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سياسة

سياسة

موازنة  :2018للحيتان فقط!

قضية اليوم

سالمة يطلب من حمود إحالة «التمويل» و«التجاري السوري» على التحقيق

هل تغطي لجنة الرقابة العقوبات األميركية؟
الـ ـتـ ـج ــاري ،وت ـ ـجـ ــاوب م ـع ـهــم حــاكــم
مصرف لبنان ،وهذا ما دفع البعض
إلى القول إن «املسألة سياسية» ،وال
تتعلق بالعمل املصرفي ،وبالتالي ال
يجوز الــزج بلجنة الرقابة فــي عمل
ً
سياسي بـحــت ،قــد يستدعي أفـعــاال
وردود أفعال كثيرة ،كذلك ال يجوز
لـســامــة أن يـلـجــأ إل ــى طـلــب تغطية
اللجنة وال ـتـ ّ
ـذرع بتقاريرها التخاذ
إجراءات عقابية ذات طابع سياسي.
الالفت للنظر في ذروة هذا السجال،
أن ق ــرارًا بتعيني مــراقــب عـلــى البنك
ُّ
ك ـ ــان ق ــد اتـ ـخ ــذ ف ــي ع ـ ــام  ،2012فــي
إط ــار مـســايــرة الـضـغــوط األميركية،
ول ـكــن ال ـق ــرار ات ـخــذتــه حـيـنـهــا هيئة
ّ
استجد
التحقيق الخاصة ،فما الذي
حـ ـت ــى ي ـ ـكـ ــون سـ ــامـ ــة مـ ـجـ ـبـ ـرًا عـلــى
اتخاذ الـقــرار نفسه اآلن عبر الهيئة
املصرفية العليا؟

ازمة جديدة على وشك
االنفجار في مصرف لبنان .السبب،
هذه ّ
المرة ،ليس سياسات الفائدة
السخية والهندسات المالية المكلفة،
بل سببها الرضوخ التام واألعمى
للوصاية األميركية على الدولة
اللبنانية ،بذريعة التزام العقوبات على
سوريا وإيران وحزب الله
تـتــواصــل الـضـغــوط األمـيــركـيــة على
لبنان بأشكال عدة ،بينها العقوبات
امل ــال ـي ــة .وإذا ل ــم ي ـكــن األمـ ــر ج ــدي ـدًا،
بـ ـحـ ـك ــم م ـ ــا تـ ـتـ ـخ ــذه واش ـ ـن ـ ـطـ ــن مــن
إجـ ـ ــراءات خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة،
إال أن امل ـن ــاق ـش ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ح ــول
طــريـقــة ال ـت ـصــرف ،كــانــت ت ـقــوم على
قاعدة رفض أي إجراء ال يستند إلى
معطيات مباشرة وقانونية .وهو ما
جعل الـهــامــش متاحًا أم ــام الجهات
الرسمية اللبنانية لرفض عدد غير
قليل من الطلبات األميركية.
لـكــن ال ــذي يـجــري ال ـيــوم يــوحــي بــأن
في السلطة النقدية ،من يريد تجاوز
ع ـ ــدم وجـ ـ ــود تـ ــوافـ ــق ُس ـي ــاس ــي عـبــر
اإلق ــدام على خـطــوات أحــاديــة تتخذ
طابعًا تقنيًا ،األم ــر ال ــذي يــدفــع إلى
مــواجـهــة داخ ـل ـيــة ،وه ــو مــا ينعكس
عمليًا في مناقشة الهيئات املعنية،
التي تعكس في جانب منها وجهات
نظر تتجاوز الطابع التقني.
ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء املـ ــاضـ ــي ( 27آذار)،
عـقــدت لجنة الــرقــابــة عـلــى املـصــارف
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري .ف ـ ــوج ـ ــئ
الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرون ب ـب ـن ــد طـ ــرحـ ــه رئ ـي ــس

مصدر الضغوط

ّ
تلقى سالمة رسالة عبر
المركزي
حاكم المصرف
ّ
السوري ،مفادها أن رد القيادة
السورية سيكون مؤلمًا

ال ـل ـج ـن ــة ،س ـم ـيــر حـ ـم ــود ،م ــن خ ــارج
ج ــدول األع ـمــال ،يطلب فيه التوقيع
عـلــى ت ـقــريــريــن ،واحـ ــد ي ـخـ ّـص «بـنــك
ال ـت ـم ــوي ــل» ،واآلخ ـ ـ ــر ي ـخ ــص «ال ـب ـنــك
اللبناني الـســوري الـتـجــاري» ،وذلــك
ب ـهــدف إحــالــة هــذيــن املـصــرفــن على
الهيئة املصرفية العليا ،ملحاكمتهما
واتـ ـخ ــاذ ال ـع ـقــوبــات بـحـقـهـمــا .شــرح
لألعضاء الحاضرين أن هذين
حمود
ُ
ال ـت ـق ــري ــري ــن أعـ ـ ـ ـ ّـدا ب ـط ـلــب م ــن حــاكــم
مصرف لبنان ريــاض سالمة ،األول،
بهدف إجراء تغييرات إداريــة ،تشمل
تعيني مجلس اإلدارة واإلدارة العامة
وزيـ ــادة رأس امل ــال ،وال ـثــانــي ،بهدف
ت ـع ـي ــن مـ ــراقـ ــب ع ـل ــى أع ـ ـمـ ــال ال ـب ـنــك
استجابة للضغوط األميركية .أثــار
ه ــذا الـبـنــد اع ـت ــراض ــات ج ـ ّـدي ــة داخ ــل
ّ
اللجنة ،وال سيما أن التقرير املتعلق
بـ«البنك اللبناني السوري التجاري»
ال يـسـتـنــد إل ــى أي م ـخــال ـفــات ينص
عليها الـقــانــون ،كذلك ال يستند إلى
أي مهمة مــن مـهـمــات لجنة الــرقــابــة
على املصارف ،ما عدا أنه يأتي تلبية
َّ
لطلب أجنبي غير َّ
مبرر أو معلل.
ّ
فـ ــي ال ـح ـص ـي ـل ــة ،وق ـ ـ ــع حـ ـم ــود عـلــى
ال ـت ـقــريــريــن امل ـط ـلــوبــن م ــع عـضــوي
اللجنة ســامــي ع ــازار ومـنـيــر الـيــان،
فيما رفض أحمد صفا التوقيع ،وكان
ج ـ ــوزف ســرك ـيــس مـتـغـيـبــا ع ــن هــذا
االجتماع .وبالتالي ،حاز التقريران
ث ــاث ــة ت ــواق ـي ــع م ــن أصـ ــل  5أع ـض ــاء
ّ
تتشكل منهم اللجنةُ ،
ويـفـتــرض أن
يكونا قد سلكا طريقهما إلى سالمة،

الرؤساء الثالثة لم يبلغوا مصرف لبنان بأي قرار سياسي (هيثم الموسوي)

ومـنــه إلــى الهيئة املصرفية العليا،
بصفته رئيسًا لها.
وبحسب مـصــادر معنية ،فــإن امللف
بـشـقـيــه ُي ـ َـع ـ ّـد ف ــي حــالــة ج ـم ــود ،وإن
األمـ ـ ــر مـ ـت ــروك لـ ـ ــ«ت ـ ــداول س ـيــاســي»
يجري مع سالمة وحمود من جهة،
ومــع الـقـيــادات السياسية فــي البالد
مـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة .وقـ ـ ــد زار ح ـم ــود
ال ـ ــرؤس ـ ــاء ال ـث ــاث ــة لـ ـلـ ـت ــداول أي ـض ــا،
وليس هناك أي قرار نهائي بعد .مع
الـعـلــم أن الـتــوصـيــات ال ـتــي سمعها
حـ ـم ــود وسـ ـ ُـاَمـ ــة تـ ـق ــول بــإم ـكــان ـيــة
ً
معالجة أي ثغر قانونية هي أصال
محل نقاش مع جميع املصارف.

مهمات الهيئة المصرفية العليا
ـون 67/28
ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــانـ ـ ُ
الـ ـ ـص ـ ــادر فـ ــي عـ ـ ــام  ،1967أن ـش ـئ ــت
ُ
لـ ــدى م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ه ـي ـئــة تـسـمــى

«ال ـه ـي ـئــة امل ـصــرف ـيــة ال ـع ـل ـي ــا» ،وهــي
ذات طــابــع قـضــائــي ،يــرأسـهــا حاكم
مصرف لبنان ،وتضم نائبه محمد
ب ـع ــاص ـي ــري ،وامل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـ ــوزارة
املال ،أالن بيفاني ،ورئيس املؤسسة
الوطنية لضمان الودائع ،خاطر أبي
حبيب ،والنائب العام املالي ،القاضي
علي إبراهيم ،ورئيس لجنة الرقابة
على املصارف ،سمير حمود .وتقرر
ه ــذه الـهـيـئــة ال ـع ـقــوبــات املـنـصــوص
عليها في املادة  208من قانون النقد
والتسليف .علمًا أن قراراتها ال تقبل
أي طريق من طرق املراجعة اإلداريــة
أو القضائية.
وتـ ـن ــص املـ ـ ـ ــادة ( 208مـ ـع ــدل ــة وف ـقــا
للقانون  67/28تــاريــخ )1967/5/9
ع ـلــى أنـ ـ ــواع امل ـخــال ـفــات ال ـت ــي تنظر
ف ـي ـهــا ال ـه ـي ـئ ــة ،ول ـي ــس م ــن ضـمـنـهــا
مخالفة قـ ــرارات دول ــة أجـنـبـيــة ،مثل

الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،إذ تـعــدد هذه
املادة املخالفات على النحو اآلتي:
 مـخــالـفــة امل ـص ــرف ألح ـك ــام نـظــامــهاألس ـ ــاس ـ ــي أو أح ـ ـكـ ــام ال ـ ـقـ ــانـ ــون أو
ال ـت ــداب ـي ــر الـ ـت ــي ي ـفــرض ـهــا امل ـص ــرف
املـ ـ ــركـ ـ ــزي ب ـم ـق ـت ـض ــى ال ـص ــاح ـي ــات
املستمدة من هذا القانون،
 أو إذا ق ـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ـبـ ـن ــك ب ـ ـيـ ــانـ ــات أومـعـلــومــات نــاقـصــة أو غـيــر مطابقة
للحقيقة،
ّأمــا العقوبات املنصوص عليها في
هذه املادة ،فتتضمن:
أ -التنبيه.
ب -خـ ـف ــض تـ ـسـ ـهـ ـي ــات ال ـت ـس ـل ـيــف
املعطاة له أو تعليقها.
ج -منعه من القيام ببعض العمليات
أو ف ــرض أي ــة ت ـح ــدي ــدات أخـ ــرى في
ممارسته املهنة.
د -تعيني مراقب أو مدير مؤقت.
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هـ -شطبه من الئحة املصارف.
االعـتــراضــات الـتــي ظـهــرت فــي لجنة
الـ ــرقـ ــابـ ــة ع ـل ــى املـ ـ ـص ـ ــارف فـ ــي ش ــأن
التقرير ّ
املدبج بحق «البنك اللبناني
ال ـســوري الـتـجــاري» تنبع مــن املــادة
 208نفسها ،إذ ال يوجد في التقرير
م ــا ي ـش ـيــر إل ـ ــى أن املـ ـص ــرف ارت ـك ــب
ّأي ــا مــن ه ــذه املـخــالـفــات ،وك ــل مــا في
األم ــر أن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة اتـخــذت
مــن عملية تحويل خاطئة بــالــدوالر
إل ــى م ـصــرف أم ـيــركــي ،ق ــام بـهــا أحــد
امل ــوظـ ـف ــن ،ذريـ ـع ــة ل ـف ـتــح م ـل ــف ه ــذا
ّ
امل ـ ـصـ ــرف ،خ ـص ــوص ــا أن ال ـس ـل ـطــات
األمـيــركـيــة كــانــت ت ــردد أنـهــا تشتبه
بعد شمول املصرف بالعقوبات في
اسـتـمــرار تعامله بالعملة الصعبة
وليس فقط بالليرة السورية.
ف ـ ــي املـ ـحـ ـصـ ـل ــة ،ق ـ ـ ــرر األمـ ـي ــركـ ـي ــون
معاقبة املـصــرف اللبناني الـســوري

ف ــي ال ـف ـتــرة م ــا ب ــن  10و 13تشرين
األول املاضي ،وعلى هامش مشاركة
ح ـ ــاك ـ ــم مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان وج ـم ـع ـي ــة
املـصــارف فــي االجتماعات السنوية
امل ـش ـتــركــة ل ـص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
والبنك الدولي في واشنطن ،حصلت
ل ـق ــاءات مــع املـســاعــد الـجــديــد لــوزيــر
الخارجية لشؤون مكافحة تبييض
األمـ ــوال وتـمــويــل األرهـ ــاب ،مــارشــال
بـيـلـيـنـ ُغـسـلــي.Marshall Billingslea
بلغ سالمة شفهيًا بضرورة
يومها أ ِ
إقـ ـف ــال «ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـس ــوري
التجاري» و«بنك صادرات إيران».
زار ب ـي ـل ـي ـن ـغ ـس ـلــي بـ ـ ـي ـ ــروت ي ــوم ــي
 22و  23ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي،
ملناقشة مكافحة عمليات التمويل
غـيــر املـ ـش ــروع ،بـمــا ف ــي ذل ــك تمويل
ن ـش ــاط ــات حـ ــزب الـ ـل ــه .وخـ ـ ــال ه ــذه
الزيارة ،التقى الرؤساء ميشال عون،
سعد الـحــريــري ونبيه ب ــري ،إضافة
إلـ ــى وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل،
وحاكم مصرف لبنان ،ورئيس لجنة
ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى امل ـ ـصـ ــارف وجـمـعـيــة
مـ ـص ــارف لـ ـبـ ـن ــان ...وط ــال ــب م ـج ــددًا
ب ــإق ـف ــال «ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي ال ـس ــوري
الـ ـتـ ـج ــاري» ،ولـ ــم ي ـق ـبــل ب ـت ـقــديــم أي
إيضاحات حول السبب.
ه ــذه املـ ـ ّـرة ،ح ــاول ســامــة مـعــرفــة ّ
رد
الفعل الـســوري إذا استجاب للطلب
االميركي ،وبحسب مصادر مطلعة،
ت ـل ـق ــى سـ ــامـ ــة رس ـ ــال ـ ــة عـ ـب ــر ح ــاك ــم
املصرف املركزي السوري ،مفادها أن
ّ
رد القيادة السورية سيكون مؤملًا إذا
أقــدم لبنان على مثل هــذه الخطوة.
وتــردد أن دمشق ستفكر عندها في
عقوبات على املعابر الـحــدوديــة مع
لبنان.
وكانت وزارة الخزانة األميركية قد
أدرجـ ـ ــت ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري الـلـبـنــانــي
الـ ـس ــوري ،وال ـش ــرك ــة ال ـتــاب ـعــة ل ــه في
ل ـب ـن ــان ،ع ـلــى الئ ـح ــة ال ـع ـق ــوب ــات في
شهر آب  ،2011أي بعد  5أشهر فقط
مــن خ ــروج ال ـت ـظــاهــرات فــي ســوريــا.
واتهمت الوزارة هذا البنك بأنه ّ
يقدم
ال ـخ ــدم ــات امل ــال ـي ــة مل ــرك ــز ال ــدراس ــات
والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوث ال ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي س ــوري ــا
( )SSRCوب ـن ــك ت ــان ـش ــون ال ـت ـجــاري
( )Tanchonف ــي ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة،
َ
املدرجني على الئحة العقوبات منذ
عام  ،2005بذريعة دعمهما النتشار
أسـلـحــة ال ــدم ــار الـشــامــل فــي ســوريــا
وكوريا الشمالية.
مصادر البنك نفت علمها بما ُي َع ّد له
في مصرف لبنان لجهة وجود ملف
يتضمن طلبًا من لجنة الرقابة على
املصارف بتعيني مراقب على البنك
وإحالة امللف على الهيئة املصرفية
العليا.
(االخبار)

مقدمةّ :
تعددت األوصاف
لمشروع موازنة  ،2018لكن
أكثرها واقعية أنها «موازنة
باريس  »4أو «موازنة الرشى
االنتخابية» .عمليًا ،يأتي
إقرارها تحت تأثير االنتخابات
و«باريس  ،»4ومع توافر
هذين العنصرينّ ،
تبدت
صعوبة في خفض العجز،
فعمدت الحكومة إلى
إخفاء جزء منه ،وكانت هناك
صعوبة في خفض اإلنفاق،
فعملت على شرعنة ّ
التهرب
الضريبي ،في واحدة من أكبر
عمليات نهب المال العام
محمد وهبة
ّ
تـضـمـنــت م ــوازن ــة  2017س ــل ــة ضــرائــب
كان يؤمل منها أن تــؤدي إلى تصحيح
جزئي الختالل توزيع الثروة في لبنان،
ف ـط ــاول ــت ل ـل ـم ـ ّـرة األول ـ ــى ـ ـ وإن بـنـســب
متواضعة ـ النشاطات الريعية العائدة
لـحـيـتــان املـ ــال وال ـع ـق ــارات ،إال أن ــه بعد
بضعة أشهر أطفأت قوى السلطة نتائج
هذا التصحيح الجزئي عبر إضافة مواد
فــي م ـشــروع مــوازنــة  2018تتيح لكبار
ال ـح ـي ـتــان وص ـغ ــاره ــم إج ـ ــراء تـســويــات
ع ـلــى ال ـض ــرائ ــب والـ ـغ ــرام ــات املـتــوجـبــة
ّ
تضمن
عليهم عن سنوات مضت .كذلك
مشروع مــوازنــة  2018أالعيب حسابية
مـسـتـحــدثــة تـسـ ّـمــى «ه ـنــدســات مــالـيــة»
ً
إلخ ـفــاء حـجــم الـعـجــز الحقيقي مــراعــاة
العـتـبــارات عــدة ،أبــرزهــا انعقاد مؤتمر

«باريس  »4في نيسان املقبل.
املــوازنــة بصيغتها النهائية تتضمن
ن ـف ـق ــات ب ـق ـي ـمــة  23891م ـل ـي ــار ل ـي ــرة،
وإيـ ـ ــرادات بقيمة  18686مـلـيــار لـيــرة.
وهـنــاك مــوازنــات ملحقة بقيمة 2827
م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .أمـ ــا ال ـع ـجــز امل ــذك ــور في
أرقام املوازنة ،فيبلغ  5204مليار ليرة،
ّ
وهناك عجز مبطن بقيمة  2100مليار
لـ ـي ــرة هـ ــي ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن تـ ـح ــوي ــات مــن
الـخــزيـنــة إل ــى مــؤسـســة كـهــربــاء لبنان
لــدعــم تعرفة الـكـهــربــاء .بــاإلضــافــة إلى
ذلـ ــك ،ه ـن ــاك خ ــدم ــة دي ــن بـقـيـمــة 8400
مليار ليرة ،ونفقات استثمارية بقيمة
 2136م ـل ـيــار ل ـي ــرة ،مـنـهــا  726مـلـيــار
ليرة نفقات إنشائية بواسطة قوانني
البرامج.
ويـنـطــوي م ـشــروع مــوازنــة  2018على
أرب ـ ـعـ ــة م ـ ـحـ ــاور :ال ـه ـن ــدس ــات امل ــال ـي ــة،
ال ـت ـس ــوي ــات واإلعـ ـ ـف ـ ــاءات ال ـضــري ـب ـيــة،
ّ
تأجيل النفقات ،اقتطاع ضريبي مبطن
من مداخيل موظفي القطاع العام.
ّ
ـ الهندسات املالية تشكل املحور األبرز.
ف ـقــد أج ـيــز لـلـحـكــومــة إص ـ ــدار س ـنــدات
خــزيـنــة بــالـعـمــات األجـنـبـيــة بقيمة ال
تتجاوز  6مليارات دوالر ضمن هدف
إع ـ ــادة هـيـكـلــة ال ــدي ــن ال ـع ــام .وبـحـســب
ما اتفق عليه في مجلس ال ــوزراء ،فإن
وزارة املـ ــال سـتـسـتـبــدل س ـن ــدات ديــن
بــال ـل ـيــرة م ـقــابــل س ـن ــدات دي ــن جــديــدة
ب ــال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة .ب ـم ـع ـنــى آخـ ــر،
سي َّ
ُ
حول ديــن بقيمة  6مليارات دوالر
من الليرة إلى الدوالر ويصبح مصرف
ً
لبنان حامال هــذا الدين ويمكنه بيعه
في األســواق .سينتج من هذه العملية
إخ ـف ــاء لـقـســم م ــن ال ــدي ــن ف ــي مـيــزانـيــة
ّ
مـصــرف لـبـنــان ،وسـيــزيــد تــركــز الــديــن
ب ــالـ ـعـ ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،أي س ـ ـتـ ــزداد
الحاجة الستقطاب الدوالرات.
ـ التسويات واإلعفاءات الضريبية .هذا
ال ـنــوع مــن تـشــريــع ال ـت ـهـ ّـرب الضريبي
يأتي ّ
للمرة الثانية منذ نهاية الحرب

هناك زيادة في اإليرادات بـ  1000مليار ليرة غير واضحة المصدر (مروان طحطح)

األه ـل ـيــة .فـفــي ع ــام  ،2001أق ـ ّـر تشريع
م ـ ـمـ ــاثـ ــل كـ ـ ـ ــان يـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــح كــل
ّ
املتهربني عفوًا عامًا عن كل ارتكاباتهم
املالية بموازاة حصول معظم مجرمي
الحرب ،على عفو عام عن ارتكاباتهم.
اليوم هناك صورة أبشع ،فالعفو املالي
وال ـضــري ـبــي ي ــأت ــي ب ـعــد مـ ــرور بضعة

نفخ اصطناعي
ّ
لإليرادات وإخفاء مقنع
للنفقات بهدف
خفض العجز
أش ـهــر ع ـلــى إج ـ ــراءات ضــريـبـيــة أق ـ ّـرت
ف ــي  2017تـ ـط ــاول ب ـعــض ال ـن ـشــاطــات
ال ـتــي كــانــت ســابـقــا تـحـظــى بـحـمــايــات
كـبـيــرة أب ـعــدت أربــاح ـهــا عــن االقـتـطــاع
ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــي .إال أن هـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ــل فــي
الـتـصـحـيــح ال ـضــري ـبــي ع ـلــى مـسـتــوى
إع ــادة تــوزيــع ال ـثــروة ،يضيع فــي حال
ّ
ص ـ ـ ــدور هـ ـ ــذه الـ ـس ــل ــة مـ ــن اإلعـ ـ ـف ـ ــاءات
والتسويات الضريبية التي يستفيد
مـ ـنـ ـه ــا خ ـ ـصـ ــوصـ ــا «حـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــان امل ـ ـ ـ ــال»
وكبريات الشركات العقارية.
رغ ــم ذل ــك ،ب ــرزت إشـ ــارات فــي الجلسة
ال ـن ـيــاب ـيــة أمـ ــس ع ــن عـ ــدم قـ ـ ــدرة ق ــوى
ّ
الـسـلـطــة عـلــى تـمــريــر ه ــذه ال ـســلــة من
اإلعفاءات الضريبية من دون تنفيس
الرأي العام املحتقن من أخبار السرقة
وال ـ ـ ـهـ ـ ــدر والـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد .وب ــالـ ـت ــال ــي ب ــرز
ّ
تـ ّ
ـوجــه لتأجيل هــذه السلة وتقديمها
بمشروع قــانــون منفصل عــن املــوازنــة
ملناقشتها الحقًا في املجلس النيابي.

وبـ ـحـ ـس ــب مـ ــديـ ــر املـ ـح ــاسـ ـب ــة ال ـع ــام ــة
الـســابــق فــي وزارة امل ــال ،أم ــن صــالــح،
فإن األثــر الناتج من هذه التسوية هو
إط ـف ــاء األثـ ــر الـفـعـلــي ل ـل ـضــرائــب الـتــي
ّ
أقرت في السنة املاضية والتي طاولت
العقارات واملـصــارف وكبار الشركات،
فيما سيبقى األثــر الناتج من ضريبة
القيمة املضافة «وإن قلنا بحسن ّ
نية
فإن إقرارها هو خطأ يؤدي إلى الهدر
والـفـســاد وأن ــه ال يمكن إنـجــاز مــوازنــة
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى أم ــر ف ــرن ـس ــي» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن «قـ ــوى الـسـلـطــة ال يـمـكـنـهــا خفض
الدين».
ـ ـ تــأجـيــل ال ـن ـفـقــات .فـقــد ج ــرى االت ـفــاق
في اللجنة الوزارية على إعادة توزيع
امل ـب ــال ــغ امل ــال ـي ــة امل ـ ـقـ ـ ّـرة ض ـم ــن ق ــوان ــن
بــرامــج عـلــى الـسـنــوات الــاحـقــة .فعلى
س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،اق ـت ـط ـعــت  45.5مـلـيــار
ل ـيــرة م ــن الــدف ـعــة امل ـتــوج ـبــة ف ــي 2018
م ــن ق ــان ــون ب ــرن ــام ــج ل ــرئ ــاس ــة الـ ـ ــوزراء
م ــن أص ــل  50مـلـيــار ل ـي ــرة ،وأج ـل ــت 22
مليار ليرة كانت مدرجة ضمن قانون
برنامج لــوزارة التربية إلى عام ،2019
واالستمالكات سيدفع منها  97مليار
ليرة في  2018بعدما كانت  120مليار
ل ـي ــرة ف ــي  ...2017واتـ ـف ــق أن تـسـتــرد
الخزينة سلفات مالية مــن مؤسسات
عــامــة .ال ـهــدف إجـ ــراء نـفــخ ّ اصطناعي
لـ ـ ـ ــإيـ ـ ـ ــرادات وإخ ـ ـ ـفـ ـ ــاء مـ ـق ــن ــع ل ـب ـعــض
النفقات لخفض العجز.
ّ
ـ ـ اق ـت ـطــاع ضــريـبــي مـبــطــن م ــن مــداخـيــل
مــوظـفــي الـقـطــاع ال ـعــام وخـفــض البنود
الـتـشـغـيـلـيــة .ه ــذه الـنـقـطــة أخـ ــذت حـ ّـيـزًا
واسعًا من النقاش .فتارة عمدت اللجنة
ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة إلـ ـ ــى م ـن ــاق ـش ــة وقـ ـ ــف ال ـع ـمــل
بالتدبير رقم  3املتعلق بالعسكريني نظرًا
ألنــه يخفض كلفة الــرواتــب إلــى أكثر من
النصف ،إال أن هــذا االقـتــراح تأجل ،لكن
ُض ِّم َنت املوازنة ّ
مواد لخفض تعويضات
أعمال اللجان ،وخفض املكافآت السنوية
للموظفني ...أي إن بعض ما حصل عليه
مــوظـفــو ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ف ــي  2017ب ــدأت
ّ
تسترده في .2018
السلطة
وكــانــت اللجنة الــوزاريــة املكلفة درس
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ،ق ـ ــد أجـ ـمـ ـع ــت عـ ـل ــى اتـ ـخ ــاذ
إجراءات لخفض العجز ،أبرزها خفض
 %20مــن امل ــوازن ــات .تـبـ ّـن أن الخفض
ّ
يتعدى  %6في أحسن أحواله،
املتاح ال
ألن أكـثــر مــن  %70مــن إن ـفــاق املــوازنــة
مصدره الرواتب واألجور وملحقاتها،
خدمة الدين العام ،ودعم الكهرباء.
بـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة أجـ ـ ــريـ ـ ــت ع ـم ـل ـي ــات
حسابية تجميلية أبقت العجز بشكل
اصـطـنــاعــي ضـمــن ح ــدود املـسـ ّـجــل في
مــوازنــة الـسـنــة املــاضـيــة ،إال أن معرفة
ال ـع ـجــز ال ـف ـع ـلــي تـتـطـلــب إنـ ـج ــاز قطع
ال ـح ـس ــاب ،وهـ ــو م ــا ل ــم ي ـح ـصــل حتى
اآلن .وما بني النسخة األولى للموازنة
التي قدمتها وزارة املال لألمانة العامة
ملجلس الوزراء ،وبني النسخة األخيرة
الـتــي عممتها األمــانــة الـعــامــة ملجلس
ال ـن ــواب فــي الـجـلـســة ال ـعــامــة ،ت ـبـ ّـن أن
هناك زيــادة في اإليــرادات بقيمة 1000
مليار ليرة ال أحد من النواب لديه فكرة
عن مصادرها.

علم
و خبر
«توثيق» الصوت التفضيلي!
ّ
يعمد بـعــض املــرش ـحــن ،وبينهم أح ــد رؤس ــاء الـلــوائــح مــن املـتـمـ ّـولــن في
دائرة بيروت الثانية ،إلى الطلب من مفاتيحهم االنتخابية االشتراط على
ناخبيهم ،تصوير عملية االقتراع من داخل اإلقالم وإظهار منحهم صوتهم
ّ
عملية التصويت ،قبل دفع املبلغ املتفق عليه
التفضيلي بالفيديو إلثبات
لقاء الصوت التفضيلي.

الحريري يتوعد فضل الله
ما إن أنهى النائب حسن فضل الله مداخلته أمــام الهيئة العامة ملجلس
ً
ال ـنــواب ،حتى تــوعــده الــرئـيــس سعد الـحــريــري بــالــرد قــائــا لــه« :بفرجيك

رح رد عليك» ،فيما قــال النائب جــورج عــدوان لرئيس املجلس نبيه بري:
«سأكتفي في مداخلتي بالقول« :مــع املوافقة على كل ما قاله نــواب كتلة
الوفاء للمقاومة» .وقــال بري لفضل الله« :وضعت يدك على الجرح وأنت
مفخرة املجلس».

ال وساطة روسية بين لبنان وإسرائيل
نفى سفير روسيا في لبنان ،في جلسة خاصة ،أن تكون بالده في وارد
القيام بوساطة بشأن الخالف حول الخط البحري ،وقال« :هناك موقف
مبدئي ،أن من حق لبنان استثمار واستخدام ثرواته الطبيعية ،وهذا
املــوقــف أبلغته روسـيــا لكل املعنيني فــي كــل املناسبات ،وال سيما في
ُ
مؤتمر روما  ،2كما أبلغ املوقف الروسي إلى اإلسرائيليني».
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سياسة

سياسة

ُ
النواب يسألون ...والحكومة لن تجيب
المشهد السياسي

ّ
يقر مجلس النواب ،اليوم ،مشروع موازنة عام  ،2018في سباق واضح مع «مؤتمر سيدر» المخصص لدعم لبنان ماليًا.
وقد عكست مداخالت ّنواب حزب الله سياسة الحزب الجديدة في المساءلة المالية ومحاربة الفساد
ناقشت الهيئة العامة ملجلس النواب،
في يومها األول ،أمــس ،مشروع قانون
موازنة عام  2018الــوارد من الحكومة،
وم ــن املـتــوقــع أن ي ـ ّ
ـرد رئـيــس الحكومة
سعد الحريري ،اليوم ،بمداخلة عامة،
يتفادى عبرها الدخول في سجال حول
كل نقطة من النقاط التي أثارها النواب،
وبعضهم أبلغ الرئيس نبيه بــري أنه
سيطرحها أيضًا في مناقشات املوازنة
ويطلب التصويت عليها.
وك ـ ــان أول امل ـت ـحــدثــن ال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
ال ـس ـن ـي ــورة ،ف ــرك ــز ب ــان ـت ـق ــادات ــه ،وهــي
األولـ ــى م ــن نــوع ـهــا ،عـلــى أداء حكومة
سعد الحريري اقتصاديًا وماليًا ،فيما
أبرز تركيز نواب حزب الله ،حسن فضل
ال ـلــه وع ـلــي ف ـ ّـي ــاض ونـ ــواف امل ــوس ــوي،
ع ـلــى ال ـق ـ ّضــايــا ذاتـ ـه ــا ،اه ـت ـم ــام حــزب
ً
الله بامللف املــالــي ،استكماال للمقاربة
األخيرة التي ّقدمها أمينه العام ّ
السيد
حسن نصرالله .حتى إن النائب ّ
عباس
ّ
هــاشــم ،ال ــذي لــم يـتــرشــح لالنتخابات
فــي الـ ــدورة الـحــالـيــة ،عكست مداخلته
أمــس تـحـ ّـررًا من سقوف تكتل التغيير
واإلصالح.
ّ
تحدث السنيورة ،في «خطبة الــوداع»

ّ
نواب حزب الله ركزوا
الهدر ومحاولة
على
ّ
تمرير التهرب الضريبي
ملـجـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،ك ــأن ــه ل ــم ي ـكــن وزي ـ ـرًا
للمال في فترات سابقة ،أو حتى رئيسًا
للحكومة وليس مهندسًا للسياسات
ال ـحــريــريــة املــال ـيــة .انـتـقــد ال ــدي ــن الـعــام
وعـ ــدم تـطــويــر ال ــدول ــة وت ـفــريــغ الــدولــة
لـ«صالح الطوائف»! قال إن «محاوالت
اإلصـ ـ ـ ـ ــاح امل ـ ـت ـ ـكـ ــررة كـ ــانـ ــت ت ـص ـطــدم
وت ـ ـ َ
ـواج ـ ــه ب ـع ــراق ـي ــل ش ـت ــى بــاس ـت ـث ـنــاء
م ــا جـ ــرى ف ــي ال ـع ــام ــن  2001و،2002
حيث أق ــرت قــوانــن وات ـخــذت إج ــراءات
إص ـ ــاح ـ ـي ـ ــة ،ولـ ـ ـك ـ ــن جـ ـ ـ ــرى إج ـ ـهـ ــاض
م ـع ـظ ـم ـهــا ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،وم ـن ـه ــا ق ــوان ــن
الكهرباء واالتصاالت والطيران املدني
التي ما زالت غير مطبقة إلى اآلن وكأن
هناك إصرارًا من عدد من املسؤولني في
الدولة على إطاحتها وإهمالها» .وغمز
السنيورة من قناة التيار الوطني الحر،
بالقول إن هناك وزيرًا على سبيل املثال
يجاهر بالقول« :أنا ال يعجبني قانون

السنيورة ّ
تحدث كما لو أنه ليس مهندس السياسات المالية الحريرية (مروان طحطح)

تقرير

َّ
كيف يدرس حزب الله في إحدى أهم جامعات العالم
الكهرباء ،وبالتالي لن أقوم بتطبيقه».
وهاجم السنيورة الدراسات والشركات
االستشارية ،قاصدًا «ماكينزي» التي
ّ
ّ
تصور للوضع
كلفتها الحكومة وضع
االقتصادي.
وتناول عضو كتلة الوفاء حسن فضل
ال ـل ــه ح ـس ــاب ــات الـ ــدولـ ــة ،فـ ـق ــال« :طـ ــوال
ال ـح ـق ـبــة امل ــاض ـي ــة ،مـنـعــت وزارة امل ــال
م ــن ق ـطــع ال ـح ـس ــاب ،ث ــم وض ـع ــت هــذه
الحسابات مع توافر الـقــرار السياسي
ً
ونحن ننتظرها ،وأقــول إن هناك خلال
فاضحًا في الحسابات ،وهناك تالعب
وأي ــن صــرفــت سلفات الخزينة ،وكيف
ص ــرف ــت وملـ ـ ـ ــاذا لـ ــم ت ـس ـجــل الـ ـهـ ـب ــات»،
وأضـ ــاف« :أصـبـحـنــا نـعــرف كــم أنفقت
ال ــدول ــة مـنــذ 1993وحـ ـت ــى  ،2015واآلن
ّ
نريد أن نعرف كيف أنفقت ،ونأمل أل
تـضـيــع األمـ ــور ف ــي دهــال ـيــز الـسـيــاســة،
وال ـط ــوائ ــف وأنـ ــا ال أت ـهــم أح ـ ـدًا ،ولـكــن
السلطة املعنية عليها أن تحقق وتحمل
امل ـس ــؤول ـي ــة مل ــن ه ــو مـ ـس ــؤول ع ـن ـهــا».
وسأل« :أين أصبحت جماعة اإلنترنت
غ ـيــر ال ـش ــرع ــي ،ث ــم م ـســاء لــة م ــن ُّادع ــي
عليهم ولم يطاولهم أي عقاب ويعملون
اليوم» .وقال« :كنت أتمنى على القضاء
ً
بــدال من الذهاب إلــى اإلضــراب ملطالب،
االنتفاض على الوصاية السياسية».
أما عن املوازنة ،فسأل« :ملــاذا سيتم من
خاللها تعديل  14قانونًا ،املوازنة يجب
أن تكون مــوازنــة مستقلة وال تتضمن
أي تعديل لـقــوانــن» ،وعــدد الكثير من
مكامن الهدر أو التوفير.
ال ـن ــائ ــب ع ـلــي ف ـي ــاض ت ــاب ــع انـتـفــاضــة
زميله ،مشيرًا إلى أن «خسائر الخزينة
من التهرب الضريبي  6700مليار ليرة،
أي أقــل بقليل مــن عجز امل ــوازن ــة ،وهو
 7000مـلـيــار ل ـي ــرة» .وت ـن ــاول مــوضــوع
ً
الكهرباء قــائــا إن «مــا تجبيه شركات
الكهرباء واملولدات والبواخر قد يصل
إل ـ ــى خ ـم ـســة مـ ـلـ ـي ــارات و 300م ـل ـيــون
دوالر»ّ .أما املوسوي ،فطالب الدولة بأن
تعلن حالة الطوارئ االقتصادية ،وقال:
«في وقت ندعو فيه إلى معالجة التهرب
الضريبي ،يمرر في الحكومة موضوع
تسوية من دون علم وزارة املال» ،ودعا
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى «سـ ـح ــب ه ــذه
امل ــادة مــن قــانــون املــوازنــة ولـيــدرس في
الحكومة بشكل جيد يحدد كم يساهم
ف ــي تـحـصـيــل ال ـضــري ـبــة ،وهـ ــذا رســالــة
لـلــذيــن يــدفـعــون ال ـضــرائــب ويـلـتــزمــون
ّ
ال ـ ـقـ ــوانـ ــن ب ـ ـ ــأن ع ـل ـي ـه ــم أل ي ــدف ـع ــوا
وينتظروا التسويات» .ودعا املوسوي
الـحـكــومــة إل ــى «ع ــدم طـلــب ق ــروض من
امل ــؤت ـم ــرات ال ــدول ـي ــة ب ــل م ـشــاريــع كــأن
يقدموا لنا بواخر كهرباء ،أو تنظيف
الليطاني».
(األخبار)

ّ
يتوهم البعض في لبنان
والمنطقة العربية أن
حقدهم األعمى بحق
حزب الله يمنحهم شيئًا
من الصدقية لدى الغرب.
لكن المفارقة تكمن في
أن إحدى أهم مؤسسات
التعليم العالي في أميركا
الشمالية (ماغيل) ترشد
طالبها الى تعميق
فهمهم للمسار النضالي
الذي ينتهجه حزب الله
منذ نشأته .في هذا الصرح
األكاديمي ّ
يتنور طالب
العلم بالمعرفة ،بغض النظر
عن توجهاته السياسية
والعقائدية .هنا ال مجال
لتلفيق تهم اإلرهاب بحق
مقاومين (فهذا من
اختصاص المحاكم الخاصة)
مونتريال ــ عمر نشابة
ج ــامـ ـع ــة م ــاغـ ـي ــل ال ـ ـتـ ــي ت ـ ّ
ـأسـ ـس ــت ع ــام
 1821وت ـض ــم  300ب ــرن ــام ــج أك ــادي ـم ــي
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي وأك ـ ـثـ ــر مـ ــن  40أل ــف
ط ــال ــب ،ت ـع ـ ّـرف ع ــن نـفـسـهــا بــأن ـهــا «مــن
ب ــن أع ـظــم جــام ـعــات ال ـع ــال ــم» .وأخ ـي ـرًا،
ّ
وجه ّ
القيمون في الجامعة على مشروع
ب ـح ـث ــي بـ ـعـ ـن ــوان «امل ـ ـ ـ ــرأة وال ـ ـحـ ــرب فــي
ّ
متخصص في
لبنان» دعــوة الــى كاتب
«األخـ ـ ـب ـ ــار» إللـ ـق ــاء م ـح ــاض ــرة ت ـنــاولــت
كتابًا عن الحرب االهلية من وجهة نظر
نسائية ،ومـحــاضــرة أخ ــرى بــدعــوة من
منظمات لبنانية في مدينة مونتريال
تـنــاولــت الـقــانــون الـجــديــد لالنتخابات
ّ
وتعرفت «األخبار»
النيابية في لبنان.
خــال زي ــارة كـنــدا الــى معهد الــدراســات
اإلســام ـيــة فــي «مــاغ ـيــل» ،حـيــث ي ـ ّ
ـدرس
الــدك ـتــور مــالــك أب ــي صـعــب والــدك ـتــورة
رلـ ــى جـ ـ ــردي مـ ـ ــادة أك ــادي ـم ـي ــة ب ـع ـنــوان
«اإلصـ ـ ـ ـ ــاح اإلس ـ ــام ـ ــي وال ــراديـ ـك ــالـ ـي ــة
فــي ال ـشــرق االوس ـ ــط» .ويـكـتـســب طــاب
الليسانس ( )undergraduateمــن خالل
ه ــذه امل ــادة مـعــرفــة علمية بـشــأن تـطـ ّـور
الحركات االسالمية منذ انهيارالسلطنة
ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة .وم ـ ــن ب ــن ت ـل ــك ال ـح ــرك ــات
يـتـعـ ّ ّـرف الـطــاب الــى «ح ــزب الـلــه» الــذي
ت ـصــن ـفــه ال ـح ـكــومــة ال ـك ـنــديــة «تـنـظـيـمــا

إره ــابـ ـي ــا» .غ ـيــر أن م ـن ـهــاج ه ــذه امل ــادة
التعليمية ال يأتي على ذكر اإلرهاب ،وال
يعتمد أبــي صـعــب وج ــردي ّ
أي مــراجــع
أو م ـصــادر تنعت املـحــازبــن املـقــاومــن
ب ــامل ـخ ــرب ــن ،وت ـ ـحـ ــاول ت ـف ـك ـيــك م ـف ـهــوم
ّ
اإلرهاب من خالل أمثلة تتعلق بنضاالت
السود والهيئات النسوية والعمال في
أميركا وكندا .ال بل إن أبي صعب شرح
ل ــ«األخ ـبــار» ،خــال لـقــاء فــي مونتريال،
أن «املـســار النضالي الــذي يتبعه حزب
الله املتمثل بتحرير الجنوب اللبناني
من االحتالل اإلسرائيلي ،يشبه إلى ّ
حد
مــا م ـســارات نضالية أخ ــرى فــي جنوب
ً
أفريقيا وفيتنام مثال».
ّ
ف ـفــي ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ،ص ــن ــف املــؤت ـمــر
الــوط ـنــي األفــري ـقــي الـ ــذي ك ــان املـنــاضــل
ن ـي ـل ـســون م ــان ــدي ــا أحـ ــد أب ـ ــرز ق ـيــاداتــه
ب ـ ــاإلره ـ ــاب ـ ــي ،وت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
مـ ـن ــاص ــري ــه لـ ــاض ـ ـط ـ ـهـ ــاد .وال ب ـ ــد مــن
التذكير بأن الراحل مانديال كان قد دعا
الى الكفاح الثوري املسلح ملواجهة نظام
الفصل العنصري فــي جـنــوب أفريقيا،
ورف ـ ــض ع ــروض ــا ب ــال ـح ــل ال ـس ـل ـمــي مــع
النظام العنصري في جوهانسبرغ.

متطلبات العصر.
الـسـيــد الــراحــل فـضــل الـلــه أرش ــد شباب
حـ ــزب الـ ـل ــه الـ ــى الـ ـح ــداث ــوي ــة وال ـت ـم ـ ّـدن
العصري ،وبالتالي فإنه ال يختلف في
الشكل عن الحركة الوهابية التي تشكل
أساس قيام السلفية التكفيرية فحسب،
بل في الجوهر واملنطلق أيضًا.
وكـ ـ ــان أبـ ـ ــي صـ ـع ــب وج ـ ـ ـ ــردي قـ ــد ق ــام ــا
بأبحاث ّ
معمقة عن الشيعة في لبنان،
اس ـت ـنــدوا إلـيـهــا لــوضــع ك ـتــاب بـعـنــوان
«ش ـي ـعــة ل ـب ـن ــان :ال ـح ــداث ــة والـشـيــوعـيــة
وح ـ ــزب الـ ـل ــه» ع ـ ــام ( 2014مـ ـنـ ـش ــورات
جامعة سيراكيوز في والية نيو يورك).
وأجــريــت مـقــابــات مــع ع ــدد مــن مثقفي
الـحــزب ،بمن فيهم النائب علي فياض
والباحث عبد الحليم فضل الله .وتبني
ل ـه ـمــا أن ف ــي الـ ـح ــزب ت ـي ــاري ــن ف ـكــريــن،
أحــدهـمــا تـنــويــري ومنفتح وقــريــب من
أفكار حركات التحرر اليسارية ،والثاني
أق ــل ان ـف ـتــاحــا وأك ـث ــر ت ـش ــددًا ف ــي فــرض
التعاليم اإلسالمية الصارمة.
مراحل ّ
تطور الحزب
يـ ـب ــدأ ت ـع ــري ــف ط ـ ــاب ال ـل ـي ـس ــان ــس فــي

بين األصوليين والمتطرفين
تتألف الحصص فــي امل ــادة األكاديمية
ال ـت ــي ت ـت ـن ــاول حـ ــزب ال ـل ــه م ــن ج ــزء ي ــن
أســاسـيــن :االول يـشــرح عـقـيــدة الـحــزب
وت ــوج ـه ــات ــه ال ـف ـكــريــة ال ـت ــي ت ـم ـ ّـي ــزه عن
بـعــض ال ـحــركــات اإلســام ـيــة املـتـطــرفــة،
أم ــا ال ـجــزء الـثــانــي فـيـتـطــرق ال ــى تـطـ ّـور
املراحل التي ّ
مر بها الحزب منذ نشأته،
ورؤيته الى االوضاع املحلية واإلقليمية
والدولية.
ي ـم ـ ّـي ــز الـ ـص ــف املـ ــذكـ ــور ب ــن ال ـح ــرك ــات
األصــولـيــة والـحــركــات املتطرفة ،بحيث
ُي ّ
عد حزب الله من التنظيمات اإلسالمية
ُ
ّ
األصولية ،بينما تعد الحركة الوهابية
(الـ ـسـ ـلـ ـفـ ـي ــة) وتـ ــوج ـ ـهـ ــات الـ ـجـ ـم ــاع ــات
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـه ــا م ـت ـط ــرف ــة.
وتشرح جردي أن هذا التمييز املحوري
يتجلى في تفسير الدين والفقه ،حيث
إن هــامــش االج ـت ـه ــاد ل ــدى األصــول ـيــن
أوسـ ــع مـنــه ل ــدى امل ـت ـطــرفــن .فــالـعـقـيــدة
اإلسالمية التي يتبعها حزب الله تبتعد
عــن االن ـغــاق والـجـمــود ،وتـحـ ّـبــذ ّ
تطور
امل ـج ـت ـمــع م ــن خـ ــال اجـ ـتـ ـه ــادات ال ــول ــيّ
الـفـقـيــه .كــذلــك تــركــز امل ــواد املـعـتـمــدة في
التدريس على أولوية املسألة الوطنية
في استراتيجية حزب الله ونضاله في
سبيل تحرير االرض املحتلة.
ويعود طــاب هــذا الصف الــى كتابات
وتـعــالـيــم الـسـيــد مـحـمــد حـســن فضل
الله الحداثوية ،التي تدعو الى تنوير
الفكر من خــال تكوين مفهوم واضح
مل ـقــاصــد ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة ال الــى
ف ــرض ال ـشــريـعــة حــرف ـيــا وب ــال ـق ــوة من
دون أي تفكير أو تـطــويــر ،ن ـظ ـرًا إلــى

ّ
تشجع جامعة ماغيل
طالبها على نقد
وتفكيك المقوالت
والمفاهيم المعرفية
السائدة حول حركات
المقاومة والتحرر
جــامـعــة «مــاغـيــل» الــى املــراحــل الـتــي مـ ّـر
بها حزب الله منذ نشأته بشرح تاريخ
بعض قـيــادات الجيل االول مــن الحزب
مع منظمة التحرير الفلسطينية ،وذلك
للتأكيد على تالزم القضية الفلسطينية
وفكر الحزب السياسي ،وأيضًا لتبديد
ال ـف ـكــرة ال ـخــاط ـئــة ال ـس ــائ ــدة ع ــن ال ـع ــداء
بــن الفلسطينيني فــي مخيمات لبنان
والـ ـشـ ـيـ ـع ــة .كـ ــذلـ ــك ي ـش ـي ــر أب ـ ــي صـعــب
وجردي الى املرحلة الجنينية من نشوء
ال ـحــزب وعــاقــة املـ ّ
ـؤسـســن بـحــركــة أمــل
وبـحــزب الــدعــوة ،وببعض املجموعات
ال ـط ــاب ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي ج ـب ــل عــامــل
والنجف في العراق.
وي ـخـ ّـصــص أب ــي صـعــب وجـ ــردي حـ ّـيـزًا
من التدريس للبحث في تبلور العالقة
م ــع ال ـش ـيــوع ـيــن وال ـي ـس ــاري ــن وأي ـضــا
لـلـتــدلـيــل عـلــى االس ـت ـمــراريــة فــي النهج
املقاوم الــذي بدأ مع الشيوعيني عندما
أطلقوا املقاومة الوطنية اللبنانية ضد

ال ـغــزو االســرائـيـلــي سـنــة  .1982وتلفت
ج ـ ــردي ال ـن ـظــر الـ ــى أن ه ـن ــاك جـنــاحــن
مــن امل ـحــازبــن فــي ح ــزب ال ـلــه ،أحــدهـمــا
يـتــأثــر بـنـهــج مـحـســن الـحـكـيــم امل ـعــادي
لـلـشـيــوعـيــن والـ ــرافـ ــض ألي ب ـحــث في
ت ــاق ــي األجـ ـن ــدة ال ـس ـيــاس ـيــة الـيـســاريــة
مـ ــع األج ـ ـنـ ــدة ال ـس ـي ــاس ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة،
وثانيهما متأثر بالشهيد محمد باقر
الـصــدر املنفتح على النقاش والتبادل
الفكري الجدي مع اليساريني.
وملـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـت ــوض ـي ــح بـ ـش ــأن ت ـط ـ ّـور
ال ـف ـكــر وال ـت ــوج ــه لـ ــدى قـ ـي ــادات ال ـحــزب
ومناصريه ،يسرد أبــي صعب وجــردي
لـطــابـهـمــا تسلسل االح ـ ــداث مــن خــال
ثالث حقبات زمنية:
ّ
السري السابق لتأسيس
ـ حقبة العمل
الحزب  1982ـ  :1985لم يكن هناك حزب
الـ ـل ــه ب ــامل ـع ـن ــى ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي خ ـ ــال ه ــذه
املــرح ـلــة ال ـتــي ش ـهــدت تـجـنـيــد الـشـبــاب
لـ ــان ـ ـخـ ــراط فـ ــي امل ـ ـقـ ــاومـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة
امل ـس ـل ـحــة ضـ ـ ّـد االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي
للبنان وبداية تحديد النهج والعقيدة.
ـ ـ ـ ـ حـ ـقـ ـب ــة ت ــأسـ ـي ــس ال ـ ـح ـ ــزب وت ـن ـظ ـي ــم
املـ ـن ــاص ــري ــن  1985ـ ـ ـ  :2009ت ـ ّ
ـأس ـس ــت
مـنـظـمــة ح ــزب ال ـلــه خ ــال ه ــذه املــرحـلــة
ووض ـعــت الــوثـيـقــة الـتــأسـيـسـيــة االول ــى
لها .وأنشأت الشورى واألمانة العامة،
وتحددت الهيكلية التنظيمية ،وتوزعت
املـســؤولـيــات ،ووضـعــت أنـظـمــة داخلية
ومــال ـيــة وعـسـكــريــةّ ،
وأس ـس ــت الـهـيـئــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة وال ـط ـب ـي ــة
والخدماتية التابعة للحزب.
ـ حقبة تطوير الحزب وتحديث قدراته
 2009ـ ـ  :2018وضـعــت الوثيقة الثانية
للحزب عام  ،2009وتعدلت فيها بعض
ال ـتــوج ـهــات ،وأهـمـهــا يتعلق بــالـتـنــازل
عــن قـيــام الــدولــة اإلســام ـيــة فــي لبنان،
وبتحالفات الحزب املحلية ،وبمواجهة
ال ـت ـك ـف ـي ــري ــن ،وب ــالـ ـع ــاق ــة مـ ــع الـ ـق ــوى
الدولية.
ي ـه ــدف أبـ ــي ص ـعــب وجـ ـ ــردي م ــن خــال
ت ـع ـل ـي ــم هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــادة األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة إل ــى
اإلس ـه ــام فــي تـطــويــر األس ــس املنهجية
ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـت ــي ي ـع ـت ـمــدهــا الـ ـط ــاب فــي
أبـ ـح ــاثـ ـه ــم ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـب ــر نـ ـق ــد وت ـف ـك ـيــك
امل ـق ــوالت وامل ـفــاه ـيــم املـعــرفـيــة الـســائــدة
حول حركات املقاومة والتحرر .وأسهما
فـ ــي دحـ ـ ــض الـ ـ ـص ـ ــورة ال ـن ـم ـط ـي ــة ال ـت ــي
رسمها املستشرقون (الجدد والقدماء)
عـ ــن مـ ـس ــار ال ـت ـغ ـي ـي ــر فـ ــي امل ـج ـت ـم ـعــات
االسالمية .وتطرح جــردي وأبــي صعب
ّ
تـ ـص ــورات ج ــدي ــدة وخ ــاق ــة حـ ــول فهم
تــاريــخ شـعــوب منطقة ال ـشــرق االوس ــط
ت ــرت ـك ــز ع ـل ــى م ـ ـ ــواد م ـح ـل ـي ــة م ـس ـت ـمــدة
مــن أرش ـيــف الـ ــدول واملـكـتـبــات الدينية
واألحـ ـ ـ ــزاب امل ـع ـن ـيــة ،وأيـ ـض ــا م ــن خــال
ال ـت ــاري ــخ الـشـفـهــي وذاكـ ـ ــرة شخصيات
ديـنـيــة ومــدنـيــة لعبت أدوارًا مهمة في
تاريخنا العربي اإلسالمي الحديث.

مقالة

موازنة  :2018عندما تسرقنا الدولة
حسين طراف *
مـ ــع اإلقـ ـ ـ ـ ــرار امل ــرتـ ـق ــب مل ـ ــوازن ـ ــة 2018
والحديث املتزايد عن إنجازات الحكومة
املتعلقة بإنجاز هــذه املــوازنــة ،وفــي ظل
غ ـيــاب أي سـيــاســة تـنـمــويــة مــن شأنها
تخفيض الـعـجــز وتـنـشـيــط االقـتـصــاد،
ال بــد مــن إلـقــاء نظرة على إي ــرادات هذه
امل ــوازن ــة ون ـف ـقــات ـهــا ،وبــال ـتــالــي سـيــاســة
الـ ــدولـ ــة فـ ــي مـ ــا خ ـ ـ ّـص ه ـ ــذه اإلي ـ ـ ـ ــرادات
والنفقات.
ُي ـق ـ ّـدر الـعـجــز بـحـســب م ـشــروع مــوازنــة
 2018بـحــوالــى  5م ـل ـيــارات دوالر (مــن
دون األخــذ في االعتبار عجز الكهرباء

وأي نـفـقــات اضــاف ـيــة) ،إذ تـبـلــغ نفقات
املـ ــوازنـ ــة ح ــوال ــى  17م ـل ـيــار دوالر في
مـقــابــل  12مـلـيــار دوالر ه ــي ال ـ ــواردات
املرتقبة.
ُ
تمثل خدمة الدين العام  %33من إجمالي
اإلن ـ ـفـ ــاق ،أي م ــا يـ ـع ــادل  5.6م ـل ـيــارات
دوالر ،كما تستحوذ الــرواتــب واالجــور
ومعاشات التقاعد ونهاية الخدمة على
ح ــوال ــى  %38م ــن إج ـمــالــي اإلنـ ـف ــاق أو
مــا يـعــادل  6.4مـلـيــارات دوالر .واذا ما
اضفنا تغطية عجز الكهرباء البالغة 1.5
مليار دوالر ،فإن هذه العناصر الثالثة
تمثل مجتمعة أكثر من  %80من مجمل
نفقات موازنة .2018

ُ
تـ ــؤمـ ــن ال ـ ـضـ ــرائـ ــب حـ ــوالـ ــى  %75مــن
مجموع إيــرادات موازنة  ،2018وتشكل
الـ ـض ــرائ ــب غ ـي ــر املـ ـب ــاش ــرة  %70مــن
م ـج ـمــل االي ـ ـ ـ ــرادات ال ـض ــرائ ـب ـي ــة ،أي ما
ُ
ي ـع ــادل  6.3م ـل ـي ــارات دوالر ت ــدف ــع من
قـبــل أص ـحــاب الــدخــل امل ـح ــدود واألس ــر
الفقيرة واملتوسطة الــدخــل .وعليه ،فإن
كــل مــا يــدفـعــه الـلـبـنــانـيــون مــن ضــرائــب
غير مباشرة يذهب لخدمة الدين العام
على شكل فــوائــد تدفع الــدولــة معظمها
للمصارف اللبنانية.
تعتمد الدولة في لبنان لتأمني وارداتها
على إجراءات ضرائبية غير عادلة ،تؤدي
الى تحميل ذوي الدخل املحدود القسم

األكبر من الضرائب ،في مقابل ضمان
ازديـ ــاد ثـ ــروات االغ ـن ـيــاء وأفـ ــراد الطبقة
السياسية الحاكمة .يبدو هــذا واضحًا
ف ــي ارتـ ـف ــاع ال ـض ــرائ ــب غ ـيــر امل ـب ــاش ــرة،
كالضريبة على القيمة املضافة وتعدد
وارت ـفــاع الــرســوم وال ـعــائــدات الضريبية
في مقابل انخفاض الضريبة املباشرة
على الدخل وأرباح الشركات التي تمثل
في أحسن االحوال ثلث مجمل االيرادات
الضرائبية.
ال تكتفي الــدولــة بأكثر مــن  3مليارات
دوالر ناتجة مــن الضريبة على القيمة
املضافة ،بل تفرض العديد من الرسوم
ُ
ال ـ ـتـ ــي تـ ـثـ ـق ــل كـ ــاهـ ــل ال ـط ـب ـق ــة ال ـف ـق ـي ــرة

ّ
واملتوسطة كرسوم كتاب العدل ورسوم
األم ــن الـعــام ورس ــوم السير وامليكانيك
والرسوم القضائية ورسم الطابع املالي
وغيره ،مع االشــارة الى ان بعض السلع
األساسية تخضع للضريبة على القيمة
املضافة والرسوم في الوقت نفسه.
فـ ــي املـ ـقـ ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،تـ ــدفـ ــع امل ـ ـصـ ــارف
الـلـبـنــانـيــة مــا ي ـقــارب  8م ـل ـيــارات دوالر
س ـنــويــا ع ـلــى ش ـكــل ف ــوائ ــد ل ـل ـمــودعــن،
وبالرغم من هذا الرقم الهائل من االرباح
السهلة التي تذهب الى جيوب أصحاب
رؤوس األمـ ـ ــوال ،ال تـتـخـطــى الـضــرائــب
الـتــي تحصل عليها الــدولــة مــن عــائــدات
هذه الفوائد  600مليون دوالر ،إذ تبلغ
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ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ال ـف ــوائ ــد  ،%7ف ــي حني
يجب أن تكون هذه الضريبة تصاعدية
لتصل الــى ح ــدود  ،%35مــع العلم بأن
ُ
نسبة الـفــوائــد التي تــدفــع للمودعني في
امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة م ــن األع ـل ــى عامليًا
(الفائدة على سندات الخزينة االميركية
هــي  ،)% 1.5وبــالـتــالــي تـسـهــم الـفــوائــد
املرتفعة جدًا وضرائبها الهزيلة بتراكم
الثروة لدى الطبقة األكثر غنى في لبنان.
بــدورهــا ،املـصــارف الـتــي تحقق أربــاحــا
سنوية تفوق  3مليارات دوالر (من دون
االخذ في االعتبار الهدايا املجانية التي
يقدمها مصرف لبنان لهذه املصارف)،
تخضع لضريبة على االرباح ال تتخطى

 ،%20أي ما يقارب  500مليون دوالر!
ً
فـ ـض ــا ع ــن ال ـت ـه ــرب ال ـض ــري ـب ــي ال ــذي
يقوم به العديد من املـصــارف عبر دفع
م ـص ــاري ُــف وه ـم ـي ــة ل ـش ــرك ــات «األوف
شــور» امل ّ
سجلة خــارج لبنان واململوكة
ألصحاب هذه املصارف الذين يقومون
ب ــدوره ــم بــاس ـتــرجــاع ه ــذه االم ـ ــوال الــى
حساباتهم الشخصية ،مستفيدين من
قانون السرية املصرفية في لبنان.
ُ
من املتوقع أن يتجاوز الدين الـعــام ،في
ن ـهــايــة ع ــام  ،2018الـ ـ ــ 86م ـل ـيــار دوالر
( %60بالليرة اللبنانية و %40بالعمالت
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة) ،وت ـب ـل ــغ ح ـص ــة املـ ـص ــارف
اللبنانية من تمويل الدين العام بالليرة

حوالى  %38في مقابل  %48ملصرف
لـبـنــان و %14لـلـقـطــاع غـيــر املـصــرفــي،
كـمــا ت ـمـ ّـول امل ـص ــارف اللبنانية حــوالــى
 %50من الدين العام املحرر بالعمالت
االجنبية عبر احتفاظها بما يــوازي 14
مليار دوالر مــن سـنــدات الـيــوروبــونــدز،
ليصل إجمالي حصة املصارف اللبنانية
من تمويل الدين العام إلى ما يقارب 34
مليار دوالر ،بفائدة تتخطى .%7
ال ُيـعـتـبــر إقـ ــرار م ــوازن ــة  2018إن ـجــازًا
ب ـ ـ ــأي ح ـ ـ ــال م ـ ــن االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ب ـ ــل ي ـم ـثــل
استمرارًا لفشل سياسات الدولة املالية
واالقـتـصــاديــة والضرائبية ،واسـتـمــرارًا
لـسـيــاســة تـمــويــل ال ـه ــدر وال ـف ـســاد عبر

ض ــرائ ــب ت ـطــال ال ـف ـق ــراء بـشـكــل خــاص
ع ــوض الـب ـحــث ع ــن إي ـ ـ ــرادات م ــن خــال
زي ــادة ضــريـبــة الــدخــل وال ـضــرائــب على
ال ـفــوائــد وأرب ـ ــاح امل ـص ــارف وال ـشــركــات
الكبرى ،وإعادة جدولة الدين العام بنسب
فــوائــد أقــل ،وإلـغــاء اإلع ـفــاءات الجمركية
واإلعـ ـ ـف ـ ــاءات ال ـضــري ـب ـيــة ع ـلــى االمـ ــاك
البحرية وأربــاح العقارات وإعــادة النظر
ف ــي اإلعـ ـف ــاءات امل ـع ـطــاة للمستشفيات
واملـ ــدارس على أس ــاس أنـهــا مؤسسات
غير ربحية!
أج ـ ـم ـ ـعـ ــت الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــري ـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالقتصادية على حق الدولة في فرض
ض ــرائ ــب ع ـلــى مــواط ـن ـي ـهــا ،ل ـكــن مـقــابــل

منفعة تقدمها لهم .إال في لبنان ،حيث
ت ـق ــوم ال ــدول ــة ب ــإث ـق ــال ك ــاه ــل املــواط ـنــن
بـضــرائــب غـيــر ع ــادل ــة ،مــن دون توفير
الـحــد األدن ــى مــن ال ـخــدمــات ،كالكهرباء
واملـ ـ ــاء وال ـط ـب ــاب ــة وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـط ــرق ــات
وضـمــان الشيخوخة واألم ــن والسالمة
واملــرافــق العامة وغـيــرهــا .وبالتالي ،في
ظل عدم حصول دافعي الضرائب على
مـنـفـعــة م ـقــاب ـلــة ،تـصـبــح عـمـلـيــة فــرض
الضرائب بمثابة سرقة تقوم بها الدولة
ملــواطـنـيـهــا ،لـتـقــوم بــاس ـت ـخــدام عــائــدات
ال ـض ــرائ ــب لـتـغـطـيــة فـش ـلـهــا ف ــي إدارة
شؤون الدولة.
* أستاذ جامعي
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سياسة

سياسة

انتخابات

2018

محفوض «اليساري» األقرب إلى ريفي!

المجتمع المدني :لوائح «طلوع الروح»
لم تبذل السلطة السياسية جهدًا لضرب أسس «المجتمع المدني»« .التغييريون» انقسموا على أنفسهم ،بعدما نفخوا
مصممين على نشر مرشحيهم في كل لبنان ،فانتهوا بلوائح «من قريبو» ّ
ّ
محملين أنفسهم ما يصعب على
حجمهم
األحزاب السياسية المنخرطة بالعمل االنتخابي منذ عشرات السنين القيام به
رلى إبراهيم
ال ص ــورة أفـضــل مــن ص ــورة مقاعد
ال ـصــالــة ال ـفــارغــة ف ــي املــؤت ـمــر ال ــذي
عقده مرشح دائرة صور ـ الزهراني
ري ـ ـ ـ ـ ـ ــاض األس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ــوص ـ ـ ــف ح ـ ــال
«املـجـتـمــع امل ــدن ــي» ،ول ــو أن األسـعــد
ال يـعـ ّـبــر عــن ذل ــك «املـجـتـمــع» بشكل
ت ـ ـ ــام م ـ ــن حـ ـي ــث خـ ــوضـ ــه ال ـت ـج ــرب ــة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة مـ ــن ق ـ ـبـ ــل .قـ ــد ي ــذه ــب
األخـيــر وغـيــره مــن املـجـمــوعــات إلــى
ت ـبــريــر ق ـلــة ال ـت ـفــاعــل م ـع ـهــم بـحـجــة
حـ ـج ــز الـ ـص ــال ــة ق ـب ـي ــل س ــاع ــة فـقــط
م ـ ــن مـ ــوعـ ــد املـ ــؤت ـ ـمـ ــر واه ـت ـم ــام ـه ــم
ب ـت ــأم ــن الـ ـك ــامـ ـي ــرات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
أكثر مــن الحضور .لكن الفكرة هنا
أن الـ ـك ــامـ ـي ــرات ن ـف ـس ـهــا وم ـخ ـت ـلــف
وســائــل اإلع ــام الـتــي رفـضــت تلبية
ط ـلــب ال ـن ــاش ــط امل ــدن ــي ـ ـ ـ أي نــاشــط
مــدنــي أو م ــن يـسـمــي نـفـســه كــذلــك ـ
كــان سيجدها قبيل عامني تتزاحم
ع ـل ــى بـ ــث ح ـ ــدث س ـخ ـي ــف م ـب ــاش ــرة
ع ـل ــى الـ ـ ـه ـ ــواء ،ول ـ ــو ك ــان ــت ال ــدع ــوة
موجهة قبل خمسة دقائق .وفعليًا،
إن اسـ ـتـ ـسـ ـه ــال مـ ـس ــأل ــة ال ـح ـص ــول
عـلــى ال ـه ــواء يــومـهــا ق ــاد ال ـيــوم إلــى
استسهال تكرار التجربة نفسها في
االنتخابات النيابية ،وال سيما أن
قضية مـقــارعــة األح ــزاب السياسية
أو الدولة بشكل عام ،قضية جذابة.
وإذا ب ـ ـ «امل ــدنـ ـي ــن» ال يـ ـج ــدون مــن
يـلـتـفــت إل ـي ـهــم ،يـجـلـســون وحـيــديــن
ف ــي ق ــاع ــة م ـق ـف ــرة ي ـت ـح ــدث ــون ف ـي ـ ّ
ـرد
الـ ـص ــدى .سـقـطــت األح ـ ــام ال ــوردي ــة
ع ـنــد أول اس ـت ـح ـقــاق جـ ــدي ،لـيــدفــن
«املجتمع املدني» طموحه ،من دون
أن ت ـض ـطــر «أح ـ ـ ــزاب ال ـس ـل ـطــة» إلــى
استعمال نفوذها ومالها ووسائل
إع ــام ـه ــا و«امل ـس ـت ـق ـل ــن» ال ـتــاب ـعــن
لـهــا مــن أج ــل ف ــرط أي الئـحــة تشكل
ً
تهديدًا محتمال.

تجربة «بيروت مدينتي» البلدية الفاشلة أضعفت «المجتمع المدني» الذي منحه ناخبون كثر ثقتهم (مروان طحطح)

مدنيون بطعم السلطة
ه ـ ـ ـكـ ـ ــذا ل ـ ـ ــم ت ـ ـتـ ـمـ ـكـ ــن امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات
املتحالفة تحت مظلة «وطـنــي» من

في الجنوب الثالثة خمس
لوائح تحمل صفة «التغيير»،
وفي بعبدا «نصف المدنيين»
مع الكتائب
عجز «المدنيون» عن تأليف
الئحة موحدة في بيروت
الثانية وفي الشوف ــ عاليه
و«الشمال الثالثة»
ت ـش ـك ـيــل الئـ ـح ــة ف ــي دائ ـ ـ ــرة ب ـي ــروت
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،إذ ب ـق ـي ــت ره ـ ــن قـ ـ ــرار مــن
رئ ـي ــس الئ ـح ــة «ب ـ ـيـ ــروت مــدي ـن ـتــي»
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة األخ ـي ــرة
إب ــراه ـي ــم م ـن ـي ـمــة .آثـ ــر األخـ ـي ــر أخ ــذ
«وطـنــي» ّ
ورده إلــى أن ضاقت املهل
وب ـ ــات م ــن ال ـص ـعــب تـشـكـيــل الئـحــة
ج ــدي ــة ،وأب ـل ـغ ـهــم تـشـكـيـلــه الئـحـتــه
ال ـخــاصــة ب ـم ـعــزل ع ـن ـهــم .والــائ ـحــة

هذه عبارة عن تحالف بني منيمنة
والحزب الشيوعي وبعض األعضاء
الذين عملوا مع «بيروت مدينتي».
وهـ ـن ــاك أمـ ـث ــال ب ـش ــار قــوت ـلــي ال ــذي
يـ ـتـ ـش ــاب ــه ف ـ ــي الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـس ــاب ـق ــة
وريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض األس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد ،ات ـ ـ ـخـ ـ ــذ ف ـش ــل
املـجـمــوعــات كــذريـعــة لــركــوب الئحة
«املجتمع السعودي» التي يقودها
رئيس تحرير جريدة اللواء صالح
س ـ ــام .وهـ ـن ــاك م ــن ف ـقــد األم ـ ــل مـنــذ
البداية من «مشروع مدني حقيقي»،
فـ ــاخ ـ ـتـ ــار املـ ـ ـس ـ ــار األسـ ـ ـه ـ ــل ب ـق ـب ــول
أول عـ ــرض ي ــوج ــه إل ـي ــه ك ـح ــال رنــا
شميطلي في الئحة فؤاد مخزومي.
فـفــي ال ـن ـهــايــة ،ك ــان املـقـعــد للبعض
أهــم مــن امل ـبــادئ ومـحــاربــة الـفـســاد،
ول ــو أن غالبيتهم ي ــدرك مسبقًا أن
حـظــوظــه أق ــل مــن م ـعــدومــة بــالـفــوز،
ولكنه أصر على حمل لقب «مرشح
س ــاب ــق» .اإلغـ ــراء بــالـسـلـطــة يفضح،
ول ـ ـكـ ــن م ـ ــا ي ـف ـض ــح أك ـ ـثـ ــر ه ـ ــو ع ــدم
حــرص هــذه املجموعات على صون
صــورتـهــا وهــرولـتـهــا لـلـتـحــالــف مع
َ
ح ــزب «س ـب ـعــة» ال ــذي لــم ي ـت ــوان عن
استعمال أدوات السلطة فــي جذبه
ل ـل ـم ــرش ـح ــن ولـ ــأس ـ ـمـ ــاء ال ــرن ــان ــة.
فباتت اإلعالمية راغدة ضرغام التي

قـضــت ن ـصــف عـمــرهــا ف ــي ســراديــب
البيت األب ـيــض« ،مجتمعًا مدنيًا».
وضــرغــام نفسها لــم تستطع إكمال
املـ ـس ــرحـ ـي ــة أك ـ ـثـ ــر ،ف ــان ـس ـح ـب ــت مــن
املعركة ،من «بيت الوسط» واضعة
نـفـسـهــا ب ـت ـصــرف س ـي ــده .وف ــي هــذا
ال ـس ـي ــاق ت ـع ـت ــرف مـ ـص ــادر تـحــالــف
«وط ـن ــي» بــال ـخ ـطــأ ،وت ـش ـيــر إل ــى أن
الـخـطـيـئــة ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي ارتـكـبـتـهــا
كــانــت بــال ـت ـقــرب م ــن م ـج ـمــوعــات لم
ّ
تحتك وإيــاهــا على األرض ،ولديها
ً
من الناشطني املتفرغني للعمل ليال
ونـ ـه ــارًا م ــا يـثـيــر ال ــري ـب ــة .ويـعـتــرف
ه ــؤالء ب ــأن «ح ــزب «سـبـعــة» وغـيــره
ممن قــدم نفسه كـمـعــارض للسلطة
نجح بفرض نفسه عليهم من ناحية
تــوس ـيــع ال ـت ـحــالــف إلع ـط ــائ ــه زخـمــا
أكـ ـب ــر ،ول ـك ــن كـ ــان أن أص ـب ـح ــوا هــم
املجتمع املدني ونحن الطارئني».

الئحة «طلوع الروح»
ف ــي ب ـي ــروت األولـ ـ ــى ،تـشـكـلــت الئـحــة
«كـلـنــا وط ـن ــي» بـعــد م ـخــاض عسير
فــي اللحظات األخ ـيــرة قبيل انتهاء
مهلة تسجيل ال ـلــوائــح ،رغ ــم أهمية
بيروت بالنسبة إلى كل املجموعات.
وق ـ ــد ان ـس ـح ــب أح ـ ــد امل ــرشـ ـح ــن عــن

امل ـق ـع ــد األرث ـ ــوذكـ ـ ـس ـ ــي ،وه ـ ــو نــائــب
رئـ ـي ــس الئـ ـح ــة «ب ـ ـيـ ــروت مــدي ـن ـتــي»
البلدية طارق عمار ألسباب وصفها
«بعدم نقاوة اللوائح لقبول البعض
بـ ـم ــرشـ ـح ــن ال ي ـ ــرتـ ـ ـق ـ ــون ل ـت ـم ـث ـيــل
ن ـض ــاالت ـن ــا وإن اعـ ـتـ ـب ــروا أنـفـسـهــم
رافعات لعملنا» .أما الالئحة املشكلة
«ب ـط ـل ــوع الـ ـ ـ ــروح» ف ـت ـض ــم :جـيـلـبـيــر
ضـ ــومـ ــط (مـ ـ ـ ــارونـ ـ ـ ــي) ،زيـ ـ ـ ــاد ع ـبــس
(أرث ــوذكـ ـس ــي) ،لــوس ـيــان بــورجـيـلــي
(ك ــاث ــولـ ـيـ ـك ــي) ،ب ــول ـي ــت ي ــاغ ــوب ـي ــان
ولــوري حيطانيان وليفون تلفزيان
عـ ـ ــن م ـ ـقـ ــاعـ ــد األرم ـ ـ ـ ـ ــن األرث ـ ـ ــوذك ـ ـ ــس
وي ــورك ــي تـ ـي ــروز ع ــن م ـق ـعــد األرمـ ــن
الكاثوليك ،إضافة إلى جمانة سلوم
ع ــن م ـق ـعــد األقـ ـلـ ـي ــات .وم ـ ــن ب ـي ــروت
إلــى بعبدا حيث كــان البعض (بــول
أب ـ ــي راشـ ـ ــد وأجـ ـ ـ ــود عـ ـي ــاش وأل ـف ــت
الـسـبــع) قــد عـقــد تفاهمًا مسبقًا مع
حزب الكتائب على أساس أنه يمثل
املـعــارضــة ،فيما أظـهــرت التحالفات
األخ ـ ـيـ ــرة أن ال ـك ـت ــائ ــب ال ي ـم ـك ــن أن
تغرد خــارج أس ــوار السلطة .فكانت
الئ ـح ـت ــان :ال ـك ـتــائــب م ــع الـنــاشـطــن
املــذكــوريــن فــي األول ــى ،ومجموعات
«مدنية» مع «مواطنون ومواطنات
في دولة» في الثانية («كلنا وطني»)

الـتــي تـضــم رئـيــس املــرصــد الشعبي
مل ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد امل ـح ــام ــي واص ــف
الـ ـح ــرك ــة (املـ ـقـ ـع ــد ال ـش ـي ـع ــي) وع ـلــي
درويـ ـ ــش (ش ـي ـع ــي) ،رانـ ـي ــة امل ـصــري
(املـقـعــد ال ـ ــدرزي) ،زي ــاد عـقــل وم ــاري
كلود الحلو وجــوزيــف وانـيــس على
امل ـقــاعــد امل ــارون ـي ــة .االن ـق ـس ــام نفسه
تسلل إلــى الـشــوف وعــالـيــه ألسباب
عــدة ،أحــدهــا «الـخــاف بــن «سبعة»
وال ـن ــاش ــط مـ ــارك ض ــو ع ـلــى اخـتـيــار
بعض املرشحني» ،فكانت الئحتان،
«ك ـل ـنــا وط ـن ــي» و«م ــدن ـي ــة» .تـحــالــف
«وطني» ومجموعة الوزير السابق
ش ــرب ــل نـ ـح ــاس ان ـس ـح ـب ــا مـ ــن امل ــن
الـجـنــوبــي إل ــى امل ــن الـشـمــالــي حيث
يـتــرشــح نـحــاس بنفسه عـلــى املقعد
الـكــاثــولـيـكــي إل ــى جــانــب فـيـكـتــوريــا
ال ـ ـخ ـ ــوري وأدي ـ ـ ـ ــب ط ـع ـم ــة ونـ ــاديـ ــن
م ــوس ــى وإم ـ ـيـ ــل كـ ـنـ ـع ــان (م ـ ــوارن ـ ــة)
وجورج الرحباني (أرثوذكس).

«إصالحيون» بالجملة
ف ــي كـ ـس ــروان ـ ـ ـ جـبـيــل ع ـم ــود الئـحــة
«ك ـل ـنــا وط ـن ــي» وزيـ ــر ع ـهــد الــرئـيــس
إم ـي ــل لـ ـح ــود ،ي ــوس ــف س ــام ــة ال ــذي
ال ي ــزال مندهشًا بنفسه مــن تحوله
إل ــى «مـجـتـمــع م ــدن ــي» .ســامــة ليس
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وحـيـدًا ،يالقيه كل من عماد قميحة
وعـلــي األم ــن فــي منتصف الطريق،
ولـ ــو أن ـه ــم ي ـم ـث ـلــون ب ـق ــاي ــا  14آذار
ال ال ـث ــام ــن مـ ـن ــه .ع ـل ــق هـ ـ ــؤالء الف ـتــة
«املجتمع املدني» في دائرة الجنوب
الـ ـث ــالـ ـث ــة ،ب ــال ـت ـح ــال ــف م ـ ــع ال ـ ـقـ ــوات
الـلـبـنــانـيــة ،وم ـش ــوا بــائـحــة اسمها
«شبعنا حكي».
ِ
وفــي تلك الــدائــرة اختلف الشيوعي
واملستقلون والتحالف على التغيير،
فـكــانــت خـمــس ل ــوائ ــح «إصــاح ـيــة».
وفــي الجنوب الثانية ،تمكن رياض
األسـعــد مــن تشكيل الئـحــة فــي وجه
الئحة حزب الله ـ حركة أمل ،فيما لم
يتمكن «املــدنـيــون» مــن دخــول دائــرة
صيدا ـ جزين.
ال أثـ ــر ل ــ«ك ـل ـنــا وطـ ـن ــي» ف ــي بعلبك
ـ ـ ـ ال ـ ـهـ ــرمـ ــل ،حـ ـي ــث ق ــائ ــد «امل ـج ـت ـم ــع
املــدنــي» ليس ســوى األم ــن القطري
ال ـس ــاب ــق ل ـح ــزب ال ـب ـعــث ف ــاي ــز شـكــر،
الــذي يضع يــده بيد التيار الوطني
الـحــر واملـحــامـيــة سـنــدرال مــرهــج في
الئحة «مستقلة» .فيما ال أحد يعرف
أع ـضــاء الــائـحــة املـسـمــاة «املجتمع
املــدنــي» فــي البقاع الغربي وراشـيــا.
وي ـت ـم ـثــل «ك ـل ـن ــا وطـ ـن ــي» ف ــي زح ـلــة
بالئحة ال لون لها وال طعم ،يفترض
أن تـقــارع ب ـلــدوزرات امل ــال والسلطة.
ومن زحلة إلى أقصى الشمال حيث
يرأس القائد السابق للفوج املجوقل
فــي الجيش العميد املتقاعد جــورج
ن ـ ــادر الئ ـح ــة «قـ ـ ــرار عـ ـك ــار» املــدن ـيــة!
وف ـ ــي ط ــرب ـل ــس ـ ـ ـ امل ـن ـي ــة ـ ـ ـ ال ـض ـن ـيــة،
ت ـش ـك ـلــت الئـ ـحـ ـت ــان« :ك ـل ـن ــا وط ـن ــي»
و«املـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ــدنـ ــي امل ـس ـت ـق ــل» عــن
املجتمع املدني نفسه .أمــا في دائــرة
الـشـمــال الـثــالـثــة ،فـقــد نـجــح تحالف
«وط ـ ـ ـنـ ـ ــي» وال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي وع ــونـ ـي ــن
س ــاب ـق ــن بـتـشـكـيــل الئ ـح ــة م ــوح ــدة،
فيما انسحب زمالؤهم في «من أجل
ال ـج ـم ـهــوريــة» وم ـج ـمــوعــات ب ـشـ ّـري
«امل ــدنـ ـي ــة» ،م ــن امل ـع ــرك ــة .األخـ ـي ــرون
انتظروا «الكتائب» والنائب السابق
قيصر ّ
معوض طوال أشهر ،فما كان
ّ
مــن األخـيــر والـنــائــب سامي الجميل
إال أن تسلال إلى أحضان القوات يوم
السبت الفائت.
في تقييم املجموعات املدنية لعملها
املستجد فــي االنـتـخــابــات النيابية،
يرى غالبية الناشطني أن محاوالت
الـتــوســع أجـهـضــت احـتـمــال تشكيل
لـ ــوائـ ــح جـ ــديـ ــة ،وهـ ـ ــو مـ ــا أدى إل ــى
التحالف مــع شخصيات ال تتشابه
والناشطني بشيء ،بهدف «تسكير»
الـ ـل ــوائ ــح ف ــي ك ــل ل ـب ـن ــان .ف ـي ـمــا ك ــان
األج ـ ــدى الـتــركـيــز عـلــى ث ــاث لــوائــح
قوية في ثالث دوائر والعمل ألجلها
بـ ـ ّ
ـرويـ ــة ،ح ـتــى تـتـمـكــن م ــن مـنــافـســة
األحــزاب جديًا .إال أن محاولة تقليد
السلطة «أوقعتنا في فخها ،فتشكلت
لوائح هشة وال يجمع أعضاؤها إال
اس ــم ال ــائ ـح ــة» .والـنـتـيـجــة أن ــه قبل
«مزاحمتهم بالصناديق لــم نتمكن
من مزاحمتهم باملرشحني» .كل ذلك
ال يلغي واقع طــراوة املجموعات في
العمل السياسي وإمـكــان اكتسابها
درس ــا مــن تجربتها الـحــاضــرة ،رغم
ّ
أنـهــا لــم تتعلم مــن تـجــارب «إسـقــاط
النظام الطائفي» و«حراك النفايات».
وإثر االنتخابات البلدية عام ،2016
أضـعـفــت تـجــربــة «ب ـيــروت مدينتي»
الفاشلة هذا «املجتمع» الذي منحته
الثقة مجموعات كبيرة من الناخبني
(كان عددهم كبيرًا إلى ّ
حد أنه فاجأ
«املدنيني» أنفسهم) ،فأثبت أنــه ،في
اليوم التالي لالنتخابات ،ال يختلف
عــن «املـجـتـمــع الـسـيــاســي» بــالــوعــود
ال ـ ـفـ ــارغـ ــة واملـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع امل ـس ـت ـح ـي ـلــة
التطبيق.

ّ
تتجلى ّ
نظرية «النفعية
والواقعية السياسية»
(مكيافيلي) ،في هذه
االنتخابات ،عبر نعمة
محفوض .فهو يملك
هدفًا وحيدًاّ :
«بدي أوصل».
ُح ّّب الوصول لديه أقوى من
كل المبادئ التي صدح من
أجلها ،لسنوات طويلة .وفي
محفوض «تبريرات»
جعبة
ٌ
كثيرة ،جاهز لمواجهة
ُم ّ
حدثه بها ،لتبرير تحالفه مع
تيار المستقبل
ليا القزي

ُ
ما إن أعلن ترشيح تيار املستقبل لنعمة
محفوض على الئحته في دائرة الشمال
ّ
حتى ُ
«ص ِلب» النقابي السابق.
الثانية،
َ
ّ
ل ــم ت ـبــق وسـيـلــة إع ــام ــيــة ،أو مجموعة
ّ
سياسية ومدنية ُ
«مستقلة» ،إال وأطلقت
ُ
ٌ
َّ
نيرانها باتجاه الـ ّـرجــل .هـجــوم «مـبــرر»
عـلــى مـحـفــوض ،ألن ــه بـنــى خـطــابــه زمــن
هيئة التنسيق النقابية ،على مواجهة
ّ
ال ـس ـل ـطــة وأح ــزابـ ـه ــا وكـ ـ ــل م ــن ُيـ ـح ــاول
االنتقاص من حقوق الفئات املحرومة.
تـيــار املستقبل مـكــون سياسي أساسي
مــن مكونات هــذه السلطة ،التي نــاورت
وناورت لحرمان املوظفني سلسلة الرتب
والــرواتــب .وآل الحريري ُيمثلون «رأس
امل ـ ــال» ،الـ ــذي م ــن امل ـف ـتــرض أن ُيــواجـهــه
محفوض ،كـ«يساري» ،إذا أراد أن يكون
تعريفه لنفسه.
ُمتجانسًا مع
ّ
ّ
ال يـنـفــع ت ـب ــري ــره أن ـ ــه «ك ـ ــل ع ـم ــري كنت
 14آذار .وم ـ ــن  ،2005وأن ـ ــا صـ ـق ـ ٌـر مــن
ص ـ ـقـ ــورهـ ــا» .ف ـم ـح ـف ــوض ي ـن ـت ـم ــي إل ــى
حــزب اليسار الديمقراطي ،الــذي ُي ّ
حدد
ّ
فــي خطابه السياسي أن ــه قــريــب مــن 14
ّ
ّ
آذار فــي مــا يتعلق بــ«الــدفــاع عــن الخط
الـ ـسـ ـي ــادي» ،ول ـك ــن ت ـف ـص ـلــه «ال ـق ـضــايــا
االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة» ع ــن تـيــار
ُاملستقبل .انـطــاقــا مــن هـنــا ،لــم يكن من
امل ـتــوقــع أن «يـشـلــح مـحـفــوض ال ـفــوالر»
األزرق حــول رقبته ،وأن يشبك يــده بيد
السابقة
ّالفريق الذي ّادعى طوال الفترة
ّ
ّ
أن ــه ب ـمــواج ـهــةٍ م ـعــه .ظ ــن مـحـفــوض أن ــه
ّ
ُ
بـهــذه الـخـطــوة «يـحـفــظ رأسـ ــه» ،ويـعــبــد
طريقه بــاتـجــاه املجلس النيابي ،ولكن
ّ
إذا صـ ّـحــت الـتــوقـعــات االنـتـخــابـيــة ،فــإن

الـحـصــة الـتــي قــد ينالها «املـسـتـقـبــل» ال
تـتـضـمــن م ـق ـع ـدًا ل ــ«األق ـل ـي ــات» .وت ـجــدر
ّ
ّ
اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة ،إل ـ ــى أن «تـ ـن ــك ــر» م ـح ـفــوض
لتاريخه املعاصر ،لم يبدأ من التحالف
م ــع ال ـت ـي ــار األزرق .فـبـحـســب ُمـتــابـعــن
هيئة التنسيق ،محفوض كان
لنشاط ّ
أول من دق املسمار في نعش «الهيئة»،
يوم ّقرر تعليق إضراب ُمعلمي املدارس
الـخــاصــة ،بعد ّأي ــام مــن إع ــان اإلض ــراب
الـ ـش ــام ــل ،ت ــارك ــا األمـ ـ ـ ّـن الـ ـع ــام لـلـحــزب
الشيوعي اللبناني حنا غريب وحيدًا.
م ــن رافـ ــق نـعـمــة م ـ ّح ـف ــوض ،ف ــي الـفـتــرة
ّ
ُالسابقة ،يصفه بــأنــه انـتـهــازي ،استغل
امل ـع ـل ـمــن م ــن أج ــل مـصــالـحــه ال ـخــاصــة.
ّ
وقام بكل التحركات منذ البداية ،طمعًا
بالفوز بمقعد نيابي.
«انتهازي؟» ،يسأل محفوض «األخبار»،
ُم ـض ـي ـف ــا« :أي ـ ــن ك ــان ــت مـصـلـحـتــي حــن
التظاهرات
تركت عملي الخاص ،وكانت
ّ
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ع ــائـ ـلـ ـت ــي؟ ك ــذل ــك ف ــإن ـه ــا
ل ـي ـســت املـ ـ ـ ّـرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي أت ــرش ــح ،بل
الرابعةّ .
مرة انسحبت لعبدالله حنا في
رحـبــة والـثــانـيــة لـنـضــال طـعـمــة» .ويــرى
ّ
أستاذ الرياضيات أن «قسمًا من الذين
ُي ـه ــاج ـم ــون ـن ــي غـ ـي ــران ــن .قـ ـس ـ ٌـم ح ـق ــود.
وهناك ٌ
قسم عاقل ،يقول :اتركوه يصل».
ُيـ ـح ــاول م ـح ـفــوض ال ـل ـعــب ب ــن ال ـن ـقــاط،
من خــال تمييزه بني موقفه السياسي
ودوره في هيئة التنسيق ،الذي اقتضى
م ـنــه وض ــع مــواق ـفــه الـسـيــاسـيــة جــانـبــا،
«ف ـق ــد ك ــان ــت أول ــوي ـت ـن ــا ه ـم ــوم ال ـن ــاس،
وذوي الدخل املـحــدود .وخضنا معركة
ّ
ضد السلطة».
ّ
ال ي ـ ــرى مـ ـحّـ ـف ــوض ُأن ال ـح ـم ـل ــة عـلـيــه
ّ
«بمحلها ،ألنـنــي لــم أغـ ّـيــر بعد خطابي.
وأح ـ ــد الـ ـش ــروط م ــع امل ـس ـت ـق ـبــل كـ ــان أن
أبـ ـق ــى م ـث ـل ـمــا كـ ـن ــت»ُ .ي ـش ـب ــه مـحـفــوض
ُ
فــي كالمه أح ــزاب السلطة ،التي تحاول
تحالفات
اختراع نظريات جديدة لتبرير
ٍ
غير أو ال ُي ّ
انتخابية غير طبيعيةّ .
غير في
ّخطابه «االجتماعي» ،لن يهرب من واقع
أنه تحالف مع «الحريرية االقتصادية»
التي ساهمت فــي تدمير البلد ،وتفقير
الفئات الفقيرة ،وإلغاء الطبقة الوسطى،
وتدمير القطاع الـعــام ،وفــرض ضرائب
على الـنــاس .فكيف سيتمكن من تمييز
نفسه؟ ُم ّ
جددًا« :قلت في بيان ترشيحي
ّ
ُ
إن نعمة سيبقى حالة نــافــرة منسجمة
مــع نفسها أينما كــانــت .وحـتــى لــو كان
سـعــد الـحــريــري رئـيــس حـكــومــة وفــرض
ض ــرائ ــب ع ـلــى الـ ـن ــاس ،س ــأك ــون ضـ ـ ّـده».
ولـكــن سـبــق لـلـحــريــري أن ق ــام بــذلــك ،ما
املوقف الذي اتخذه محفوض؟
ّ
«كـ ـ ــل ش ــي ع ــم ب ـص ـيــر بــال ـب ـلــد (ق ــاصـ ـدًا
التحالفات بــن السياسيني) مــا فــي إال
نـعـمــة؟ هـيــدي انـتـخــابــات ،وال ـتــرشــح تا

نوصلّ .بدي أوصل أنا ،مش عم بترشح
تا اتسلى» ،يقول .محفوض يستغل تيار
املستقبل ليصل« ،والتيار يستغل قوتي
الـشـعـبـيــة ل ـيــرفــع ال ـحــاصــل .ه ــذا ت ـبــادل
مصالح مؤقت يجب أن نفهمه» .أما عن
االنضمام إلى كتلة «املستقبل»ٌ ،
فأمر لم
ّ
ُيبحث« ،إذا تبنت الكتلة املسائل التي
ّ
أطرحها ،فال مانع» .يتكلم محفوض كما
ّ
لو أنه عاد من الغربة حديثًا إلى البلد.
ق ـبــل االن ـض ـم ــام إلـ ــى «امل ـس ـت ـق ـبــل» ،كــان
محفوض ُيفاوض املجموعات املستقلة
وامل ـ ــدن ـ ـي ـ ــة ل ـت ـش ـك ـي ــل الئ ـ ـ ـحـ ـ ــة ،وي ـ ـقـ ــول
نــاشـطــون إنـهــم يحتفظوم بتسجيالت
صــوتـيــة ملـحـفــوض يـجــزم فيها بــأنــه لن
يكون إال معهم .يجيب النقابي الطامح
ّ
ب ــأن ــه اك ـت ـشــف أن «األنـ ـ ــا لـ ــدى املـجـتـمــع

َ
يوصف محفوض
باالنتهازي ،استغل
ُ
المعلمين من أجل
مصالحه الخاصة

امل ــدن ــي ط ــاغ ـي ــة» .أل ـي ـســت ه ــذه «األن ـ ــا»،
مكان مــا ،لــدى محفوض
ُمتضخمة ،في
ٍ
أيضًا؟
ّ
يقول النقابي إنه «طوال شهرين ّحاولت
جـمـعـهـ ّـم (امل ـس ـت ـق ـل ــون) ،ول ـك ــن دق امل ـ ّـي
مـ ّـي» .فضُل الـخــروج من لعبة «املجتمع
ّ
ـام ع ـ ّـدة ّ ،وعــدم
املــدنــي» املـقــســم إل ــى أق ـسـ ٍ
«ما
اختيار فريق منهم للتحالف ،ألنــه ّ
ّبدي بهدل حالي .أنا بنقابة املعلمني ملا

خسرت جبت  3000صوت ،بدي اترشح
معن وجيب  200صوت؟».
مـ ــا إن أعـ ـل ــن مـ ـحـ ـف ــوض عـ ـ ــدم ت ـحــال ـفــه
مــع املـسـتـقـلــن« ،تـلـقـيــت ثــاثــة ع ــروض،
مــن الــوزيــريــن الـســابـقــن فـيـصــل كــرامــي
وأش ـ ـ ــرف ري ـف ــي وامل ـس ـت ـق ـب ــل» .ال ـج ــواب
ّ
ل ـكــرامــي ك ــان «أن األخ ـي ــر ُمـتـحــالــف مع
ّ
رف ـلــي دي ــاب (امل ـ ـ ــردة) ،ف ــرد ك ــرام ــي عـلـ َّـي
ّ
ب ــأن األمـ ــور لــم تـكــن مـحـســومــة وي ــدرس
ّ
ك ــل ال ـخ ـي ــارات» .فـشـلــت امل ـفــاوضــات مع
ري ـف ــي «رغ ـ ــم أن ـن ــي أع ـت ـب ــره األق ـ ــرب لــي
ّ
باملوقف السياسي» ،ألن اللواء املتقاعد
ُ«يــريــد ُمرشحني يملكون امل ــال» .نقشت
بـيـنــه وب ــن «ا ّملـسـتـقـبــل» ،ال ــذي «اع ـتــرف
م ـســؤولــوه بــأنـهــم أخ ـط ــأوا بحقي فترة
نقابة املعلمني».
ألــن تـكــون ُمتجانسًا أكـثــر مــع نفسك لو
عدد
الخيار على ٍ
انسحبت؟ «طرحت هذا ّ
من األصــدقــاء ،فقالوا لي إنهم مع خيار
ّ
الترشح ،رغم كل سلبياته».

محفوض :إذا كان الحريري رئيس حكومة وفرض الضرائب ،سأكون ّ
ضده (مروان طحطح)

القرداحي يعلن الئحة «التضامن الوطني»
أعلن الوزير السابق جان لوي قرداحي الئحة «التضامن الوطني» عن
دائرة كسروان الفتوح وجبيل خالل احتفال شعبي أقيم في مجمع
ّ
وتضم الالئحة في جبيل إلى جانب
«إده ساندس» السياحي بجبيل.
ّ
القرداحي ،بسام الهاشم ،ومرشح حزب الله حسني زعيتر ،وعن
كسروان ـ الفتوح جوزف الزايك ،زينة كالب ،ميشال كيروز ،كارلوس
ّ
وتوجه القرداحي إلى الرئيس ميشال عون
أبو ناضر وجوزف زغيب.
بالقول« :أنتم يا فخامة الرئيس من وقعتم مع األمني العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله اتفاق مار مخايل ،وأنتم من أرسى مع حزب الله
وحركة أمل اتفاقًا انتخابيًا عام  2009أدى إلى انتخاب كامل أعضاء
الئحتكم في كسروان وجبيل ،وأنتم يا فخامة الرئيس ،وبدعم من
حلفائكم ،وصلتم إلى سدة الرئاسة» ،مشيرًا إلى أن «أهالي كسروان
وجبيل يرفضون عزل أي طرف سياسي وينادون باالعتدال» .كذلك
ألقى كل من رئيس «حزب السالم اللبناني» روجيه إده ،وعضو
املكتب السياسي األسبق في حزب الكتائب اللبنانية ،املهندس طنوس
القرداحي ،كلمتني باملناسبة.
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إشكاليات
الطعون
االنتخابية
عصام نعمة إسماعيل
أثار تغيير نظام االقتراع من األكثري
إلى النسبي جملة إشكاليات متصلة
ّ
بتعيني الجهة التي يحق لها الطعن
فـ ــي ن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة،
وكــذلــك فــي م ــدى صــاحـيــة املجلس
الدستوري ّ
لبت هذا الطعن.
حـ ـ ــدد الـ ـنـ ـظ ــام الـ ــداخ ـ ـلـ ــي لـلـمـجـلــس
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري (امل ـ ـ ـ ــادة  )46صــاحــب
الصفة للطعن بأنه ّأي مرشح منافس
خــاســر فــي الــدائــرة االنـتـخــابـيــة ،وقد
ّ
فسر املجلس الدستوري هــذه املــادة
«:ب ـ ــأن ص ـفــة ال ـط ـعــن يـسـتـمــدهــا من
كونه أحد املنافسني من الطائفة ذاتها
والدائرة االنتخابية ذاتها اللتني ينتمي
إليهما املطعون في صحة نيابته (م.
د .قــرار رق ــم 97/6تــاريــخ1997/5/17
الـصــادر بالطعن في صحة انتخاب
النائب ّباسم السبع)».
ف ــي ظ ــل ال ـن ـظــام االن ـت ـخــابــي الـجــديــد
ال ـق ــائ ــم ع ـلــى االقـ ـتـ ــراع لــائ ـحــة وفــق
النظام النسبي ،ثمة إشكاليات ال بد
من تداركها:
اإلشكالية األول ــى :إن ّأي مرشح في
الئحة منافسة له حق الطعن في عدم
صحة انتخاب مرشح منافس ،ولم
يـعــد األم ــر مـقـتـصـرًا عـلــى أن يكون
الطاعن واملطعون في صحة انتخابه
منتميني إلى طائفة واحدة ،ألن نظام
تــوزيــع املـقــاعــد وفــق الـنـظــام النسبي
يـ ـل ــزم ف ــي ح ـ ــال اس ـت ـب ـع ــاد أص ـ ــوات
تفضيلية واعتبارها غير صحيحة
إع ــادة ترتيب سلم الناجحني ،وهــذا
األم ــر ق ــد يـتـيــح لـلـمــرشــح ف ــي الئـحــة
م ـنــاف ـســة ن ــال ــت ال ـح ــاص ــل أن يطلب
الحلول مكانه.
ّ
اإلشكالية الثانية :إذا انصب الطعن
على األص ــوات الـتــي حصلت عليها
الالئحة ،فإن هذا األمر يؤدي في حال
قبول الطعن إلى حرمان الالئحة من
هذه األصوات ،وبالتالي حرمانها من
مـقـعــد أو أكـثــر دون تـحــديــد لطائفة
امل ـط ـع ــون ف ـيــه أو الـ ــدائـ ــرة الـصـغــرى
املنتمي إليها هــذا املــرشــح ،وه ــذا ما
يفرض أيضًا إع ــادة تــوزيــع املقاعد،
بعد إعادة احتساب توزيع االصوات.
اإلش ـكــال ـيــة ال ـثــال ـثــة :ف ــي حــالــة قـبــول
ال ـط ـع ــن وإب ـ ـطـ ــال ع ـض ــوي ــة ن ــائ ــب أو
أكثر ،وفي الوقت ذاتــه كانت الالئحة
التي ينتمي إليها الطاعن مستوفية
ملـقــاعــدهــا بـحـيــث يستحيل منحها
مقعدًا إضافيًا يزيد على حصتها،
ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر يـ ـط ــرح إش ـك ــال ـي ــة ح ــول
كيفية إس ـنــاد املـقـعــد ال ــذي خسرته
هــذه الالئحة ،ومــن هي الالئحة التي
تستفيد من بطالن االنتخاب؟
إن هذه اإلشكاليات وغيرها ،التي قد
تواجه املجلس الــدسـتــوري ،لم ينتبه
إليها املـشـتــرع ،مــا يجعل مــن مهمة
املجلس الدستوري أكثر صعوبة في
غياب النص الواجب التطبيق في مثل
هذه الفرضيات.
* أستاذ في القانون الدستوري

صالح سالم يترشح «بالتي هي أحسن»

عمر غندور« ...يا شعب النجمة العظيم»
ُ َّ
ّ
اليوم عمر غندور ،ليس رئيسًا لنادي النجمة ،بل مرشح إلى االنتخابات النيابية ،عن دائرة
بيروت الثانية ،في الئحة يترأسها هو ،وتضم ممثلي حزب الله وأمل واألحباش
محمد نزال
وصـلــت أص ــداء «الـنـكـبــة» إلــى بـيــروت.
ه ــرول الـفـتــى إل ــى ال ـســاح ،إل ــى جيش
اإلنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي ،دفاعًا
ّ
ّ
ُ
كمل
عن فلسطني واألمة .لكن عمر لم ي ِ
الرحلة إلى النهاية ،إذ نجح والده ،عبد
القادر ،في إقناعه بأن يلعب دورًا آخر.
كان ذلك قبل سبعني عامًا .أخذ الفتى
على عاتقه ّ
مهمة استقبال الالجئني
بيروت ،في منطقة
الفلسطينيني ،في ّ
موفرًا لهم ما ّ
تيسر
الكرنتينا تحديدًا،
ِمــن حــاجــات أولـ ّـيــة .لــم تكن تلك عالقة
عمر غندور األولى بأهل فلسطني ،فقد
سمع قبل ذلــك «حرتقة» أقــدام الـثـ ّـوار،
ِ
ً
ي ــوم ك ــان ط ـفــا ف ــي ثــاثـيـنـيــات الـقــرن
امل ــاض ــي ،أث ـن ــاء م ــروره ــم ع ـلــى سطح
املـ ـن ــزل ف ــي مـنـطـقــة الـ ـن ــوي ــري .أخ ـبــره
والده الحقًا عن ّ
هوية أولئك العابرين.
لم يكن في النويري آنذاك سوى ثالثة
ّ
أساسية .أخـيـرًا ،أيقن عمر ،كما
مبان
ّ ٍ
ّ
كل العرب ،أنها «النكبة».
ش ـ ّـب الـفـتــى وم ـعــه ال ـغ ـضــب .س ـنــوات،
وي ـص ــل ن ـبــأ «ال ـ ـعـ ــدوان ال ـث ــاث ــي» إلــى
ب ـ ـيـ ــروت .م ـص ــر جـ ـم ــال ع ـب ــد ال ـنــاصــر
املرة لن ُي ّ
تحت النار .هذه ّ
ضيع الشاب
ُ
ْ
ال ـف ــرص ــة .إلـ ــى بـ ــور س ـع ـيــد در .ذهــب
بــرفـقــة شـقـيــق زوج ـتــه امل ـنــاضــل معني
ّ
حمود .هناك حمل السالحّ .فرغ بعض
غضبه الـقــديــم .بعد نحو عــامــن ،كان
عمر ينقل السالح ّ
سرًاِ ،من دمشق إلى
بـيــروت ،ضـ ّـد «حلف بـغــداد» .كــان ذلك
عام .1958
عربيةّ ،
ّ
ضد إسرائيل ،وال مكان
بيروت
ّ
ّ
يتحدث
الغربية فيها .هكذا
لألحالف
ال ـح ــاج ع ـمــر غ ـن ــدور الـ ـي ــوم .يـسـتــذكــر
تـلــك ّ
األي ـ ــام ال ـخ ــوال ــي .يـنـبــش ذاك ــرت ــه،
والنبش هنا يكاد يكون غير مجازي،
فهذا «الحاج» قد ناهز عمره  88عامًا.
كتاب تــاريــخ يمشي على قــدمــن .على
قدميه مشى ثــاث م ـ ّـرات ،إلــى سوريا،
ل ـج ـلــب الـ ـس ــاح .ال ـب ــداي ــة ِمـ ــن ب ـيــروت
إل ــى امل ـخ ـتــارة ب ـسـ ّـيــارة ،ث ـ ّـم مـشـيــا إلــى
قرية الال في البقاع الغربي ،ثم وادي
الـعـشــايــر ...فدمشق« :لــن أنـســى أولئك
الذين كانوا يستقبلونني أنا ورفاقي
في قرية الال ،بالترحيب والتكريم ،وقد
قاتلنا
ســألــت مـ ــرارًا عـنـهــم ألش ـكـ ّـرهــمّ .
ـأثــر،
ل ـي ـك ّــون ل ـب ـنــان ب ـل ـدًا ع ــرب ــي ــا» .ي ـتـ ّ
تتغير مالمح وجهه ،اآلن وقــد ابيض
شعر رأسه عن آخره« :أنا حزين اليوم
على ّ
األمة .أنظر أين أصبحنا».

الئحة
وحدة بيروت

ُ َ
أع ـ ِـل ــن ــت الئـ ـح ــة «وحـ ـ ـ ــدة بـ ـي ــروت»
ع ــن دائ ـ ــرة ب ـي ــروت ال ـثــان ـيــة ،أم ــس،
ب ــاحـ ـتـ ـف ــال ف ـ ــي ف ـ ـنـ ــدق «رام ـ ـ ـ ـ ــادا»
ّ
(ال ــروش ــة) .وضـ ّـمــت الــائـحــة ستة
ّ
مــرش ـحــن ،ه ــم :عـمــر عـبــد ال ـقــادر
غـنــدور وعــدنــان خضر طرابلسي
ومحمد أمني أنور بعاصيري (عن
امل ـق ــاع ــد ال ـ ُّـس ـن ـ ّـي ــة) ،وأم ـ ــن محمد
ش ـ ّـري ومـحـمــد مصطفى خــواجــة
(عــن املقعدين الشيعيني) ،وإدغــار
ج ـ ــوزف ط ــراب ـل ـس ــي (ع ـ ــن امل ـق ـعــد
اإلنجيلي).
عمر غندور :نادي النجمة هو حياتي (مروان طحطح)

ّ
وتــأتــي «النكسة» .واحــد ِمــن قــلــة ،عمر
غـ ـن ــدور ،ل ــم ي ــأك ـل ــه الـ ـي ــأس آنـ ـ ـ ــذاك .مــا
ّ
اللبنانيون ،في بداية
العمل؟ سيعرفه
سبعينيات القرن املاضي ،كأحد أبرز
الذين حاربوا اليأس الوطني ،وسائر
م ـل ـح ـق ــات ــه ،لـ ـك ــن كـ ـي ــف؟ ب ــال ــري ــاض ــة.
ّ
ّ
صـحـيــح أن ن ــادي الـنـجـمـ ّـة ،ال ــذي ظــل
ّ
ي ــرأس ــه م ـ ــدة  35ع ــام ــا ،ح ــق ــق الـكـثـيــر
ّ
ّ
الرياضية ،إال ّأن عمر،
ِمــن اإلن ـجــازات
وإن ك ــان ي ـس ـعــده الـ ـف ــوز ،إال أنـ ــه كــان
أكـثــر سـعــادة بغايته األول ــى« :أن أجد
ّ
للشبان في الرياضة ،بعيدًا عن
مــاذًا
ّ
املـ ـخ ــدرات وال ـق ـم ــار وال ـت ـســكــع ،بـعـيـدًا
ع ــن املـ ـ ــوت ال ـع ـب ـث ــي» .ن ـج ــح ف ــي ذل ــك.
يشهد لــه رفـيــق درب ــه الـنـجـمــاوي ،في
ه ــذه ت ـحــدي ـدًا ،بـهـيــج ح ـم ــدان .األخـيــر
كـ ــان أم ـ ــس ،رغـ ــم ارتـ ـج ــاف جـ ـس ـ ّـده ،ال
يـهــدأ فــي حـفــل إع ــان غ ـنــدور ترش ّحه
ّ
لــان ـت ـخــابــات ال ـن ـيــابـ ّـيــة .ن ــظ ــم ل ــه زف ــة
ع ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة ال ـن ـج ـم ـ ّ
ـاوي ــة .فـبـيـنـمــا
كــان الـحــاج عمر ُيلقي كلمته ،جاءته
إحداهن ووضعت على كتفه ذاك العلم
النبيذي ،علم النادي الذي أفنى عمره
ً
ألجله ،فارتبك الحاج قليال .أنزل العلم
ب ـيــده« :ه ــذا ال ـن ــادي هــو حـيــاتــي ،لكن
لطاملا جهدت في إبعاده عن السياسة،
ال أريد أن أفعلها اآلن» .لكن ،مع ذلك ،لم

يستطع إال أن ُي ّ
قبل تلك الراية .عندها
ان ـف ـج ــر ب ـع ــض الـ ـنـ ـجـ ـم ــاوي ــن ،ال ــذي ــن
حـضــروا تأييدًاِ ،مــن مختلف االعـمــار:
«نجمةِ ،نجمةِ ،نجمة».
ِ
ُ
ل ــو ك ــان ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات تـ ـج ــرى وف ــق
لبنان دائــرة واحــدة ،وبعيدًا عن القيد
ال ـطــائ ـفــي ،مل ــا ك ــان ألح ــد أن ُي ـش ـ ّـك في
وصول عمر غندور إلى البرملان .تكفيه
ّ
محبة أجيال ِمــن جمهور الـنــادي .ذاك
الجمهور الرياضي األوسع في بالدنا.
الجمهور الذي لطاملا ناداه الحاج عمر،
ف ــي خـطــابــاتــه وب ـيــانــاتــه ،ب ـع ـبــارة «يــا
ّ
شعب النجمة العظيم»ُ .يعلق حمدان:
«هذا صحيح ،أساسًا جمهور النجمة
ه ــو ال ـطــائ ـفــة  19ف ــي ل ـب ـن ــان» .ح ـمــدان
ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال ي ـح ـت ـفــظ ب ـص ــورت ــه مــع
غ ـنــدور ،قبل نحو خمسني عــامــا ،يوم
نجح األخير في استقدام نجم البرازيل
«بيليه» إلــى لـبـنــان .لعب فــي صفوف
النادي مباراة ّ
ودية على ملعب املدينة
ّ
الرياضية .ما ِمن نجماوي إال ويحفظ
ّ
لغندور ذاك العز .في عهده فاز النجمة
ع ـلــى نـ ــادي «أرارات» (ب ـط ــل االت ـح ــاد
السوفياتي السابق).
ق ـبــل اغ ـت ـيــال رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ب ــأع ــوام
ماليةَ ،
قليلة ،وقع النادي في أزمة ّ
ومن
يومذاك في لبنان ،في بيروت تحديدًا،

ّ
حاضر لشراء كل شيء سوى الحريري؟
ّ
ّ
سلم غندور النادي ،ابنه الذي رباه ،إلى
ابن الحريري (بهاء) .الزعيم السياسي
ك ــان يطمع بـضــم جـمـهــور ال ـنــادي إلــى
ّ
جـمـهــوره ال ـخــاص .ح ــاول أن ُيـقــلــد في
ذلك الزعيم السابق ،صائب سالم ،تجاه
ّ
النادي نفسه .لكن هذه ّ
سيتصدع
املرة
الجمهور ،ويـتــزلــزل ال ـنــادي ،مــع تفاقم
ّ
الطائفية واملذهبية في لبنان.
الظاهرة
بعد اغتيال الحريري ستنهار اللعبة
ِمن أساسها ّ .هناك َمن الم غندور على
خـطــوتــه ،لـكــنــه ي ـقــول« :ل ــم يـكــن أمامنا
يومها ِمــن خـيــارات أخــرى .هل أقبل أن

صدفة أن
ليست
ّ
يكون الحص ِمن «أنزه
السياسيين وأشرفهم»،
برأي غندور

ّ
الثانية! هذا
تسقط النجمة إلى الدرجة
حرام .واآلن ال أريد أن أذكر آل الحريري
ّ
شخصية
إال بــال ـخ ـيــر» .ه ــذا ج ــزء ِم ــن
أيقونة نادي النجمة .أشياء كثيرة ُس ِلخ
ّ
جـلــدهــا فــي ب ـيــروت فــي ظ ــل الـحــريــري،
ً
فــاملــال ال ــذي ع ــزل سليم ال ـحــص ،مثال،
هــو أقــدر على «خــربـطــة» مسيرة أعــرق
ال ـن ــوادي الــريــاضـ ّـيــة فــي لـبـنــان .ليست
ص ــدف ــة أن يـ ـك ــون ال ـ ـحـ ـ ّـص ِم ـ ــن «أن ـ ــزه
ّ
السياسيني وأشرفهم» برأي غندور .إن
الطيور على أشكالها تقع ...لوال املال.
بـ ـع ــد الـ ـعـ ـم ــل الـ ــريـ ــاضـ ــي أص ـب ـح ـنــا
نسمع باسم غندور كرئيس لـ«اللقاء
اإلســامــي ال ــوح ــدوي» .الــرجــل ّ
متيم
بفكرة «الوحدة» .قبل سنوات ،وأثناء
تأديته صالة الصبح في أحد مساجد
ب ـي ــروت ،فــي شـهــر رم ـضــان تـحــديـدًا،
املنطقة وقالوا له:
جاء بعض أهالي
ّ
«يــا حــاج ،أنــت ُمسلم ُسني بيروتي،
ولكن أنت واقــف مع هوليك ،ليش؟».
س ــألـ ـه ــم« :م ـ ــن هـ ــول ـ ـيـ ــك؟» .أجـ ــابـ ــوا:
«ه ــولـ ـي ــك ،ه ــولـ ـي ــك» .غ ـ ـنـ ــدور م ـ ّ
ـؤي ــد
ّ
للمقاومة ،لكل َمن ُيقاوم اإلسرائيلي،
ّ
وم ــن ه ــذه الـخـلـفــيــة ذه ــب بـعـيـدًا في
ِ
تأييد مقاومة حزب الله .هذا الحزب
هــو «هــولـيــك» عند أولـئــك السائلني.
عـنــدهــا ق ــال ل ـهــم« :اس ـم ـعــوا ،هوليك

هوليك ،يلي عــم تقصدوهم ،هــم من
الـتـحـقــوا ب ــي ول ـيــس أن ــا َم ــن التحق
بهم ،هم ولدوا باألمسّ ،أما أنا فكنت
أح ـمــل الـبـنــدقـيــة ف ــي وج ــه إســرائ ـيــل
منذ سبعني عامًا .اآلن عندما ّولدوا
ُ
وقــات ـلــوا إســرائ ـيــل ت ــري ــدون مــنــي أن
أقف ّ
ضدهم! الله أكبر».
ّ
ظل ّ
مد ّة ال يرتاح في نومه إلى أن حسم
ّ
أمر ترشحه للنيابة .لم يكن متحمسًا
لـلـفـكــرة .لـكــن «عـنــدمــا حسمت املسألة
ارت ـح ــت ونـ ـم ــت» .ي ـق ــول غـ ـن ــدور« :أن ــا
شــايــف االن ـق ـســام املــذه ـبــي والـطــائـفــي
إلى أين سيوصلنا .آمل أن أساعد في
ردم ّ
الهوة .هذه بيروت .بيروت ّ
سيدة
العواصم ّ
وأم الجميع».
ّ
ك ـث ـي ــرون ِمـ ــن ال ـن ـج ـم ــاوي ــن ،أق ــل ــه فــي
بيروت ،يرون ُاالقتراع لغندور «كنوع
ِم ــن ال ــوف ــاء» .املـشـ ّـجــع محمد شـحــرور
يـ ـ ـق ـ ــول« :وال ـ ـل ـ ــه م ـ ــا كـ ـن ــت ب ـ ــدي أن ـ ــزل
ّ
أنتخب ،بس هلق صار في حكي ثاني،
صــوتــي إل ــك يــا ح ــاج عـمــر وتفضيلي
كمان» .نسأل غندور إن كان لديه كلمة
للنجماويني .ال ُيريد أن يدخل في هذه
املسألة .ال ُيريد للرياضة أن تتورط في
ّ
اللبنانية .ولكن ّأما
أوح ــال السياسة
ِمن كلمة مقتضبة؟ تلمع عيناه« :إني
ّ
أحبكم».

ُربما كان األجدى بناشر ورئيس
تحرير صحيفة «اللواء» صالح
تحويلها الى منبر
سالم،
ً
معارض ،بدال من دخول
معترك النيابة .من الكتابة
الى مجموعة العشرين،
ومن ثم المنازلة اإلنتخابية
في أيار المقبل .هي تجربة
وليست معركة ،اذ يحرص
سالم كل مرة على التأكيد
أنه ال ينافس سعد الحريري
ميسم رزق
َ
ـات ــه
ُال ي ـ ـنـ ــزع ص ـ ــاح س ـ ــام عـ ــن ك ـل ـم ـ ِ
ّ
ه ـ ــدوء ه ـ ــا .م ـه ـمــا ج ــرب ــت اسـ ـتـ ـف ــزازه
باألسئلة ،ال تـخـ ُـرج األم ــور عـنــده عن
َ
ـظ ــم غ ـي ــظ ــه ف ــي ال ـغ ــال ــب.
طـ ــورهـ ــا .ي ـك ـ ِ
ُ ّ
إذا ارت ـ ـ ــأى رف ـ ــع س ـق ـف ــه ،راح ي ـفــتــش
ع ــن إج ــاب ــات ال أثـ ــر ف ـي ـهــا ل ـ ّلـ ُـم ـحــارب
الشرس .هذه الفئة التي يصنف سالم
ف ــي خــان ـت ـهــا ،تـ ـ ّك ـ َـره ع ـ ــادة امل ــواج ـه ــة.
ّ
ُ
يهرب منها .يفضل حلها «بالتي هي
َ
أحـســن» .حــن قـيــل إن نــاشــر صحيفة
ّ
«ال ـل ــواء» ورئـيــس تـحــريــرهــا سيؤلف
الئ ـح ــة ت ــواج ــه الئ ـح ــة الــرئ ـيــس سعد
الـحــريــري فــي دائ ــرة ب ـيــروت الـثــانـيــة،
تـعــامــل الـبـعــض بــاسـتـهــزاء مــع األم ــر.
جاد؟ هل َ
هل هو ّ
يفعلها صالح سالم.
الحقيقة أن صالح سالم فعلها أخيرًا!
في مكتبه الــذي انتقل اليه في محلة
الـظــريــف (املـ ــا) ،آتـيــا مــن رأس النبع
ف ــي مـنـتـصــف ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات (بـشـكــل
م ــؤق ــت) ه ــرب ــا م ــن خ ـط ــوط ال ـت ـمــاس،
ت ـش ـ ُـعــر ب ــال ـش ــيء وع ـك ـس ــه .مـقـتـنـيــات
قديمة ّ
مرت عليها عقود ،ال تتناسب
الذكي الذي ُيتقن استخدام
والهاتف
ّ
تجد حرجًا
لم
قديمة»
ة
«دق
تطبيقاته.
ِ
في مواكبة التطورات التكنولوجية.
لـكـنــه وج ــد نـفـســه يـسـبــح عـكــس تـيــار
سعد الحريري .يريد للوريث أن يكون
ع ـلــى ص ـ ــورة والـ ـ ــده رف ـي ــق ال ـحــريــري
ونقطة ُعلى السطر.
لــم يـحــذ ســام حــذو ف ــؤاد الـسـنـيــورة،
الــذي اخـتــار االنسحاب مــن ساحة لم
ٌ
يـ ُـعــد ِملـثـلــه م ـك ــان ف ـي ـهــا .اخ ـت ــار ســام
منحى آخ ــر .االث ـنــان كــانــا فــي «خلية
الـ ـعـ ـش ــري ــن» ال ـ ـتـ ــي ان ـت ـف ـض ــت ب ــوج ــه
الـحــريــري ،رفـضــا للتسوية الـتــي أتت
ب ـم ـي ـشــال ع ــون رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة،
ف ــدف ــع أع ـض ــاء ه ــا ث ـمــن م ـعــارض ـت ـهــم،
ً
إقصاء.
تهميشًا أو
لـ ـك ــن عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـقـ ــرر شـ ـخ ــص ك ـس ــام
م ـ ـ ـبـ ـ ــارزة الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري انـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــا فــي

ُ
بيروت ،فإلى مــاذا يسند ظهره؟ ملاذا
لم يكتف بتحويل جريدته الــى منبر
م ـع ــارض «ض ــد ال ـس ـل ـطــة» ،كـمــا تشي
بذلك صفحتها األولــى منذ أسابيع؟
ومل ــاذا قــرر أن يختم مسيرة إعالمية
عمرها أكثر من  ٤٠عامًا بالغطس في
وحل االنتخابات؟
الـ ـ ــرجـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي ع ـ ــاي ـ ــش الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ــرى م ـ ـنـ ــذ نـ ـه ــاي ــة
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات وم ـط ـلــع الـسـبـعـيـنـيــات،
وكاد يكون شهيدًا مع حركة فتح في
األردن ،حيث أصيب بجراح في غارة
إســرائ ـي ـل ـيــة خ ــال تـغـطـيــة الـعـمـلـ ّيــات
الـ ـف ــدائـ ـي ــة فـ ــي وادي األردن ،ف ــضــل
أن ي ـ ـجـ ــازف ،أن ي ـص ـب ــح ف ــدائـ ـي ــا فــي
هــذه اللحظة ،ولــو أن نتائج عمليته
الفدائية في العاصمة غير مضمونة.
يـ ـ ـع ـ ـ ّـرف س ـ ـ ــام ع ـ ــن نـ ـفـ ـس ــه بـ ــأنـ ــه مــن
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن حـ ــاف ـ ـظـ ــوا ع ـلــى
ث ـ ــوابـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ــوط ـ ـن ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــزمـ ـ ــوا
ال ـق ـضــايــا ال ـعــرب ـيــة (ال سـيـمــا قضية
فلسطني) .إسالميًا ،يطرح نفسه من
أصـ ـح ــاب ال ـخ ــط امل ـع ـت ــدل واالن ـف ـت ــاح
والـحــوار .يبدو من األشـخــاص الذين
يستصعبون التغيير ،أو االنتقال من
مرحلة الى أخرى .هو من الجيل الذي
م ــا زال يـعـيــش ك ـمــا ل ــو أن ــه ف ــي عهد
رفيق الحريري .أقله في الالوعي .كما
لو أن األخير ما زال على قيد الحياة.
ي ــرى أن ال ـح ـق ـبــة ال ـحــريــريــة (مــرحـلــة
األب) حقبة ذهبية للبنان وبـيــروت.
ص ـح ـيــح أن ــه ك ــان يـخـتـلــف م ـعــه عـنــد
بعض املـفــاصــل ،لكن رفـيــق الحريري
«كـ ـ ـ ـ ـ ــان ح ـ ــريـ ـ ـص ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب
الجميع» .ال مآخذ على سعد بل على

صالح سالم يواجه وال يريد أن يواجه (أرشيف)

ف ــري ــق ع ـم ـلــه ،ل ــذل ــك ،تـصـبــح امل ـقــارنــة
ب ــن ف ــري ـق ــي ع ـم ــل األب وابـ ـن ــه ظــاملــة
للحريري األول.
يقول سالم إن االفتراق بدأ مع ترشيح
العماد عــون للرئاسة .زاد الطني بلة
أداء الحكومة ،ومــن بـعــده مــا يسميه
سـلـسـلــة ال ـت ـض ـح ـيــات ال ـت ــي ل ــم يــأخــذ
سـعــد ال ـحــريــري شـيـئــا مـقــابـلـهــا .هــذا
الــواقّــع «خلق حالة مــن اإلحـبــاط عند
ـروت ـيــن» .هــذا
ال ـســنــة ،وت ـحــدي ـدًا ال ـب ـيـ ّ
االنـقــاب فــي امل ــزاج الـســنــي ،على ذمة
س ــام ،ك ــان داف ـع ــا لـتـشـكـيــل الــائـحــة.
هنا يـشــرح أكـثــر .فقد كنا أمــام خيار
من اثنني :إما االنكفاء وجعل البيارتة
يستسلمون أمام الواقع الحالي ،وإما
القيام بخطوة تحرك الستاتيكو الذي
ك ــان م ــوج ــودًا ،وت ـشـ ّـجــع ال ـن ــاس على
اختيار من يمثل صوتهم الحقيقي.
ما يقوله رئيس التحرير هل ينطبق
على مرحلة ما بعد احتجاز الحريري
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض؟ يـ ـجـ ـي ــب سـ ـ ـ ــام بـ ــأن
«العطف الكبير الذي حصل ،لألسف،
لـ ــم ُي ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـن ـظ ـي ـمــه وت ـحــوي ـلــه
ال ــى ت ـيــار ش ـع ـبــي» .بــل عـلــى الـعـكــس،
«اس ـت ـم ــرت املـ ـم ــارس ــات ال ـســاب ـقــة فــي
إهمال الجمهور وعــدم الحرص على
تحصيل الحقوق».
يريد ســام أن يواجه سعد الحريري
مــن دون أن يواجهه .أن يؤلف الئحة
وال ت ـ ـكـ ــون مـ ـن ــافـ ـس ــة ل ــائـ ـح ــة ت ـي ــار
املستقبل .هي فقط «لتصحيح مسار
مـ ـع ـ ّـن» .ف ــال ـح ــري ــري ي ـ ِـج ــب أن يـكــون
فــي مــوقــع ال يـنــازعــه عـلـيــه أح ــد! ّلكن
الـ ـخـ ـط ــاب ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ـ ــذي ي ـت ـبــنــاه
ّ
يحوله من زعيم طائفي إلى طرف في

هذه الطائفة.
هــل يـقــف الـسـعــوديــون وراء ك؟ يؤكد
ســام أن اململكة لــم تتدخل سلبًا وال
إي ـجــابــا فــي مــوضــوع الئ ـح ـتــه .النفي
يكون أحيانًا بمثابة تعبير عن جواب
م ـض ـمــر ل ـي ــس وقـ ــت الـ ـب ــوح بـ ــه .أن ال
تطلب السعودية من سالم االنسحاب
م ــن امل ـعــركــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،يـعـنــي ذلــك
م ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة ضـ ـمـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـتـ ــرشـ ــح،
ولينجح من ينجح!
ّ
س ــام الـ ــذي يـعـتـبــر نـفـســه أن ــه يـمــثــل
ح ــال ــة اع ـت ــراض ـي ــة ،م ـت ـفــائــل الـ ــى ح ـ ّـد
ت ــوقـ ـع ــه فـ ـ ــوز الئـ ـحـ ـت ــه ب ـم ـق ـع ــدي ــن أو
ث ــاث ــة .ل ـكــن مـ ــاذا ف ــي ح ــال ل ــم ينجح
هـ ــو ن ـف ـس ــه؟ فـ ــي  ١٤شـ ـب ــاط امل ــاض ــي
ً
كتب ســام مـقــاال عــن رفـيــق الحريري
بعنوان «دولــة الرئيس  ...سامحنا».
قـ ـص ــد الـ ــرجـ ــل االع ـ ـ ـتـ ـ ــذار عـ ــن الـ ـح ــال
ال ـت ــي وص ــل ال ـي ـهــا ال ـب ـلــد .ف ــي  ٧آي ــار
املقبل ،هــل يكتب صــاح ســام لسعد
الحريري ويقول له «دولــة الرئيس....
سامحنا» فــي حــال خالفت حسابات
الـحـقــل الـبـيــروتــي حـســابــات ب ـيــدره....
وأتت ملصلحة رئيس الحكومة؟

مناورة الداخلية :احتساب األصوات إلكترونيًا
أسابيع قليلة تفصل لبنان
عن أول انتخابات نيابية
يشهدها وفق القانون
النسبي .االمتحان الفني
واللوجستي هو األساس.
وزارة الداخلية تعمل لتوفير
عملية انتخابية غير معقدة
إن لناحية آلية االقتراع أو
لجهة احتساب النتائج

غادة حالوي
يـشـهــد ل ـب ـنــان ف ــي الـ ـس ــادس م ــن أي ــار
امل ـق ـب ــل أول ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة مـنــذ
ت ـســع سـ ـن ــوات ،ب ـعــدمــا كـ ــان الـتـمــديــد
تـلــو الـتـمــديــد قــد جـعــل والي ــة املجلس
الحالي تسع سـنــوات بــدل  4سـنــوات.
هذه االنتخابات لن تكون وفق النظام
األكـ ـث ــري ،وع ـم ــره م ــن ع ـمــر املـجــالــس
النيابية منذ عهد االنتداب الفرنسي،
بل وفق نظام نسبي وصوت تفضيلي
وإف ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاح املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال أم ـ ـ ـ ـ ــام تـ ـص ــوي ــت
املـغـتــربــن فــي ب ـلــدان إقــامـتـهــم ،للمرة
األولى في تاريخ لبنان.

من هذه الزاوية الجديدة في القانون
االن ـت ـخ ــاب ــي ،ت ـق ــارب الـلـجـنــة التقنية
املولجة التحضير لالنتخابات ثالثة
عناصر أساسية هي اآلتية:
 األوراق امل ـط ـب ــوع ــة س ـل ـف ــا ،وال ـت ــييحصل عليها الناخب مــن داخــل قلم
االقتراع .وتتضمن اللوائح االنتخابية
بـ ـحـ ـس ــب ل ـ ـ ـ ــون ك ـ ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا وأس ـ ـم ـ ــاء
املرشحني في الدائرة وصورهم.
 ال ـ ـ ـعـ ـ ــازل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي الـ ـ ـ ــذي ص ـمــموفــق معايير جــديــدة تحفظ للناخب
خصوصية االقتراع وسريته.
 الـعـمــل عـلــى تحضير كــل التقنياتاملتعلقة بانتخاب املغتربني كصناديق

(مروان طحطح)

االقـ ـت ــراع وال ـق ــوائ ــم االنـتـخــابـيــة وغـيــرهــا
بـ ـه ــدف إرسـ ــال ـ ـهـ ــا قـ ـب ــل م ــوع ــد ان ـت ـخ ــاب
املغتربني املحدد في  27و 29نيسان .2018
ال يـحــدد مستشار وزي ــر الــداخـلـيــة خليل
جبارة موعدًا النتهاء التحضيرات التي
يعمل عليها وفــريــق عمله ،لكنه يوضح
أن هناك مجموعة أمور يتم العمل عليها
ب ــالـ ـت ــدرج« ،وق ـ ــد أن ـج ــزن ــا الـ ـج ــزء األك ـب ــر
املطلوب ال سيما مع انتهاء مدة مراجعة
القوائم االنتخابية املحددة في الثالث من
شهر نيسان املقبل».
ي ـقــول ج ـب ــارة لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن «األول ــوي ــة
ح ــالـ ـي ــا لـ ـت ــأم ــن مـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ال ـع ـم ـل ـيــة
االنتخابية للمغتربني .ستعمل الداخلية

على إرس ــال كــل االحتياجات االنتخابية
قبل  27نيسان لتمكينهم مــن االنتخاب
وفــق املــواعـيــد امل ـحــددة فــي الـقــانــون ،لكن
عملية فرز األصــوات ستتم في لبنان مع
التشديد على عدم إمكانية اقتراع املغترب
إال فــي بـلــد إقــامـتــه حـيــث تـسـجــل ،وليس
في لبنان في حال خطر له تعديل رأيه أو
صودف وجوده في لبنان يوم االنتخاب».
م ـح ـل ـيــا ،ي ـض ـيــف ج ـ ـبـ ــارة ،ت ـت ــاب ــع وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة عـمـلـيــة ت ــدري ــب رؤسـ ـ ــاء اق ــام
االقتراع مناطقيًا ،وقد شارفنا على إتمام
عملية تصحيح القوائم االنتخابية التي
سـتـكــون ج ــاه ــزة نـهــايــة الـشـهــر ال ـج ــاري،
كذلك صناديق االقتراع الجديدة وعددها

 10آالف صندوق صارت جاهزة والعوازل
ً
الجديدة فضال عن لجان القيد».
أم ــا لـنــاحـيــة آل ـي ــة االن ـت ـخ ــاب ،فـيـتـحــدث
جبارة عن ما يسميها «األوراق املطبوعة
سلفًا» ،والتي تعد تجربة أولى وصممت
لتتضمن اللوائح االنتخابية مع ألوانها
وأسماء املرشحني وصورهم .يتم طبعها
بحسب الدوائر الصغرى بما يسهل على
املقترع عملية إعطاء الصوت التفضيلي،
مشيرًا إلــى أن ال ــوزارة فــي صــدد طباعة
 20باملئة أكثر من عدد األوراق املطلوبة
طبقًا ملا ينص عليه القانون.
معظم األمور اللوجستية انتهت وتبقى
ال ـت ـف ــاص ـي ــل امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ــواك ـب ــة ال ـي ــوم

االنتخابي حيث تحتاج الــوزارة إلى ما
ي ـقــارب  25أل ــف عـنـصــر أم ـنــي و 15ألــف
ً
موظف بــن أمــن قلم وكــاتــب فضال عن
فــريــق عمل متخصص بــإدخــال األرق ــام
إل ـ ــى ال ـب ــرن ــام ــج اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي امل ـع ـت ـمــد،
إض ــاف ــة إلـ ــى ل ـج ــان ال ـق ـي ــد املـ ـك ـ ّـون ــة مــن
قضاة.
يـ ـش ــدد ج ـ ـبـ ــارة ع ـل ــى أن ه ـ ــذه ال ــورش ــة
تهدف إلنجاح اليوم االنتخابي في كل
لبنان والحيلولة دون أيــة مخالفات أو
عـمـل ـيــات ض ـغــط ع ـلــى امل ــواط ـن ــن حيث
يمنع تصوير األوراق املطبوعة للوائح،
خصوصًا لحظة إدالء الناخب بصوته
أو إخراجها خارج أقالم االقتراع.

أم ــا لـنــاحـيــة إعـ ــان ال ـن ـتــائــج ،يستبشر
جبارة خيرًا في إمكان جمع واحتساب
الـنـتــائــج إلـكـتــرونـيــا وإص ــداره ــا تباعًا
وف ــق ن ـظ ــام رب ــط إل ـك ـتــرونــي ب ــن لـجــان
القيد والــدوائــر ،على أن تكون النتائج
مكتملة مع ساعات الصباح األولى.
وت ــافـ ـي ــا ألي أخـ ـط ــاء م ـم ـك ـن ــة ،يـكـشــف
جـبــارة أن الــداخـلـيــة ستجري األسـبــوع
املقبل «مناورة إلكترونية حية» لعملية
جـمــع واح ـت ـســاب األص ـ ــوات إلـكـتــرونـيــا
ل ـه ــدف ــن ،ت ـج ــرب ــة ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ال ـن ـظــام
اإلل ـك ـتــرونــي ال ـحــديــث املـعـتـمــد وإع ــان
ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي وقـ ــت قـيــاســي
وأسرع من املرات السابقة.
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على الحافة

ّ
عشرة سجالت نفوس في صيدا «مجمدة» منذ عام 2000

نحو طاقة متجددة  ...ونظيفة أيضًا

 300لبناني ...غير لبنانيين!

حبيب معلوف

اشترطت ُ
ديرية العامة لألحوال
الم
ُ
الشخصية ّإبراز مستندات قانونية لـ
«تحريك» السجلت (هيثم الموسوي)

ّ
نحو عشرة سجلت نفوس
في صيدا ،تضم أكثر من
 300لبناني مشكوك في
لبنانيتهم! منذ عام 2000
يحاول هؤالء الحصول
على «اعتراف» بوجودهم
رغم أنهم يحملون هويات
لبنانية .تقول الرواية إن
ُ
المديرية العامة لألحوال
الشخصية في وزارة الداخلية
«اكتشفت» ،بعد نحو ثالثين
عامًا ُ ،أن األحكام القضائية
التي تثبت حيازة األجداد على
الجنسية غير ُم ّ
سجلة في
هيئة القضايا .فيما يقول
من اإلثباتات
العارفون إن كثيرًا ُ
والسجالت القانونية أتلفت
بفعل الحريق الذي طال
السراي الحكومي في صيدا،
مطلع الحرب األهلية عام
 .1975بين الروايتينّ ،
ثمة من
ُيثير شبهة الدوافع االنتخابية
التي ساهمت في «يقظة»
ُ
العامة ،ويتساءل:
ديرية
الم
ّ
كيف ُي ّ
جمد سجل من يملك
وثيقة والدة لبنانية؟

«االستراتيجية العربية للطاقة املـسـتــدامــة» تحتاج الى
مراجعة .هذه الخالصة االساسية التي يمكن استنتاجها
بعد االجتماع التحضيري العربي حول قضايا الطاقة
للمنتدى العربي للتنمية املستدامة واملنتدى السياسي
ّ
الذي نظمته الـ«أسكوا» في مقر األمم املتحدة في بيروت
في اليومني املاضيني .فهذه االستراتيجية التي أقرتها
جامعة ال ــدول العربية عــام  ،2013ال تلحظ كثيرًا من
اإلشكاليات املتعلقة بقضايا الطاقة في العالم عمومًا،
وف ــي املـنـطـقــة الـعــربـيــة خـصــوصــا .كـمــا أن ـهــا ال تنطلق
من تعريفات واضحة للمفاهيم ،وفــي طليعتها ،الطاقة
«املتجددة» ،والفرق بينها وبني تلك «املستدامة» ،وما الذي
ّ
يميزها عن تلك «النظيفة» ...على سبيل املثال .والفرق
ً
بني هذه املفاهيم ليس تفصيال ،ال سيما عندما يفترض
أن تترجم فــي مـبــادئ وأه ــداف إستراتيجية وأولــويــات
وبرامج وسياسات وقوانني .صحيح أن هناك اختالفات
جوهرية بني الدول العربية ،جيولوجية ومناخية وبيئية
وسكانية ،كالفرق مثال بني البلدان النفطية وتلك غير
ال ـن ـف ـط ـيــة ...إال أن ذل ــك م ــا ك ــان لـيـمـنــع ب ـل ــورة مـفــاهـيــم
مشتركة بــدايــة ،واستراتيجيات مشتركة تحافظ على
الخصوصيات والتنوع ايضًا.
صحيح انــه بــات هناك شبه اتفاق واجـمــاع على اعتبار
الـطــاقــات التقليدية مــن وقــود احـفــوري «غـيــر متجددة»
و«غ ـيــر م ـس ـتــدامــة» .إال أن تـبـنــي بـعــض الـ ــدول العربية
للطاقة النووية مؤخرًا والبدء في االستثمار فيها ،بحجة
تصنيفها بني الطاقات املستدامة (الصديقة للمناخ على
األقــل) ،امر يحتاج الى كثير من النقاش .مما يستدعي
اع ــادة النظر فــي العنوان االستراتيجي ،اي اضــافــة الى
استراتيجية الطاقة املتجددة واملستدامة ،كلمة «النظيفة»
أيضًا .فالطاقة النووية خطرة وغير نظيفة على اإلطالق.
ص ـح ـيــح ان ـه ــا ال ت ـت ـسـ ّـبــب بــان ـب ـعــاثــات ث ــان ــي اوك ـس ـيــد
الكربون كغيرها من الطاقات التقليدية كالفحم الحجري
والنفط والـغــاز ،إال انها تنتج نفايات نووية ّ
مشعة ،وال
مطمر نهائيًا لها في كل انحاء العالم حتى اآلن ،نظرا
لشبه اسـتـحــالـتــه ولكلفته الـعــالـيــة جـ ـدًا .وكــذلــك بسبب
الكلفة الضخمة الجراءات الحماية ضد الحوادث التي ال
يمكن ضمان عدم حدوثها .كما أن الطاقة النووية غير
مستدامة ايضًا لكون وقود اليورانيوم ،كالفحم والنفط،
ناضب وغير متجدد.
وفي السياق نفسه ،ال يمكن اعتبار كل الطاقات املتجددة
نفسها نظيفة .فبعض التكنولوجيا املستخدمة النتاج
الطاقة الكهربائية كــااللــواح الشمسية او م ــراوح الهواء
الضخمة ،استخدمت في انتاجها اتربة نــادرة ،والكثير
مــن الطاقة وامل ـيــاه ،وتسببت صناعتها بتلويث التربة

والهواء واملياه .مما يعني ان بعض هذه التكنولوجيات
لـيـســت نـظـيـفــة ت ـمــامــا ،خ ـصــوصــا اذا ت ــم ال ـتــوســع في
استخدامها النـتــاج الـطــاقــة الكهربائية فـقــط .مــع العلم
ان الطاقات املتجددة ليست محصورة في انتاج الطاقة
الـكـهــربــائـيــة ،بــل يمكن ان تستخدم لتوفير استهالك
الطاقة ،وتحسني كفاءتها .وهذا التوجه هو الذي يفترض
ان يترجم في االستراتيجيات اكثر من غيره ،اي ضبط
االستهالك وترشيده ،والتقليل من استهالك الطاقة عبر
تغيير طــرق البناء والنقل وتغيير دوامــات العمل وعدد
ساعاته ...وغيرها من االج ــراءات املتعلقة باالستهالك
اكثر من االنتاج ومتطلبات زيادتها.
والطاقات املتجددة ،بطبيعتها ،ال مركزية ،وليس هناك
ما يبرر التوجهات االستراتيجية في املنطقة العربية ،اي
العمل على مشاريع كبرى لالنتاج املــركــزي في مــزارع
للرياح او للشمس ،اال مصالح املستثمرين الكبار الذين
ت ـعـ ّـودوا انـشــاء املعامل املــركــزيــة الكبرى (معامل طاقة
حرارية او نووية) ،عالية االستثمار وعالية املردود .وهذا
التوجه (املــركــزي) الــذي تتبناه معظم ال ــدول العربية ال
يعتبرا استراتيجيًا ونظيفًا ،ألن اهمية الطاقات املتجددة
هي انها المركزية ،بمعنى انها يمكن ان تصل الى قرى
نائية ،وتؤمن لها نوعًا من االكتفاء بأرخص االسعار
وأبسط التقنيات (يمكن ان تكون محلية وغير مستوردة
كـطـبــاخــات الـشـمــس وسـخــانــات امل ـي ــاه) ،وان بــاقــل قــدر
ممكن من الطاقة.
فــي مــوضــوع تمويل الـطــاقــات املـتـجــددة ،كــان الفـتــا ،في
االجتماع االقليمي ،شكوى احد الخبراء املصريني (من
الـقـطــاع ال ـخ ــاص) مــن تـغـيـ ّـر اس ـعــار ال ـطــاقــات املـتـجــددة
ً
(نـ ـ ـ ــزوال) .إذ روى ك ـيــف وقـ ــع ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ع ـقــودا
منذ سنوات النتاج طاقة كهربائية من تقنيات طاقات
مـتـجــددة مل ــدة  25سـنــة ،وكـيــف انخفضت اس ـعــار هــذه
التقنيات بسرعة ،مما جعلها هذا القطاع محرجًا امام
الحكومة والسلطات املحلية باملقارنة مع عقود اخرى
جديدة ومنخفضة االسعار .وهي ،باملناسبة ،اقل بكثير
من العقود التي وقعها لبنان مع الشركات التي التزمت
االنـتــاج من طاقة الــريــاح في عكار مــؤخــرا .كما طرحت
تحديات كثيرة ،تواجه الطاقات املتجددة ،تتعلق ايضا
بــاملـســاحــات (م ــن االراض ـ ــي) ال ـتــي تتطلبها ،ومشكلة
نقلها وتوزيعها كلما ابتعدت عن الشبكات املوجودة.
اضافة الى اشكاليات كثيرة ،تتعلق بمنافستها للطاقات
الـتـقـلـيــديــة املـسـيـطــرة كــالــوقــود االحـ ـف ــوري ،خصوصا
ان دولــة كانت تصنف غير نفطية مثل لبنان ،تستعد
لتصبح نفطية ،مــن دون ان تـكــون لديها استراتيجية
للتنمية املـسـتــدامــة ،مــن ضمنها اسـتــراتـيـجـيــة للطاقة
املستدامة وغير املستدامة ...وغير النظيفة ايضا ،بكل
املعاني.

تعليم

هديل فرفور
ّ
ُ
ع ــام  ،2000تــوقـفــت املــديــريــة العامة
لـ ـ ــأحـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة ف ـ ــي وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات عـ ــن إع ـط ــاء
ُبيانات قيود لعدد من أبناء العائالت
ّ
امل ّ
بحجة التشكيك
سجلة في صيدا،
ّ
فــي جنسيتهم الـلـبـنــانـيــة .قـبــل هــذا
الـتــاريــخ ،كــان هــؤالء يحصلون على
إخراجات قيد وجــوازات سفر بشكل
دوري و«ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي» ،ويـ ـم ــارس ــون
«ل ـب ـنــان ـي ـت ـهــم» ب ـش ـكــل ك ــام ــل .مـنـهــم
َ
مــن ّأدى خــدمــة الـعــلــم أو انـخــرط في
الـسـلــك الـعـسـكــري أو شـغــل وظــائــف
في «الدولة».
تقول روايــة هــؤالء إن املديرة العامة
لالحوال الشخصية ،سوزان
السابقة ّ
خ ــوري ،اتــخــذت منتصف عــام 2000
قـ ــرارًا بــ«تـجـمـيــد» سـجــات ع ــدد من
ع ـ ــائ ـ ــات ص ـ ـيـ ــدا ووض ـ ـ ـ ــع إش ـ ـ ـ ــارات
إح ـ ـتـ ــرازيـ ــة عـ ـل ــى قـ ـي ــوده ــم وقـ ـي ــود
أف ــراد عائالتهم ،وعــدم السماح لهم
باالستحصال على القيود االفرادية
والعائلية .كما عمدت إلى سحب هذه
ال ـس ـجــات م ــن ن ـفــوس دائ ـ ــرة صـيــدا
ّ
ولم تعمد الى نسخها في السجلت

األهلية التي ّأدت الى احتراق السراي
في صيدا.

ّ
بحجة
األساسية في وزارة الداخلية،
عدم قانونية األحكام القضائية التي
حازوا بموجبها الجنسية اللبنانية.

ّ
«م ّ
سجلت غير ُ
سجلة»!

ابراهيم عنتر،
بحسب ُمختار صيدا
ُ
ّ
تقدمت بعض الـعــائــات املقيمة في
صـيــدا ع ــام  1972بــدعــاوى قضائية
الثـ ـب ــات ح ـصــول ـهــا ع ـل ــى الـجـنـسـيــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة« ،ح ـي ـن ـهــا ،حـصـلــت هــذه
ُ
العائالت على قرارات قضائية تثبت
ح ـي ــازت ـه ــا ال ـج ـن ـس ـي ــة .ول ـ ـكـ ــن ،بـعــد
مـ ــرور أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــن ع ــام ــا ،تـبـ ّـن
للمديرية أن هذه األحكام القضائية
غير ُم ّ
سجلة فــي هيئة القضايا ،ما
يعني غـيــاب السند الـقــانــونــي الــذي
ُيثبت حصول هؤالء ُعلى الجنسية».
وع ـل ـيــه ،اش ـتــرطــت امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
لألحوال الشخصية إبراز ُمستندات
قــانــونـيــة لـ ـ «ت ـبــريــر» إع ـطــاء بيانات
ّ
ّ
قيد ولــ«تـحــريــك» سجلتهم .إل أنه
يصعب تحقيق هذا الشرط ،بحسب
الذي يلفت
املختار محمد بعاصيري ُ
الى أن الكثير من األوراق واملستندات
ُال ـك ـف ـي ـل ــة ب ــإثـ ـب ــات ج ـن ـس ـيــة ه ـ ــؤالء،
أتلفت عام  1975بفعل أحداث الحرب

بـحـســب م ـص ــادر ف ــي دائ ـ ــرة نـفــوس
لبنان الجنوبي ،هناك نحو عشرة
ُ
س ـ ـ ّـج ـ ــات ُم ـ ـج ـ ـ ّـم ـ ــدة ،فـ ـيـ ـم ــا ت ـش ـي ــر
ت ـق ــدي ــرات م ـخــات ـيــر امل ــدي ـن ــة الـ ــى أن
عــدد أب ـنــاء هــذه الـسـ ّـجــات يتجاوز
ال ـث ــاث ـم ـئ ــة .وتـ ــؤكـ ــد امل ـع ـط ـي ــات أن
عــددًا كبيرًا من هــؤالء حائزون على
ُ
وثـ ــائـ ــق والدة ت ـف ـي ــد بـجـنـسـيـتـهــم
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ـضــا ع ــن أن ـه ــم كــانــوا
يـحـصـلــون س ـنــويــا ع ـلــى إخ ــراج ــات
قيد وجــوازات سفر وهويات .فعلى
أي أسـ ـ ــاس ك ـ ــان ي ـت ــم إصـ ـ ـ ــدار ه ــذه
األوراق الثبوتية إذا؟
ّ
ت ـقــول امل ـص ــادر إن أس ـمــاء أصـحــاب
ّ
ّ
السجالت ُمدونة في لوائح تم
هذه
االس ـت ـنــاد الـيـهــا العـطــائـهــم االوراق
ّ ّ
ال ـث ـب ــوت ـي ــة« ،إل أن ال ـخ ـل ــل يـكـمــن
ّ
ب ــأن ه ــذه الـلــوائــح غـيــر مسجلة في
ّ
ُالسجالت الرسمية» .وتشير إلى أن
املديرية العامة لالحوال الشخصية
أح ـ ــال ـ ــت ه ـ ـ ــذه امل ـ ـل ـ ـفـ ــات ال ـ ـ ــى األم ـ ــن
الـعــام اللبناني منذ سـنــوات ،وهــذه

إثباتات هالكة!

التحقيقات باتت في حوزة القضاء
اللبناني« ،وال نزال في انتظار قرار
القضاء».
ّ
ّ
املصادر نفسها أكدت أن دائرة نفوس
لـب ـنــان ال ـج ـنــوبــي ووزارة الـ ُـداخـلـيــة
وال ـب ـلــديــات لـيـسـتــا ال ـج ـهــة امل ـخـ ّـولــة
تــدويــن ه ــذه ال ـق ـيــود فــي ال ـسـ ّـجــات،
وأن األم ــر يحتاج الــى ق ــرار قضائي

قبل عام  2000حمل
لبنانية
أوراقًا ثبوتية
هؤالء
َ
ّ
وبعضهم أدى خدمة العلم
وشغل وظائف رسمية
كــي يتحقق .فيما وعــد املــديــر العام
لــأحــوال الشخصية العميد الياس
خـ ــوري ،ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخـ ـب ــار»،
ُ
بمتابعة هذا امللف ودراسته «بشكل
دقيق».

أسباب انتخابية؟

ُ
الالفت أن قــرار املديرية تجميد هذه
ُ
ال ـس ـ ّـج ــات ج ــاء ب ـعــد م ـض ــي ثــاثــن
عــامــا .ويـعــزو متابعون للملف ذلك

إلى «أسباب انتخابية ،وبايعاز من
الرئيس الراحل رفيق الحريري ،بعد
خسارته في االنتخابات البلدية في
صيدا عام  .1998فعشية االنتخابات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ع ـ ــام  2000ص ـ ــدر الـ ـق ــرار
بتجميد الـقـيــود الـتــي تـضـ ّـم غالبية
م ــن أبـ ـن ــاء ال ـط ــائ ـف ــة ال ـش ـي ـع ـيــة مـمــن
ي ـصـ ّـوتــون لـخـصــومــه الـسـيــاسـيــن».
ويلفت هــؤالء إلى ُأن وزيــر الداخلية
ال ـســابــق م ـي ـشــال امل ـ ـ ّـر ّ
وجـ ــه بـتــاريــخ
ّ
ُ ،2000/6/27م ــذك ــرة تـنـفـيــذيــة الــى
ُم ــدي ــري ــة األح ـ ـ ــوال الـشـخـصـيــة (رق ــم
 )2010/3337يـطـلــب فـيـهــا م ـعــاودة
إعطاء بيانات قيد إفرادية وعائلية
لـقـيــود سـجــات نـفــوس صـيــدا التي
تــم تجميدها «كـمــا ك ــان مـعـمــوال به
مـنــذ ت ــاري ــخُ تـسـجـيــل ه ــذه ال ـق ـيــود».
وب ــالـ ـفـ ـع ــل أع ـ ـي ـ ــد «تـ ـ ـح ـ ــري ـ ــك» ه ــذه
ّ
الـ ـس ـ ّـج ــات ل ـف ـت ــرة وج ـ ـيـ ــزة« ،إل أن
املديرية العامة أعادت تجميدها مع
اقـتــراب مــوعــد االنـتـخــابــات النيابية
في آب .»2000
م ـه ــدي م ـن ـص ــور ،أحـ ــد امل ـت ـضــرريــن
ّ
م ــن ت ـج ـم ـيــد الـ ـسـ ـج ــات ،أكـ ــد «أن ـنــا
ط ــال ـب ـن ــا املـ ــديـ ــرة الـ ـع ــام ــة ُال ـســاب ـقــة
س ــوزان ال ـخــوري بــإبــراز املستندات

ال ـ ـتـ ــي ارت ـ ـ ـكـ ـ ــزت إلـ ـيـ ـه ــا ك ـ ــي ت ـت ـخــذ
إجـ ـ ـ ــراء ال ـت ـج ـم ـي ــد ،إال أنـ ـ ــه لـ ــم يـتــم
إطــاع ـنــا عـلــى أي ق ــرار قـضــائــي أو
ُمـسـتـنــد ُي ـبـ ّـن الــذري ـعــة ال ـتــي قضت
ب ــاتـ ـخ ــاذ ق ـ ـ ــرار كـ ـ ـه ـ ــذا»ُ .
ويـ ـضـ ـي ــف:
ُ
ّ
«ك ــل مــا أخـبــرنــا بــه ،أن علينا إبــراز
الـ ـق ــرارات الـقـضــائـيــة ال ـتــي ّأدت الــى
منح أجدادنا الجنسية ،رغم معرفة
امل ـع ـن ـي ــن ُفـ ــي ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ب ـ ــأن ه ــذه
الـ ـق ــرارات أت ـل ـفــت ف ــي ال ـحــريــق ال ــذي

طــال الـســراي خــال الـحــرب» .وأشــار
إل ــى أن ه ـنــاك ع ــائ ــات م ــن الـطــائـفــة
السنية ُ
ّ
«م ّ
تضررة من قرار التجميد،
ّ
وب ــالـ ـت ــال ــي فـ ـ ـ ــإن ال ـق ـض ـي ــة وط ـن ـي ــة
ّ
بامتياز وال تتعلق فقط بالعائالت
ّ
ُ
الشيعية في املدينة» ،مطالبا بحل
جــذري لهذه القضية الشائكة التي
تقضي بـ «شطبنا من الــوجــود رغم
حـيــازاتـنــا سـجــات عدلية وهــويــات
وجوازات سفر».

ممنوع الزواج والطالق ...والوفاة
ُ
ّ
ُي ّ
قدر أعداد املتضررين من تجميد السجلت بأكثر من  300شخص .بحسب
ّ
ُ
القانون ،يعد هؤالء «غير موجودين» نظرا الى افتقارهم الى أوراق ثبوتية بديلة
عــن سجالتهم فــي «الــداخـلـيــة» .وي ــؤدي ذلــك إلــى مشاكل كثيرة فــي مــا يتعلق
بقضايا االرث واألحــوال الشخصية .ففي حاالت كثيرة ،لم يتمكن من ُج ّمدت
سجالتهم من االستحصال على شـهــادات وفــاة ما يحول دون إجــراء حصر
إرث ،فيما يعجز آخرون عن إتمام إجراءات الطالق أو تسجيل الزواج واستخراج
وثائق والدة ألطفالهم!

موافقة «ملتبسة» لـ«التربية» ّتبرر زيادات على األقساط
فاتن الحاج
رغم عدم توقيع لجنتي األهل في معهد
الـقــديــس يــوســف ـ ـ ـ ـ عـيـنـطــورة ومــدرســة
ســانــت لــويــس عـلــى امل ــوازن ــة املــدرس ـيــة،
ف ــرض ــت إدارتـ ـ ــا امل ــدرس ـت ــن زي ـ ــادة على
األق ـســاط لتغطية أعـبــاء سلسلة الرتب
والـ ـ ــرواتـ ـ ــب مـ ــن دون ال ـ ــدرج ـ ــات ال ـســت
االستثنائية .املدرستان تسلحتا بنص
ملتبس ملصلحة الـتـعـلـيــم ال ـخــاص في
وزارة التربية يقول إن «املوازنة مستوفاة
كــافــة ال ـش ــروط امل ـح ــددة بــال ـقــانــون 515
لجهة الــواردات والنفقات والنسب فيها
( %65روات ــب وأجـ ــورًا و %35نـفـقــات)».
علمًا أن املوازنة املطابقة للقانون يجب
أن ت ـكــون مكتملة املـلـحـقــات ،وال تكون
مـقـبــولــة قــانــونــا مــن دون مــوافـقــة لجنة
األهل.
وكانت إدارة املعهد استندت إلى جواب
املصلحة لــإشــارة إل ــى مــوافـقــة ال ــوزارة
عـلــى م ــوازن ــة  2017ـ ـ ـ ـ  2018ال ـتــي جــرى
ً
تسجيلها أصوال بالرقم  ،851/12بعدما
تبني أن املوازنة مطابقة للشروط املحددة
ّ
ووج ـ ـ ــه مــديــر
ب ــال ـق ــان ــون .»1996/515

معهد عينطورة
ومدرسة سانت لويس
فرضا الزيادة من دون
الدرجات الست

املــدرســة األب سمعان جميل ال ـعــازاري،
أول من أمس ،تعميمًا إلى األهل يعلمهم
فيه بـ «أن أعباء السلسلة التي سددتها
امل ــدرس ــة ب ـتــاريــخ  2017/12/22رتـبــت
زيادة على األقساط بقيمة  621ألف ليرة
على التلميذ الواحد».
الـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــم ف ـ ــاج ـ ــأ لـ ـجـ ـن ــة األهـ ـ ـ ـ ــل الـ ـت ــي
اجتمعت بإدارة املعهد ،السبت املاضي،
ورفضت التوقيع «انسجامًا مع قــرارات
اتحادات لجان األهــل وعــدم القدرة على
تحمل أعـبــاء إضافية فــي ظــل األوض ــاع

االقتصادية التي تمر بها البالد».
ردة الفعل األولــى لألهالي كانت وقفة
احتجاجية أمــس أمــام مــدخــل املــدرســة
ّ
حـ ـي ــث ُوق ـ ـعـ ــت ع ــريـ ـض ــة تـ ــؤكـ ــد رف ــض
ال ــزي ــادة .وجـ ــرى ال ـتــوافــق عـلــى تقديم
كتاب اعتراض إلى املجلس التحكيمي
التربوي في جبل لبنان واالمانة العامة
للمدارس الكاثوليكية واملراجع األخرى
ال سيما البطريرك بشارة الراعي.
«األخ ـ ـب ـ ــار» ح ــاول ــت االت ـ ـصـ ــال ب ــاألب
ّ
سمعان جميل إال أنه رفض اإلدالء بأي
تصريح .وكذلك فعلت رئيسة مدرسة
ســانــت لــويــس ن ــدى بــو فــاضــل بعدما
أبلغت إدارة مدرستها األهــالــي بأنها
ستستوفي زيــادة تبلغ  475ألــف ليرة
على التلميذ لتغطية نفقات السلسلة.
األهـ ــالـ ــي اع ـت ـص ـم ــوا وأبـ ـلـ ـغ ــوا ات ـح ــاد
لـجــان األه ــل فــي امل ــدارس الكاثوليكية
ف ــي ك ـس ــروان ـ ـ ـ ـ ال ـف ـتــوح وجـبـيــل ال ــذي
تــواصــل ب ــدوره مــع مصلحة التعليم.
فنفت األخـيــرة أن تكون قبلت موازنة
مــن دون مــوافـقــة لـجـنــة األه ــل بحسب
ما أكــد رئيس االتـحــاد ريـشــارد مرعب
لـ «األخبار».
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مجتمع

مجتمع

ّ
عز شتورة من «عروس» اللبنة
تحقيق

مفكرة

منبر
«جريمة»
غرونوبل

في صناعة األلبان واألجبان .باكرًا اكتشف جرجورة
من عربة لبيع الجبنة والحليب ،في ساحة شتورة عام  ،1931استقت المدينة البقاعية وجاراتها شهرتها ّ
غطاس عيد األهمية «االستراتيجية» لشتورة كبوابة للبنان على العرب« .إن ما سهرنا ببيروت منسهر بالشام» ،غنت فيروز .لكن ما لم تقله أن شتورة كانت دائمًا
محطة استراحة بين العاصمتين ،يطيب فيها تناول «عروس» لبنة أو قريشة وعسل!
محله الذي تغطي جدرانه صور فيروز
ومحمد عبد الــوهــاب وودي ــع الصافي
واألخ ــوي ــن الــرح ـبــانــي وفــريــد األط ــرش
وغيرهم.
أص ـ ـ ـبـ ـ ــح جـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــورة م ـ ـ ــارك ـ ـ ــة م ـس ـج ـل ــة
لــإس ـت ـث ـمــار امل ــرب ــح .عـ ــام  ،1956حــذت
بــديـعــة مـصــابـنــي ح ــذوه مــع مساعدها
نـصــار الــريــس .فــي الطبقة السفلية من
مـنــزلـهــا عـلــى بـعــد أم ـتــار مــن جــرجــورة،
افـ ـتـ ـتـ ـح ــا املـ ـ ـح ـ ــل ب ـ ـعـ ــدمـ ــا سـ ـ ــافـ ـ ــرا إلـ ــى
ب ـل ـغــاريــا الك ـت ـســاب ال ـت ـق ـن ـيــات األح ــدث
ف ــي ص ـنــاعــة األلـ ـب ــان واألج ـ ـبـ ــان .يـقــول
جـ ـه ــاد ،ابـ ــن ش ـق ـيــق ال ــري ــس ،إن شـهــرة
مصابني ّ
حولت املحل إلى ملتقى للفن
والسياسة والثقافة ،ال سيما بالتزامن
مع مهرجانات بعلبك الدولية .ففي هذا
امل ـحــل ،م ــرت أم كـلـثــوم وتـحـيــة كــاريــوكــا
وغيرهما كثر .ينقل جهاد عن والده إن
«عجقة» الزبائن كانت تستهلك أحيانًا
 40طنًا من الحليب يوميًا .فإلى اللبنة
والقريشة ،كــان الزبائن يسعون لرؤية
مصابني أو مصادفة أي من أصدقائها
املشاهير.

دخول «مسابكي»
اكـ ـتـ ـم ــل املـ ـشـ ـه ــد ع ـ ـ ــام  ،1961ع ـن ــدم ــا
قـ ـ ـ ـ ــرر مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال م ـ ـسـ ــاب ـ ـكـ ــي (ص ـ ــاح ـ ــب
ف ـن ــدق م ـس ــاب ـك ــي) ،م ــزاح ـم ــة ج ــرج ــورة
ومـصــابـنــي .إل ــى ج ــوار ال ـف ـنــدق ،افتتح
املـ ـح ــل مـ ــع ص ــدي ـق ــه أل ـب ـي ــر ك ـ ـ ــرم .عـلــى
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدارُ ،عـ ـلـ ـق ــت فـ ــي بـ ـ ـ ـ ــرواز ،شـ ـه ــادة
تـ ــرخ ـ ـيـ ــص «اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح مـ ـعـ ـم ــل ح ــدي ــث
ل ـص ـن ــع كـ ــافـ ــة األلـ ـ ـب ـ ــان واألج ـ ـ ـبـ ـ ــان فــي
ش ـت ــورة .مـنـتــوجــاتـنــا مـضـمــونــة ألنـهــا
مستخرجة مــن حليب الـبـقــر الـصــافــي،
لـبـنــة وقــري ـشــة وزب ـ ــدة وج ـب ـنــة وبـيــض
ودج ـ ــاج» .اعـتـمــد مـســابـكــي وك ــرم على
عمال تعلموا تصنيع األلبان واألجبان
في دير تعنايل« .كان الهدف من املحل
جمع األصــدقــاء الــذيــن يــزورونـهـمــا من
بـ ـي ــروت والـ ـ ـش ـ ــام» ،ي ـق ــول ابـ ــن شـقـيـقــة
كــرم ،عاطف حجار ،املــوجــود في املحل
منذ  .1968املعلم إلـيــاس ال ي ــزال جــزءًا
م ــن إرث اإلف ـت ـت ــاح ،ب ـعــدمــا ان ـت ـقــل الــى

باتت «عروس» اللبنة جزءًا من المعالم السياحية لشتورة (علي حشيشو)

آمال خليل
مــا ال ــذي دف ــع «نـجـمــة زمــان ـهــا» بديعة
مـصــابـنــي إل ــى اف ـت ـتــاح مـحــل لتصنيع
األل ـبــان واألج ـبــان وبيعها عـلــى طريق
الـ ـش ــام ال ــدول ـي ــة ب ــن جــدي ـتــا وش ـت ــورة
عــام 1956؟ الــراقـصــة التي ذاع صيتها
فــي مـصــر ،ع ــادت إلــى لبنان عــن طريق
سوريا عام  1950واستقرت في املنطقة.
حـ ـيـ ـن ــذاك ،ل ـف ـت ـت ـهــا ت ـج ــرب ــة ج ــرج ــورة
غ ـ ـطـ ــاس عـ ـي ــد ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول ،ب ـف ـضــل
«ع ـ ـ ــروس» ال ـل ـب ـنــة ،إلـ ــى أب ـ ــرز مـحـطــات
اإلس ـ ـتـ ــراحـ ــة لـ ـلـ ـم ـ ّ
ـاري ــن عـ ـل ــى ال ـط ــري ــق
الدولية.
عـ ـن ــد مـ ـفـ ـت ــرق ج ــديـ ـت ــا ،ال ي ـ ـ ــزال م ـحــل
جـ ـ ــرجـ ـ ــورة م ـع ـل ـم ــا مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام .1931
ح ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا ،الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــط ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل األه ـ ـم ـ ـيـ ــة
اإلق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة لـ ـلـ ـط ــري ــق ال ـ ـتـ ــي ت ــرب ــط
لـبـنــان بـســوريــا ودول امل ـشــرق العربي
وال ـخ ـل ـي ــج .وق ـت ـه ــا ،كـ ــان ال ي ـ ــزال خــط
ق ـط ــار بـ ـي ــروت ـ ـ ـ ـ دم ـش ــق ف ــي ال ـخــدمــة.
اف ـت ـتــح كـشّـكــا لـبـيــع األل ـب ــان واألج ـب ــان
ّ
ال ـتــي يـصــنـعـهــا بـنـفـســه ،ب ـعــدمــا تـعــلــم
ال ـح ــرف ــة ف ــي ديـ ــر ت ـع ـن ــاي ــل ال ـ ــذي آواه
ً
طفال يتيمًا .اإلرسالية الفرنسية التي
كانت تشرف على الدير ،افتتحت عام
 1860م ـع ـم ــل أل ـ ـبـ ــان وأج ـ ـبـ ــان مـلـحــق
بـمــزرعــة املــواشــي الـتــي كــانــت تــديــرهــا.
ع ـ ــام  ،1922وعـ ـل ــى ب ـع ــد ك ـي ـلــوم ـتــرات
قليلة من الدير ،حجز جرجورة لنفسه
م ـك ــان ــا ف ــي س ــاح ــة شـ ـت ــورة ،بـمـســاحــة
ت ـســع ل ـعــربــة ل ـب ـيــع ال ـج ـب ـنــة والـحـلـيــب

ل ـل ـع ــاب ــري ــن واملـ ـس ــاف ــري ــن .ل ــم ي ـك ــن فــي
ـات» ،ق ـب ــل أن
وارد ب ـي ــع «الـ ـسـ ـن ــدويـ ـش ـ ّ
ي ـل ـبــي رغ ـب ــة ال ــزب ــائ ــن وي ـحــضــرهــا مــن
أنـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـجـ ـبـ ـن ــة .م ـ ــن ال ـ ـعـ ــربـ ــة ،ج ـنــى
ّ
أرب ــاح ــا مــكـنـتــه مــن ش ــراء قـطـعــة أرض
عـلــى طــريــق ع ــام جــديـتــا ،ليفتتح بعد
 9س ـن ــوات امل ـح ــل الـ ــذي ال يـ ــزال قــائـمــا
ً
حـتــى اآلن .شـ ّـيــد مـحــا صـغـيــرًا ،خلفه
قـبــو اسـتـخــدمــه كـمـعـمــل« .اش ـت ــرى مع
الواوي والغبار» ،يقول نجله أنطوان.
إذ كــانــت املـنـطـقــة مـقـفــرة مــن الـسـكــان،
تقطعها طريق ضيقة ترابية تسلكها
ع ــرب ــات ال ـخ ـيــل ال ـت ــي ت ـقــل ال ــرك ــاب مــن

بيروت إلى ساحة شتورة حيث ّ
يبدل
ال ــرك ــاب ال ـع ــرب ــات وي ـك ـم ـلــون طــريـقـهــم
إل ـ ــى سـ ــوريـ ــا .جـ ــرجـ ــورة ك ـ ــان يـتـلـقــف
املنهكني من الــدرب الطويلة أو عندما
يـحــاصــرون بسبب الـثـلــوج .أول أنــواع
«الـ ـسـ ـن ــدويـ ـش ــات» الـ ـت ــي اش ـت ـه ــر بـهــا
س ـنــدويــش مــربــى الـسـفــرجــل وال ــزب ــدة.
يوضح أنـطــوان« :كــانــت الــزبــدة عزيزة
ف ــي ذل ــك ال ــزم ــان» .ك ــان يـصـنــع الــزبــدة
م ــن ال ـح ـل ـيــب ،وال ـس ـفــرجــل م ــن الـشـجــر
فــي حــديـقــة مـنــزلــه .ص ــار يـتـعــاطــى مع
ال ـح ـل ـي ــب عـ ـل ــى الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة؛
فــالـجـبـنــة ال ـب ـلــديــة ال ـب ـي ـضــاء أصـبـحــت

أيام العز ال تدوم
فتكت األزمة السورية بـ «عروس» اللبنة وأخواتها .إقفال طريق السفر بالبر
وتبعات األزمة على البقاع ،قلصا حركة الزبائن في محال «جرجورة» و«مصابني»
و«مسابكي» إلى ما دون النصف .فالسوق كان يرتكز على مرور العابرين
واملسافرين الذين يتزودون بقوت الطريق وباملنتجات البلدية .أول ضحايا القطاع،
كانت «مصابني ونصار» .عام  ،2012قرر ورثة نصار إقفال املحل .الباب املقفل
ويافطة «ألبان وأجبان مصابني ونصار» ،يبثان حرقة بني أهالي املنطقة .إذ يذكرانهم
بتبدل الحال بأسوأ منه بسبب أحداث سوريا .عاطف حجار لفت إلى أن «مسابكي»
حاول التعويض بالتركيز على السوق املحلي في بيروت واملناطق .وعلى هذا النحو،
سار أنطوان جرجورة.

«كـ ـ ــومـ ـ ــوم ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر» .لـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ــزبـ ـ ــائـ ـ ــن ل ــم
يـسـتـسـيـغــوا مـ ــذاق األلـ ـب ــان واألج ـب ــان
الـفــرنـسـيــة ،فـعــاد جــرجــورة ال ــى امل ــذاق
الـلـبـنــانــي .ولـضـمــان ال ـج ــودة ،اشـتــرى
الـ ـحـ ـلـ ـي ــب م ـ ــن م ـ ـ ـ ــزارع آل س ـ ـكـ ــاف فــي
عـ ّـمـيــق ،وك ــان يـ ّ
ـربــي الـخـنــازيــر بنفسه
لـيـصـنــع «ال ـجــون ـبــون» .مــع الـعــابــريــن،
ً
سـ ــافـ ــر صـ ـي ــت جـ ـ ــرجـ ـ ــورة ن ـ ـ ـ ــزوال إل ــى
بـ ـي ــروت وص ـ ـعـ ــودًا ن ـح ــو سـ ــوريـ ــا .فــي
الـخـمـسـيـنـيــات ،ط ـلــب م ـنــه أح ــد أشـهــر
مـ ـح ــال ال ـح ـل ــوي ــات ف ــي بـ ـي ــروت بـبـيــع
منتجاته ،ما ّ
وســع من رقعة انتشاره.
تـ ـمـ ـي ــز جـ ـ ــرجـ ـ ــورة ب ــالـ ـلـ ـبـ ـن ــة امل ـش ـت ـق ــة
م ـ ــن الـ ـحـ ـلـ ـي ــب ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
األج ـب ــان وال ـب ــوظ ــة .ل ــم ت ـعــد «ع ــروس»
ال ـل ـب ـنــة ،ص ـبــاحــا ومـ ـس ــاء ،ح ـك ــرًا عـلــى
املـ ـس ــاف ــري ــن ب ـ ــرًا وس ــائـ ـق ــي ش ــاح ـن ــات
ال ـن ـق ــل والـ ـت ــران ــزي ــت .ل ـب ـن ــة ج ــرج ــورة
والقريشة التي كان يصنعها باتا من
املعالم السياحية للمنطقة .إبــن بلدة
راس الـحــرف فــي املــن نقل نفوسه في
ما بعد الــى شتورة وبــات «جــرجــورة»
اسم الشهرة للعائلة.
ب ـع ــدم ــا صـ ـ ــارت «ف ــولـ ـكـ ـل ــورًا» ول ـي ـســت
ُمـ ـج ــرد ح ــاج ــة ل ـس ــد رم ـ ــق ال ـع ــاب ــري ــن،
أدخ ـلــت إلــى «ع ــروس» اللبنة إضــافــات
غ ـي ــر زي ـ ــت الـ ــزي ـ ـتـ ــون ،ك ـح ــب ال ــزي ـت ــون
وال ـخ ـضــر وال ـن ـع ـنــاع .كـمــا زي ــد الـعـســل
إل ــى الـقــريـشــة ،بـعــدمــا ك ــان «سـنــدويــش
ال ـقــري ـشــة» ف ــي زم ــن ج ــرج ــورة يقتصر
عـلــى الـقــرفــة وم ــاء الــزهــر والـسـكــر .قبل
وفاته عام  ،1970كان املشاهير قد زاروا

«عروس» اللبنة
والقريشة اجتذبت
فيروز وعبد الوهاب
ووديع الصافي وفريد
األطرش وغيرهم

املحل مــن «مصابني» .ببهجة ،ينتظر
الـ ــزبـ ــون «ع ــروسـ ـت ــه» ب ـع ــد أن يـ ّ
ـزي ـن ـهــا
إل ـي ــاس ب ــال ــزي ــت وال ــزي ـت ــون وال ـخ ـضــر.
يــدرك األخير أنه يفعل في النفس فعل
األم ال ـت ــي ت ـح ـضــر قـ ــوت أوالدهـ ـ ـ ــا .بــن
«العرايس» أمضى عمره ،ومنها عاش
وأنشأ أسرة.
ال ينسى أهل الكار فضل جرجورة الذي
دش ــن قـطــاعــا واس ـعــا ي ـبــدأ مــن املــديــرج
وال ينتهي في بعلبك والبقاع الغربي.
خ ـيــرات سـهــل الـبـقــاع مــن جـهــة وصيت
اللبنة والقريشة التي عممها املشاهير
وامل ـســافــرون مــن جـهــة أخ ــرى ،ضاعفت
أعـ ـ ـ ـ ــداد املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن .بـ ـع ــد الـ ـث ــاث ــي
(جــرجــورة ومصابني ومسابكي) ،ذاع
صيت آخرين مثل «ه ــدوان» و«جــابــر».
استثمارات مناسبة في املكان املناسب:
السهل والطريق الدولية.

«أونروا» تزيل
خريطة
فلسطين
بطلب أوروبي
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لم تمر زيارة وفد أوروبي إلى مخيم البداوي أول من أمس على خير .الوفد الذي حضر برفقة مسؤول أمن الـ«أونروا» ،رفض الدخول إلى مدرسة
البطوف قبل إزالة مجسم لخريطة فلسطني كانت القوى الطالبية رفعته قبل أشهر على حائط املدرسة .تمت تلبية الشرط وأزيلت الخارطة ،قبل
ان يستكمل الوفد جولته ويغادر .لكن األمر لم ينته هنا .ما حصل أثار غضبًا عارمًا امتد من مخيمات الشمال نحو مخيمات الشتات في لبنان.
فرفعت األعالم الفلسطينية في املــدارس التابعة للوكالة في مخيمات الشمال وعني الحلوة احتجاجًا على «انحياز األونــروا ضد حقوق الشعب
الفلسطيني والتفريط بحق العودة»( .تصوير علي حشيشو)

منح جامعية في هايكازيان

رميش :مستوصف الشهيد الحاج

ّ
نظم قسم الرياضيات واملعلوماتية في جامعة
هايكازيان مباراة في برمجة الكومبيوتر،
شارك فيها اكثر من  38طالبًا ثانويًا من 16
مدرسة .أدار املباراة رئيس القسم الدكتور
حاتم حالوي بمساعدة االستاذ املحاضر في
القسم علي مقلد ومسؤول مراكز املعلوماتية
في الجامعة شانت استبان .وسبقتها دورات
تدريبية امتدت ثالثة اسابيع لتعريف الطالب
على تقنيات البرمجة .اختتم البرنامج
بتوزيع شهادات تقدير للمشاركني ،وجوائز
للفائزين تضمنت منحًا جامعية متفاوتة
للفائزين الثالثة االوائل ،وهم حسن نعمة
(ثانوية حسن قصير ـ ـ بيروت) ،رضا وهبي
(ثانوية املهدي شاهد ـ ـ بيروت) ومنصور ابو
شعار (مدرسة يسوع ومريم ـ ـ الربوة).

افتتح في بلدة رميش ،أمس ،مستوصف
اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج العسكري
ـ ـ املدني ،برعاية قائد الجيش العماد جوزف
عون ممثال بعضو املجلس العسكري اللواء
الركن جورج شريم الذي ألقى كلمة ،استذكر
فيها سيرة الشهيد الحاج ،ونوه بالتعاون
بني الجيش اللبناني ووزارة الصحة العامة،
«ومن ثماره افتتاح املستوصف الذي يستفيد
من خدماته الطبية العسكريون واملدنيون في
رميش والقرى والبلدات املجاورة ،وهو خطوة
أولى تؤكد اهتمام الجيش بالعمل اإلنمائي،
إضافة إلى املسؤوليات األمنية املوكلة إليه،
وتؤسس ملشاريع مماثلة نتطلع إلى إنجازها
في عكار وبعلبك ومناطق أخرى ،وتصب في
خدمة املواطنني جميعا».

الرياشي :حق الوصول الى
المعلومات
بدعوة من ادارة مدرسة راهبات القلبني
االقدسني في كفرحباب ،حاضر وزير االعالم
ملحم الرياشي ،أمس ،عن «حق الوصول
الى املعلومات» .وفي حوار مع طالب الصف
الثالث متوسط ،أوضح الرياشي أن الوصول
الى املعلومات حق للمواطن ليعرف كل
املعلومات املرتبطة بمصيره وحياته اال
في بعض االستثناءات التي تسمى باالمن
القومي .وشدد على ان دور وسائل االعالم هو
نشر املعلومات وعكس الحقائق .ولفت إلى أن
التمويل يؤثر على حركة االخبار ونشاطها،
ولكن ليس على املعلومة ،ألنه مهما كان تأثير
التمويل كبيرا ال احد يستعمل وسيلة االعالم
للخبر الكاذب لئال تفقد الوسيلة صدقيتها.

ـان ل ـهــا أخـ ـيـ ـرًا ،أع ـل ـنــت وزارة
ف ــي ب ـي ـ ٍ
ال ـخــارج ـيــة وامل ـغ ـتــربــن الـلـبـنــانـيــة أن
«قـنـصــل لـبـنــان ال ـع ــام ف ــي مرسيليا
صونيا أبــو عــازار أفادتها أن شرطة
مدينة غرونوبل نشرت تقريرها حول
وف ــاة الـطــالــب الـلـبـنــانــي هـشــام سليم
م ـ ــراد ،الـ ــذي وق ــع م ــن شــرفــة مـنــزلــه.
وأكـ ـ ــدت ال ـق ـن ـصــل ل ـل ـخــارج ـيــة انـ ــه ال
يوجد اي عمل جرمي .وتتمنى وزارة
الخارجية اللبنانية من جميع وسائل
اإلعالم توخي الدقة ومراجعتها قبل
نشر أي خبر ،احترامًا ملشاعر أهل
الفقيد».
فعلت الــوزارة حسنًا بوعظها توخي
الدقة .فاحتمال املوت من دون وجود
ع ـمــل ج ــرم ــي وارد ،وربـ ـم ــا هـ ــذا مــا
حصل في غرونوبل .لكن حني تفيد
ه ــذه ال ـ ـ ــوزارة أن الـشـهـيــد مـ ــراد وقــع
مــن شــرفــة مـنــزلــه فـهــي تفيد بشيء
لــم تـشـهــده ،مــا يعني أن هـنــاك إفــادة
زور .أضف إلى ذلك الرعونة املفرطة
فــي «تــأكـيــدهــا أن ــه ال يــوجــد اي عمل
جرمي» .وهذا أيضًا ُيعزز خوفنا من
ُ
ددت مسبقًا.
أن نتائج التحقيق قد ح ً
تجدر اإلشارة إلى أنه إضافة لتدليسه
تسويف القضاء الفرنسي ،فــإن هذا
البيان روج خبرًا على األرجــح كاذبًا
عــن تـقــريـ ٍـر لشرطة مدينة غرونوبل
ُ
ادعت أنه نشر ولكن لم يتلقفه أحد.
حـقـنــا أن نـخـشــى تـســويــف الـ ّقـضــاء
«ب ــال ـن ــوم» والـتـعـتـيــم ح ـتــى ي ـمــل أهــل
الـفـقـيــد وتـضـعــف ال ــذاك ــرة وتختفي
ـدول الغربية
األدل ــة بعامل الــوقــت .فــالـ ّ
هي اليوم مستعمرات يتسلط عليها
الـ ـصـ ـه ــايـ ـن ــة .واملـ ـصـ ـيـ ـب ــة إذا ك ــان ــت
الخارجية اللبنانية تجهل هذا األمر،
وت ـع ـت ـقــد أن ال ـق ـض ــاء ه ـن ــاك مـحــايــد
وال ي ـحــرم مــاحـقــة فــرضـيــة جريمة
صهيونية محتملة بحكم ما يحصل
فـ ــي ب ـ ــاد اإلغـ ـ ـت ـ ــراب مـ ــن اس ـت ـي ـطــاء
صـهـيــونــي لـلـبـنــان والـلـبـنــانـيــن .ففي
ع ـ ــدة دول ،وم ـ ــن ض ـم ـن ـهــا فــرن ـســا،
تـ ـع ــرض ال ـك ـث ـي ــرون م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
ل ــإب ـت ــزاز ول ـل ـت ـهــديــد بـقـتـلـهــم إن لــم
يتعاونوا مع بعض األجهزة األمنية.
وما الحاجة لهذا التجنيد إن لم يكن
للعمل ملصلحة العدو الصهيوني ضد
لـبـنــان؟ ورغ ــم خـطــر ه ــذا األم ــر على
األمــن الوطني وعلى حياة املواطنني،
َ
املؤتمنني على بلدنا
فــإن أولــي األمــر
ال يعتبرون أنفسهم معنيني .قانونيًا:
هذا إجرام وخيانة.
ال يسعنا أخيرًا إال التذكير باملقاوم
واملـنــاضــل الشيوعي جــورج عبدالل،
وم ـطــالـبــة ال ــدول ــة اإلل ـت ـفــات إل ــى حــالــه
واملـجــاهــرة ـ ـ وهــي أضعف اإليـمــان ـ ـ
بأن على فرنسا الكف عن إجراءاتها
التعسفية بحقه واإلف ــراج عنه فــورًا.
وإذا ل ــم ي ـت ــم هـ ــذا اإلفـ ـ ـ ــراج الـ ـف ــوري،
عـلــى ال ــدول ــة وض ــع كــل مــا أم ـكــن في
سبيل حصول هذا اإلفراج في أسرع
وقــت .فحني نتخلى ،نحن اللبنانيني،
عـ ــن امل ـ ـقـ ــاوم ج ـ ـ ــورج عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،كـمــا
ع ــن أي م ــواط ـ ٍـن م ـظ ـلــوم ،عـنــدهــا من
حــق الصهاينة أن يستوطئونا كما
يفعلون.
حسن رشيدي
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رياضة

رياضة

المنتخب الوطني
فوز جاء في الوقت القاتل وتحديدًا في الدقيقة ( 93عدنان الحاج علي)

اختير حسن معتوق كأفضل العب في المباراة (عدنان الحاج علي)
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الدوري اللبناني
ّ
واحدة لتبريد األجواء.
طاولة
إلى
والعهد
النجمة
ناديا
يجلس
جديدة
ة
مر
ّ
ّ
جذري لحالة االحتقان
سيناريو يتكرر مع نهاية كل موسم لكن من دون وضع حل
المتزايدة بين الفريقين .العالقات بين المسؤولين جيدة .العالقات بين الالعبين ممتازة
فأين هي المشكلة؟ بين الجمهورين؟ كال .عند من ّ
يحرض الجمهورين!

العهد والنجمة

القصة أكثر من اجتماع
عبد القادر سعد

معاناة واصابات ومدرجات خالية

هل سنلعب هكذا في آسيا؟
عبد القادر سعد
أنـ ـه ــى م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
بسجل
تـصـفـيــات ك ــأس آس ـيــا 2019
ٍ
نـ ـظـ ـي ــف خ ـ ـ ــال م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـس ـ ــارات مــع
 16ن ـق ـط ــة و 14هـ ــدفـ ــا ف ـ ــي صـ ـ ــدارة
ٌ ُ
مجموعته .إنجاز ت ّوج بفوز مطلوب
ع ـل ــى ال ـض ـي ــف امل ــالـ ـي ــزي  1 - 2عـلــى
ملعب املــديـنــة الــريــاضـيــة بـمــدرجــات
ش ـب ــه خ ــال ـي ــة وعـ ـل ــى وقـ ـ ــع ه ـت ــاف ــات
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور املـ ــال ـ ـيـ ــزي الـ ـ ـ ــذي ح ـضــر
ب ــأع ــداد قـلـيـلــة ن ــاه ــزت امل ـئــة مشجع
ك ـس ــروا صـمــت امل ــدرج ــات اللبنانية
ٌ
ال ـتــي اف ـت ـقــدت ل ــرواده ــا .م ـح ــزن كــان
إعـ ـ ــان عـ ــدد ال ـح ـض ــور ف ــي الــدق ـي ـقــة
الـخــامـســة والـسـبـعــن 3500 .مشجع
ف ـقــط ح ـض ــروا إل ــى امل ـل ـعــب ملـشــاهــدة

آخـ ــر مـ ـب ــاراة لـلـمـنـتـخــب واالح ـت ـف ــال
ّ
بإنجاز التأهل إلــى النهائيات التي
ستنطلق فــي  5كــانــون الثاني 2019
في اإلمارات.
لــم تـنـفــع كــل الـ ـن ــداءات ال ـتــي أطلقها
املدير الفني املونتينيغري ميودراغ
رادولوفيتش وال قائد الفريق حسن
معتوق بـضــرورة حضور الجمهور،
ف ـ ـكـ ــانـ ــت امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة لـ ــاع ـ ـبـ ــي ل ـب ـن ــان
وكأنها تقام خــارج أرضهم .من غير
امل ـف ـهــوم ه ــذا االم ـت ـنــاع الـجـمــاهـيــري
عــن ال ـح ـضــور .هــل هــو بسبب عامل
الــوقــت كــون امل ـبــاراة يــوم ثــاثــاء عند
ً
مساء؟ أم هو عقاب
الساعة السادسة
مـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ج ـم ـهــور
ٌ
تأكيد
النجمة التحاد اللعبة؟ أم هو
أن ج ـم ـه ــور ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم فـ ــي ل ـب ـنــان

ه ــو ج ـم ـهــور أن ــدي ــة ول ـي ــس جـمـهــور
منتخب؟
توقيت املباراة ليس سيئًا خصوصًا
أن املباراة تقام في قلب بيروت وبعد
انـ ـتـ ـه ــاء دوام ـ ـ ـ ــات ال ـع ـم ــل وامل ـ ـ ــدراس

تسحب قرعة نهائيات كأس آسيا
في  4أيار المقبل في دبي
والجامعات .أما بالنسبة إلى العقاب
الجماهيري فاملنتخب هــو منتخب
لبنان وليس منتخب االتـحــاد .ومن
ح ـقــق اإلنـ ـج ــاز ه ــم ال ــاع ـب ــون الــذيــن
يستحقون الـتـكــريــم وه ــو أم ـ ٌـر كــرره
مرارًا رادولوفيتش وآخره في املؤتمر

الصحافي بعد املباراة .تبقى مسألة
الجمهور لألندية ولـيــس للمنتخب
فذلك حديث يطول وقد ال ينفع الكالم
ف ـيــه .سلبية ال ـح ـضــور الـجـمــاهـيــري
ان ـع ـك ـســت ع ـلــى أداء ال ــاع ـب ــن عـلــى
أرض امل ـل ـعــب .مـنـتـخــب ل ـب ـنــان حقق
فوزًا صعبًا جدًا على خصم لم يتدرب
العـبــوه سويًا ســوى ثالثة أي ــام .فوز
جــاء فــي الــوقــت الـقــاتــل وتـحــديـدًا في
الدقيقة  93عبر هــدف جهاد الحلوة
الذي أعلن الفرح على مقعد احتياط
املـنـتـخــب ،ال ــذي ك ــان بــأمـ ّـس الحاجة
لـلـفــوز لتحسني تصنيف لـبـنــان في
ال ـق ــرع ــة ال ـت ــي سـتـسـحــب ف ــي  4أي ــار
امل ـق ـب ــل .هـ ــذه ال ـق ــرع ــة ال ـت ــي سـتـكــون
العني عليها ملعرفة املنتخبات التي
سـ ـت ــواج ــه لـ ـبـ ـن ــان فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدور األول

وال ـت ــي س ـت ـحــدد طـبـيـعــة الـتـحـضـيــر
قبل الحدث القاري ونوعية املباريات
الــوديــة التي سيخوضها لبنان كما
قــال قائد املنتخب حسن معتوق في
املؤتمر الصحافي بعد املـبــاراة .هذا
املؤتمر الــذي ُيعقد ملــدربــي الفريقني
فـقــط لـكــن يـحـضــره أف ـضــل الع ــب في
ال ـل ـقــاء .وم ـع ـتــوق ك ــان ح ــاض ـرًا لـهــذا
السبب بعد اختياره من ِقبل مراقب
املباراة الهندي سورفات ساتي بعد
تـسـجـيـلــه الـ ـه ــدف األول ل ـل ـب ـنــان من
رك ـلــة جـ ــزاء وم ـشــارك ـتــه ف ــي صـنــاعــة
الهدف الثاني.
هـ ــدف م ـع ـتــوق ف ــي ال ـل ـق ــاء ق ــد يـكــون
تــاريـخـيــا كــونــه الـتــاســع عـشــر لقائد
مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ،ح ـيــث ي ـح ـتــاج الــى
هدف كي يتساوى مع هداف املنتخب

كرات مستعارة

شتائم واستياء

انتظار التهنئة

السجل األفضل

لفت األنظار أن الكرات التي استعملت في املباراة
بعضها كتب عليها األنصار وبعض آخر كتب
عليه العهد ،وهي كرات معتمدة في كأس االتحاد
اآلسيوي ،ليتبني أن املسؤولني عن املنتخب
ّ
استعاروا كرات من الناديني لعدم توفرها لدى
املنتخب.

بدا االستياء واضحًا على حارس مرمى منتخب
لبنان ونادي العهد مهدي خليل من الشتائم التي
ّ
تعرض لها خالل فترة التحمية حيث خرج غاضبًا
الى غرفة املالبس قبل الدخول إلى امللعب .وبعد
اللقاء كان زميله محمد حيدر غاضبًا أيضًا ملا
صدر عن بعض الجمهور بحق بعض الالعبني.

انتظر العبو املنتخب أن يتلقوا التهنئة من أعضاء
االتحاد بعد املباراة ،لكن أحدًا لم يتوجه إلى غرفة
املالبس بعد املباراة .وقد يكون السبب اإلجراءات
الصارمة من االتحاد اآلسيوي بمنع دخول أي
شخص إلى أرض امللعب ال يحمل تصريحًا بذلك
بعكس ما يحصل في املباريات املحلية.

ّ
سجل منتخب لبنان النتيجة األفضل
في التصفيات مع إحرازه  16نقطة ضمن
املجموعة الثانية وهو الرصيد األعلى بني
املنتخبات جميعهاُ .
ورفع على املدرجات
علما النجمة واألنصار يتوسطهما العلم
اللبناني.

الـقــائــد األس ـبــق املـعـتــزل رض ــا عنتر.
ٌ
إن ـ ـجـ ــاز ي ـم ـ ّـه ــد ك ــي ي ـص ـبــح م ـع ـتــوق
ال ـه ــداف الـتــاريـخــي لـلـبـنــان حـيــث ما
زال ـ ــت ال ـط ــري ــق م ـم ـهــدة أم ـ ــام ال ـقــائــد
الحالي لتسجيل املزيد من األهــداف
واالنفراد بهذا اللقب املعنوي .سلبية
األداء اللبناني كــان لها أسباب عدة
ّ
يتحملها بالدرجة األولــى الالعبون
وبالدرجة الثانية موعد املـبــاراة في
وس ــط املـنــافـســة عـلــى الـلـقــب املحلي،
وب ــال ــدرج ــة الـثــالـثــة اإلص ــاب ــات الـتــي
ّ
غيبت أكثر مــن العــب أســاســي كعلي
حمام وأحمد جلول والحارس عباس
حسن ونصار نصار .هذه اإلصابات
كانت بمثابة «الشبح» الــذي سيطر
على عقول الالعبني في املنتخب فكان
أداؤه ــم فــي الـشــوط األول كارثيًا من
ناحية عدم بذل أي مجهود خوفًا من
اإلصــابــة فــي هــذه الفترة الحساسة.
فترة املنافسة الحامية قبل أسبوعني
على نهاية الدوري .فمعظم الالعبني
من الناديني املنافسني على اللقب أي
العهد والنجمة .كما أن املصابني هم
من الناديني عينهما ،أضف الى ذلك
أن عقلية الــاعــب الـلـبـنــانــي مــا تــزال
ـث ودراسـ ــة ،فجاءت
بحاجة إلــى بـحـ ٍ
الـ ـظ ــروف الـ ــى ج ــان ــب ح ـســم ال ـتــأهــل
وغياب الجمهور كي يجعل الالعبني
يـنـظــرون ال ــى الـلـقــاء كمحطة عــابــرة
ال تستحق ّ
تكبد خسائر فيها على
الصعيد الشخصي.
أمـ ٌـر آخــر كــان الفتًا فــي يــوم املنتخب
الـطــويــل ،وهــو التشكيلة الـتــي جرى
ت ـس ــري ـب ـه ــا قـ ـب ــل أربـ ـ ـ ــع سـ ــاعـ ــات مــن
امل ـب ــاراة وتـضـمـنــت اس ــم الع ــب نــادي
العهد محمد حيدر الذي كان مصابًا
في لقاء فريقه مع السالم زغرتا يوم
األربـعــاء املــاضــي ،ولــم يـتــدرب بشكل
صحيح مع املنتخب .لكن اسم حيدر

ل ــم يـكــن ضـمــن الـتـشـكـيـلــة الرئيسية
التي جرى توزيعها على اإلعالم قبل
ســاعــة ون ـصــف عـلــى ب ــداي ــة امل ـب ــاراة،
مــا أث ــار الكثير مــن الـتـســاؤالت حول
ما حصل وتــم ربطه بتدخالت لعدم
ت ـعــريــض ســامــة ح ـيــدر لـلـخـطــر في
ّ
ظــل حاجة الفريق له في املنافستني
امل ـح ـل ـيــة ف ــي ال ـ ـ ــدوري والـ ـك ــأس وفــي
ك ـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي .ل ـك ــن فــي
حـقـيـقــة األمـ ــر أن ح ـي ــدر ل ــم ي ـكــن في
حسابات امل ــدرب رادولــوفـيـتــش على
اإلط ـ ـ ــاق خ ـص ــوص ــا ق ـب ــل  24ســاعــة
على املباراة .فحيدر لم يتدرب سوى
مرة واحــدة بشكل كامل مع املنتخب
وكان رادولوفيتش يحاول تحضيره
بـشـكــل ال ي ـع ــرض ســام ـتــه لـلـخـطــر،
وب ــال ـت ــال ــي لـ ــم ي ـك ــن بـ ـ ـ ــوارد إش ــراك ــه
ّ
ليتبي أن ما جرى تسريبه
كأساسي
لم يكن صحيحًا.
أداء امل ـن ـت ـخــب ال ـس ـل ـبــي ال تـتـحـمـلــه
اإلص ــاب ــات وال ـغ ـيــابــات ف ـقــط .فهناك
بعض الالعبني لم يظهروا باملستوى
امل ـط ـل ــوب ك ــالـ ـح ــارس مـ ـه ــدي خـلـيــل
ووليد اسماعيل وربيع عطايا الذي
ف ــاج ــأ ال ـج ـم ـيــع ب ـم ـس ـت ــواه .ل ـك ــن فــي
الــوقــت عينه كــان الفـتــا التأقلم الــذي
ظهر على أداء املهاجم جهاد الحلوة
م ــع تـسـجـيـلــه ه ــدف ــن األول ل ــم يـتــم
احتسابه بداعي وجــود تسلل ،وهو
قـ ٌ
ـرار كــان خاطئًا مــن الحكم املساعد
األوزب ـك ــي أليشير عـثـمــانــوف ،حيث
ً
متسلال كما ّ
بينت
أن الحلوة لم يكن
اإلعادة .أما الهدف الثاني فقد يكون
األغ ـل ــى لـلـحـلــوة م ــع مـنـتـخــب لـبـنــان
ك ــون ــه كـ ــان ح ــاس ـم ــا ف ــي م ـن ــح ن ـقــاط
املباراة لفريقه قبل قرعة كأس آسيا.
م ــا ه ــو ل ـيــس «م ـح ـس ــوم ــا» ب ـعــد هو
مستقبل املنتخب .هل سنلعب هكذا
في آسيا؟

الم ــس ال ـتــوتــر ب ــن نـ ــادي الـنـجـمــة وال ـع ـهــد حـ ــدود «ال ـل ــون
البرتقالي» على الصعيد الجماهيري ما استدعى تحركًا
اتحاديًا سريعًا لعقد اجتماع بني إدارتــي الناديني لتبريد
األجواء ومحاولة تخفيف االحتقان .فما حصل في مباراة
الفريقني ضمن مسابقة دوري الناشئني على ملعب العهد
ّ
يوم األحد دق جرس إنذار بأن األمور تسير نحو االنفجار.
فاملباراة التي من املفترض أنها تجمع أمل املستقبل بالنسبة
إلى الناديني تحولت إلى «ساحة معركة» جراء اإلشكاالت
التي شهدتها والتي كادت تأخذ األمور نحو مكان خطير
لوال تدارك األمور سريعًا.
فــي هــذا اإلط ــار ُعـقــد اجـتـمـ ٌ
ـاع أمــس فــي مقر االت ـحــاد ضم
رئيس االتحاد هاشم حيدر واألمــن العام جهاد الشحف
ورئـيــس ن ــادي العهد تميم سليمان ،فــي حــن حضر عن
نادي النجمة الرئيس أسعد صقال وأمني السر سعد الدين
عيتاني وعضو اإلدارة أسعد سبليني وخليل الغول.
ال ـل ـقــاء قـبــل االج ـت ـمــاع ك ــان وديـ ــا ج ـ ـدًا .ت ـب ــادل ق ـبــات بني
سليمان وصقال وبعض الدعابات قبل أن يجلس الجميع
الى طاولة االتحاد.
ال شعوريًا جلس ممثلو النجمة في مواجهة رئيس العهد
وإلى يمينه الشحف في حني ترأس الجلسة الرئيس حيدر.
صورة تعكس واقع الفريقني بغض النظر عن كل ما يقال،
لكن ما يلبث سبيلني أن يتدارك األمر فينتقل الى الجلوس
الى جانب سليمان.
لكن الصورة كانت تنقص عنصرًا رئيسيًا في املعادلة وهو
أمــن ســر العهد محمد عــاصــي .تسأل الرئيس عــن سبب
ّ
حضوره وحيدًا فيجيبك بأن «الحاج عاصي» فضل عدم
الحضور .سبب ذلك واضــح وهو العتب الكبير جدًا إذا لم
نقل أكثر على املسؤولني في نادي النجمة إزاء موقفهم من
ما ّ
تعرض له عاصي من قبل مدير الكرة في نادي النجمة
جمال الحاج في مقابلة تلفزيونية إضافة إلى الشتائم التي
طالته مــن قبل بعض الجمهور على صفحات التواصل
االجـتـمــاعــي عبر الـتـعـ ّـرض ألشـخــاص مــن عائلته .كــل ما
ٌ
استنكار ملا صدر ســواء عن الحاج أو
كان يطلبه عاصي
على مواقع التواصل االجتماعي .لكن بالنسبة إلى النجمة
فهناك وجهة نظر أخــرى قائمة على أن جمال الحاج حني
تحدث على التلفزيون لم يكن مديرًا للكرة في النادي بعد
ً
وكــان مستقيال من منصبه كمدرب للنجمة .أما بالنسبة
ملا يصدر على صفحات التواصل االجتماعي فالنادي غير
مسؤول عنه طاملا أن من يقف وراءه هو بعض الجمهور.

املـســؤولــون فــي العهد ي ـ ّ
ـردون بــأن الرئيس تميم سليمان
اتصل باملدرب الحاج وأســف للعبارات التي رفعها بعض
جمهور العهد خــال مـبــاراة لفريق الشباب والـتــي اتهمت
الحاج بالعمالة وعمل على تطييب خاطره .فحينها لم يعتبر
العهداويون أن ما صدر ال يعنيهم طاملا أن الجمهور هو من
رفع اليافطة.
املهم أن الطرفني اجتمعا أمس برعاية اتحادية وناقشا كل ما
رافق هذه الفترة من تشنجات فكانت هناك عدة اقتراحات،
أبــرزهــا ذل ــك ال ــذي تـقــدم بــه أم ــن ســر النجمة سـعــد الــديــن
محام من قبل االتحاد واألندية يقوم برفع
عيتاني بتعيني
ٍ
دعاوى على كل من يخالف القانون .كما اتفق الحاضرون
على إبقاء االجتماعات واللقاءات مفتوحة لتبريد األجــواء
ومنع التحريض والشحن بني الجمهورين.
فــي الشكل تبدو الخطوة جـيــدة .فبمجرد وجــود الناديني
على طاولة واحــدة فهذا يعني أن كل ما يقال عن خالفات
ال تعنيهم .واألمر ينسحب على الالعبني .فاملتابع ملعسكر
منتخب لبنان يــاحــظ الـعــاقــات الجيدة بــن الالعبني من
نــاديــي النجمة والعهد س ــواء فــي الـتــدريـبــات أو فــي فترات
الراحة .ولعل الصور التي تسربت من غرف الالعبني والتي
ّ
تـصـ ّـور األج ــواء املـمـتــازة بينهم تــؤكــد أن كــل مــا يـقــال عن
خالفات وتوترات هي بني الجمهورين.
لكن هذا بحد ذاته خطير ،فهل يكون الحل لدى املسؤولني؟
ف ــي امل ـب ــدأ ن ـعــم .فــالـبـيــانــات الـ ـص ــادرة ع ــن ال ـنــاديــن تلعب
دورًا في حالة الجمهور .البيانات النارية ال شك ستشعل
مواقع التواصل االجتماعي والعكس صحيح .وتوجيهات
املسؤولني في الناديني الــى ناشطني على مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي مـقــربــن مـنـهــم أي ـضــا تـلـعــب دورًا سـ ــواء في
التسعير أو في التبريد.
ومن السذاجة اعتبار أن اجتماعًا واحـدًا في مقر االتحاد
ّ
ي ـح ــل إشـ ـك ــاالت وت ــراك ـم ــات مــرح ـلــة طــوي ـلــة م ــن الـشـحــن
والتناحر ،واملشكلة بني جمهوري الناديني أكبر بكثير من
أن يحلها اجتماع.
واألكثر انتشارًا من
األكبر
النجمة
جمهور
فبالنسبة إلى
ّ
الصعب عليه ّ
تقبل أي جمهور آخر في ظل فائض القوة التي
يشعر به النجماويون .وفي الوقت عينه يعتبر العهداويون
أن الـنــادي أصبح يملك جمهورًا من الصعب التعامل معه
كأقلية أو «درجة ثانية» .لكن ال شك أن مثل اجتماع األمس
يعتبر خطوة أولى كسرت الجليد القائم في الفترة األخيرة
وتؤسس لخطوات مطلوبة قبل لقاء الفريقني في  15نيسان
في ختام الــدوري ّ
بغض النظر ســواء كان العهد قد حسم
البطولة أم لم يحسمها.
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رياضة

رياضة

كأس العالم

Box To Box

البرتغال
وضرورة
التغيير

جيلسون مارتينز
السريع والغاضب
صاحب الـ 23عامًاّ ،
يعد أحد أفضل املواهب
ّ
الحالية والتي ّ
تصوب عليها كبار األندية األوروبية
ّ
كشافيها .ولد مارتينز في  11أيار  ،1995ينشط
اآلن مع سبورتينغ لشبونة ،جناح يمتاز بالسرعة
ّ
ّ
والخفة في تحركاته .نادي مانشستر يونايتد
ّ
اإلنكليزي أبرز املهتمني بالالعب ،إال أن ّ
مدرب
املنتخب البرتغالي سانتوس ال يزال يعتمد عليه
كورقة احتياطية.

منتخب
على حافة
الثالثين

برناردو سيلفا
صانع األلعاب
نجم موناكو ّ
السابق الذي حقق معهم ّالدوري
الفرنسي على حساب فريق األموال باريس ،صانع
ألعاب تقليدي ،قدم يسرى تحمل معها ّ
السحر
واملهارات التي يفتقدها كثير من الالعبني .نجم
مانشستر سيتي الحالي برناردو ،بدأ بتثبيت
ّ
أقدامه مع ّ
املدرب بيب غوارديوال ،إال أنه ال يزال
ّ
ّ
خارج مخططات مدرب املنتخب الذي يشرك على
حسابه العبني أقل مستوى مثل أندري غوميس
العب البرسا.

بفوز صعب في الدقائق األخيرة
ّ
على «منتخب صالح» ،وخسارة بثالثية
نظيفة من التشكيلة الفتية لرونالد
ّ
االستعداديتان
كومان ،كانت المبارتان
كدرس يجب على
للمنتخب البرتغالي ّ
المدرب سانتوس التعلم منه .أين بطل
الورق،
أوروبا من هذه اللقاءات؟ على
ً
مباريات ّ
ودية ال يحسب ّلها حساب عادة،
ولكن بمثل هذا األداء لربما المباريات
التحضيرية لمونديال روسيا المقبل،
لديها ما ّ
تبينه

أندريه سيلفا
النجم الشاب
توجد أسباب عديدة تدفع بمنتخب كالبرتغال ألن ّ
يتعرض لهبوط مفاجئ في المستوى (أ ف ب)

حسن رمضان
م ـل ـع ــب ج ـي ـن ـيــف فـ ــي س ــويـ ـس ــرا هــو
الذي احتضن لقاء ّ
وديًا بني املنتخب
البرتغالي والهولندي .جاء الجميع
ملشاهدة كريستيانو رونالدو .وعلى
ه ــذا األسـ ـ ــاس ،دخ ــل أب ـط ــال أوروبـ ــا
ـال ،منتشني
امل ـب ــاراة عـلــى نـحـ ٍـو مـتـعـ ٍ
بـلـقــب ال ـي ــورو األخ ـي ــر .االسـتـخـفــاف
ّ
بالخصم مهما كــان ،دائـمــا مــا يولد
املشاكل .قاعدة ثابتة في كــرة القدم
مثلها مثل ضــربــة ال ـجــزاء .وبالفعل
نـ ــالـ ــت ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال ج ـ ـ ــزاء ه ـ ـ ــا .دخ ــل
الهولنديون املباراةّ باندفاع وضغط
عاليني لم يكن يتوقعه البرتغاليون.
سجلوا الهدف ّ
ّ
األول في الدقيقة 12
عـبــر نـجــم ل ـيــون الـفــرنـســي ممفيس
ديباي .عشرون دقيقة أخرى من عمر
الـشــوط ّ
األول كانت كافية ملضاعفة
ّ
ثان سجله املخضرم
النتيجة بهدف ٍ
راي ــن بــابــل نـجــم بـشـكـتــاس الـتــركــي.
كريستيانو رونــالــدو كــان تائهًا في
مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ،بـسـبــب أداء ثــاثــي
الخط الخلفي :ناثان آكي ،وفان دايك
(أغلى مدافع في التاريخ) باإلضافة
إل ـ ـ ـ ــى مـ ــوه ـ ـبـ ــة أي ـ ــاك ـ ــس ال ــدف ــاعـ ـي ــة
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املكتشفة هذا املوسم دي ليجت ،كان
األخ ـي ــر مـتـمـ ّـيـزًا (ع ـلــى سـبـيــل امل ــزاح
يمكن أن نقول إن مورينيو قد ّ
يقدم
ع ــرض ــا خ ـيــال ـيــا ل ـض ـمــه ك ـمــا درج ــت
العادة) .هدف ثالث جاء في الدقيقة
الـ ـ ــ 45م ــع ن ـهــايــة ال ـش ــوط األول عبر
ّ
ثالثية نظيفة انتهى بها
فــان دايــك.
ُ
اللقاء في سويسرا .س ِحق رونالدو.
ّ
املخيبة
رقم مفاجئ ُس ّجل في املباراة
ّ
بالنسبة إل ــى الـبــرتـغــالـيــن ،فـهــداف
دوري األبـطــال لم يقدر على تسديد
ولـ ــو ت ـس ــدي ــدة ي ـت ـي ـمــة ،ف ــي ح ــال ــة لم
يعشها قائد املنتخب البرتغالي في
أي مــن املـبــاريــات الـتــي خاضها هذا
املوسم.
ل ـن ـط ــوي ص ـف ـحــة ه ــولـ ـن ــدا .املـ ـب ــاراة
م ـ ــع «ال ـ ـ ـطـ ـ ــواحـ ـ ــن» كـ ــانـ ــت ب ـم ـث ــاب ــة
نتيجة ملباراة البرتغال السابقة مع
ّ
املـصــريــن .بطل أوروب ــا ظــل متأخرًا
بــالـنـتـيـجــة أمـ ــام «ال ـف ــراع ـن ــة» بـهــدف
سـ ّـجـلــه محمد ص ــاح .حـتــى اآلن ،ال
شــيء مستغربًا .لــم يعد مفاجئًا أن
يـسـ ّـجــل ص ــاح وأن يـتــألــق .املـفــاجــأة
ح ــدث ــت ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـ ـ ــ 92م ــن عمر
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،ح ـ ــن سـ ـ ّـجـ ــل كــري ـس ـت ـيــانــو
رونـ ــالـ ــدو ه ــدف ــن م ــن رأس ـ ّـي ـت ــن في

الـ ــوقـ ــت الـ ـض ــائ ــع ،ف ـ ــاز مـ ــن خــال ـهــا
ً
البرتغال واحتفل رونــالــدو احتفاال
«هـ ـسـ ـتـ ـي ــري ــا» ب ـ ـهـ ــدف الـ ـ ـف ـ ــوز ع ـلــى
مـصــر ،مــا يظهر حـجــم الضغوطات
التي يتعرض لها مع املنتخب .بعد
ص ــاف ــرة ال ـن ـهــايــة ض ـ ّـد م ـصــر ،كــانــت
«ال ـت ـح ـل ـي ــات» ع ــن ض ـغ ــوط يـعــانــي
ّ
مجرد تحليالت .بعد
منها رونالدو
ال ـه ــزي ـم ــة ال ـق ــاس ـي ــة م ــن ال ـط ــواح ــن،
صارت التحليالت أكثر واقعية.

رونالدو ال يزال يمارس هوايته
ّ
ويسجل األهداف إال أن أداء
«صاروخ ماديرا» لم يعد كالسابق
في أية حال ،أداء املنتخب البرتغالي
فــي هــاتــن امل ـبــاراتــن لـيــس بجديد
عـ ـل ــى «الـ ـسـ ـيـ ـلـ ـيـ ـس ــاو األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي».
ف ـم ـن ــذ ال ـ ـيـ ــورو ال ـف ــرن ـس ــي األخـ ـي ــر،
كـ ـ ــان واضـ ـ ـح ـ ــا بـ ـ ــأن هـ ـ ــذا امل ـن ـت ـخــب
ي ـع ــان ــي وال ي ـج ــد ال ـح ـل ــول ال ــازم ــة
فــي عــديــد املـبــاريــات .فكانت مرحلة
دور املـ ـجـ ـم ــوع ــات فـ ــي ك ـ ــأس األمـ ــم
األوروبـيــة بمثابة عقبة ،استصعب

ّ
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ت ـخــط ـي ـهــا
ّ
ب ــرف ـق ــة م ـن ـت ـخ ـبــه .احـ ـت ــل ال ـبــرت ـغــال
ًّ
املركز الثالث في مجموعة تضم كل
من آيسلندا والنرويج باإلضافة إلى
مـنـتـخــب ال ـن ـم ـســا .وه ــي مـنـتـخـبــات
ن ـس ـب ـيــا م ـت ــوس ـط ــة وغـ ـي ــر م ـخ ـي ـفــة.
رغ ــم ذل ــك ،تــأهــل الـبــرتـغــال مــن دون
الـفــوز فــي أي مــن املـبــاريــات الـثــاث.
ّ
تأهل البرتغال «بعون من ّ
السماء».
الـ ــذري ـ ـعـ ــة ك ــان ــت أنـ ـ ــه أفـ ـض ــل ث ــال ــث
م ــن ب ــن ك ــل «ثـ ــوالـ ــث» امل ـج ـمــوعــات
امل ـت ـب ـق ـ ّـي ــة ،م ـ ّـم ــا ن ـق ــل امل ـن ـت ـخــب إل ــى
ّ
الدور املقبل (دور الـ  )16في مواجهة
كرواتيا .خــال مواجهات البرتغال
ف ــي مـسـيــرتــه ض ـمــن ه ــذه ّالـ ُبـطــولــة،
لـ ــم ت ـك ــن فـ ــي ٍّ
أي م ـن ـه ــا كـ ــفـ ــة ال ـف ــوز
ت ـم ـي ــل فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة ل ـص ــال ــح فــريــق
«الدون» ،ومع ذلك استطاع املنتخب
ّ
الـبــرتـغــالــي تـخــطــي كــل مــن كــرواتـيــا
ـدف فــي الشوط
وبــولـنــدا ،األول ــى بـهـ ٍ
ـدف ع ـج ـيــب،
اإلضـ ــافـ ــي ال ـث ــان ــي بـ ـه ـ ٍ
والثانية بــركــات الترجيح .ثــم قـ ّـدم
ال ـبــرت ـغــال أداء ق ــوي ــا أمـ ــام منتخب
«مـتــوســط» آخ ــر ،هــو منتخب ويلز
ًّ
فــي نصف النهائي ،مستغل غياب
آرون رام ـ ـسـ ــي .ك ـ ــان الـ ـح ــظ يـمـشــي

مــع البرتغاليني ،مــن دون أن يلغي
ذل ــك «شـخـصـيــة» املـنـتـخــب الـقــويــة،
ال ـت ــي س ــاع ــدت ــه أخـ ـيـ ـرًا ف ــي م ـقــارعــة
املستضيف فرنسا في النهائي ،في
مباراة ايدير الشهيرة .بشخصيته
كفريق كبير ،فــاز البرتغال
القوية،
ٍ
بــال ـيــورو ،وه ـكــذا رف ــع كريستيانو
رونالدو كأس األمم األوروبية «غير
ّ
املتوقعة» .وعانقها والتقط الصور
معها .وعاد ليفوز بعد ذلك بجائزة
أف ـضــل الع ــب ف ــي ال ـعــالــمّ ،
ورد على
املشككني.
ال ـي ــوم ،نــاحــظ م ــن خ ــال مـبــاريــات
ّ
الودية ،بأن هناك تراجعًا
البرتغال
م ـل ـح ــوظ ــا فـ ــي أداء املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب .هــل
ت ـح ـضــر ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي امل ـب ــاري ــات
الكبيرة وتغيب في الوديات؟ ربما.
ول ـكــن تــوجــد أس ـب ــاب ع ــدي ــدة تــدفــع
بـمـنـتـخــب كــالـبــرتـغــال ألن يـتـعـ ّـرض
ل ـه ـب ــوط م ـف ــاج ــئ ف ــي املـ ـسـ ـت ــوى .مــا
ي ـم ـكــن افـ ـت ــراض ــه ،ه ــو أن «ع ـ ـ ـ ّـراب»
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ،املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب س ـ ــانـ ـ ـت ـ ــوس ال
ي ـ ـت ـ ـنـ ــاسـ ــب وال ي ـ ـت ـ ـجـ ــانـ ــس فـ ـك ــره
التدريبي مع البرتغال .صحيح أنه
ف ــاز مــع املـنـتـخــب ذات ــه ب ـكــأس األمــم
األوروبية ،إال أنه ال يمكننا نسيان

عامل «الـحــظ والتوفيق» الــذي كان
م ــازم ــا لـلـمـنـتـخــب خ ــال الـبـطــولــة.
«ركـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـح ـ ــظ» ف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــارة رب ــع
الـنـهــائــي أم ــام الـبــولـنــديــن حسمت
املــوقــف .مــاذا لــو خــرج البرتغاليون
م ــن م ـثــل ه ــذا الـ ـ ـ ّـدور؟ ه ــل سيعتبر
األمر مفاجئًا؟ ببساطة ال.
األدوات الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا س ــان ـت ــوس
ُ
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ل ـ ــم تـ ـع ــد ت ـس ـع ـف ــه كـ ـم ــا فــي
الـ ـس ــاب ــق« .وي ـ ــا ل ـي ــت الـ ــزمـ ــان ي ـعــود
رونالدو ال يزال
يومًا» ...صحيح بأن ّ
ي ـم ــارس هــواي ـتــه امل ـفــضـلــة ويـسـ ّـجــل
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ــداف ،إال أن أداء
«صــاروخ ماديرا» لم يعد كالسابق.
السرعة تراجعت ،املــراوغــات لم تعد
كما كــانــت .رونــالــدو ال ـهـ ّـداف ،مــا زال
ه ـ ّـداف ــا ،ول ـكــن يـحـتــاج إل ــى م ــن يقف
بجانبه لدعمه ولكي يزيل جزءًا ولو
ّ
املحمل على كتفي
صغيرًا من العبء
هداف البرتغال التاريخي .ريكاردو
كــواريــزمــا ،أح ــد األع ـم ــدة األســاسـيــة
ف ــي امل ـن ـت ـخ ــب ،ي ـب ـلــغ م ــن ال ـع ـم ــر 33
ع ــام ــا ،ن ــان ــي  33ه ــو اآلخ ـ ــر .وطـبـعــا
رونالدو دخل عامه الـ  33في شباط
املاضي .ما يمكن توضيحه هنا ،بأن
ّ
حاليًا من
املنتخب البرتغالي يعاني

مرحلة صعبة ّ
يمر فيها العب ما ،إال
أن املنتخب كله يمر في هذه املرحلة.
فثنائي الــدفــاع املتشكل مــن فونتي
ٌّ
وبـيـبــي ،ت ـجــاوز ك ــل منهما الـ ّـرابـعــة
والثالثني من عمره ،إال أن االعتماد
عليهما ال يزال قائمًا .
ّ
ال ـب ــرت ـغ ــال ل ــم ت ـع ــد ولدة ك ـم ــا فــي
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،آخـ ـ ـ ــر إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات ال ـ ـكـ ــرة

ال ـبــرت ـغــالـ ّـيــة ي ـت ـم ـثــل بـكــريـسـتـيــانــو
«الكبير» .بالد ال تخلو من املواهب
كما اعتدنا عليها ،اآلن تفتقر لهذه
امل ـ ــواه ـ ــب واألس ـ ـم ـ ــاء ذات ـ ـهـ ــا ن ــراه ــا
فــي كــل م ـبــاراة يخوضها املنتخب.
طـبـعــا ه ـن ــاك ب ـعــض االس ـت ـث ـن ــاء ات،
ك ـج ـي ـل ـس ــون م ــارتـ ـيـ ـن ــز ،أحـ ـ ــد أبـ ــرز
املــواهــب الـبــرتـغــالـيــة ،صــاحــب ال ــ٢٢

هداف المنتخبات األوروبية الجديد؟

بتسجيله ّ
ثنائية على املنتخب املصري في املباراة الودية السابقة ،أصبح
في رصيد قائد املنتخب البرتغالي والنجم األول لريال مدريد كرستيانو
رونالدو  81هدفًا مع منتخب بالدهّ .
هداف ريال مدريد والبرتغال
التاريخي يضع نصب عينيه رقمًا قياسيًا جديدًا يضيفه إلى سلته
«الضخمة» املليئة بأرقامه القياسية مع ناديه ومنتخبه .ثالثة أهداف هي
الفرق بني ّ
«الدون» والنجم اإلسباني املجري السابق فرنتس بوشكاش
الذي يحمل الرقم القياسي بـ 84هدفًا« .هاتريك» في مباراة ما ،لطاملا
شاهدنا مثلها لرونالدو ،قادرة على تنصيبه ملكًا تهديفيًا ألوروبا،
وليصبح الثاني في العالم بعد اإليراني علي دائي صاحب الـ 109أهداف.
(الرقم القياسي العاملي لهدافي املنتخبات في العالم).

عــامــا يـلـعــب لـلـشـبــونــة امل ـح ـلــي ،وال
يحظى بثقة املدرب سانتوس ،دائمًا
ّ
مــا ن ــراه مختبئًا عـلــى الــدكــة برفقة
الـ ـ  ،room mateال ــذي ب ــدوره يتلقى
املصير نفسه :برناردو سليفا.
املـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــالــي ي ـعــانــي ال ـيــوم
م ـ ــن عـ ـق ــم تـ ـه ــديـ ـف ــي ،ف ـ ـلـ ــوال وج ـ ــود
م ـه ــاج ــم ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد فـ ــي امل ـق ــدم ــة
مل ــا شــاهــدنــا أه ــداف ــا ل ـهــذا املـنـتـخــب.
اع ـت ـم ــاد ك ـب ـيــر وواضـ ـ ــح «ي ـص ـ ّـوب ــه»
الالعبون وحتى املــدرب على النجم
ال ـبــرت ـغــالــي األول ،والـ ـ ــذي ي ـع ـ ّـد من
أك ـب ــر وأع ـظ ــم امل ـشــاكــل ال ـت ــي يـعــانــي
منها املنتخب .البرتغال ليس ريال
مدريد ،كروس ومودريتش وإيسكو
ً
أسـنـسـيــو ال يـشـبـهــون أب ـ ـدًا ك ــا من
أنــدري غوميس (احتياطي البرسا)
وال ك ــارف ــال ـي ــو وال ج ـ ــواو مــوتـيـنــو.
ت ـت ـح ـ ّـس ــر ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ـب ــرت ـغ ــال ـي ــة
ال ـ ـيـ ــوم ع ـل ــى املـ ــاضـ ــي ،م ــاض ــي خــط
الوسط ،ماضي روي كوستا وديكو
ومانيتش .هل سيبكي ّالبرتغاليون
على هذا املاضي؟ أو يمنون النفس
ّ
مدربًا شجاعًا
بأن يصبح سانتوس
ّ
ويعتمد على شباب منتخبه ويتعلم
ّ
الدرس األخير من رونالد كومان.

النجم البرتغالي الشاب صاحب الـ 21عامًا ،يلعب
في مسيرة متضاربة على صعيد املنتخب والفريق.
أندريه العب احتياطي مع ناديه ميالن اإليطالي ،إال
أن النجم الشاب يعتبر أغلى صفقة أبرمها النادي
اإليطالي .العب في املباريات األخيرة للـ«سيليساو»
األوروبي ،كان مقعد البدالء جاهزًا له وال يأخذ الثقة
من مدربيه ،إن كان غاتوزو أو سانتوس.

نيلسون سيميدو
الظهير العصري
ظهير نادي بنفيكا السابق صاحب الـ 23عامًا،
والعب برشلونة الحالي ،هو اآلخر ال يأخذ ثقة
ّ
املدرب سانتوس على حساب سيدريك ظهير
ّ
ساوثهامبتون اإلنكليزي .ظهير سريع يتمتع
باملهارات الالزمة التي يحتاجها أي ظهير عصري
في أوروبا .مشكلته األساسية عدم االستمرارية
باللعب مع ناديه برشلونة واملنافسة مع سيرجي
روبرتو الذي يقدم أداء ّ
جيدًا هذا املوسم.
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علي سعد *
ّ
مــن الـتـبـسـيــط امل ـخــل مـقــاربــة قـضـيــة املفكر
السويسري من أصل مصري طارق رمضان
(الــذي يواجه ثــاث دعــاوى بتهم اغتصاب
أمام القضاء الفرنسي) من الزاوية القضائية
البحت ،ذلك ملا تتضمنه القضية من عناصر
وأطـ ــراف غـيــر قضائية ال تتعلق بشخص
ّ
طـ ـ ــارق رمـ ـض ــان ك ـم ــت ـه ــم بـ ـق ــدر م ــا تـتـعـلــق
بـمــا يمثله مــن ظــاهــرة أو حــالــة فـكــريــة في
صــراع شبه متواصل مع اإلعــام الفرنسي،
وبــاألخــص مــع شخصيات تنتمي للنخبة
الثقافية والسياسة املحسوبة على اللوبي
ال ـص ـه ـيــونــي ال ـف ــرن ـس ــي ،م ــن امل ـه ــم بـمـكــان
اإلضــاءة عليها لإلحاطة بهذه القضية من
جوانب مسكوت عنها في اإلعالم الغربي.
م ــن ه ـن ــا ،ل ـيــس هـ ــدف هـ ــذا امل ـق ــال مـنــاقـشــة
ال ـن ـظــريــات أو امل ــواق ــف الـسـيــاسـيــة ل ـطــارق
رمضان ،والتي يمكن االختالف أو االتفاق
م ـع ـهــا ،وال م ــا إذا كـ ــان رمـ ـض ــان مــذن ـبــا أم
بــريـئــا فــي مــا يـخــص الـتـهــم املـ ّ
ـوج ـهــة إلـيــه،
ّ
إنما الغرض عــرض مشهدية تــدور رحاها
منذ سنوات في فرنسا ،ليست هذه الدعوى
ً
الـقـضــائـيــة إال فـصــا مــن فصولها إذ إنها
ّ
تخطت ،ومـنـ ّـذ انطالقها ،اإلط ــار القضائي
ال ـب ـحــت ل ـت ـغــذي ال ـجــدل ـيــة ال ـقــائ ـمــة وت ـخــدم
أهــدافــا سياسية وإعــامـيــة مــا بــرح اللوبي
الصهيوني الفرنسي يعمل على تحقيقها.
سـنــة ّ 2014
وج ـه ــت مـنـظـمــة غـيــر حكومية
ت ــدع ــى «وج ـ ـ ــه إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» (ذا ف ـي ــس أوف
إيزرائل) دعوة لشخصيات فرنسية يمينية
لزيارة الكيان الصهيوني في إطار «التقارب
مع إسرائيل واالستفادة من تجربة هذا البلد
ال ـج ــاذب واملـتـمـ ّـيــز ديـمـغــرافـيــا واجتماعيًا
واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــا» حـ ـس ــب مـ ــوقـ ــع مـ ـجـ ـل ــة «ال
تريبيون جويف» (املنبر اليهودي) .الزيارة
تـخـلـلـتـهــا ج ــول ــة ع ـل ــى ال ـك ـن ـي ـســت وب ـعــض
املستوطنات الـيـهــوديــة ولـقــاء مــع مسؤول
كـبـيــر ف ــي الـجـيــش الـصـهـيــونــي يــدعــى دان
كاتاريفاس! كان من بني هذه الشخصيات
الـفــرنـســي جــونــاس حـ ــداد ،مـحــامــي الــدفــاع
األول عــن هـنــدا ع ـيــاري املـ ّـدعـيــة األول ــى في
قـضـيــة تـهـمــة االغ ـت ـصــاب املـ ّ
ـوج ـهــة لـطــارق
رمـضــان (شـهــر تشرين أول  ،)2017قبل أن
يـتــم اسـتـبــدالــه مـنــذ حــوالــى ثــاثــة أســابـيــع
بــاملـحــامــي فــرانـسـيــس ســزبـيـنــر امل ـق ـ ّـرب من
م ـج ـم ــوع ــة «كـ ــريـ ــف» (املـ ـجـ ـل ــس الـتـمـثـيـلــي
للجمعيات اليهودية في فرنسا) والرئيس
الفرنسي السابق نيكوال ســاركــوزي .ليس
ً
ه ــذا بــال ـحــدث ال ـعــابــر ،إذ إن ك ــا مــن حــداد
ّ
وســزب ـي ـنــر ه ـمــا م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات امل ـقــربــة
من الــدوائــر الصهيونية الفرنسية النافذة
الـتــي يمكن وصفها باللوبي الصهيوني،
أي السياسيون واملـفـكــرون والصحافيون
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ـث ـقــاف ـيــة واإلع ــامـ ـي ــة ودور
الـنـشــر ...الــذيــن يساهمون مباشرة أو غير
مباشرة في الترويج للمصالح الصهيونية
وت ـ ـب ـ ــري ـ ــر س ـ ـي ـ ــاس ـ ــات وجـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــم ال ـ ـك ـ ـيـ ــان
الصهيوني والسياسات األميركية بشكل
عام.
قبل تناول املشهد الحالي وتوضيح مفرداته
إن كان من ناحية البعد القضائي وما يحيط
به من جدل (عقب توقيف رمضان ووضعه
فــي الـحـجــز املــؤقــت فــي أوائـ ــل شـهــر شباط
امل ــاض ــي) دفـ ــع أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــن شخصية
ّ
من مفكرين وكتاب فرنسيني ودوليني مثل
أالن غريش ،جون إسبوسيتو ،أو املناضلة
النسائية ُ كريستني دلفي وغيرهم لتوقيع
عريضة نـشــرت على موقع ميديابارت في
الــواحــد والعشرين مــن الشهر ذاتــه تطالب
القضاء الفرنسي بمعاملة ط ــارق رمضان
ّ
متحيزة» ،أم من ناحية
«معاملة عادلة وغير
الحملة اإلعالمية الشرسة املرافقة للقضية
والتباين الفاقع مع قضايا مماثلة (حسب
وص ــف املـفـكــر الـفــرنـســي أالن غ ــاب ــون) ،من
املفيد بمكان ولفهم أعمق ملا يحصل حاليًا،
اسـ ـتـ ـع ــراض ط ـب ـي ـعــة وح ـي ـث ـي ــات امل ــواج ـه ــة
ال ـق ــائ ـم ــة م ـن ــذ وقـ ــت ط ــوي ــل ب ــن امل ـن ـظــومــة
السياسية  -الثقافية  -اإلعالمية التي تضم
الـكـثـيــر م ــن الـشـخـصـيــات الـصـهـيــونـيــة من
ج ـهــة ،وال ـحــالــة الـفـكــريــة ال ـتــي يـمـثــل طــارق
رمضان أحد تجلياتها.
على مدى سنوات مضت ،حاول العديد من
مـفـكــريــن وسـيــاسـيــن وإعــام ـيــن صهاينة
عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه الـ ـتـ ـح ــدي ــد مـ ــواج ـ ـهـ ــة خ ـط ــاب
ط ـ ـ ــارق رم ـ ـضـ ــان إع ــامـ ـي ــا ،ذل ـ ــك مـ ــن خ ــال
وص ـف ــه ب ـن ـعــوت كــال ـغ ـمــوض واالزدواج ـ ـيـ ــة
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وال ـغ ــوغ ــائ ـي ــة وم ـ ـعـ ــاداة ال ـســام ـيــة وال ـع ـمــل
ع ـل ــى أس ـل ـم ــة ف ــرن ـس ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،عـ ـ ــدا عـ ّـن
الـتــذكـيــر ال ــدائ ــم بـكــونــه حـفـيــد حـســن الـبــنــا
وحصر
(مؤسس حركة اإلخــوان املسلمني)
ّ
شـخـصـيـتــه بـبـعــدهــا «اإلسـ ــامـ ــوي» املـنــفــر
تلقائيًا للمجتمعات الـغــربـيــة (تـســاعــدهــا
في ذلك موجة اإلسالموفوبيا التي تجتاح
أوروبا والعالم منذ سنوات) ترمي لتشويه
صــورتــه وامل ـ ّـس بمصداقيته الـفـكــريــة لــدى
ج ـم ـه ــوره ،سـعـيــا إلب ـع ــاد ه ــذا األخ ـي ــر عنه
وخلق الشكوك في أذهان املتأثرين بأفكاره
تنتهي بإقصائه ونبذه نهائيًا .فلماذا هذا
االستهداف؟
إن الـتـهــديــد الـ ــذي تـشـكـلــه ال ـحــالــة الـفـكــريــة
الـتــي ّ
يعبر عنها رمـضــان بالنسبة للوبي
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي بـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ــاص،
وللحركة العنصرية الفرنسية بشكل عام،
يتمثل في املساحة التي يشغلها هذا الرجل
لدى مسلمي فرنسا وقدرته على استقطاب
جمهور كبير والتأثير فيه ال سيما في ما
يتعلق بـعــدد مــن الـقـضــايــا أهـمـهــا املــواقــف
الــداعـمــة للقضية الفلسطينية واملناهضة
«إلســرائـيــل» وممارساتها اإلجــرامـيــة على
الشعب الفلسطيني .ثانيًا ،في القدرة على
خلق حالة جماهيرية بــن مسلمي فرنسا
تـفـكــر خـ ــارج األطـ ــر ال ـتــي تــرسـمـهــا النخبة
الحاكمة والتي تروج لها املاكينة اإلعالمية
في كل ما يتعلق بحقوق املواطنني والعدالة
االجـتـمــاعـيــة واملـ ـس ــاواة ،األم ــر ال ــذي يمكن
أن يؤسس لطبقة اجتماعية من املواطنني
امل ـس ـل ـمــن م ـسـ ّـي ـســة وواعـ ـي ــة ب ـح ـقــوق ـهــا ،ال
سـيـمــا أن ال ـك ـث ـيــر م ــن ك ـت ــاب ــات وخ ـطــابــات
طـ ــارق رم ـض ــان ش ــدي ــدة الـنـقــد لـلـسـيــاســات
االقتصادية واالجتماعية للدولة الفرنسية
تـ ـج ــاه م ــواط ـن ـي ـه ــا امل ـس ـل ـم ــن و/أو ذوي
األص ـ ـ ــول األف ــريـ ـقـ ـي ــة .ث ــال ـث ــا ،ف ــي مــواج ـهــة
الخطاب املناهض لإلسالم :فغالبًا ما يجد
الجمهور الفرنسي املسلم والـعــربــي نفسه
مـغـبــونــا ف ــي ال ـن ـقــاش ال ـع ــام ح ــول اإلس ــام
وقـضــايــاه إن كــان لجهة غـيــاب شخصيات
مسلمة و /أو عربية وازن ــة فكريًا وثقافيًا
في املشهد اإلعالمي الفرنسي أو من حيث
إبراز هذا اإلعالم لشخصيات ّ
تقدم على أنها
تمثل مواطني فرنسا املسلمني لكنها ركيكة
وهــزي ـلــة فـكــريــا (وم ـن ـهــا م ــن ال يـتـقــن اللغة
الفرنسية جيدًا) غالبًا ما تتهاوى في أول
مواجهة كالمية أو نقاش مع الشخصيات
ذات التوجهات الصهيونية.
ط ـ ـ ــارق رم ـ ـضـ ــان مـ ــن بـ ــن ق ــائ ــل ي ـت ـق ـنــون
تـ ـف ــاصـ ـي ــل املـ ــواج ـ ـهـ ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ال ـف ـك ــري
ويتمتعون بالقدرة اللغوية العالية والقدرة

عـلــى ال ــرد بالشكل املـنــاســب عـلــى الخطاب
ّ
بالتطرف
اإلعــامــي ال ــذي يصف املسلمني
ّ
والتخلف وعدم إرادة االندماج في املجتمع
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،أو فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية التي تشكل مــوضــوع تجاذب
حـــ ّ
ـاد ودائـ ـ ـ ــم فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،حـ ـي ــث ،وب ـش ـكــل
مـنـهـجــي وت ـل ـقــائــي ،يـتــم إبـ ــراز «إســرائ ـيــل»
كمعتد.
كضحية ،والفلسطيني أو العربي
ٍ
ازدادت ح ـ ـ ـ ــدة املـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة م ـ ـ ــع رم ـ ـضـ ــان
وانعكست في تصريحات ومقاالت متكررة
لشخصيات صهيونية استعادت املفردات
ال ـق ــدي ـم ــة ال ـت ــي عـ ـ ــادة م ــا ت ـ ّ
ـوج ــه لــرم ـضــان
ك ـم ـعــاداة الـســامـيــة وال ـع ـمــل عـلــى «أسـلـمــة»
فرنسا وأوروبا ،...عندما بدأ طارق رمضان
حـ ـ ــوارات ف ـكــريــة م ــع مـفـكــريــن وصـحــافـيــن
فرنسيني كبار كعالم االجتماع إدغار موران
(الذي شاركه في كتابة كتاب يتناول قضايا
اجتماعية وسياسية) والكاتب أالن غريش،
وال ـص ـح ــاف ــي إدوي ب ـل ـي ـن ـيــل ،وأوروب ـ ـيـ ــن
كاملفكر البلجيكي ميشال كولون ،تشاركوا
م ـع ــه فـ ــي عـ ـ ـ ّـدة نـ ـ ـ ــدوات وحـ ـلـ ـق ــات ح ــواري ــة
تناولت قضايا وتحديات املرحلة .عندها
ب ـ ــدأت سـمـعــة ط ـ ــارق رمـ ـض ــان تـكـســر إط ــار
النمطية «اإلســامــويــة» الـتــي وضـعــه فيها
اإلعالم الفرنسي ،ال سيما عندما بدأ الرجل
بخطاب جيوسياسي يستنكر السياسات
الخارجية لفرنسا فــي مــا يتعلق بأفريقيا
وال ـب ــاد الـعــربـيــة ويـلـفــت انـتـبــاه الجمهور
ال ـف ــرن ـس ــي وخـ ــاصـ ــة امل ـس ـل ـم ــن وال ـج ــال ـي ــة
العربية إلى أن غالبية املناهضني لإلسالم
ولـلـعــرب هــم صـهــايـنــة مـتـشــابـكــو املـصــالــح
وذوو تــواصــل وتنسيق عامليني مــن خالل
دور النشر واملؤسسات الثقافية واإلعالمية
العاملية بل وبكثير من األحيان بإشراف من
جهاز االستخبارات الصهيوني «املوساد»
من خالل عمالئه كبرنار هنري ليفي (الذي
يـصـفــه ط ــارق رم ـضــان «بــالـعـمـيــل الثقافي
للموساد»).
ال شـ ـ ــك فـ ـ ــي أن أي خـ ـ ـط ـ ــاب م ـ ـمـ ــاثـ ــل ألي
شـخـصـيــة غ ـيــر ط ـ ــارق رمـ ـض ــان يـمـكـنــه أن
يخلق حالة وعــي لــدى املواطنني املسلمني
فــي املـجــال االجـتـمــاعــي والـسـيــاســي وحتى
الجيوسياسي ،لكن الفرق أن لطارق رمضان
تأثيرًا وكاريزما (حتى باعتراف مناهضيه)
عــدا عــن رصـيــده األكــاديـمــي ،يشكالن فارقًا
يمنحه أفـضـلـيــة ل ــدى الـجـمـهــور الفرنسي
املسلم و/أو الجالية العربية .مــن هنا فإن
أي متضرر من تأثير طــارق رمضان ووقع
خطابه على الجيل الشاب الفرنسي املسلم
قــد يسعى للحد مــن ه ــذا الـتــأثـيــر والــوعــي
الذي يتبع ذلك.

أهم الشخصيات الفرنسية ذات
التوجهات الصهيونية
ج ــان ــب ال ـت ـي ــار ال ـع ـن ـص ــري ال ـفــرن ـســي
إل ـ ــى ّ
واملتمثل بحزب الجبهة الوطنية (لو فرون
ن ــاس ـي ــون ــال) ،فـ ــإن األغ ـل ـب ـيــة ال ـســاح ـقــة من
املـنــاهـضــن لـلـحــالــة الـفـكــريــة ال ـتــي يمثلها
طارق رمضان هي كما ذكرنا آنفًا شخصيات
محسوبة على الدوائر الصهيونية وتدين
ب ــال ــوالء لـلـكـيــان الـصـهـيــونــي .يـتـجـلــى ذلــك
األمـ ـ ـ ــر ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ـ ــرة يـ ـش ــن ف ـي ـه ــا ال ـج ـي ــش
الصهيوني حربًا على الشعب الفلسطيني
أو اللبناني أو حني تستعر املواجهات في
األراضــي الفلسطينية املحتلة بوجه جيش
االحـ ـت ــال ال ـص ـه ـيــونــي .ك ــذل ــك ف ــي ك ــل مــرة
يحتدم النقاش في الــداخــل الفرنسي حول
ّ
أمور تتعلق باملسلمني وحريتهم بممارسة
مـعـتـقــداتـهــم ال سـيـمــا قـضـيــة ح ـجــاب امل ــرأة
امل ـس ـل ـم ــة ،ح ـي ــث ُي ـط ـل ــق ال ـن ـف ـي ــر اإلع ــام ــي
ويتزاحم هــؤالء على املنابر لتبرير جرائم
ال ـج ـي ــش ال ـص ـه ـيــونــي أو وصـ ــم املـسـلـمــن
واإلس ــام كمعضلة العصر التي يواجهها
املـجـتـمــع ال ـفــرن ـســي (ك ـمــا ل ــو أن املــواط ـنــن
املسلمني أو مــن أص ــول عــربـيــة أو أفريقية
ليسوا جزءًا من هذا املجتمع).
مـ ــن أه ـ ــم ه ـ ــؤالء بـ ــرنـ ــار هـ ـن ــري ل ـي ـف ــي ،أالن
فـيـنـكـلـكــروت ،إيــريــك زمـ ــور ،مــانــويــل فــالــس،
فريديريك هازيزا ،باسكال بروكنر ،ألكسندر
أدلير ،ميشال كوتا ،فرانز أوليفييه جيزبير،
ف ـي ـل ـيــب ف ـ ـ ــال ،ف ــري ــدي ــري ــك أن ـ ـسـ ــل ،ك ــارول ــن
ف ــوري ـس ــت ،جـ ــان ب ـي ـيــر أل ـك ــاب ــاش وغ ـيــرهــم.
ّ
أغ ـل ـب ـي ـت ـهــم ك ــت ــاب و/أو ص ـح ــاف ـي ـّـون و/أو
أصحاب شركات إنتاج إعالمي يمثلون خط
ال ــدف ــاع األول لــأيــديــولــوجـيــة الصهيونية.
الـشـبـكــة الـعـنـكـبــوتـيــة تـتـيــح ال ــول ــوج ملعظم
كتاباتهم وإنتاجاتهم الفكرية ومواقفهم من
واملسلمني.
حــروب «إسرائيل» ومــن اإلســام
ّ
ك ـمــا يـمـكــن الـتـحـقــق م ــن ال ـع ــداء الـ ــذي يـكــنــه
ه ــؤالء لـطــارق رمـضــان ومــا يمثله مــن حالة
ّ
لتتبي العالقة العضوية بني العداء
فكريةّ ،
ال ـ ــذي ي ـك ــن ــه ه ـ ــؤالء ل ــرمـ ـض ــان وان ـت ـمــائ ـهــم
للصهيونية.
وفي ما يتعلق بالقضية املرفوعة ضد طارق
رم ـضــان ،فـبــالـتــوازي مــع الهجمة اإلعالمية
املـنـ ّتـشـيــة ،نـجــد أن األغـلـبـيــة الـســاحـقــة ممن
تجند للدفاع اإلعالمي عن الفتاتني األوليني
ّ
املدعيتني على رمـضــان ،وذل ــك قبل أن تبدأ
الـتـحـقـيـقــات وق ـب ــل أن ي ـص ــدر أي ح ـكــم (لــم
يصدر بعد) ،هم من خلفية صهيونية .على
سبيل املثال ال الحصر:
نجد مانويل فالس ،رئيس الــوزراء السابق،

امل ـعــروف بــوالئــه املـعـلــن «إلســرائ ـيــل» والــذي
ال يجد حرجًا كسياسي فرنسي بالتصريح
علنًا أنــه «مرتبط أبديًا بالجالية اليهودية
وبــإســرائـيــل» (يمكن مـشــاهــدة املقابلة على
اإلنترنت) والذي على مدى السنوات املاضية
م ــا ب ـ ــرح ي ـج ـهــد ل ـت ـح ـط ـيــم س ـم ـعــة رم ـض ــان
ويتهمه بـمـعــاداة السامية (دون تقديم أي
إثـبــات أو إدان ــة قضائية لــرمـضــان بمعاداة
ّ
بمجرد انطالق قضية تهمة
السامية) والذي
االغتصاب التي طالت هذا األخير أخذ موقفًا
مؤيدًا للفتاتني اللتني رفعتا الــدعــوى ،دون
حتى انـتـظــار نتائج التحقيقات القضائية
أو حـتــى إص ـ ــدار ح ـكــم ،وأخـ ــذ ي ـ ـ ّ
ـروج إلدان ــة
رمضان .هو ذاته مانويل فالس الذي انبرى
ل ـلــدفــاع ع ــن دومـيـنـيــك س ـت ــروس خ ــان سنة
( 2011فـ ــي ق ـض ـيــة اغ ـت ـص ــاب عــام ـلــة فـنــدق
السوفيتل فــي ن ـيــويــورك) وع ــن حـقــه بمبدأ
الـ ـب ــراءة إل ــى أن تـثـبــت الـتـهـمــة ع ـل ـيــه .وهــو
أيضًا الذي وصف وقتها الخطاب اإلعالمي
بــالـهــراء والــامـســؤول ملـجـ ّـرد تـنــاول وسائل
اإلعالم الفرنسية تفاصيل كان يبثها اإلعالم
األميركي عن القضية في ذلك الحني.
نـجــد أي ـضــا الـكــاتـبــة والـصـحــافـيــة كــارولــن
فورست املقربة من الصهيوني برنار هنري
ليفي والتي انبرت منذ بداية هــذه القضية
للترويج إعــامـيــا لــروايــات الفتاتني اللتني
رفـعـتــا الــدعــوى ووصـفـهـمــا كضحايا يجب
التعاطف معهما (بالرغم من أن القضاء لم
يثبت أو ّينفي أيــا من هــذه الــروايــات) .وهي
الـتــي تسخر عملها ومــداخــاتـهــا اإلعالمية
م ـنــذ زم ــن ملـهــاجـمــة طـ ــارق رمـ ـض ــان ،وال ـتــي
تلقى كتبها ترحيبًا وترويجًا هائلني لدى
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة وف ـ ــي وس ــائ ــل
اإلعالم الفرنسية ال سيما عند نشرها كتابًا
عن طارق رمضان («أخ طارق») حيث زعمت
ّ
يتضمن دالئــل على ازدواجـيــة وغموض
أنه
طــارق رمضان .الكتاب القى دعمًا كبيرًا في
اإلعالم الفرنسي وباألخص من برنار هنري
ليفي الذي ّ
روج له في مقابالت وافتتاحيات
ّ
ع ـ ّـدة .بـيــد أن ــه ت ـعــرض الن ـت ـقــادات الذع ــة من
خارج دائرة ّ
املروجني الصهاينة املعتمدين،
ّ
يتضمنه الكتاب من افتراضات ومقاربات
ملا
غير موضوعية.
ك ــذل ــك ن ـج ــد املـ ــدعـ ــو ج ـ ــان كـ ـل ــود ال ـف ــاس ــي،
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي حـ ـ ــامـ ـ ــل ل ـل ـج ـن ـس ـي ــة
«اإلســرائـيـلـيــة» وال ــذي مـنــذ بــدايــة القضية
كتب عـ ّـدة مقاالت مناهضة لطارق رمضان
فـ ــي م ـج ـلــة األكـ ـسـ ـب ــرس ال ـف ــرن ـس ـي ــة ون ـشــر
نــداءات (على اإلنترنت) للبحث عن فتيات
ّ
قــد تكن «ضحايا لـطــارق رمـضــان» (حسب
قــولــه) وهــو مقرب مــن مانويل فالس حيث
ي ــراف ـق ــه ف ــي زي ـ ـ ــارات ل ـل ـك ـيــان ال ـص ـه ـيــونــي.
والـجــديــر بــالــذكــر أن مجلة األكـسـبــرس هي
واح ـ ــدة م ــن أك ـبــر امل ـج ــات الـفــرنـسـيــة الـتــي
يملكها الفرنسي باتريك دراه ــي (الحامل

للجنسية «اإلسرائيلية») الذي يتربع على
عرش إمبراطورية إعالمية من بينها القناة
التلفزيونية «اإلسرائيلية» إي ،24وجريدة
ليبراسيون الفرنسية ورادي ــو «أر إم سي»
وت ـل ـف ــزي ــون «بـ ــي أف أم ت ــي فـ ــي» وغ ـيــرهــا
ّ
ال س ـعــة ل ــذك ــره ــا ج ـم ـي ـع ــا ...كــل ـهــا وســائــل
إعــامـيــة تـنـتــج وتـ ـ ّ
ـروج لـخـطــاب متجانس
مــع مصلحة الـكـيــان الصهيوني ،وللكثير
ّ
م ــن االس ــام ــوف ــوب ـي ــا امل ـغ ــل ـف ــة ف ــي ال ــدا ّخ ــل
الفرنسي .هي ذاتها هــذه الوسائل مجندة
مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات مل ـن ــاه ـض ــة طـ ـ ـ ــارق رمـ ـض ــان
وخ ـط ــاب ــه .لـلـتـحـقــق م ــن ذلـ ــك يـمـكــن إجـ ــراء
بحث بسيط على الشبكة العنكبوتية من
خالل إدخــال اسم أي من هذه الوسائل إلى
جانب كلمة «إسرائيل» أو كلمة «فلسطني/
فلسطيني» أو كلمة «إس ــام /مسلمني» أو
كلمة «حجاب» أو اسم «طارق رمضان».

الزوايا الرمادية في الملف القضائي
في ما يتعلق بامللف القضائي البحت ،نجد
ًَ
أن ع ــددا مــن الــوقــائــع يثير الـتـســاؤالت حول
تـعــاطــي ال ـق ـضــاء م ــع قـضـيــة ط ــارق رم ـضــان،
ُ
ب ـع ـض ـه ــا ت ـ ــرج ـ ــم ت ـ ـس ـ ــاؤالت ل ـ ــدى م ـحــامــن
فرنسيني كـبــار وش ـكــوك لــدى فـئــة كـبـيــرة من
ال ـج ـم ـهــور ال س ـي ـمــا ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ال ـتــي ب ــدأت ت ـت ـســاءل ع ــن نــزاهــة
القضاء الفرنسي:
ـ ـ ـ ـ أولـ ـ ــى ت ـل ــك ال ــوق ــائ ــع ،ك ـم ــا ن ـش ــرت ج ــري ــدة
«ل ــوب ــاري ــزي ــان» الـفــرنـسـيــة ف ــي ال ـخــامــس من
ش ـبــاط امل ــاض ــي ،تـتـمـحــور ح ــول اخ ـت ـفــاء ،من
ّ
ثم إهمال ،دليل (مستند سفر) بعد أن سلمه
محامو الدفاع للقضاء يدحض روايــة إحدى
املــدعـيــات ويضعها محل شــك بــل ويمكن أن
يثبت عــدم تــواجــد ط ــارق رمـضــان فــي مدينة
لـيــون الـفــرنـسـيــة فــي الــوقــت ال ــذي ّادعـ ــت فيه
امل ـ ّـدع ـي ــة ذات االسـ ــم امل ـس ـت ـعــار «كــريـسـتـيــل»
ح ـص ــول ف ـعــل االغـ ـتـ ـص ــاب ،م ــا م ــن ش ــأن ــه أن
يؤدي إلسقاط هذه الرواية قضائيًا.
ـ ـ ـ ـ لـ ـق ــاء ح ـص ــل ع ـ ــام ( 2009أي ق ـب ــل ثـمــانــي
س ـن ــوات م ــن رف ــع أول دعـ ــوى قـضــائـيــة على
طارق رمضان) كما أتى في مقال نشره موقع
جريدة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية
في السادس من شباط املاضي ،جمع املسماة
«كــريـسـتـيــل» وك ــارول ــن فــوريـســت (أل ــد أعــداء
ط ـ ــارق رمـ ـض ــان) وال ـق ــاض ــي م ـي ـشــال دي ـبــاك
الذي يقول إنه أخذ علمًا من «كريستيل» منذ
عام  2009بما تزعم أنه فعل اغتصاب ،ولكن
ّ
القاضي لم يبلغ القضاء فــور معرفته بفعل
االغتصاب املزعوم كما يتوجب عليه بحسب
القانون كونه موظف دولــة (حتى لو لم يكن
متأكدًا مــن حـصــول فعل االغـتـصــاب) .ديباك
هــو اآلن واح ــد مــن الـقـضــاة الـثــاثــة املشرفني
على القضية حاليًا.
ـ ـ ـ نـشــر مـعـلــومــات قــدمـهــا اإلع ــام الفرنسي
عـلــى أن ـهــا تـفــاصـيــل مــن داخ ــل التحقيقات

من ّالتبسيط
المخل مقاربة
قضية رمضان
من الزاوية
القضائية البحت
حاول العديد
من مفكرين
وسياسيين
صهاينة
مواجهة خطاب
رمضان إعالميًا

القضائية وأخــذ يتداولها كحقائق دامغة
تدين طارق رمضان وتعزز رواية ّ
املدعيتني
(وذل ــك قـبــل ص ــدور أي ح ـكــم) ،مــا دف ــع أحــد
م ـح ــام ــي رم ـ ـضـ ــان ،إي ـم ــان ــوي ــل مــارس ـي ـنــي،
ّ
للتقدم بطلب من املدعي العام في باريس
ب ـن ـشــر ب ـي ــان «ل ـت ـص ـح ـيــح امل ـع ـل ــوم ــات غير
ال ـص ـح ـي ـحــة وغ ـي ــر ال ــدق ـي ـق ــة ال ـت ــي نـقـلـتـهــا
ال ـص ـحــافــة» وأن ي ــوق ــف «ح ـم ـلــة الـتـضـلـيــل
ألنها ال تتوافق مع احترام افتراض البراءة
وال ـ ـتـ ــوازن ال ـ ـضـ ــروري ل ـح ـقــوق األط ـ ـ ــراف».
حسب ما صرح به املحامي في مقابلة هي
األولى من نوعها في الخامس عشر من هذا
الشهر على قناة «فرانس  »5التلفزيونية.
ـ ـ ـ ـ م ـنــع ال ـس ـل ـطــات ال ـق ـضــائ ـيــة رمـ ـض ــان عن
العالج الطبي ألمراضه املزمنة ،وعدم األخذ
باإلفادات الطبية وتلك الصادرة عن طبيب
السجن حيث يتواجد رمضان قيد الحجز
والـ ـت ــي ت ـف ـيــد ب ـع ــدم ق ــدرت ــه ال ـص ـح ـ ُيــة على
البقاء فــي الحجز املــؤقــت (مــع أنــه نقل إلى
طوارئ املستشفى أكثر من ّ
مرة خالل الشهر
املـ ــاضـ ــي) ،ب ــاإلض ــاف ــة مل ـن ـعــه ع ــن ال ــزي ــارات
العائلية أو التواصل مع عائلته ،ذلــك دون
تـقــديــم أي ش ــرح أو مـبــرر قــانــونــي مــن قبل
السلطات القضائية.
كلها إجراءات غير اعتيادية بل واستثنائية
ف ــي قـضـيــة تـتـعـلــق بـتـهـمــة اغ ـت ـصــاب وذل ــك
باعتراف الكثير من املحامني واألخصائيني
الفرنسيني في مجال القضاء ،لدرجة طلب
أحـ ــد امل ـح ــام ــن ال ـفــرن ـس ـيــن ال ـك ـب ــار إيــريــك
دوب ـ ـ ــون م ــوري ـت ــي ع ـل ــى إذاع ـ ـ ــة «أوروب»1
ال ـف ــرن ـس ـي ــة فـ ــي الـ ـت ــاس ــع مـ ــن هـ ـ ــذا ال ـش ـهــر
«بـ ـض ــرورة إصـ ــدار ق ــان ــون جــديــد يـحــد من
انـ ـ ـح ـ ــراف وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي ت ـح ـ ّـول ــت
ملـحـكـمــة ع ـلــى ال ـ ـهـ ــواء» .ح ـتــى أن امل ـحــامــي
ريجيس دو كاستلنو (وهو من املناهضني
لطارق رمضان) ّ
عبر في مقال له على موقع
«فو دو دروا» املختص باملسائل القضائية،
ع ـ ــن ذه ـ ــول ـ ــه أمـ ـ ـ ــام م ـ ــا وص ـ ـفـ ــه «ب ــاملـ ـه ــزل ــة
الـقـضــائـيــة ح ـيــث أن ك ــل الـتـحـقـيـقــات الـتــي
ّأدت إلى توقيف وحجز طارق رمضان إنما
أجريت بشكل كامل وحصري ضده» .بينما
ُي ـل ــزم ال ـقــانــون ال ـقــاضــي واملـحـقـقــن بجمع
ّ
ّ
ليس فقط الدالئل /األدلة التي تدين املتهم
بل أيضًا تلك التي ّ
تبرئه.
أم ـ ــا م ــن ال ـن ــاح ـي ــة اإلع ــامـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة،
ف ــإن أغـلـبـيــة امل ـنــاه ـضــن لــرم ـضــان ووســائــل
اإلعــام هم في ما يمكن وصفه بحالة نشوة
حيث كل التعاطي اإلعالمي الفرنسي يصب
باتجاه واحــد :إدانــة طــارق رمضان .ولخدمة
ه ــذا ال ـغــرض يـثــابــر ه ــؤالء عـلــى ال ــدف ــاع عما
يصفونه بــ«ضـحــايــا ط ــارق رم ـضــان» وعلى
ّ
الترويج لرواياتهن كوقائع دامغة بالرغم من
عدم صدور أي حكم قضائي أو إدانة لرمضان
تثبت صـحــة ال ــرواي ــات املـ ـ ّ
ـروج لـهــا أو تثبت
التهمة عـلــى هــذا األخ ـيــر .بــل إن هــذا اإلعــام
وكل النخبة املتزاحمة على أبوابه ال تتحلى

بأدنى درجات املوضوعية املهنية أو الحيطة
عـنــد تـنــاولـهــا للقضية ،كـمـبــدأ بـ ــراءة املـتـ َـهــم
حتى إثبات التهمة عليه ،بينما نراها تتبنى
أق ـص ــى درج ـ ــات الـ ـح ــذر وال ـت ــذك ـي ــر ب ـم ـبــادئ
املــوضــوع ـيــة امل ـه ـن ـيــة ع ـنــد ت ـنــاول ـهــا قـضــايــا
مماثلة كقضية دومينيك ستروس خان الذي
واجــه تهمة اغتصاب سنة  2011والــذي القى
وق ـت ـهــا تـعــاطـفــا ودع ـم ــا هــائ ـلــن ف ــي اإلع ــام
واألوسـ ــاط السياسية والثقافية الفرنسية،
أو كقضية الوزيرين الحاليني نيكوال هولو
ّ
وجيرالد دارمانان املتهمني بقضايا اغتصاب
ح ـيــث ك ــان ــت الـتـغـطـيــة اإلع ــام ـي ــة مـتـعــاطـفــة
ج ـ ـدًا م ـع ـه ـمــا وح ـي ــث ُسـ ـخ ــرت ل ـه ـمــا امل ـنــابــر
اإلعالمية (على عكس رمضان قبل توقيفه)
لـشــرح مــواقـفـهـمــا بــل وإدانـ ــة األصـ ــوات التي
ت ـج ــرأت عـلــى الـتـعــاطــف -ول ــو بــالـهـمــس -مع
الفتاتني علمًا بأن إحدى املدعيات هي حفيدة
الرئيس الفرنسي الراحل فرانسو ميتران ،أما
الــوزيــران فقد تلقيا دعــم رئيس الجمهورية
ورئ ـيــس ال ـ ــوزراء حـتــى قـبــل أن يـبــت الـقـضــاء
بالدعاوى ّ
املقد َمة ضدهما! إلــى أن تم إقفال
امللفني قضائيًا وإعالميًا بعد بضعة أيام من
رفع الدعاوى دون تبعات أخرى!

خاتمة
بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عـ ـم ــا سـ ـ ـي ـ ــؤول إل ـ ـيـ ــه امل ـل ــف
القضائي ،في حال أدين طارق رمضان أم لم
ُيـ َـدن ،فذلك ال ّ
يغير شيئًا من طبيعة الواقع
القائم منذ سنوات .واقع ال يتعلق بالتهمة
ّ
املوجهة لهذا الرجل بقدر ما يتعلق بمناخ
تصادمي يخص شريحة واسعة من مسلمي
ّ
فرنسا ومــا يواجهونه من عنصرية مغلفة
وإسالموفوبيا تـ ّـر ّوج لها منظومة اللوبي
الصهيوني فــي شقيه الثقافي والسياسي
ومــاك ـي ـن ـتــه اإلع ــامـ ـي ــة .واق ـ ــع تــرف ـضــه هــذه
الشريحة وينازله طارق رمضان.
م ــن ه ـن ــا ،ل ـنــا أن ن ـت ـس ــاء ل إن ك ــان محض
ص ــدف ــة ت ــزام ــن ق ـض ـيــة ط ـ ــارق رمـ ـض ــان مــع
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ـ ــذي أطـ ـلـ ـق ــه رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـف ــرنـ ـس ــي إدوار ف ـي ـل ـي ــب وال ـ ـ ـ ــذي ي ــرم ــي
لتثبيت إجـ ــراء ات «اسـتـبــاق والـتـعــامــل مع
ّ
تتضمنها آليات مراقبة يوميات
التطرف»
ّ
ّ
وت ـصـ ّـرفــات «األف ـ ــراد امل ـعــرضــن لـلـتـطــرف»
(امل ـق ـص ــود ضـمـنــا امل ـس ـل ـمــن) ف ــي املـ ــدارس
والـجــامـعــات كما فــي ضــواحــي امل ــدن ،حيث
يلحظ التركيز الكلي في هذا املشروع على
الـجــانــب األمـنــي والـقـمـعــي الـبـحــت لظاهرة
الـ ـتـ ـط ـ ّـرف ،دون ال ـت ـط ـ ّـرق لـكـيـفـيــة مـعــالـجــة
الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
الرديئة التي يعاني منها املسلمون وذوو
األصـ ــول األفــريـقـيــة وال ـتــي ع ــادة مــا تشكل
بيئة مــؤاتـيــة تــرفــع مــن احتمالية االنـعــزال
ّ
التطرف .جوانب ،لطاملا طالب طارق
و/أو
رم ـض ــان ال ـح ـكــومــات الـفــرنـسـيــة املـتـعــاقـبــة
بضرورة معالجتها كأولوية.
* باحث لبناني فرنسي

 6أيار يوم الركلة العالمي
أياد المقداد *
ما هو الشيء الذي يدفع هذا الجمهور البائس إلى
التجربة ذاتها وهو يتوقع أن تأتي بنتائج
تكرار
ّ
مختلفة؟ لعله ،هذا الجمهور ،لم يقرأ آلينشتاين
ً
ّأن فعال كهذا هو محض غباء .وحدها العصبيات
املــذهـبـيــة ونـشـيــد ال ـخــوف عـلــى الـ ــذات مــن اآلخــر
كفيلة بــردع فلول القطعان املـتـمــردة عــن خوض
تـجــربــة مختلفة ،فـهــي بـبـســاطــة ت ـخــاف .لـكــن لو
ّ
ّ
فكر الجمهور الحزين الــذي يجتر أيامه في هذا
املكان التعيس من األرض ،ملــاذا عليه أن يخاف؟
وهل التغيير يمكن أن يحمل أيامًا أسوأ ّ
مما هو
فيه؟ يتربع لبنان على عرش مرض ّ السرطان في
محيطه ويتسلق بسرعة عجيبة سلم هذا املرض
ف ــي املـ ـع ــدالت ال ـعــامل ـيــة ،بـيـنـمــا ت ـت ـجــاوز م ـعــدالت
ت ـل ـ ّـوث ال ـه ــواء ثــاثــة أض ـع ــاف ال ـح ـ ّـد امل ـس ـمــوح به
عامليًا .لقد اعتاد الجمهور أن يتصالح مع املزبلة،
صــارت شيئًا من عيشه اليومي تمامًا كفنجان
ق ـه ــوة ،تـصــاحـبــه ع ـلــى امـ ـت ــداد ال ـخــط الـســاحـلــي
حتى صار غاز امليثان شيئًا من دورتــه الدموية

ّ
ومكونًا أساسيًا من تالفيف دماغه حتى وصل
حـ ّـد اإلدمـ ــان .ال شــيء هنا بقي صالحًا للحياة
ال ـب ـشــريــة ،األس ـم ــدة ال ــزراع ـي ــة امل ـجــرمــة املـحـ ّـرمــة
التي ّلوثت التربة والخضر القاتلة التي تجاوزت
ف ـي ـهــا مـ ـع ــدالت ال ـن ـي ـتــروجــن عـ ـش ــرات أض ـعــاف
ّ
الحد املسموح ومياه األنـهــار املسمومة بالزئبق
والـسـلـمــونـيــا وع ـب ــوات امل ــاء الـبــاسـتـيـكـيــة الـتــي
تطحن الكلى البشرية وتـسـ ّـد منافذها واللحوم
املجهولة املصدر ودجــاج اإلستروجني واألعالف
ّ
القاتلة .إنه جنون البشر وهو يزداد وضوحًا كل
التفنن
يــوم فــي ارت ـفــاع مـعــدالت الجريمة وط ــرق
ّ
فــي التنفيذ والتخطيط وتفشي امل ـخــدرات وكــل
أنواع الحبوب املهلوسة وانهيار القيم االجتماعية
واألخالقية من سوء معاملة األطفال إلى ارتفاع
جنوني في بورصة الطالق .حرفيًا ،هناك جرائم
حــرب تتعدى نتائجها أي حــرب عسكرية شنت
على لبنان أو قد تشن .ال غرابة في هذه الهلوسة
الـجـمــاعـيــة عـلــى أع ـتــاب مــا يـسـمــى بــاالنـتـخــابــات
النيابية حني نشهد على تدافع القطعان البشرية
اليائسة لنجدة جــاديـهــا وإع ــادة تسميتهم من

جديد وتنصيبهم ملوكًا مرة أخــرى فوق حطام
هذه املقبرة املسماة زورًا وطنًا .قد نتفهم وقاحة
الطبقة السياسية بكل تالوينها املذهبية في الدفاع
عن مصالحها ومصالح املعتاشني على فتاتها
ل ـكــن م ــا ه ــو ل ـيــس مـفـهــومــا ك ـيــف لـبـشــر تشهد
عـلــى ح ـفــاري قـبــور أطـفــالـهــا أن ت ـعــاود تصديق
وعــود الكذابني وأن تـ ّ
ـزج بأسمائهم في صناديق
اقتراع ،وهي في الحقيقة ليست صناديق اقتراع
بل نعوش لجيل جديد قادم على االحتضار على
ّ
أسرة مستشفيات ليس من السهل باملطلق عبور
أبــوابـهــا إال ب ــإرادة املشرفني على القطعان ،وهم
سادة هذا الجحيم األرضي .ليس من الصعب أن
يقول امليت ال ،فلن يستطيع أحــد في هــذا العالم
ً
أن ّ يجازيه بأكثر من املــوت ،وهو أصــا ميتّ .إن
أقــل مــا يمكن فعله هــو أن نـ ّ
ـوجــه صفعة ،صفعة
قوية وبذيئة تشبه مجموع املــزابــل التي صــارت
هي خريطة الوطن ،على أن تكون مفعمة بروائح
مجاري الصرف الصحي التي كانت يومًا أنهارًا.
مـنــذ زم ــن طــويــل غ ــادرن ــا مـكــانـ ّتـنــا كـشـعــب .لقد
ّ
ّ
متسولني
سلبوا منا كرامتنا منذ أن تحولنا إلى

على أبواب الزعامات الوضيعة واملؤسسات الواهية
والــدوائــر التي تعتاش على الــرشــوة واإلذالل .إن
شعبًا ّ
يصوت لجالديه يستحق املعاناة ويستحق
هذه النهايات .يحتاج األمر لجرأة ،جرأة تتخطى
املــوروث املغروس في الثقافة الجماعية لكائنات
اعتادت أن ترى في ذواتها قطعانًا ما دامــت هي
وري ـثــة إيــديــولــوجـيــات لــم تـعـتــرف يــومــا بمفهوم
املــواطـنــة ،بــل تــرى فــي الـجـمــوع وق ــودًا لطموحات
ليس الكائن البشري في أولوياتها قيمة ،لذا فلن
يعنيها حاله ،كيف يعيش أو كيف يموت .أن تصل
األمور إلى اتهامك بالخيانة ألنك ترفض أن يدخل
العنابر الفاسدة
القمح املسموم بالفطريات ّفــي ّ
ّ
إلى فم أطفالك ،فهذا يعني أن التخلف الفكري قد
ّ
وصل إلى مراحل ال تمكن مواجهتها إال بمواقف
راديكالية تعيد لإلنسان كرامته السليبة .في 6
أيــار فرصة وهي فرصة يجب اغتنامها لتوجيه
ركلة أسطورية ملن لم يعترف يومًا بنا كبشر ّ
وأن
ّ
لنا الحق في العيش كبشر ،أقله كما أولئك على
الضفة األخرى للمتوسط.
* كاتب لبناني
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العالم

العالم

سوريا

العراق

«ميثاق الشرف» األممي:
اتفاق ملغوم لتقويض «الحشد»؟

دوما أقرب إلى الحسم
العسكري
تزداد احتماالت التوجه ّلحسم
وضع مدينة دوما المعلق ،رهنًا
ّ
بتعثر مسار التفاوض حتى مساء أمس،
من طريق الخيار العسكري ،خاصة
أن «جيش اإلسالم» ّ
يصر على رفض
مغادرة المدينة
فرضت طبيعة العالقة السيئة بني
«ج ـيــش اإلسـ ــام» وبــاقــي الفصائل
املـسـلـحــة صــاحـبــة الـنـفــوذ فــي إدلــب
ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،تـ ـعـ ـقـ ـي ــدات ف ـ ــي وج ــه
قـ ـب ــول ال ـف ـص ـيــل ل ـت ـســويــة تـتـضـمــن
خروج مقاتليه من مدينة دوما .ولم
يكتب ملـســار الـتـفــاوض الــذي أطلقه
الجانب الروسي ،النجاح ،برغم أنه
ب ــدأ ف ــي وق ــت ســابــق ع ــن مـحــادثــات
ً
حــرس ـتــا وع ــرب ــن ،وت ـض ـمــن دخ ــوال
للمساعدات األممية وإجــاء حاالت
صـحـيــة ط ــارئ ــة ،إل ــى جــانــب خ ــروج
آالف املدنيني عبر مخيم الوافدين.
وحتى مساء أمــس ،كانت املعطيات
تشير إلــى أن الجيش السوري ُي ّ
عد
ّ
لحسم ملف الجيب األخـيــر املسلح
الغوطة الشرقية ،بعمل عسكري،
في
ّ
بـعــد تـعــثــر م ـســار ال ـت ـف ــاوض .وك ــان
يـنـتـظــر أن يـعـقــد ل ـقــاء ب ــن الـجــانــب
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ومـ ـمـ ـثـ ـل ــن عـ ـ ــن «جـ ـي ــش
اإلسـ ــام» أم ــس ،لـلـتــوصــل إل ــى قــرار
نهائي بشأن البنود الخالفية التي
جــرى التفاوض عليها خــال األيــام
الفائتة.
عـ ـ ــدد م ـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ف ـ ــي «ج ـي ــش
اإلس ـ ــام» أش ـ ــاروا إل ــى أن ـهــم قـ ّـدمــوا
لـلـطــرف ال ــروس ــي عــرضــا للتسوية،
يتضمن بـقــاء هــم فــي مــديـنــة دوم ــا،
م ــوضـ ـح ــن أن ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ــروسـ ــي
كـ ــان ق ــد خ ـ ّـي ــره ــم ب ــن ال ـت ـس ــوي ــة أو
مــوا ّجـهــة الـخـيــار الـعـسـكــري .ويــزيــد
تـ ـع ــن ــت الـ ـفـ ـصـ ـي ــل املـ ـسـ ـل ــح األخـ ـي ــر
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ف ــي ال ـغ ــوط ــة ،ورف ـض ــه ال ـخ ــروج من
املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول مــن
طـ ـ ـ ــاوالت ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض إلـ ـ ــى امل ـ ـيـ ــدان،
ل ـح ـســم امل ـل ــف خ ــال ف ـت ــرة ق ـص ـيــرة،
خــاصــة أن الجانب الحكومي أبــدى
رفـضــه لـخـيــاري بـقــاء املسلحني في
املــدي ـنــة أو خــروج ـهــم نـحــو ّاملنطقة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة .وان ـع ـك ــس ال ـت ـع ــث ــر فــي
سياق التفاوض على الوضع داخل
دومـ ـ ــا ،إذ أفـ ـ ــادت م ــواق ــع م ـعــارضــة
بـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج اح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاجـ ـ ــات ش ـع ـب ـي ــة
ت ـط ــال ــب «جـ ـي ــش اإلس ـ ـ ـ ـّـام» بـحـســم
م ـل ــف ال ـت ـس ــوي ــة وتـ ـج ــن ــب اح ـت ـم ــال
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة .الـ ـتـ ـح ــرك
الشعبي متوقع في دوما ،خاصة أن
ع ــددًا كبيرًا مــن املــدنـيــن راه ــن على
صفقة تبقيهم فــي مـنــازلـهــم ،وهــذا
مــا جعلهم يــرفـضــون ال ـخــروج عبر
مخيم الــوافــديــن إلــى مــراكــز اإلقــامــة
امل ــؤقـ ـت ــة .وف ـ ــي مـ ـح ــاول ــة لـتـخـفـيــف
زخـ ــم االح ـت ـج ــاج وت ــأثـ ـي ــره ،ن ـشــرت
الصفحات الرسمية للفصيل صورًا
لزيارة قائد «جيش اإلسالم» عصام
بــويـضــانــي ع ــددًا مــن أح ـيــاء املدينة
وســاكـنـيـهــا ،وذل ــك ل ـ «تــوضـيــح آخــر
املستجدات على الصعيد الداخلي».
وم ــن ش ــأن ت ـح ـ ّـول ك ـفــة املـ ـي ــزان إلــى
امل ـ ـ ـيـ ـ ــدان ،أن تـ ــدفـ ــع الـ ـع ــدي ــد مـن ـهــم
إلـ ــى م ـح ــاول ــة الـ ـخ ــروج م ــن املــدي ـنــة
أو ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ق ـ ــادة امل ـس ـل ـحــن،
وال سـ ـيـ ـم ــا أن أي عـ ـم ــل ع ـس ـك ــري
س ـي ـت ــراف ــق ب ـت ـص ـع ـيــد ف ــي الـ ـغ ــارات
ال ـجــويــة واالس ـت ـه ــداف ــات املــدفـعـيــة،
على غرار ما جرى في بلدات أخرى
من الغوطة .وساهمت سرعة دخول
حرستا وعربني ومحيطها في إطار
الـ ـتـ ـس ــوي ــات مـ ــن ض ـي ــق الـ ـخـ ـي ــارات
وال ـ ــوق ـ ــت لـ ـ ــدى «ج ـ ـيـ ــش اإلس ـ ـ ـ ــام»،
ال ـ ـ ــذي س ـب ــق أن ح ـ ـ ــاول مـ ــع «ف ـي ـلــق
الرحمن» و«أحرار الشام» ،بتسهيل
م ــن ج ـهــات إقـلـيـمـيــة ،ال ـت ــواص ــل مع
الــوفــود األع ـضــاء فــي مجلس األمــن
برسالة مشتركة ،لشرعنتهم كطرف

فــي الهدنة األممية املفترضة ،التي
لم تجد طريقًا إلى التطبيق.
الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــدات ف ـ ــي مـ ـل ــف دومـ ـ ـ ـ ــا ،لــم
تحضر في بلدات ببيال وبيت سحم
وجوارهما ،إذ يقود وفــد مكون من
وجهاء محليني ورجــال ديــن ،مسار
الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي،
للتوصل إلــى تسوية تتيح ترحيل
امل ـس ـل ـح ــن ال ــرافـ ـض ــن لـلـمـصــالـحــة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ـمـ ــال الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،وع ـ ـ ــودة
س ـي ـط ــرة ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى امل ـن ـط ـقــة.
الضغط الروسي ـ الحكومي إلنجاز
ال ـت ـس ــوي ــة هـ ـن ــاك ،ي ـن ـط ـلــق م ــن ق ــرب
ت ـح ــرك ع ـس ـكــري ض ــد «داع ـ ــش» فــي
ّ
حي القدم ومخيم اليرموك والحجر
األســود .وسيتيح حسم ملف ببيال
وبيت سحم ،حصار التنظيم ومنعه
م ــن ال ـت ـمــدد عـلــى ح ـســاب الـفـصــائــل
املسلحة شــرقــا ،نحو محيط طريق
املـطــار .وشهد محيط منطقة القدم
وصــول تـعــزيــزات عسكرية للجيش
الـ ـس ــوري ،ف ــي م ــا ب ــدا أن ــه تحضير
إلطـ ـ ـ ــاق ت ـ ـحـ ــرك عـ ـسـ ـك ــري ب ــات ـج ــاه
امل ــواق ــع ال ـتــي دخـلـهــا «داعـ ــش» قبل
مدة قصيرة .وفي موازاة التطورات
ف ــي م ـل ــف الـ ـتـ ـف ــاوض ،ن ـق ـلــت وك ــال ــة
«سانا» عن مصدر عسكري ،قوله إن
عدد املدنيني الخارجني من مناطق
الـغــوطــة عـبــر «امل ـمــرات اإلنـســانـيــة»،
وصــل إلــى أكثر من  128ألــف مدني.
وجـ ــاء ذل ــك ف ــي وق ــت تــواص ـلــت فيه
عملية إجالء املدنيني واملسلحني من
مدينة عربني إلى املنطقة الشمالية.
وشهد أمس ،تحضير  89حافلة تقل
ّ
 5290شخصًا بينهم  1374مسلحًا،
ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـن ـق ـل ـهــم إل ـ ــى إدل ـ ـ ــب ،فـ ّيـمــا
أعـلـنــت األم ــم املـتـحــدة أن ـهــا تحضر
إلدخـ ــال قــافـلــة م ـســاعــدات إنـســانـيــة
إلـ ــى مــدي ـنــة دوم ـ ــا «ف ـ ــور ال ـح ـصــول
على جميع املــوافـقــات والضمانات
ل ـل ــدخ ــول وال ـ ـ ـخـ ـ ــروج» ،م ـش ـي ــرة فــي
الــوقــت نفسه إل ــى أن الــوضــع هناك
«متغير».

شهدت بغداد التوقيع
على «ميثاق شرف» انتخابي
رعته األمم المتحدةُ ،ي ّ
عد
األول من نوعه في تاريخ
العمليات االنتخابية في
العراق .وعلى الرغم من
تحالف «الفتح» ،الذي
أن ّ
يمثل «الحشد الشعبي»،
َ
َحضر حفل التوقيع ،مبديًا
استعداده لاللتزام بما ّنص
الميثاق ،إال أن بعض
عليه
ّ
المصادر حذرت من «قطب
مخفية» في االتفاق،
تستهدف التضييق على
«الحشد» خالل االنتخابات،
وفي المرحلة التي
ستعقبها
بغداد ــ محمد شفيق

شهد محيط دوما تحضيرات من الجيش السوري
ألي عمل عسكري مرتقب (هيثم الموسوي)

يلتقي ستيفان
دي ميستورا وزير
الخارجية الروسي
في موسكو

الـ ـتـ ـط ــورات األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي تـنـتـظــر
الحسم خــال األيــام القليلة املقبلة،
ت ــأت ــي ق ـبــل أيـ ــام ع ـلــى ق ـمــة رئــاسـيــة
ث ــاثـ ـي ــة ،روس ـ ـيـ ــة ت ــرك ـي ــة إي ــرانـ ـي ــة،
تـسـتـضـيـفـهــا تــرك ـيــا ف ــي ال ــراب ــع من
ن ـي ـس ــان املـ ـقـ ـب ــل .وم ـ ــن ش ـ ــأن ال ـل ـ ّقــاء
امل ـن ـت ـظ ــر أن ي ـك ـش ــف عـ ـم ــا ت ـحــضــر
ل ــه الـ ـ ــدول ال ـضــام ـنــة الـ ـث ــاث ،لــدعــم
مـ ـ ـس ـ ــاري املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ف ـ ــي أس ـت ــان ــا
وســوتـشــي .وكـمــا جــرت ال ـعــادة قبل
الـ ـلـ ـق ــاء ات امل ـه ـم ــة ب ــن هـ ــذه ال ـ ــدول،

يفترض أن يناقش املبعوث األممي
سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا ،ال ـي ــوم ،مع
وزي ــر الـخــارجـيــة سـيــرغــي الف ــروف،
ف ــي مــوس ـكــو ،ت ـط ــورات ال ــوض ــع في
ســوريــا .وجــاء ذلــك فــي وقــت جــددت
فـ ـي ــه ت ــركـ ـي ــا تـ ـح ــذي ــره ــا م ـ ــن أن ـه ــا
سـتـتـحــرك عـسـكــريــا إذا لــم ينسحب
مـقــاتـلــو «وح ـ ــدات ح ـمــايــة الـشـعــب»
الكردية ،من منطقة منبج ،ومناطق
في شرق نهر الفرات.
(األخبار)

ف ـ ـجـ ــأة ،وم ـ ــن دون م ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــات ،أع ـل ـنــت
األمـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ــاضـ ــي،
أنـهــا أن ـجــزت «مـيـثــاق ش ــرف» لتنظيم
العملية االنتخابية في العراق ،وافقت
ُ
لت ِّ
حدد
عليه أغـلــب الـقــوى السياسية،
الح ـقــا ي ــوم األربـ ـع ــاء م ــوع ـدًا للتوقيع
ً
ع ـل ـيــه ،وه ــو م ــا ت ــم ف ـع ــا ع ـصــر أم ــس،
ول ـك ــن ف ــي غ ـي ــاب رؤس ـ ــاء الـجـمـهــوريــة
والبرملان والحكومة ،بعدما كان ُم َّ
قررًا
حـضــورهــم .سرعة اإلع ــان عــن امليثاق
وت ــوقـ ـيـ ـع ــه ،وحـ ـج ــم ال ـض ـب ــاب ـي ــة ال ـتــي
أحاطت به ،وامتناع الرئاسات الثالث
وقادة الكتل عن إصدار مواقف بشأنه،
كلها تثير تساؤالت بشأن هذا االتفاق
الــذي ُي ّ
عد سابقة في تاريخ العمليات
االنتخابية ،إذ لم يسبق لألمم املتحدة
أو أي مـنـظـمــة دول ـيــة أخ ــرى أن تبنت

وث ـي ـقــة ب ـش ـكــل م ـع ـلــن ،وأل ــزم ــت الـكـتــل
السياسية بها ،حتى في فترة ما بعد
االنتخابات.
امل ـي ـث ــاق امل ـع ـل ــن ي ـت ـك ـ ّـون م ــن  24م ــادة
ت ـ ـ ـبـ ـ ــدأ بـ ـ ــ«تـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــؤ الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ل ـج ـم ـي ــع
املرشحني وأعضاء األحزاب السياسية
امل ـت ـن ــاف ـس ــة ...وأن لـلـجـمـيــع ال ـح ــق في
الترشح واالنتخاب من دون أي عائق
أو تــأث ـيــر» ،وتـنـتـهــي بــ«تـشـكـيــل غرفة
عـمـلـيــات مـشـتــركــة مــؤل ـفــة م ــن ممثلي
ال ـك ـي ــان ــات امل ــوق ـع ــة ع ـلــى هـ ــذا امل ـي ـثــاق
تجتمع أسبوعيًا» ،لكن مصادر مطلعة
عـلــى كــوالـيــس والدة املـيـثــاق تحدثت،
إلــى «األخ ـب ــار» ،عــن «ج ــزء مخفي» في
االتفاق« ،تكمن فيه الخطورة واألهداف
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أراده ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ــرابـ ـ ــوه».
تــوضــح املـصــادر أن امليثاق جــاء ثمرة
لتحضيرات استمرت عــدة أشـهــر منذ
العام املاضي ،تضمنت عقد مؤتمرات
ك ــان ــت تـ ـح ــوم ح ــول ـه ــا «شـ ـبـ ـه ــات» فــي
ب ــروكـ ـس ــل وع ـ ـمـ ــان وأنـ ـ ـق ـ ــرة وأرب ـ ـيـ ــل،
حـ ـض ــره ــا سـ ـي ــاسـ ـي ــون وش ـخ ـص ـي ــات
مطلوبة للقضاء بتهم فساد وإرهــاب.
وت ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــادر أن ب ـع ــض ال ـق ــوى
التي تمثل املحافظات الغربية «تنبهت
م ـب ـك ـرًا إل ـ ــى ت ــراج ــع ح ـظــوظ ـهــا داخ ــل
مناطقها ،عقب انهزام داعش ،وصعود
الحشد الشعبي ،ونـجــاحــه نسبيًا في
كسب ود أبناء بعض تلك املناطق ،ما
دفعها إلى تبني عدة خيارات ملواجهة
نـ ـف ــوذ الـ ـحـ ـش ــد» .وت ـس ـت ــذك ــر املـ ـص ــادر
ُ
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوات ال ـ ـتـ ــي طـ ــرحـ ــت خ ــال
األشـ ـه ــر ال ـس ــاب ـق ــة ،كـتـشـكـيــل حـكــومــة
«إن ـق ــاذ» أو «طـ ـ ــوارئ» ،وح ــل الـبــرملــان،
ومن ثم الدعوة إلى تأجيل االنتخابات
النيابية فترة عامني ،وتخفيض سقف
املطالب إلــى عــام ،فستة أشهر ،قبل أن
يـحـســم ال ـبــرملــان واملـحـكـمــة االت ـحــاديــة
ال ـج ــدل ،وي ـق ـ ّـرا إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات في
ُ
أيار /مايو املقبل« ،إلى أن استنفذت كل
تلك الوسائل ،ووصل األمر إلى الخطة
(ب) أو االنقالب الناعم» ،الذي جاء في
صـ ــورة «م ـي ـثــاق ف ـض ـفــاض وم ـل ـغــوم»،
ـ«الحشد» في
نجحت القوى املناوئة ل ً
جعل األمم املتحدة «واجهة» له.
وت ـت ــوق ــع امل ـ ـصـ ــادر أن ت ـس ـت ـخــدم تـلــك

غاب حيدر العبادي عن
حفل توقيع الميثاق (أ ف ب)

يتضمن الميثاق
بنودًا متصلة بمرحلة
ما بعد االنتخابات

ّ
الـ ـق ــوى إم ـكــانــات ـهــا ف ــي شـ ــن «ح ـمــات
ممنهجة» ضد تحالف «الفتح» ،توازيًا
ّ
التقرب من «خصومه» من
مع محاوالت
السياسيني «الـشـيـعــة» ،كزعيم التيار
ال ـ ـصـ ــدري م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر ،ال ـ ــذي ب ــدا
طــرحــه متناغمًا مــع مــا تطرحه القوى
املذكورة ،عندما طالب أخيرًا بـ«إشراف
أم ـ ـمـ ــي م ـس ـت ـق ــل عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات».
وتـضـيــف امل ـص ــادر أن ــه «س ـي ـتـ ّـم العمل
على تحريك منظمات مدنية وحقوقية
ف ــي ت ـق ــدي ــم ت ـق ــاري ــر وأدل ـ ـ ــة مـصـطـنـعــة
على خرق الفتح لبنود امليثاق ،في ما
يتعلق بالدعاية االنتخابية والنفوذ
العسكري».

وتنص املــادة الثالثة من امليثاق على
«إدانـ ــة أي خـطــاب طــائـفــي أو عــرقــي...
ومـحــاسـبــة أي جـهــة ت ـقــوم بــذلــك وفــق
ال ـ ـقـ ــانـ ــون» ،ف ـي ـمــا ت ـن ــص امل ـ ـ ــادة ال ـتــي
تليها على «رفض العنف بكل أشكاله،
والـ ـتـ ـص ــدي ألي ظ ــاه ــرة أو م ـمــارســة
تهدف إلــى تمزيق الــوحــدة الوطنية».
أما املادة التاسعة فتدعو إلى «تحريم
االحتراب واللجوء للعنف السياسي،
ومنع التهديد املباشر أو املبطن بني
امل ـت ـنــاف ـســن ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات» .ه ــذه
امل ــواد تشكل ،وفـقــا للمصادر نفسها،
«أرض ـي ــة مـنــاسـبــة إلدان ــة (ال ـف ـتــح) ،أو
على األقل بعض تشكيالته ،أو جرهم
إلــى املــواجـهــة وال ـصــدام إعــامـيــا على
األق ـ ـ ـ ــل ،وفـ ـ ــي حـ ـ ــال اسـ ـتـ ـط ــاع تـ ـج ــاوز
عـقـبــات مـنــافـسـيــه فــإنــه سـيـكــون أم ــام
تـ ـح ــدي ــات أخـ ـ ــرى س ـت ـك ــون أكـ ـث ــر مـمــا
ق ـب ــل االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات» .وي ـ ـلـ ــزم امل ـي ـث ــاق
املـتـنــافـســن ف ــي االن ـت ـخــابــات ب ـ «مـبــدأ
ال ـت ــداول الـسـلـمــي لـلـسـلـطــة ...والـقـبــول
ب ـن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـع ــد إقـ ــرارهـ ــا
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا» كـ ـم ــا ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــادة ،21
بينما تــدعــو امل ــادة الـتــي تليها «كافة
األطـ ــراف لــان ـخــراط بـشـكــل ف ــوري في
اإلع ـ ــداد لـتـشـكـيــل الـحـكــومــة الـجــديــدة
وفقًا لألطر الدستورية ،واستنادًا إلى
نتائج االنتخابات».
تحالف «الفتح» الذي حضر عنه رئيس
كتلة «بــدر» في البرملان ،محمد ناجي،
ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى املـ ـيـ ـث ــاق ،ن ـف ــى م ـصــدر
قيادي فيه معرفته بـ«قطب مخفية» في
االتفاق ،مؤكدًا أن تحالفه سيكون «أول
العاملني ،وليس أول املوقعني فحسب،
بـ ــأي وث ـي ـقــة شـ ــرف ح ـق ـي ـق ـيــة» .وش ــدد
املـصــدر على أنــه «ال يمكن ألي ميثاق
شــرف أن يتعارض مــع (الفتح) القائم
ع ـلــى احـ ـت ــرام ال ـق ــوان ــن وال ـس ـلــوك ـيــات
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة» .وبـ ـ ـش ـ ــأن م ـ ــا جـ ـ ــاء فــي
الــوث ـي ـقــة م ــن ش ـ ــروط ت ـخــص الــدعــايــة
االنتخابية ،وعما إذا كان ذلك سيحظر
عـلــى «ال ـف ـتــح» ال ـحــديــث ع ــن إن ـجــازاتــه
ضــد «داع ــش» فــي حملته االنتخابية،
اك ـت ـفــى امل ـص ــدر بـتـعـلـيــق س ــاخ ــر« :هــل
ُيــريــدونـنــا أن نـقــول إن شـهــداء الحشد
قتلوا صعقًا بالكهرباء؟!».

مقالة تحليلية

ّ
فشل إسرائيل في سوريا :رهان على تدخل أميركي ...واسع
يحيى دبوق
شـهــدت الءات إســرائ ـيــل وخطوطها
ال ـح ـمــر ،ت ـجــاه الـســاحـتــن اللبنانية
والسورية ،تناميًا وتراكمًا ملحوظني
خــال السنوات القليلة املاضية ،من
عمر الحرب السورية .تنام ّ
يعبر في
ٍ
حــد أدن ــى عــن إخ ـفــاق إســرائـيـلــي في
فــرض الـ ــاءات ،و/أو عــن قـصــور في
مواجهتها .مع ذلك ،إخفاق إسرائيل
وقصورها ال يعنيان استسالمها.
إن لم يكن بإمكان إسرائيل التصدي
ومنع تشكل التهديدات ،أو تناميها،
فباإلمكان تحقيق جزء من التصدي.
وه ــذا مــا تـقــوم بــه ،رغــم عــدم كفايته:
ض ــد ح ـ ــزب الـ ـل ــه وت ـع ــاظ ــم تـسـلـحــه؛
وضد الوجود العسكري اإليراني في
سوريا؛ وضد الدولة السورية نفسها
وإعـ ــادة تــرمـيــم قــدرات ـهــا العسكرية،
الـتــي يـشــار إليها بــن الـحــن واآلخــر
كخط أحمر إضافي للخطوط الحمر

اإلسرائيلية املتنامية واملتكاثرة عبر
السنوات املاضية.
وإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـج ـه ــد ال ـ ـخـ ــاص فــي
الـ ـتـ ـص ــدي ،تـ ـح ــاول ت ــل أبـ ـي ــب ،وه ــو
أم ــر غ ـيــر م ـخ ـفــي ،دف ــع اآلخ ــري ــن في
ال ـس ــاح ـت ــن ،ال ـ ــى ت ـح ـق ـيــق الـنـتـيـجــة
امل ـت ـع ــذرة .ل ـكــن م ــا ي ـحــول دون ذل ــك،
إلــى اآلن ،وج ــود مــروحــة واسـعــة من
السيناريوات والفرضيات ،يتداخل
ف ـي ـهــا امل ـع ـط ــى اإلق ـل ـي ـم ــي ب ــال ــدول ــي،
يـحــول حـتــى اآلن دون خ ــروج خيار
تحقيق املـصـلـحــة اإلســرائـيـلـيــة عبر
طرف ثالث .فاملنازلة باتت دولية أكثر
مــن كــونـهــا إقـلـيـمـيــة ،رغ ــم أن ساحة
امل ـعــركــة إقـلـيـمـيــة بــام ـت ـيــاز .وتـعــانــي
امل ـقــاربــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي الـسـنــوات
املاضية ،وتحديدًا ما يتعلق بإعالن
الخطوط الحمر وااللتزام بها ،وكذلك
تــوصـيــف ال ـت ـه ــدي ــدات ،ع ــدم وض ــوح
ول ـغــط يـتـكـشـفــان تـبــاعــا ف ــي مــواقــف
إســرائـيــل وتصريحاتها ،وكــذلــك في

أفعالها وامتناعها أيضًا عن األفعال.
لـغــط ال يستند إل ــى ق ـصــور فــي فهم
الـتـهــديــدات أو تشخيصها ،أو ربما
مـســاراتـهــا ،بــل إل ــى واق ــع الساحتني
ال ـل ـب ـنــان ـيــة والـ ـس ــوري ــة ال ـل ـت ــن ب ــات
تـهــديــدهـمــا أوسـ ــع وأك ـب ــر ،م ــن ق ــدرة
إسرائيل على مواجهته.
قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن ف ـ ـقـ ــط ،كـ ـمـ ـث ــال ج ــدي ــد
ع ـل ــى «ال ـ ـل ـ ـغـ ــط» ،ش ـ ـ ـ ّـدد وزي ـ ـ ــر األمـ ــن
اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان ،على
أن ــه «ل ــن ي ـكــون ه ـنــاك وج ــود إيــرانــي
عـسـكــري فــي ســوريــا ،ألنـنــا ال نتكلم
ف ـق ــط ،ب ــل ن ـق ـصــد م ــا نـ ـق ــول» .وك ــام
ليبرمان الذي ورد في مؤتمر نظمته
صحيفة «يــديـعــوت أحــرونــوت» جاء
ق ـط ـع ـيــا فـ ــي ال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن مـصـلـحــة
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،ل ـك ـن ــه مـ ــوضـ ــع ش ـ ــك فــي
الـتـعـبـيــر ع ــن أف ـعــال ـهــا .ه ــذا م ــا أك ــده
رئـ ـي ــس االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـع ـس ـكــريــة
امل ـن ـت ـه ـي ــة واليـ ـ ـت ـ ــه ،أم ـ ـ ــس ،هــرت ـســي
هليفي ،الذي شدد في املقابل ،وعلى

ن ـحــو ن ـق ـيــض ،أن «ال ـت ـح ــدي الـكـبـيــر
امل ــاث ــل أمـ ـ ــام إس ــرائـ ـي ــل ه ــو بـيـئـتـهــا
اإلقليمية املتغيرة ،بدءًا من استمرار
إيـ ـ ـ ـ ــران ف ـ ــي ت ــركـ ـي ــز س ـي ـط ــرت ـه ــا فــي
سوريا ،مــرورًا بوسائل تسلح حزب
الله .»...تصريح ثان ،حرفي ومهني،
ن ــاق ــض م ـض ـمــون ال ـت ـصــريــح األول،
وأكد على إخفاق في فرض الخطوط

كبرت الخطوط
الحمر في سياق
استراتيجية
«المعركة بين الحروب»

الـ ـحـ ـم ــر ،رغ ـ ــم تـ ـك ــرار اإلع ـ ـ ــان عـنـهــا
والتمسك بها.
وكبرت الخطوط الحمر اإلسرائيلية
وت ـ ـ ــرع ـ ـ ــرع ـ ـ ــت ،ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق وضـ ـم ــن
استراتيجية «املعركة بني الحروب»،
التي تهدف إلــى منع تمكني واقتدار
األع ــداء وتــأجـيــل الـحــرب املقبلة قدر
املستطاع ،طاملا أنــه بــات من املتيقن
أن ال انتصار فيها .الخطوط الحمر
جاءت تعبيرًا عن هذه االستراتيجية
وهي الترجمة العملية لها .لكن كما
ي ـت ـض ــح ،ب ــل بـ ــات واض ـ ـحـ ــا ،ل ــم ت ــؤد
املـطـلــوب منها ،ولــم تحقق أهــدافـهــا.
الخطوط الحمر فشلت ،وأضيف إلى
الفشل خطوط حمر جديدة.
ب ـع ــد مـ ــدة ق ـص ـي ــرة م ــن بـ ــدء ال ـح ــرب
فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،أع ـل ـن ــت إس ــرائـ ـي ــل عــن
خطني أحمرين ،قالت إنها ال تسمح
ب ـ ـت ـ ـجـ ــاوزه ـ ـمـ ــا :تـ ـسـ ـل ــح حـ ـ ـ ــزب ال ـل ــه
ب ـس ــاح ك ــاس ــر ل ـل ـت ــوازن م ــن ســوريــا

إقرار إسرائيلي:
أوقفنا الضربات الجوية في سوريا
وعبرها؛ وانزالق السالح الكيميائي
ال ـســوري لـحـيــازة ح ــزب الـلــه وغـيــره.
أضـ ـ ـي ـ ــف لـ ـلـ ـخـ ـط ــن خـ ـ ــط ث ـ ــال ـ ــث فــي
وق ــت الح ــق ،عـلــى ل ـســان وزي ــر األمــن
فـ ــي ح ـي ـن ــه ،م ــوش ـي ــه يـ ـعـ ـل ــون :املـ ـ ّـس
بالسيادة اإلسرائيلية ،وكــأن معناه
ّ
ش ــن عـمـلـيــات ان ـطــاقــا م ــن األراض ــي
السورية على حدود الجوالن املحتل.
ً
وراهنت إسرائيل طويال على إمكان
إسـ ـق ــاط الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي ظــل
ت ـع ــذر ق ــدرت ـه ــا ال ــذاتـ ـي ــة ع ـل ــى ف ــرض
مصالحها بنفسها .إخفاق املسلحني
ورعــات ـهــم ،أعــادهــا إلــى املــربــع األول،
لـ ـي ــس فـ ــي م ــواجـ ـه ــة إخ ـ ـفـ ــاق ف ــرض
الخطوط الحمر الثالثة وحسب ،بل
م ــع ت ــوس ــع ف ـي ـهــا لـتـشـمــل ت ـهــديــدات
أك ـب ــر ه ــي ن ـت ـي ـجــة طـبـيـعـيــة لـنـجــاح
الدولة السورية وحلفائها ضد خطة
إسقاطها وما كان سيليها.
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـف ــرض
مصالحها م ـح ــدودة جـ ـدًا ،كـمــا بــات

م ـعــروفــا ،رغ ــم كــل ال ـق ــدرة العسكرية
املوجودة في حوزتها .ال يتعلق األمر
بـقــدرة على شــن هـجــوم أو هجمات،
بل على مرحلة ما بعد شن الهجمات
وعـلــى ق ــدرة تحقيق الـنـتــائــج وعلى
تحمل التبعات في أعقابها .الساحة
السورية متشعبة وتتداخل مصالح
األط ــراف فيها إلــى الـحــد ال ــذي يمنع
املغامرة اإلسرائيلية فيها ،ويدفعها
قسرًا إلــى االكتفاء بهجمات قاصرة
عن تغيير املشهد أو مواجهة كاملة
للتهديدات.
ع ـلــى ذلـ ــك ،وان ـط ــاق ــا م ــن م ـحــدوديــة
القدرة ،وانطالقًا أيضًا من عدم قدرة
إسرائيل على االستسالم والتعايش
مع واقع التهديد املتشكل في سوريا،
تـسـعــى ت ــل أب ـيــب إل ــى دف ــع وتحفيز
توسيع التدخل العسكري األميركي
لـتـحـقـيــق م ــا تـعـجــز عـنــه بــوســائـلـهــا
وق ــدراتـ ـه ــا ال ــذاتـ ـي ــة .هـ ــذا ال ــره ــان ال
يستند فقط إلى قدرتها على اإلقناع،

بل إلى املصلحة األميركية املباشرة،
املعلن عنها من قبل اإلدارة الحالية،
في صد وإرجاع نفوذ أعداء إسرائيل
في سوريا ولبنان إلى الخلف :إيران
والدولة السورية وحلفاؤهما .األمر
ال ـ ـ ــذي ال ي ـت ـح ـق ــق ،ب ـح ـس ــب ال ــرؤي ــة
اإلسرائيلية ،من دون تدخل عسكري
أميركي أوسع واشمل ،وأكثر عدائية
ومباشرة ،في الساحة السورية ،رغم
كل املحاذير التي منعت هذا الخيار،
حتى اآلن.
هل يتحقق إلسرائيل ذلــك؟ يبدو أن
الرهان قائم بالفعل ،بل معلن عنه في
أكـثــر مــن مــوقــف وتـســريــب ،وتخاض
االستعدادات ً
بناء عليه .هذا كله ،رغم
ما يكتنف هذا الرهان وإعالنه ،على
عدم يقني وعلى معقولية عدم تحققه
فعليًا .وذلك أيضًا رغم كشفه املؤذي
ملكانة إسرائيل واقتدارها ،ملحدودية
قدرتها على خوض املواجهة منفردة
ضد أعدائها.

أقـ ّـر رئيــس أركان الجيــش اإلســرائيلي ،غــادي أيزنكــوت ،بــأن ســاح الجــو أوقــف شـ ّـن هجماتــه
فــي الســاحة الســورية ،بعــد إســقاط الدفاعــات الجويــة الســورية طائــرة الــ«أف  »16الشــهر املاضــي.
إقــرار أيزنكــوت جــاء فــي ســياق إعالنــه «اســتئناف» الضربــات فــي ســوريا ،مــا يعـ ّـد إقــرارًا منــه،
ّ
بصــورة غيــر مباشــرة ،أن قــرارًا نقيضــا كان قــد صــدر ونفــذ ،باالمتنــاع عــن شـ ّـن هجمــات فــي
الســاحة الســورية .هــذا الــكالم جــاء فــي ســياق مقابلــة ّ
مطولــة مــع صحيفــة «جيروزاليــم بوســت»،
ملناســبة عيــد الفصــح اليهــودي ،تنشــر كاملــة يــوم الجمعــة املقبــل ،ناقــض فيــه تصريحــات
ومواقــف لسياســيني وعســكريني صــدرت فــي األســابيع املاضيــة ،أكــدت أن ال تغييــر فــي سياســة
شـ ّـن الهجمــات فــي ســوريا ،وأن ال تأثيــر يذكــر للتصــدي الســوري وإســقاط الطائــرة.
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فلسطين

تقرير

سلمان
شهية أميركية مفتوحة على جيب ابن ً

إسرائيل تستنفر :الخوف من «مسيرات العودة» له موجباته
ً
تستعيد غزة برمزيتها أوال ،وبوضعها
الخاص لجهة قدرات المقاومة من جهة
وحالتي الحصار والضغط اللتين يتعرض
لهما أهلها من جهة أخرى ثانيًا ،سيناريو
عام  ،2011عندما دخل الفلسطينيون
في مسيرات العودة إلى فلسطين
المحتلة ،لكن ما يثير القلق لدى إسرائيل
هو أن تتوجه شحنة الغضب المتراكمة
إلى اقتحام للحدود التي ثبت أنها رخوة
رغم االستنفار العسكري واألمني الكبير
ت ـش ـهــد إس ــرائ ـي ــل ح ــال ــة م ــن ال ـتــوتــر
السياسي واألمني نتيجة املخاوف
مـ ـ ــن مـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــآت قـ ـ ــد تـ ـ ــواجـ ـ ــه ج ـيــش
االحتالل واملستوطنني على الجبهة
الجنوبية لفلسطني املحتلة .وعلى
ه ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـلـ ـفـ ـي ــة ،تـ ــأتـ ــي الـ ـخـ ـط ــوات
السياسية واملواقف التي توالت من
أكـثــر مــن مـســؤولــي سـيــاســي وأمـنــي

ّ
تسببت سلسلة األحداث
المتتالية على الحدود في قلق
كبير للمؤسسة األمنية
محذرة من تداعيات ما ُي ّ
عده الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وف ـص ــائ ـل ــه امل ـق ــاوم ــة
م ــن خ ـط ــوات عـمــانـيــة وجـمــاهـيــريــة
خــال «مـسـيــرات ال ـعــودة» .على وقع
ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف ،اجـ ـتـ ـم ــع امل ـج ـل ــس
ال ــوزاري املصغر (الكابينت) لبحث
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات األم ـن ـي ــة م ــع اق ـت ــراب
«عيد الفصح» ،وعلى خلفية التوتر
عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ــدود الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ،ومل ــواجـ ـه ــة
املـسـيــرات الشعبية الـكـبـيــرة املـقــررة
غدًا الجمعة.
ف ــي م ــواج ـه ــة ه ـ ــذه املـ ـسـ ـي ــرات ال ـتــي
س ـت ـن ـط ـل ــق عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـ ـح ــور،

أك ــد م ـنـ ّـســق ال ـح ـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
ف ــي امل ـنــاطــق الـفـلـسـطـيـنـيــة املـحـتـلــة،
يــوآف مــردخــاي ،أن الــرد اإلسرائيلي
«س ـي ـكــون قــاس ـيــا ،ول ـيــس ف ـقــط ضد
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «ج ـم ـيــع
ال ـخ ـي ــارات س ـت ـكــون ع ـلــى ال ـط ــاول ــة».
وقـ ـ ــال« :ل ـق ــد ات ـص ـل ـنــا بــأك ـثــر م ــن 20
ش ــرك ــة ب ــاص ــات ف ــي غـ ــزة ،م ــن الــذيــن
حصلوا على أمــوال من حماس لنقل
املـتـظــاهــريــن ،وحــذرنــاهــم مــن اتـخــاذ
خ ـ ـطـ ــوات ش ـخ ـص ـيــة ضـ ــد أص ـح ــاب
الشركات».
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ت ـت ــزاي ــد امل ــؤش ــرات
الـ ـت ــي ت ـ ــدل ع ـل ــى أن ال ـ ـحـ ــدود بــاتــت
بوابة مواجهة مقبلة ،بعدما ّ
تسببت
فــي األسابيع األخـيــرة فــي حالة قلق
كـبـيــرة داخ ــل إســرائ ـيــل .وق ــد تـكــررت
أمــس ح ــاالت االخ ـتــراق والـتـسـلــل ،إذ
تـمـكــن ش ــاب فلسطيني م ــن اجـتـيــاز
الجدار اإللكتروني شمال قطاع غزة،
قبل أن تعتقله قوات االحتالل بالقرب
من قاعدة «زكيم» العسكرية ،وتنقله
إلـ ــى ال ـت ـح ـق ـيــق ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه ل ــم يكن
مسلحًا.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر
إســرائـيـلـيــة إن أض ـ ــرارًا لحقت بعدد
من املـعــدات الهندسية ،وذلــك بعدما
ن ـجــح ع ــدد م ــن ال ـش ـبــان ف ــي اجـتـيــاز
ال ـ ـشـ ــريـ ــط ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودي ع ـ ـنـ ــد م ــوق ــع
«كـ ــارنـ ــي» ال ـع ـس ـك ــري وإحـ ـ ـ ــراق آلـيــة
لـقــوات االح ـتــال ،ثــم ع ــادوا إلــى غزة
ب ـس ــام ،ف ــي ح ــادث ــة شـبـيـهــة إلح ــراق
آالت حفر قبل أيام ،وهو ما استدعى
ردًا موضعيًا بإطالق قذائف مدفعية
على مــوقــع للمقاومة شــرق القطاع،
ث ــم إع ــان ف ــرض ت ـعــزيــزات عسكرية
واسـ ـع ــة ع ـل ــى طـ ــول ال ـ ـحـ ــدود .وأول
م ــن أم ـ ــس ،أث ـ ــار تـمـكــن ث ــاث ــة شـبــان
فـلـسـطـيـنـيــن م ــن اج ـت ـي ــاز ال ـشــريــط
الحدودي والتوغل ملسافة  20كلم في
منطقة «اشكول» ،قبل اعتقالهم قبيل
وص ــول ـه ــم إلـ ــى ال ـق ــاع ــدة الـعـسـكــريــة
«تـسـيـئـيـلـيــم» وف ــي حــوزت ـهــم قنابل
يــدويــة ـ ـ وف ــق ّادعـ ــاء االح ـتــال ـ ـ قلقًا
كبيرًا ،خاصة أن الكاميرات أظهرت

شبان يلعبون كرة القدم قبالة الحدود مع األراضي المحتلة أمس في غزة (أ ف ب)

دخــولـهــم ببساطة وسـيــرهــم بمشي
بطيء.
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،رأى رئ ـي ــس أرك ــان
جـيــش ال ـع ــدو ،غ ــادي أيــزن ـكــوت ،في
مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع ص ـح ـي ـف ــة «ه ـ ــآرت ـ ــس»
ال ـع ـب ــري ــة س ـت ـن ـشــر ك ــام ـل ــة غـ ـ ـ ـدًا ،أن

«فرص التصعيد األمني خالل العام
ال ـج ــاري ازدادت فــي ض ــوء األح ــداث
ع ـلــى ع ــدة س ــاح ــات ،وف ــي مقدمتها
الـســاحــة الفلسطينية» .وذك ــر أن ما
ي ـح ــدث ف ــي ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة حــالـيــا
يـثـيــر لــديــه قـلـقــا مــرتـفـعــا جـ ـدًا ،لكنه

أجـمــل مـعــالــم ه ــذا الــواقــع املـعـقــد في
ال ـس ــاح ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ــال ـق ــول إنــه
«س ـت ـت ــاق ــى خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر املـقـبـلــة
مناسبات يــوم األرض ويــوم النكبة
واسـتـقــال إســرائـيــل ،ونـقــل السفارة
األم ـيــرك ـيــة إل ــى الـ ـق ــدس ،واالقـ ـت ــراب

اتفاقيات ضخمة ...والجدول ال يزال حافال
مــن نـهــايــة عـهــد أب ــو م ــازن (محمود
عباس) ،وعملية املصالحة العالقة،
ً
فضال عن أن حماس في غزة تواجه
ضــائـقــة صـعـبــة» ،مضيفًا بـعــد ذلــك:
«ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط ي ـش ـهــد ت ـط ــورات
مـشـحــونــة وح ـس ــاس ــة ،خ ــاص ــة لــدى
الـفـلـسـطـيـنـيــن؛ س ـنــواجــه تـحــديــات
كبيرة جـدًا في احتفاالت االستقالل
ال ـ ـس ـ ـب ـ ـعـ ــن» .وب ــالـ ـتـ ـفـ ـصـ ـي ــل ،ش ــرح
أي ــزن ـك ــوت جــان ـبــا م ــن خـلـفـيــات هــذا
ً
التصعيد املحتمل ،قائال إن «الواقع
االقتصادي واملــدنــي في غــزة صعب
جـ ـ ـدًا» ،لـكـنــه ع ــاد ّ
وادعـ ـ ــى أن «األم ــر
ل ــم يـصــل بـعــد إل ــى أزم ــة إنـســانـيــة»،
مشددًا في الوقت نفسه على وجود
مصلحة إسرائيلية واضـحــة فــي أن
ال يـصـلــوا (ف ــي غ ــزة) إل ــى االن ـه ـيــار،
ول ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ي ـ ـت ـ ـجـ ــول م ـ ـنـ ـ ّـسـ ــق أع ـ ـمـ ــال
الحكومة في العالم من أجل تجنيد
املوارد للقطاع!» .يشار إلى أن جيش
ال ـعــدو أع ـلــن أم ــس «ف ــرض الـحـصــار
الـتــام» على الضفة وإغ ــاق حواجز
غــزة ب ــدءًا مــن ســاعــات منتصف ليل
الخميس ـ ـ الـجـمـعــة ،وذل ــك بموجب
«تقييم أمـنــي لــأوضــاع» وتصديق
امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
على أن يستمر اإلغ ــاق الـتــام حتى
ساعات منتصف ليل السبت ـ األحد،
السابع من الشهر املقابل.
إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوض الـ ـ ـع ـ ــام
ل ــ«وك ــال ــة غ ــوث وتـشـغـيــل الــاجـئــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن» (األون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا) ،بـيـيــر
كــري ـن ـبــول ،خ ــال مــؤتـمــر ف ــي مدينة
خانيونس ،جنوبي القطاع ،أمس ،أن
األوضاع اإلنسانية في غزة «خطيرة
وغ ـيــر مـسـبــوقــة عـلــى ال ـنــاس بسبب
الـحـصــار» ،مـشــددًا على أن «هــذا هو
الـ ــوقـ ــت املـ ـن ــاس ــب ل ـل ـت ـح ــرك» .ودعـ ــا
كرينبول إلى «عدم التقليل من سوء
األوض ــاع اإلنـســانـيــة ...هناك تدهور
خطير ودراماتيكي ،وهناك ضغوط
نـفـسـيــة ك ـب ـيــرة ع ـلــى الـ ـن ــاس بشكل
غير مسبوق ،وانـهـيــارات كبيرة في
القطاع الصحي».
(األخبار)

ُ
فض تحقيقات
لم ت ِ
«حماس» واتهامات «فتح»
إلى تحديد المسؤول
ت ــرس ــم س ـي ـن ــاري ــوه ــات ل ـل ـت ـهــرب مــن
تحمل املسؤولية.
يوم أمس ،أعلنت وزارة الداخلية في
غزة تمكنها من «كشف الخلية التي
نفذت عملية تفجير املوكب» قبل عدة
أسابيع ،قائلة فــي مؤتمر صحافي،
إن «االستنفار األمني ال يزال مستمرًا
لــديـهــا للبحث عــن مطلوبني آخــريــن
تتعقبهم األج ـهــزة األمـنـيــة فــي إطــار
استمرار عملية التحقيق» ،ومشيرة
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إل ــى أن ـه ــا أرس ـلــت
«ت ـق ــاري ــر حـ ــول الـعـمـلـيــة اإلج ــرام ـي ــة
وم ـس ــار الـتـحـقـيــق إل ــى الـحـمــدالـلــه»،

ّ
تتلق منه أي ّ
رد أو تعليمات.
لكنها لم
وب ـ ّـيـ ـن ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن «ع ـ ـ ــدم ت ـع ــاون
ش ــركـ ـت ــي ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وشـ ــركـ ــة جـ ــوال
فــي الـكـشــف عــن املـعـلــومــات املتعلقة
بهوية وبيانات أرقــام الهواتف التي
اس ـت ـخــدمــت ف ــي عـ ّمـلـيــة الـتـفـجـيــر أو
ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـه ــا ع ــق ــد وأبـ ـط ــأ م ـســار
التحقيق واض ـطــر األج ـه ــزة األمنية
إلى استخدام وسائل أخرى للوصول
إلى املجرمني».
خـ ــال امل ــؤت ـم ــر ،عـ ــرض ف ـي ـلــم قصير
يشمل اعترافات املطلوبني في تفجير
املوكب ،فيما أشــارت االعترافات إلى
أن املـ ـس ــؤول الــرئ ـي ـســي ع ــن التنفيذ
هو أنس أبو خوصة الذي قتل خالل
مطاردة الداخلية له قبل أيام ،بجانب
مساعد له ،وشرطيني .وقالت الوزارة:
«في  10مارس تم زرع العبوات وفي
 11م ــارس ،أي قبل يــومــن ،تــم إبــاغ
وكيل وزارة الداخلية في غزة توفيق
أب ــو نعيم ب ــال ــزي ــارة ...مــن ال ــذي أبلغ
امل ـن ـف ــذي ــن ق ـب ــل الـ ـ ـل ـ ــواء ت ــوف ـي ــق أب ــو
نعيم؟».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ق ـ ــال ع ـض ــو «امل ـج ـل ــس
ال ـث ــوري لـفـتــح» وامل ـت ـحــدث الــرسـمــي
ب ــاس ـم ـه ــا ،أسـ ــامـ ــة الـ ـق ــواسـ ـم ــي ،إن
«رواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـم ـ ــاس ح ـ ـ ـ ــول مـ ـح ــاول ــة
اغ ـت ـي ــال ...الـحـمــدالـلــه ،ومــديــر جهاز
املخابرات اللواء ماجد فرج مسرحية
ت ـض ـل ـي ـل ـي ــة م ـ ـك ـ ـشـ ــوفـ ــة» .وأضـ ـ ـ ــاف

الـقــواسـمــي فــي بـيــان مـســاء أم ــس أن
«مــن ادعــى الكشف عن املجرم املنفذ
الــرئ ـي ـســي مل ـحــاولــة ّ االغ ـت ـي ــال ،أنــس
أبو خوصة ،ثم صفاه ،أراد أن يقتل
الـحـقـيـقــة ال ـت ــي يـعــرفـهــا ج ـي ـدًا ق ــادة
ح ـمــاس» .وتــابــع الـبـيــان« :ال ــرواي ــة...
تضليلية ،واملطلوب تقديم البراهني

امل ـق ـن ـعــة ل ـل ـم ــواط ــن ب ــال ـح ــد األدنـ ـ ــى،
ول ـيــس اسـتـنـســاخ مــؤت ـمــرات هزلية
ش ــاه ــدن ــاه ــا مـ ـ ــرارًا وت ـ ـكـ ــرارًا ف ــي كل
مــرة تستهدف فيها حماس قيادات
وطنية من فتح وغيرها».
ف ــي شـ ــأن م ـت ـص ــل ،ق ــال ــت «ح ـم ــاس»
فـ ــي بـ ـي ــان آخ ـ ــر أم ـ ـ ــس ،إن األجـ ـه ــزة

األمـنـيــة فــي الضفة املحتلة اعتقلت
 18م ــواط ـن ــا أغ ـل ـب ـهــم م ــن امل ـحــرريــن
والـجــامـعـيــن ،وذل ــك ضمن «الحملة
املستمرة الـتــي تنفذها بحق كــوادر
ومناصري الحركة في الضفة ليرتفع
ُ
عدد الذين اعتقلوا منذ  10أيــام إلى
م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  ،60ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى

وفق إحصاء رسمي ،بلغ عدد الفلسطينيين في الضفة والقدس وغزة  4ماليين و 780ألفًا (األناضول)

شهدت الساعات القليلة الماضية توقيع عشرات االتفاقيات
بين الجانبين السعودي واألميركي ،خالل زيارة محمد بن سلمان
المتواصلة إلى الواليات المتحدة .اتفاقيات تنبئ باندفاع الشركات
األميركية إلى نيل نصيبها من دوالرات السعودية «الثرية جدًا»
على حد توصيف دونالد ترامب ،بعدما كان الحديث ّ
منصبًا على
هواجسها إزاء سياسات ابن سلمان .لكن ذلك االندفاع ال يلغي
«واقعية» ما يتطلع ولي عهد المملكة
الشكوك المتزايدة في
ُ ِّ
إلى جنيه ،من وراء الثمن الذي يسلفه لواشنطن
ي ـبــدو أن زي ـ ــارة ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي،
محمد بن سلمان ،إلى الواليات املتحدة،
وال ـتــي تــرافـقــت مــع حملة عــاقــات عامة
ّ
ضخمة تولها اإلعــام األميركي بنفسه
ُ
َّ
عـلــى أن ت ـت ــوج بـلـقــاء بــن األم ـيــر الـشــاب
وامل ــذي ـع ــة ال ـش ـه ـيــرة أوب ـ ــرا وي ـن ـف ــري ،قد
س ــال ــت ل ـعــاب املـسـتـثـمــريــن األمـيــركـيــن،
أَْ
وأنـ ـسـ ـتـ ـه ــم إل ـ ــى حـ ــن الـ ـه ــواج ــس ال ـتــي
ّ
ولدتها «حملة التطهير السلمانية» في
تشرين الثاني /نوفمبر املاضي .هذا ما
أوحــت به اللقاءات األخـيــرة البــن سلمان
ّ
في مدينة نيويورك ،والتي تخللها توقيع
اتـفــاقـيــات بـعـشــرات مـلـيــارات الـ ــدوالرات،
أب ــرزه ــا اتـفــاقـيــة م ــع مـجـمــوعــة «ســوفــت
بـنــك» إلنـشــاء مـشــروع للطاقة الشمسية
في اململكة .وبينما ُينتظر إبرام صفقات
أخرى في مجال الترفيه في مدينة لوس
أن ـج ـل ــوس ،تـظـهــر ال ـش ــرك ــات األم ـيــرك ـيــة
م ـف ـت ــوح ــة ال ـش ـه ـيــة لـ ــدخـ ــول ال ـق ـط ــاعــات
الـسـعــوديــة الـتــي شـ ّـرعــت أبــوابـهــا «رؤي ــة
 .»2030لـكــن ،وعـلــى الــرغــم مــن االحـتـفــاء
َ
السعودي املبالغ فيه بتلك «اإلنجازات»،
ّ
يظل التشكيك قائمًا في قابليتها للتحقق
على النحو الذي يتطلع إليه ابن سلمان،
وفي املدى الذي يأمله ،في ظل التحديات
ال ـخ ــارج ـي ــة وال ــداخـ ـلـ ـي ــة امل ــاث ـل ــة أم ــام ــه،
والتعامل األميركي معه على أساس :ادفع
سلفًا ومن ثم نتناقش في النتائج.
وأع ـ ـلـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ملـجـمــوعــة
«س ـ ــوف ـ ــت بـ ـ ـن ـ ــك» ،م ــاس ــاي ــوش ــي س ـ ــون،
أن ص ـ ـنـ ــدوق «رؤي ـ ـ ـ ــة» الـ ـت ــاب ــع لـشــركـتــه

سيستثمر بنحو  200مـلـيــار دوالر في
مـ ـش ــروع ل ـتــول ـيــد ال ـك ـه ــرب ــاء م ـ ّـن ال ـطــاقــة
الشمسية فــي الـسـعــوديــة .وتــوقــع ســون،
في حديث إلى الصحافيني ،أن يبلغ ناتج
املشروع  200غيغاوات بحلول  ،2030بما
َ
ّ
إجمالي الكهرباء املنتجة
يعادل  %50من
بالطاقة الشمسية حاليًا على مستوى
ال ـعــالــم ،والـبــالـغــة قــرابــة  400غـيـغــاوات.
ُ
ويـ ـع ـ ّـد هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع« ،األكـ ـب ــر قــاط ـبــة»
ّ
ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر سـ ــون ،جـ ــزءًا م ــن خطة
السعودية لتقليص اعتمادها على النفط،
ال ــذي تـحــرق منه راهـنــا مــا بــن  300ألف
و 800ألــف برميل يوميًا ،من أجــل توليد
ّ
الكهرباء .وعلى الرغم من تفاؤل محللي
الطاقة العامليني بــأن «ره ــان ابــن سلمان
الضخم على املصادر املتجددة سيسمح
بـتـخـصـيــص ال ـك ـث ـيــر م ــن إنـ ـت ــاج الـنـفــط
املـحـلــي للتصدير ،ورب ـمــا تــوفـيــر م ــوارد
الغاز املحلية أيضًا» ،إال أن ثمة عالمات
استفهام حول الجدول الزمني املفترض
ل ـت ـل ــك الـ ـخـ ـط ــة .إذ ،وب ـح ـس ــب م ـح ـل ـلــن،
ف ــإن االتـ ـف ــاق األخ ـي ــر م ــع «س ــوف ــت بـنــك»
«قــد يعطي مـشــروع بـنــاء ق ــدرة إنتاجية
فــي املـمـلـكــة مــن الـطــاقــة الشمسية دفعة
البداية التي يحتاجها» ،لكن «إنتاج 200
غـيـغــاوات بحلول  2030مسألة أخ ــرى»،
علمًا أن «هناك بــطءًا شديدًا في التقدم»
في املشروع املذكور ،ما يوحي بأن طموح
ابن سلمان يتجاوز حدود الواقع.
وج ــاء التوقيع على مــذكــرة التفاهم بني
صندوق االستثمارات العامة السعودية

وم ـج ـم ــوع ــة «س ــوف ــت ب ـن ــك» ت ــزام ـن ــا مع
ان ـع ـقــاد «م ـن ـتــدى ال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيــن
السعودي  -األمـيــركــي» الــذي بــدأ أعماله
ف ــي ن ـيــويــورك م ـســاء ال ـث ــاث ــاء ،واسـتـمـ ّـر
ّ
حتى صـبــاح األرب ـع ــاء .وتـخــلــل املنتدى،
الـ ـ ــذي حـ ـض ــره ابـ ـ ــن س ـل ـم ــان وعـ ـ ــدد مــن
ُ
التوقيع على  14اتفاقية تجارية
وزرائــه،
بأكثر مــن  10مليارات دوالر ،بــن شركة
«أرامكو» السعودية و 14شركة أميركية.
ّ
وبينت «أرامكو» ،في بيان ،أن االتفاقيات
تشمل «التنقيب والحفر البري والبحري،
وشراء معدات تنقيب ،وتقنية املعلومات
وأمــن املعلومات والخدمات الحسابية».
وإل ــى جــانــب تلك االتـفــاقـيــات ،تــم توقيع
 22م ـ ــذك ـ ــرة تـ ـف ــاه ــم أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـجـ ــاوزت
قيمتها جميعًا (مع اتفاقيات أرامكو) 20
مليار دوالر ،بحسب ما أعلنت السفارة
السعودية في الواليات املتحدة.
ل ــن ي ـتــوقــف األم ـ ــر ع ـنــد ذل ــك ال ـح ــد .فمن
املرتقب ،وفق ما أكد رئيس مجلس إدارة
الشركة السعودية للصناعات الدفاعية
أحمد الخطيب ،التوقيع على «مــذكــرات
تفاهم أخرى مع شركات أميركية كبرى».
مــذكــرات سيكون مــن أبــرزهــا اتـفــاق غير
م ـ ـلـ ــزم ،س ـي ـت ـ ّـم إبـ ــرامـ ــه فـ ــي سـ ـي ــات ــل ،مــع
شــركــة «بــويـنــج» األمـيــركـيــة املتخصصة
ف ــي ص ـنــاعــة الـ ـط ــائ ــرات ،ل ـتــوف ـيــر الــدعــم
والـتــدريــب لألسطول الـجــوي السعودي.
(أ ف ب)

ومــن املتوقع ،كذلك ،أن تشمل جولة ابن
سلمان في الساحل األميركي ،والتي تبدأ
الجمعة ،االجتماع بمسؤولني تنفيذيني
ورجــال أعمال في لــوس أنجلوس ،حيث
َ
اتفاقيات في مجالي
ينتظر التوقيع على
َ ً
ّ
السينما والـفـنــادق ،مــواكـبــة لتطلع ولي
العهد السعودي إلى تحويل بالده ملقصد
سياحي رئيس في الشرق األوسط.
ه ـ ّك ــذا إذًا ،ي ـت ـج ــاوز ابـ ــن س ـل ـم ــان ،ال ــذي
تمثلت آخر نشاطاته أمس في اجتماعه
ب ـم ـســؤولــن تـنـفـيــذيــن م ــن أك ـثــر م ــن 40
شــركــة عاملية كـبــرى (تـحــدث ولــي العهد
خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع عـ ــن أه ـم ـي ــة م ـشــاريــع
«ن ـي ــوم» ،و«الـبـحــر األح ـم ــر» ،و«ال ـقــديــة»،
في محاولة لتشجيع املسؤولني األجانب
عـلــى االسـتـثـمــار فـيـهــا)« ،اإله ــان ــة» التي
ّ
وجهها إليه الرئيس األمـيــركــي ،دونالد
ت ــرام ــب ،مــع ب ــدء زي ــارت ــه (ذكـ ــرت مـصــادر
حضرت اجتماع البيت األبـيــض ،الحقًا،
ً
أن ابـ ــن س ـل ـمــان ش ـعــر ب ــاإله ــان ــة ف ـع ــا)،
ّ
مثبتًا حقيقة النظر إلــى ب ــاده كـ«بقرة
حلوب» ينتظر الجميع دورهم في حلبها.
يحاول إعالم اململكة ،ومسؤولوها أيضًا،
التغطية على ذلك بالحديث عن «الشراكة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ب ــن ال ـب ـلــديــن ،ووق ــوف
عالقتهما على «ميزان املصالح املشتركة»
فــي االقـتـصــاد والـتـعــاون العسكري ،لكن
كــل الفعاليات الـتــي شهدتها زي ــارة ابن
س ـل ـم ــان ،إلـ ــى اآلن ،ت ـص ـ ّـب ف ــي االت ـج ــاه
«االستغاللي» املتقدم ،حتى بــدا ،للحظة
ما ،أن الرجل لم ّ
يتكبد عناء التخلص من
ّ
لــوثــة «اعـتـقــاالت نوفمبر» ،بعدما تولى
اإلعــام األميركي بنفسه مــواراة الحديث
عنها ،لصالح تلميع «إن ـج ــازات» «رجــل
اإلصـ ـ ــاح» ف ــي املـمـلـكــة .وه ــا هـنــا تكمن
ّ
خـطــورة املـســار ال ــذي يخطه ولــي العهد
الـ ـسـ ـع ــودي ،إذ إن ال ـث ـم ــن الـ ـ ــذي يــدفـعــه
عـلــى أم ــل انـبـعــاث «الـتـحــالــف الـسـعــودي
ُ
 األميركي» ،والــذي تقبل واشنطن علىّ
انتزاعه كحق مفترض لها ،قد ال تقابله
خ ـطــوات بــالـحـجــم امل ــأم ــول بــه سـعــوديــا،
نــاه ـيــك ع ــن امل ـخــاطــر الــداخ ـل ـيــة املـحــدقــة
بـ«رؤية .»2030
(األخبار)

إيران

«تحقيقات تفجير الحمدالله» :تفاصيل وتفاصيل بال نتيجة
ال ت ـ ــزال ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ف ــي اس ـت ـهــداف
مـ ــوكـ ــب رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة «ال ـ ــوف ـ ــاق
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي» الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،رام ـ ــي
ال ـح ـمــدال ـلــه ،مـسـتـمــرة ل ـكــن م ــن دون
ن ـتــائــج واضـ ـح ــة حـ ــول ال ـج ـهــة الـتــي
تقف وراء ه ــا ،فبينما تستمر حركة
«ح ـم ــاس» ف ــي الـتـلـمـيــح والـتـصــريــح
بــدور ما إلى املخابرات الفلسطينية
ف ـ ـ ــي ت ـ ــدبـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــر لـ ـتـ ـخ ــري ــب
املصالحة ،ترد «فتح» بأن «حماس»
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ُ
سابق ترامب
«النووي» على طاولة األوروبيين :مشروع العقوبات ي ِ
ع ـشــرات االس ـت ــدع ــاءات عـلــى خلفية
س ـيــاس ـيــة» .يــأتــي ه ــذا ال ـتــوتــر بعد
يــوم على تصريحات لنائب رئيس
«حماس» في غزة ،خليل الحية ،قال
فيها إن «املصالحة أصبحت بعيدة
امل ـ ـن ـ ــال ...ال ــرئـ ـي ــس م ـح ـم ــود ع ـبــاس
أط ـل ــق رص ــاص ــة ال ــرح ـم ــة الـنـهــائـيــة
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،وه ـ ـ ــو ال يـ ــريـ ــد ال ـ ـشـ ــراكـ ــة،
وتنفيذ االت ـفــاقــات ،ويــرفــض املسار
امل ـ ـص ـ ــري» .واس ـ ـ ـتـ ـ ــدرك« :أي خ ـيــار
س ـت ـن ـت ـه ـجــه حـ ـم ــاس مل ـص ـل ـحــة غ ــزة
سيكون مع كل الفصائل ،ومن بينهم
الـنــائــب محمد دح ــان ،واملستقلون
وجـ ـمـ ـي ــع الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ،م ـ ــن أج ــل
وضع السيناريو األفضل لها ،ولكي
يتحمل الجميع املسؤولية».
وت ـ ــاب ـ ــع الـ ـحـ ـي ــة« :أبـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــازن ي ــري ــد
الوصولة إلــى عقد املجلس الوطني
(ف ــي نـهــايــة ن ـي ـســان) تـحــت الـتـهــديــد
وال ـت ـخــويــف وال ـت ـس ـلــط دون تعليق
من أحد ،ويريد تسليم األمن في غزة
دون قيد أو شرط ،وال يريد االعتراف
ب ـس ــاح املـ ـق ــاوم ــة ...ق ــررن ــا مـخــاطـبــة
ع ـب ــاس ب ـخ ـط ــاب وط ـن ــي وع ـق ــان ــي،
وطالبنا شخصيات عربية وأجنبية
بمخاطبته ودعــوتــه النتظار نتائج
التحقيق ،لكنه لــم يحترم اتصاالته
مع زعماء العرب ،ومن بينهم الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي».
(األخبار)

تتواصل المساعي األوروبية إلنقاذ
االتفاق النووي مع إيران من تهديدات
واشنطن وضغوطها .ضغوط انضمت
إلى ممارستهاالسعودية ،التي ّرددولي
عهدهامن الواليات المتحدةّ ،
محددات
استراتيجية الرئيس األميركي حيال مصير
االتفاق :إماالتعديل أواإللغاء
تؤكد األطــراف األوروبـيــة في االتفاق النووي ،فرنسا وأملانيا
ُ ِّ
وبريطانيا ،التزامها االتفاق ،وتذكر تصريحات دبلوماسييها
بنحو شبه يومي بضرورة عدم االنسحاب ،كموقف موحد
متفق عليه بني الــدول الثالثُ ،وم َّ
نسق مع باقي دول االتحاد
األوروبــي .لكن كثافة الضغوط األميركية في اآلونــة األخيرة،
نجحت في دفع األوروبـيــن نحو تعديل مسار «املهادنة» مع
الجمهورية اإلســامـيــة ،ولــو مــن بــاب البحث عــن مخرج قبل
شهر أيار /مايو املقبل ،موعد ترامب ملراجعة االتفاق .املسار
األوروبي الجديد أعقب مباحاثات مكثفة عقدتها الدول الغربية
الثالث مع األميركيني ،خلصت إلــى «مـبــادرة أوروبـيــة» ُسـ ِّـوق
لها في األسابيع املاضية ،وهو ما بدأت تظهر مالمحه بشكل
جلي ،رغم ضبابية املوقف األميركي حتى اليوم.
ّ
تعتقد كــل مــن بــاريــس ولـنــدن وبــرلــن ،وفــق هــذه امل ـبــادرة ،أن
عقوبات جديدة على إي ــران ،ينضم إليها باقي الشركاء في
ّ
ّ
االتحاد األوروبــي ،من شأنها أن تحل محل دعوة ترامب إلى
تعديل االتـفــاق ،لكون «إصــاح عيوب االتـفــاق» فكرة ترفض

إيران مناقشتهاُ ،وت ُّ
عد باألصل فكرة غير واقعية من ناحية
اإلجراءات التنفيذية والقانونية .وقد ّ
مهد األوروبيون للمشروع
َ
الذي من املتوقع أن ُيعلن قريبًا ،عبر سلسلة تصاريح تؤكد
َّ
التطابق مــع وجـهــة نظر تــرامــب حـيــال إيـ ــران ،لناحية ملفي
البرنامج الصاروخي وال ــدور اإلقليمي لطهران ،ما يقتضي
التعامل مع هذين امللفني بصورة تتجنب االتفاق .وفي حال
نـجــاح األوروب ـي ــن فــي إقـنــاع تــرامــب بــالـعــزوف عــن «تمزيق»
االتفاق ،واألخذ بالعقوبات البديلة ،تكون باريس ولندن وبرلني
نجحت في االحتفاظ بمصالحها االقتصادية مع إيــران،
قد ّ
التي ولــدهــا االتـفــاق الـنــووي ورفــع العقوبات الدولية بموجبه،
ّ
فتتجنب العواصم األوروبية الثالث عودة متوقعة إلى أوضاع
ما قبل االتفاق.
مواصلة التسويق للمشروع أوروبيًا من قبل الثالثي ،فرنسا
وبريطانيا وأملانيا ،تشي حتى اآلن باستعداد أميركي ملناقشة
األفكار األوروبية ،وبأن الباب لم ُيقفل بعد رغم اقتراب موعد
أيار .وهو ما أكدته تسريبات جديدة من دبلوماسيني أوروبيني
قالوا إن سفراء االتحاد األوروبي ناقشوا في بروكسل فرض
التدابير الجديدة ضد إيران .وبحسب ما نقلت «رويترز» عن
أربعة دبلوماسيني أوروبيني ،أمس ،من املتوقع أن يقر وزراء
خارجية االتحاد األوروبي العقوبات الجديدة على إيران خالل
اجـتـمــاع لـهــم فــي بــروكـســل الـشـهــر املـقـبــل ،وإن ك ــان املــوقــف
األميركي الذي ّ
عبر عنه موفد الخارجية األميركية إلى أوروبا،
بريان هوك ،قبل أيام ،ال يزال يتسم بالغموض.
وإذا كان ترامب مصرًا على خيار وحيد لتجنب االنسحاب:
تعديل االتفاق ،فإن فرص نجاح املساعي األوروبـيــة إلقناعه
بالخيار البديل ال تزال ضئيلة .خيار ترامب القاضي باستبدال
االتفاق ،انضم إليه ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان،

أم ــس ،تـحــت وط ــأة تـهــديــداتــه األخ ـي ــرة بـسـبــاق تسلح نــووي
في املنطقة .ورأى ابــن سلمان ،في أحــدث مواقفه ،أن تعديل
االتـفــاق الـنــووي مــع إي ــران «ض ــرورة» ملنعها كليًا مــن حيازة
سالح نووي .فاالتفاق الحالي ،بالنسبة إلى األمير السعودي
املوجود في زيــارة مطولة للواليات املتحدة ،ال يعمل إال على
«تأجيل ذلك» .ورأى ابن سلمان أن طهران تسعى إلى الحصول
على السالح النووي ،وأن امتالكها له «سيسمح لها بفعل ما
تريده في الشرق األوســط» ،وأما عدم تعديل االتفاق وانتظار
اإليرانيني إلى حني تطوير قنبلتهم «فهو بمثابة انتظار لوصول
الرصاصة إلى الرأس» ،وفق ولي العهد السعودي .بالنسبة إلى
طهران ،ال تعليق صريحًا بعد على الخطوة األوروبـيــة ،التي
كــانــت رفـضــت الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة التعليق على تسريبات
سابقة بشأنها .واكتفى املتحدث باسم الخارجية اإليرانية،
ب ـهــرام قــاسـمــي ،األس ـبــوع املــاضــي ،بــالـقــول ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن
«موقفنا املبدئي هو التزام االتفاق الـنــووي ،لكن هــذا االلتزام
لیس أحادي الجانب وغیر محدود .سنكون ملتزمنی االتفاق
ما دام جميع األطراف ،وخاصة الواليات املتحدة واألوروبيني،
یلتزمون تعهداتهم» ،مضيفًا أن «االتفاق النووي يقتصر علی
البرنامج الـنــووي السلمي اإلیــرانــي وال شــيء آخ ــر» .بـمــوازاة
ذلــك ،ال تــزال طهران تؤكد أن انسحاب الــواليــات املتحدة من
االتـفــاق ُ
سي َ
جابه بانسحاب إيــرانــي مقابل ،وتتمسك بعدم
الرضوخ للضغوط األميركية كما شدد ،أمس ،رئيس املجلس
االستراتيجي للعالقات الخارجية اإليــرانـيــة ،كمال خــرازي.
وأشار خرازي إلى دعم الدول األوروبية لالتفاق النووي ،وفي
الوقت نفسه ما سماها «الفرص املتاحة أمام إيران» عند خروج
واشنطن عن االتفاق.
(األخبار)
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مقالة

والية السيسي الثانية:

اليوم التالي لالنتخابات

ماذا ينتظر المصريين؟
انتهت أمس ،االنتخابات الرئاسية المصرية،
بنتائج معروفة مسبقًا ،أي بتمديد
حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لفترة
جديدة تستمر ألربع سنوات (طبعًا ،ما لم
يتم تعديل الدستور) .لكن ،ماذا ينتظر
المصريين خالل السنوات المقبلة؟
أحمد عابدين
انتهت الفترة الرئاسية األولــى لعبد
الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ( 2014ـ ـ ـ ـ ـ )2018
ب ــأوض ــاع اقـتـصــاديــة صـعـبــة ،بعدما
بلغت ال ــدي ــون حـ ــدودًا غـيــر مسبوقة
تاريخيًا ،فيما شهدت البالد تدهورًا
فــي األوض ـ ــاع املـعـيـشـيــة لـلـمــواطـنــن.
أم ـ ــا ع ـ ّـم ــا ي ـن ـت ـظ ــره املـ ـص ــري ــون عـلــى

امل ـس ـتــويــن االقـ ـتـ ـص ــادي واملـعـيـشــي
في السنوات املقبلة ،فيربط الباحث
االق ـت ـص ــادي ف ــي «امل ـ ـبـ ــادرة املـصــريــة
لـلـحـقــوق الـشـخـصـيــة» أســامــة دي ــاب،
في حديث إلى «األخبار» ،هذا السؤال
بـمـســألــة ال ــدي ــون واس ـت ـمــرار الـتـ ّ
ـوجــه
ال ـحــالــي ال ـقــائــم ع ـلــى االع ـت ـم ــاد على
الديون الخارجية على حساب الديون
ّ ُّ َ
ّ
التوجه اتخذ
املحلية ،علمًا بــأن هــذا
بإيعاز مــن «صـنــدوق النقد الــدولــي»
ن ـظ ـرًا إل ــى «ارت ـف ــاع تكلفة االق ـتــراض
املحلي بعد رفع سعر الفائدة».
إذا كـ ـ ـ ــان االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد عـ ـل ــى ال ـ ــدي ـ ــون
الخارجية من شأنه إحكام السيطرة
ّ
ع ـلــى ع ـجــز امل ــوازن ــة ،فـ ــإن ات ـب ــاع هــذا
ّ
التوجه دون إصالح وضع االقتصاد
ال ـ ـس ـ ـيـ ــئ (الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــة ،االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
األجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــي ،دخ ـ ـ ــل ق ـ ـنـ ــاة ِّ الـ ـس ــوي ــس،
ال ـت ـص ــدي ــر) ،سـ ــوف ُي ـم ــث ــل «ت ـه ــدي ـدًا

ال إعالم وال صحافة وال حريات
على صعيد حرية ّالصحافة واإلعالم ،يقول عمرو بدر ،لـ«األخبار» ،وهو عضو مجلس نقابة
الصحافينيّ ،إن «كــل املــؤشــرات تشير بوضوح إلــى ّأن األوض ــاع في الفترة الثانية من حكم
السيسي ستستمر كما هي ،أو ستتراجع إلى األسوأ ،وذلك لسبب بسيط :السلطة الحالية ليس
لديها اقتناع بــدور الصحافة وال اإلعــام ،وتعتبر الصحافة مجرد نشرات ُت ّ
عبر عن السلطة
وليس عن املجتمع» .يضيف ّأن «السيسي نفسه كان يقول إن الرئيس الراحل عبد الناصر
كان محظوظًا بإعالمه ،ذلك ّأن تصوره عن الصحافة بأن تكون تابعة للسلطة أو جزءًا منها،
باإلضافة إلى ّأن حرية الصحافة هي جزء من الحريات العامة ،وهذا امللف الوحيد الذي ال يمكن
للسلطة أن تقدم تنازالت فيه ،لذلك ستستمر األوضاع بنفس الشكل ،بل أتوقع أن هناك مزيدًا
من الحجب واإلغالق بحق الصحافة واإلعالم».
ُيضيف بدر ،وهو رئيس تحرير موقع «يناير» الذي تم حجبه ،أن هناك رغبة حقيقية لدى النظام
في التضييق على منصات التواصل االجتماعي ،مستبعدًا خطوة إغالقها ألن ذلــك يحتاج
ّ
ستضر بقطاعات أخرى من غير املعارضني ،مثل الشركات
إلى دراسة وخطوات كبيرة ألنها
الكبيرة واالستثمارات التي تستخدم «فايسبوك» و«تويتر» في مجال عملها.

وزيادة احتمال إعالن الدولة إفالسها،
أو عـلــى األقـ ــل تــآكــل االح ـت ـيــاطــي من
النقد األجنبي» ّ ،يقول دياب.
جــديــر بــالــذكــر أن ــه فــي املـ ـ ّـدة األخ ـيــرة
ش ـ ـهـ ــدت م ـ ــؤش ـ ــرات عـ ـج ــز امل ـ ــوازن ـ ّــة
انخفاضًا ،وهــذا ما كان متوقعًا ألنه
الهدف األهم لصندوق النقد الدولي.
لكن ذلك االنخفاض «كــان ،وسيبقى،
ب ـت ـك ـل ـفــة ع ــالـ ـي ــة ،ت ــدف ـع ـه ــا ال ـط ـب ـقــات
الفقيرة واملتوسطة ،ألن أهم مصادر
خفض العجز الذي لجأت إليه الدولة
هـ ــو خـ ـف ــض الـ ــدعـ ــم عـ ـل ــى ال ـك ـه ــرب ــاء
واملـ ـح ــروق ــات واألجـ ـ ـ ــور ال ـح ـكــوم ـيــة،
وهـ ــذه كـلـهــا ن ـف ـقــات ت ـمـ ّـس الـطـبـقــات
الفقيرة واملتوسطة باألساس».
أيـضــا ،مــن أسـبــاب خفض العجز في
املوازنة ،كان فرض الحكومة ضريبة
الـقـيـمــة املـضــافــة ال ـتــي مـ ّـســت الـفـقــراء
بشكل رئيسي ،وهذا ما تؤكده «زيادة
نـ ـس ــب الـ ـفـ ـق ــر وزيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـفـ ـج ــوة بــن
الشرائح األفقر واألغنى في املجتمع».
أمـ ـ ــام ه ـ ــذا امل ـش ـه ــد ،ي ـخ ـلــص أس ــام ــة
ديــاب إلــى توقع «استمرار سياسات
الـ ـتـ ـقـ ـش ــف الـ ـح ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ــدف ــع
فــاتــورت ـهــا األك ـب ــر الـطـبـقــات الـفـقـيــرة
ّ
واملتوسطة ،ذلك ألن من الواضح أن ال
الحكومة وال صندوق النقد ينويان
تعديل تلك السياسات».

نفق السياسة طويل...
على الصعيد السياسي ،يبدو النفق
ً
ّ
طـ ــويـ ــا ،إذ إن «الـ ـفـ ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة مــن
حـكــم الـسـيـســي ستشهد تــوسـعــا في
التضييق ،حيث ستتوسع االعتقاالت
ُ
(وسيغلق)
السياسية لـقــوات األم ــن،
م ــا تـبـقــى م ــن فــاع ـل ـيــات ح ـقــوق ـيــة أو
مـجـتـمــع م ــدن ــي م ـس ـت ـقــل ،ف ــي مـقــابــل
مــزيــد مــن عـسـكــرة اإلعـ ــام والتعليم
وال ـج ــام ـع ــات» ،ي ـقــول أس ـت ــاذ الـعـلــوم
السياسية في الجامعة األميركية في
القاهرة أشــرف الشريف لـ«األخبار».
يـضـيــف ال ـش ــري ــف« :سـنـشـهــد حجب
املــزيــد مــن املــواقــع الصحافية (نـظــام

عبدالله السناوي*

ً
على الصعيد السياسي ،يبدو النفق طويال (أ ف ب)

السيسي حجب أكثر من  400موقع،
مـ ــن ب ـي ـن ـهــا م ــوق ــع جـ ــريـ ــدة األخـ ـب ــار
الـلـبـنــانـيــة) ،وتـقــديــم صــف جــديــد من
الصحف والصحافيني واإلعالميني
امل ـ ـ ــوال ـ ـ ــن ل ـ ـل ـ ـن ـ ـظـ ــام ،ك ـ ـمـ ــا س ـن ـش ـهــد
مــزي ـدًا مــن الـقـضــايــا واملـحــاكـمــات في
ات ـجــاهــات مختلفة ،مـثــل (ات ـهــامــات)
ق ـلــب ن ـظــام ال ـح ـكــم ،اإلره ـ ـ ــاب ،ازدراء
األدي ـ ـ ـ ــان ،امل ـث ـل ـيــة ال ـج ـن ـس ـيــة ،اآلداب
وال ـف ــن الـخـلـيــع وغ ـيــرهــا ،م ــع ص ــدور
قـ ــوانـ ــن ق ـم ـع ـي ــة جـ ــديـ ــدة لـ ــو تـطـلــب
األمر».
أي ـض ــا« ،ال ـح ـيــاة الـحــزبـيــة ل ــن تتغير
ك ـث ـي ـرًا ألنـ ـه ــا م ـي ـت ــة ُمـ ـسـ ـبـ ـق ــا» ،وف ــق
أسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ــذي
يـسـتـبـعــد ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن يـقــوم
ال ـس ـي ـس ــي «ب ـت ـش ـك ـيــل ح ـ ــزب يــدع ـمــه
كـظـهـيــر س ـي ــاس ــي» ،فـيـمــا ي ـتــوقــع أن
«يـ ـت ــم ت ـع ــدي ــل الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،ل ـك ــن بـعــد
مــرور فترة من الــواليــة الثانية» .رأي
الشريف فــي هــذه النقطة ،يقوم على
ّ
اعتباره أن «سياسة العسكر الدائمة،
(هـ ــي فـ ــي) ت ــرح ـي ــل امل ـش ــاك ــل وك ـســب
الــوقــت وتــأجـيــل األزم ــة عبر إدارت ـهــا،
ً
فمثال سينتظر السيسي عــامــن ،ثم
ي ـقــوم بـتـعــديــل ال ــدس ـت ــور مل ـ ّـد الـفـتــرة

ّ
الحزبية في ّ مصر
الحياة
ّ
تتغير كثيرًا ...ألنها
لن
ُ
ميتة مسبقًا

الــرئــاسـيــة مــن أربـعــة أع ــوام إلــى ستة
ل ـي ــرب ــح ع ــام ــن إض ــافـ ـي ــن .وع ـنــدمــا
تـنـتـهــي ال ـس ـنــوات ال ـســت ،م ــن ال ــوارد
تعديل الدستور مرة ثانية لفتح مدد
ً
الترشح بدال من مدتني وفق الحالي».
ّ
إال أن هكذا تعديالت مشروطة «ببقاء
دعـ ــم ال ـج ـي ــش لـلـسـيـســي واس ـت ـم ــرار
الرضا عنه» ،يشير الشريف.

ماذا عن األمن؟
ال ـف ـتــرة الــرئــاس ـيــة األول ـ ــى للسيسي
تنتهي وسط حالة قمع غير مسبوقة
ف ــي ت ــاري ــخ م ـص ــر ،ت ــوازي ــا م ــع واق ــع
اس ـت ـم ــرار ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة في

سيناء ضــد «الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة»
التي انتشر وتوسع نطاق عملياتها
ّ
خالل السنوات املاضية .لكن يبدو أن
السنوات األربع املقبلة لن تكون أيسر
على هذين الصعيدين.
الباحث في علم االجتماع السياسي
واملـتـخـصــص فــي ال ــدراس ــات األمنية
عـ ـل ــي ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال ،يـ ـت ــوق ــع ف ـ ــي س ـي ــاق
ح ـ ــدي ـ ــث إلـ ـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» اشـ ـ ـت ـ ــداد
«القبضة األمـنـيــة أكـثــر وأك ـثــر ،وذلــك
بـسـبــب تـضـخــم األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة
واالجـتـمــاعـيــة» ،مشيرًا إلــى إمكانية
أن «يــزيــد الـعـنــف االجـتـمــاعــي بشكل
ك ـب ـيــر ب ــن ال ـس ـل ـطــة والـ ـ ـن ـ ــاس ،فـيـمــا
(ق ــد يـنـحـســر) اإلره ـ ــاب وخ ــاص ــة في
ُ
سـيـنــاء الـتــي أتــوقــع أن تـحــرز الــدولــة
ّ
تقدمًا فيها» .ويشير إلى أنه إذا كانت
«العمليات اإلرهابية ستبقى بشكل
ّ
نوعي مع ذبول كبير ،فإنها لن تكون
ُ
بــالـخـطــورة الـتــي تـهــدد بـقــاء النظام،
ّ
وخ ــاص ــة أن م ــن امل ـتــوقــع أن تستمر
سـ ـيـ ـط ــرة الـ ـسـ ـيـ ـس ــي عـ ـل ــى ال ـج ـي ــش
والشرطة».
(كامل التقرير على موقعنا)

ً
لــم تـكــن االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة مـحــا لـتـســاؤل وال
مــوضـعــا ل ـن ـقــاش ،فــالـنـتــائــج مـحـســومــة بـغـيــاب أي
تنافس ج ــدي .بــدت االنـتـخــابــات املصرية مجازية،
والتعبئة غلبت املشهد طلبًا لـنــزول املــواطـنــن إلى
صناديق االقـتــراع (إنــه ضــد اإلره ــاب وتأكيد على
االستقرار ورسالة إلى العالم) .الحرب على اإلرهاب
ليست قضية انتخابية تخضع لظروف طــارئــة ،أو
متطلبات دعاية ،بقدر ما هي قضية إجماع وطني
ضد خطر وجــودي ال يستثني أح ـدًا .إذا ما كانت
هناك انتخابات تنافسية بني برامج وتيارات ورجال،
من الطبيعي أن يــدور نقاش عام حول مدى كفاءة
استراتيجية هذه الحرب.
َ
ذل ـ ـ ــك ل ـ ــم ي ـ ـحـ ــدث وال س ـ ـ ــدت ال ـ ـثـ ــغـ ــر ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ّ
واالجتماعية والفكرية التي تمكن جماعات العنف
واإلرهــاب من التمركز والضرب في وجع من وقت
آلخــر .طلب االستقرار قضية إجماع وطني أخرى
ال تخضع أله ــواء عــابــرة وحـســابــات متغيرة ،لكن
أي استقرار نقصد :مــا يتأسس على دولــة قانون
وقواعد دستورية أم ما يفرض بقوة األمن؟
عـنــدمــا غ ــاب الـتـنــافــس ،فـقــدت االنـتـخــابــات روحـهــا
وتقوضت أي فرصة لتصحيح الصورة أمام العالم.
االن ـت ـخ ــاب ــات ه ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،وال ـع ــال ــم يـنـظــر في
تنافسيتها وفي سالمة القواعد التي تحكمها وطول
الـطــوابـيــر أم ــام لـجــان االنـتـخــابــات ،ال فــي تجمعات
ّ
تـغــنــي وتــرقــص ودع ــاي ــات فــي ال ـش ــوارع استدعيت
بـنـفــوذ ال ــدول ــة .ك ــان اإلل ـح ــاح عـلــى أوس ــع مـشــاركــة
ممكنة السمة الرئيسة لتلك االنتخابات املجازية .إذا
ما ارتفعت فهي مسألة شعبية ،وإذا ما انخفضت
فهي مسألة شرعية .لم تكن هناك ضرورة للوصول
إلى هذا الوضع الحرج .رغم تراجع شعبية الرئيس
الحالي على نحو ال ينكره هو نفسه ،كان بوسعه
أن يحسم أي انتخابات تنافسية ونــزيـهــة بالنظر
إلى وزن كتلة االستقرار التي تخشى أي تغييرات
مفاجئة في مركز السلطة.
إن ــه «ره ــاب االنـتـخــابــات» وسـعــي لتفويض جــديــد.
ننسى ـ ـ أحيانًا ـ ـ أن لكل شيء ظروفه وسياقه .كان
التفويض ـ ـ الذي حصل عليه وزير الدفاع عبد الفتاح
السيسي قبل خمس سنوات بتظاهرات مليونية ال
شك في زخمها وإرادتـهــا تعبيرًا عن قلق جماعي
م ــن «ال ـع ـنــف واإلره ـ ـ ــاب امل ـح ـت ـمــل» ،الـ ــذي ب ــدأ يطل
برصاصه في الشوارع وثقة في قدرة الجيش على
الحسم.
استدعاء ما اختلفت ظروفه مجافاة للحقائق ،التي
ترتبت على تجربة الحكم.

التفويض ـ ـ بطبيعته ـ ـ مؤقت لفترة محدودة ولهدف
محدد ،والــدول الحديثة تحكم بشرعيات دستورية
تـلـتــزم م ـبــدأ تـ ــداول الـسـلـطــة عـبــر قــواعــد انتخابية
لها احترامها .بصورة أو أخــرى ،فــإن االنتخابات،
التي بدت كاستفتاء على رجل واحــد ،سوف تلقي
ب ـظــال ـهــا ع ـلــى ص ـ ــورة املـسـتـقـبــل امل ـن ـظ ــور .هـنــاك
م ـس ــاران اف ـتــراض ـيــان لـلـيــوم ال ـتــالــي ،ال ــذي ت ـبــدأ به
الوالية الثانية.
األول يشوبه شيء من األمل في إصالح ما اختل،
وتصحيح الصورة في الداخل قبل العالم بتحسني
مـلــف ال ـحــريــات ال ـعــامــة وح ـق ــوق اإلن ـس ــان والـبـيـئــة
السياسية واإلعالمية ورفع أي مظالم خلف قضبان
السجون وإعــادة النظر في السياسات واألولويات،
التي استدعت عدم مشاركة قطاعات غالبة ممن لهم
حق االقتراع ـ ـ كأنه احتجاج صامت .هناك تسريبات
مـتــواتــرة تــزكــي ذل ــك امل ـســار ،لكنها غـيــر ممسوكة
وغ ـي ــر م ــؤك ــدة ،ك ـمــا يـصـعــب امل ـض ــي ف ـيــه بــالـنـظــر
إلــى مراكز قــوى تمركزت في بنية الــدولــة صــادرت
السياسة واإلعالم وكل ما يتحرك في البلد .مثل هذا
املسار االفتراضي ،يقتضي أن يثور الرئيس على
نظامه ويستجيب ملطالب مجتمعه وحقائق عصره.
في مطلع عهده ،دعاه األستاذ محمد حسنني هيكل
ـ ـ من حرصه على نجاح تجربته ـ ـ إلى الثورة على
نـظــامــه ،ولــم تكن هـنــاك أي اسـتـجــابــة ،أو بحث في
الفرص املتاحة.
والـثــانــي ،مزعج بقدر مــا يـنــذر ،كــأن يضيق املجال
الـعــام بأكثر مما هــو ح ــادث وتتسع سـطــوة الــدولــة
على مؤسسات املجتمع املدني وتدخل مصر كلها
إل ــى حــالــة تــرويــع يـضــرب فــي االس ـت ـقــرار وفــرصــه
واألمــن وضروراته ويساعد اإلرهــاب على التمركز
ويسحب على املفتوح من أي أمل في املستقبل .ذلك
ضد النظام السياسي الحالي بقدر ما يزيد الهوة مع
ً
شعبه بدال من االنفتاح على مكوناته والحوار معها
بندية واحترام.
في اليوم التالي لالنتخابات ،هناك منزلقان ماثالن:
تــأسـيــس ح ــزب سـلـطــة جــديــد م ــن داخـ ــل «ائ ـتــاف
دعم مصر» باسم توفير «غطاء سياسي» يفتقده
الرئيس ،وتعديل الدستور بما يفتح فترات الرئاسة
بغير سقف .لم يكن لنواب االئتالف أدوار يعتد بها
في حشد املواطنني إلى لجان االنتخابات ،فاألدوار
كـلـهــا احـتـكــرتـهــا أج ـه ــزة ال ــدول ــة األم ـن ـيــة واإلداري ـ ــة
واملحلية.
هناك فارق جوهري بني القدرة على الحركة والتأثير
واإلق ـن ــاع بــالــوســائــل الـسـيــاسـيــة ،وب ــن الـعـمــل تحت
ظــال الــدولــة وتعليماتها ،كأنه زهــرة عباد شمس.
بالتعريف ،فإنه ائتالف برملاني يلخص نفسه في

دعم القرارات والتوجهات الرسمية.
وقــد وصــل تماهيه مــع مــا هــو تنفيذي إلــى حــد أنه
ل ــم ي ـت ـقــدم بــاس ـت ـجــواب واحـ ــد ألي وزي ـ ــر ،ال راق ــب
أع ـم ــال الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة وال داف ــع ع ــن الـحــريــات
الـعــامــة وح ـقــوق املــواطـنــن عـلــى الـنـحــو ال ــذي يلزمه
به الدستور .وبالتكوين ،نشأ االئتالف من أحزاب
متعددة ال رابط بينها سوى الوالء للسلطة التنفيذية.
ذلك ال يؤسس لحزب موحد له تأثير ووزن ـ ـ حتى
بالقياس على الحزب الوطني .ثم إن الدستور يمنع
تعديل الصفات الحزبية ،أو املستقلة للنواب .وذلك
مأزق ال فكاك منه وال مخرج.
وجه الخطر في هذا النوع من التفكير محاولة إعادة
إن ـتــاج املــاضــي بـكــل آلـيــاتــه وم ـص ــادرة مـبــدأ ت ــداول
السلطة ـ ـ كأن تبقى املعارضة داخل جدران أحزابها
تكلم نفسها في أفضل األحوال وال تملك أي فرصة
لــاحـتـكــام ال ـجــدي إل ــى الـ ــرأي ال ـعــام عـبــر صناديق
االقتراع .من أفضل ما ينسب للرئيس ،الذي توشك
واليته الثانية أن تبدأ ،رفضه القاطع إلنشاء حزب
سلطة جديد طــوال السنوات األربــع املاضية .إذا ما
أنشئ فإنه تطور بالغ السلبية ،لكنه يبدو في نظر
معارضني أفضل مما نحن فيه من جفاف سياسي
ـ ـ كــأنــه خـيــار بــن السيئ واألسـ ــوأ .مــا تحتاج إليه
مصر هو أن تتنفس بحرية وفــق قواعد حديثة ال
أن تجبر على مثل هــذه الـخـيــارات .مــا هــو طبيعي
ب ـق ــوة ال ــدس ـت ــور أف ـض ــل بـيـقــن م ـمــا ه ــو مصطنع
بتدخل الــدولــة .األخـطــر فــي هــذا الـنــوع مــن التفكير
السعي شبه املعلن لتعديل الدستور تمديدًا للفترات
الرئاسية .هذه مسألة شرعية ال نقض فيها.
هناك الـتــزام رئاسي معلن ،ألكثر من مــرة وبأكثر
من صيغة ،بعدم التالعب بالدستور إلجراء مثل هذا
التعديل.
أي تـعــديــل يـمــد ف ـت ــرات الــرئــاســة ع ــودة كــامـلــة إلــى
امل ــاض ــي ،وم ـصــر ف ــي غ ـنــى ع ــن ه ــذه الـ ـع ــودة الـتــي
تنذر بأوضاع يصعب استقرارها ،كما ال تحتمل
تكاليفها .التعديل يصطدم بنص مـلــزم ال يمكن
تجاوزه إال بإلغاء الدستور نفسه والدعوة إلى وضع
دستور جديد ،وهــذه كارثة سياسية غير محتملة
في بلد منهك .تنص املــادة ( )٢٢٦على أنــه ...« :في
جميع األحــوال ،ال يجوز تعديل النصوص املتعلقة
ب ــإع ــادة ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،أو بـمـبــادئ
الحرية ،أو املساواة ،ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد
من الضمانات» .إذا ما نسفت القواعد الدستورية
ال يبقى بنيانًا ...وإذا ما احترمت يمكن التطلع إلى
املستقبل بثقة.
هذا هو االختيار.
* كاتب وصحافي مصري

تقرير

القضية «تاريخ تونس» ...وليس «تطبيع» بن سدرين
أثارت االتهامات األخيرة
ّ
الموجهة إلى رئيسة «هيئة الحقيقة
بتعاملها
والكرامة» والقائلة
ً
مع «شركة إسرائيلية» ،ضجة لدى
متابعي الشأن التونسي
تونس ــ األخبار
ّ
ق ـب ــل ث ــاث ــة أي ـ ـ ــام ،اتـ ـه ــم ال ـن ــائ ــب عــن
«ح ــرك ــة مـ ـش ــروع ت ــون ــس» ح ـســونــة
ال ـنــاص ـفــي ،رئـيـســة «هـيـئــة الحقيقة
والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرام ـ ـ ــة» سـ ـ ـه ـ ــام بـ ـ ــن س ـ ــدري ـ ــن،
بـتــوقـيــع عـقــد م ــع «ش ــرك ــة إع ــان ــات»
لـ ـه ــا ارت ـ ـبـ ــاطـ ــات إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة .وف ــي
سـ ـي ــاق ك ـل ـم ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان امـ ـت ــدت
ل ـع ـشــريــن دق ـي ـق ــة ،ح ـ ــاول ال ـنــاص ـفــي
ّ
إثبات ضرورة «حل الهيئة» ،بحجج
ّ
ّ
ّ
وسياسية بداية ،ثم باتهام
قانونية
بـ ــن سـ ــدريـ ــن بـ ــالـ ــوقـ ــوف وراء عـقــد

ّ
إعالني وقعته مع شركة «بانوراما»
املرتبطة بـ«شركة أم» يديرها دافيد
سابل.
أثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ـّـن ت ـف ــاص ـي ــل ه ــذه
ال ـش ــرك ــة ،ي ـت ـبـ ّـن أن ـه ــا تــأس ـســت عــام
 ،2005وص ـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام 2009
مرتبطة بشركة «يونغ أند روبيكام»
ّ
األميركية (يو أند آر اختصارًا) .تدير
«يو أند آر» نشاطات في  93بلدًا (ولها
ّ
مقر في املغرب) ،وتعمل في اإلعالنات
ّ
العامة وعدد من األنشطة
والعالقات
األخ ــرى ،وهــي من كبريات الشركات
ّ
األميركية العاملة في القطاع .وبرغم
ارتباط «بانوراما» بـ«يو آند آر» التي
ّ
ّ
يتبي أيضًا أن لغالبية مسؤوليها
ّ
الكبار عالقات اسرائيلية عميقة ،لكن
لألولى إدارتها املستقلة.
وسـبــق ل ــ«بــانــورامــا» أن عملت (وال
ت ـ ـ ــزال ت ـع ـم ــل) مل ــؤسـ ـس ــات تــون ـسـ ّـيــة
أخـ ـ ــرى ،م ـن ـهــا ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ال
ال ـح ـصــر« ،ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا املـسـتـقـلــة
لالنتخابات» ،وبنوك بعضها مملوك
للدولة ،إضافة إلى صحف وشركات

ّ ّ ّ
يكون
اتصاالت .ويعني ذلك ،أنه
إما أن ّ
كــل مــن يتعامل معها ُمـطـ ّـبـعــا ،وأن ــه
ّ
يجب حــل «بــانــورامــا» ،أو أن تجري
مالحقتها والتحقيق بـشــأن علمها
بارتباطات «يو أند آر» اإلسرائيلية،
امل ـبــاشــرة أو غـيــر امل ـبــاشــرة .ه ــذا مع
ّ
العلم أن دافـيــد ســابــل ،ال ــذي اعتبره
ال ـن ــاص ـف ــي «م ــال ــك الـ ـش ــرك ــة ،وعـ ــراب
ال ـج ـيــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي» ،ل ــم يـلـتـحــق
ب ــ«يــو أن ــد آر» إال فــي ع ــام ( 2011أي
بعد عامني من ارتباط بانوراما بها)،
وي ـش ـغــل م ـنــذ ذل ــك ال ـت ــاري ــخ منصب
ّ
التنفيذي العاملي» ،وقد شغل
«املدير
ّ
قبل توليه املـســؤولــيــة مناصب عدة
ّ
أميركية .وتتوافر
مماثلة في شركات
معلومات حول الرجل بشأن نشاطه
ّ
الطبي للجيش
سابقًا ضمن الطاقم
ّ
اإلسرائيلي ،ومساهمته في «منتدى
سياسة إســرائ ـيــل» ،وإنـشــائــه شركة
ّ
تكنولوجية هناك.
ّ
جدير بالذكر ،أن الناصفي الذي سبق
ّ
أن ك ــان أح ــد قـيــاديــي منظمة «طلبة
ّ
ّ
التجمع الــدسـتــوري الــديـمــوقــراطــي»

التابعة للحزب الحاكم ّأيام بن علي،
لـيــس ّأول شـخـصـيــة تــونـسـيــة تتهم
بن سدرين في هذا املوضوع بالذات،
إذ ق ــام بــاألمــر نفسه الـنــائــب ياسني
ّ
العياري ،وسبقهما أيضًا إلى االتهام
نـفـســه (م ـن ــذ ت ـشــريــن األول/اكـ ـت ــوب ــر
املــاضــي) العضو السابق فــي «هيئة
الحقيقة وال ـكــرامــة» ،زهـيــر مخلوف،
وهو ما ّ
ردت عليه «الهيئة» في حينه
ُ
(بــن سدرين كانت تهاجم حتى منذ
ً
ما قبل عام  ،2011يمكن اإلحالة مثال
على مقال بعنوان «سهام بن سدرين
ّ
فــي وك ــر ال ـجــواس ـيــس» ،ج ــاء فـيــه أن
املـ ــرأة حـقـقــت بلجوئها إل ــى النمسا
«جــزءًا من أحالمها( ،أن تكون) عينًا
ساهرة من أعني املوساد»).
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ه ـ ــذه االتـ ـه ــام ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــررة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـب ـ ـقـ ــى ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء
الـتــونـســي الـسـلـطــة الــوح ـيــدة املـنــاط
ب ـهــا م ـتــاب ـع ـت ـهــا ،ت ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ــام
موضوع أشمل :هل تونس مخترقة
ً
ف ـعــا م ــن ق ـبــل ش ــرك ــات إســرائـيـلـيــة،
ّ
ومن قبل مخابرات هذا الكيان؟ ثمة

أحــاديــث صحافية في تونس تشير
ّ
إلــى اخـتــراق ُ«املــوســاد» للبالد (لعل
أبـ ــرزهـ ــا م ــا ن ـق ــل أخـ ـيـ ـرًا ع ــن رئ ـيــس
«ه ـي ـئ ــة م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد» شــوقــي
ّ
ً
الطبيب ،أن مسؤوال رفيعًا في الدولة
ّ
كشف له أن «املوساد» اخترق بنحو
واسـ ـ ــع إدارات الـ ــدولـ ــة ال ـتــون ـس ـيــة،
وب ـس ـه ــول ــة) ،وث ـ ّـم ــة أي ـض ــا صـحــافــي
«م ـ ـت ـ ـص ـ ـهـ ــن» ،ه ـ ــو سـ ـهـ ـي ــل فـ ـت ــوح،
ي ـ ـ ِّ
ـرو ُج لـعـمــل «امل ــوس ــاد» فــي تــونــس

مصادر لـ«األخبار»:
السبسي
قال
ّ
للغنوشي إنه ال
مكان لبن سدرين
تريد بن سدرين إعادة كتابة تاريخ البالد (أرشيف)

وفــي مجمل املغرب العربي (آخــر ما
قاله في هــذا الـصــدد ،جــاء في مقالة
نشرها بالفرنسية أمس).
ّ
ما هو معروف على هذا الصعيد ،أنه
منذ اغتيال «املوساد» للشهيد محمد
ال ــزواري ،نهاية  ،2016باتت فصائل
املـ ـق ــاوم ــة ض ــد الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
ح ــذرة مــن الـســاحــة التونسية ،حتى
ّ
إن ال ــزي ــارات لـتــونــس بــاتــت محاطة
ب ـحــذر شــديــد .وق ــد ازدادت الخشية
أكـثــر حــن كـشـفــت تـحـقـيـقــات ،علمت
ّ
بها «األخبار» ،أن «عنصرًا في وزارة
ّ
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة ،س ــه ــل عـمــل
املجموعة التي نفذت االغتيال ،علمًا
ّ
بأنه لم ُي َ
عرف إذا كان هذا الشخص
يـعـلــم بـهــويــة املـجــوعــة وبـهــدفـهــا ،أو
ال».
ّ
مــا هــو م ـعــروف أي ـضــا ،أن الـحــديــث
ف ــي تــونــس ع ــن «اخـ ـت ــراق امل ــوس ــاد»
ً
ل ــم يـعــد س ـه ــا ،إذ م ــن جـهــة ال أدل ــة
ّ
ّ
ع ـلــى هـ ــذا امل ــوض ــوع ف ــي ظـ ــل تـكــتــم
األجـ ـه ــزة ال ـتــون ـس ـيــة امل ـع ـنـ ّـيــة ،ومــن
ّ
ج ـه ــة أخ ـ ــرى يـ ـج ــري ت ـس ـخ ـيــف ك ــل

مـ ـ ــن يـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ك ـ ـ ـهـ ـ ــذا ،إلـ ــى
درج ــة تــدفــع جــديــا بـعــض املتابعني
إل ـ ــى إثـ ـ ـ ــارة الـ ـتـ ـس ــاؤل عـ ــن «وج ـ ــود
ُ
ل ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــات إع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـج ـ ـ ِـه ـ ــض كــل
محاولة للحديث فــي هــذا الـصــدد».
وأمـ ــام ص ـعــوبــة ال ــوص ــول إل ــى أدل ــة
بــالـخـصــوص (ع ــدا أح ــادي ــث سهيل
ّ
فتوح الدعائية) ،يبقى أن سياسيًا
عربيًا قــال يــومــا فــي حــديــث خــاص:
«تـ ــونـ ــس أص ـب ـح ــت م ـف ـت ــوح ــة أمـ ــام
الجميع ...الكل يعمل فيها».
ّ
بالعودة إلى قضية بن سدرين ،فإن
القضية أكـثــر تعقيدًا مــن «التعامل
مع شركة ذات عالقات إسرائيلية»،
ّ
إذ إن مشكلة رئيسة «هيئة الحقيقة
والكرامة» حاليًا ،سياسية بالدرجة
األول ـ ـ ــى .ف ـهــي ت ــري ــد تــوس ـيــع دائـ ــرة
«م ـســار ال ـعــدالــة االنـتـقــالـيــة» والقفز
نحو «إع ــادة كتابة تــاريــخ تــونــس»،
بـ ـم ــا ي ـش ـم ــل إع ـ ـ ـ ــادة كـ ـت ــاب ــة ت ــاري ــخ
االس ـت ـقــال ودور الــزع ـيــم التونسي
الحبيب بورقيبة.
رئ ـ ـيـ ــس تـ ـح ــري ــر «ج ـ ــري ـ ــدة امل ـ ـغـ ــرب»

زيــاد كريشان ،يشرح في حديث إلى
ّ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن أح ــد أوج ـ ــه ال ـص ــراع
الـ ـح ــال ــي بـ ــن «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة» واألحـ ـ ـ ــزاب
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــا هــو
«االخ ـت ــاف ف ــي تـقـيـيــم (ك ــل) مــاضــي
ً
م ــا ق ـب ــل ال ـ ـثـ ــورة» وص ـ ـ ــوال إلـ ــى دور
ّ
بــورق ـي ـبــة ف ــي االس ـت ـق ــال ،وث ــم ــة من
ّ
يرى أن «بن سدرين تتعامل بقسوة
مع ماضي البالد ومع رموزه».
ال ـنــائــب ح ـســونــة ال ـنــاص ـفــي ،نـفـســه،
يؤكد صحة هذه القراءة ،في حديث
ّ
إل ــى «األخ ـب ــار» .فـهــو يـقــول إن األمــر
ال يتعلق ب ــ«عــداء شخصي» مــع بن
سدرين ،لكن املطلوب موقف واضح
إزاء تعنتها بعدما «استكبرت على
كل مؤسسات الــدولــة ،ورفضها ألي
ّ
حسيب أو رقيب» ،معتبرًا أن «الهيئة
ً
مـســؤولــة م ـبــاشــرة عـبــر تصريحات
رئـ ـيـ ـسـ ـتـ ـه ــا وأدائ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن ت ـق ـس ـيــم
الـتــونـسـيــن ون ـس ــف م ـس ــار ال ـعــدالــة
ّ
ويفسر ذلك باصطفاف
االنتقالية».
ب ــن س ــدري ــن ،مـنــذ إن ـش ــاء «الـهـيـئــة»،
وراء قوى سياسية محددة وإعالنها

« ّج ـه ـرًا مـعــاداتـهــا ألخـ ــرى» ،مضيفًا
أنها عادت «لنبش املاضي وأخرجت
مـنــاضـلــي الـحــركــة الــوطـنـيــة بـقـيــادة
الــرئ ـيــس الـحـبـيــب بــورقـيـبــة كخونة
وعمالء لالستعمار».
ّ
يذهب الناصفي إلى القول إن «الرؤية
ال ـبــدي ـلــة لـهـيـئــة الـحـقـيـقــة وال ـكــرامــة
وملـنـظــومــة ال ـعــدالــة االنـتـقــالـيــة التي
ّ
ستعوض الهيئة ،لــم تتبلور بعد»،
ّ
إال أن م ـص ـ ّـادر خــاصــة ب ــ«األخ ـب ــار»
أوضـ ـح ــت أن ـ ــه خـ ــال ال ـل ـق ــاء األخ ـيــر
بني رئيس الجمهورية الباجي قائد
السبسي ،ورئيس «حركة النهضة»
راش ـ ــد ال ـ ّغ ـن ــوش ــي« ،أبـ ـل ــغ الـسـبـســي
حليفه بــأنـ ّـه لــم يعد هناك مكان لنب
سدرين ،وأنــه وجبت إقالتها» ،وهو
مـ ــا ت ــر ّف ـض ــه األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي أع ـل ـنــت
أم ــس أن ـهــا سـتــواصــل أعـمــالـهــا ،وأن
قــرار الـبــرملــان األخـيــر القاضي بعدم
ال ـت ـم ــدي ــد ل ـه ــا «ال ُي ـع ـت ـ ُّـد بـ ـ ــه» .أم ــام
هــذا املشهد ،باتت تونس أمــام أزمة
ّ
سياسية ـ ـ دستورية ،لعلها ستكون
األصعب منذ .2014
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العالم

العالم
◄ وفيات ►

الحدث
تحدث الرئيس الصيني عن ضرورة دفع العالقات في هذه المرحلة التاريخية الجديدة (أ ف ب)

واشنطن تنشط في «الساحل»:
غارة ليبيا قتلت قياديًا في «القاعدة»

نظرائه األوروبيين ،بشأن سبل التعامل مع «أساليب الصين
في الوقت الذي كان فيه دونالد ترامب يتباحث مع ّ
التجارية ،غير القانونية» ،فوجئ العالم بإعالن بكين أن كيم زارها لثالثة أيام ّ ،حيث بحث فيها قمته المرتقبة
مع ترامب .هكذا ،انطلق «قطار الشرق» من بكين التي يثبت يومًا بعد آخر ،أن من غير الممكن إقصاءها

كيم في الصين:
«قطار الشرق السريع» ينطلق
«ف ــي ه ــذا الــرب ـيــع امل ـل ــيء بــالـسـعــادة
واآلمال ،أعتقد أن اجتماعي األول مع
األمني العام شي جني بينغ ،سيجني
ثـ ـم ــارًا واف ـ ـ ــرة ل ـل ـص ــداق ــة ب ــن ك ــوري ــا
الــديـمــوقــراطـيــة وال ـص ــن ،وسيسهل
السالم واالستقرار في شبه الجزيرة
ال ـ ـكـ ــوريـ ــة» .بـ ـه ــذه الـ ـعـ ـب ــارة ،اخ ـت ـتــم
«ال ــرف ـي ــق ال ــرئ ـي ــس» ك ـيــم ،ك ـمــا ن ــاداه
ّ
«السرية»
الرئيس الصيني ،زيــارتــه
ُ َ
للصني ،إذ لم تعلن رسميًا إال أمس،
عقب انتهائها.
كـيــم ال ــذي ك ــان قــد وص ــل ي ــوم األحــد
إلى بكني ،أعلن في كلمة ألقاها أثناء
الصيني،
مأدبة عشاء أقامها نظيره
ً
ّ
أن حـقـيـقــة اخ ـت ـي ــاره ال ـص ــن وج ـهــة
ألول زيـ ـ ـ ــارة خ ــارجـ ـي ــة ل ـ ــه ،أظ ـه ــرت
رغبته في مواصلة «تطوير الصداقة
التقليدية» بني الدولتني ،فيما القاه
شــي جــن بينغ بــالـحــديــث عــن «دفــع
الـ ـع ــاق ــات ب ــن ال ـح ــزب ــن وال ـب ـلــديــن
إلــى مستوى جديد فــي هــذه املرحلة
التاريخية الجديدة».
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــاقـ ــي ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات،
كـ ــان واضـ ـح ــا أي ـض ــا ع ـلــى امل ـس ـتــوى
ّ
ّ
«الـ ـن ــووي» ،إذ إن كـيــم أش ــار إل ــى أن
«ق ـض ـي ــة ن ـ ــزع الـ ـس ــاح ال ـ ـنـ ــووي مــن
شبه الـجــزيــرة الـكــوريــة يمكن حلها،
إذا اسـ ـتـ ـج ــاب ــت كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لـجـهــودنــا بنية
طـ ـيـ ـب ــة ،وخـ ـلـ ـق ــت جـ ـ ـ ـوًا م ـ ــن الـ ـس ــام
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،م ــع اتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات
مرحلية ومتزامنة لتحقيق السالم».
ً
وهــذا ما كــان شي قد أعلن مثيال له،
ح ــن اق ـت ــرح «أرب ـ ـ ــع» ن ـق ــاط لـتـطــويــر
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ب ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدي ـ ــن ،وه ـ ــي
ً
بــاخ ـت ـصــار« :أوال ،ف ــي ظ ــل ال ـظــروف
ال ـجــديــدة ،فــإنـنــي أرغ ــب فــي الحفاظ
ع ـلــى اتـ ـص ــاالت م ـت ـكــررة م ــع الــرفـيــق
الرئيس عبر مختلف القنوات؛ ثانيًا،
ً
إفساح املجال كامال أمــام املمارسات
ال ـق ـي ـم ــة ل ــاتـ ـص ــال االس ـت ــرات ـي ـج ــي؛
ث ــالـ ـث ــا ،إنـ ـن ــا عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـب ــذل
جهود متضافرة مع الجانب الكوري
الديموقراطي ،والتماشي مع اتجاه
العصر ،ورفــع رايــة السالم والتنمية
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ً
والتعاون واملنفعة املتبادلة ،خفاقة،
ومــواصـلــة تحسني مستوى معيشة
الشعبني ،وتقديم إسهامات إيجابية
ل ـ ـل ـ ـسـ ــام واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار وال ـت ـن ـم ـي ــة
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة؛ رابـ ـ ـع ـ ــا ،تـ ــوريـ ــث ودفـ ــع
ّ
الجيد لصداقتنا قدمًا».
التقليد
هكذا ،عكست الكلمات بشكل واضح
«الـصــداقــة التاريخية» بــن البلدين،
التي «ال يتعني أن تتغير ،ولن تتغير
بسبب أي حــدث وفــي أي وقــت» ،كما
قال شي جني بينغ .ودون أي مواربة،
أعـلــن «الــرئ ـيــس الــرف ـيــق» كـيــم ،هــدف
ً
زيــارتــه بــوضــوح ،قــائــا« :فــي الوقت
ال ـ ــراه ـ ــن ،ي ـت ـط ــور ال ــوض ــع ف ــي شـبــه
الـجــزيــرة الـكــوريــة على نحو سريع،
وجرت العديد من التغيرات املهمة»،
مضيفًا أنه شعر بأنه يتعني أن يأتي
فــي هــذا الــوقــت «ليطلع األمــن العام
الــرف ـيــق ش ــي ج ــن ب ـي ـنــغ ،شـخـصـيــا،
ع ـلــى ال ــوض ــع ان ـطــاقــا م ــن ال ـصــداقــة
ّ
واملـ ـس ــؤولـ ـي ــة األخـ ــاق ـ ـيـ ــة( ...إذ) إن
كــوريــا الديموقراطية مصممة على
تحويل العالقات بني الكوريتني إلى
عالقة من املصالحة والتعاون وعقد
قمة بني رئيسي الجانبني ...وترغب
في إجراء حوار مع الواليات املتحدة
وعقد قمة للبلدين».
تزامنًا مع إعــان هــذه الــزيــارة ،أبدى
دونــالــد تــرامــب ،رغبته فــي عقد لقاء
مع كيم جونغ أون ،لكن دون أن يبدي
أي رغبة في رفع العقوبات عن بيونغ
يانغ .وقــال تــرامــب ،في تغريدة على
«تويتر» أمس« :لسنوات عدة ،وعبر
الـعــديــد مــن اإلدارات املـتـعــاقـبــة ،قــال
الجميع إنه ليس هناك إمكانية ،ولو
ضئيلة ،للحفاظ على الـســام ونــزع
ال ـس ــاح ال ـن ــووي ف ــي شـبــه الـجــزيــرة
الـ ـك ــوري ــة» ،م ـس ـت ــدرك ــا« :اآلن ه ـنــاك
فرصة جيدة ألن يقوم كيم جونغ أون
بما هو مناسب لشعبه ولإلنسانية...
ن ـت ـط ـلــع إل ـ ــى اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـن ــا!» .وت ــاب ــع:
«تـلـقـيــت رس ــال ــة الـلـيـلــة املــاض ـيــة من
الرئيس الصيني تفيد بأن اجتماعه
م ــع رئ ـي ــس ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة جــرى
ب ـصــورة جـ ّـيــدة لـلـغــايــة وأن ــه يتطلع

إلى عقد لقاء معي» ،ثم قال« :لألسف!
يـجــب ال ـح ـفــاظ عـلــى أق ـصــى درج ــات
العقوبات والضغط بأي ثمن».
ّ
املـشـهــد ال ــذي يــؤكــد أن الـحــديــث عن
الـقـمــة بــن تــرامــب وك ـيــم ،ب ــات جديًا
أكـ ـث ــر مـ ــن أي وق ـ ــت مـ ـض ــى ،لـ ــم يـكــن
باإلمكان الوصول إليه ،لوال مناورات

عكست الكلمات
بوضوح «الصداقة التاريخية»
بين البلدين
كيم العسكرية التي كادت أن توصل
ف ــي ال ـص ـيــف إل ــى مــواج ـهــة مـبــاشــرة
مــع األميركيني .فــي ذلــك الــوقــت ،كان
يصفون كيم بـ«املجنون»،
الغربيون ّ ّ
يتبي أنــه نجح في مناوراته
قبل أن
العسكرية ،إذ لم يسمح لألميركيني
بـ ـض ــرب ــه بـ ــرغـ ــم ت ـخ ـط ـي ــه «خ ـط ــوط ــا
حمرًا» ،فيما استوعب على الصعيد

الـسـيــاســي «ال ـجــار الـجـنــوبــي» خــال
األومل ـب ـي ــاد ال ـش ـتــوي األخـ ـي ــر ،وبـعــث
برسالة عبر سيول إلى ترامب ُيعرب
فيها عن االستعداد للقائه.
املشهد الذي كان سيبدو كارثيًا لوال
ّ
أن ك ـيــم ل ــم ُي ـظ ـهــر بــراع ـتــه ف ــي لعبة
ّ
الشطرنج ضــد تــرامــب ،يصفه جيدًا
ُ
توماس جونز ،في مقالة ستنشر في
عــدد الشهر املقبل مــن «لـنــدن ريفيو
أوف بـ ــوكـ ــس» .ي ـ ـقـ ــول« :ف ـ ــي ن ـهــايــة
ّ
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ق ـيــل إن ك ـيــم جــونــغ
ّ
سيطور الـقــدرة على ضرب
أون كــان
العاصمة واشنطن بـصــاروخ نووي
ب ـن ـهــايــة ش ـه ــر أي ـ ــار م ــن هـ ــذا ال ـع ــام،
وكانت توجد ضغوط (في واشنطن)
لـ ـت ــوجـ ـي ــه ضـ ــربـ ــة وقـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ـك ــوري ــا
الشمالية قبل ذلك التاريخ» ،مضيفًا:
إنذار
«يوم ّ 13كانون الثاني ،انطلق ّ
خاطئ حذر الناس في هاواي بأنهم
على وشــك أن ُي ـبــادوا بقنبلة كورية
شمالية ،ولــم يكن لــدى تــرامــب ،الذي
كــان يلعب الغولف وقتها ،أي شيء

موسكو ُت ِّ
رحب
رحبت وزارة الخارجية الروسية ،أمس ،بلقاء
القمة الذي جمع في بكني الرئيس الصيني
شي جني بينغ ،وزعيم كوريا الشمالية كيم
جونغ أون .ووصفت الخارجية ،في بيان
لها ،االجتماع الذي عقد أثناء أول زيارة
خارجية لكيم جونغ أون بعد تسلمه مقاليد
الحكم ،بأنه «خطوة بالغة األهمية نحو تثبيت
النزعات اإليجابية التي تبلورت في تطورات
األوضاع بشبه الجزيرة الكورية وحولها في
اآلونة األخيرة» .وأعربت موسكو عزمها على
«االستمرار في التنسيق الوثيق مع شركائها
الصينيني ،في بذل الجهود النشطة بغية
اإلسهام في تسوية قضايا شبه الجزيرة
بالطرق الدبلوماسية حصرًا ،عبر الحوار
املباشر بني األطراف املعنية».

ليقوله لهم .وفي  25من نفس الشهر،
قـ ّـدمــت مجلة العلماء الــذريــن ساعة
الـقـيــامــة الـخــاصــة بـهــا إل ــى دقيقتني
قبل منتصف الليل ،وهو أقــرب وقت
ّ
مـنــذ ع ــام  .»1953جــديــر بــالــذكــر ،أن
«ساعة القيامة» هي رمزية ،وأنشأها
فــي ب ــداي ــات ال ـحــرب ال ـب ــاردة مجلس
إدارة م ـج ـلــة ع ـل ـمــاء الـ ـ ــذرة الـتــابـعــة
ُ
لجامعة شيكاغو ،وهــي كانت تنذر
بـ ــ«نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــالـ ــم» ب ـس ـب ــب س ـب ــاق
ّ
ال ـت ـســلــح الـ ـن ــووي الـ ــذي ك ــان قــائـمــا،
وذل ــك فــي حــال وص ــول عقاربها إلى
منتصف ال ـل ـيــل ،أي مــا يـعـنــي :قيام
حرب نووية.
ّ
ه ــذه ال ـحــرب ي ـبــدو حـتــى ال ـســاعــة أن
الـتـعــاون الصيني ـ ـ ال ـكــوري شمالي
لن يجعلها تتحقق ،كذلك لن يسمح
بـتــوجـيــه ضــربــة وقــائ ـيــة إل ــى بيونغ
ّ
يانغ كما تقول الوقائع .إال أن مسار
األح ـ ـ ــداث ال ـت ــي ق ــاده ــا ك ـيــم ب ـبــراعــة،
ك ـ ــان أشـ ـب ــه ب ـ ــرواي ـ ــة ب ــول ـي ـس ـي ــة ،مــن
ط ــراز رواي ــة «ق ـطــار ال ـشــرق الـســريــع»
ّ
آلغاتا كريستي ،خاصة حني يتعطل
س ـيــر ه ــذا ال ـق ـطــار ف ــي أع ـلــى الـجـبــل،
عـنــد حــافــة ال ـه ــاوي ــة ،فـيـمــا يستكمل
املـحـقــق ه ـيــركــول ب ـ ــوارو ،تحقيقاته
حــول الجريمة التي وقعت فيه ،على
ط ــاول ــة م ــوض ــوع ــة ع ـنــد ح ــاف ــة عــربــة
دون أب ــواب ،فــوق هــذه الهاوية .ربما
ّ
ص ــل
م ــن أوجـ ـ ــه ال ـت ـش ــاب ــه ،أن ك ـي ــم و ّ
إلــى بكني ،على مــن القطار املصفح،
وهذا القطار ّأعطى أيضًا ُبعدًا رمزيًا
ل ـلــزيــارة ،إذ إن ــه هــو نفسه ال ــذي كــان
وال ـ ــده ،كـيــم جــونــغ إي ــل ،وج ـ ـ ّـده ،كيم
إيل سونغ ،يستخدمانه في الرحالت
الخارجية .في زمن الصراعات ،وحده
املاضي ،يملي املشهد بعبقه الخاص،
وهذا ما فعله هذا القطار الذي كانت
«فايننشل تايمز» ّ
تتبع سيره أول من
أمــس ،أي قبل إعــان الــزيــارة ،للداللة
ّ
على أن كيم «قد يكون في بكني».
إذًا ،انـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق ق ـ ـ ـطـ ـ ــار ش ـ ـ ـ ــرق آسـ ـي ــا
«الـســريــع» نحو القمتني املرتقبتني.
ً
لـكــن عملية االن ـط ــاق ،أث ـب ـتــت ،أوال،
ّ
أن «دور الـ ـص ــن الـ ـف ــري ــد فـ ــي شـبــه
ّ
ال ـجــزيــرة ال ـك ــوري ــة ث ــاب ــت ،وال يمكن
ّ
اقـصــاؤه» ،كما علق دا زيغانغ ،وهو
ّ
مدير «مؤسسة الــدراســات اآلسيوية
ّ
ّ
االجتماعية» في
أكاديمية العلوم
في
حديث إلى صحيفة «غلوبال تايمز»
ّ
الصينية (شبه الرسمية) .إال أن هذه
العمليةُ ،يدرك الفاعلون فيها أيضًا،
خ ــاص ــة ب ـك ــن وب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ،وم ــن
ّ
خلفهما مــوس ـكــوّ ،أن «ق ـضـ ّـيــة شبه
ّ
الكورية معقدة ،وال يجب أن
الجزيرة
ّ
ننتظر حــل جميع املشاكل بــن ليلة
وض ـحــاهــا ،إذ ال ت ــزال تــوجــد حاجة
إلى الصبر والجهود الثابتة» ،يقول
لو شاو ،الباحث الصيني ،للصحيفة
نفسها.
(األخبار)

ّ
ّ
األميركية في أفريقيا ـ ـ أفريكوم» أمــسّ ،أن أحد
العسكرية
أعلنت «القيادة
َّ
القتيلني في الغارة التي شنتها يوم السبت بواسطة طائرة مسيرة ،هو موسى
ّ
ّ
اإلسالمي» .وكانت «األخبار»
القيادي في «تنظيم القاعدة في ًاملغرب
أبو داوود،
قد ذكرت ّأن الضربة التي استهدفت منزال في ضواحي مدينة أوباري ،الواقعة
جنوب غريب ليبيا ضمن مثلث حـ ّ
ـدودي يشمل التشاد والنيجر والجزائر،
ّأول ضربة ـ ـ ُمعلنة على األقل ـ ـ تشنها الواليات املتحدة على «تنظيم القاعدة»
ّ
املاضيني تنظيم «داعش» بأكثر
في لبيبا ،بينما استهدفت على مدى العامني
من  500غارة ّ
ثمان منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت األبيض.
جوية ،منها
ٍ
ّ
وقال بيان «أفريكوم» إن أبو داوود ّ
«درب منتدبني من تنظيم القاعدة في املغرب
ّ
اإلسالمي على ّ
ّ
ّ
شن هجمات في املنطقة ،ووفر للتنظيم دعمًا لوجستيًا مهمًا
ّ
ّ
ّ
(تمويالت ،وأسلحة) ،ما خوله تهديد املصالح األميركية والغربية ومهاجمتها
ّ
اإلسالمية
في ّاملنطقة» .وانتمى أبو داوود ،مطلع التسعينيات ،إلى «الجماعة
املسلحة» التي ارتكبت عددًا كبيرًا من املجازر ضمن الحرب ّ
ّ
األهلية الجزائرية،
ّ
ّ
السلفية للدعوة والقتال» التي تحولت
وانتقل بعدها إلى صفوف «الجماعة
ّ
الحقًا إلى «تنظيم القاعدة في املغرب اإلسالمي».
ّ
ّ
«ارهابيًا
وفي منتصف عام  ،2016صنفت الواليات املتحدة موسى أبو داوود
ّ
ّ
والتطرف العنيف» ّأن
مكافحة اإلرهاب
دوليًا» ،وجاء حينها في قرار «مكتب
ً
ُ
ّ
ّ
الرجل عي في التنظيم عام  2012مسؤوال عن املنطقة الجنوبية التي تشمل
الجزائر وتونس( .كامل التقرير على موقعنا)
(األخبار)

◄ ذكرى ►

ي ـت ـق ــدم م ـج ـل ــس األم ـ ـنـ ــاء وال ـه ـي ـئــة
العامة والهيئة اإلدارية في جمعية
املركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم
العالي
م ــن عــائ ـلــة ع ـضــو م ـج ـلــس األم ـن ــاء
الـ ـس ــاب ــق امل ـ ــرح ـ ــوم الـ ـسـ ـي ــد رم ـ ــزي
السعيدي ومن أهالي جويا
بأحر التعازي بوفاته
سائلني املولى عز وجل أن يتغمده
بــواســع رحمته ويلهم أهله وذويــه
الصبر والسلوان

ُي ـصــادف نـهــار الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 27آذار 2018
ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام عـلــى وفــاة
فقيدتنا الغالية
الحاجة نوره علي الفقيه
(أم شوكت)
زوجة الحاج مالك حسني جمعة
أبـنــاؤهــا :شــوكــت (الــرائــد فــي األمــن
العام)
محمد (موظف بنك) ـ حسن (مدير
في مؤسسة الخرافي)
ب ـنــات ـهــا :ق ـمــر ـ ـ ـ ري ـم ــا ـ ـ ـ شــاه ـي ـنــاز ـ
إيناس
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـم ــة ستتلى
آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم ومـجـلــس
عــزاء حسيني عــن روحـهــا الطاهرة
للرجال والنساء بعد صالة املغرب
في حسينية بلدة علي النهري.
كما تقبل التعازي في قاعة السيد
موسى الصدر في روضة الشهيدين
– الـ ـغـ ـبـ ـي ــري ن ـ ـهـ ــار ال ـخ ـم ـي ــس مــن
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ح ـت ــى ال ـس ــادس ــة
ً
مساء.
األسفون :آل فقيه ،آل جمعة ،وعموم
أهالي بلدة علي النهري
للفقيدة الرحمة ولكم عظيم األجر
والثواب

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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حركة الشبيبة األرثوذكسية
جامعة آل حداد – لبنان
ن ـق ــاب ــة أص ـ ـحـ ــاب م ـص ــان ــع ال ــرخ ــام
واملصبوبات االسمنتية
أش ـ ـقـ ــاؤه س ــوم ـي ــة ارم ـ ـلـ ــة امل ــرح ــوم
جوزيف حداد وأوالدها
غسان جرجي الحداد وعائلته
جكوف جرجي الحداد وعائلته
آمال جرجي الحداد
جبران جرجي الحداد وعائلته
إبن شقيقته املرحومة ناتاليا:
طوني حداد وعائلته
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
إيليا جرجي الحداد
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس
وال ـج ـم ـع ــة  29و  30الـ ـ ـج ـ ــاري فــي
صالون كنيسة ماريوحنا املعمدان
(م ــداف ــن م ــارال ـي ــاس ب ـط ـي ـنــا) ،وطــى
امل ـص ـي ـط ـب ــة إبـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
السادسة
صلوا ألجله.
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أنتقل الى رحمته تعالى املرحوم
رمزي كامل سعيدي
والـ ـ ــدتـ ـ ــه :املـ ــرحـ ــومـ ــة ع ـل ـي ــة ال ـح ــاج
اسماعيل الخليل
زوجته :عفاف عادل عسيران شقيقة
النائب علي عسيران
اب ـن ــاؤه :ابــراه ـيــم وعــائـلـتــه ،وعــامــر
سعيدي
اب ـن ـتــاه :عـلـيــة زوج ــه ه ـشــام نــاصــر،
وسعاد سعيدي.
اش ـ ـقـ ــاؤه :املـ ــرحـ ــوم ه ــان ــي ،شــوقــي
وعــائ ـل ـتــه ،خــالــد وعــائ ـل ـتــه ،ونسيم
سعيدي.
ش ـق ـي ـقــاتــه :س ـل ــوى أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
مصطفى الخليل ،عائلة املرحومة
أمل ،وسنا زوجة مارتن شورت.
يصلى على جثمانه الطاهر اليوم
الخميس  29آذار  2018بعد صالة
ال ـع ـصــر ف ــي ب ـل ــدة ج ــوي ــا ،وي ـ ــوارى
الثرى في جبانة جويا.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
وغدا الجمعة  30آذار في بلدة جويا،
وي ــوم ــي الـسـبــت  31اذار واالحـ ــد 1
نـيـســان  2018فــي مـنــزل الفقيد في
بـ ـي ــروت -الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء  -خلف
الـسـفــارة العمانية ،ويــوم االثـنــن 2
نيسان في قاعة جمعية التخصص
والتوجيه العلمي -الرملة البيضاء،
ق ــرب م ـقــر أم ــن ال ــدول ــة م ــن الـســاعــة
ال ـث ــال ـث ــة عـ ـص ــرا ،وحـ ـت ــى ال ـســاب ـعــة
مساء.
االس ـ ـف ـ ــون :آل سـ ـعـ ـي ــدي ،ال ـخ ـل ـيــل،
عـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــران ،ن ـ ــاص ـ ــر ،وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم
وعموم أهالي بلدة جويا.
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أفقيا

 -1ملحن ومـطــرب لبناني راح ــل –  -2أدي ــب وعــالــم مـصــري راح ــل –  -3يـجــري في
الـعــروق – مؤسس الساللة الخديوية في مصر قضى على املماليك وحقق ملصر
نهضة علمية وثقافية وزراعية – ّ -4
لي – موضع ُيجمع فيه الحصيد ُ
ويداس – -5
ُ
صـ ّـوت الرصاص – مضيق في املحيط الهندي بني ماليزيا وسومطره يعتبر من
خطوط املالحة نحو الشرق األقصى – استيقظ الرجل من النوم مسرعًا –  -6عاصمة
واد على حدود
أفريقية –  -7إمبراطور أثيوبي راحل أطاحه إنقالب عسكري – ٍ -8
اليمن والسعودية – بواسطتي –  -9إحدى القارات الخمس – بلدة لبنانية بقضاء
البترون –  -10عائلة فنية لبنانية كبيرة

عموديًا

 -1ممثل مـصــري شهير راحــل أطـلــق عليه لقب « بــرنــس السينما املصرية « – -2
ّ
ّ
وشد
يلقب بفتى الشاشة األسمر – للتعريف –  -3ربــط
ممثل مصري راحــل كــان
– مــن الطيور الكاسرة أو ملك الطيور –  -4أبــو البشرية – أخـشــاب تعلق بحبال
ويركبها الصبيان –  -5زوجة يعقوب ووالدة يوسف وبنيامني كما جاء في التوراة
ّ
الحر كأنه ماء –  -6ما تقذفه البراكني – بلدة
– ما ُيشاهد نصف النهار من اشتداد
لبنانية بقضاء البقاع الغربي –  -7حكيم وفيلسوف هندي عاصر دبشليم امللك –
عاصمة أوروبية – ُ -8يخبر بوفاة شخص – للنداء – سقي النبات –  -9خاصمه ّ
أشد
الخصومة – ْأسر النساء في الحروب –  -10جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي

أفقيا

حل الشبكة 2834

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 2835

حلول الشبكة السابقة

1

 -1نغم في حياتي –  -2وريد – ّراديو –  -3بارانا – رسل –  -4ليانغ كاي –  -5ب ب – دانو – -6
وا – الترس – ّ -7
وج – ثمن – ينق –  -8كوريا – رك –  -9يامن – قن – نص –  -10ود – الدامور

عموديًا
ّ
 -1نوبل – طوكيو –  -2غرايب – جواد –  -3ميرابو – رم – ّ -4فدان – أثينا –  -5نغش – ما – -6
حراك – ان – قد –  -7يا – أدل – رنا –  -8أدرياتيك –  -9تيس – نرن – نو –  -10يوليوس قيصر

◄ ذكرى ►

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

خبير إقتصادي إيطالي ( )1848-1787واستاذ في السياسة والقانون.
إعتبر شخصية مهمة فــي ملكية يوليو فــي فرنسا ووزي ـرًا للعدل في
حكومة الدولة البابوية في ظل البابا بيوس التاسع
 = 1+7+4+3خالف شروق ■  = 9+6+5+8ماركة سيارات ■ 2+11+10+3
= تنظيف الثياب باملاء

حل الشبكة الماضية :روالن العمري

ت ـصــادف ن ـهــار الـسـبــت فــي  31آذار
 2018ال ــذك ــرى الـسـنــويــة عـلــى وفــاة
املرحومني
املفتش التربوي
االستاذ شفيق سنان
( أبو فادي)
اوالده :االس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ فـ ـ ـ ــادي (رئـ ـي ــس
مصلحة الديوان في وزارة الصحة
العامة) ،املهندس عبدالله ،املحامي
حسني ،ومروان.
الحاج ابراهيم سليمان نور الدين
( أبو تيسير)
ولداه :االستاذ تيسير ،االستاذ علي
نورالدين ( مدير االخبار في )NBN
وبهذه املناسية تتلى ايات من الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحيهما
ال ـطــاهــرتــن ف ــي ال ـن ــادي الحسيني
لـبـلــدتـهـمــا الـنـمـيــريــة ،عـنــد الـســاعــة
الرابعة والنصف عصرا
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إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان عــن رغبتها فــي إجــراء
اس ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض إلجـ ـ ـ ــراء مـ ــزايـ ــدة لـبـيــع
اآلليات غير الصالحة.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان  -طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره /20 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
عـلـمــا إن آخ ــر مــوعــد لـتـقــديــم ال ـع ــروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي  2018/4/27عند
نـهــايــة الـ ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/3/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 690
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
(الرئيس فيصل مكي)
املعاملة التنفيذية2015/2363 :
املنفذ :زهير سعيد الشالح وشريف ومحي
الدين الشالح
املنفذ عليه :محمود حمدي الـشــاح -هيثم
ح ـمــدي ال ـشــاح  -مـحـمــد وه ـشــام وســوســن
وكاميليا رياض الشالح.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم الـغــرفــة االبـتــدائـيــة
السابعة رقم  2013/32قرار  2015/30تاريخ
 2015/1/26ازالة شيوع
تاريخ التنفيذ2015/12/17 :
تاريخ محضر الوصف2016/10/17 :
تاريخ تسجيله2016/11/7 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار- 2016/3/11 :
2016/4/5
تاريخ التنفيذ2016/7/15 :
بيان العقار املطروح للبيع :وهو القسم 14
مــن الـعـقــار  1401املــزرعــة ع ـبــارة عــن مدخل
وصـ ــالـ ــون وطـ ـع ــام واوف ـ ـيـ ــس وث ـ ــاث غ ــرف
وحـ ـم ــام ــان وم ـط ـب ــخ وخـ ـ ــاء ومـ ـم ــر وث ــاث
ش ــرف ــات وم ـن ـشــر ف ــي ال ـج ـن ــاح ال ـغ ــرب ــي في
الطابق الثالث جنوبي.
مساحته 178 :م.م.
ً
ح ــدود الـعـقــار :ش ـمــاال الـعـقــار  1414و1415
و - 1417غربًا طريق عام  -شرقًا العقار 4458
 جنوبًا امالك عامة.قيمة التخمني/252.450/ :د.أ.
بدل الطرح املحدد من رئيس دائرة التنفيذ:
/252.450/د.أ.
موعد املزايدة ومكان اجرائها :يوم االربعاء
الواقع في  2018/5/2الساعة  10.00صباحًا
في مكتب رئيس دائرة تنفيذ بيروت.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
القسم  14من العقار  1401املزرعة املوصوف
اعاله.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ف ــي الـ ـش ــراء ت ـن ـف ـي ـذًا الح ـكــام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية ان
يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو
احــد املـصــارف املقبولة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الـطــرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا
املبلغ وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الــدائــرة ان لــم يكن لــه مقام فيه او لــم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا واال عد قلم الدائرة
مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في خالل ثالثة
اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة اي ــداع
كامل الثمن باسم رئيس دائــرة التنفيذ في
صندوق الخزينة او احد املصارف املقبولة
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر واال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم داللة خمسة باملاية
من دون حاجة النذار او طلب وذلك في خالل
عشرين يومًا من تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن قضائي
تــدعــو مـحـكـمــة ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــانـيــة
فــي الـبـقــاع بــرئــاســة الـقــاضــي ن ــوال صليبا
املستدعى ضدهما زينون عيسى فرح وجان
سليمان حنوش ،املقيمان سابقًا في جديتا
واملـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة حــالـيــا للحضور
ش ـخ ـص ـي ــا أو مـ ــن يـ ـنـ ــوب ع ـن ـه ـم ــا ق ــان ــون ــا
الـ ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة ف ــي زح ـل ــة لـتـبـلــغ أوراق
اس ـتــدعــاء ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع ف ــي ال ـطـلــب امل ـقــدم
ضدهما من املستدعي سامي خزاقة بوكالة
االستاذ طارق الغريب املسجل برقم أساس
 2017/478والــذي يتناول قسمة العقار رقم
 1001من منطقة التويتة العقارية.
ول ـل ـم ـس ـتــدعــى ض ــده ـم ــا املـ ــذكـ ــوريـ ــن مـهـلــة

ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ال ـن ـش ــر الب ـ ــداء
مــاحـظــاتـهـمــا عـلــى الـطـلــب واال ي ـصــار الــى
ابالغهما كافة االوراق والقرارات باستثناء
الحكم النهائي بواسطة رئيس القلم.
رئيس الكتبة
حسني املوسوي
إعالن مناقصة عامة
صادر عن بلدية الغبيري
تـعـلــن ب ـلــديــة ال ـغ ـب ـيــري ع ــن رغـبـتـهــا تـلــزيــم
مشروع توريد وتركيب خزائن لزوم ارشيف
البلدية (باعتماد طريقة املناقصة العامة).
وذل ـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة صـبــاح
يوم الثالثاء الواقع في  2018/04/17يمكن
االط ــاع عـلــى دفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص لهذه
املناقصة خالل ايــام الــدوام الرسمي .وتقدم
ال ـع ــروض وف ـقــا لــاصــول امل ـن ـصــوص عنها
فــي دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،عـلــى ان تصل
هذه العروض قبل الساعة الثانية عشرة من
آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق ال ـيــوم امل ـحــدد الج ــراء
املناقصة.
الغبيري 2018/03/19
رئيس بلدية الغبيري
معن منير خليل
إعالن مناقصة عامة
صادر عن بلدية الغبيري
تـعـلــن ب ـلــديــة ال ـغ ـب ـيــري ع ــن رغـبـتـهــا تـلــزيــم
م ـش ــروع تــأهـيــل الـبـنــى الـتـحـتـيــة وال ـصــرف
ال ـص ـحــي م ــن اج ــل تـحـســن وتــأه ـيــل ش ــارع
الفانتازي وورلد (باعتماد طريقة املناقصة
ال ـع ــام ــة) .وذلـ ــك ف ــي ت ـمــام ال ـســاعــة الـحــاديــة
ع ـشــرة مــن ص ـبــاح ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع في
 2018/04/17ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى دف ـتــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص لـ ـه ــذه امل ـن ــاق ـص ــة خ ــال
ايــام ال ــدوام الرسمي .وتـقــدم الـعــروض وفقًا
لالصول املنصوص عنها في دفتر الشروط
ال ـخــاص ،على ان تصل هــذه ال ـعــروض قبل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر ي ــوم عمل
يسبق اليوم املحدد الجراء املناقصة.
الغبيري 2018/03/20
رئيس بلدية الغبيري
معن منير خليل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت املحامية كارال ميشال هبر بوكالتها
عــن زيـنــه ريـشــا بصفتها احــد ورث ــة سجيع
طــان ـيــوس ري ـش ــا س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 7059تنورين الفوقا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2234
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :يوسف حسن حيدر
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي /139304.04/ :د.أ .عــدا
الفوائد واللواحق
تــاريــخ ق ــرار ال ـح ـجــز - 2016/2/16 :تــاريــخ
تسجيله2016/8/16 :
املطروح للبيع :القسم  13من العقار رقم 516
حارة حريك:
م ــدخ ــل وغ ــرفـ ـت ــان ودار م ـق ـس ــوم وم ـط ـبــخ
وحمام ومنافع وثالث شرفات ولدى الكشف
تـبــن ان الـقـســم هــو كـنــايــة عــن شـقــة للسكن
يقع في الطابق الثاني يقطن بها املنفذ عليه
مــع عائلته وتـحـتــوي على اربـعــة غــرف هي
مدخل وصالون وطعام وغرفتني نوم وممر
ومطبخ وحـمــامــن عــربــي وافــرنـجــي وثــاث
القسم املدخل خشب ماغنوم
شرفات .ابواب
ّ
مع باب حديد مصفح من الخارج واالبواب
من الداخلي خشب معاكس وابواب الشرفات
وال ــدراب ــزي ــن امل ـن ـيــوم س ـيــدم  /2000/بــاط
ارض ـيــة الـشـقــة سـيــرامـيــك صـيـنــي م ـلـ ّـون 60
×  60األنتري والصالون والطعام والشرفة
ع ـل ــى ال ـص ــال ــون واملـ ـم ــر بـ ــاط غ ــرف ــة ال ـن ــوم
س ـي ــرام ـي ــك وال ـ ـ ـجـ ـ ــدران ب ـ ــورس ـ ــان صـيـنــي
ومـجـلــى رخ ــام غــرانـيــت مــع خــزائــن املـنـيــوم
واالدوات الـصـحـيــة وال ـخ ــال ـط ــات ليسيكو
وطني والــدهــان طــرش كاوتشوك واالدوات
الـكـهــربــائـيــة مــاج ـيــك وط ـنــي وال يــوجــد اي
دي ـكــور داخ ــل الـشـقــة وتـعـتـبــر الـشـقــة جيدة
جـدًا .القسم  13من العقار  516حــارة حريك
حق مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
والعقد والخرائط يشترك في ملكية الحقوق
رقم  1و 3تخطيط باملرسوم رقم .971/719
زيـ ــادة ت ــأم ــن :تــأمــن وزي ـ ــادة الـعـقــد يــومــي
 2012/3041وادخ ــال وزي ــادة تأمني بالعقد
يــومــي  2012/3042زي ــد الـتــأمــن األســاســي
مــن الــدرجــة االول ــى مبلغ /28000/د.أ .بعد
أن ادخـ ــل تـحــت حـكــم ال ـتــأمــن الـقـســم  8من
ال ـع ـقــار  2536حـ ــارة حــريــك حـيــث اصـبـحــت

قيمة التأمني االجمالية  /88000/د.أ .تراجع
شروط التأمني بحق التصرف بالعقد.
الحصة املؤمنة :حصة املدين في هذا العقار
وسواه  /وخالفه  -نظمت شهادة قيد تأمني.
ن ــوع الـتــأمــن :رضــائــي درج ــة اول ــى مــع حق
التحويل حق وفائدة حسب شروط العقد.
الدائن :البنك اللبناني السويري ش.م.ل.
املدين :يوسف حسن حيدر  2400سهم
قيمة التأمني/88000/ :د.أ.
ن ــوع ال ـفــائــدة :حـســب ش ــروط ال ـع ـقــد .تــأمــن
تراجع شروط حق التصرف بالعقد.
الحصة املؤمنة :حصة املدين في هذا العقار
وسواه ،نظمت شهادة قيد تأمني.
نوع التأمني :رضائي.
درج ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــأمـ ــن :ث ــانـ ـي ــة .تـ ــراجـ ــع الـ ـف ــائ ــدة
واالستحقاق حسب شروط العقد
الدائن :البنك اللبناني السويري ش.م.ل.
املدين :يوسف حسن حيدر  2400سهم
قيمة التأمني/184000/ :د.أ.
ن ــوع ال ـفــائــدة :حـســب ش ــروط الـعـقــد  -حجز
تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت برقم
 2015/2327ت ــاري ــخ  2016/2/16ملصلحة
املـنـفــذ الـبـنــك اللبناني الـســويـســري ش.م.ل.
عـ ـل ــى املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه يـ ــوسـ ــف حـ ـس ــن ح ـي ــدر
ً
تحصيال لدين املنفذ بملف  13/516تاريخ
.2016/2/16
مصدر الحجز :دائــرة تنفيذ بيروت  -حجز
تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت برقم
 2015/2307تــاريــخ  2016/10/24محضر
وص ـ ــف رق ـ ــم  2016/2234ب ــالـ ـق ــرار ت ــاري ــخ
ً
 2016/11/7و 2016/11/9تحصيال لدين
املنفذ البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
مساحته/118/ :م.2
ال ـت ـخ ـم ــن/129800/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح بـعــد
التخفيض/63083/ :%10 :د.أ.
تاريخ ومكان املــزايــدة :تجري املــزايــدة نهار
االرب ـع ــاء فــي  2018/4/18الـســاعــة الـحــاديــة
ع ـش ــرة ص ـبــاحــا أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شــروط البيع :فعلى الــراغــب بــالـشــراء وقبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة اي ــداع مبلغ م ــواز لثمن
الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او مـصــرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا او
تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق الــدائــرة كـمــا عليه
وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن ص ــدور ق ــرار االحــالــة
ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
ب ــزي ــادة الـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه كـمــا عليه
وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
عباس حمادي
إعالن بيع باملعاملة 2016/45
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار ال ـخ ـم ـيــس في
 2018/4/12الـ ـس ــاع ــة  3:30ب ـع ــد ال ـظ ـهــر
سـيــارة املنفذ عليه م ــروان علي بــرق ماركة
هيونداي  i10موديل  2013رقم /520180/ب
ً
الخصوصية تحصيال لدين طالب التنفيذ
بنك بيبلوس ش.م.ل .وكيله املحامي انطوان
ع ـس ــاك ــر الـ ـب ــال ــغ  $/9546/ع ـ ــدا ال ـل ــواح ــق
واملخمنة بمبلغ  $/5055/واملطروحة بسعر
/2900/د.أ .أو ما يعادله بالعملة الوطنية
وان رسوم ميكانيك قد بلغت /4.120.000/
ل.ل.
فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء ال ـح ـضــور بــاملــوعــد
املحدد الى مرآب املدور في بيروت الكرنتينا
مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو شـيــك مـصــرفــي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طلب السيد محمد نذير قدورة سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة موكلته ابتهاج قاسم
شوشر في العقار  3605القرعون.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
ط ـلــب ال ـس ـيــد م ـح ـمــد ع ـبــدالــرح ـمــن حلبلب
وعلي حسني بريدي املفوضني بالتوقيع عن
بنك بيبلوس ش.م.ل .شهادة تأمني بدل عن
ضائع بالتأمني الجاري ملصلحة البنك على
العقار  1260جب جنني.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي

طـ ـل ــب الـ ـسـ ـي ــد م ـح ـم ــد عـ ـم ــر اح ـ ـمـ ــد م ـط ــاع
الــدســوقــي سـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع بحصة
مـ ــورثـ ــة مـ ــورثـ ــه اس ـ ـمـ ــا حـ ـس ــن ال ــدس ــوق ــي
املـعــروفــة باسما حسني الـسـيــاد فــي العقار
 151جب جنني.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طلب املحامية نجال عيسى سـنــدات تمليك
بـ ــدل ض ــائ ــع بـحـصــة غ ـ ــازي وم ـح ـمــد احـمــد
ياسني في العقارات  656 /92 /517و 521من
منطقة غزة.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طـلــب اس ـعــد نــايــف صــوفـيــه س ـنــدات تمليك
ب ـ ــدل ض ــائ ــع ب ـح ـص ــة م ــوك ـل ــه ن ـس ـي ــب ام ــن
الجاروش في العقارات /103 /75 /74 / 72
 120 /119 /118 /117 /111 /110 /106من
منطقة الدكوة.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب طــونــي نسيب بــو عيسى وكـيــل فــؤاد
سليم املتني احد ورثة سليم طنوس املتني
سند ملكية بدل ضائع للعقار  528الدامور.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب مـصـطـفــى عـفـيــف عـمــر وك ـيــل سـمـيــره
خضر عاشور احد ورثة خضر عمر عاشور
سند ملكية بدل ضائع للعقار  2677شحيم.
للمعترض مراجعة االمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2013/483
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل.
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :خضر ديب مطر
السند التنفيذي :عقد وسـنــدات ديــن وألمــر
م ــوث ـق ــن ب ـع ـق ــد ت ــأم ــن مـ ــع حـ ــق ال ـت ـحــويــل
وشهادة التأمني وكشفي حساب قيمة الدين
 2415.60د.أ .و 643.579.932ل.ل .عدا الفوائد
واللواحق واملصاريف.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/12/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/12/18 :
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز 2014/2/27 :وتــاريــخ
تسجيله2014/3/7 :
تــاريــخ محضر وصــف الـعـقــار2016/12/1 :
وتاريخ تسجيله2016/12/5 :
الـعـقــار امل ــوص ــوف 2400 :سهما مــن العقار
/844تـ ـ ــول ال ـع ـقــاريــة ع ـب ــارة ع ــن ارض قــائــم
عليها بناء مصنف حسب الرخصة مكاتب
وتستخدم حاليًا مؤسسة تــربــويــة خاصة
تـحــت اس ــم الـلـيـسـيــه ال ـغــديــر  -الـنـمــوذجـيــة
والـ ـبـ ـن ــاء عـ ـب ــارة ع ــن ث ـ ــاث ط ــواب ــق سـفـلــي
وارضي واول.
ال ـس ـف ـل ــي :االول :م ــؤل ــف ح ـس ــب ال ــرخ ـص ــة
امل ـع ـط ــاة م ــن ع ـشــر م ـكــاتــب وع ـش ــر مـطــابــخ
وعشر حمامات ومخزنني ومطلع درج وعلى
الــواقــع فـقــد اج ــرى املــالــك بـعــض التعديالت
الــداخ ـل ـيــة بـحـيــث اص ـبــح مـكــونــا م ــن عـشــرة
غ ــرف ل ـل ـتــدريــس واث ـن ــان وع ـش ــرون حـمــامــا
وخدماتها اضافة الى مساحة مسقوفة من
اتــرنـيــت بـحــوالــي  500م 2وملعب مصبوب
باطون بمساحة  200م 2تقريبًا.
االرضـ ـ ـ ـ ــي :م ــؤل ــف مـ ــن اثـ ـن ــي عـ ـش ــرة غ ــرف ــة
وح ـمــامــن وم ـط ـلــع درج وم ـمــر اض ــاف ــة الــى
م ـن ــزل ن ــاط ــور ع ـب ــارة ع ــن غــرف ـتــن ومـطـبــخ
وح ـم ــام بـمـســاحــة  60م 2ومـلـعــب  1000م2
تقريبًا.
ط ــاب ــق اول :عـ ـب ــارة ع ــن اث ـن ــي ع ـش ــرة غــرفــة
وح ـمــامــن وم ـم ــر وم ـط ـلــع درج ك ـمــا يــوجــد
تـصــويـنــة م ـقــامــة ع ـلــى مـحـيــط ال ـع ـقــار يقع
العقار على طريقني غربي وشرقي كما اتاح
للمالك بفتح مدخلني عن كل طريق.
مساحته 1461 :م2
التخمني 782675 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 422645 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس

الواقع فيه  2018/4/19الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
االسهم املذكورة في العقار املوصوف اعاله،
فعلى الراغب بالشراء ايــداع بدل الطرح في
قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم
الم ــر رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية واتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاقها واال عد قلمها
ً
مقامًا مختارًا لــه مــا لــم يكن ممثال بمحام،
وعليه االطالع على قيود الصحيفة العينية
للعقار املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ
على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/40
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل.
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليهما :يوسف جواد ظاهر ورفيقه
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات دي ـ ــن ع ـ ــدد 31
بقيمة  57111.39دوالر أميركي عدا الفوائد
واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/2/18 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/11/19 :
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز 2016/12/1 :وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري 2016/12/28
تــاريــخ محضر وصــف الـعـقــار2017/3/24 :
وتاريخ تسجيله2017/5/3 :
العقار املوصوف 2400 :سهم من القسم B4
مــن الـعـقــار /3160مـنـطـقــة كـفــرمــان العقارية
وه ــو ع ـبــارة عــن مـسـتــودع يـقــع فــي الطابق
الـسـفـلــي ُي ـس ـت ـخــدم ك ـن ــادي ري ــاض ــي لـكـمــال
االجـ ـس ــام ض ـم ـنــه ح ـم ــام ــن وم ـك ـت ــب ودرج
داخ ـلــي ي ــؤدي ال ــى ال ـقــاعــة الــريــاضـيــة وهــو
باشغال الحاج كمال غبريس.
مساحة العقار 220:م2
التخمني 77000 :دوالر أميركي
ال ـ ـطـ ــرح ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض 35.551 :دوالر
أميركي
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/4/19الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
اسهم املنفذ عليه في القسم املوصوف اعاله،
فعلى الراغب بالشراء ايــداع بدل الطرح في
قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم
الم ــر رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية واتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاقها واال عد قلمها
ً
مقامًا مختارًا لــه مــا لــم يكن ممثال بمحام،
وعليه االطالع على قيود الصحيفة العينية
للقسم املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ
على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية2016/231 :
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك الـلـبـنــانــي الـســويـســري
ش.م.ل بوكالة املحامي مروان الجميل
املنفذ عليه :خضر احمد حالوي
السند التنفيذي :سندات دين عدد  5بقيمة
 5498.93د.أ .عدا الفوائد واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/6/29 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/12/3 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2016/12/29 :وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري2017/1/13 :
ت ــاري ــخ مـحـضــر وص ــف ال ـع ـقــار2017/6/3 :
وتاريخ تسجيله2017/7/8 :
الـعـقــار امل ــوص ــوف 2400 :سهمًا مــن العقار
/679قعقعية الجسر وهــو عـبــارة عــن ارض
س ـل ـيــخ ض ـم ـن ـهــا اش ـ ـجـ ــار زي ـ ـتـ ــون وس ـم ــاق
وب ـع ــض ال ـ ّن ـبــاتــات ال ـب ــري ــة ،وأرض الـعـقــار
كناية عن جلني منحدرين من الغرب باتجاه
الشرق.
مساحتها 578 :م2
التخمني 18.200 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 9.337 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ن ـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/4/19الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
اسهم العقار املوصوف اعاله ،فعلى الراغب
بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي قـلــم الــدائــرة
بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم الم ــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
على قيود الصحيفة العينية السهم العقار

املطروح ودفــع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن تلزيم
ت ـع ـل ــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ع ــن إج ـ ــراء ت ـل ــزي ــم بـطــريـقــة
استدراج عــروض على اســاس تنزيل مئوي
على اسعار االدارة حده االقصى  %19تسعة
عشر بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة االع ــان الى
خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي وزير الطاقة
واملياه بتاريخ  ،2018/3/21لتنفيذ مشروع
اشغال انشاء خطوط للصرف الصحي في
بلدة وادي الليمون  -قضاء جزين.
تجري عملية التلزيم فــي الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2018/4/18
فـعـلــى امل ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن وف ـق ــا الح ـكــام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25في الدرجة
الرابعة فقط لتنفيذ صفقات االشغال املائية
وال ــذي ــن ال يــوجــد بـعـهــدتـهــم اك ـثــر م ــن ارب ــع
صـفـقــات مــائـيــة ل ــم يـجــر اسـتــامـهــا مــؤقـتــا،
الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك ب ـهــذا ال ـت ـلــزيــم تـقــديــم
عــروض ـهــم قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة من
أخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة
فض العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ـ ــاع وال ـح ـصــول
عـلـيــه ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ـ ـ مصلحة الــديــوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  22آذار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 704
إعالن تلزيم
ت ـع ـل ــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ع ــن إج ـ ــراء ت ـل ــزي ــم بـطــريـقــة
استدراج عــروض على اســاس تنزيل مئوي
على اسعار االدارة حده االقصى  %19تسعة
عشر بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة االع ــان الى
خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي وزير الطاقة
واملياه بتاريخ  ،2018/3/22لتنفيذ مشروع
اشغال تعزيل وانـشــاء حيطان حماية على
مجرى شتوي في بلدة لحفد  -قضاء جبيل.
تجري عملية التلزيم فــي الساعة التاسعة
من يوم الجمعة الواقع في .2018/4/20
فـعـلــى امل ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن وف ـق ــا الح ـكــام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25في الدرجة
الـثــانـيــة وم ــا دون لــأشـغــال املــائـيــة والــذيــن
ال يــوجــد بعهدتهم اكـثــر مــن ارب ــع صفقات
مــائـيــة لــم يـجــر اسـتــامـهــا مــؤقـتــا ،الــراغـبــن
بــاالش ـتــراك بـهــذا الـتـلــزيــم تـقــديــم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد لجلسة فض العروض
ـ ـ ـ ـ وفـ ــق نـ ـص ــوص دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخ ــاص
الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـص ــول عـلـيــه في
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  22آذار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 710
إعالن تلزيم
ت ـع ـل ــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ع ــن إج ـ ــراء ت ـل ــزي ــم بـطــريـقــة
استدراج عــروض على اســاس تنزيل مئوي
على اسعار االدارة حده االقصى  %19تسعة
عشر بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة االع ــان الى
خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي وزير الطاقة
واملياه بتاريخ  ،2018/3/22لتنفيذ مشروع
اشغال انشاء اقنية لتصريف مياه االمطار
في بلدة غزير  -دلبتا  -قضاء كسروان.
تـجــري عملية التلزيم فــي الـســاعــة الحادية
ع ـ ـش ـ ــرة م ـ ــن ي ـ ـ ـ ــوم االربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ــي
.2018/4/18
فـعـلــى امل ـت ـع ـهــديــن امل ـص ـن ـفــن وف ـق ــا الح ـكــام
املرسوم  3688تاريخ  1966/1/25في الدرجة
الـثــانـيــة وم ــا دون لــأشـغــال املــائـيــة والــذيــن
ال يــوجــد بعهدتهم اكـثــر مــن ارب ــع صفقات
مــائـيــة لــم يـجــر اسـتــامـهــا مــؤقـتــا ،الــراغـبــن
بــاالش ـتــراك بـهــذا الـتـلــزيــم تـقــديــم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد لجلسة فض العروض
ـ ـ ـ ـ وفـ ــق نـ ـص ــوص دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخ ــاص
الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـص ــول عـلـيــه في
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  22آذار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير

التكليف 707
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
ت ـع ـل ــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ،عن إعادة إجراء تلزيم بطريقة
استدراج عــروض على اســاس تنزيل مئوي
ع ـل ــى اسـ ـع ــار االدارة ح ـ ــده االقـ ـص ــى %20
ع ـ ـشـ ــرون ب ــامل ـئ ــة فـ ـق ــط ،مـ ــع ت ـخ ـف ـيــض م ــدة
االعــان الى خمسة ايــام ً
بناء الحالة معالي
وزي ــر الـطــاقــة وامل ـيــاه بـتــاريــخ ،2018/3/22
لتنفيذ مشروع اشغال إكساء أقنية ري في
بلدة دير القمر  -قضاء الشوف.
تـجــري عملية التلزيم فــي الـســاعــة الحادية
عـ ـ ـش ـ ــرة مـ ـ ــن يـ ـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع فــي
.2018/4/19
ف ـع ـلــى امل ـت ـع ـه ــدي ــن امل ـص ـن ـف ــن ف ــي ال ــدرج ــة
الرابعة على االقــل لتنفيذ صفقات االشغال
املائية املسجلني وفقًا الحكام املرسوم 3688
ت ــاري ــخ  1966/1/25وت ـع ــدي ــات ــه ال ــذي ــن ال
يوجد بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية
ل ــم ي ـجــر اس ـتــام ـهــا مــؤق ـتــا ب ـع ــد ،الــراغ ـبــن
بــاالش ـتــراك بـهــذا الـتـلــزيــم تـقــديــم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد لجلسة فض العروض
ـ ـ ـ ـ وفـ ــق نـ ـص ــوص دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـخ ــاص
الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـص ــول عـلـيــه في
املديرية العامة للموارد املائية والكهربائية
ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  22آذار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 698
إعالن
تلزيم تقديم تجهيزات مكتبية ومفروشات
لزوم مكاتب االدارة املركزية وبعض معاهد
ومدارس التعليم املهني والتقني
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع فيه
الــرابــع وال ـع ـشــرون مــن شـهــر نـيـســان ،2018
تجري ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن
في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بـيــروت ،لحساب وزارة التربية والتعليم
ال ـعــالــي  -املــديــريــة ال ـعــامــة للتعليم املهني
والتقني ،مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات
مـكـتـبـيــة وم ـف ــروش ــات لـ ــزوم مـكــاتــب االدارة
املــركــزيــة وبـعــض معاهد وم ــدارس التعليم
املهني والتقني.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت/.15.000.000/ :ل.ل .فقط
خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـصــول
عليه من قلم الصندوق الداخلي  -املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني  -الدكوانة.
يجب ان تصل العروض الى ادارة املناقصات،
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 692
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان بـ ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـتــأمــن آل ـي ــات املــؤسـســة
ض ــد ال ـغ ـيــر وامل ـس ــؤول ـي ــة امل ــدن ـي ــة ول ـتــأمــن
الشاحنات والصهاريج ضد كافة االخطار
ملــدة سنة ،موضوع اسـتــدراج الـعــروض رقم
ث4د 334/ت ــاري ــخ  ،2018/1/16ق ــد م ــددت
لغاية يــوم الجمعة  2018/4/27عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11:00
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /225 000/ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم ع ــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/3/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس حازم حاشور
التكليف 717
إعالن
تعقد لجنة املناقصات اجتماعها في تمام
ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ص ـبــاحــا بـتــاريــخ
 2018/4/13بطريقة املناقصة العمومية:
* إع ـ ــادة ت ـل ــزي ــم أعـ ـم ــال ت ـن ـظ ـيــف الـ ـش ــوارع
والـطــرقــات وامل ـمــرات واالدراج ضمن نطاق

بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل.
ُيمكن ملن يرغب االشتراك في هذه املناقصة
ان يطلع على دفتر الشروط الخاص املوجود
لدى الدائرة االدارية في البلدية اثناء الدوام
ال ــرس ـم ــي وع ـل ـي ــه ت ـق ــدي ــم ع ــرض ــه ب ــال ـي ــد أو
بــالـبــريــد امل ـض ـمــون ش ــرط ان يـصــل الــدائــرة
االدارية قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
آخــر يــوم عمل يسبق الـتــاريــخ املـحــدد لهذه
املناقصة.
زحلة في 2018/3/28
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس اسعد زغيب
إعالن
تعقد لجنة املناقصات اجتماعها في تمام
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة ص ـب ــاح ــا ب ـتــاريــخ
 2018/4/24بطريقة املناقصة العمومية:
* تلزيم مشروع توسيع املنطقة السياحية
ملـقــاهــي ال ـب ــردون ــي  -زح ـلــة (إن ـش ــاء ج ــدران
مجرى نهر البردوني).
ُيمكن ملن يرغب االشتراك في هذه املناقصة
ان يطلع على دفتر الشروط الخاص املوجود
لدى الدائرة االدارية في البلدية اثناء الدوام
ال ــرس ـم ــي وع ـل ـي ــه ت ـق ــدي ــم ع ــرض ــه ب ــال ـي ــد أو
بــالـبــريــد امل ـض ـمــون ش ــرط ان يـصــل الــدائــرة
االدارية قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
آخــر يــوم عمل يسبق الـتــاريــخ املـحــدد لهذه
املناقصة.
زحلة في 2018/3/28
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس اسعد زغيب
مناقصة عامة
رقم /844م ع إ /م م3/
الساعة التاسعة من نهار االربعاء الواقع في
 2018/4/11تجري وزارة الــدفــاع الوطني -
املــديــريــة الـعــامــة ل ــادارة  -مصلحة القوامة
في قاعة املناقصات الكائنة في مبنى عفيف
معيقل  -اول طــريــق الـحــدت مناقصة عامة
لتلزيم:
تحقيق حلل لنقل الطعام وحافظة للحرارة
لصالح الجيش.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم  /15م ع
إ /م ق 1/تاريخ 2017/8/25
ي ـم ـكــن مل ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـتـ ــراك ف ــي املـنــاقـصــة
ال ـع ــام ــة هـ ــذه االطـ ـ ــاع ع ـلــى دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـ ـ ـ ــادارة -
مصلحة ال ـقــوامــة فــي مـبـنــى عـفـيــف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل الى
العنوان التالي:
وزارة ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي  -امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
ل ـ ـ ـ ــادارة  -م ـص ـل ـحــة امل ــالـ ـي ــة  -م ـك ـتــب عـقــد
النفقات  -اليرزة.
ي ـج ــب ان ت ـص ــل ع ـ ـ ــروض امل ـت ـع ـه ــدي ــن قـبــل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة م ــن آخ ــر ي ــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2018/3/26
العميد الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة بالتكليف
التكليف 697
إعالن
تـجــري بـلــديــة صـيــدا عـنــد الـســاعــة الثانية
عـ ـش ــر م ـ ــن ظـ ـه ــر ي ـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء املـ ــوافـ ــق
 2018/4/17ف ــي مــركــزهــا ص ـيــدا  -مبنى
القصر الـبـلــدي( ،مناقصة عــامــة) بطريقة
ت ـقــديــم اسـ ـع ــار ب ــال ـظ ــرف امل ـخ ـت ــوم املـغـفــل
لـتـلــزيــم ت ـقــديــم أل ـب ـســة عـسـكــريــة لـعـنــاصــر
شرطة بلدية صيدا.
تقبل طلبات االش ـتــراك وتسلم باليد الى
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشر من
ظـهــر آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم املـحــدد
للتلزيم مصحوبة بالتأمينات واملستندات
املطلوبة.
يمكن االطــاع على دفتر الشروط الخاص
يــومـيــا وخ ــال اوق ــات الـ ــدوام الــرسـمــي في
مركز بلدية صيدا  -أمــانــة السر  -الطابق
الثالث.
صيدا في 2018/3/2
رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
التكليف 677
تبليغ مجهول مقام
محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا
بــرئــاســة الـقــاضــي مـحـمــد وس ــام املــرتـضــى
تدعو املستدعى ضدهما محمد ومحمود
عـ ـل ــي الـ ـكـ ـج ــك ل ـت ـب ـل ــغ أوراق االسـ ـت ــدع ــاء
 2016/1094امل ـقــدم مــن املـسـتــدعـيــة شركة
الــزنــابــق الـعـقــاريــة ش.م.ل .ممثلة برئيس
مجلس ادارتها السيد فادي نازي والرامي
الـ ــى ازال ـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع ع ــن ال ـع ـق ــاري ــن 3576
و /3578بحمدون القرية.
ي ـجــب ح ـضــورك ـمــا ال ــى ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرين يومًا من

تــاريــخ النشر واال فكل تبليغ لكم فــي قلم
املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها يعتبر
صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إج ـ ــراء ت ـلــزيــم بـطــريـقــة
اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض عـ ـل ــى اس ـ ـ ــاس ت ـنــزيــل
م ـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة ح ــده االقـصــى
 %19تسعة عشر باملئة ،مع تخفيض مدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي
وزيــر الطاقة واملـيــاه بتاريخ ،2018/3/22
لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع اش ـغ ــال ت ـعــزيــل وإن ـش ــاء
حيطان حماية على مجرى شتوي في بلدة
كفرزينا  -قضاء زغرتا.
ت ـ ـج ـ ــري عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ـلـ ــزيـ ــم ف ـ ــي الـ ـس ــاع ــة
الحادية عشرة من يــوم االثنني الــواقــع في
.2018/4/16
فـعـلــى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن وف ـقــا الحـكــام
املـ ــرسـ ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25فــي
الــدرجــة الثانية ومــا دون لألشغال املائية
والــذيــن ال يــوجــد بعهدتهم اكـثــر مــن اربــع
صفقات مائية لــم يجر استالمها مؤقتًا،
الــراغـبــن بــاالش ـتــراك بـهــذا الـتـلــزيــم تقديم
ع ــروضـ ـه ــم ق ـب ــل الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
م ــن أخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل ي ـس ـبــق الـ ـي ــوم امل ـحــدد
لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ ـ ـ وفـ ــق نـصــوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  22آذار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 701
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب موسى علي طه بالوكاله عن محمد
شوقي وسلمى وليلى ومنى ونهى عريضه
سند بدل ضائع للعقار  51مجدليا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي نعيم الخوري بالوكاله عن
س ــاي ــد ون ــزي ــه الـ ـخ ــوري س ـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  105بوسيط.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب ســام فياض محفوض بالوكاله عن
جنفياف وسوميا عــازار سند بــدل ضائع
للعقار  1249ار ده. .
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب شــربــل اسـعــد شـمـعــون بــالــوكــالــه عن
اسعد شمعون سند بدل ضائع للعقار 378
عبدين.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي هــاشــم ايــوبــي بالوكاله عن
منيره وغسان مراد سند بدل ضائع للعقار
 174راس نحاش.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي بـعـلـبــك -
الهرمل
طـلــب عـبــد الـنــاصــر عـبــد الـغـنــي الساحلي
ً
ب ـص ـف ـت ــه وكـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــن اح ـ ـ ــد الـ ـ ــورثـ ـ ــة س ـنــد
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع مل ــورث مــوكـلــه عبد
املـهــدي عبد علي نعمة وبصفته مفوضًا
بعقد البيع سندي تمليك بــدل عــن ضائع
للبائعني وشــاح وسعاد ولــدا عبد الرحيم
مـ ـحـ ـف ــوظ ب ـح ـص ـص ـهــم ب ــالـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم 40
الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
تصحيح خطأ
ص ــدر ب ـتــاريــخ  14آذار  2018ف ــي جــريــدة
األخ ـ ـبـ ــار إع ـ ـ ــان ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة جـ ــزاء
كسروان رقم أساس  2017/917خطأ رئيس
القلم سيدي الخوري والصحيح هو رئيس
القلم سيدي ناكوزي فإقتضى التصويب.
رئيس القلم
سيدي ناكوزي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب وليد عبدو ع ــازار وكيل فــؤاد سمير
الحاج أحد ورثــة سمير فــؤاد الحاج املالك
عينطورة
فــي الـعـقــاريــن  /19/و/1948/
َ
س ـن ـ َـدي تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع بحصتي
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب رفـ ـي ــق ع ــزي ــز الـ ــريـ ــس ب ــوك ــال ـت ــه عــن
اسـ ـكـ ـن ــدر ش ـب ـلــي ريـ ــاشـ ــي وكـ ـي ــل أورفـ ـي ــو
فرنسسكو ماخيو أحد ورثة لوسيا يوسف
الشدياق إحدى ورثة يوسف نجم شدياق
أحد ورثة نجم موسى راشد الشدياق مالك
العقار  /1751/بكفيا سند تمليك بدل عن
ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب أن ـط ــون ب ـط ــرس ب ــو ع ـب ــدو بــوكــالـتــه
عــن ف ــوزي الـيــاس كــرم وكـيــل الـيــاس فــوزي
كــرم مــالــك القسم  /18/مــن الـعـقــار /728/
النقاش سند تمليك بدل عن ضائع باسم
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب شــربــل نــايــف بوشعيا وكـيــل الـيــاس
إميل خليل أحــد ورثــة إميل بطرس خليل
املالك في العقار  /1457/بكفيا سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املورث
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب سـهـيــل عـلــي نـجــم وك ـيــل عـلــي أحـمــد
نجم مالك العقار  /1151/سن الفيل سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
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موسيقى

االفتتاح الليلة في «متروّ المدينة»

«ارتجال» يبلغ سن الرشد :روك وتجريب

يحتفل «المهرجان
الدولي للموسيقى
التجريبية – ارتجال» هذه ً
السنة ،بعيده الـ ،18مكمال
مسيرته الشائكة في ظل
الصعوبات التي تعترض
نمط الموسيقى الذي
ّ
يصر على تقديمه عامًا
بعد عامّ ،
مطورًا برمجته
ونوعية ضيوفه معًا.
تنطلق اليوم األمسية
األولى في «مترو
المدينة» مع مجموعة
من الفنانين العالميين
والمحليين

ساندرا الخوري
في كل دورة ،يأتي املنظمون بعنصر
جديد على الحدث الــذي بات موعدًا
ثابتًا ومنتظرًا لدى محبي اكتشاف
أنـ ــواع مـتـجــددة مــن املــوسـيـقــى .هــذا
العام ،ينقسم املهرجان إلى جزءين.
اعتدنا في سنوات املهرجان األولى
أن يـكــون التركيز على تيمة معينة
طـ ــوال م ــدة الـ ـح ــدث ،ث ــم ف ــي األعـ ــوام
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة بـ ـ ـ ــات لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان ن ـمــط
مــوس ـي ـقــي يـ ـح ـ ّـدد خ ـط ــا م ـع ـي ـنــا فــي
كل دورة .أمــا الجديد في ال ــدورة 18
مــن «ارت ـج ــال» ،فـهــو اخـتـيــار نمطني
موسيقيني عنوانني لكل من القسمني
ال ــذي يـتــألــف منهما ال ـحــدث .الـجــزء
األول يمتد على يومني ،بدءًا من هذا
امل ـس ــاء ،لـيــأخــذ امل ـهــرجــان اسـتــراحــة
قبل استئناف القسم الثاني منه في
 5و 6نيسان (أبريل).
بحسب منظمي املهرجان ،فهذا العام
ُ
طبع برحيل كبار في مجال املوسيقى

ال ـبــدي ـلــة ،عـلــى غ ــرار املـغـنــي واملــؤلــف
ال ـب ــري ـط ــان ــي م ـ ــارك اي س ـم ـيــث ال ــذي
ُعرف بنمط الروك البديل ،إضافة إلى
املؤلف األيسلندي يوهان يوهانسن
وغ ـي ــره ـم ــا .م ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ي ـقـ ّـدم
الـحــدث نوعًا مــن التحية للموسيقى
التجريبية فــي الـشــق األول مـنــه ،في
ّ
حني يركز على الروك البديل الصاخب
في الشق الثاني منه .ما زال مهرجان
«ارتـجــال» في سنته الــ 18وفيًا لخطه
البعيد كل البعد عن السائد ،ليأخذنا
الى عالم مختلفّ ،
مروجًا للممارسات
املــوسـيـقـيــة امل ـع ــاص ــرة والـتـجــريـبـيــة.
فـمـفـهــوم امل ـهــرجــان مـبـنــي عـلــى فـكــرة
االختبار والبحث عن لغة جديدة في
املــوسـيـقــى واألصـ ــوات مـنــذ انطالقته
عـ ـ ــام  2001مـ ــع شـ ــريـ ــف ص ـح ـن ــاوي
وم ــازن كــربــاج .صعوبة تنظيم حدث
مماثل سنويًا ،لم يكن عائقًا أمامهما،
ّ
إذ إن الفضول كان أقوى .من املؤكد أن
هذا املهرجان ال يتوجه إلى الجمهور
ّ
َ
مؤسسي الحدث راهنا
األوسع ،ولكن

ع ـل ــى ح ــب االس ـت ـك ـش ــاف وال ـت ـج ــارب
الجديدة املوجود لدى هذه املجموعة
من الناس التي يتوجه إليها املهرجان.
وك ــان ــت ال ـت ـجــربــة آنـ ـ ــذاك ت ـه ــدف إلــى
ت ـس ـل ـي ــط ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء عـ ـل ــى امل ــوس ـي ـق ــى
املعاصرة والتجريبية .فقررا رغم كل
شيء أن يسلكا هذا االتجاه املرتجل.
لــدى تأسيسه ،كــان املهرجان يقتصر

األهم في الحدث هي فكرة
البحث عن لغة آفاق جديدة
في التعبير الفني
عـلــى ي ــوم واح ــد وعـلــى أرب ــع حـفــات،
لـيـمـتــد ع ـلــى م ــر ال ـس ـن ــوات إلـ ــى أي ــام
عـ ــدة وأم ـس ـي ــات مــوسـيـقـيــة م ـت ـعــددة
وم ـت ـن ــوع ــة م ـس ـت ـق ـط ـبــا أس ـ ـمـ ــاء أك ـثــر
شهرة في املجال.
م ــن ي ـعــرف امل ـه ــرج ــان وي ـتــاب ـعــه منذ
فترة ،يدرك جيدًا أن تسمية «ارتجال»
ال تـ ـع ــود إلـ ـ ــى ك ــون ــه ي ـ ـقـ ـ ّـدم ح ـفــات

موسيقية مرتجلة .بل على العكس،
هــو قــائــم على تقديم بــرامــج محددة
ّ
ومعدة مسبقًا ،قد يكون فيها الكثير
من التجريب ،بعضها ناجح واآلخر
قد يبقى في خانة التجربة البعيدة
عــن أي متعة موسيقية .ولكن األهــم
هــي فـكــرة البحث عــن لغة موسيقية
جــديــدة وآف ــاق مختلفة فــي التعبير
الفني واملــوسـيـقــي .تـتــوزع الحفالت
كــال ـعــادة عـلــى ع ــدد م ــن األم ــاك ــن في
بيروت ،هي «مترو املدينة» و«مركز
بيروت للفن» في الشق األول ُمنها.
أما الجزء الثاني من املهرجان ،فيقام
في ّ
مقر «زقاق» في الكرنتينا.
مــن املـحـطــات ال ـب ــارزة فــي املـهــرجــان
ه ــذا ال ـع ــام ت ــري ــو ال ـج ــاز الـتـجــريـبــي
االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرال ـ ـ ــي «ذا ن ـ ـي ـ ـكـ ــس» ال ـ ـ ــذي
س ـن ـس ـم ـعــه فـ ــي ال ـل ـي ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
املهرجان (مترو املدينة) ،إلى جانب
امل ــؤل ــف املــوسـيـقــي وعـ ــازف الـغـيـتــار
االكوستيك األملــانــي كــاوس بويسر
فيراري والثنائي اللبناني «ستريس
ديـ ـسـ ـت ــري ــس» اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي امل ــؤل ــف
مــن املوسيقيني فــادي طبال و«مــدام
شاندلييه» فــي األمسية األول ــى .في
ال ـيــوم الـثــانــي مــن ال ـح ــدث ،يستقبل
ً
«م ــرك ــز ب ـي ــروت لـلـفــن» ك ــا م ــن رائ ــد
ياسني وديو «أطلس» إضافة إلى كل
مــن إريـنــا تــومــازيــن ومــايـكــل زيــرانــغ
ورب ــاع ــي ج ــاز ج ــدي ــد .م ــن املـحـطــات
املـهـمــة أي ـضــا فــي ال ـحــدث ه ــذا الـعــام
فرقة الروك الفرنسية «وازو تامبيت»
التي تطبع اليوم الثالث من الحدث
فــي استديوهات «زق ــاق» الــى جانب
مجموعة من املوسيقيني اللبنانيني
في فرقة جديدة تحمل اســم «إلفي»
لننتقل ال ــى املــوسـيـقــى االلكترونية
مع «تسجيل ُمجاه» ثم ربيع بعيني.
ويختم املهرجان أمسياته في الليلة
األخ ـ ـيـ ــرة مـ ــع ال ـغ ـي ـت ــار ال ـك ـهــربــائــي
واملـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــأداء
لهانس تامن وع ــودة ّ
لخيام الالمي
ال ــذي أصـبــح مــن الضيوف الدائمني
ف ــي ال ـح ــدث ومــوسـيـقـيــن لبنانيني
ي ـس ـت ـك ـش ـفــون أنـ ـم ــاط ــا ح ــدي ـث ــة بــن
الروك واملوسيقى اإللكترونية.
«املـهــرجــان الــدولــي للموسيقى التجريبية
– ارتـ ـج ــال» 29 :و 30آذار (م ـ ــارس) ـ ـ 5
و 6ن ـي ـســان (أبـ ــريـ ــل) ـ ـ ـ ـ «مـ ـت ــرو املــدي ـنــة»
(ال ـح ـمــرا)« ،مــركــز ب ـيــروت لـلـفــن» (جسر
الواطي) ،واستديو «زقــاق» (الكرنتينا) ـ ـ ـ
لالستعالم 03/910209 :ـ ـ ـ irtijal.org

من البرنامج

يافا
ساودرغيته

حدث

المشاركة اللبنانية األولى في «بينالي العمارة»:
ّ
«ما تبقى» من مساحاتنا
ضمن لقاء أقيم في
«صالون بيروت» أول من
أمس ،أعلنت ّ
منسقة
الجناح اللبناني األكاديمية
والمعمارية هالة يونس
عن المشاركة اللبنانية
وبرنامجها في الدورة
السادسة عشرة من البينالي
الدولي الذي يحمل هذه
السنة ثيمة المساحات
الخالية والفارغة
روان عزالدين

«ذا نيكس» ()The Necks
اليوم ـ  20:30ـ مترو المدينة

«وازو تامبيت»
 4/5ـ  20:30ـ زقاق

خيام الالمي
 4/6ـ  20:30ـ زقاق

رباعي كونكا ،دورنر ،إدواردز ،سبيرا
 3/30ـ  20:00ـ مركز بيروت للفن

Ilvy
 4/5ـ  20:30ـ زقاق

«كرخانة»
 4/6ـ  20:30ـ زقاق

تـ ــريـ ــو أس ـ ـتـ ــرالـ ــي مـ ـ ـع ـ ــروف م ــؤل ــف
مــن كــريــس أب ــراه ــام (ب ـيــانــو) ولــويــد
س ــوان ــن (دابـ ــل ب ــاي ــس) وت ــون ــي بــاك
(درامـ ــز)ُ ،ع ــرف خصوصًا بتأديته
قطعًا موسيقية طويلة ،تعتمد على
تـطــويــر فـكــرة موسيقية وتـكــرارهــا.
م ــن أبـ ــرز أع ـمــالــه أل ـب ــوم «فــرت ـي ـغــو »
الصادر عام .2015

فــرقــة روك فــرنـسـيــة «حـ ـ ــرة» ،تعبر
الحدود والثقافات ،تشكل موسيقاها
مـ ـلـ ـتـ ـق ــى بـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ «بـ ـ ــوسـ ـ ــت روك»
والـجــاز واملوسيقى العربية والبانك
وااللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـت ـج ــري ـب ـي ــة .أح ــدث
ّ
ويضم
ألبوماتها يحمل عنوان «اآلن»
مـ ـش ــارك ــات مل ــوس ـي ـق ـي ــن ل ـب ـنــان ـيــن
مثل «تــو أور ذا دراغــونــز» وشريف
صحناوي وباسكال سيميردجيان
ويمنى سابا وشربل هبر.

ع ــازف ع ــود عــراقــي ُع ــرف بانتقاله
بــن الــريـبــرتــوار العربي الكالسيكي
والتأليف املعاصر للموسيقى ،وقد
حقق لنفسه شـهــرة عــاملـيــة ،بفضل
إضفائه الجديد على موسيقى العود.

ف ــرق ــة رب ــاع ـي ــة أك ــوس ـت ـي ــك ج ــدي ــدة،
مــؤلـفــة مــن موسيقيني يـنـتـمــون الــى
أماكن جغرافية مختلفة ،تنطلق من
الجاز لتتوسع في مجال املوسيقى
التجريبية املـعــاصــرة ،معتمدة على
آالت الكالرينيت والترامبيت والدابل
بايس والدرامز.

رب ــاع ــي روك لـبـنــانــي تــألــف حــديـثــا،
ّ ً
يضم كال من جو قارح (غيتار باس
وأداء صــوتــي) وب ــول طوبيا (غيتار
كـهــربــائــي وسـنـثـســايــزر) وأنـطــونــي
حكيم (غـيـتــار كـهــربــائــي) وغــابــريــل
ساركيسيان (درامز).

ت ـ ـضـ ـ ّـم املـ ـجـ ـم ــوع ــة س ـب ـع ــة ع ــازف ــن
مجددين ومعروفني مــن ثــاث مــدن،
بـيــروت والـقــاهــرة واسطنبول التقوا
في بيروت للمرة االولــى عــام ،2014
يمزجون عناصر موسيقية تجريبية
متنوعة.

بـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة فـ ـ ــرديـ ـ ــة مـ ـ ــن أك ــاديـ ـمـ ـي ــن
وب ــاح ـث ــن ل ـب ـنــان ـيــن م ــن «ال ـجــام ـعــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،و«ال ـج ــام ـع ــة الـلـبـنــانـيــة
األميركية» ،و«املركز العربي للعمارة»
و«جمعية املشاهد» ،سيشارك لبنان
ّ
للمرة األولى هذه السنة في «بينالي
العمارة» في مدينة البندقية ،برعاية
وزارة ال ـث ـقــافــة ون ـق ــاب ــة امل ـه ـنــدســن.
ضمن لقاء أقيم في «صالون بيروت»
أول من أمــس ،أعلنت ّ
منسقة الجناح
ال ـل ـب ـن ــان ــي األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وامل ـع ـم ــاري ــة
هــالــة يــونــس عــن املـشــاركــة اللبنانية
وبــرنــام ـج ـهــا ف ــي ال ـ ـ ــدورة ال ـســادســة
ع ـش ــرة م ــن ال ـب ـي ـنــالــي الـ ــدولـ ــي ال ــذي
يـحـمــل ه ــذه ال ـس ـنــة ثـيـمــة امل ـســاحــات
الخالية والفارغة (.)Freespace
م ـ ـقـ ــاربـ ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ل ـ ّه ــذا
املوضوع تأتي عبر عنوان «ما تبقى»
ّ
( )The Place That Remainsالذي يركز
على منطقة نهر بيروت .تعلل يونس
ّ
اختيار هذه املساحة ألسباب تتعلق
ً
أوال بكونها منطقة استراتيجية ،كما

ّ
أنها قريبة من بيروت وتعد متنفسًا
ألهلها ،إضافة إلى الدراسات الكثيرة
ّ
ال ـتــي ت ــرك ــزت ح ــول طبيعتها .طبعًا
ال يشتمل ذل ــك عـلــى الـنـهــر وح ــدوده
الجغرافية ،بل ّ
يمتد من جبل الكنيسة،
ً
وصوال إلى البحر األبيض املتوسط،
وي ـض ــم أهـ ــم امل ـص ــاي ــف م ـثــل بــرمــانــا
وح ـم ــان ــا وب ـح ـم ــدون وع ــال ـي ــه وبـيــت
مـ ــري .ه ـنــاك أي ـضــا ال ـن ـهــر وحــوضــه،
امل ـن ـح ــدرات ،واألدوي ـ ـ ــة الـ ـح ـ ّ
ـادة الـتــي
وج ــد ال ـع ـمــران وال ـتــدخــات البشرية
سبيلها إليها فباتت تحوي املصانع،
وال ـب ـيــوت وامل ـق ــال ــع ،وال ـب ـقــع املـلــوثــة،
واألراضـ ـ ــي ال ــزراع ـي ــة وب ـعــض الـقــرى
امل ــأه ــول ــة .ل ـكــن امل ـش ــارك ــة الـلـبـنــانـيــة
ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى ب ـعــض
امل ـس ــاح ــات ال ـخــال ـيــة أي ت ـلــك ال ـتــي ال
ت ـ ــزال مـلـكـيـتـهــا مـلـتـبـســة وض ــائ ـع ــة،
ب ـ ـهـ ــدف فـ ـه ــم امـ ـ ـت ـ ــداده ـ ــا وس ـي ــاق ـه ــا
التاريخي ،كما ستتم اإلض ــاءة على
عنصر املاء الذي ّ
يعد رابطًا أساسيًا
بــن قــراهــا ومـنــاطـقـهــا .وف ــق يــونــس،
فإن املشروع يسعى إلى تقييم قاعدة
األرض الطبيعية لتوضيح وتسهيل
الـفـكــرة أم ــام املـشــاريــع العمرانية في
املستقبل التي عليها أن تفهم طبيعة
ه ـ ــذه األرض ،وت ـب ـن ــي ع ـل ـي ـهــا ال أن
تـمـحــوهــا .ي ـضــاف إل ــى ذ ّل ــك الـجــانــب
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ــث ــل ب ـح ـســب
امل ـن ـظ ـمــن ب ـ ـ «الـ ـنـ ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي»
م ـنــذ امل ـجــاعــة ال ـك ـبــرى خ ــال ال ـحــرب
العاملية األول ــى ،حتى الحاضر الذي
بــات فيه العمران بمعظمه يستوفي
الـ ـطـ ـم ــوح ــات ال ــربـ ـحـ ـي ــة ف ـ ــي أح ـس ــن
األحـ ـ ـ ـ ــوال .ه ـ ــذه امل ـس ــاح ــة ال ـشــاس ـعــة
ّ
التنوع
التي تكاد تكون نموذجًا عن
الجغرافي والطبيعي فــي كــل لبنان،
ستتم مقاربتها من زاويـتــن :واحــدة
جغرافية وأخرى فنية ـ فوتوغرافية.
في الشق الجغرافي ،تعاون القيمون
م ـ ـ ــع املـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـامـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون
ال ـج ـغــراف ـيــة ف ــي ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي.
إذ س ـي ـب ـنــي أحـ ـم ــد خ ــوج ــة مـجـ ّـسـمــا
مل ـن ـط ـق ــة حـ ـ ــوض الـ ـنـ ـه ــر ب ــاالس ـت ـن ــاد

إلــى الخرائط الرسمية التي ّ
قدمتها
املــديــريــة .أمــا املـقــاربــة الفوتوغرافية،
فتشتمل على  6مـصــوريــن لبنانيني
ومقيمني فــي لبنان اختارتهم لجنة
ّ
مؤلفة مــن هالة يــونــس ،وأكاديميني
آخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــم كـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــن م ـ ــاض ـ ــي،
وجــوزيــف رسـتــم ،وعبد الحليم جبر
ّ
واملصور
وآالن ليلوب .املــؤرخ الفني
اللبناني غــريـغــوري بجاقجيان هو
أحـ ــد املـ ـش ــارك ــن .ت ـت ـبــع ب ـجــاق ـج ـيــان
خ ــط ال ـق ـمــم األسـ ـ ــود ك ـمــا ُر ِسـ ـ ــم على
الـخــريـطــة .يلتقي ه ــذا الـخــط أحيانًا
م ــع ال ـطــريــق ال ـع ــام ،وأ ّح ـيــانــا يبعده
عنها ارتفاع القمم وتعذر ّ
مد الطريق
إلـيـهــا ،وأحـيــانــا بسبب األل ـغــام التي
ال تــزال مزروعة في بعض البقع منذ
الـحــرب .يقوم بجاقجيان فــي صــوره
بـمــا يـشـبــه الـعـمــل األرك ـيــولــوجــي في
البحث والتنقيب عــن األث ــر البشري
فــي هــذه املـنــاطــق أي مــا تــركــه الناس
م ــن آثـ ــار الــرومــان ـيــة وق ـســاطــل املـيــاه
والبقايا املهملة ،بهدف ّ
تلمس الطرق
والكيفيات التي فيها استخدم الناس
ّ
املصور اللبناني جيلبير
هذه األرض.
الـ ـح ــاج ان ـط ـل ــق م ــن عـ ـن ــوان ال ـج ـنــاح

ّ
اللبناني «ما تبقى» ،من خالل العالقة
ب ــن ال ـب ـقــايــا وامل ـ ـ ــوت .اخـ ـت ــار ال ـحــاج
امل ـن ـح ــدرات ال ـع ـمــوديــة الـ ـح ـ ّ
ـادة الـتــي
ال وج ــود لـهــا عـلــى ال ـخــرائــط ،والـتــي
ليست موجودة عقاريًا أيضًا بسبب
استحالة استخدامها والبناء عليها.
هـكــذا سـيـعــرض ال ـحــاج ص ــورة ألحــد
هـ ــذه املـ ـنـ ـح ــدرات .أمـ ــا ال ـش ــق الـثــانــي
ّ
م ــن م ـش ــروع ــه ،ف ـيــركــز ع ـلــى الــوجــود

ّ
تتركز المشاريع على
منطقة نهر بيروت
ال ـب ـش ــري ف ــي ض ـيــع وق ـ ــرى ومـنــاطــق
نهر بيروت .إذ سيلتقط بورتريهات
للناس مع النباتات البرية التي تطلع
وت ـتــوزع هـنــاك .امل ـصــورة الليتوانية
اللبنانية يافا ساودرغيته ،اختارت
الـعـمــل عـلــى ال ـعــاقــة اإلش ـكــال ـيــة بني
الـبـشــر والـطـبـيـعــة .فـبـخــاف م ــا كــان
دارج ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،أي الـ ـع ــاق ــة
املـ ـب ــاش ــرة م ــع ال ـط ـب ـي ـعــة وال ـج ـل ــوس
واالسـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاع ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ،بـ ـ ـ ــات هـ ـن ــاك

معضلة لغوية مزمنة
هل علينا أن نعتاد الحديث التام باللغات األجنبية في املناسبات الثقافية في بيروت،
أكــان بــوجــود الترجمة أو غيابها؟ ال نقصد بالطبع مــا يأتي على لسان مــن هــم من
الجنسيات األجنبية ،فهذا طبيعي .خالل اللقاء أول من أمس ،بدأت ّ
منسقة الجناح هالة
ّ
يونس بتعريفنا على املشروع باللغة الفرنسية .اعتراضات خافتة ومعلنة عدة جاءت
من قبل بعض الحاضرين ،جعلت يونس تستكمل الحديث بالعربية ،ثم باالنكليزية
قبل العودة إلى الفرنسية مجددًا .يأتي ذلك بخالف املؤتمر الصحافي قبل أسابيع الذي
جاء باللغة العربية بأكمله .وحني سألنا عن السبب ،كان الجواب بأن هناك حضورًا
أجنبيًا (أوروب ـي ــا بمعظمه) كثيفًا .كــان يمكن تسوية املــوضــوع بــوجــود تــرجـمــة ،أو
ً
بالحديث بلغتني مثال بشكل متواز!

عـنـصــر جــديــد فــي ه ــذه ال ـعــاقــة ،هي
املـطــاعــم ومــاعــب ك ــرة ال ـقــدم وبعض
البنى الخدماتية والرأسمالية التي
ّ
ت ـتــدخــل فــي ه ــذه ال ـعــاقــة وتعرقلها
بـطــريـقــة م ــا .ف ــي  30صـ ــورة تـقــريـبــا،
ّ
تظهر يافا هذا التماس بني اإلنسان
الحديث واألحراج والبراري والوديان
واألن ـ ـ ـهـ ـ ــر ،مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
هــذه البنى العمرانية ضمن املشهد
ّ
تتنوع املقاربات بني
الطبيعي األكبر.
الفنانني اآلخرين املشاركني مثل هدى
قساطلي ،وكاترين كــاتــاروزا ،إضافة
إل ـ ــى ط ـ ــال خـ ـ ــوري الـ ـ ــذي ع ـم ــل عـلــى
فيديو يــرصــد هــذه املنطقة .علمًا أن
الجانب البصري سيضم أيضًا صورًا
أرشيفية من مجموعات مختلفة من
ب ـي ـن ـهــا  ،APSADوم ـج ـم ــوع ــة ف ــؤاد
دباس والصور الجوية لدى الجيش
ال ـل ـب ـنــانــي ،وغ ـي ــره ــا .عـلـمــا أن فــرص
املشاركة ال تزال متاحة أمام الفنانني
الراغبني في تقديم أعمالهم ووجهات
نظرهم في الجناح اللبناني.
في البينالي الذي ينطلق في  24أيار
(م ــاي ــو) وي ـس ـتـمــر ح ـتــى  26تـشــريــن
ال ـثــانــي (نــوف ـم ـبــر) ،س ـي ـشــارك لبنان
أيـ ـض ــا ف ــي لـ ـق ــاء خ ـ ــال ش ـه ــر أي ـل ــول
(سبتمبر) حول االمتدادات الداخلية
ّ
سيتحدث
للمدن املتوسطية ،حيث
ن ـق ـي ــب امل ـه ـن ــدس ــن جـ ـ ــاد ت ــاب ــت عــن
االمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدادات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
والعمرانية ملدينة بيروت .وبالعودة
ّ
إلى املشاركة اللبنانية األولى ،تمنت
ّ
املنسقة هالة يونس أن تأتي مشاريع
مـمــاثـلــة فــي املستقبل مــن م ـبــادرات
عــامــة ت ـتــوالهــا ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ال
امل ــؤسـ ـس ــات الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة الـ ـت ــي دع ـمــت
الجناح اللبناني.
ّ
«مــا تـبــقــى» :الجناح اللبناني فــي «بينالي
ال ـع ـم ــارة» ف ــي ال ـب ـنــدق ـيــة (إي ـط ــال ـي ــا) ـ ـ ـ من
 24أي ــار (مــايــو) حتى  26تشرين الثاني
(نوفمبر).
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ّ
ّ
عامـا) ،السـينوغرافيا الخاصـة بمعـرض( The Empire of Rosesإمبراطوريـة الـورود) الـذي يحتضنـه
مصمـم األزيـاء الفرنسـي الشـهير ،كريسـتيان الكـروا (66
أعـد
ّ
ّ
متحـف «لوفـر ـــ لنـس» الفرنسـي حتـى  23تمـوز (يوليـو) المقبـل .إنـه المعـرض االسـتعادي األول مـن نوعـه فـي أوروبا ،ويضـم  400قطعـة فنية تظهـر «تحف
ّ
وتتنـوع بين :اللوحـات ،والرسـومات ،والمجوهرات ،والسـجاد ،والمالبـس ،والصور
التاسـع عشـر» اختيرت مـن مجموعات خاصـة وثمينة،
الفـن اإليرانـي فـي القـرن
ّ
الفوتوغرافيـة ،واألسـلحة .يركـز المعـرض علـى القاجـار ،وهـي سلالة مـن الشـاهات التـي حكمـت فـي بلاد فـارس بيـن عامـي  1786و ،1925وتعتبـر مـن «أكثـر
الفتـرات سـحرًا فـي تاريـخ هـذا البلـد التـي جـرى خاللهـا البحـث عـن الحداثة مـع المحافظـة على الهويـة»( .دوني شـارل ـــ أ ف ب)

جورج ّ
خباز في «بعلبك» ...التحضيرات مستمرة بنجاح كبير
فـيـمــا ال ت ــزال مـســرحـيـتــه الـجــديــدة
«إال إذا» تحقق نجاحًا على مسرح
«ال ـشــاتــو تــريــانــو» (الــزل ـقــا ـ ـ قضاء
ّ
امل ـ ـ ــن) ،ي ـخ ــط ــط ال ـف ـن ــان ال ـل ـب ـنــانــي
جــورج ّ
خباز لنقل هذا العمل الذي
ُول ــد فــي تـشــريــن الـثــانــي (نوفمبر)
 2017إلـ ـ ـ ــى «م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــس».
سـتـتـحـ ّـول «إال إذا» إل ــى مسرحية

م ــوس ـي ـق ـي ــة ـ ـ ـ ك ــومـ ـي ــدي ــة ض ـخ ـمــة،
ُ
ســتـعــرض ضـمــن الـ ــدورة الـ ـ  62من
«م ـهــرجــانــات بـعـلـبــك الــدول ـيـ ّـة» في
ص ـي ــف  ،2018ع ـل ــى أن تـتـخــلـلـهــا
موسيقى ّ
حية ستعزفها أوركسترا
يقودها املايسترو اللبناني لبنان
ً
بـعـلـبـكــي ،ف ـضــا عــن اسـتـعــراضــات
«مميزة».

ّ
«يزف» ّ
خباز هذا
بحماسة شديدة،
ال ـن ـبــأ لـ ــ«األخـ ـب ــار» ض ـمــن مـحــادثــة
ه ــاتـ ـفـ ـي ــة مـ ـقـ ـتـ ـضـ ـب ــة ،م ـ ـعـ ــربـ ــا عــن
سعادته بهذه التجربة املميزة في
حياته املهنية و«األولــى من نوعها
بالنسبة إلى ّهذا املهرجان العريق»،
مشيرًا إلى أنها «دليل على حرص
ال ـق ــائ ـم ــن ع ـل ـي ــه ع ـل ــى تـخـصـيــص
مساحة للطاقات الشابة».
تـ ـ ـ ـ ـ ــدور األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــي قـ ـ ــالـ ـ ــب م ــن
الكوميديا السوداء في مبنى ّ
مهدد
باالنهيار ،يقع في حي لبناني غير
محسوب سياسيًا على أحد ،يسكنه
أش ـخ ــاص م ــن ط ــوائ ــف وان ـت ـم ــاءات
سـيــاسـيــة مـخـتـلـفــة ،وغ ـي ــر ق ــادري ــن
ّ
مصيره.
على االتفاق على حل بشأن
ّ
ّ
يـ ــرى ّخ ـ ّـب ــاز أن هـ ــذا امل ـب ـن ــى يـمــثــل
«م ـصــغ ـرًا عــن لـبـنــان ،فيما السكان
هـ ــم ن ـ ـمـ ــوذج عـ ــن م ـخ ـت ـلــف ش ــرائ ــح
املجتمع» .أما الئحة األبطال فتضم
ً
كال من :لورا ّ
خبار،
إلى جانب جورج
سينتيا كرم ،جوزف قصاف ،غسان
عـطـيــة ،م ــي س ـح ــاب ،عـمــر مـيـقــاتــي،
وسـيــم ال ـتــوم ،بـطــرس ف ــرح ،جــوزف
س ــام ــة ،جـ ـ ــوزف س ــاس ــن ،أس ـب ـيــد
خاتشادوريان وغيرهم.
وكانت صفحة «مهرجانات بعلبك
الدولية» على فايسبوك قد نشرت،
ّأول من أمس ،مجموعة صور تظهر
ّ
بطل ومــؤلــف فيلم «غ ــدي» ()2013
وآخرين في قلعة بعلبك ،وأقرنتها
«التحضيرات
بتعليق باإلنكليزية:
ّ
ّ
مستمرة بنجاح .ترقبوا
في بعلبك
برنامج العام .»!2018

مكتبة الحلبي :تحية إلى إملي نصرالله!
ّ
يوجهها لنساء
في سياق التحية التي
العالم خالل شهر آذار (مــارس) الحالي،
ي ـخ ـ ّـص ــص نـ ـ ــادي الـ ـ ـق ـ ــراءة فـ ــي «مـكـتـبــة
الحلبي» مناقشته الثامنة في  9نيسان
(أبريل) املقبل لـ «تمجيد ذكرى» األديبة
وال ـ ــروائـ ـ ـي ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة الـ ـ ــرائـ ـ ــدة إم ـل ــي
نصرالله ( 1931ـ  /2018الـصــورة) التي
غ ــادرتـ ـن ــا ق ـب ــل ح ــوال ــي أسـ ـب ـ َ
ـوع ـ ْـن بـعــد
صراع مع السرطان دام عامني.
فــي هــذا الـيــوم ،تدعو املكتبة البيروتية
ال ـع ــري ـق ــة إل ـ ــى حـ ـض ــور م ـنــاق ـشــة رواي ـ ــة
«شـ ـج ــرة ال ــدف ـل ــى» ال ـت ــي أص ــدرت ـه ــا دار
«هـ ــاش ـ ـيـ ــت أن ـ ـ ـطـ ـ ــوان ـ ـ ـ ـ نـ ـ ــوفـ ـ ــل») الـ ـع ــام
املاضي .على مــدى  192صفحة ،يختلج
ب ــن س ـطــور ه ــذا الـعـمــل مـجـتـمــع الـقــريــة
ّ
الذكوري بكل ما فيه من تناقضات وما

يـعـصــف ب ــه م ــن تـ ـح ـ ّـوالت ،فـيـمــا تــرتـفــع
ّ
قــامــة ّ
«ري ـ ــا» ف ــوق الـجـمـيــع لـتــؤكــد إرادة
ّ
اإلنسان وقدرته على التصدي للصعاب
والـ ــوقـ ــوف ف ــي وجـ ــه مـجـتـمــع الـطـغـيــان
معلنًا رفضه للمساومة وصــراعــه حتى
الـنـفــس األخ ـيــرّ .
«ريـ ــا» ،غــريـبــة مـتـمـ ّـردة،
ال أب لها وال أخ ،وابنة ألم ال تعرف من
أمــومـتـهــا معها س ــوى ال ـخــوف مــن كــام
الناس .تدفع البطلة حياتها ثمنًا باهظًا
ّ
للحرية املنشودة ولوقفتها املكابرة في
وجه الطغاة!
قـ ــراءة ومـنــاقـشــة «ش ـجــرة الــدف ـلــى» :اإلث ـنــن 9
نـيـســان ـ ـ ال ـســاعــة الـســابـعــة م ـس ـ ًـاء ـ ـ «مكتبة
الـحـلـبــي» (ش ــارع حـمــد ـ ـ قصقص ـ ـ ب ـيــروت).
لالستعالم01/851154 :

