا ويفقدون بالتالي ميزة
«التأثير».
شيئًا فشيئًا ،بدأ ٌ
نوع من املؤثرين بالظهور:
اكـتـشــف الـبـعــض أهـ ّـمـيــة ش ــراء «الــايـكــات/
املعجبني /املـتــابـعــن» .إنـهــا فـكــرة إغ ــراء أن
تتابع شخصًا يتابعه «اآلالف» ،أن تعرف
م ــاذا يـقــولــه ،مهما كــان سخيفًا ،مهما كان
وض ـي ـع ــا .بـ ــدا أن ن ــوع ـي ــة امل ــؤث ــري ــن ه ــؤالء
تناسب الجو املراد تخليقه تمامًا :سخفاء،
وضيعون ،واألكـثــر مــن هــذا ال يحملون أي
بـنـيــة ثـقــافـيــة م ــن أي نـ ــوع .فـلـنـفـ ّـســر أك ـثــر:
ي ـت ـحـ ّـدث غــالـبـيــة هـ ــؤالء إم ــا ب ـل ـغــةٍ ســوقـيــة
ـق ج ـلــف م ــع اس ـت ـع ـمــال الـشـتــائــم
أو ب ـم ـن ـطـ ٍ
ـام أو
ـ
م
ـ
ت
ـ
ه
ا
أي
دون
ـة»
ـ
ي
ـ
ع
ـوار
ـ
ش
ب ـطــري ـقــةٍ «
ٍ
ـيء مــن أي ن ــوع .يتحدثون
م ــراع ــاة ألي ش ـ ٍ
ّ
«مهمة» نسبيًا (كاألزمات الكثيرة
أمور
في
ٍ
في بالدنا :السير ،الطبابة ،الكهرباء وقس
على ذلك) لكن بطريقةٍ سطحية ودون وعي
ٍ
فــي كثير مــن األح ـي ــان ،ال لطبيعة املشكلة
الحقيقية وال ألسباب حدوثها .يتناولون
قضايا مصيرية بالكثير من االندفاع ودون
وع ــي فــي كثير مــن األح ـي ــان :كــالــدعــوة إلــى
ٍ
ً
ال ـنــزول إلــى ال ـشــارع ملــواجـهــة أمــر مــا مـثــاال
وج ــر ال ـن ــاس إل ــى م ــواج ـه ــةٍ م ــع «الـسـلـطــة»
(أي س ـل ـط ــة) دون الـ ـ ـن ـ ــزول ش ـخ ـص ـي ــا ،أو
عـلــى األقـ ــل دون تـحـ ّـمــل مـســؤولـيــة ذل ــك أو
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ُ
ب ـح ــاج ــة ألفـ ـك ــار ج ــدي ــدة َ ت ـع ـط ــي تـســويـغــا
للدور الذي يجب أن ُيسند إليها في قيادة
مـ ـش ــروع ال ـت ـن ـم ـيــة .ل ــم ي ـن ـت ـب ـهــوا إلـ ــى أنـهــا
بـحــاجــة مل ـشــروع يـتـنــاول إصــاحـهــا بكافة
قطاعاتها ،لجهة كيفية االنـتـســاب إليها،
وإ ّع ـ ــادة تـعــريــف دورهـ ــا لـكــي تـصـبــح أكـثــر
تدخلية.
ل ــم ي ـن ــاق ـش ــوا ف ــي إمـ ـك ــان أن ي ـك ــون لـبـنــان
دولــة صناعية وشــروط ذلــك .أي في كيفية
ُ
الـعـمــل مــن أج ــل أن ت ـشـ ِّـرع الــدولــة سـيــرورة
ّ
«تعلم تكنولوجي» ،يكون القطاع الخاص
ّ
محركها ،تحت إشراف اإلدارة الحكومية .لم
يقدم ممثلو التيار في الحكم فكرة واحدة
جديدة حول التغيير املطلوب للبنان.
ّ
انتقد هؤالء املمثلون الفساد ،وركزوا عليه
كـقـضـيــة ،وأص ـ ـ ــدروا «اإلب ـ ـ ــراء املـسـتـحـيــل».
ّ
عامية لتقريبه
ارتــأى أحدهم كتابته بلغة
إلى لغة «العامة».
 .4أظ ـهــر ال ـعــون ـيــون مـنــذ «م ـش ــروع قــانــون
االن ـت ـخ ــاب ــات األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي» ،أن ـه ــم بـ ــدأوا
يـلـجــأون إلــى التعبئة عـلــى أس ــاس الهوية
الطائفية ،لتعويض إفالسهم البرنامجي
واإلصالحي .انكفأوا إلى شعارات «حماية
حقوق املسيحيني» ،إليجاد ّ
مبرر ملعاركهم
وحضورهم في وســط الساحة السياسية.
بـ ــاتـ ــوا يـ ـص ــول ــون وي ـ ـجـ ــولـ ــون تـ ـح ــت ه ــذا
الشعار الــذي ال يملكون غيره .وهــو شعار
ّ
م ـف ـيــد م ــن ج ــوان ــب ع ـ ـ ّـدة ،ل ـي ــس أق ــل ـه ــا أن ــه
ّ
يمكنهم من توزيع ترضيات ومغانم.
كـ ـ ــان ي ـص ــل إلـ ـ ــى امل ـ ــواط ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــادي ،الـ ــذي
اعتمد على هؤالء الجتراح مستقبل جديد
ل ـل ـب ـن ــان ،أنـ ـه ــم ي ـخ ــوض ــون أسـ ـ ــوأ املـ ـع ـّـارك
ويـ ــدخ ـ ـلـ ــون أس ـ ـ ــوأ ال ـ ـس ـ ـجـ ــاالت وي ـت ـب ــن ــون
الخطاب األكثر إحباطًا لهم ،من أجل ضمان
نجاحات انتخابية .شعر الناس بأنهم إذا
ّ
تـحــقـقــت لـهــم ن ـجــاحــات ،فـلــن يـعــرفــوا كيف
ي ـس ـت ـث ـمــرون ـهــا م ــن أجـ ــل م ـس ـت ـق ـبــل أف ـضــل
للبنان.
كان يصل إلى املواطن العادي ،أنهم غارقون
في تناتش فرص الكسب من املوارد العامة،
وأنـ ـه ــم ي ـس ـت ـخــدمــون ان ـت ـم ــاء ه ــم املــذه ـبــي
لـلـتـغـ ّـول عـلــى ه ــذه امل ـ ــوارد .وق ــد استحقوا
الوصف بأنهم «املحرومون الجدد».
ي ـت ـحـ ّـول أي م ـشــروع تـعـيـيـنــات فــي اإلدارة
العامة لــدى هــؤالء إلــى مـشــروع مماحكات
تطبق على صــدور املسيحيني وتزيد على
يأسهم يأسًا.
وجـ ـ ــد بـ ـع ــض م ـم ـث ـل ــي هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـي ــار خ ــال
ال ـف ـت ــرة امل ــاضـ ـي ــة ،أن ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـتــي

تـ ـحـ ـم ــل مـ ـضـ ـم ــون ــا س ـل ـب ـي ــا أو ع ـن ـص ــري ــة
أو ع ــدائ ـي ــة ت ـج ــاه اآلخ ـ ــر ه ــي األكـ ـث ــر لـفـتــا
لــان ـت ـبــاه ،ف ـص ــاروا ُي ـك ـثــرون مـنـهــاُ .يطلب
م ــن امل ـس ـي ـح ـيــن أن يـ ـع ـ ّـوض ح ـض ــور ه ــذا
يسكت
ال ـنــوع مــن امل ـســؤولــن قـهــرهــم ،وأن
ِ
الهواجس التي تنتابهم بشأن مستقبلهم
كجماعة.
 .5مـ ــا أشـ ـب ــه ال ـ ـيـ ــوم ب ـح ـق ـبــة امل ـت ـص ــرف ـي ــة!
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ـ ّـرت الـ ـنـ ـخـ ـب ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـم ـث ـلــة
بالزعماء التقليديني ،ورثــة املقاطعجيني،
وبالوافدين الجدد إلى النخبة في املناكفات
م ــع الـسـلـطـنــة الـعـثـمــانـيــة ،ح ــول الـضــرائــب
والرسوم التافهة التي كانت ُت َ
فرض ،وحول
ّ
أم ــور أخ ــرى أق ــل أهـمـيــة ،فيما كــان شعبها
يذوب من أمامها بالهجرة بوتيرة مذهلة.
عـ ّـبــرت عــن قـصــور وغ ـبــاء وع ــدم مسؤولية
ّ
قــل نظيرها .وحــن جــاءت الـحــرب العاملية
ّ
األول ــى والـحـصــار ال ـبــري والـبـحــري ،كانت
األغلبية الساحقة من شباب املتصرفية قد
هــاجــرت ،ولــم يعد باستطاعة مــن بـقــوا أن
يــواجـهــوا املـجــا ّعــة .وهــي ك ــادت أن تبيدهم
عــن آخــرهــم .تمثل هــذه النخبة نسخة عن
ال ـن ـخ ـبــة ال ـق ــاص ــرة أي ـ ــام امل ـت ـصــرف ـيــة ال ـتــي
ّ
يتبدد بالهجرة ،ألن ال فكر
تركت شعبها
لديها وال مـشــروع ،وال قــدرة على املـبــادرة
في التنمية.
 .6ت ـش ـت ــد حـ ـ ـ ـ ّـدة ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال الـ ـ ـ ــذي ي ـط ــرح ــه
امل ـس ـي ـح ـيــون ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص عـلــى
أن ـف ـس ـهــم ،م ــا ال ـع ـمــل؟ م ــا ال ـع ـمــل لـلـتـصــدي
ل ـن ــزف ال ـه ـج ــرة .ت ـج ـعــل ال ـه ـج ــرة مستقبل
الـ ـجـ ـم ــاع ــة ه ــاجـ ـس ــا لـ ـك ــل م ـن ـه ــم ال ي ـم ـكــن
الـخــروج من أســره .وقــد ورثــوا هــذا الوطن،
ويكتشفون كل يوم كم هو استثنائي وكم
هو ثمني بالنسبة إليهم .وكل منهم يعرف
ّ
وتحولهم إلى
أن انهيارهم الديموغرافي
أقلية صغيرة ،سينهي وجودهم بالكامل،
ألن عددهم املتناقص سيحولهم إلى نكرة
ف ــي ال ـق ـضــايــا ال ـتــي ت ـت ـنــاول ال ـش ــأن ال ـعــام،
فيزول لديهم ما يربطهم بأرض أجدادهم.
التصدي يكون بخيارات ال أحد يقترحها،
وال ال ـت ـي ــار ف ــي م ــوق ــع ت ــدارسـ ـه ــا وت ـب ـيــان
تـفــاصـيـلـهــا .بــل إن ه ــذا ال ـت ـيــار ب ــات يلعب
دور ن ــزع ـ ـ تعبئة فــي مــا يـخــص اإلص ــاح.
انـتـظــر الـنــاس سـنــة بـعــد سـنــة ،وعـقـدًا بعد
عقد .يصح االستنتاج أن مجموعة كهذه ال
عما ّ
يمكن الــركــون إليها في البحث ّ
يؤمن
مستقبل املسيحيني ،وأنه ال يجدر التعويل
عليها في أمر كهذا.
* أستاذ جامعي

ح ـتــى اس ـت ـي ـعــاب م ــا تـعـنـيــه خ ـط ــوة ك ـهــذه.
يمتلكون ال ـقــدرة عـلــى «اإله ــان ــة» وتوجيه
«الشتائم» ملعارضيهم بسرعةٍ بالغة ضمن
منطق ليس هـنــاك أي «حـ ــدود» ،هنا نحن
ّ
«كليو ال ـقــدرة»؛ وهــذا
« ،»Untouchablesأو
األم ــر أثبتت م ــرارًا أنــه غير حقيقي (ســواء
لتعرض هؤالء للمالحقة القانونية ،أو حتى
الـتـعــرض ل ــإي ــذاء الـجـســدي عـلــى األرض).
ّ
رغم هذا كله نجح هؤالء في تكوين «طبقةٍ »
حقيقية من املؤثرين العرب الذين بات حتى
اإلعـ ـ ــام ال ـكــاس ـي ـكــي م ـح ـتــاجــا لـظـهــورهــم
ودعمهم لــه :إذ يحكي أحــد «املــؤثــريــن» أنه
َّ
سنوات مع بداية شهرته  -أن
فوجئ ـ قبل
ٍ
كثيرًا من مشاهير بالده يرسلون له رسائل
ً
«تشجيع» و«محبة» و«طلب الدعم» فضال
عن روابط إلكترونية لحلقاتهم أو برامجهم
لنشرها أكثر ،أو لتوسيع دائرة مشاهديها.
كان من الطبيعي أن «يجن» هؤالء املؤثرون
بسرعةٍ بالغة.
تخليق
ـى
ـ
ل
إ
ـزه
ـ
ك
ـرا
ـ
م
و
الغرب
يحتج
هنا ،لم
ٍ
لخطر مــن أي نــوع ،كانت املجتمعات التي
ٍ
دخلها «التواصل االجتماعي» تعطيها ما
وأكـثــر .فــأن تصبح أهمية املواضيع
تريده ً
مــرت ـب ـطــة ب ـمــا يـحـكـيــه ه ـ ــؤالء «املـ ــؤثـ ــرون»:
يحصل «ت ـصــريـ ٌـح عـنـصــري ملـغـنـيــةٍ عــاديــة
لــم يكن أح ـ ٌـد يعرفها مــن قبل خ ــارج حــدود
منطقتها الـضـيـقــة» عـلــى األهـمـيــة الـكـبــرى
ـراع
في وقــت تغرق املنطقة بأكملها في صـ ٍ
عسكري /ثقافي لــم يحدث مثيله مــن قبل.
انصرف املـغــردون /الالئكون وبكل ّ
قوتهم
للتعقيب والتعليق على «تصريح» املغنية

في الوقت الذي كانت واحــدة من أقدم املدن
العربية (دمشق) تتعرض للقصف من قبل
ـات تكفيرية .هنا كــان تشتيت الوعي
حــركـ ٍ
وتجهيله يعمل بكل ّ
قوته.
لـ ــم تـ ـك ــن مـ ــراكـ ــز ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات وم ـش ـغ ـلــوهــا
ّ
لتحصل نجاحًا أكـبــر مــن ه ــذا :فــأن تلتفت
ّ
الوقت
أللــوان جــواربــك وتأخذ بتأملها في
ّ
الذي يحترق أفراد عائلتك أمامك ،يعني أنك
ٌ
إمــا مـخـبــول /مجنون أو أنــك تكرههم بكل
ّ
ما أوتيت من قوة .بدا الجمهور العربي في
تـلــك الـلـحـظــة خ ــارج كــل ه ــذا ،خ ــارج هذين
التصنيفني حتى :بــدا أن لعبة األنظمة في
دفعه بعيدًا عن «السياسة» قد نجحت حتى
ول ــو لــم يـكــن لـهــا ي ـ ٌـد فــي ذل ــك الـبـتــة .أصبح
ـاب وأي ح ـســاب ،ال
الـعــربــي خ ــارج كــل ح ـسـ ٍ
تعنيه الـقـضــايــا الـحـ ًســاســة واملـصـيــريــة إال
بمقدار كونها موضة مرحلية « »Trendأو
وس ـمــا «»Hashtag؛ وب ـخ ــاف ذل ــك تصبح
ً
ن ـس ـي ــا م ـن ـس ـي ــا .األك ـ ـثـ ــر ج ـ ـمـ ــاال أنـ ـ ــه حـتــى
ّ
التغير لــدرجــة أنه
«املــوضــة» باتت سريعة
مجرد ّ
تغيبك افتراضيًا لساعات قد يجعلك
«خـ ــارج ال ـس ــرب /الـقـطـيــع» .نجحت مــواقــع
التواصل في ما حلمت به األنظمة القمعية
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـخ ـل ـي ـقــة :خ ـلــق ق ـط ـيـ ٍـع مـثــالــي
ّ
افتراضي ،يهز ذيله ،ورأسه ويثغو منتظرًا
السكني للذبح.
ـوام كتبت هذا
ـ
ع
أ
4
من
أكثر
(مالحظة :قبل
ٍ
املـقــال ألعــود لكتابة الـجــزء الثاني منه ألن
السبب الذي دفعني للكتابة في ّ
املرة األولى
ال يزال هو عينه)
* كاتب فلسطيني

إعادة إحياء «حملة الفقراء»
آدم بارنز *
الفقر في الواليات المتحدة
أك ـثــر م ــن  45مـلـيــون شـخــص يـعـيـشــون تـحــت خط
ال ـف ـقــر ال ــرس ـم ــي ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة.
ويــرتـفــع ه ــذا الــرقــم إل ــى  140مليونًا (أي مــا يـعــادل
 ٪43من عدد سكان البالد) إذا أضفنا الفئات ذات
«الدخل املنخفض» أو التي يبلغ مستواها املعيشي
ضعف خط الفقر .وفي الوقت عينه ،يبقى االقتصاد
األميركي األكثر إنتاجية في العالم ،إذ بلغ ّ
معدل ّ
نموه
 ٪75خالل السنوات الـ 50املاضية .وفي عام ،2017
كان ثالثة مواطنني أميركيني ذكور يستحوذون على
ثروة إجمالية تبلغ  248.5مليار دوالر أميركي ،أو ما
يعادل كامل الثروة التي تمتلكها الـ ٪50األكثر فقرًا
من األسر ،أو  160مليون شخص.
ويطال الفقر في الــواليــات املتحدة النساء واألطفال
والـ ـسـ ـك ــان غ ـي ــر ال ـب ـي ــض أك ـث ــر م ــن سـ ــواهـ ــم ،إذ إن
حوالى ثالثة أربــاع الذين يعيشون تحت خط الفقر
الــرسـمــي هــم مــن الـنـســاء واألط ـف ــال .كــذلــك ،فــإن ٪9
َّ
مــن األميركيني البيض ُيصنفون على أنـهــم فـقــراء،
في حني أن هــذه النسبة تبلغ  ٪19لــدى األميركيني
الالتينيني.
ولـكــن يـتــم اسـتـغــال الـنــزعــات الـعـنـصــريــة والتمييز
ال ـج ـن ـســي وكـ ــره األج ــان ــب م ــن أج ــل ال ـت ــاع ــب بـهــذه
الـنـســب وإحـ ــداث االنـقـســامــات فــي صـفــوف الـفـقــراء
وتضخيمها .نتيجة لذلك ،يسود االعتقاد أن الفقر
شبه منعدم فــي الــواليــات املـتـحــدة ،وأنــه فــي األماكن
القليلة التي ينتشر فيها الفقر ،فهو ناجم عن الفشل
الشخصي أو يمكن ربطه باألصول العرقية للفرد أو
بلده األم.
ً
ّ
ويـشــكــل الــديــن أداة شــديــدة الفعالية لتفرقة الـنــاس
وإلخ ـف ــاء ظــاهــرة الـفـقــر فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وفــي
حني أن هذه األخيرة متنوعة دينيًا ،إال أنها متجذرة
فــي الـتــراث اليهودي  -املسيحي ،الــذي كــان لــه تأثير
مباشر فــي رؤي ــة اآلب ــاء املــؤسـســن وقــوانــن الـبــاد.
ويتم الرجوع حتى يومنا هــذا إلــى الخطاب واألمثلة
التوراتية لصياغة البعد األخالقي للقضايا السياسية
ف ــي امل ـج ـت ـمــع األمـ ـي ــرك ــي ،ع ـل ـمــا أنـ ــه جـ ــرى ال ـتــاعــب
ّ
بالتصور السائد حول الدين من أجل خدمة مصالح
أصـحــاب ال ـثــروة والـسـلـطــة .فالنظرة املنتشرة حول
الدين في ّ
الحيز العام إما تنزع عنه الشرعية وتفصله
عن السياسة أساسًا ،أو تشيع تفسيرًا للدين يلوم
ّ
الفقير لفقره ،ويحاجج بأن الفقر أمر محتم ،ويدعي
ّأن الخالص لن يأتي إال بعد املمات.
وهـنــاك ،بالطبع ،فهم أكثر تحررًا للدين في أوســاط
الفقراء ،وهو قد نشأ كثمرة لنضالهم من أجل العدالة،
ولكن هذا الفهم مخفي ومقموع كالفقراء أنفسهم.

توحيد الفقراء وإنهاء الفقر
في االنتخابات الرئاسية األخيرة ،فاز دونالد ترامب،
نجم تلفزيون الواقع ورجل األعمال الذي بنى ثروته
فــي الـقـطــاع ال ـع ـقــاري ،بــأصــوات  ٪26مــن الناخبني
ّ
يصوتوا إطالقًا في
ليس إال .فـ ٪43من الناخبني لم
هذه االنتخابات .والجدير بالذكر أن انعدام الثقة هذا
فــي العملية السياسية األميركية وقــادتـهــا ،املقرون
باالقتصاد املتهاوي وعقدين من الحروب املستمرة،

كـلـهــا عــوامــل قــد ّأدت إل ــى ص ـحــوة قــويــة فــي الــوعــي
السياسي وااللتزام االجتماعي في الواليات املتحدة،
ّ
توحي بأن الشعب األميركي بدأ ينظم جهوده للدفاع
عن نفسه.
وم ــن أبـ ــرز األم ـث ـلــة ع ــن ه ــذه امل ـق ــاوم ــة ال ـنــاش ـئــة في
الواليات املتحدة ُ «حملة الفقراء :دعوة وطنية لصحوة
أخــاقـيــة» الـتــي أطـلـقــت أخ ـي ـرًا .وتـهــدف هــذه الحملة،
املستوحاة من «حملة الفقراء» التي قادها الدكتور
مارتن لوثر كينغ عام  ،1968إلى تبديد االنقسامات
في صفوف الفقراء واملحرومني وتوحيدهم في كنف
حركة اجتماعية تسعى إلى تحقيق تغيير جوهري
في املجتمع األميركي.
وتأتي هذه الحملة نتيجة عقود من مراكمة الجهود
التنظيمية على املستوى الشعبي ،وهــي تجمع قادة
ّ
من مختلف أنحاء البالد ،بينهم :منظمون مدافعون
عن الحق في الرعاية الصحية ،وقــادة في الحركات
البيئية ،وجنود قدامى من الجيش انضموا إلى حركة
مناهضة الـحــرب ،وعـ ّـمــال مــن ذوي الــدخــل املـحــدود،
ّ
ومــزارعــون ،وعـ ّـمــال منزليون ،وط ــاب ،ومهاجرون،
وفقراء من البيض والسود والالتينيني واآلسيويني
والسكان األصليني ،وشباب وكبار في السن وسكان
املــدن واألري ــاف وأشـخــاص متدينون وغير متدينني
وغيرهم الكثير.
بدءًا من  14أيــار /مايو (تاريخ عيد األم في الواليات
امل ـت ـحــدة) ،سـيـلـتــزم آالف األش ـخ ــاص فــي  33واليــة
أميركية على األقــل بتنفيذ عصيان مدني العنفي
وم ـن ـ ّـس ــق ي ـس ـت ـمــر ل ـ ـ ــ 40ي ــوم ــا .وال ـ ـهـ ــدف م ــن ف ـتــرة
ّ
والتعلم هــذه هــي حـ ّـث ّ
األم ــة على
االحـتـجــاج والعمل
خوض نقاش جديد حول الفقر والرفاه في مجتمعنا.
أما الهدف البعيد املدى فهو إنتاج قادة لحقبة طويلة
مـتــوقـعــة م ــن ال ـن ـضــال االج ـت ـمــاعــي ملــواج ـهــة ش ــرور
املجتمع األميركي والقضاء عليها.

حركة عالمية
نحن ندرك أن النضال من أجل العدالة والكرامة يمتد
خ ــارج ح ــدود ال ــوالي ــات املـتـحــدة .فــالـقــوى الـتــي تنتج
هــذا الـكــم مــن الفقر وامل ــوت واالنـحـطــاط فــي املجتمع
األميركي ّ
تسبب ويالت مشابهة وأشد وطأة لشعوب
أخــرى حــول العالم .لــذا ،فالعدو املشترك بيننا وبني
هــذه الـشـعــوب هــو الـنـظــام ال ــذي يــدعــم مصالح أقلية
صغيرة عبر إفقار مليارات الناس.
وك ـج ــزء م ــن نـضــالـنــا ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،بــدأنــا
ببناء عالقات مع الكثير من األخــوة واألخــوات الذين
وال ـل ــوات ــي ي ـنــاض ـلــون وي ـنــاض ـلــن م ــن أج ــل ال ـكــرامــة
ّ
والعدالة من مختلف أنحاء العالم .ونحن نتطلع إلى
تعزيز هذه العالقات وترسيخها كي نعمل معًا لبناء
حركة عاملية نحتاج إليها جميعنا.
(لـ ــاطـ ــاع ع ـل ــى امل ــزي ــد م ــن امل ـع ـل ــوم ــات ح ــول
«حـمـلــة ال ـف ـق ــراء» وال ـن ـضــال إلن ـه ــاء الـفـقــر في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة www.kairoscenter.org :و
)www.poorpeoplescampaign.org
* مـ ـن ـ ّـس ــق ب ــرن ــام ــج الـ ـحـ ـق ــوق واألدي ـ ـ ـ ـ ــان فــي
«مــركــز كــايــروس لــأديــان والـحـقــوق والـعــدالــة
االجتماعية»

خالل مسيرة في مدينة رالي ،عاصمة والية كاروالينا الشمالية
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ّ
الروسية
أسبوع االنتخابات

ملف

«بوتين الرابع» ...ال يحتاج إلى حملة انتــ
ال مفاجأة محتملة في انتخابات الرئاسة الروسية (األحد المقبل) ،فاحتمال الخطأ في التوقعات بشأن إعادة انتخاب
فالديمير بوتين لوالية رئاسية رابعة تبقى «صفرًا» .ثمة إجماع عام داخل روسيا وخارجها على تلك الحقيقة ،لتبقى نسبة
المشاركة الشعبية في هذا االستحقاق هي المنافس األوحد لـ«بوتين الرابع»
ّ
وسام متى
ّ
يــوم تسلم فالديمير بوتني مهمات
رئ ـيــس ال ــدول ــة ال ــروس ـي ــة ،م ــن سلفه
امل ــري ــض ب ــوري ــس ي ـل ـت ـس ــن ،عـشـيــة
ّ
األلفية الثالثة ،قلة قليلة ،ربما ،كانت
ُ
تدرك أن ذلك «الرجل الغامض» ،الذي
سـلــك مـسـيــرتــه الـسـيــاسـيــة الـطــويـلــة
إلـ ـ ـ ــى «ال ـ ـ ـكـ ـ ــرم ـ ـ ـلـ ـ ــن» ،مـ ـ ــن م ــؤس ـس ــة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة «ك ــا
جــي ب ــي» ،الـتــي خ ــدم فيها ضابطًا،
ومـ ــن ث ــم عـ ـم ــادة س ــان ــت بـطــرسـبــرغ
(لينينغراد) التي شغل فيها منصب
الرجل الثاني ،وبعدها رئاسة جهاز
األمن الفدرالي «أف أس بي» ،والحقًا
رئــاســة آخــر الحكومات اليلتسينية
امل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذبـ ـ ـ ــذبـ ـ ـ ــة ...هـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــن سـ ـيـ ـق ــود
روس ـيــا م ـجــددًا إل ــى صـ ــدارة املشهد
الجيوسياسي في العالم.
بعد سنوات قليلة على هــذا الحدث
ّ
«األل ـ ـ ـفـ ـ ــي» ،ع ــل ــق ج ـ ــون س ـي ـم ـســون،
وهــو أحــد الصحافيني البريطانيني
املخضرمني ،ممن عملوا في روسيا
ـة ،عـ ـل ــى م ـ ــا ج ــرى
ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات طـ ـ ُـوي ـ ـلـ ـ ّ
بالقول« :لو طلب مني في عام ،1999
أن أع ــد الئ ـحــة م ــن مـئــة لــأشـخــاص
األكثر رجحانًا لرئاسة روسيا ،فمن
امل ــؤك ــد أن فــاديـمـيــر بــوتــن ل ــم يكن
ليدرج عليها!».
أمـ ـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد  18ع ـ ــام ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـع ـه ــد
ّ
«الـ ـب ــوتـ ـيـ ـن ــي» ،فـ ـ ــإن أح ـ ـ ـدًا ال ي ـجــرؤ
على مـجـ ّـرد التفكير باحتمال ـ ـ ولو
ض ـئ ـي ــل ـ ـ ـ ع ـ ــدم انـ ـتـ ـخ ــاب فــادي ـم ـيــر
بــوتــن لــواليــة رئــاسـيــة راب ـعــة ،أو أن
ّ
يـشــكــك بــالـنـتـيـجــة املـحـســومــة سلفًا
الن ـت ـخــابــات ال ـثــامــن ع ـشــر م ــن آذار،
ُ
التي ستبقي «القيصر الجديد» في
الكرملني ،حتى عــام  ...2024أو ربما
لفترة أطول.
مــراكــز اسـتـطــاعــات ال ــرأي الــروسـيــة

نظرة الصراع بين «دكتاتورية»
بوتين و«ديموقراطية»
نافالني ،ساذجة وخبيثة
نفسها ،ال تعاني مــن املعضلة التي
واجهتها نظيراتها في أوروبا ،حني
أخ ـف ـقــت ال ـك ـث ـيــر م ــن تــوق ـعــات ـهــا في
الجوالت االنتخابية الرئاسية خالل
ّ
ال ـع ـقــديــن امل ــاض ـي ــن ،فـكــلـهــا ُيـجـمــع،
الـ ـي ــوم ،ع ـلــى أن نـتـيـجــة الـتـصــويــت
س ـت ـك ــون فـ ـ ــوزًا س ــاح ـق ــا ل ـفــادي ـم ـيــر
بــوتــن فــي االسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي،
بغالبية تــدور حــول الرقم السحري:
 70في املئة.
كــل ذل ــك ،يجعل بــوتــن واث ــق الـكــام،
وه ــو ي ـعــرض ،أم ــام ال ـنــواب ال ــروس،
فــي خـطــابــه الـسـنــوي أم ــام الـبــرملــان،
ف ـ ــي م ـط ـل ــع آذار ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،خـطـطــه
ال ـع ـشــريــة ،ال ـتــي ت ـت ـجــاوز ال ـس ـنــوات
الست من الوالية الرئاسية الرابعة،
َّ
وإن غلف األمر بعبارات من قبيل إن
مشروع املضي نحو املستقبل يجب
أن يتحقق ّ
«أيــا كــان الرئيس املقبل»
لروسيا.
ح ـت ــى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
التي يتخذها الرئيس الــروســي في
السياسة الخارجية تجعل رصيده
يـ ــرت ـ ـفـ ــع ،ب ـ ـعـ ــد ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ط ـف ـي ــف،
غــال ـب ــا م ــا ي ـع ــود إج ـ ـ ـ ــراءات داخ ـل ـيــة
ُ
غـيــر شـعـبـيــة ،بــاتــت تــرب ــط مـبــاشــرة
بــاألداء الحكومي أكثر من ارتباطها

ب ــالـ ــ«غ ــاس ــودار» ،أي رأس ال ــدول ــة،
وفـقــا لــأدبـيــات القيصرية القديمة
املستعادة.
ّ
على سبيل املثال ،فإن شعبية بوتني،
فـ ــي اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ـ ــرأي ،ارت ـف ـع ــت
مــن نحو  30فــي املـئــة فــي مطلع عام
 ،1999إلى ما يزيد على  80في املئة
ب ـع ــد ح ـ ــرب ال ـش ـي ـش ــان ال ـث ــان ـي ــة ،ثــم
تــراج ـعــت إل ــى م ــا دون  70ف ــي املـئــة،
خ ــال مــرح ـلــة الـ ـث ــورات امل ـل ـ ّـون ــة في
الجمهوريات السوفياتية السابقة،
لتعاود االرتـفــاع إلــى ما دون  90في
املئة بقليل ،بعد الحرب مع جورجيا،
ومـ ــن ث ــم ت ـت ــراج ــع إلـ ــى ن ـحــو  60في
املئة ،على خلفية األزمة االقتصادية،
ّ
لتحلق مـجــددًا إلــى مــا يـقــرب مــن 90
فــي املئة بعد اسـتـعــادة شبه جزيرة
القرم والحملة العسكرية في سوريا.
وفي العموم ،يكفي الرئيس الروسي
أن ي ـ ـ ــزور م ـص ـن ـعــا هـ ـن ــا ،وم ــدرس ــة
هناك ،أو أن يعقد مؤتمرًا صحافيًا
ّ
يضمنه ع ـبــارات الـتـحـ ّـدي للواليات
امل ـت ـح ــدة ،أو أن يـلـقــي خ ـطــابــا أم ــام
«الجمعية االتحادية» يعرض خالله
أحدث منظومات األسلحة الروسية،
ليرتفع مــؤشــر التأييد الشعبي له،
بشكل مباشر.
كل ما سبق ،يجعل الحاجة منتفية،
بــالـنـسـبــة إلـ ــى ب ــوت ــن ،إلـ ــى حـمــات
ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ضـ ـخـ ـم ــة السـ ـتـ ـحـ ـق ــاق
معروف النتائج مسبقًا.
ال يـ ـعـ ــود ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى «دك ـ ـتـ ــاتـ ــوريـ ــة»
بـ ـعـ ـب ــاءة عـ ـص ــري ــة ،ي ـ ـحـ ــاول ال ـغ ــرب
إلـصــاقـهــا بـسـ ّـيــد الـكــرمـلــن ،وال هي
تـكـتـيـكــات ع ـلــى ال ـطــري ـقــة امل ـصــريــة،
تـجـعــل الــرئ ـيــس ال يــرغــب س ــوى في
م ـن ــاف ـس ــة ن ـف ـس ــه فـ ــي اس ـت ـح ـق ــاق ــات
انـتـخــابـيــة ،تـقـتــرب م ــن اسـتـفـتــاءات
الـ« »%99العربية املعروفة.
ّ
ول ـ ـ ـعـ ـ ــل خـ ـص ــوصـ ـي ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ال ــروسـ ـي ــة ت ـن ـب ـثــق مـ ــن خ ـصــوص ـيــة
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا فــي
روسـ ـ ـي ـ ــا ،ع ـل ــى ن ـح ــو يـ ـتـ ـج ــاوز تـلــك
ال ـ ـصـ ــورة ال ـن ـم ـط ـيــة الـ ـت ــي رسـمـتـهــا
«ب ــروب ــاغ ـن ــدا» ال ـح ــرب ال ـ ـبـ ــاردة ،عن
تلك األيــدي املرفوعة في اجتماعات
«اللجنة املــركــزيــة» ملبايعة «الرفيق
األمني العام» ،ولسيل التهنئات التي
تبدأ من قيادات أعلى هــرم «القيادة
ال ـس ــوف ـي ــات ـي ــة» ...إلـ ــى أص ـغ ــر ال ـفــرق
الشبابية الحزبية في األقاليم.
ّ
ب ـ ــذل ـ ــك ،يـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول إن املـ ـع ــرك ــة
االنتخابية الفعلية لفالديمير بوتني،
تبدو مغايرة للمعارك االستعراضية
امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـغ ـ ــرب ،ح ـ ــن يـبـلــغ
االس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ذورت ـ ـ ـ ــه،
عـشـيــة االس ـت ـح ـقــاقــات االنـتـخــابـيــة،
ف ـي ـس ـعــى ه ـ ــذا املـ ــرشـ ــح أو ذاك إل ــى
فعل املستحيل للحصول على نقطة
أو اث ـن ـتــن ف ــي اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي،
والحقًا في صناديق التصويت.
في الحالة الروسيةُ ،ت َ
قارب الحمالت
ً
االنتخابية ،شكال ومضمونًا وزمنًا،
بشكل مختلف .وفي الحالة البوتينية
ب ـ ــال ـ ــذات ،تـ ـق ــاس ال ـح ـم ـل ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة
ب ــاألرق ــام االق ـت ـصــاديــة ،واإلح ـص ــاءات
الديموغرافية ،و«بــاروم ـتــر» الشعور
بالفخر الوطني ،وكلها عوامل ّ
تغيب
املنافسة الـجـ ّ
ـديــة ،طــاملــا أن املنافسني
ّ
املـفـتــرضــن «غ ـيــر ج ــدي ــن» ،ف ــي طــرح
برامج ،تقنع الناخبني الــروس بخيار
مختلف عن «البديل البوتيني» لحقبة
التسعينيات السوداء!
ُ
انطالقًا من ذلــك ،تصبح من السذاجة

ّ
ترأس آخر الحكومات اليلتسينية ،وقاد روسيا الحقًا نحو صدارة المشهد الجيوسياسي (ألكسي دروزينين)

المنافس األول للرئيس الروسي هو نسبة المشاركة (أ ف ب)

مقاربة االنتخابات الروسية باملنظور
ال ـغ ــرب ــي ،الـ ــذي غــال ـبــا م ــا يـسـعــى إلــى
تصوير الحراك السياسي في روسيا
صراعًا حادًا بني «دكتاتورية» زعيمها
فالديمير بوتني ،وبني «ديموقراطية»
ثائرها اليكسي نافالني.
هـ ــذه ال ـن ـظ ــرة ال ـس ــاذج ــة والـخـبـيـثــة
في آن ،لم يكن انكشافها في حاجة
س ــوى إل ــى مــواجـهــة انـتـخــابـيــة غير
رس ـم ـيــة ،دارت رح ــاه ــا ،ق ـبــل أرب ـعــة
أش ـهــر م ــن ان ـت ـخــابــات ال ـثــامــن عشر
م ــن آذار ف ــي إح ـ ــدى ق ــاع ــات «مــركــز

التجارة العاملي» في موسكو ،حني
اق ـت ـح ـمــت ن ـج ـمــة ت ـل ـفــزيــون ال ــواق ــع،
واملذيعة الشهيرة في قناة «دوشت»
كسينيا سابتشاك ،املؤتمر السنوي
لبوتني ،ونصبت لنفسها فخًا ،بأن
سألت الرئيس البارع في استخدام
«ك ـ ــات ـ ــال ـ ــوغ ـ ــات» ج ـ ـهـ ــاز «ك ـ ـ ــي جــي
ب ــي» ،ووري ـثــه جـهــاز «أف اس بــي»،
فــي امل ـن ــازالت الـسـيــاسـيــة الــداخـلـيــة
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ع ــن «الـ ـقـ ـي ــود» ال ـتــي
تـفــرضـهــا أج ـه ــزة ال ــدول ــة الــروس ـيــة
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــن لـ ـ ـعـ ـ ــدم خـ ــوض

املنافسة االنتخابية.
املذيعة «النجمة» ،التي فاجأت الرأي
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــروس ـ ــي فـ ّــي تـ ـش ــري ــن األول
املاضي ،بإعالن ترشحها النتخابات
ال ــرئ ــاس ــة ،ت ـل ـقــت ال ـض ــرب ــة ال ـقــاض ـيــة،
حــن ّ
رد عـلـيـهــا بــوتــن بــال ـقــول« :لـقــد
ّ
ـرت شعار (ضــد الجميع) عنوانًا
اخـتـ ِ
لحملتك االنتخابية ...هل هذه طريقة
ّ
ب ــن ـ ّـاءة؟!» ،فــي إش ــارة إل ــى ع ــدم جـ ّـديــة
امل ــرشـ ـح ــن املـ ـع ــارض ــن ،واف ـت ـق ــاده ــم
للثقة فــي صـفــوف الـنــاخـبــن ال ــروس،
ّ
يصوب على النقطة الجوهرية
قبل أن
ف ــي س ــؤال ـه ــا ،وامل ــرت ـب ـط ــة بــامل ـعــارض
الـبــارز الكسي نافالني ،ال ــذي تتخذه
امل ـعــارضــة املــوال ـيــة لـلـغــرب رمـ ـزًا لـهــا،
جـعــل بـعــض وســائــل اإلع ــام الغربية
تـشـ ّـبـهــه بــ«لـيـنــن» فــي سعيه للثورة
ع ـلــى «الـ ـقـ ـيـ ـص ــر»(!) ،إذ وص ـف ــه بــأنــه
«ال ـن ـس ـخ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة» مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــورج ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق مـ ـيـ ـخ ــائـ ـي ــل
ساكاشفيلي.
تلك املـنــازلــة الكالمية ،تـكــاد تختصر
املشهد االنتخابي الروسي الحالي:
ث ـم ــة «رئـ ـي ــس قـ ـ ــوي» ل ــدي ــه م ــا يـكـفــي
م ــن امل ـق ـ ّـوم ــات ال ـت ــي تـجـعـلــه «الــزع ـيــم
امل ـ ـح ـ ـبـ ــوب» ،ب ـ ـصـ ــورة أكـ ـث ــر ع ـصــريــة
للتعبير الشهير فــي «الـبــروبــاغـنــدا»
السوفياتية ،و«القيصر الجديد» وفق
تـعـبـيــر ال ـص ـحــافــة ال ـغــرب ـيــة ،بـ ــدءًا من
«الـكــاريــزمــا» الشخصية ،التي ُيجمع
عليها مناصروه وخصومه على ّ
حد
سـ ـ ــواء ،مـ ـ ــرورًا ب ــال ـق ــدرة ع ـلــى دغــدغــة
املشاعر القومية للروس ،بعدما أعاد
لـهــم مكانتهم الــرفـيـعــة بــن الـشـعــوب،
ً
وص ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى رؤي ـ ـ ـ ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
مدعومة باألرقام واملعطيات ...واألهم
مما سبق شبكة مصالح واسعة ضمن
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ّ
الروسية
أسبوع االنتخابات

ـخابية

حماسة ...بدرجة صقيع سيبيريا
عن
أيام قليلة تفصل روسيا ّ
االنتخابات الرئاسية ،في ظل
إدراك الجميع حتمية فوز
فالديمير بوتين بوالية رئاسية
جديدة .وفيما االنتخابات ال
تلقى اهتمامًا واسعًا لدى
الروس ويتعاملون معها
ببرودة تشبه صقيع سيبيريا،
خرج بوتين بخطاب «تأسيسي»
قلب المعادلة ّ
وتسيد المشهد
موسكو ــ عبد الرحيم عاصي

ال ـن ـخ ــب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،واالق ـت ـص ــادي ــة،
واالجتماعية ،والدينية.
ّ
وفي املقابل ،فإن االنتخابات الرئاسية
ّ
الـ ـح ــالـ ـي ــة ت ـ ـت ـ ــوزع بـ ــن «م ـن ــاف ـس ــن»
ي ـق ـت ـصــر خ ــوض ـه ــم االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات مــن
بــاب «إثـبــات الــوجــود» فحسب ،ســواء
أقـ ـ ـ ـ ـ ّـروا بـ ـه ــذه ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ك ـم ــا فـعـلــت
كـسـيـنـيــا ســاب ـت ـشــاك ورج ـ ــل األع ـم ــال
ّ
ب ــوري ــس ت ـي ـتــوف ،أو غــلـفــوهــا بـمـبــدأ
الـعـمــل الـسـيــاســي الـتــراكـمــي ،كـمــا هي
ال ـح ــال م ــع «الــرف ـيــق املـلـيــونـيــر» بــافــل
غرودينني ،الذي يخوض االنتخابات
ب ــاس ــم «ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي لــروس ـيــا
االتحادية» عوضًا عن مرشحه الدائم
غـ ـيـ ـن ــادي زي ـ ــوغ ـ ــان ـ ــوف ،أو ال ـق ــوم ــي
امل ـح ــاف ــظ فــادي ـم ـيــر جـيــريـنــوفـسـكــي،
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـخـ ــوض سـ ـ ـ ــادس ان ـت ـخ ــاب ــات
رئاسية على رأس «الحزب الليبرالي
الديموقراطي الروسي» ،أو الليبرالي
غريغوري يافلينسكي ،مؤسس حزب
«يــابـلــوكــو» (الـتـفــاحــة) ال ــذي يخوض
ثـ ــالـ ــث مـ ـع ــارك ــه االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة؛ وب ــن
«هــام ـش ـيــن» يـبـحـثــون ع ــن م ـكــان في
الحياة السياسية من بوابة املعارضة،
أم ـ ـثـ ــال الـ ـق ــوم ــي س ـي ــرغ ــي ب ــاب ــوري ــن،
وال ـ ـش ـ ـي ـ ــوع ـ ــي «املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــق» م ـك ـس ـي ــم
سورايكني.
بذلك ،يصبح املنافس األول لفالديمير
بوتني هو نسبة املشاركة ،وهــو واقع
ي ـع ـك ـســه ،ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ال ـع ــدد
القليل لالفتات االنتخابية التي تحمل
ص ــورة الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ،م ــع شـعــار
«رئـ ـي ــس ق ـ ــوي ل ـب ـلــد قـ ـ ـ ــوي» ،م ـقــارنــة
بــالـعــدد الـهــائــل لــافـتــات الـتــي تحمل
تــوقـيـ ّـع الـلـجـنــة الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات،
واملحفزة للناخبني على االقتراع تحت
شعار «بلدنا ...رئيسنا ...خيارنا».

ي ـج ـهــد ال ــرج ــل ال ـخ ـم ـس ـي ـنــي ف ــي ت ــوزي ــع امل ـن ـش ــورات
االنـتـخــابـيــة ألح ــد املــرشـحــن الــرئــاس ـيــن ،وس ــط عــدم
مـبــاالة الكثيرين مــن امل ــارة .اهـتـمــام البعض ليس من
باب الرغبة بمعرفة ما تحتويه املنشورات ،بقدر ما هي
مساعدة الرجل الذي يتقاضى أجرًا لـ«التخلص» مما
بني يديه ،وحاويات النفايات القريبة من مدخل محطة
املترو شاهد على ذلك.
بالقرب من الرجل ،الئحة إعالنية للمرشح الشيوعي،
بــافــل غ ــرودي ـن ــن ،ي ـشــرح فـيـهــا بـعـضــا م ــن بــرنــامـجــه
االنتخابي ،هي األخرى ال تلقى اهتمامًا من املارة الذين
يعبرونها بسرعة هربًا من «جليد» موسكو هذه األيام.
برودة الطقس القارس انسحبت أيضًا على االنتخابات
الرئاسية .ومع التسليم بفوز الرئيس فالديمير بوتني
بوالية رئاسية رابعة في روسيا الحديثة ،ال يتعامل
الكثيرون هنا مع االنتخابات على أنها أمــر في غاية
األه ـم ـي ــة ،ب ــل إج ـ ـ ـ ٌ
ـراء «ش ـك ـل ـ ٌـي» اخ ـت ـلــف ع ــن الـحـقـبــة
الشيوعية ب ــاإلخ ــراج فـقــط ،حـيــث أصـبــح هـنــاك الـيــوم
مرشحون يتنافسون على رئــاســة الـبــادً ،فيما كان
األمــر فــي زمــن االتـحــاد السوفياتي «مـبــايـعــة» ملرشح
الحزب الشيوعي الوحيد.
هذه األجواء ترافقت أيضًا مع بدء املناظرات التلفزيونية
التي انطلقت بني املرشحني على القنوات التلفزيونية.
املـنــاظــرات الـتــي فـقــدت بعضًا مــن أهميتها بعد قــرار
الرئيس فالديمير بوتني التغيب عنها ،لم تسجل أي
حدث فارق ،باستثناء الحادث الذي حصل بني املرشحة
كسينيا سوبتشاك ،ومنافسها رئيس الحزب الليبرالي
الديموقراطي ،فالديمير جيرينوفسكي ،بعدما رشقته
باملاء ،إثر وصفه لها بـ«الحمقاء» ،مضيفًا« :ليس من
الضروري جلب الفتيات من السوق إلى هنا».
رتــابــة املشهد وبــرودتــه ،كسرهما الرئيس فالديمير
بوتني بخطابه األخير أمــام الجمعية االتحاديةّ ،
وغير
البوصلة تمامًا وأعطى رونقًا للمشهد الباهت والبارد.
«رئيس قوي لبلد قوي»
يمكن الـقــول إن الــرئـيــس فالديمير بــوتــن تعامل مع
انتخابات  2018بعامل التشويق مع الروس .فهو عمد
إلى جعل مسألة ترشحه من عدمها قبل أشهر محط
اهتمام واسع ،وحتى أسلوب اإلعالن عن الترشح كان
فيه «حنكة دعائية».
ً
وج ـعــل بــوتــن م ــن إعـ ــان ال ـتــرشــح مـنــاسـبــة لتوجيه
رسائل داخلية ،فهو اختار فعالية «منتدى املتطوعني
الروس» في موسكو ،لتوجيه رسالة لفئة الشباب ،بأنه
سيكون مرشحهم لقيادة البالد نحو املستقبل إذا هم
اختاروا ذلك ،في رسالة بأنه محط ثقة الشباب .وفيما
كــان الجميع يتوقع إع ــان ترشحه مــن هــذه املنصة،
فاجأ الجميع بإعالن ذلــك في اليوم نفسه من مدينة
نيجني نوفغورود ،في كلمة أمام عمال مصنع «غاز»
للسيارات.
التشويق في إعالن الترشح انسحب أيضًا على حملته
االنتخابية التي يخوضها بشعار «رئـيــس قــوي لبلد

قــوي» مع صــورة رصينة له وخلفها خريطة روسيا.
ف ـبــوتــن ق ــرر خ ــوض االس ـت ـح ـقــاق م ــن دون اإلع ــان
عــن برنامج انتخابي ،إضــافــة إلــى مقاطعة املناظرات
االنتخابية ،ورفض استخدام فترة الظهور التلفزيوني
املسموح بها لكل املرشحني.
إال أن ب ــوت ــن اس ـت ـعــاض ع ــن ذلـ ــك ،بــال ـظ ـهــور الـعـلـنــي
وتطويع الـصــورة لخدمة الـتــرويــج لــه ،وتبقى الصورة
األك ـث ــر رس ــوخ ــا ت ـلــك ال ـت ــي يـظـهــر فـيـهــا وه ــو يسبح
فــي مـيــاه مـجـلــدة فــي عـيــد الـغـطــاس األرثــوذك ـســي في
مدينة تــوال .كذلك عمد إلــى تكثيف نشاطاته القريبة
م ــن ال ـن ــاس .ف ـس ــواء ف ــي مـصـنــع مـهـجــور ف ــي منطقة
روستوف أو دون في الجنوب ،أو في اجتماع مع علماء
في نوفوسيبيرسك في سيبيريا ،أو خالل االحتفال
بالنصر السوفياتي على أملانيا النازية في فولغوغراد،
كـثــف بــوتــن إط ــاالت ــه وح ــرص عـلــى ع ــدم إط ــاق أي
وع ــود ،وع ــدم الـغــرق فــي التجمعات ،أو عقد الـلـقــاءات
االنتخابية.
وأظهر استطالع للرأي أعـ ّـده املركز «الروسي لدراسة
اآلراء االجتماعية» ،أن  %42من املواطنني الــروس في
مختلف أنحاء البالد شاهدوا حملة بوتني االنتخابية
(ضمن الدعايات االنتخابية لجميع املرشحني والتي
انـطـلـقــت ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــونــات) ،وأن  %33م ــن نسبة
املشاهدين ّقوموا دعاية بوتني االنتخابية باإليجابية.
املحلل السياسي املوالي للكرملني ،نيكوالي كامليكوف،
يعتبر أن حملة بوتني ناجحة و«متحضرة» ،وأضاف
األستاذ في جامعة «رانيبا» أن الرئيس يقوم بـ«عمل

الرئاسية
االنتخابات
ُ
ُّ
المقبلة تعد «األهم
في روسيا»

حـقـيـقــي وم ـل ـمــوس يـظـهــر نـتــائــج أف ـضــل مــن الـظـهــور
الـشـعـبــوي الـ ــذي ي ـهــدف ال ــى ال ـف ــوز بـنـقـطــة واح ـ ــدة أو
ن ـق ـط ـتــن» .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،يـ ــرى ال ـص ـحــافــي ف ــي مــوقــع
«ريبابليك» الروسي ،أوليغ كاتشني ،أن بوتني «ال يرغب
حقيقة في القيام بأي شيء ،وهذه هي العبرة الرئيسة
من هذه االنتخابات».
بــدوره ،يلفت املحلل السياسي في مركز «كارنيغي»،
أنــدري كولسنيكوف ،إلــى ّأن بوتني «ال يخوض حملة
ّ
انتخابية ،إنه يؤدي مهماته الرئاسية ،وهذا ما تقتصر
عليه حملته» .ويعتبر ّأن غـيــاب البرنامج االنتخابي
لدى بوتني ُي ُّ
عد «أمرًا مقلقًا جدًا ،وينم عن استخفاف
بالناس».
تشويق بوتني استمر مع توقيته لخطابه السنوي أمام
الجمعية االتحادية الذي جاء قبل أيام من االنتخابات
على غير عــادتــه .الخطاب ،الــذي للمرة األول ــى ،استمر
لساعتني من الوقت وحدد فيه بوتني معالم سياسات
روس ـ ـيـ ــا ل ـل ـس ـن ــوات امل ـق ـب ـل ــة ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـص ـعــد
االقتصادية واالجتماعية والعسكرية (االخبار).
بــوتــن ع ــرف كـيــف «تــؤكــل الـكـتــف» ،فـهــو إضــافــة إلــى
الـبــرنــامــج االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي املـهــم ال ــذي قدمه
للسنوات الست املقبلة (وهي مدة والية الرئيس) ،لعب
على إثارة العصبية القومية للروس من خالل تقديمه
لألسطول العسكري الجديد واملتطور لروسيا «الذي
ال مثيل لــه» ،كما استخدم مصطلحات تثير حماسة
املواطن الروسي أعطت انطباعًا بأن «روسيا املستقبل
قوية وقادرة وال أحد يمكنه املس بها».
املحلل السياسي أندريه أونتيكوف ،يعتبر أن خطاب
بوتني كــان بمثابة برنامج انتخابي وجــاء كـ«صدمة
إي ـجــاب ـيــة» سيستغلها ج ـي ـدًا ف ــي حـشــد املــؤيــديــن له
وحتى في فئة املترددين الذين لم يحسموا رأيهم بعد.
ويضيف فــي حــديــث إلــى «األخ ـبــار»ّ ،أن الخطاب ُي ُّ
عد
«تأسيسيًا لــروسـيــا الـجــديــدة» ،مشيرًا إلــى أن بوتني
وجــه «خطابه إلــى الشعب الــروســي أيضًا وليس فقط

إلــى الـبــرملــان ،قــدم فيه برنامجه السياسي للسنوات
ّ
الست املقبلة ،وحدد فيه نياته حول تطوير االقتصاد
والسياسة والثقافة والقطاعني الصحي والتعليمي،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـع ـس ـكــري ...لــديــه خـطــة لـتـطــويــر الــدولــة
الــروسـيــة» .ويلفت إلــى أن بوتني واثــق مــن ف ــوزه ،لذلك
شدد كثيرًا على أن البرنامج املقدم هو للسنوات الست
املقبلة ،وهو واثــق من أنه «سيتمكن من الوصول إلى
األهداف التي حددها».
الروس يثقون ببوتين جدًا
يرى أونتيكوف أن بوتني ،على عكس ما تبثه الدعاية
الـغــربـيــة ،محط ثقة الشعب الــروســي «ال ــذي يــرى فيه
الشخص الوحيد القادر على قيادة البالد نحو متسقبل
أف ـض ــل ،وال ــوح ـي ــد ال ـق ــادر ع ـلــى مــواج ـهــة الـصـعــوبــات
والتحديات التي تواجه روسيا».
ويشدد على أن االنتخابات الرئاسية املقبلة ُت ُّ
عد «األهم
في روسـيــا» ،ويضيف أن «الشعب الــروســي يــدرك أن
البالد تواجه تحديات على املستويات الداخلية ،حيث
ال ـف ـســاد املـسـتـشــري والـ ــذي يـحـتــاج إل ــى اسـتـئـصــال،
واالقـتـصــاد ال ــذي يحتاج إلــى خطط ّ
عملية لتطويره،
خطوات واضحة وبناءة لتطوير روسيا ...إضافة إلى
الـخــارج ،حيث هناك التصعيد بــن روسـيــا والــواليــات
املتحدة ،والعقوبات الغربية واألميركية».
نسبة االقتراع ...التحدي الوحيد
خ ـط ــاب ب ــوت ــن ال ـ ــذي أع ـ ــاد ب ـعــض ال ـح ـيــويــة لـلـنـقــاش
الـسـيــاســي ف ــي خـضــم االن ـت ـخــابــات ،سـيـشـكــل عــامــل
دعاية جيدة يساهم في تحفيز الناخبني للتوجه إلى
مراكز االقتراع .هذه النقطة تحديدًا ،أي إحجام الناخبني
عن التوجه إلى مراكز االقتراع يوم  18آذار ،من عدمه،
شـكـلــت م ــادة أســاسـيــة لـلـحــديــث تـحــديـدًا بــن أوس ــاط
ً
جاهدة اإليحاء ّ
بأن
املعارضة «الليبرالية» التي تحاول
االنتخابات ستشهد مقاطعة واسعة ،وبــأن الكرملني
عمل على إيجاد مرشحني يقعون تحت جناحه إلكمال
مــا يعتبرونه «مسرحية االنـتـخــابــات» ،وهــو مــا القته
بعض وسائل اإلعالم األجنبية في بث أنباء مشابهة،
بهدف واضــح ورســالــة ّ
جلية بــأن «االنتخابات مجرد
ديكور».
الـلـجـنــة االن ـت ـخــاب ـيــة ع ـم ــدت إل ــى ح ــث ال ـنــاخ ـبــن على
التوجه إلى صناديق االقتراع عبر دعاية مكثفة تحت
شعار «بلدنا ،رئيسنا ،خـيــارنــا» .املـخــاوف مــن تدني
نسبة املقترعني ومقاطعة الناخبني بــددهــا استطالع
للرأي أجــراه «مركز دراس ــات الــرأي الـعــام»ّ .
وتبي في
االستطالع أن نحو  %70مــن الناخبني سيشاركون
في االقـتــراع يــوم االنتخابات ،وهــذا ما يعتبر ارتفاعًا
ملحوظًا بعدما كانت استطالعات الرأي تقول إن أقل
من  %50من الــروس أبــدوا عــدم اهتمام باالنتخابات
قبل نحو شهرين من موعدها.
البعض اتهم املركز ببث هذه النتائج بطلب من الكرملني
للتأكيد عـلــى أن االنـتـخــابــات سـتـكــون مـحــط اهتمام
كبير ،كذلك شككت بعض مراكز الدراسات املستقلة
ب ــاألرق ــام ،وق ــال ــت إن نـتــائــج اسـتـطــاعــاتـهــا بـ ّـيـنــت أن
أرقــامــا مـغــايــرة لجهة نـســب اإلق ـبــال والـفـئــات الـتــي لم
تحدد موقفها بعد .إال أن املشترك بني مراكز االقتراع
كــانــت نـتــائــج االسـتـطــاعــات املـتـقــاربــة واملـتـطــابـقــة في
بعض األحيان للنسب التي سيحصل عليها الرئيس
فالديمير بوتني والتي بلغت نحو .%69
ّ
أما مرشح الحزب الشيوعي ،بافل غرودينني ،فحل في
املرتبة الثانية بنسبة بلغت نحو  ،%7تــاه فالديمير
جـيــريـنــوفـسـكــي م ـتــأخ ـرًا عـنــه بـنـقـطــة واح ـ ــدة ،بينما
حصل املرشحون اآلخرون على أقل من واحد في املئة
لكل منهم.
امل ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي ،أن ــدري ــه أون ـت ـي ـكــوف ،ي ــرى أن من
الـصـعــب الـتـكـهــن بــالـنـسـبــة املـتــوقـعــة لـلـمـشــاركــن في
االق ـت ــراع ،ويــرجــح أن تصل النسبة إلــى  %50بأعلى
تقدير ،إال أنه يضيف أن خطاب بوتني قد يغير املشهد
تـمــامــا .أونـتـيـكــوف يـقــول فــي تصريح ل ــ«األخ ـبــار» ّإن
بــوتــن سيسجل انـتـصــارًا كـبـيـرًا ،بنسبة أص ــوات قد
تصل بني  %70إلى  ،%80عازيًا السبب في ذلك إلى
آمال الشعب الروسي بـ«مخلصه».
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سوريا دفعت واشنطن بمشروع قــرار جديد
في مجلس األمن ،لفرض هدنة في دمشق
وغوطتها الشرقية ،مع سابق المعرفة بأنه
لن يحظى بقبول روسيّ ،
مهددة ّ
بتحرك منفرد
في حال «فشل المجلس» .وبالتوازي ،دخلت
قــوات الجيش الــســوري إلــى عــدة بلدات في
محيط منطقة عفرين ،في خطوة من شأنها
أن ّ
تحد من ّ
توسع العمليات التركية شرقًا،
وتترك هامش أمان أوسع حول بعض المناطق
الرئيسة في ريف حلب ،بعدما تواصل تهاوي
جبهة عفرين أمام الغزو التركي

واشنطن تقود تصعيدًا جديدًا ...من بوابة الغوطة

الجيش يصل إلى منغ:
عفرين تتهاوى أمام
الغزو التركي
ّ
يــت ـجــه امل ـش ـهــد الـ ـس ــوري ن ـحــو مــزيــد
م ــن ال ـت ـع ـق ـيــد والـ ـتـ ـش ــاب ــك ،ف ــي ض ــوء
ال ـت ـطــورات الـتــي أفــرزت ـهــا التغييرات
امل ـي ــدان ـي ــة امل ـه ـم ــة ف ــي غ ــوط ــة دم ـشــق
الشرقية ،وذلــك في وقت تتسارع فيه
أح ــداث الشمال ،مــع االنهيار السريع
لــدفــاعــات «وح ـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب»
ال ـك ــردي ــة ف ــي ع ـفــريــن ،ودفـ ــع الـجـيــش
لقواته إلــى املناطق املتاخمة ملنطقة
عفرين من الشرق ،بهدف تأمني طوق
حماية ملناطق سيطرته في ريف حلب
ال ـش ـمــالــي ،ف ــي وج ــه قـ ــوات االح ـت ــال
الـ ـت ــرك ــي .وم ـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـع ـم ـل ـيــات
للجيش السوري في الجيب الجنوبي
املحاصر من بلدات الغوطة ،وتواصل
املفاوضات املتعددة في مسار مــواز،
دف ـعــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
م ـجــددًا بـ ــأوراق ضغطها فــي مجلس
األم ــن ،عبر طــرح مـشــروع ق ــرار جديد
مـعـنــي ب ــإق ــرار «ه ــدن ــة م ـب ــاش ــرة» في
مــدي ـنــة دم ـش ــق وغــوط ـت ـهــا الـشــرقـيــة،
ّ
ّ
بتحرك منفرد في حال «فشل»
ملوحة
مجلس األمن .القرار األميركي الجديد،

في صيغته الحالية ،ال يراعي ّأيًا من
امل ـق ــارب ــات ال ــروس ـي ــة ال ـتــي تــوضـحــت
ّ
املطولة التي سبقت
خــال النقاشات
التوافق على قرار الهدنة « .»2401ومن
ّ
ال ـج ـلـ ّـي أن واش ـن ـطــن خ ــطــت م ـشــروع
القرار ،وهي على معرفة تامة برفض
موسكو املسبق له ،خاصة أنه يفتقد
ب ـن ـدًا يـسـتـثـنــي ت ـن ـظ ـي ـمــات «داع ـ ــش»
و«القاعدة» و«جبهة النصرة» من أي
هدنة مفترضة .وكما سعت الواليات
املتحدة وحلفاؤها إلحـبــاط عمليات
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ال ـغ ــوط ــة قـبــل
ان ـط ــاق ـه ــا ،س ـ ــوف ي ـت ـيــح إق ـ ـ ــرار ه ــذا
املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـج ــدي ــد ت ـث ـب ـي ــت خ ـط ــوط
ال ـس ـي ـط ــرة ،وت ـخ ـف ـيــف ال ـض ـغ ــط عـلــى
الفصائل املسلحة هناك ،وخاصة ما
ّ
سببته مطالبات بعض أهالي البلدات
بانسحاب املسلحني وتجنيب املنطقة
ً
عمال عسكريًا مدمرًا ،إذ وصل التوتر
ب ــن ال ـف ـصــائــل واأله ــال ــي املنتفضني
إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد وقـ ـ ــوع ض ـح ــاي ــا أمـ ـ ــس ،إث ــر
إطـ ــاق ن ــار اس ـت ـهــدف مـحـتـجــن ضد
وجــود املسلحني ،فــي بلدة كفربطنا،

نازحون من مدينة عفرين أمس (أ ف ب)

ح ــن ك ــان ــوا يــرف ـعــون الـعـلــم ال ـســوري
ويطالبون بدخول الجيش.
املندوبة األميركية إلى مجلس األمن
ن ـي ـكــي ه ــاي ـل ــي ،وخ ـ ــال إع ــان ـه ــا عن
ّ
توجه بالدها أمــس ،هاجمت روسيا
التزامها بما تم التوافق عليه»
«لعدم ّ
ق ـبــل ت ـبــنــي الـ ـق ــرار « ،»2401بـعــدمــا
«وض ـ ـعـ ــت ش ـ ــروط ـ ــا» لـ ــوقـ ــف إطـ ــاق
ّ
النار .وشككت في «قدرة روسيا على
التأثير في نظام األسد لوقف التدمير
امل ـ ــروع ...ولــوقــف اسـتـخــدام األسلحة
الكيميائية» .وتساءلت هايلي« :هل
ان ـق ـلــب ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــا ،وبــاتــت
روس ـ ـيـ ــا اآلن أداة بـ ـي ــد األس ـ ـ ـ ــد؟ أو
أس ــوأ مــن ذل ــك ،بـيــد إيـ ـ ــران؟» .وقــالــت
إن بــادهــا ،خــال املـفــاوضــات ،أبلغت
ج ـم ـيــع األطـ ـ ـ ــراف ب ـ ـضـ ــرورة ال ـت ـحــرك
«إذا ل ــم ي ـتــم االل ـ ـتـ ــزام ب ــوق ــف إط ــاق
ال ـنــار ...وواف ــق أعـضــاء مجلس األمــن
على ذلــك» ،مضيفة أن املشروع الذي
قدمته بالدها «ال يحتوي على ثغرات
مكافحة اإلرهاب ...ويركز على مدينة
دمـ ـش ــق والـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة» ف ـقــط.

ّ
وذك ـ ـ ــرت ب ـت ـحــرك ب ــاده ــا الـعـسـكــري
عقب «فشل مجلس األمن» بعد هجوم
خــان شيخون ،مؤكدة أنها مستعدة
للتحرك مجددًا.
ال ــاف ــت ف ــي الـ ـتـ ـه ــدي ــدات األم ـي ــرك ـيــة
هــذه امل ــرة أنـهــا تــرافـقــت مــع تحركات
عسكرية مهمة على األرض ،وخاصة
ف ــي أريـ ـ ــاف درعـ ـ ــا ،امل ـن ـضــويــة ضمن
اتـ ـف ــاق «ت ـخ ـف ـيــض ال ـت ـص ـع ـيــد» ال ــذي

أعلنت أنقرة أنها
ّ
توصلت إلى
«تفاهمات» مع
واشنطن بشأن منبج

ت ـعـ ّـد واش ـن ـطــن أح ــد ضــامـنـيــه .فمنذ
أي ـ ـ ــام ،ت ـت ـح ــدث األوسـ ـ ـ ــاط امل ـع ــارض ــة
ف ــي ال ـج ـنــوب ع ــن ق ــرب إطـ ــاق «عـمــل
عسكري» ضــد الجيش ال ـســوري ،في
عــدد مــن امل ـحــاور ،أبــرزهــا فــي محيط
الطريق الــدولــي دمشق ـ درعــا ،حيث
بـ ـ ــرزت بـ ـل ــدة إزرع ك ــأح ــد أبـ ـ ــرز تـلــك
ّ
األهــداف املفترضة للعمليات .ويذكر
ه ــذا التحشيد بـمــا ج ــرى مــن هجوم
«استباقي» على إدارة املركبات ،قبل
ان ـط ــاق عـمـلـيــات ال ـغــوطــة األخ ـي ــرة،
وبالهجمات التي أطلقتها «فصائل
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب» قـ ـب ــل م ـ ـحـ ــاولـ ــة ال ـج ـي ــش
الـ ـت ــوغ ــل وقـ ـط ــع ط ــري ــق ريـ ـ ــف درعـ ــا
ال ـغــربــي وامل ــدخ ــل ال ـشــرقــي للمدينة
(ح ــزي ــران  .)2017وت ــأت ــي حـســاسـيــة
التصعيد على هــذه الجبهة ،بسبب
دخول الطرف األميركي في «ضمان»
وقــف إط ــاق الـنــار فيها ،وهــو مــا قد
يفتح املجال أمام أي تصعيد محتمل
من واشنطن ضد القوات الحكومية.
وف ــي ت ـطــور م ـيــدانــي الف ــت ،استبقت
قـ ــوات الـجـيــش الـتـصـعـيــد الـعـسـكــري

السعودية

َ
فضيحة جديدة لـ«حملة الريتز» :المفرج عنهم ليسوا أحرارًا
في وقت تخوض فيه
السعودية حملة عالقات عامة
ومكلفة ،بهدف طمأنة
محمومة
ِ
المستثمرين األجانب إلى إمكانية مباشرة
أعمالهم ،يأتي الكشف عن إجراءات
مراقبة ال تزال تالحق َ
المفرج عنهم
من الـ«ريتز»ّ ،
ليوجه ضربة إلى الجهود
«التلميعية» للمملكة ،ويفاقم
الشكوك في نزاهة خطواتها
ل ـ ــم تـ ـك ــد ت ـ ـمـ ـ ّـر س ـ ــاع ـ ــات عـ ـل ــى إع ـ ــان
ال ـس ـعــوديــة تـشـكـيــل «دوائ ـ ــر مختصة
بمكافحة الفساد» لدى النيابة العامة،
َ
فــي مـحــاولــة مـتـجــددة إلضـفــاء سمتي
النزاهة واملصداقية على الحملة التي
أطلقها ولــي العهد محمد بــن سلمان
أوائل تشرين الثاني /نوفمبر املاضي،

حتى جــاء تقرير صحيفة «نـيــويــورك
ت ــايـ ـم ــز» بـ ـش ــأن ال ـت ـع ــذي ــب ال ـج ـس ــدي
وال ـن ـف ـســي ال ـ ــذي تـ ـع ـ ّـرض ل ــه معتقلو
الـ«ريتز كارلتون»ّ ،
ليثبت ما كــان دار
مورست على
الحديث عنه من ضغوط ِ
املعتقلني ،ويــرســم املــزيــد مــن عــامــات
االستفهام حول األهداف الحقيقية من
ـاعــف الشكوك
«حملة نــوفـمـبــر» ،ويـضـ ِ
في كون «مكافحة الفساد» باتت هدفًا
جــديــا ومستديمًا للحكم الـجــديــد في
السعودية.
وكشفت الصحيفة ،فــي تقرير نشرته
ُ
جوبوا
أمــس ،أن املعتقلني ،الــذيـ ّـن است ِ
بعد تغطية رؤوسهم ،تعرضوا ُلألذى
الـجـســدي ،مضيفة أن  17منهم نقلوا
إلــى املستشفى جــراء ذلــك .كما كشفت
أن مدير املكتب الخاص بأمير منطقة
الــريــاض الـســابــق ،تــركــي بــن عبد الله،
ال ـل ــواء عـلــي بــن عـبــد ال ـلــه اًلـقـحـطــانــي،
ناقلة عن شهود
توفي أثناء احتجازهِ ،
ـوح ـظــت عـلــى جـثـتــه آث ــار
قــولـهــم إن ــه لـ ِ
ُ
تـعــذيــب ،وإن ــه بــدا وك ــأن عنقه كـســرت.

وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـف ــة إل ـ ــى أن بـعــض
ُ
م ــن اح ــت ـج ــزوا ف ــي أح ــد أف ـخ ــر ف ـنــادق
ُ
الــريــاض حــرمــوا من الـنــوم ،متابعة أن
مورست
أقرباء املحتجزين وشركاءهم ِ
عليهم ضغوط لحملهم على التنازل
عــن أمـ ــوال طــائ ـلــة ،عـبــر الـتــوقـيــع على
ترتيبات مالية مع ممثلي السلطات.
ّ
وتـمــثــل تلك املـعـلــومــات ،الـتــي وصفها
مصدر حكومي سعودي بأنها «عارية
تمامًا عــن الـصـحــة» ،فضيحة جديدة
للسلطات ،التي حرصت ،منذ بدء توالي
األنباء عن عمليات تعذيب تدور خلف
«قضبان الريتز» ،على اتخاذ خطوات
«تلميعية» للحملة ،بهدف إبعادها عن
الشبهات .وبرز من بني تلك الخطوات،
خصوصًا ،إدخال وسائل إعالم غربية
إلى داخل الفندق ،والسماح ملندوبيها
بـمـقـ َـابـلــة مـحـتـجــزيــن ،ال سـيـمــا منهم
امللياردير الوليد بن طالل الذي سرت
الكثير مــن املـعـلــومــات حــول تعريضه
إلجـ ـ ــراءات مـهـيـنــة .ك ــذل ــكُ ،ي ـع ـ ّـد تقرير
ال ــ«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» بـمـثــابــة ضــربــة

لجهود مجموعات الضغط السعودية،
ومؤسسات العالقات العامة املتعاملة
م ـ ــع ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ،والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــاول م ـنــذ
ف ـتــرة تخليص ُ«حـمـلــة الـتـطـهـيــر» من
االتهامات التي ألصقت بها.
لكن األخطر في ما أوردتــه الصحيفة،
والـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـضـ ــع «ج ـ ـ ـهـ ـ ــود الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــع»
املـ ـش ــار إل ـي ـهــا ع ـلــى املـ ـح ــك ،أن امل ـف ـ َـرج
عنهم مــن الــ«ريـتــز» ليسوا أح ــرارًا في

تـنـقــاتـهــم .إذ تــم إرغ ــام بعضهم على
وضــع س ــوار إلكتروني حــول الكاحل،
فـيـمــا ُع ـ ّـن ح ــراس حـكــومـيــون ملــراقـبــة
آخ ــري ــنُ .ووف ـق ــا ل ــ«ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»،
فـ ـ ــإن مـ ــن أط ـ ـلـ ــق س ــراحـ ـه ــم ي ـع ـي ـشــون
ف ــي «خـ ــوف وشـ ـ ّـك دائـ ـ َـمـ ــن» ،وه ــو ما
يطابق الهواجس التي كان ّ
عبر عنها
ِ
مستثمرون ،ال يزالون يخشون من أن
ُ«يعتقلوا في أي وقــت» .وكانت مجلة

ُ
ّ
تتكلف السعودية ماليين الدوالرات لنزع االتهامات التي ألصقت بحملتها (أ ف ب)
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العالم
مــن الـفـصــائــل املـسـلـحــة ،واستهدفت
ب ـغــارات جــويــة مــواقــع ع ــدة فــي ريــف
درعـ ــا ال ـش ــرق ــي ،بـيـنـهــا ب ـل ــدات بصر
الحرير والـغــاريــة الغربية والـحــراك،
ونـ ـق ــاط ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـلـ ـج ــاة .وي ـعــد
ه ــذا االس ـت ـه ــداف ال ـج ــوي ،األول من
نوعه لتلك املنطقة بعد إقرار منطقة
«تخفيض التصعيد» فــي الـجـنــوب.
وترافق القصف مع وصول تعزيزات
إض ــاف ـي ــة إلـ ــى ب ـل ــدة إزرع وامل ـنــاطــق
املجاورة .وفي انتظار ما سيتمخض
عنه التوتر على األرض في الجنوب،
وفـ ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ،ت ـق ــدم الـجـيــش
أمـ ــس ف ــي غ ــوط ــة دمـ ـش ــق ال ـشــرق ـيــة،
وس ـي ـط ــر ع ـل ــى بـ ـل ــدة أفـ ـت ــري ــس ،بـمــا
يضعه على تماس مع أطــراف الكتل
الـعـمــرانـيــة لـبـلــدات حـمــوريــة وسقبا
وج ـس ــري ــن .كــذلــك ّأمـ ــن ال ـج ـيــش عــزل
م ــدي ـن ــة ح ــرس ـت ــا عـ ــن م ــدي ـن ــة دوم ـ ــا،
عـبــر سـيـطــرتــه عـلــى مـحـيــط الـطــريــق
الــرئ ـيــس ب ــن املــدي ـن ـتــن ،ف ــي محيط
إدارة املركبات.
أمــا فــي الشمال ال ـســوري ،فقد فرض
الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـس ــري ــع لـ ـلـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة
ت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات مـ ـهـ ـم ــة عـ ـل ــى املـ ـشـ ـه ــد فــي
محيط عفرين؛ فبالتوازي مع نزوح
مئات املدنيني من جيب عفرين الذي
يوشك أن يغلق بشكل كامل ،دخلت
قـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـفــائــه
إلــى املناطق التي كانت توجد فيها
«وحدات حماية الشعب الكردية» في
الرئيس نحو أعــزاز،
محيط الطريق
ّ
بني بلدتي الــزيــارة ومنغ ،وفــي غرب
بلدتي ّ
نبل والــزهــراء .البلدات األبــرز
الـ ـت ــي دخ ـل ـه ــا ال ـج ـي ــش ،ه ــي كـيـمــار
وبــرج القاص وباصوفان (غــرب ّ
نبل
والـ ــزهـ ــراء) ،وبــاش ـمــرة (ش ـم ــال جبل
ال ـش ـيــخ ع ـ ّق ـيــل غـ ــرب ع ـ ـنـ ــدان) ،ودي ــر
ج ـمــال ومــنــغ عـلــى الـطــريــق الــرئـيــس
ّ
ن ـحــو أعـ ـ ــزاز .وي ــأت ــي ت ـســلــم الـجـيــش
وح ـل ـفــائــه لـتـلــك امل ـنــاطــق ف ــي خـطــوة
الستباق التحرك التركي ومنعه من
التوسع شرقًا ،باتجاه مناطق مهمة
فــي تــأمــن ش ـمــال ح ـلــب .وتــأتــي تلك
التطورات في وقت نقلت فيه وسائل
إعـ ـ ــام ت ــرك ـي ــة ،ع ــن امل ـت ـح ــدث بــاســم
الحكومة التركية ،بكر بــوزداغ ،قوله
إن امل ـحــادثــات بــن ب ــاده والــواليــات
املتحدة بشأن وضع مدينة منبج قد
وصلت إلى مرحلة متقدمة ،وإن وزير
ال ـخــارج ـيــة م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغ ـلــو
سـ ــوف ي ـ ــزور واش ـن ـط ــن ف ــي ال ـتــاســع
عشر من الشهر الـجــاري ،لبحث هذا
املـ ـل ــف .ولـ ــم ي ـعــط ب ـ ـ ــوزداغ تـفــاصـيــل
حـ ــول طـبـيـعــة ال ـت ـفــاه ـمــات ّ ال ـت ــي تم
ال ـتــوصــل إل ـي ـهــا ،ولـكـنــه ح ــذر مــن أن
ف ـشــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي ال ــوف ــاء
بــال ـتــزامــات ـهــا مـ ـج ــددًا ،سـ ــوف يــدفــع
تركيا إلى تكرار سيناريو عفرين ،في
شمال شرق سوريا.
(األخبار)
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فلسطين

الوفد المصري يعود ...ومعه الحمدالله
جولة جديدة من
المباحثات ،ليس إلحياء
الفلسطينية
ّ
المصالحة ً
قة أصال ،بل للتقدم
المعل
ً
قليال ،في ظل ّ
تمسك
بها
كل من «حماس» و«فتح»
«تفصيلية».
بشروط
ُ
طرح
مقترحات كثيرة ت ّ
ُ
وتسحب ،لكن «المبشر» بالخير
لغزة أن الوفود ـ المصرية
والفلسطينية ـ ال تزال
تأتي إليها
غزة ــ هاني إبراهيم
مــع أن «إج ـ ــازة» الــوفــد األم ـنــي املـصــري
ً
امتدت لثالثة أيام بدال من  24ساعة كما
كان معلنًا ،ورغم أن خروجه كان فجائيًا
وبطريقة أشـعــرت حركة «حـمــاس» بأن
املصالحة انـتـهــت ،فــإن الــوفــد عــاد ظهر
أول مــن أمــس عبر حاجز «بيت حانون
ـ ـ إي ــري ــز» ،وم ــا لـبـثــت ح ـكــومــة «ال ــوف ــاق
الــوط ـنــي» أن أعـلـنــت أم ــس ،أن رئيسها
رامـ ــي ال ـح ـمــدال ـلــه سـيـحــل «ض ـي ـفــا» في
ق ـط ــاع غـ ــزة الـ ـي ــوم ،م ــن دون أن ت ـحـ ّـدد
مضمون الزيارة وتفاصيلها.
وس ـيــرافــق الـحـمــدالـلــه فــي ه ــذه الــزيــارة
رئ ـيــس ج ـهــاز امل ـخ ــاب ــرات الفلسطينية
مــاجــد ف ــرج ،فـيـمــا م ــن امل ـق ــرر أن يلتقي
االثنان بـ«حماس» والوفد املصري الذي
ك ــان آخ ــر مــا وص ــل إل ـيــه هــو ع ـجــزه عن
إقناع الحركة بتسليم الجباية الداخلية
في غزة واألمــن لرام الله من دون تقديم
ضـ ـم ــان ــات مـ ــن األخ ـ ـيـ ــرة ب ــدف ــع روات ـ ــب
موظفي حكومة غــزة السابقة .مع ذلك،
عـمــل الــوفــد ه ــذه امل ــرة عـلــى لـقــاء «أغـلــب
ألــوان الطيف الفلسطيني» منذ قدومه
فـ ــي الـ ـخ ــام ــس والـ ـعـ ـش ــري ــن مـ ــن ش ـبــاط
املــاضــي ،كـمــا تـقــول م ـصــادر مـقـ ّـربــة من
«ح ـمــاس» ،األم ــر ال ــذي أث ــار الــريـبــة لدى
جهات أمنية وسياسية في الحركة ،إذ
شـعــرت أن هــذه الـلـقــاءات تحمل أهــدافــا
غير معلن عنها تتعلق بالتعرف على
«تفاصيل املجتمع الـغــزي كــافــة ،وبناء

عالقات مع الشخصيات ومراكز القوى
في القطاع».
امل ـص ــادر نـفـسـهــا قــالــت ل ــ«األخ ـب ــار» إن
ال ــوف ــد الـ ــذي ي ـتــرأســه الـ ـل ــواء ف ــي جـهــاز
«املخابرات العامة» سامح نبيل ،ومعه
العميد فــي الـجـهــاز نفسه عبد الـهــادي
فرج ،والقنصل العام املصري في رام الله
خالد سامي ،كان قد غادر غزة الخميس
املــاضــي ـ ـ قـبــل عــودتــه ـ ـ بـعــدمــا لــم يفلح
في دفــع «حماس» إلــى تسليم الجباية،
وأي ـض ــا ّب ـعــدمــا «ل ــم يـسـتـطــع االل ـت ـفــاف
عـلــى تـعــنــت الـحــركــة فــي ف ــرض سيطرة
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى ب ـعــض ال ـ ـ ـ ــوزارات الـتــي
لها عالقة بالجباية غير وزارة املالية».
وكان الوفد قد زار اإلثنني املاضي وزارة
النقل واملواصالت بصحبة وزيرها في
حكومة «التوافق» سميح طبيلة ،لتسلم
امللفات الداخلية في الوزارة ،بما في ذلك
املوارد املالية التي تمثل قرابة  %20من
الجباية الداخلية للحكومة في غزة ،لكن
ذلك قوبل برفض وكيل الــوزارة في غزة
تسليمهم ما يطلبون ،متذرعًا بأن هذه
األمور متعلقة بالجباية ،وأن تسليمها
ي ـتــم ب ـعــد إعـ ــان ال ـح ـكــومــة ح ــل مشكلة
املوظفني.
ّ
وترى املصادر أن تعنت «حماس» ،رغم
ما حمله من «مخاطرة» بشأن مستقبل
امل ـصــال ـحــة ،أث ـمــر ع ــن «ض ـغــط مـصــري
على رام الله لحل قضية موظفي غزة»،
خــاصــة أن الــوفــد الـتـقــى قـبــل مـغــادرتــه
امل ــؤق ـت ــة ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،زي ــاد
أب ــو ع ـمــرو ،وحـمــل لــه «رســالــة شــديــدة
اللهجة بـضــرورة حل قضية املوظفني
لكي تسلم حماس الجباية» ،وهو إلى
ّ
حد ما قد يفسر زيارة الحمدالله ،رغم

أنه ال وعود بحلول.
إلى جانب قبول «حماس» تأمني الوفود
الزائرة ،سيلتقي الحمدالله وفرج قيادة
«حماس» على انفراد اليوم ،ثم يجتمعان
بحضور الــوفــد املـصــري «للتباحث في
م ـل ـفــات امل ـصــال ـحــة امل ـت ـع ـث ــرة» ،تضيف
املـصــادر .كذلك توقعت املصادر حدوث
لقاء بني مدير قوى األمن في غزة توفيق

العمل ،الثقافة ،السياحة.
أما عن املغادرة الفجائية للوفد ،فنقلت
م ـصــادر مـقـ ّـربــة مــن األخ ـيــر أنـهــا جــاءت
«لـلـتـشــاور مــع ق ـيــادة ج ـهــاز املـخــابــرات
ف ــي الـ ـق ــاه ــرة» ،ل ـكــن م ــن دون أن تــؤكــد
عــودتــه بــأفـكــار وحـلــول جــديــدة يمكنها
دفع املصالحة ،في ظل انقضاء املواعيد
امل ـت ـفــق عـلـيـهــا م ـنــذ خ ـم ـســة أش ـه ــر بني
«حماس» و«فتح».

«حماس» ودحالن يبحثان «ما بعد
عباس»

سيلتقي الحمدالله
وفرج قيادة «حماس»
ثم الوفد األمني
أبــو نعيم ،ورئيس ال ــوزراء الــذي يحمل
حقيبة الــداخـلـيــة ،وذل ــك «للتباحث في
القضايا األمـنـيــة ،خــاصــة قضية بوابة
ص ــاح ال ــدي ــن (ج ـن ــوب ال ـق ـط ــاع)» الـتــي
رفض أبو نعيم إغالقها مسبقًا وتدخل
م ـن ـهــا ح ــال ـي ــا ب ـض ــائ ــع مـ ـص ــري ــة ،فـيـمــا
أدخلت إيرادات إلى «حماس» تقدر بـ3.5
ماليني دوالر.
وعلمت «األخ ـبــار» أنــه وفــق التفاهمات
ب ـ ــن «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» و«ال ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــاق» والـ ــوفـ ــد
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري ،س ـ ـي ـ ـبـ ــدأ األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع امل ـق ـب ــل
اس ـت ـي ـع ــاب مـ ـئ ــات امل ــوظ ـف ــن ال ـتــاب ـعــن
لـحـكــومــة رام ال ـلــه ف ــي وزارات غـ ــزة ،إذ
سيعودون إلى أكثر من ست وزارات هي:
التعليم ،الشؤون االجتماعية ،األشغال،

ّ
تنحصر مشكلة المصالحة في تسليم الجباية مقابل تكفل رواتب موظفي غزة (أ ف ب)

علمت «األخـبــار» من مصادر ّ
مقربة من
«حماس» أنه جرت مؤخرًا مباحثات مع
«التيار اإلصالحي في فتح» الذي يقوده
محمد دحــان ،وذلــك لنقاش مرحلة ما
ب ـعــد رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة م ـح ـمــود ع ـبــاس.
وتـحــدث الـطــرفــان عــن «خـطــوط تحالف
في ما يتعلق بملفات منظمة التحرير
والسلطة والـحـكــومــة» ،وكــذلــك إمكانية
دع ـ ــم م ــرش ــح ل ــرئ ــاس ــة ال ـس ـل ـط ــة يـمـكــن
الـتــوافــق عليه ،كما يمكن أن يـنــال دعم
«الجبهة الشعبية».
وتـشـيــر امل ـص ــادر إل ــى أن ه ـنــاك تــوافـقــا
فــي األفـكــار حــول تــوزيــع املناصب التي
يـشـغـلـهــا ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــاس ع ـل ــى ثــاثــة
أش ـخ ــاص وم ـنــع ت ـك ــرار ال ــرج ــل الــواحــد
ف ــي ال ـق ـي ــادة .ه ــذه الـتـفــاهـمــات أت ــت في
ضوء طروحات قدمتها أخيرًا السلطات
املـصــريــة إل ــى «ح ـمــاس» بــإعــادة تفعيل
املـجـلــس الـتـشــريـعــي (ال ـب ــرمل ــان) ،بشرط
م ــواف ـق ــة ال ـح ــرك ــة ع ـل ــى رئ ــاس ــة ال ـنــائــب
سالم فياض «املقبول أميركيًا ودوليًا»،
وذلـ ـ ـ ــك لـ ـتـ ـج ــاوز م ـش ـك ـل ــة تـ ــولـ ــي ع ــزي ــز
دوي ــك ،ال ـق ـيــادي فــي «ح ـمــاس» ورئـيــس
«التشريعي» ،الرئاسة بعد عباس ،في
ظ ــل أن ال ـق ــان ــون األس ــاس ــي ي ـنــص على
أن رئيس التشريعي هــو مــن ينوب عن
الرئيس في حــال وفــاتــه ،وهــو ما حاول
عـبــاس االلـتـفــاف عليه فــي آذار املاضي
عندما أعلن تشكيل املحكمة الدستورية
الفلسطينية ،قبل أن يكون هناك دستور
للدولة ،وهو ما ّ
عده قانونيون ممارسة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة لـ ـتـ ـك ــري ــس الـ ـحـ ـك ــم م ـ ــا ب ـعــد
الرئيس.
املـ ـ ـص ـ ــادر قـ ــالـ ــت إن «حـ ـ ـم ـ ــاس» ّ
ردت
ع ـلــى امل ـصــريــن بــأن ـهــا ت ـ ّ
ـرح ــب بتفعيل
«التشريعي» بعد تعطيله مــن الرئيس
ع ـب ــاس عـ ــام  ،2007ل ـكــن «ال ـت ـخ ـلــي عن
رئاسة املجلس غير مقبولة ولــن تفرط
بها خالل الفترة املقبلة».

الرياض تحتفظ بصدارتها في استيراد األسلحة
«فــوربــس» كشفت ،عقب إطــاق سراح
الوليد بن طالل ،أنه تم منع األخير من
الـسـفــر إل ــى خ ــارج ال ـبــاد إال بصحبة
ُ
شخص تختاره الحكومة ،وأنــه هـ ّـدد
بمالحقته قضائيًا في حــال مخالفته
تـلــك الـتـعـلـيـمــات .تـعـلـيـمــات اجـتـهــدت
ال ـس ـل ـط ــات ف ــي إخ ـف ــائ ـه ــا ع ــن طــريــق
تـصــويــر امل ـفــرج عـنـهــم ،إعــام ـيــا« ،فــي
ً
أحسن حاالتهم» ،فضال عن مساعيها
ف ــي ط ـم ــأن ــة األوسـ ـ ـ ــاط االس ـت ـث ـمــاريــة
ع ـب ــر س ـل ـس ـلــة خـ ـط ــوات ،كـ ــان أب ــرزه ــا
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـس ــري ــة الـ ـت ــي عـقــدهــا
اب ــن س ـل ـمــان ف ــي م ـنــاطــق مـتـفــرقــة من
الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــع امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن .ه ــذه
املساعي يـجــري العمل على تكثيفها
قبيل الزيارة املرتقبة لولي العهد إلى
الــواليــات املتحدة في  19آذار /مارس
ال ـ ـج ـ ــاري ،وال ـ ـتـ ــي س ـي ـس ـت ـك ـمــل فـيـهــا
األمـيــر الـشــاب حملة العالقات العامة
األخ ـي ــرة ،وال ـتــي تنفق اململكة عليها
م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات .وت ـج ـل ــى أحـ ــدث
ق ــرارات اململكة على هــذا الصعيد في

ُ
أرغم بعض المفرج
عنهم على حمل
سوار إلكتروني

إصدار امللك سلمان ،أول من أمس ،أمرًا
بتشكيل «دوائـ ــر مختصة بمكافحة
الفساد لدى النيابة العامة» .وبحسب
الـ ـن ــائ ــب الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،س ـع ــود
امل ـع ـجــب ،ف ــإن األمـ ــر ن ــاب ــع م ــن «رغ ـبــة
فــي مزيد مــن الفعالية ،ورفــع الجودة
واألداء ،وتـســريــع إجـ ــراءات (التعامل
مع) قضايا الفساد».
(األخبار)

احتفظت السعودية بموقعها في الصدارة العاملية ،كسوق
لألسلحة الغربية ،وفي مقدمها الصناعات العسكرية األميركية.
وحصدت الرياض ،بحسب دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي
ألبحاث السالم» (سيبري) ،املركز الثاني ،بعد الهند ،في حجم
استيراد األسلحة في السنوات الخمس املاضية ،على الرغم
مما تواجهه من حمالت غربية تعارض بيع اململكة األسلحة
على خلفية حرب اليمن .ولحظت الدراسة ،التي راقبت شحنات
األسلحة في الفترة املمتدة بني  2013و ،2017أن  61في املئة
من أسلحة السعودية مصدرها الواليات املتحدة ،و 23في املئة
مصدرها اململكة املتحدة ،وسط تزايد تدفق األسلحة إلى منطقة
الشرق األوسط ،بنسبة بلغت  103في املئة ،في العقد املاضي.
ووفقًا للدراسة ،فإن منطقة الشرق األوسط استقبلت  32في املئة
من مبيعات األسلحة في العالم ،في الفترة الواقعية بني العامني
 2008و .2017وأتت مصر في املرتبة الثالثة عامليًا بعد ارتفاع
قيمة وارداتها من األسلحة  %215خالل الفترة األخيرة املذكورة،
فيما حلت اإلمارات في املرتبة الرابعة.
ّ
وعد «معهد ستوكهولم» الهند كأكبر مستورد لألسلحة في
العالم في السنوات العشر املاضية ،مشيرًا إلى أنها استوردت
 %12من إجمالي األسلحة املصدرة حول العالم في خالل

العقد املاضي ( ،)2017 - 2008موضحًا أن  %62من واردات
األسلحة الهندية في الفترة املمتدة من  2013إلى  2017كانت
روسية الصنع ،فيما تضاعفت ورادات األسلحة األميركية للهند
بنسبة  %557في الفترة نفسها .ويأتي الكشف عن هذه األرقام
الغربية للسعودية،
في وقت تتواصل فيه صفقات بيع األسلحة
ّ
على الرغم من تزايد الحمالت املناهضة لذلك .وتمثل آخر تلك
على بيع السعودية سربًا من املقاتالت
الصفقات في االتفاق ُ
البريطانية الصنع ،والذي أعلن عنه في ختام زيارة ولي العهد
السعودي إلى بريطانيا (بلغت قيمة الصفقة التي تشمل 48
مقاتلة «تايفون»  14مليار دوالر) .وكانت كل من النرويج وأملانيا
حظرتا بيع األسلحة إلى السعودية على خلفية حرب اليمن ،إال
أن الدعوات املماثلة في بريطانيا والواليات املتحدة لم تنجح في
فرض الحظر على بيع األسلحة لدى الحكومتني األكثر استفادة
من السوق السعودية .وأعطت حكومة تيريزا ماي الضوء
األخضر إلبرام الصفقة األخيرة على الرغم من احتجاج حزب
«العمال» املعارض واملنظمات غير الحكومية ،وهو ما فتح نقاشًا
واسعًا في لندن ،في موازاة حراك تقوده املعارضة السويدية
يستهدف حظر األسلحة على كل من اإلمارات والسعودية.
(األخبار)
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ال «مارينز» في الجزائر
منذ السادس من الشهر الجاري ،برز الحديث عن انتشار
عناصر عسكريين أميركيين في الجزائر وتونس،
وفي غيرهما من دول شمال أفريقيا والساحل،
وذلك عقب تصريح للجنرال األميركي توماس والدهاوسر

نفى مصدر دبلوماسي في الجزائر،
فـ ــي ح ــدي ــث إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أمـ ــس،
وجود جنود أميركيني «من املارينز»
ف ــي الـ ـب ــاد ،وذلـ ــك ب ـعــد ال ـل ـغــط ال ــذي
أحــدث ـتــه ت ـقــاريــر صـحــافـيــة أمـيــركـيــة
تبعت جلسة استماع الكونغرس إلى
قائد القيادة العسكرية األميركية في
أفريقيا «أفــريـكــوم» الجنرال توماس
والــدهــاوســر ،األسـبــوع املــاضــي .وفي
الجلسة ،جــرى تأكيد وجــود «منحة
الخطر» بالنسبة إلى قوات «املارينز
املنتشرة في عدد من الدول ،من بينها
الـجــزائــر» ،فيما الـقــوات املنتشرة في
النيجر ،حيث جرى استهداف القوات
األم ـيــرك ـيــة أخ ـي ـرًا ،ال تشملها منحًا
كهذه.
وجاء في تقرير لـ«واشنطن بوست»،
ّنشر فــي الـثــامــن مــن الشهر الـجــاري،
أنـ ـ ــه ع ـق ــب ال ـه ـج ــوم الـ ـ ــذي اس ـت ـهــدف
وحدة عسكرية ّ
ّ
جنديًا
مكونة من 11
أميركيًا وحــوالــى  30جنديًا نيجريًاّ
ّ
في النيجر في تشرين األول/اكتوبر
املاضي ،جرى «التدقيق في موضوع
ّ
منحة الـخـطــر» ،مضيفًا أن «ال ـقــوات
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة امل ـن ـت ـش ــرة ف ــي ال ـج ــزائ ــر،
بوروندي ،تشاد ،الكونغو ،جيبوتي،
مـ ـص ــر ،أري ـ ـتـ ــريـ ــا ،إثـ ـي ــوبـ ـي ــا ،ك ـي ـن ـيــا،
لـيـبـيــا ،ال ـصــومــال ،الـ ـس ــودان ،جنوب
ال ـس ــودان ،تــونــس ّ ،وأوغ ـن ــدا( ،كــانــت)
مؤهلة بالفعل لتلقي املنحة قبل هذا
التدقيق ،وفقًا لقواعد صرف الرواتب
التابعة للبنتاغون».
وبينما كان هجوم النيجر قد كشف
عـمـلـيــا ع ــن ج ــزء م ــن مـهـمــات ال ـقــوات
ّ
األميركية هـنــاك ،ف ــإن هــذا التصريح
دف ــع نـحــو ط ــرح أسـئـلــة كـبـيــرة بشأن
حـ ـ ـ ــدود مـ ـهـ ـم ــات قـ ـ ـ ــوات «أفـ ــري ـ ـكـ ــوم»
الـ ـت ــي أنـ ـش ــأه ــا ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
األس ـ ـبـ ــق ج ـ ـ ــورج بـ ـ ــوش عـ ـ ــام ،2007
وم ــدى انـتـشــارهــا فــي شـمــال أفريقيا

ك ـ ـم ـ ـثـ ــال ع ـ ـلـ ــى ط ـب ـي ـعــة
التعامل مع املحيط ،قال
م ـص ــدر أم ـن ــي ج ــزائ ــري
ق ـ ـبـ ــل يـ ـ ــومـ ـ ــن ،ل ــوك ــال ــة
«األن ــاض ــول» ،إن «مالي
أطلقت عملية عسكرية
شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــاد...
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ب ـ ــاده
ّ
وف ــرن ـس ــا» ،مــوضـحــا أن
دورهــم «يتمثل بتعزيز
ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى الـ ـح ــدود
مـ ـ ــع الـ ـنـ ـيـ ـج ــر وم ـ ــال ـ ــي،
وت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادل امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة» ،عـلـمــا
ّ
بـ ــأن الـ ـح ــدود م ــع مــالــي
ت ـ ـم ـ ـتـ ــد مل ـ ـسـ ــافـ ــة 1370
كيلومتر ،وم ــع النيجر
أللف كيلومتر.
ّ
ولـ ـف ــت املـ ـص ــدر إل ـ ــى أن
االت ـ ـفـ ــاق ت ـ ـ ّـم إث ـ ــر وق ــوع
ه ـجــوم بــوركـيـنــا فــاســو
فـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـ ّه ـ ــر
الـ ـج ــاري ،والـ ــذي تبنته
«جماعة نصرة اإلسالم
ّ
واملسلمني» ،مضيفًا أن
«أولئك العناصر نفذوا
س ــابـ ـق ــا هـ ـجـ ـم ــات ضــد
الجيش املــالــي والـقــوات
األمـمـ ّـيــة والفرنسية في
املنطقة».

ّ
جنود أميركيون في قاعدة متنقلة في مدينة أغاديز في النيجر (موقع أفريكوم)
ّ
وم ـن ـط ـقــة ال ـس ــاح ــل ،خ ــاص ــة ف ــي ظــل
الـ ـتـ ـط ــورات ال ـح ــال ـي ــة امل ـت ـت ــاب ـع ــة فــي
تـلــك املـنـطـقــة .وق ـبــل هــذيــن الـحــدثــن،
ّ
ك ــان مــن امل ـع ــروف أن ثـمــة سـتــة آالف
جندي أميركي فــي الـقــارة األفريقية،
غالبيتهم فــي القاعدة األميركية في
جيبوتي ،فيما بدأ العدد بالتصاعد
منذ العام املاضي.
وك ــان الـجــزائــريــون قــد رف ـضــوا م ــرارًا
انـ ـتـ ـش ــار قـ ـ ـ ــوات ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب الـ ـب ــاد
املــرت ـب ـطــة ج ـغــراف ـيــا بـمـجـمــل منطقة

ا ّل ـ ـسـ ــاحـ ــل .وامل ـ ـ ـعـ ـ ــروف عـ ــن ال ـج ــزائ ــر
أن ـ ـهـ ــا ت ــرف ــض ب ــامل ـط ـل ــق ّ
أي ح ـضــور
أجنبي عسكري على أراضـيـهــا ،كما
أن ـهــا تــرفــض إق ــام ــة ق ــواع ــد عسكرية
أجنبية ،وتسعى أيـضــا ألن ال يكون
ـذا النوع من
في محيطها الحيوي هـ ّ
القواعد العسكرية .ويتبنى الجيش
الجزائري عقيدة عسكرية تقوم على
رف ـ ــض إرسـ ـ ـ ــال جـ ـن ــود إل ـ ــى الـ ـخ ــارج
واالم ـت ـنــاع عــن ال ـتــدخــل عـسـكــريــا في
مناطق النزاع ،وهذا ما ينعكس على

الديبلوماسية الجزائرية التي ّ
تروج
دائ ـمــا مل ـبــدأي «املـصــالـحــة وال ـح ــوار»
في إطــار مساعيها لحل األزم ــات في
محيطها ،خاصة في مالي وليبيا.
ُ
وكانت عالمات استفهام كثيرة تطرح
في ما يتعلق بمهمات خاصة لقوات
أميركية في ليبيا ،بما فيها الهجمات
عبر طــائــرات مــن دون طـ ّـيــار ،فيما ال
يوجد نفي قاطع بعدم وجود عناصر
أميركيني فــي جنوب تونس لناحية
الحدود مع ليبيا ،وباألخص بالقرب

اليمن

ً
َ
ْ
ُ
ناكفة اإلمارات :لتس ِتلم الصين ميناء عدن
«الشرعية» م ِ
في وقت ّ
تشتد فيه أزمة ميناء
عدن الدولي جراء القيود المفروضة
على نشاطه من قبل قيادة «التحالف»،
أفيد عن تقدم حكومة عبد ربه منصور
هادي بعرض إلى الصين لتشغيل الميناء
وإدارته ،في ما يبدو أنه وجه جديد
من وجوه المناكفات المستمرة بين
«الشرعية» واإلمارات
لقمان عبد الله
بــالـتــوازي مــع إعــان استقبال الرئيس
امل ـن ـت ـه ـيــة والي ـ ـتـ ــه ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـصــور
هادي ،أول من أمس ،في ّ
مقر إقامته في
الــريــاض ،السفير الصيني لــدى اليمن
ج ــن خ ـ ــوي ،ت ـحــدثــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام
املحسوبة على «الشرعية» عن أن هادي

يعيش ميناء عدن
الدولي حالة «احتضار»
منذ أشهر

َع َرض على خوي توقيع عقد مع الصني
لتشغيل ميناء عــدن وإدارتـ ــه ،وعــن أن
رحب بالعرض َ
السفير الصيني ّ
ووعد
بـتـقــديـمــه إلـ ــى ح ـكــومــة بـ ـ ــاده .حــديــث
يأتي في وقت يحتدم فيه الصراع بني
األطــراف املحلية املوالية لـ«التحالف»،
ّ
ّ
مــت ـخ ـذًا مـنـحـ ًـى خ ـط ـي ـرًا ،تـجــلــى أخـيـرًا
ف ــي ازديـ ـ ــاد وت ـي ــرة عـمـلـيــات التصفية
ً
الجسدية على خلفيات سياسية ،فضال
عــن ات ـســاع رق ـعــة االن ـف ــات األم ـنــي في
املحافظات الجنوبية.
ّ
ّ
مطلعون أن يكون الحديث عن
يرجح ُ
ّ
ّ
العرض املقدم للصني تسريبًا متعمدًا
من قبل حكومة هادي ،بهدف استطالع
ّ
رد فعل اإلمارات على االقتراب من ّ
أهم
نقطة ارت ـك ــاز فــي استراتيجيتها في
ج ـن ــوب ال ـي ـم ــن ،وال ـت ــي ك ــان ــت مــوضــع
اهتمامها منذ ما قبل الحرب ،من خالل
استئجارها امليناء املذكور ،وتعطيله،
وسحب رافعاته وبقية معداته ،ألهمية
ِّ
موقعه الحيوي واالستراتيجي املؤهل

لقيامه بــدور صلة الوصل (ترانزيت)
بــن الـبـحــر األح ـمــر واملـحـيــط الـهـنــدي.
وتخشى أبــو ظبي إمكانية استحواذ
ميناء عدن في املستقبل على النشاط
ال ـت ـج ــاري واالقـ ـتـ ـص ــادي ب ــال ـق ــرب من
أهــم املـمــرات البحرية فــي العالم (بــاب
املـنــدب) ،ما يعني عمليًا ضــرب ميناء
جبل علي في دبي.
من املتوقع ،طبعًا ،أن ترفض اإلمــارات
تسليم ميناء عــدن للجانب الصيني،
أو حـتــى م ـجــرد الـتـلــويــح ب ــاألم ــر؛ ذلــك
أن ـه ــا تـعـتـبــر سـيـطــرتـهــا ع ـلــى امل ــوان ــئ
اسـتـحـقــاقــا لـهــا مـقــابــل تـحـ ّـمـلـهــا كلفة
ع ــال ـي ــة ف ــي ع ـم ـل ـيــات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» فــي
اليمن .يضاف إلى ذلك أنه ليس بإمكان
الــرئـيــس املنتهية والي ـتــه اإلقـ ــدام على
خ ـط ــوة ك ـه ــذه م ــن دون رض ــا الـجــانــب
األميركي ،الذي لن يروقه حتمًا استقدام
أهــم منافس تـجــاري لــه فــي الـعــالــم ،أي
ال ـصــن ،والـسـمــاح بمنحه مــوطــئ قدم
ف ــي ال ـي ـمــن ،ب ـعــدمــا سـمـحــت جيبوتي

لبكني باستئجار قاعدة عسكرية على
ّ
أراضيها .في الخالصة ،يقلل مراقبون
من أهمية عرض هــادي ،معتبرين إياه
ّ
ومرجحني بقاءه في اإلطار
غير جدي،
النظري ،وعــدم سلوكه سبيل التنفيذ،
ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى م ـق ـت ـض ـي ــات ال ــواق ـع ـي ــة
السياسية ومعطيات الخارطة الجيو ـ
سياسية للمنطقة.
ولـ ــم ت ـ ـ ِّ
ـؤد ال ـس ـي ـطــرة اإلم ــاراتـ ـي ــة على
مـ ـيـ ـن ــاء عـ ـ ــدن إلـ ـ ــى انـ ـتـ ـع ــاش ن ـشــاطــه
وازده ـ ـ ــاره ،بــل عـلــى الـعـكــس مــن ذلــك،
إذ ال ي ــزال املـيـنــاء ره ــن املـشــاكــل التي
كانت تعتريه سابقًا ،مع تفاقم إضافي
فيها ،أدى إلى ما ّ
سماه رئيس النقابة
العمالية مليناء عدن للحاويات ،سعيد
عـبــود امل ـعــاري« ،احـتـضــار ميناء عدن
ال ــدول ــي ج ــراء ال ـخ ـطــوات غـيــر امل ـبــررة
التي تتخذها قــوات التحالف العربي
في منع السفن والبواخر من الدخول
إلى رصيف امليناء» ،منبهًا من أن تلك
ال ـخ ـط ــوات «ت ـه ــدد اس ـت ـم ــرار الـنـشــاط
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الجزائر

رفض الجزائريون مرارًا
طلبات لنشر قوات
أجنبية في جنوب البالد

م ــن م ــدي ـن ــة ب ــن قـ ـ ـ ــردان .وفـ ــي جـلـســة
االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع تـ ـل ــك ،قـ ـ ــال والـ ــدهـ ــاوسـ ــر
ّ
إن ث ـم ــة ع ـ ـ ــددًا ص ـغ ـي ـرًا مـ ــن الـ ـق ــوات
األم ـيــرك ـيــة يـعـمـلــون ضـمــن «مـهـمــات
ّمـكــافـحــة اإلره ـ ــاب ف ــي لـيـبـيــا» ،فيما
ّ
ملح إلى أن روسيا قد تسعى لتحييد
األميركيني هناك.
ف ــي ح ــدي ـث ــه إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،يـنـفــي
املصدر الرفيع املستوى «وجود قوات
أميركية ناشطة في الجزائر ،وقواعد
ّ
ع ـس ـك ــري ــة» .وي ـش ـي ــر إلـ ــى أن «ه ـن ــاك
عسكريني يعملون فــي الـجــزائــر ،لكن
فـقــط داخ ــل الـس ـفــارة األمـيــركـيــة وهــم
معتمدون من السلطات الجزائرية...
ويـعـمــل ه ــؤالء ف ــي وظ ــائ ــف مـتـعــددة
تـتـعـلــق بــامل ـه ـمــات األم ـن ـيــة الـخــاصــة
بـ ــالـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــن األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن،
بــاإلضــافــة إلــى اإلش ــراف على ملفات
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ال ـج ــان ــب ّالـ ـج ــزائ ــري»،
ِّ
فـيـمــا ُي ــذك ــر آخ ـ ــرون ب ــأن ــه «ل ـيــس كل
دول ـ ــة م ــوج ــودة ع ـلــى ت ـلــك الــائ ـحــة،
فيها فعليًا ق ــوات أمـيــركـيــة» .وسبق
لتقارير إعالمية جزائرية أن كشفت
ّ
أن ال ـج ــزائ ــر رف ـض ــت ط ـل ـبــا أمـيــركـيــا
إلرس ـ ـ ــال ج ـن ــود «م ــاريـ ـن ــز» م ــن أج ــل
ت ــأم ــن ال ـس ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ،خــاصــة
عقب قــرار الرئيس األميركي دونالد
ترامب نقل سفارة بــاده إلــى القدس
املحتلة ،وذلك «ألسباب سيادية».
وي َ
ُ
واجه املوقف الجزائري من القوى
األجنبية بردود فعل متباينة؛ فرنسا
الـتــي تمتلك أكـبــر ق ــوات أجـنـبـيــة في
منطقة الـســاحــل ،وفـقــا ملــا هــو معلن،
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن إظ ـ ـهـ ــار ت ـفـ ّـه ـم ـهــا
لـلـمـنـطــق ال ـع ـس ـكــري والــدب ـلــومــاســي
الـجــزائــري ،إال أن الــرئـيــس إيمانويل
م ـ ــاك ـ ــرون ،خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه مل ــال ــي بـعــد
ُ
خف مطالبته للجزائر
انتخابه ،لم ي ِ
بالقيام بدور أكبر في املنطقة ،كونها
الــدولــة األق ــوى مــن حـيــث اإلمـكــانــات.
لكن الجزائر ترفض تمامًا ّ
أي حديث
ع ــن تـغـيـيــر اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الـقــائـمــة
ً
أوال على دعــم جـهــود املـصــالـحــة ،مع
االقـ ـتـ ـص ــار ع ـس ـكــريــا ع ـل ــى ال ـت ـع ــاون
االس ـت ـخ ـبــاري مــع دول ال ـســاحــل ،من
دون ت ـسـخـيــر ق ـ ــدرات م ــادي ــة خ ــارج
ح ــدوده ــا .ج ــدي ــر بــالــذكــر أن الــافــت
هــو فــي ع ــدم ذك ــر الـتـقــريــر األمـيــركــي
للمغرب.
(األخبار)

«زعزعة إيمان مسلم»:
تهمة تفتح باب السجن
الجزائر ــ مراد طرابلسي
احـ ـت ـ ّـج ــت ال ـك ـن ـي ـس ــة ال ـبــروت ـس ـتــان ـت ـيــة
ف ــي ال ـج ــزائ ــر بـ ـش ـ ّـدة ع ـلــى م ــا اعـتـبــرتــه
مضايقات تلحق بمعابدها وأتباعها
في مناطق عدة من البالد .وأصدرت ّأول
من أمس ،بيانًا شديد اللهجة ،استنكرت
ف ـيــه م ـم ــارس ــات ق ــوى األمـ ــن وال ـق ـضــاء.
وجـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــان« :ن ـ ـحـ ــن ُال ـك ـن ـي ـســة
البروتستانتية فــي الجزائر نـعـ ِـرب عن
قـلـقـنــا الـعـمـيــق بـعــد إغ ــاق ال ـعــديــد من
أماكن العبادة من السلطات ،ونندد بكل
أنــواع التحرشات التي يعيشها حاليًا
أع ـض ــاء ال ـك ـن ـي ـســة» .وهـ ــدد ال ـق ـ ّـيــم على
الكنيسة في مدينة وهران باللجوء إلى
االعتصام أو أشكال أخــرى من التعبير
عــن الغضب فــي حــال عــدم فتح املعابد
ف ــي أقـ ــرب وق ــت أمـ ــام روادهـ ـ ــا وت ـم ــادي
الجهات اإلدارية واألمنية في التضييق
عليها.
وكــانــت قــوى األمــن قــد أغلقت فــي األيــام
األخ ـيــرة سـتــة مــن أمــاكــن الـعـبــادة لهذه
الكنيسة فــي كــل مــن وه ــران كـبــرى مدن
غ ـ ــرب ال ـ ـبـ ــاد ،وتـ ـي ــزي أوزو ،وب ـجــايــة
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـق ـ ـبـ ــائـ ــل ،وور ّقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة فــي
وس ـ ــط الـ ـصـ ـح ــراء ،ب ــدع ــوى أنـ ـه ــا غـيــر
م ـط ــاب ـق ــة ل ـل ـم ـعــاي ـيــر املـ ـ ـح ـ ــددة ق ــان ــون ــا
ألمـ ــاكـ ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــادة .وتـ ـع ــرض ــت امل ـعــابــد
لعمليات إغــاق كثيرة
البروتستانتية ُ ِّ ُ
وي ـخــلــف ذل ــك فــي كــل مــرة
فــي ال ـســابــق،
ً
سجاال بينها وبني السلطات العمومية.
وهـ ـ ـ ـ ــددت ال ـك ـن ـي ـس ــة بـ ـجـ ـم ــع أت ـب ــاع ـه ــا
لــاح ـت ـجــاج ف ــي الـ ـش ــارع ،مـثـلـمــا حــدث
قبل سنوات في مدينة تيزي أوزو ،حني
أغلق األمــن ،بأمر من القضاء معبدين،
ّ
فتجمع األتـبــاع ورفـعــوا شـعــارات تندد
بالظلم ،استجابت لها منظمات دولية
ومارست ضغوطًا على السلطات.
وسـجـلــت الـكـنـيـســة ح ــاالت اإلغـ ــاق في
س ـي ــاق ال ـت ـّض ـي ـيــق وال ـت ـم ـي ـيــز ال ــدي ـن ــي،
وخــاصــة أنـهــا تزامنت مــع إص ــدار حكم
بــال ـس ـجــن س ـت ــة أش ـه ــر وغـ ــرامـ ــة مــالـيــة
ع ـلــى ش ــاب مـسـيـحــي م ــن واليـ ــة ت ـيــارت
بـتـهـمــة «زع ــزع ــة إيـ ـم ــان م ـس ـل ــم» ،وهــي
تـهـمــة تـضـمـنـتـهــا «تـعـلـيـمــة» أص ــدره ــا
ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز بــوت ـف ـل ـي ـقــة فــي
ال ـس ــادس مــن آذار /م ــارس  2006حــول
«شروط ممارسة الشعائر الدينية لغير
املسلمني» .وأثارت «التعليمة» التي لها

ق ــوة ال ـق ــان ــون ،م ــوج ــة اح ـت ـجــاجــات من
املسيحيني الجزائريني ومن دول أجنبية
ُ
عدة ،واعت ِب َر ّالقانون تمييزيًا وعنصريًا
ّ
ُ
على اعتبار أنه يحدد «غير املسلمني»،
ّ
في حني أن العبادات واألديان في مناخ
ْ ُ
الـحــريــات يـجــب أن تـعــامــل تـحــت سقف
قانون واحــد .وتقضي هذه «التعليمة»
ال ـتــي ي ـكــافــح املـسـيـحـيــون ف ــي ال ـجــزائــر
حتى اآلن إللغائها ،بمعاقبة أي شخص
غ ـي ــر م ـس ـلــم ي ـس ـعــى إلـ ــى ال ـت ــأث ـي ــر ب ــأي
شكل من األشـكــال على مسلم لتحويله
إلى دين آخــر .بدأ العمل بها في حينه،
وكانت ّأول محاكمة بالتهمة ذاتها في
الوالية نفسها بعد أسابيع من صدور
القانون.
وفق املعلومات املتداولة بني الناس في
والي ــة ت ـي ــارت ،ف ــإن ال ـشــاب واس ـمــه نــور
الدين ،كان يحمل معه كتبًا عن معتقده
الديني وقد وشى به أحدهم ،فاعتقلته

يضمن القانون حرية
المعتقد والفكر،
لكنه يترك فجوات
يتسلل منها القهر

لديه تلك الكتب
فرقة من الدرك
ووجدت ّ
ّ
ً
واعـتـبــرتـهــا دل ـي ــا عـلــى أن ــه ك ــان ي ــوزع
وثــائــق غـيــر إســامـيــة وه ــو أم ــر يعاقب
عليه القانون بالحبس والغرامة ما لم
يسبقه ترخيص من الجهات املسؤولة.
ولقد ّ
تحولت هــذه املحاكمة التي جرت
على فترتني فــي  28شـبــاط /فبراير و8
آذار /مـ ــارس إل ــى حـمـلــة س ـخــريــة غير
مسبوقة مــن الـقـضــاء والـقـضــاة ورجــال
األمن ومن يسدي لهم األوامر .فقد تبادل
ّ
رواد م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
منشورات ومـقــاالت تهكمت على تهمة
«م ـح ــاول ــة زع ــزع ــة إي ـم ــان م ـس ـلــم» الـتــي
ّ
وج ـه ـهــا «وك ـي ــل ال ـج ـم ـهــوريــة» لـلـشــاب
امل ـس ـي ـحــي نـ ــور الـ ــديـ ــن .ف ـي ـمــا اخـتـلـفــت
املواقف الصادرة عن وسائل اإلعالم بني

صار االستناد إلى فجوات القانون هو األصل (أّ .
مدي)

املــاحــي فــي مـيـنــاء ع ــدن» .واستشهد
املـعــاري على ّ
تعمد الـقــوات اإلماراتية
وضــع عراقيل أمــام رسـ ّـو الـبــواخــر في
ميناء عــدن بالباخرة «»MERCURY
التي وصلت إلــى غاطس ميناء عــدن،
قادمة من ميناء جــدة ،في  26شباط/
ف ـبــرايــر  ،2018إال أن ـهــا ال تـ ــزال حتى
الـيــوم فــي الـغــاطــس ،بعدما لــم ُيسمح
لها بــالــدخــول لتفريغ شحنتها ،على
ال ــرغ ــم م ــن ح ـص ــول ـه ــا ع ـل ــى ت ـصــريــح
دخول من الرياض.
وليست « »MERCURYالباخرة األولى
الـ ـت ــي ت ـت ــم ع ــرق ـل ــة إفـ ـ ـ ــراغ ح ـمــول ـت ـهــا،
بـ ــل هـ ــي ن ـ ـمـ ــوذج مـ ــن حـ ـ ــاالت ت ـت ـكــرر
بــاس ـت ـمــرار .فـفــي  22تـشــريــن الـثــانــي/
نــوف ـم ـبــر املـ ــاضـ ــي ،ت ـع ـ ّـرض ــت سـفـيـنــة
قـ ــادمـ ــة مـ ــن م ـي ـن ــاء ج ـ ــدة الـ ـسـ ـع ــودي،
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــب ت ـ ـ ــرخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــص مـ ـ ـ ـ ــن خـ ـلـ ـي ــة
«التحالف» في الرياض ،لألمر نفسه،
إذ وبعد قيام عمال امليناء بــإنــزال 17
حاوية من مجموع  1297حاوية على

مــن السفينة ،فــوجـئــوا بــانـتـشــار قــوة
عسكرية يقودها ضابط إماراتيّ ،
وجه
العمال بعدم إنــزال الحاويات وبطرد
الـسـفـيـنــة م ــن امل ـي ـن ــاء ،م ــن دون إب ــداء
أسباب.
ّ
وف ــي الـشـهــر امل ــاض ــي ،اتـهـمــت مــذكــرة
ص ـ ـ ـ ــادرة عـ ــن م ــؤسـ ـس ــة مـ ــوانـ ــئ ع ــدن
«ال ـت ـح ــال ــف» ب ـعــرق ـلــة وص ـ ــول الـسـفــن
إلـ ــى املـ ـيـ ـن ــاء ،م ـت ـحــدثــة ع ــن إج ـ ـ ــراءات
مقصودة ملنع دخــول سفن املساعدات
اإلنـســانـيــة .وح ــذرت املــذكــرة املــرفــوعــة
إلــى وزيــر النقل في حكومة هــادي من
اآلث ــار السلبية لتلك اإلج ـ ــراءات على
«االقـتـصــاد الوطني وسمعة امليناء»؛
إذ إن املنظمات العاملية تعتبر ّ
تكدس
السفن مظهرًا من مظاهر عجز امليناء،
ُوع ــدم قــدرتــه عـلــى اسـتـيـعــاب النشاط
امل ـحـ ّـول مــن ميناء الـحــديــدة إلــى عــدن.
وأكدت املذكرة أن «التحالف» يمنع 13
سفينة ترسو في منطقة االنتظار من
الدخول.

مؤيد ومعارض ملثل هذه األحكام ،وفقًا
لنزعة الكاتب والصحيفة والقناة التي
يعمل بها.
ُ ّ
«سـ ــلـ ــم
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق الـ ـتـ ـهـ ـك ــم ،ت ـش ـك ــل
ّ
إي ـم ــان ــي» ع ـلــى شــاك ـلــة «س ــل ــم ريـخـتــر»
ل ـ ـق ـ ـيـ ــاس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزالزل ي ـ ـت ـ ـكـ ــون مـ ـ ــن أربـ ـ ــع
درجــات سماه املتهكمون ُ
«سلم تيارت
اإليماني» نسبة الى والية تيارت التي
تقع بها املحكمة التي قضت بالعقوبة.
وتبادلوا األخبار حول أوضاع إيمانهم
وم ـس ـت ــوي ــات ت ــأث ــره ب ـه ــذه أو ت ـلــك من
األح ـ ــداث .وك ـتــب آخ ـ ــرون ع ــن «مـنـحــدر
القضاء» و«مستنقع املرجعية الدينية»،
ّ
وكــلـهــا ع ـبــارات تسخر مــن وض ــع قائم
ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ح ـي ــث ت ـض ـمــن ال ـق ــوان ــن
نصًا كل الحريات ،وفي مقدمتها حرية
والعبادة وحرية الفكر والــرأي
املعتقد
ّ
والتعبير ،ولكنها تترك فجوات يتسلل
منها القهر بسهولة.
وبفعل التركيبة الذهنية ملن ُيصدرون
األحـكــام ،ومــن ينفذونها ،على مستوى
ال ـق ـضــاء وقـ ــوى األم ـ ــن ،ص ــار االسـتـنــاد
إلــى تلك الـفـجــوات هــو األص ــل واعتماد
نص القانون هو االستثناء .وردًا على
ه ــذه الـحـمـلــة وع ـل ــى اس ـت ـيــاء الكنيسة
ال ـبــروت ـس ـتــان ـت ـيــة ،دعـ ــا وزي ـ ــر ال ـش ــؤون
الدينية واألوقاف محمد عيسى ،األئمة
والـ ـق ــائـ ـم ــن ع ـل ــى املـ ـس ــاج ــد وم ــوظ ـف ــي
ط ــاع ــه إل ـ ــى اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـف ــرص ــة ال ـتــي
قـ ّ
توفرها منصات التواصل االجتماعي
لـنـشــر ال ــدع ــوة «ال ــوس ـط ـي ــة» وم ـحــاربــة
«الـتـطــرف واإلل ـح ــاد ال ــذي ص ــار ُيسمى
ح ــداث ــة» ،وم ــن أج ــل صـيــانــة «املــرجـعـيــة
ال ــدي ـن ـي ــة الـ ـ ّج ــزائ ــري ــة» ف ــي إش ـ ـ ــارة ال ــى
اإلسالم السني املالكي.
وتنشر الصحف الجزائرية باستمرار
وب ــأس ــالـ ـي ــب «احـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة» فـ ــي مـعـظــم
األح ـيــان م ـقــاالت وتـقــاريــر واخ ـب ــارًا عن
اع ـت ـن ــاق مـسـيـحـيــن أو غ ـي ــر مـتــديـنــن
ُ
ل ـ ـ ــإس ـ ـ ــام ،وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرى مـ ـ ــراسـ ـ ــم ال ـن ـط ــق
بالشهادتني في احتفاالت رسمية داخل
املساجد ويسجل «املسلم الجديد» على
وثــائــق رسمية تثبت انـتـمــاءه الجديد.
وال يوجد ّ
أي نص قانوني في الجزائر
يمنع تشجيع املسيحيني أو اليهود أو
غـيــرهــم ،عـلــى ت ــرك أديــانـهــم وااللـتـحــاق
بــالــديــن اإلســامــي ،بــل تنشط املساجد
بذلك وهي مؤسسات شبه رسمية ،كما
تعتبره الصحافة مكسبًا لإلسالم .وهو
ما رأى فيه املسيحيون تمييزًا عنصريًا
وقاهرًا لهم كأقلية.
ويـ ـج ــري ت ــوزي ــع امل ـط ـب ــوع ــات الــدي ـن ـيــة
اإلس ــام ـي ــة بـصـفــة ع ــادي ــة ج ـ ـدًا ف ــي ّ
أي
مكان وفي ّ
أي وقت ،من دون الحاجة إلى
رخصة مسبقة .ويمكن ألي شخص أن
ُيـقـ ِّـدم كتبًا للمساجد وأن يضعها على
الرفوف حتى من دون استشارة اإلمام،
على أال يكون ذلك من طوائف غير «السنة
امل ــال ـك ـي ــة» .وق ــد س ـبــق أي ـض ــا أن اعـتـقــل
املـئــات مــن الـطــاب والـعـمــال واملوظفني
والـتـجــار والـبـطــالــن بتهمة «الـتـشـ ُّـيــع».
ودخـ ــل الـسـجــن ال ـع ــام امل ــاض ــي عـشــرات
من املنتمني للطائفة األحمدية بواليات
شــرق الـبــاد ،وخــاصــة بتهمة «اإلســاءة
للمرجعية الدينية الـجــزائــريــة» ،وهــذه
املرجعية فــي الحقيقة ال يتضمنها ّ
أي
قانون رسمي ،ولكن معمول بها ُ
«عرفًا».
وه ـ ـ ــي ت ـع ـب ـي ــر دخ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى الـ ـخـ ـط ــاب
الــديـنــي ال ـجــزائــري ب ــدأ اسـتـعـمــالــه قبل
ّ
أق ــل مــن عـشــريــن عــامــاّ .
وأول مــن وظـفــه
رئيس املجلس اإلسالمي األعلى حاليًا
الــدك ـتــور ب ــو عـبــدالـلــه غ ــام ال ـل ــه ،وك ــان
وقتها وزي ـرًا للشؤون الدينية .وجدير
ّ ّ
بــالــذكــر أن ك ــل ال ـخــافــات املـسـجـلــة بني
السلطات الجزائرية واملسيحيني كانت
مع الكنيسة البروتستانتية ،وهي أقلية
بالقياس إلى الكنيسة الكاثوليكية التي
تتمتع بعالقات طيبة جدًا مع السلطة،
ُ ُّ
وتبث ترانيمها كل يوم أحد عبر اإلذاعة
الرسمية من كنيسة السيدة األفريقية.
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إعالنات
◄ وفيات ►

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره
آل عبدو وآل زيدان وآل شاهني
ينعون إليكم وفاة فقيدهم الغالي
املربي الفاضل عميد آل عبدو
الحاج األستاذ قاسم ديب عبدو
(أبو أديب)
والده :املرحوم الحاج ديب قاسم عبدو
والدته :املرحومة الحاجة سليمة محمد شاهني
زوجته :الحاجة مريم محمد توفيق زيدان
اوالده :الدكتور أديب زوجته غادة نزيه بسما
الحاج نجيب زوجته الحاجة هنادي عبد القادر أبو عزة
العميد الركن حسيب زوجته رمزية محي الدين الديشاري
بناته :هناء زوجــة الحاج علي زيــدان ،مهى زوجــة االستاذ محمود سليمان،
سناء
أشقاؤه :املرحوم الحاج مصطفى ،االستاذ محمد ،الحاج أحمد ،املرحوم حسن
شقيقاته :املرحومتان الحاجة امنة والحاجة وهيبة ،الحاجة رتيبة ،فاطمة
اشقاء زوجته :الحاج الدكتور نزيه ،حسن ،أحمد ،توفيق ،علي ،مصطفى ،نبيل
شقيقات زوجته :الحاجة ناديا ،الحاجة آمنة ،فاطمة ،نزيهة
توفاه الله يوم االثنني الواقع فيه 2018/3/12
وسيصلى على جثمانه الطاهر الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم
الثالثاء الــواقــع فيه /13آذار 2018/فــي حسينية بلدته حــارة صيدا ويــوارى
الثرى في جبانة البلدة.
إنا لله وإنا إليه راجعون
تقبل التعازي قبل الدفن في منزله الكائن في حارة صيدا  -طريق ثكنة الجيش
 املدخل الشرقي .وبعد الدفن وفي اليوم الثاني والثالث في قاعة الشيخ عبداألمير قبالن الكائنة في تعمير حارة صيدا من الساعة العاشرة صباحًا حتى
ً
مساء.
الواحدة ظهرًا ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة
ونـهــار الجمعة الــواقــع فــي  2018/3/16فــي الجمعية اإلســامـيــة للتخصص
والتوجيه العلمي ،بيروت ،الجناح ،قرب مديرية أمن الدولة ،من الساعة الثالثة
ً
مساء.
لغاية الساعة السادسة
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء
اآلسفون :آل عبدو وآل زيدان وآل شاهني وعموم أهالي بلدة حارة صيدا

انتقل إلى رحمته تعالى
السيد الشاعر أحمد حسني عيسى
(أحمد السيد)
والدته :علية بعلبكي
إخوته :املرحوم محمد (أبو ناجي)،
حسني وعلي (أبو حسني)
أخ ـت ــاه :املــرحــومــة ح ـمــدة وحـسـنــاء
زوجة املرحوم علي حسن املقداد
وق ــد ووري فــي ث ــرى جـبــانــة بلدته
ح ــوم ــن ال ـت ـح ـت ــا ب ـع ــد ظ ـه ــر أم ــس
االثنني الواقع فيه 2018/3/12
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ع ـي ـس ــى وآل ح ـي ــدر
وآل امل ـقــداد وع ـمــوم أهــالــي حومني
التحتا وأهالي اللويزة

◄ذكرى أسبوع ►
مل ـنــاس ـبــة مـ ــرور أس ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
ف ـق ـيــدت ـنــا ال ـغ ــال ـي ــة املـ ــأسـ ــوف عـلــى
صباها
ليلى نبيل كربال
أعـمــامـهــا :د .مـحـمــد ،أح ـمــد ،الـحــاج
أمني ،الحاج محمود واملرحوم خليل
أخ ــوالـ ـه ــا :ع ـف ـي ــف ،الـ ـح ــاج م ـن ـيــف،
أحـمــد ،الـحــاج عـلــي ،عــدنــان ،أســامــة
ومحمود سبيتي
صهرها :محمد عبد الكريم
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـلــى آي ـ ــات مــن
الــذكــر الحكيم عــن روحـهــا الطاهرة
ف ـ ــي قـ ــاعـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة
لـلـتـخـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ـ ـ
الجناح ،وذلــك يوم األربعاء  ١٤آذار
 ٢٠١٨م ــن ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة عـصـرًا
وحتى السادسة مساء.
اآلسفون :آل كربال وسبيتي وعموم
أهالي كفرا وعني قانا

مبﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ و اﻟﺮﴇ مبﺸﻴﺌﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ و ﻗﻀﺎﺋﻪ و ﻗﺪره
ﻧﻨﻌﻲ اﻟﻴﻜﻢ وﻓﺎة اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﺎﱄ اﳌﺮﺣﻮم

اﻟﺤﺎج ﺣﺴني ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
)اﺑﻮ ﻓﺎدي(

زوﺟﺘﻪ :اﳌﺮﺣﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺳﻤﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎين
اوﻻده :اﳌﻬﻨﺪس ﻓﺎدي ،اﳌﻬﻨﺪس ﻣﻤﺪوح
ﺑﻨﺎﺗﻪ :اﻻﺳﺘﺎذة ﻓﺪى ،اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻮﺳﻦ )زوﺟﺔ اﳌﺮﺣﻮم اﳌﻬﻨﺪس اﻟﺤﺎج وﻟﻴﺪ ﻋﻮﻳﺪات(
اﺧﻮﺗﻪ :اﻟﺤﺎج ﻏﺎزي ،اﳌﺮﺣﻮم ﻋﺼﺎم
اﺧﻮاﺗﻪ :اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻔﺎف ،اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻴﲆ ،اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻠﻴﺎ ،ﻋﺒري ،ﻣﻨﻰ ،و اﳌﺮﺣﻮﻣﺔ ﻟﻴﲆ )ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ(
اﺻﻬﺮﺗﻪ :اﳌﺮﺣﻮم اﳌﻬﻨﺪس اﻟﺤﺎج وﻟﻴﺪ ﻋﻮﻳﺪات ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮب ،اﻟﺤﺎج ﻣﺎزن ﺟﻤﻌﺔ

ﺳﻴﺼﲆ ﻋﲆ ﺟﺜامﻧﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮ و ﻳﻮارى اﻟرثى ﰲ روﺿﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪﻳﻦ )اﻟﻐﺒريي(
ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﻮاﻓﻖ  ١٣اذار  ٢٠١٨اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة و اﻟﻨﺼﻒ ﻇﻬﺮا
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎزي ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻦ و ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء  ١٤اذار ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩة
ﺻﺒﺎﺣﺎ و ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺨﺸﺘﻴﻪ-ﻋﺎﻟﻴﻪ-
ﻗﴫ اﻟﻨﺨﻴﻞ-ﻗﺮب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﴍﻛﺔ اﳌﺘﺤﺪ

ﻟﻠﻔﻘﻴﺪ اﻟﺮﺣﻤﺔ و ﻟﻜﻢ اﻻﺟﺮ و اﻟﺜﻮاب

اﻻﺳﻔﻮن :ال ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ال ﻋﻮﻳﺪات ،ال ﺳﻠﻄﺎين ،ال اﻟﻌﺮب ،ال ﺟﻤﻌﺔ ،اﴎة ﻣﺠﻤﻊ ﴍﻛﺔ اﳌﺘﺤﺪ )ﻣﻮﻇﻔني و
ﻋامل( و ﻋﻤﻮم ﻣﺪن :اﻟﺨﻴﺎم ،ﺷﺤﻴﻢ ،ﺑريوت ،اﻧﺼﺎرﻳﺔ ،و ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2013/70 :
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .امل ـحــامــي
رشيد نصور
املـنـفــذ عـلـيـهـمــا :ج ــورج ف ــارس اب ــي ن ــادر
وسناء جرجس راضي  -عبدللي
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ق ــرض
عـ ـ ـ ــدد ( )2و /38/س ـ ـنـ ــد ديـ ـ ـ ــن ب ـق ـي ـمــة
/225099298/ل.ل .مبلغ  /36252/د.أ .عدا
الفوائد والرسوم.
تاريخ الحجز2015/5/20 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/6/10 :
امل ـطــروح للبيع الـعـقــار :رق ــم  768منطقة
عبدللي العقارية
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :ارض بـ ـع ــل تـ ـ ـ ــزرع ح ـب ــوب
ضـمـنـهــا ب ـعــض اش ـج ــار زي ـت ــون واه ـم ــام
حرجي وهي ارض مبنية واثناء الكشف
تبني انه شيد عليه بناء مؤلف من طابق
اعـ ـم ــدة واربـ ـع ــة ط ــواب ــق ارض ـ ــي اضــافــي
بأرضي اول وثاني وهو متصل بطوابقه
الــداخ ـل ـيــة بــواس ـطــة درج داخ ـل ــي وم ــزود
بمصعد كهربائي لكافة الطوابق.
طابق ثاني يتم الدخول اليه من الطريق
ال ـع ــام وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ص ــال ــة لـلـحـفــات
(مـطـعــم) واربـ ــع حـمــامــات وشــرفــة كبيرة
ً
ودرج داخلي الى السطح نزوال وصعودًا.
طابق اول مؤلف من مدخل ومطبخ كبير
وشرفة بجانبه وغرفة ومستودع وممر
الى ثالث غرف للمنامة ضمنها كل منها
حمام.
ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي ش ـب ــه م ـق ـطــع م ــن ال ــداخ ــل
وطابق ارضي اعمدة.
مساحته 1375 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال 773 :وطــريــق ع ــام جنوبًا:
 767وطريق عام
غــربــا 773 :و 769وطــريــق عــام شــرقــا773 :
و767
التخمني/954650/ :د.أ .أرضًا وبناء
بدل الطرح/572790/ :د.أ.
املــزايــدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
فــي  2018/4/12ال ـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
امـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ايـ ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـط ــرح بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ام ــا ن ـق ــدا في
صندوق الخزينة او تقديم شيك او كفالة
م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
البترون وعليه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه ان يدفع رسم %5
داللة اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/286
املنفذ :كمال حسن رباعي
املنفذ عليه :حسني حسن رباعي
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية في
النبطية رقم  2016/37بتاريخ 2016/3/8
املتضمن اعــان عــدم قابلية العقار /708
حاريص للقسمة العينية وطرحه للبيع
باملزاد العلني على اساس الطرح وتوزيع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/6/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/7/11 :
الـ ـعـ ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :س ـه ـمــا مــن
الـعـقــار  /708حــاريــص ع ـبــارة عــن قطعة
ارض يوجد عليها بناء مؤلف من طابقني
االول طابق سفلي يحتوي على صالون
وثالث غرف نوم ومطبخ وحمامني وممر
ب ــاش ـغــال ال ـس ـيــد ح ـســن رب ــاع ــي ،وطــابــق
ارضـ ـ ــي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ــدخ ــل وص ــال ــون
وط ـعــام وم ـمــر واربـ ــع غ ــرف ن ــوم ومطبخ
وث ــاث ح ـمــامــات وف ــرن ــدات ومـطـلــع درج
وهــو حاليًا قيد الترميم وهــو بناء قديم
االنـجــاز مــا قبل الـعــام  1971كما يحتوي
عـلــى بـئــر م ــاء اضــافــة ال ــى بـعــض اشـجــار
الـ ـس ــرو وال ـك ـي ـنــا واألكـ ـ ــي دن ـي ــا وال ــرم ــان
والتني والعريش.
مساحته 1085 :م2
التخمني 183.500 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 148.635 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس

ال ــواق ــع فـيــه  2018/5/24ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
اسـ ـه ــم ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اع ـ ـ ــاه ،فـعـلــى
الراغب بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم
الدائرة بموجب شيك مصرفي منظم المر
رئيس دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل
اق ــام ــة ل ــه ض ـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قلمها
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام،
وع ـل ـي ــه االطـ ـ ــاع ع ـل ــى قـ ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة الس ـه ــم ال ـع ـقــار املـ ـط ــروح ودف ــع
الـثـمــن وال ــرس ــوم ضـمــن املـهـلــة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صـيــدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2016/1032غرفة الرئيس
القاضي راني صادق لبيع العقار رقم /2
بقسطا باملزاد العلني.
امل ـن ـف ــذون :خـضــر مـحـمــد ح ـمــود ومحمد
حـســن صــالــح وشــركــة بـكــاسـتــا الـعـقــاريــة
وكيلهم املحامي محمد البظان
املنفذ عليه :ورث ــة املــرحــوم نـقــوال توفيق
عجرم وهم عبدة الياس مزهر ورفاقها
ش ــرك ــة ارض الـ ـس ــام ال ـع ـق ــاري ــة وكـيـلـهــا
املحامي ايلي صعب
احمد حسن زيدان وكيله املحامي فرحات
فرحات
السند التنفيذي :حكم املحكمة االبتدائية
في لبنان الجنوبي املتضمن ازالة الشيوع
في العقار رقــم  /2بقسطا وبيعه باملزاد
العلني
ت ــاري ــخ ت ـب ـل ـيــغ االنـ ـ ـ ـ ــذار 2016/12/7 :و
 2016/12/12و 2016/12/13و2017/2/7
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2017/5/10 :تــاريــخ
تسجيله 2017/6/8
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2017/7/22 :
تاريخ تسجيله 2017/6/7
م ـح ـت ــوي ــات ال ـع ـق ــار رقـ ــم /2ب ـق ـس ـط ــا هــو
عبارة :عن قطعة ارض بعل سليخ يوجد
ض ـم ـن ـهــا ب ـن ــاء م ــؤل ــف م ــن ط ــاب ــق سـفـلــي
عـبــارة عــن غرفتني وحـمــام غير منجزين
وط ــاب ــق ارضـ ــي ع ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سكنية
م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن غ ــرف ــة جـ ـل ــوس وص ــال ــون ــن
وغرفة طعام وثــاث غــرف نــوم وحمامني
ومطبخ وغرفة غسيل وشرفة عدد  2وهي
مشغولة من السيدة عبدة مزهر عجرم -
طابق اول عبارة عن شقة سكنية مؤلفة
م ــن م ــدخ ــل وغ ــرف ــة ج ـل ــوس وص ــال ــون ــن
وثالث غرف نوم وحمامني وشرفة مقفلة
بالزجاج واالملنيوم وموزع ومطبخ وهي
مشغولة من توفيق وجورج عجرم طابق
ثاني عبارة عن شقتني سكنيتني االولــى
عـبــارة عــن شقة مؤلفة مــن مــدخــل وغرفة
جـلــوس وم ــوزع وغــرفـتــي ن ــوم وحمامني
ومطبخ وغــرفــة شرفة وهــي مشغولة من
ح ـنــا ع ـجــرم وال ـثــان ـيــة مــؤل ـفــة م ــن مــدخــل
ومطبخ وحمامني وغرفتي نوم وصالون
وغــرفــة طـعــام وشــرفــة كبيرة ،يــوجــد على
سطح البناء غرفة وحمام.
مساحته/385151/ :م2
بدل التخمني /16030040/ :د.أ.
بدل الطرح  :بعد التخفيض /14427036/
د.أ.
حـ ــدود ال ـع ـقــار / 2بـقـسـطــا :غــربــا مـجــرى
ً
مياه شماال :العقار رقم /4/و/1332/
شــرقــا :الـعـقــار رق ــم  /49/و /50/جنوبًا:
مجرى مياه
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  2018/4/10الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا م ــوع ـدًا لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
ش ــروط ال ـب ـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء ان
يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة بــاملــزايــدة فــي صـنــدوق الخزينة
او فــي أحــد املـصــارف املقبولة مــن الــدولــة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ وعليه
ان ي ـت ـخــذ م ـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــار ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايــداع كامل الثمن ورســم الداللة
خــال مهلة ثــاثــة أيــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االحــالــة واال تـعــاد امل ــزاي ــدة بالعشر
على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
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◄ إعالنات رسمية ►
ارض م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون وب ـع ــض اش ـجــار
التوت ،بدل تخمينها  12805.20د.أ .وبدل
طرحها 7683 :د.أ.
 85.714 - 4س ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار 815
كفردالقوس مساحته  759م 2وهو قطعة
ارض م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون وب ـع ــض اش ـجــار
التوت ،بدل تخمينها  2437.70د.أ .وبدل
طرحها 1463 :د.أ.
 171.428 - 5سـ ـه ــم ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 838
كفردالقوس مساحته  4933م 2وهو قطعة
ارض م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون وب ـع ــض اش ـجــار
التوت ،بدل تخمينها  25019.40د.أ .وبدل
طرحها15012 :د.أ.
 102.857 - 6سـ ـه ــم ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 839
كفردالقوس مساحته  985م 2وهو قطعة
ارض م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون وب ـع ــض اش ـجــار
التوت ،بدل تخمينها  2951.99د.أ .وبدل
طرحها 1772 :د.أ.
 171.428 - 7سـ ـه ــم ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 840
كفردالقوس مساحته  952م 2وهو قطعة
ارض م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون وب ـع ــض اش ـجــار
التوت ،بدل تخمينها  4751.95د.أ .وبدل
طرحها 2852 :د.أ.
 171.428 - 8س ـه ــم فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار 1023
كفردالقوس مساحته  419م 2وهو قطعة
ارض مـ ـشـ ـج ــرة لـ ـيـ ـم ــون ض ـم ـن ـه ــا غ ــرف ــة
زراعية من احجار الخفان ،بدل تخمينها
 4473د.أ .وبدل طرحها 2684 :د.أ.
 171.428 - 9س ـه ــم فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار 1028
كـ ـ ـف ـ ــردالق ـ ــوس م ـس ــاح ـت ــه  483م 2وه ــو
قطعة ارض مشجرة ليمون ورم ــان ،بدل
تـخـمـيـنـهــا  5168.55د.أ .وبـ ــدل طــرحـهــا:
 3102د.أ.

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1693
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .وكيله املحامي
غبريال معلولي
املنفذ عليهم :شــركــة مستشفى الدكتور
يوسف الرهبان وشركاه ش.م.م .والدكتور
يــوســف الـيــاس الــرهـبــان وال ـيــاس يوسف
الرهبان وصونيا اسطفان حكيم وكيلهم
املحامي غابي يمني
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :اس ـت ـن ــاب ــة م ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم  2015/2245تــاريــخ
ً
 2016/7/28تحصيال لدين املنفذ البالغ
/3.037.250/د.أ .عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز2016/7/14 :
تاريخ تسجيله2016/7/20 :
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2016/11/25 :
و 2016/11/28و2016/11/30
تاريخ تسجيله2017/2/13 :
امل ـطــروح للبيع 1885.714 - 1 :سـهــم في
العقار  666كفردالقوس مساحته  7750م2
وهو قطعة ارض زراعية ضمنها تخشيبة
م ـع ــدة ك ـمــزرعــة ل ــأب ـق ــار ،ب ــدل تخمينها
 365356.80د.أ.
وبدل طرحها 220000 :د.أ.
 1000 - 2سهم في العقار  753كفردالقوس
م ـس ــاح ـت ــه  2545م 2وه ـ ــو ق ـط ـع ــة ارض
زراعية ضمنها بعض اشجار التوت ،بدل
تخمينها  53020د.أ .وبدل طرحها31812 :
د.أ.
 85.714 - 3س ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار 814
كفردالقوس مساحته  3985م 2وهو قطعة

إهدن مساحته  2025م 2وهو قطعة ارض
س ـل ـيــخ ذات طـبـيـعــة م ـن ـح ــدرة وي ـق ــع في
محلة الوطى  -عني عبيد ،بدل تخمينها
 202.500د.أ .وبدل طرحها 121.500 :د.أ.
 600 - 16س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار رق ــم /1755
إهدن مساحته  1720م 2وهو قطعة ارض
س ـل ـيــخ ذات طـبـيـعــة م ـن ـح ــدرة وي ـق ــع في
محلة الوطى  -عني عبيد ،بدل تخمينها
 75.250د.أ .وبدل طرحها 45.150 :د.أ.
 1228.572 - 17سهم في العقار رقــم 453
عردات مساحته  13480م 2وهو عبارة عن
قطعة ارض مشجرة زيتون ويقع بالقرب
من بعض املنازل السكنية املعروفة بحي
آل دحـ ــدح ،ب ــدل تخمينها  690.046د.أ.
وبدل طرحها 414.028 :د.أ.
 - 18كامل العقار رقم  458عردات مساحته
 1660م 2وه ـ ــو ق ـط ـع ــة ارض م ـش ـجــرة
زيـتــون ويـقــع بــالـقــرب مــن حــي آل دحــدح،
بــدل تخمينه  282.200د.أ .وب ــدل طرحه:
 169.320د.أ.
 - 19كامل العقار رقم  508عردات مساحته
 3915م 2وهو قطعة ارض مشجرة زيتون
ويقع فــي محلة معروفة بحي آل دحــدح،
بــدل تخمينه  391.500د.أ .وب ــدل طرحه:
 234.900د.أ.
 - 20كــامــل الـعـقــار  511ع ــردات مساحته
 8655م 2وهو قطعة ارض مشجرة زيتون
ويقع فــي محلة معروفة بحي آل دحــدح،
بــدل تخمينه  865.500د.أ .وب ــدل طرحه:
 519.300د.أ.
 - 21كامل العقار رقم  512عردات مساحته
 2614م 2وهو قطعة ارض مشجرة زيتون
ويقع بالقرب من محلة معروفة بحي آل

 - 10ك ــام ــل ال ـع ـق ــار رقـ ــم  1106مـجــدلـيــا
مـســاحـتــه  9643م 2وي ـح ـتــوي عـلــى بـنــاء
عبارة عن مستشفى معروفة بمستشفى
الدكتور يوسف الرهبان ومؤلف من عدة
طوابق سفلي وسفلي اول وارضــي واول
علوي وثاني علوي كما يوجد بناء قيد
االن ـش ــاء ،ب ــدل تخمينه  22.000.000د.أ.
وبدل طرحه 13.200.000 :د.أ.
 - 11ك ــام ــل ال ـع ـق ــار رقـ ــم  2858مـجــدلـيــا
مساحته  808م 2وهو قطعة ارض مفرزة
وتـسـتـعـمــل كـحــديـقــة ملستشفى الــدكـتــور
يــوســف الــرهـبــان ،بــدل تخمينه 484.800
د.أ .وبدل طرحه 290.880 :د.أ.
 -12ك ــام ــل الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  2866م ـجــدل ـيــا
مـ ـس ــاحـ ـت ــه  822م 2وه ـ ـ ــو ق ـط ـع ــة ارض
م ــاصـ ـق ــة مل ـس ـت ـش ـفــى الـ ــدك ـ ـتـ ــور ي ــوس ــف
الرهبان وتستعمل كموقف للمستشفى،
بــدل تخمينه  493.200د.أ .وب ــدل طرحه:
 295.920د.أ.
 - 13كامل العقار رقم /1306أرده مساحته
 7155م 2وهو قطعة ارض مشجرة زيتون
وبعيد عن املنطقة السكنية ،بدل تخمينه
 250.425د.أ .وبدل طرحه 150.255 :د.أ.
 1200 -14س ـهــم ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم /3089
إهـ ــدن مـســاحـتــه  895م 2وي ـح ـتــوي على
بـ ـن ــاء م ــؤل ــف مـ ــن ثـ ـ ــاث طـ ــوابـ ــق سـفـلــي
وارضـ ــي وع ـلــوي اول ويـتــألــف كــل طابق
م ــن شـقـتــن لـلـسـكــن وي ـق ــع ع ـلــى الـطــريــق
املعروفة بـشــارع املغتربني كما يقع على
طريق فرعية معروفة بالوسطانية ،بدل
تـخـمـيـنـهــا  350.000د.أ .وبـ ــدل طــرحـهــا:
 210.000د.أ.
 1200 -15س ـهــم ف ــي ال ـع ـقــار رق ــم /1758
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أفقيا

 -1ممثل مصري شهير من أفالمه السينمائية « زوجتي والذئب « –  -2ينظر اليه –
مدينة فرنسية –  -3شهر هجري – نقيض الهزيل والضعيف –  -4أقطعه – صفة قرار
تنكيدي جائر وظالم –  -5اسم موصول – جنرال فرنسي شارك في الحرب العاملية
األولى وكان له دور كبير في لبنان – طائر وهمي كبير –  -6عاصمة بوليڤيا ّوأعلى
آخر –  -7صغير باألجنبية –  -8من مشاهير املغنني في
عاصمة في العالم – ضد ِ
العهد العباسي – ما تساقط من الثلج مبسوطًا رقيقًا –  -9القطعة من الجيش –
بائسة وتعيسة وسيئة الحظ –  -10فنان لبناني أشهر أعماله مع األخوين رحباني

عموديًا

ً
 -1ملك صــور أرس ــل عـمــاال الــى سليمان الحكيم لبناء هيكل أورشـلـيــم – عاصمة
تشيكوسلوفاكيا زمن الوحدة –  -2بلدة لبنانية بقضاء الشوف – شارع في بيروت
–  -3ينمو العشب ويخرج من األرض – مدينة تركية هي ُ
الرها قديمًا –  -4عاصفة
ّ
وأحب – عاصمة أملانيا األتحادية سابقًا –  -5أشياء مرعبة ومخيفة
بحرية – أراد
– جفصني –  -6من أصنام العرب في الجاهلية – ساكن وأصيل –  -7عاصمة دولة
ّ
بالسر – ُ -8يلقي بالشيء – صـحــراء فــي فلسطني –  -9فيلسوف
عظمى – تبوح
فرنسي أسس األنسيكلوبيديا وأشــرف على إصدارها – حرف نــداء للبعيد – -10
ّ
مقدم برامج لبناني مشهور

أفقيا

إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
تدعو هذه املحكمة السيد أحمد مصطفى
ق ـ ــدورة لـلـحـضــور ال ـي ـهــا الس ـت ــام اوراق
الدعوى رقم  2018/719املقامة بوجهه من
املدعي سليمان داود زيات بمادة اسقاط
من حق التمديد وذلك ضمن اوقات الدوام
الرسمي وخــال عشرين يومًا من تاريخ
نشر هذا االعالن واال يعتبر كل تبليغ له
في قلم هذه املحكمة قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

دح ــدح ،بــدل تخمينه  261.400د.أ .وبــدل
طرحه 156.840 :د.أ.
 -22كــامــل الـعـقــار 1100ع ـ ــردات مساحته
 829م 2وه ــو قـطـعــة ارض م ـفــرزة معدة
للبناء ويـقــع فــي محلة مـعــروفــة بحي آل
دحــدح ،بــدل تخمينه  165.800د.أ .وبدل
طرحه 99.480 :د.أ.
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :االرب ـ ـع ـ ــاء
 2018/4/18ال ـس ــاع ــة  1:30ظ ـه ـرًا أم ــام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
أن ي ــدف ــع بـ ــدل الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق مــال
زغرتا أو بموجب شيك مصرفي مسحوب
ألمر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا وان يتخذ
مقامًا لــه ضمن نـطــاق الــدائــرة أو توكيل
محام وعليه االطالع على قيود الصحائف
العينية للعقارات مــوضــوع املــزايــدة وان
يدفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول

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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مشاهير 2821

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
الجميل –  -2رستم باشا –  -3شر – أنس – ربي –  -4طنافس – رس –  -5وجل – ليبي
 -1بيار
–  -6نو – يمغط – ال –  -7أفقا – قيس –  -8التفسير –  -9منقرع – ليدو –  -10مشرق  -بوشار

عموديًا

 -1برشلونة – م م –  -2يسر – جو – انش –  -3آت – طل – ّ
القر –  -4رمان – يفترق –  -5إبن املقفع –
ّ
 -6الس فيغاس –  -7جش – سبط – يلو –  -8مار – قريش –  -9بر – لي – دا –  -10لويس باستور

حل الشبكة 2820

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أول ســودانـيــة يـتــم إع ــان قــداسـتـهــا فــي الكنيسة الكاثوليكية (-1869
 .)1947ولدت في دارفور وهي ذات خلفية نوبية خطفت في التاسعة من
عمرها وسيقت للعبودية
 = 10+2+5+7مـنــازل ■  = 11+6+3+8ص ـنــدوق حــديــدي لحفظ امل ــال ■
 = 4+1+9ينشف املاء

حل الشبكة الماضية :إقبال األحمد

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1595وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة42 - 39 - 35 - 26 - 20 - 16 :
الرقم اإلضافي3 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 2,233,880,927ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,116,940,464 :ل.ل
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املــرتـبــة0 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 79,059,780ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 4,941,236 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 79,059,780ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,108 :شبكات. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 71,354 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 155,232,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19,404 :شبكات. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 460,430,246 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 178,287,163 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1595
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح52015 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة75,000,000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2015 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.015 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.15 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 544
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة085 :
• يومية أربعة1029 :
• يومية خمسة40544 :
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض إلن ـش ــاء م ـخ ــزن لقطع
الغيار ومشغل للصيانة وتأهيل مكاتب
املهندسني في معمل بعلبك.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امــانــة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /70 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/4/20عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2018/3/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 556
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة الرئيس القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم  2012/36املتكونه
فيما بني:
املنفذ :بنك البحر املتوسط ش.م.ل .وكيله
املحامي الياس عطا.
املنفذ عليه :حسن محمد سبليني ورفيقه
 /برج رحال
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ك ـشــف ح ـس ــاب وعـقــد
عام بقيمة خمسمائة وخمسة وخمسون
م ـل ـي ــون ــا واربـ ـعـ ـم ــائ ــة وواحـ ـ ــد وث ـم ــان ــون
الـفــا ومــائـتــي وتسعة لـيــرات لبنانية عدا
اللواحق.
تاريخ التنفيذ2002/8/8 :
تاريخ تبلغ االنذار2003/1/4 :
تاريخ قرار الحجز2004/3/17 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـج ــل ال ـع ـق ــاري:
2014/9/6
تاريخ محضر وصف العقار2014/5/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـج ــل ال ـع ـق ــاري:
2014/12/31
العقار املطروح للبيع:
كــامــل الـعـقــار رقــم  318منطقة بــرج رحــال
ال ـع ـق ــاري ــة وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض
مـســاحـتـهــا  908م( 2تـسـعـمــائــة وثـمــانـيــة
امـ ـت ــار م ــربـ ـع ــة) ع ـل ـي ـهــا بـ ـن ــاء م ــؤل ــف مــن
ث ــاث ــة ط ــواب ــق ارض ـ ــي واول (دوب ـل ـك ــس)
مساحته 702م 2والباقي من العقار عبارة
عــن مــدخــل وارض فيها شـجــرتــي ليمون
وشجرة افوكا وشجرة شربيني مع موقف
للسيارات معبد بالباطون ،البناء مــوزع
على ارضي مع مطلع درج خارجي وثالث
غرف نوم ومدخل وصالونيني وشرفتني
وحمامني ومطبخ مساحة الطابق  271م 2
ال ـط ــاب ــق االول م ــؤل ــف م ــن م ـط ـلــع ل ـل ــدرج
خــارجــي مـكـشــوف مــع شــرفــة وصــالــونــن
وسفره وجلوس ونوم ومطبخ وحمامني
وثــاث شرفات مع مطلع درج يوصل الى
غرف النوم في الطابق الثاني (دوبلكس)
وهــو عبارة عن اربــع غــرف نــوم وحمامني
وت ـ ــراس ودراب ـ ــزي ـ ــن ،ح ـ ــدوده م ــن ال ـغ ــرب
العقار رقــم  313والـشــرق العقار رقــم 401
والشمال العقار رقم  316والجنوب طريق
عام.
قيمة التخمني/ 413,900 / :د.أ( .أربعمائة
وثـ ــاثـ ــة عـ ـش ــرة الـ ـف ــا وت ـس ـع ـم ــائ ــة دوالر
أميركي).
بدل الطرح املخفض/191,630 / :د.أ).مائة
وواحــد وتسعون الفا وستمائة وثالثون
دوالر أميركي).
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2018/4/5الـســاعــة الــواحــدة
ظهرًا وذلك في مكتب رئيس دائــرة تنفيذ

صــور .على الــراغــب بالشراء ان يقدم ثمن
ال ـط ــرح املـخـفــض ن ـق ـدًا أو بـمــوجــب كفالة
مصرفية وافية من احد املصارف املقبولة
لدى الحكومة فتعطيه هذه الدائرة شهادة
لالشتراك بــاملــزايــدة ،على ان ال يتم البيع
بأقل من ستة أعشار قيمة التخمني ،وعلى
املـشـتــري اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
هــذه الــدائــرة واال اعتبر كــل تبليغ لــه في
قلمها قــانــونـيــا ،وعـلـيــه دف ــع ع ــاوة على
قيمة الطرح رسما الداللة والفراغ.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن تبليغ اوراق مدنية
تــدعــو محكمة الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثانية
ف ــي ال ـب ـق ــاع  /زحـ ـل ــة ب ــرئ ــاس ــة ال ـقــاض ـيــة
ن ــوال صليبا املـسـتــدعــى ضــدهـمــا شريفة
ابراهيم البرازي وببغاه ابراهيم البرازي
املقيمتان سابقًا فــي الـقــرعــون املجهولتا
محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو
بواسطة من ينوب عنهما قانونًا الى قلم
املحكمة في زحلة ،لتبلغ اوراق االستدعاء
املقدم من املستدعية مايا ميشال اسطفان
بوكالة املحامي رامــي الــدســوقــي املسجل
بــرقــم اسـ ــاس  2017/520ت ــاري ــخ الـ ــورود
 2017/12/27والذي يطلب بموجبه ابالغ
امــانــة السجل العقاري فــي البقاع لوضع
اشـ ــارة ال ــدع ــوى عـلــى الـصـحـيـفــة العينية
للعقار رقــم  /8486/مــن منطقة القرعون
العقارية.
وقـسـمــة الـعـقــار املــذكــور واال ال ـخــروج من
حــالــة الـشـيــوع اذا مــا تـبــن ان ــه غـيــر قابل
للقسمة وابالغ املستدعى ضدهما نسخة
ع ــن االسـ ـت ــدع ــاء واالوراق الب ـ ـ ــداء الـ ــرأي
والدفاع .وتدريك املستدعى ضدهما كافة
الرسوم واملصاريف واالتعاب.
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر والتعليق ويتوجب على
املستدعى ضدهما املذكورتني اعاله اتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق املحكمة واب ــداء
مالحظاتهما على االستدعاء ضمن املهلة
القانونية واال يصار الى ابالغهما جميع
االوراق وال ـق ــرارات لصقًا على بــاب ردهــة
املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن
ت ـل ــزي ــم مـ ـش ــروع أشـ ـغ ــال إنـ ـش ــاء خ ـطــوط
صـ ــرف ص ـحــي ف ــي ب ـل ــدة ب ـع ـبــدا  -قـضــاء
بعبدا (مصب الغدير)
الساعة التاسعة مــن يــوم الثالثاء الواقع
فيه العاشر من شهر نيسان  ،2018تجري
ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شــارع بــوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بيروت ،لحساب املديرية العامة للموارد
امل ــائ ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ ـ ـ م ـنــاق ـصــة تـلــزيــم
مـ ـش ــروع أشـ ـغ ــال إنـ ـش ــاء خـ ـط ــوط ص ــرف
ص ـحــي ف ــي ب ـل ــدة ب ـع ـبــدا  -ق ـض ــاء بـعـبــدا
(مصب الغدير).
ـ ـ التأمني املؤقت/98.000.000/ :ل.ل .فقط
ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية ال
غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـف ــون ف ــي الـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى لـتـنـفـيــذ
صـ ـفـ ـق ــات األش ـ ـ ـغـ ـ ــال امل ــائـ ـي ــة امل ـس ـج ـل ــون
وف ـقــا الح ـك ــام امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ
 1966/1/25وتعديالته وشروط اضافية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،ال ـ ــذي ي ـمـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للموارد املائية والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات

◄ إعالنات رسمية ►
د .جان العلية
التكليف 580
إعالن بيع باملعاملة 2015/150
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء في
 2018/3/27ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـس ــاع ــة 2:30
ب ـعــد ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا شــركــة
دولـفــن لتأجير الـسـيــارات ش.م.م .ماركة
ن ـي ـس ــان ص ـن ــي  1.5مـ ــوديـ ــل  2015رق ــم
ً
/412795/ب الخصوصية تحصيال لدين
طــال ـبــة الـتـنـفـيــذ ش ــرك ــة رســام ـنــي يــونــس
للسيارات ش.م.ل .وكيلها املحاميني بسام
الحلبي واي ـلــي بــازرلــي الـبــالــغ $/9254/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/8231/
واملطروحة للمرة الثالثة بسعر $/3000/
او ما يعادلها بالعملة الوطنية ويتوجب
عليها ميكانيك منذ العام .2015
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد ال ـ ــى مـ ـ ــرآب الـ ـش ــرك ــة ف ــي ب ـي ــروت
املتحف مقابل شــركــة الفولفو مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
موجه للسيد هنري يوسف درغــام املقيم
ً
اصـ ــا ف ــي ص ــرب ــا ح ــي م ــاري ــوس ــف بـنــايــة
قــرقـفــي طــابــق اول وحــالـيــا مـجـهــول محل
االقامة.
تـ ــدعـ ــوك ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـح ـض ــور ال ـي ـهــا
بالذات او بواسطة وكيلك القانوني لتبلغ
طالب التنفيذ واملرفقات مع انذار تنفيذي
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ـ ــم 2017/707
املقامة بوجهك من بنك بيبلوس ش.م.ل.
بموضوع تنفيذ عقد قرض مالي وجدول
ً
تسديد تحصيال ملبلغ /11874749.27/
ل.ل .اضافة الى الفوائد والرسوم.
عليك الحضور ضمن املهلة القانونية واال
يسقط حقك باالعتراض ويتابع التنفيذ
بــوج ـهــك ح ـتــى اخ ــر ال ــدرج ــات ك ـمــا عليك
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا لك.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
تبليغ مجهول املقام
ان م ـح ـك ـمــة اي ـ ـج ـ ــارات ب ـ ـيـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة
ال ـقــاضــي الرا كـ ــوزاك تــدعــو امل ــدع ــى عليه
يحي سبليني لحضور جلسة 2018/5/10
واس ـتــام اوراق الــدعــوى رقــم ،2017/875
املقامة من نــوال نصار ورفاقها والرامية
الس ـ ـقـ ــاط ح ـق ــه فـ ــي ال ـت ـم ــدي ــد ال ـق ــان ــون ــي
للمأجور الذي يشغله في الطابق السادس
شــرقــي بــالـعـقــار رق ــم  /3956/املصيطبة
والزامه باخالئه وتسليمه للجهة املدعية.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
شطب مؤسسة تجارية
صادر عن أمانة السجل التجاري في جبل
لبنان
ب ـتــاريــخ  2018/3/9وب ـن ـ ً
ـاء لـلـطـلــب تـقــرر
شـطــب قـيــد مــؤسـســة مــونــالـيــزا الـتـجــاريــة
من السجل التجاري والكائنة في الحدث
واملـ ـسـ ـجـ ـل ــة بـ ــرقـ ــم خ ـ ـ ــاص  8574ب ـع ـب ــدا
لصاحبها السيد فكتور انطوان كرم.
فعلى كــل ذي مصلحة أن يقدم اعتراضه
ومــاح ـظــاتــه خ ــال مـهـلــة ع ـشــرة اي ــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب بيارو ابراهيم جرجس وكيل رهجي
طــان ـيــوس م ـخــايــل بــوكــالـتـهــا ع ــن ال ـيــاس
طــان ـيــوس مـخــايــل ووك ـي ــل لــويــس شفيق
مـ ـ ــراد ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن شـ ـ ــارل جـ ــرج ضــاهــر
س ـن ــدي مـلـكـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 261
الجميلية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب خ ـل ـيــل اب ــراهـ ـي ــم امل ـخ ـل ــات ــي وك ـيــل
مصطفى خــالــد الـبــس بــوكــالـتــه عــن هناء
عمر الـحــاق احــد ورثــة عمر علي الحالق
ووكيل ميرنا اسماعيل الحالق احد ورثة
ل ـي ـلــى ع ـلــي الـ ـح ــاق سـ ـن ــدات مـلـكـيــة بــدل
ضائع عن حصتهما في القسمني  3و 5من
العقار  3346برجا.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب جــورج نبيل عــون وفــؤاد نبيل عون
بصفتهما الشخصية سندي ملكية بدل
ضائع للعقارين  162و 163الدبية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب علي حسني رمــال وكـيــل نبيله علي
علي عــاف بوكالتها عــن محمد خميس
محمد خميس الكاشف شهاده قيد تأمني
بدل عن ضائع للعقار  260الدبية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
طـ ـل ــب املـ ـسـ ـت ــدع ــي عـ ـل ــي م ـ ـهـ ــدي ي ــون ــس
ت ـص ـح ـيــح اس ـ ــم والـ ــدتـ ــه ف ــي ال ـع ـق ــار رق ــم
 2312مـنـطـقــة روم ال ـع ـق ــاري ــة ح ـيــث ورد
اسمها مسعدة علي مرعي والصحيح هو
مسعدي علي أحمد.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب شــريــف حسني محسن بوكالته عن
عبد القادر محمد بشير بعلبكي ملوكلته
سحر محمد املصري سند تمليك بدل عن
ضائع للعقار  135برج الشمالي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب حـســن حـســن عـجـمــي بــوكــالـتــه عن
فريد كامل نعنوع ملوكله راســخ محمود
عـبــاس الـ ــوارد اسـمــه راس ــخ مـحـمــود عبد
اللطيف عـبــاس على الصحيفة العقارية
سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضــائــع لـلـعـقــار رقــم
 410طيردبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت

الجناح  -مقابلBHV

رووف ط  5مواصفات ،وديكور رائع –  540م2
غرف نوم – تراس  100م  2,2جلوس  4مواقف4
سيارات مع مطبخ مجهز.
تلفون76 / 960 962 :

طلب املحامي كميل مجيد حنا بوكالته
عــن كــل مــن رانـيــة ميشال صهيون وايلي
م ـي ـش ــال ص ـه ـي ــون ب ــاالص ــال ــة عـ ــن نـفـســه
وبصفته احــد ورثــة كل من طعمه توفيق
صـهـيــون وم ــاي تــوفـيــق صـهـيــون سـنــدات
تمليك بدل عن ضائع عن حصص موكليه
وع ـ ــن ح ـص ــص املـ ــورثـ ــن ط ـع ـم ــه تــوف ـيــق
صهيون ومــاري توفيق صهيون املسجل
قـيــد احـتـيــاطــي بتصحيحه بــاالسـتــدعــاء
املسجل على الصحيفة العينية وبالطلب
للمحكمة بتصحيح االســم بالدعوى رقم
 2004/266ليصبح ماكي توفيق صهيون
بالقسم  1من العقار  696منطقة الصيفي.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2016/49 :
املـنـفــذ :نعيم أسـعــد ك ــرم  -املـحــامــي طــال
زخريا
املنفذ عليه :نقوال نخل مرعي  -حامات
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
ط ــراب ـل ــس امل ـن ـفــذ بـمــوجـبـهــا ح ـكــم ب ــازال ــة
الشيوع فــي الـعـقــارات رقــم /906/ /741/
 /331/ /739/و /329/حامات.
تاريخ الحكم2015/4/27 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى أم ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2015/10/19 :
املطروح للبيع العقار 741 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ارض بعل
مشجرة زيتون
مساحته 960 :م2
ً
يحده :شماال 742 - 743 :شرقًا :طريق عام
743 - 740
جنوبًا 740 :وطريق عام غربًا743 - 742 :
 740ال ـت ـخ ـم ــن/144000/ :د.أ .ب ـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض للمرة الرابعة/94478/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 906 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل س ـل ـيــخ ضـمـنـهــا
اشجار زيتون وعنب وسنديان
مساحته 2082:م2
ً
يـ ـح ــده :شـ ـم ــاال :ط ــري ــق عـ ــام 905 - 2146
شرقًا 905 :وطريق عام
جنوبًا 907 - 905 :غربًا2146 - 907 - 908 :
ال ـت ـخ ـم ــن/208200/ :د.أ .ب ـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض للمرة الرابعة/136599/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 739 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل م ـش ـجــرة زي ـتــون
وتني وعنب
مساحته 960 :م2
ً
يحده شماال 736 - 740 :شرقًا :طريق عام
740
جنوبًا :طريق عام  737 - 738غربًا330 :
التخمني/144000/ :د.أ .بدل الطرح للمرة
الرابعة/94478/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 331 :منطقة حامات
العقارية
محتوياته :غرفة للسكن ومطبخ بناؤها
م ـ ــن حـ ـج ــر مـ ـقـ ـص ــوب وم ـ ـ ـ ـ ــأوى ل ـل ـط ـي ــور
وفسحة سماوية وارض بعل ضمنها ست
اش ـجــار ت ــوت وش ـجــرة ازدرخ ـ ــت وشـجــرة
جوز.
مساحته 189 :م2
ً
ي ـح ــده شـ ـم ــاال :ط ــري ــق عـ ــام  330 -شــرقــا:
طريق عام

◄ مبوب ►
عقارات لإليجار
طربجا بيتش ،شاليه مفروش،
 ،bloc Aط 2 ،5 .نوم،
صالون ،سفرة ،مطبخ،
بلكونان ،موقف مقفل ،منظر
بحر ،وكابني  +دوش ،مع
موقف .ت70/447300 :
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جنوبًا :طريق عام غربًا330 :
ال ـت ـخ ـم ــن/58625/ :د.أ .أرض ـ ـ ــا وبـ ـن ـ ً
ـاء
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح امل ـخ ـف ــض ل ـل ـم ــرة ال ــرابـ ـع ــة:
/38462/د.أ.
املطروح للبيع العقار 329 :منطقة حامات
العقارية
محتوياته :انـشــاءات او اضــافــة انـشــاءات
اص ـب ـحــت م ـح ـتــويــات هـ ــذا ال ـع ـق ــار قطعة
ارض ضمنها بناء مؤلف من طابق ارضي
يحتوي على مدخل وممر عدد  2وصالون
وجلوس وسفرة وحمام عدد  2وقسم منه
اعمدة مع درج يؤدي الى الطوابق العليا.
ط ــاب ــق اول :م ــؤل ــف م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون
وس ـ ـفـ ــرة وم ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة م ــون ــة وثـ ــاث
حمامات وغرفة جلوس وثالث غرف نوم
واربع شرفات.
ط ــاب ــق ث ــان ــي وث ــال ــث ب ـن ـفــس م ــواص ـف ــات
الطابق االول
مساحته 965 :م2
ً
يحده شماال 325 :وطريق عام شرقًا325 :
وطريق عام
جنوبًا 328 :و 330غربًا 328 :و327
ال ـت ـخ ـمــن/612750/ :د.أ .بـ ــدل ال ـطــرح
املخفض للمرة الرابعة/402670/ :د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار الخميس
الــواقــع فــي  2018/5/10الساعة الثانية
عشرة ظهرًا في قاعة محكمة البترون.
على الراغب في الشراء ان يدفع بدل الطرح
املقرر نقدًا وعليه تقديم كفالة وافية من
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة كـفــالـتـهــا قــانــونــا او
شيكًا مصرفيًا بالليرة اللبنانية وعليه
اتـخــاذ محل اقــامــة مـعــروف ضمن نطاق
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ال ـب ـت ــرون واال ع ــد قلمها
مـخـتــارًا لــه وان يــدفــع زي ــادة عـلــى الثمن
رسوم التسجيل والداللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر

العقاري2015/2/13 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع ال ـع ـقــار :مـقـســم ( )4من
العقار رقم  346منطقة كفرعبيدا.
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :شـ ـق ــة م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن م ــدخ ــل
وصــالــون وسـفــرة ومطبخ وث ــاث غرف
نوم وممر وحمام وثالث شرفات.
مساحته 148 :م2
ً
حـ ـ ــدوده :شـ ـم ــاال :مـقـســم واحـ ــد جـنــوبــا:
مقسم واحد وثالثة
غربًا :مقسم واحــد وثالثة شرقًا :مقسم
واحد
التخمني/250.000/ :د.أ.
بدل الطرح/150.000/ :د.أ.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :مـقـســم ( )5الـعـقــار رقــم
/346منطقة كفرعبيدا.
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :شـ ـق ــة م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن م ــدخ ــل
وصــالــون وسـفــرة ومطبخ وث ــاث غرف
نوم وحمامني وممرين واربع شرفات.
مساحته  155م.2
ً
حـ ـ ــدوده :شـ ـم ــاال :مـقـســم واحـ ــد ومـقـســم
ثالثة شرقًا :مقسم واحد ومقسم ثالثة
جنوبًا :مقسم واحد ومقسم ثالثة غربًا:
مقسم واحد ومقسم ثالثة
التخمني/262.000/ :د.أ.
بدل الطرح/157.200/ :د.أ.
املطروح للبيع :العقار رقم /328منطقة
كفرعبيدا العقارية
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل سـلـيــخ ضمنها
بعض اشجار تني.
مساحته 792 :م2
ً
حــدوده :شماال 327 - 348 :شرقًا- 348 :
346
جنوبًا 345 - 346 :غربًا327 - 323 :
التخمني/396.000/ :د.أ.
بدل الطرح/237.600/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
فــي  2018/3/29الـســاعــة الثانية عشرة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فــي
محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـشــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ام ــا ن ـقــدا في
صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او ت ـقــديــم ش ـيــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ البترون وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ الـبـتــرون واال
ع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه وعـلـيــه ان
يــدفــع رســم  %5دالل ــة اضــافــة الــى رســوم
التسجيل.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
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إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة النبطية – دائرة االلتزام الضريبي
 ,دائرة خدمات املكلفني  ,دائرة التدقيق امليداني و دائرة معالجة املعلومات الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز
الدائرة الكائن في مدينة النبطية ,مفرق الراهبات ,سنتر حرب ,الطابق الثاني ,هاتف 768491/07لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل
ً
منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

عدنان رضا صالح

436862

RR173910844LB

2018/01/24

2018/02/15

محمد علي قبيسي

2437440

RR173923383LB

2018/02/05

2018/02/15

قاسم محمد رمال

3393724

RR173923406LB

2018/02/06

2018/02/15

علي محمد نعمة

549464

RR173911005LB

08/02/2018

2018/02/15

مصطفى حسني دله

637457

RR173912567LB

2017/12/06

2017/12/11

حسني نمر مدلج

1488117

RR173912712LB

12/12/2017

2017/12/19

سامي رضا خاتون

1885831

RR173910402LB

29/12/2017

2018/02/16

علي حسن صالح

2575251

RR173910610LB

29/12/2017

2018/02/16

بسام حسن طرابلسي

3376355

RR173910645LB

2018/01/10

2018/02/15

عماد كمال شروف

1313984

RR173910725LB

2018/01/08

2018/02/15

خديجة حسني ابراهيم

3397178

RR173910760LB

2018/01/09

2018/02/15

علي حسني عليان

2699430

RR173910787LB

2018/01/08

2018/02/15

نور عزات عباني

3301650

RR173910795LB

2018/01/09

-

سامي رضا خاتون

1885831

RR173910835LB

2018/01/10

2018/02/16

محمد علي العبد الله

209803

RR173913085LB

29/12/2017

2018/02/15

محمد حسني مزرعاني

301691

RR173913117LB

29/12/2017

2018/02/15

حسام وسيم الحاج علي

1622360

RR173913179LB

29/12/2017

2018/02/15

علي حسني سرور

473811

RR173922459LB

2018/01/08

2018/02/15

مريم يحيى درويش

484529

RR173922476LB

2018/01/08

2018/02/15

شركة  2 Groupش.م.م

2192570

RR173922706LB

2018/01/05

2018/02/15

شركة خطيب للتجارة العامة واملقاوالت

2642744

RR173922768LB

2018/01/03

2018/02/15

شركة الزهراء شركة مدنية

2007897

RR173922771LB

29/12/2017

2018/02/16

احمد محمود سبيتي

2044958

RR173922785LB

05/01/2018

2018/02/15

مدالين للتجارة العامة واالستثمار

248243

RR173922873LB

05/01/2018

2018/02/15

حلويات الديماسي

2020538

RR173922975LB

08/01/2018

2018/02/15

املركز الهندسي الجغرافي

79507

RR173922989LB

09/01/2018

2018/02/15

نعمة وقديح للتجارة العامة واملقاوالت

2715253

RR173923009LB

10/01/2018

2018/02/15

شركة جفال للصناعة والتجارة ش.م.م

13403

RR173923012LB

09/01/2018

2018/02/15

اكرم محمد االحمد

313211

RR173923105LB

08/01/2018

2018/02/15

ابراهيم محمد بشارة

1508621

RR173923131LB

09/01/2018

2018/02/15

ملحم نجيب الحاج

208873

RR173912434LB

07/12/2017

14/12/2017

كفرشيما

6-1/1558

)سليم نجيب نصير(ملك) ليلى عزيز الدواليبي (استثمار

حسن محمد ابو عباس

3365999

RR173912641LB

08/12/2017

15/12/2017

كفرشيما

1583

نديم سليمان الفتى

محمد حسني ياسني

427370

RR173921348LB

-

-

كفرشيما

5-4-1/1591

روني يعقوب الدرعاوي

حسني علي مراد

1003926

RR173921294LB

-

-

كفرشيما

10-1/1591

بول جورج بوزيد

حسني علي ايوب

1454946

RR173921303LB

-

-

كفرشيما

11-1/1591

زبيدة جورج يزبك

حسن حسني شامي

170914

RR173921317LB

-

-

كفرشيما

 12-9-1/1591ملحم حليم بوزيد – رومل حليم بوزيد – حليم
ملحم بوزيد

حسني علي ياسني

593816

RR173923508LB

-

-

علي محمد حمد

255953

RR173921175LB

-

-

احمد علي موسى

1443185

RR173923454LB

-

-

2536350

RR173910420LB

-

-

RR173922241LB

-

-

29/12/2017

2018/02/15
2018/02/15

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2015/12 :
املـنـفــذ :ب ـيــارو اسـعــد طـنــوس  -املحامي
سايد فياض
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ج ـ ـ ــوزف رفـ ـي ــق ف ـغ ــال ــي -
كفرعبيدا
السند التنفيذي :تنفيذ سند دين بقيمة
اربعماية الف دوالر اضافة الى الفوائد
والرسوم والنفقات.
تاريخ الحجز2015/2/12 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل

تبليغ دعوة
االسم

املنطقة
العقارية

رقم العقار

كفرشيما

 15-3-1/1398جاد شارل كرم

كفرشيما

1592

رومل حليم بوزيد – حليم حليم بوزيد

كفرشيما

-4-1/1601
9-6

رومل حليم بوزيد – جان دارك حليم بوزيد – حليم
حليم بوزيد – ملحم حليم بوزيد

قاسم فوزي نورالدين

كفرشيما

1602

ميشال جوزاف متى

عباس حسن نضر

3375231

شركة  Medicareش.م.م.

2040635

RR173913491LB

محمد علي طفيلي

188789

RR173913620LB

09/01/2018

خليل سلمان جعفر

125003

RR173913633LB

08/01/2018

2018/02/15

حمد رضا خليل

2709710

RR173913845LB

08/01/2018

2018/02/15

حسن علي غملوش

3362813

RR173923318LB

02/02/2018

2018/02/15

امل ضياء التنوخي

3350096

RR173922414LB

04/12/2017

11/12/2017

خالد تامر تامر

232781

RR173921475LB

27/12/2017

2018/02/15

نبلغكم املرسوم رقم  2810تاريخ  2000/4/14القاضي بتصديق التصميم التوجيهي
والنظام التفصيلي العام ملنطقة كفرشيما العقارية.
وبناء عليه
تدعوكم لجنة اإلستمالك للحضور إلى مقرها في بناية املحامي جورج جبر – الطابق
الرابع – شارع بركات – متفرع من شارع بدارو – بيروت وذلك يوم الجمعة الواقع في
 2018/3/23الساعة العاشرة مصحوبني بوثائق الهوية وسندات التمليك وغيرها من
املستندات الالزمة وذلك لتقرير تعويض االستمالت وفقا ألحكام قانون اإلستمالك رقم
 91/58وتعديالته,
ويـنـبـغــي عـلـيـكــم اعــام ـهــا ع ــن أس ـم ــاء أص ـح ــاب ال ـح ـقــوق كــالـشــاغـلــن واملـسـتــأجــريــن
واملستثمرين وتاريخ بدء اشغالهم وفقا ألحكام املــادة  15من قانون اإلستمالك وإال
أصبحتم مسؤولني عن التعويض الــذي يستحق لهم ,وبحال عــدم حضوركم تجري
املعاملة غيابيا وفقا لألصول.
عن  /رئيس لجنة استمالك
منطقة جبل لبنان الجنوبية اإلبتدائية
املهندس نزار املوسوي
التكليف 576

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 557
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انتخابات 2018

زكية
الديراني

االستعدادات تجري على قدم وساق في كواليس
المحطات التي وضعت جانبًا البرامج الفنية
ّ
وتفرغت لالستحقاق السياسي الذي
واالجتماعية،
بين توعية المواطن
يجري في  6أيار (مايو) المقبلّ .
إلى القانون الجديد ،والترويج للمرشحين ،تتنوع

ّ
مشاريع القنوات .صحيح أنها لن تتحدث علنًا عن
المردود المادي الذي ستجنيه من الترويج لبعض
المرشحين ،لكنها في المقابل ستضع كل ثقلها
للمنافسة على جذب أكبر عدد من المرشحين ،مع
تفاوت في أسعار المقابالت من قناة إلى أخرى

(زيرو ــ ميانمار)

المعركة النيابية على الشاشات:
بين البزنس والمواطنة
«الجديد» زحمة يا دنيا

ّ
● تشهد قناة «الجديد» ورشة لم تعرفها منذ سنواتّ .أول البرامج التي تحضرها يحمل
«سيد نفسه» ستقدمه سمر أبو خليل .يندرج البرنامج ضمن سلسلة ّ
عنوان ّ
«سيد القصر»
ّ
الرئاسية .العمل التلفزيوني يشبه إلى حد ما
التي عرضت عام  2014عشية االنتخابات
ّ
ّ
تنطلق
يومياته.
وتفاصيل
للنيابة
ح
املرش
حياة
يصور بعض مراحل
تلفزيون الواقع ،إذ
ّ
ّ
«سيد نفسه» في أوائــل نيسان (أبريل) املقبل .بدأ تصوير العمل أخيرًا ،وسيحل
حلقات
ّ
شامل روكز الضيف األول عليه .كما تبث «الجديد» حلقات خاصة من برنامج «األسبوع
فــي ســاعــة» (ك ــل أح ــد) ال ــذي يـقــدمــه ج ــورج صـلـيـبــي .وتـخـصــص مـجـمــوعــة ف ـقــرات ضمن
نشرات األخبار ،لتوعية املشاهد وتثقيفه حول قانون االنتخاب الجديد ،إذ ّ
تقدم نصائح
ومعلومات حول آلية التصويت .وبما أن االنتخابات النيابية ستدور رحاها أيضًا على
املواقع اإللكترونية ،ستترافق تلك البرامج مع فقرات تنشر على موقع «الجديد» اإللكتروني
وصفحات القناة على مواقع التواصل االجتماعي .وسيتم التركيز على املغتربني الذين
سيدلون بصوتهم للمرة األولى .طبعًا ،ستدخل االنتخابات أيضًا إلى البرامج االجتماعية
والكوميدية الساخرة التي تعرضها الشاشة.

« mtvعلى نار»

ّ
شقني أساسينيّ :
ّ
األول توعوي
املخصصة لالنتخابات على
● تعتمد  mtvفي برامجها
ّ
ّ
تتوجه بها إلى الناخبني .أما الشق الثاني ،فهو عبارة عن برامج تواكب
خصصت له فقرات
املــرشـحــن .فــي هــذا الـسـيــاق ،ب ــدأت املحطة قبل شهرين بــدعــوة الناخبني إلــى التصويت
وممارسة حقهم باالقتراع عبر بروموهات تبث على شاشتها ،إضافة إلى تقارير يومية في
نشرات األخبار ،تشرح آلية االنتخابات والقانون النسبي مع الصوت التفضيلي لتوضيح
يتضمن برنامج «بموضوعية» (كــل أربـعــاء  )21:45الــذي ّ
ّ
يقدمه وليد
تلك املسألة .كذلك،
النسبي .أما بالنسبة
عبود ،مجموعة تقارير أسبوعية تشرح آلية االنتخابات والقانون
ّ
ّ
املخصصة لالنتخابات ،فجميع األعمال التلفزيونية التي تبثها  mtvستكون
إلى البرامج
تركيبتها من وحي االنتخابات ،أهمها البرنامج السياسي اليومي «بيروت اليوم» ،إضافة
إلى نشرات أخبار من وحي الحدث .وسينطلق قريبًا برنامجان أسبوعيان جديدان :األول
بعنوان «سعادة النائب» (تتولى تقديمه مجموعة إعالميني) هو عبارة عن حوار سياسي،
وبرنامج «يــوم مع مرشح» وهو توثيقي أكثر منه مقابلة في االستديو ،تقدمه كلود أبو
ّ
مخصصة ملرشح معني.
ناضر هندي ،وكل حلقة منه
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وثائقي
(األخبار « .)2018/3/8األخبار» قامت بجولة سريعة على
المحطات ،طارحة السؤال التالي :ما هي البرمجة التي
ستواكب االنتخابات؟ وأي مشاريع ستخصص للحدث؟ مع
العلم أن قناة «المستقبل» هي الوحيدة التي لم تكشف
عن برمجتها بعد!
 lbciالموضوع عند بيار!
● لم تطرح قناة  lbciبرمجتها الخاصة باالنتخابات ،ألن األمور وبحسب رئيس مجلس
ّإدارتها بيار الضاهر «مرتبطة بشكل مباشر باللوائح االنتخابية التي لم يتم اإلعالن عنها
ّ
كلها بعد .مع تغير السياسة السعودية تجاه لبنانّ ،
تستعد lbci
تبدلت بعض السياسات».
لطرح برنامجني جديدين يواكبان املرحلة املقبلة ،ولكن الضاهر لم يكشف عن مقدميها .بل
يكتفي بالقول بأنه ينتظر التحالفات ليضع على أساسها خطة الستقبال املرشحني .في
ّ
تتوجه األنظار إلى برنامج «كالم الناس» الذي يقدمه مارسيل غانم كل خميس على
املقابل،
 .lbciعند سؤاله عن الفقرات الجديدة واحتمال تعديل برنامجه ،يجيب غانم« :املوضوع
عند بيار».

« otvجود بالموجود»
ّ
تخصص برامج جديدة لالنتخابات النيابية ،لكنها في املقابل
● صحيح أن قناة  otvلم
ّ
ستكيف مضمون مشاريعها التي تبثها حاليًا كــي تـتــاءم مــع أج ــواء االنـتـخــابــات .تبدأ
املحطة صباحها مــع برنامج «ح ــوار الـيــوم» ( )11:30الــذي سيواكب الـتـطـ ّـورات ،وقــد ّ
يتم
ّ
نقل بثه إلـ ّـى ما بعد الظهر في حــال استدعت الـتـطـ ّـورات السياسية عملية التعديل تلك.
كذلك ،سيطل رواد ضاهر في برنامج «باملباشر» ليقارب التغيرات في العملية االنتخابية.
كذلك سيفعل عبده الحلو في فقرة «أجـنــدة» (ضمن البرنامج الصباحي «يــوم جديد»).
ّ
تتضمن نـشــرات األخـبــار مجموعة ريبورتاجات وتقارير ميدانية مــن أرض املعركة
كما
االنتخابية ،وتطرح أسئلة حول القانون االنتخابي الجديد وكيفية تثقيف الناخبني حوله.

 nbnالصورة ضبابية
● رغم انطالق برمجة بعض القنوات ملواكبة االنتخابات ،إال أن الصورة في قناة  nbnلم
تتضح بعد .فاملشاريع ال تــزال فــي طــور اإلع ــداد ،مــع التأكيد على أنها جميعها ستكون
ّ
ّ
سيتم قريبًا إطالق الحمالت اإلعالنية لبعض املرشحني
املهم.
من وحي الحدث السياسي ّ
واللوائح ،حسب اختيار املرشح الــذي سيظهر على املحطة .لكن في املقابل ،وضعت nbn
ّ
تستقر بعد على اإلعالمي
العناوين العريضة لبرنامج يحمل اسم «انتخابات  »2018ولم
الـ ــذي س ـي ـقــدمــه .بــال ـط ـبــع ،سـيـسـتـضـيــف ال ـع ـمــل ال ـجــديــد املــرش ـحــن وي ـل ـقــي ال ـض ــوء على
مشاريعهم .اكتفت املحطة بتحديد األطر لـ «انتخابات  ،»2018لكن نشرات أخبارها اليومية
ّ
سيتوسع الحديث ليشمل كل
تتضمن العديد من النوافذ حول القانون الجديد ،والحقًا
دائــرة انتخابية وحدها .كما سترتفع وتيرة البرامج مع اقتراب االنتخابات لتطغى على
جميع املشاريع.

األمر ليس لـ «تلفزيون لبنان»
● ما ينطبق على املحطات اللبنانية ال ينطبق على «تلفزيون لبنان» .يشير صائب دياب
مدير األخبار والبرامج السياسية إلى أن جميع املقابالت في ّ التلفزيون الرسمي ستكون
ّ
يتقدم مــرشــح للظهور على «تلفزيون
تحت إش ــراف «هيئة اإلش ــراف على االنـتـخــابــات».
الهيئة الطلب إلى الشاشة الرسمية التي تقرر بدورها موعد ظهور املرشح
لبنان» ،ثم ترسل
ّ
سيطل فيه .يشير دياب إلى أن برنامج «لبنان اليوم» ّ
(يقدمه  4إعالميني)
والبرنامج الذي
سيستضيف غالبية املرشحني ،مع إمكانية توسيع مروحة البرمجة في حال ارتفع عدد
املرشحني .على الضفة األخــرى ،يقول مدير البرامج في «تلفزيون لبنان»« :لألسف هناك
معادلة ظاملة بحق العاملني في التلفزيون .عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل أشهر ،لم
تلحق السلسلة املوظفني في الشاشة ،معتبرين أنها شاشة خاصة .أما اليوم ،ومع انطالق
ّ
فيتم التعامل مع القناة على أنها محطة رسمية تستقبل املرشحني من
عجلة االنتخابات،
دون مردود مالي».

«المنار» غرافيكس وتقارير
● بــدأت «املـنــار» التحضير لالنتخابات منذ أسابيع ،وقــد أطلقت بعض الفقرات املتعلقة
ّ
ستحول املحطة نشرة أخبارها التي تعرضها ظهرًا ( ،)17:30الــى فقرة ثابتة
بالحدث.
حول االنتخابات بدءًا من  26آذار (مــارس) الحالي .تتضمن النشرة كل ما يتعلق بأجواء
الحدث السياسي ،من تقسيم الدوائر الى القانون الجديد .وسيتم االعتماد على الغرافيكس
ّ
املتحركة التي تحاكي النمط الغرافيكي املعاصر .كذلك ،تركز «املنار» على توعية
والتقارير
الناخب حول كيفية التصويت والتعبير عن رأيه بحرية ،عبر حمالت إعالنية انطلقت أخيرًا
ّ
تبث بني الساعات .كلما ّ
تقدم الوقت ملوعد االنتخابات ،سيتم
وجاءت أشبه بـ «فالشات»
التركيز أكثر على الحدث .كذلك ،سيتولى برنامج «حديث الساعة» الذي ّ
يقدمه عماد مرمل
والبرنامج الصباحي «مع الحدث» ،مهمة التركيز على االستحقاق.

معروف سعد
أبو الفقراء
زينب حاوي
فــي هــذا الـشـهــر ،وتـحــديـدًا يــوم ال ـســادس من
آذار (م ــارس) ،فــارق املناضل معروف سعد
( 1910ـ ـ  )1975الحياة بعد اغتياله يــوم 26
ش ـبــاط (ف ـبــرايــر)  1975فــي ســاحــة النجمة
فــي صيدا خــال تـصــدره تظاهرة ّ
لصيادي
ّ
ال ـس ـمــك ،نــظـمــت وقـتـهــا ض ــد تـشــريــع الــدولــة
الـلـبـنــانـيــة الح ـت ـكــار إح ــدى ال ـشــركــات صيد
األسماك على طول الساحل اللبناني .تزامنًا
مع الذكرى الـ  43على اغتياله ،تعرض «املنار»
الـيــوم وثائقي «ثــائــر األرض والـبـحــر» (بحث
وإعداد بتول ّ
صوان ـ ـ إخراج ومونتاج فاطمة
الدبق ـ ـ تنفيذ «إبداع برودكشن»).
الشريط (ساعة تلفزيونية) سيقدم ضمن
سلسلة «زمان ورجال» التي تضم مجموعة
حلقات توثيقية ،تخص كـبــار الـقــادة الذين
اس ـت ـش ـه ــدوا وتـ ــركـ ــوا األث ـ ــر األكـ ـب ــر عــربـيــا
وقــوم ـيــا .بـعــد ع ــرض س ـيــرة الـسـيــد حسني
الـحــوثــي ،وسـلـطــان بــاشــا األط ــرش ،والشيخ
ص ــال ــح ال ـع ـل ــي ،وي ــوس ــف ال ـع ـظ ـم ــة ،غ ـســان
كنفاني ،أدهــم خنجر ،وعبد املنعم ريــاض،
وغيرهم ،يطل علينا هذا الشريط الذي يدمج
بني التوثيق والعمل امليداني وفق ما تقول لنا
ّ
معدته بتول ص ـ ّـوان .إذ قصد فريق العمل،
ص ـي ــدا ،وك ــان ــت ل ــه م ـح ـطــات م ــع صـ ّـيــاديـهــا
والذين عاصروا «أبو الفقراء».
س ـي ــرة امل ـنــاضــل م ـع ــروف س ـعــد ال ـغ ـن ـيــة ،ال
يمكن اختصارها بساعة تلفزيونية .حاول
الـقــائـمــون على الـعـمــل ،إع ــادة رســم سيرته،
أكــان مع أقــرانــه أو مع من ظل بقربهم حتى
ّ
الصيادون.
الرمق األخير في حياته:
يقص الشريط هــذه السيرة ،بــدءًا مــن نضاله
في فلسطني ،وقتاله ضد االحتالل الصهيوني
( )1948ف ــي «امل ــال ـك ـي ــة» ،واس ـت ـق ـبــالــه الحـقــا
الالجئني الفلسطينيني بعد «النكبة» في صيدا،
م ـ ــرورًا بــدخــولــه الـ ـن ــدوة ال ـبــرملــان ـيــة (،)1957
وعـمـلــه كــرئـيــس بـلــديــة ص ـي ــدا ،وم ـف ــوض في
الـشــرطــة ،وصــراعــه مــع الرئيس الــراحــل كميل
شمعون (ّ ،)1958
وتعرفه الــى الزعيم الراحل
ً
جمال عبد الناصر ،وصوال الى لحظة اغتياله،
عشية اندالع الحرب األهلية اللبنانية (نيسان/
أب ــري ــل  .)1975يـتـكــئ الــوثــائ ـقــي ع ـلــى صــور
وفيديوات أرشيفية نادرة لسعد ،أخذ بعضها
مــن فيلم تسجيلي لـلـمـخــرج صبحي سيف
الدين بعنوان «معروف سعد» ( ،)1979وعلى

بعض الغرافيكس (محمد حيدر) ،الى جانب
استضافة شخصيات عاصرته فــي ميادين
مختلفة .سيستصرح الفيلم الصيادين الذين
ع ــاص ــروه ،إض ــاف ــة ال ــى الـفـلـسـطـيـنــي صــاح
ص ــاح ،ونـجـلــه الـنــائــب الـســابــق أســامــة سعد،
والوزير األسبق عصام نعمان ،بصفته عاصر
املناضل الصيداوي ،عندما كان نائبًا .وال شك
ف ــي أن لـحـظــة اغـتـيــالــه ووق ــوع ــه ب ــن عـشــرات
الصيادين املعتصمني ،كانت من أهم اللحظات
التوثيقية في تاريخ لبنان .هنا ـ وكما تروي
لنا صوان ـ سيلجأ الفيلم الى استذكار هذه
اللحظة مــع «عـمـيــد الـصـحــافـيــن» فــي صـيــدا،
ّ
نزيه نقوزيّ ،
املصور الوحيد الذي وثق للحظة

عمل يستعرض حياته
النضالية بدءًا من
فلسطين إلى لحظة
اغتياله عام 1975

االغتيال عــن طريق املـصــادفــة .أثـنــاء مواكبته
للتظاهرة ،بقيت في جعبة كاميرته  3صور،
واحـ ــدة مـنـهــا كــانــت ل ـهــذه الـلـحـظــة األلـيـمــة في
تاريخ لبنان وصيدا.
من املعروف عن اإلعالم اللبناني عدم اكتراثه
بتتبع وسرد سير رجاالت وقامات مقاومة،
وه ــذه إح ــدى الـثـغــر الـتــي يعانيها فــي أدائ ــه
واستراتيجياته .لذا ّ
يعد اليوم «ثائر األرض
والبحر» ،من املــواد التلفزيونية الهامة ،التي
تـضــيء عـلــى سـيــر الـعـظـمــاء ،وم ــن ضمنها
مـعــروف سـعــد ،ال ــذي يستذكره اللبنانيون
والـصـيــداويــون خــاصــة .فكل عــام .يسيرون
بـمــراكـبـهــم ف ــي ال ـب ـحــر ،وي ـت ـج ـم ـهــرون على
األرض ،كما سار معروف سعد قبل اغتياله.
واليوم تحتضن سيرته قناة «املنار» لتكسر
ك ــل م ــا ه ــو مـ ـك ـ ّـرس ف ــي م ـن ـظــومــة اإلعـ ــام
اللبناني.
«ثــائــر األرض وال ـب ـحــر» :ال ـيــوم 21:40
على «املنار»
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ّ
ّ
مصمـم األزيـاء الفرنسـي األرسـتقراطي الـذي أسـس دار
يـوم السـبت الماضـي ،خلـد هوبيـر دو جيفانشـي إلـى النـوم ولـم
يكـن يعـرف أنـه يغمـض عينيـه إلـى األبـد .غادرنـا ّ
«جيفانشـي» للمالبـس الراقيـة فـي عـام  ،1952بعدمـا أسـهم في ّ
تحول الكثير مـن النجمات إلى أيقونات موضة وشـكلت أعماله «عصـرًا ذهبيًا لألناقة» ،وفـق تعبير صحيفة
ّ
ّ
وقـع أبـرز فسـاتين الممثلـة أودري هيبورن (وال ّ
والسـيدة األميركية
سـيما تلـك التي ارتدتها فـي فيلمـي  Funny Faceو ،)Break fast at Tiffany’s
الـ«غارديـان» البريطانيـة.
ّ
األولـى سـابقًا جاكـي كينيـدي خلال سـنواتها فـي البيت األبيض ،وأخريـات كثيرات .ولد الراحـل في عام  ،1930ثم أكمل مسـيرة والدتـه وجدته اللتين تمتلـكان موهبة وخبرة
اسـتغاللها بإبـداع ،إذ انتقـل إلـى باريس بحثًا عـن فرصة لصقـل موهبته ،ليلتحق بـ«مدرسـة الفنـون الجميلة» كخطـوة أولى لتحقيق
كبيرتيـن فـي أنـواع األقمشـة وكيفيـة
ّ
طموحاتـه وأهدافـه ،ليبـدأ الحقًا مشـوار التألـق( .بارت مات ـــ أ ف ب)

ّ LAU
«تعري» أجساد الشرق األوسط الحديث

ّ
تحوالت وسط بيروت
بعدسة جاكلين ميير

ّ
التصرف»:
«آداب
لقاء في األونيسكو

ضمن فعاليات «الشهر
الفرنكفوني» في لبنان املستمر
حتى  14نيسان (أبريل) املقبل،
ّ
املصورة السويسرية
تفتتح
جاكلني ميير (الصورة) ،بعد
غد الخميس ( )18:00معرضها
ٍ
الفوتوغرافي «أحالم مدينية»
في «بيت بيروت» حيث يستمر
لغاية  25آذار (مارس) الحالي.
املعرض (تنسيق ديمتري حداد)
الذي تنظمه السفارة السويسرية
في بيروت ،يؤرخ لثالث حقبات
عاشها وسط بيروت بعد مرحلة
إعادة اإلعمار ( 1991و1996
و ،)2012وتسعى ميير من خالله
ّ
التحوالت التي أصابت
إلى رصد
العاصمة اللبنانية ،وتداعياتها
على الذاكرة الجماعية في مقارنة
ما بني األمس واليوم.

تدعو جمعية «دار َ
البنان»
و«جمعية املركز اإلسالمية
للتوجيه والتعليم العالي» في 20
آذار (مارس) الحالي إلى املشاركة
في لقاء تتخلله قراءات من كتاب
ّ
التصرف» من سلسلة
«آداب
ّ
«فنون التواصل والتميز»
لإلعالمية والكاتبة اللبنانية
ليلى شمس الدين (الصورة)،
يليه توقيع اإلصدار .يجري
النشاط في «قصر األونيسكو»
(بيروت) ،بمشاركة صاحبة
العمل إضافة إلى مجموعة
من الشخصيات التي ستلقي
كلمات ،على أن ّ
تقدمه اإلعالمية
ً
وفا سرايا العريضي ،فضال
عن وجود أداء تفاعلي وعرض
موسيقى ّ
حية.

من  15حتى  25آذار ـ من 11:00
حتى  18:00ـ «بيت بيروت»
(سوديكو ـ األشرفية) .لالستعالم:
www.beitbeirut.org

ّ
التصرف» من سلسلة
لقاء حول «آداب
ّ
والتميز» :الثالثاء
«فنون التواصل
 20آذار ـ القاعة الجانبية في «قصر
األونيسكو» (بيروت) .لالستعالم:
 01/457774أو 01/457775

بدعوة من قسم التصميم والغرافيك
في «الجامعة اللبنانية األميركية»
و«كلية لندن للموضة» و«معهد
الدراسات النسائية في العالم
العربي» ،تستضيف  LAUفي حرمها
غد الخميس مؤتمرًا
البيروتي بعد ٍ
بعنوان «أجساد حديثة» (Modern
 )Bodiesتعقده األكاديميتان ياسمني
نشابة طعان (رئيسة قسم التصميم
والغرافيك) ،ورينا لويس (كلية لندن
للموضة وجامعة لندن للفنون) ليوم
واحد فقط بمشاركة اختصاصيني
من دول مختلفة .انطالقًا من وجود
ّ
ّ
بتنوع
متعددة ،واعترافًا
حداثات
التجارب اإلقليمية في فترة ما بعد
االستعمار ،يدرس هذا الحدث دور
ّ
الجسد العاري أو املغطى باملالبس
في تشكيل وتمثيل الشرق األوسط
الحديث .بني دور الجسد املثالي
الظاهر في الحمالت الداعية إلى
ّ
التحرر الجنسي واالجتماعي في

اإلمبراطورية العثمانية إلى أهمية
اللباس في حياة النساء والرجال
املحليني ،يبحث اللقاء في استخدام
األطر القانونية من قبل أولئك
الساعني إلى السيطرة على حركة
أجساد النساء والرجال أو مقاومتها.
ومن خالل الجمع بني مناهج من
التاريخ الثقافي واالجتماعي
واالقتصادي وتاريخ الفن والتصوير
والثقافة البصريةّ ،
يقيم املؤتمر دور
الثقافة املادية والتمثيل والتنسيق
وجندرها
الفني في سرد تاريخ املرأة ّ
وتاريخها الجنسي .كذلك ،يوفر
«أجساد معاصرة» فرصة للتفكير
في دور األرشيف وجمعه وعرضه في
تصوير الشرق األوسط عبر تقديم
مواد ّأولية جديدة وإعادة فحص
املصادر املوجودة من وجهات نظر
جديدةّ ،
مقدمًا أيضًا عدسة ّ
قيمة
يمكن من خاللها تقييم الدور الحاسم
للجسم (عاريًا أم ال) املرتبط بالجندر
في النضال املعاصر حول األمة
والحداثة وما بعد الحداثة بواسطة
التركيز على الفترة املمتدة بني أواخر
القرن التاسع عشر ومنتصف القرن
العشرين( .لالطالع على البرنامج :الرابط
متوافر على موقعنا)
غد الخميس ـ بدءًا من التاسعة صباحًا
بعد ٍ
ـ قاعة «إروين» في حرم ( LAUقريطم ـ
بيروت).
لالستعالمّ 01/789456 :
(مقسم)2474 :

ّ
ار...
الطف
بو ناصر
ّ
«الحرايق» مستمرة
الحادي والثالثني،
في عيد ميالده
ّ
يدعو بو ناصر الطفار (الصورة)
إلى حضور إطالق كتابه الثاني
«القشنود ـ طيف الحرايق» في
سهرة احتفالية مليئة باملوسيقى
والرقص والضحك في مقهى
في  24آذار (مارس)
«رواق» ّ
الحالي .إنه الجزء الثاني من
«الحرايق» الكتابي لبو
مشروع ّ
الطفار ،وقد ّ
صدر الجزء
ناصر
ّ
األول منه تحت عنوان «الحرايق»
ّ
بشكل مستقل في نهاية عام
 .2016العمل سيرة ذاتية ـ
ّ
روائية تشكل مساحة نقاش بني
«شخصياتنا وأفكارنا املختلفة
واملتناقضة أحيانًا ،حول حجمنا
الحقيقي في هذا العالم ،وسبل
املواجهة فيه وجدواها» ،وفق
ما تذكر الصفحة الفايسبوكية
الخاصة به.
إطالق «القشنود» :السبت  24آذار ـ
 20:30ـ مقهى «رواق» (مار مخايل ـ
بيروت) .لالستعالم81/715656 :

