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الحدث

الحدث
على الغالف

خيارا ترامب:
قنابل صوتية أو حرب مجنونة
إبراهيم األمين
ليس فــي مـقــدور أحــد ردع الرئيس
األميركي دونالد ترامب عن الضربة
العسكرية لـســوريــا .لـكــن ،ليس في
م ـ ـقـ ــدور ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة حـســم
اتجاهات األمور مسبقًا .كلما تعقد
املشهد السياسي املحيط بالعدوان
االم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ـ األوروب ـ ـ ـ ــي ،يـظـهــر أن
واشـ ـنـ ـط ــن ل ـي ـس ــت م ـب ـس ــوط ــة ال ـيــد
فــي ب ــادن ــا .وأن ال ــدول ــة االقـ ــوى في
الـعــالــم ال يمكنها أن تـتـصــرف في
منطقتنا كـمــا تـفـعــل فــي أي مكان
آخ ــر مــن ال ـعــالــم .وأن فــي املؤسسة
الناظمة لـلـقــرار األمـيــركــي مــن ّ
ينبه
الرئيس املجنون الى قواعد ال يمكن
تجاوزها .وأن في هذه املنطقة اعداء
ل ـي ـســوا م ــن ال ـص ـنــف الـ ــذي ت ـعــودت
عليه واشنطن.
ب ــن االعـ ــان االول ع ــن نـيــة تــرامــب
اتـخــاذ قــرار بــالـعــدوان على سوريا،
وبــن اللحظة الـتــي كتبت فيها هذه
السطور ،مرت أيام عدة ،كانت مليئة
بــاملـشــاورات على مختلف الصعد.
مـ ـ ـش ـ ــاورات س ـي ــاس ـي ــة وع ـس ـكــريــة
وأمـ ـنـ ـي ــة ودبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة .ومـ ـ ــع كــل
خبر عــن ات ـصــاالت او تصريحات،
يتبني ان الـقــرار بالعدوان محسوم،

لكن كيفية العمل والئـحــة االه ــداف
م ـح ـكــوم ـتــان ب ـق ـي ــود ك ـث ـي ــرة .عـلــى
ان الـثــابــت الــوحـيــد هــو ان السبب ال
يتعلق اب ـدًا بما يجري الحديث عنه
م ــن ه ـج ــوم كـيـمـيــائــي ع ـلــى مــديـنــة
دوما.
ً
لـنـعــد قـلـيــا ال ــى ال ـ ــوراء .مـنــذ نهاية
الصيف املاضيُ ،حسم لدى الدوائر
املعنية ،في الغرب والخليج واسرائيل،
ب ــأف ــول ع ـمــل ال ـع ـصــاب ــات املـسـلـحــة
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـس ـتــدعــي
ً
ع ـم ــا م ـب ــاش ـرًا ي ـس ـت ـهــدف اح ـت ــواء
املــوقــف .كــان االميركيون يعتقدون
بــأن سيطرتهم على مناطق شرق
ال ـف ــرات ،والـتـحـكــم بــالـقــوات الـكــرديــة
امل ـس ـل ــوب ــة االرادة ،ي ـك ـفــي لـتـهــديــد
اس ـت ـقــرار ال ـن ـظــام فــي دم ـشــق .لكن
واشنطن كــان تعي ان املعركة ضد
«داع ــش» استلزمت خـطــوات عملية
كبيرة فــي الـجــانــب الـعــراقــي ،وتمت
ع ـلــى ايـ ــدي ح ـل ـفــاء الــرئ ـيــس بـشــار
االسـ ــد .وف ــي املـقـلــب اآلخـ ــر ،لــم تعد
تركيا تعمل وفق االجندة االميركية،
وبــاتــت هواجسها تحاكي أولــويــات
خ ـصــوم ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .مضت
أنـقــرة فــي عملية قلع اظــافــر االكــراد
ال تقليمها .وهــي معركة استدعت
ً
ت ـح ــوال عـمـلـيــا ف ــي امل ــوق ــف الـتــركــي

مــن كــل املـلــف ال ـســوري .صحيح ان
ال ـطــاغ ـيــة اردوغ ـ ـ ــان ل ـيــس ف ــي وارد
عن موقفه من
التنازل اآلن والتراجع ّ
اطاحة االســد ،لكنه سلم بالقواعدة
الروسية وااليرانية التي تقول إن اي
ن ـشــاط تــركــي فــي ســوريــا سيكون
محكومًا بتفاهمات تفصيلية مع
موسكو وطـهــران ،ما يعني تفاهمًا
غـيــر مـبــاشــر مــع دم ـشــق ،مــن دون
انتزاع موافقة سوريا على ما تقوم
ب ــه تــرك ـيــا .وح ـتــى عـنــدمــا هــاجـمــت
ت ــرك ـي ــا عـ ـف ــري ــن ،ك ــان ــت تـ ـع ــرف ان
االســد يريد مساعدة االك ــراد ،رغم
كل اخطائهم ،لتعقيد املهمة التركية.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،كـ ـ ــان الـ ـص ــراخ

اي محاولة لعدوان
هدفه اطاحة نظام
االسد يعني معركة
وليس اشتباكا مع
روسيا وايران وقوى
المقاومة

االســرائـيـلــي يــرتـفــع يــومــا بـعــد يــوم.
صحيح ان تــل ابـيــب كــانــت اول من
ّ
اقر بوجود طرف ثان يقرر مصير
امل ـن ـط ـقــة ،اي روس ـي ــا ،وص ـح ـيــح ان
عالقاتها بموسكو قــويــة .لكن ذلك
لم يتح لقادة العدو اكثر من الذهاب
مرارا وتكرارا الى روسيا للبحث في
ضـمــانــات .والحقيقة الـتــي يعرفها
ال ـج ـم ـيــع ان روسـ ـي ــا كـ ــان حــاسـمــة
فــي انـهــا لـيـســت طــرفــا فــي الـصــراع
االيراني ـ ـ ـ العربي مع اسرائيل .لكنها
ليست ضامنة لحماية امن اسرائيل.
وتــرجــم ه ــذا املــوقــف بـعــدم حصول
ال ـعــدو عـلــى اي تعهد ن ـظــري ،او اي
خ ـطــوة عـمـلـيــة تــري ـحــه م ــن هــاجــس
الـنـفــوذ املـتــوســع الي ــران وح ــزب الله
فــي ســوريــا عـمــومــا ،وف ــي جنوبها
على وجه الخصوص .وحتى عندما
أبلغت موسكو االسرائيليني انها لن
تقف عائقا امام عملياتهم العسكرية
فــي ســوريــا ،جــرى تنبيههم إلــى أن
ال ـخــط االح ـم ــر يـشـمــل بـنـيــة الـنـظــام
وليس رئيسه فقط .وبالتالي ،فان اي
عدوان اسرائيلي ال يمكن ان يتجاوز
اهدافًا لحزب الله او ايــران .اكثر من
ذلك ،أبلغت روسيا اسرائيل انه متى
قرر االسد الرد على غارات اسرائيل،
لن تكون موسكو قــادرة على منعه

مــن اسـتـخــدام الترسانة العسكرية
املوجودة لديه اصال ،او التي تعززت
م ــن خـ ــال ب ــرام ــج ال ــدع ــم ال ــروس ــي
خـ ــال ال ـس ـن ــوات الـ ـث ــاث املــاض ـيــة.
وهــو االم ــر ال ــذي اختبرته اسرائيل
في العاشر من شباط املاضي ،حني
اسقطت الدفاعات الجوية السورية
طائرة حربية للعدو.
ع ـلــى ان االم ـ ــور ل ــم ت ـقــف ع ـنــد هــذا
ال ـح ــد .فــالـنـظــام ف ــي س ــوري ــا ،ومـعــه
الحلفاء من روس وايرانيني وحزب
الـ ـل ــه ،ك ــان ــوا ي ـع ـل ـمــون ان تـحـصــن
االنتصارات يتطلب خطوات ميدانية
خاصة .وان تعطيل اي قدرة للقوى
املعادية باعادة تهديد املركز ،يتطلب
توسيع اطار السيطرة حول دمشق
الـكـبــرى .وبــالـتـحــديــد ،التخلص من
جيب الـغــوطــة الـشــرقـيــة .وهــو االمــر
ال ـ ــذي اس ـت ــوج ــب عـمـلـيــة عـسـكــريــة
مـنـ ّـسـقــة ومـكـثـفــة أدت خ ــال وقــت
قياسي (نـظــرا الــى حجم االنتشار
املـسـلــح واالخـ ـت ــاط بـمـئــات االل ــوف
مــن املــدنـيــن) الــى التخلص مــن هذا
ال ـع ــبء .ول ــم تـنـجــح الـتـهــديــدات التي
اطلقت خالل عمليات تطهير الغوطة
في وقف املعركة .وشعرت الواليات
املتحدة ومعها اسرائيل والسعودية
وعواصم اخرى باالستفزاز الكبير،

وكانت الذروة يوم ظهر بشار االسد
يقود سيارته متجها من مكتبه في
وسط دمشق الى مدن الغوطة.
وعندما بــات محسومًا ان املماطلة
ف ــي دوم ـ ــا ل ــن ت ـن ـفــع ،اع ـ ــاد الـجـمـيــع
درس املوقف ،وظهر لهم ان من نجح
فــي السيطرة على الـغــوطــة ،املميزة
بطبيعتها الـعـسـكــريــة والـعـمــرانـيــة،
سـ ـيـ ـك ــون قـ ـ ـ ـ ــادرًا عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــادة
السيطرة على مناطق اكبر في عمق
الـجـنــوب ال ـس ــوري ،س ــواء فــي درعــا
او القنيطرة .وتـعـ ّـزز هاجس القوى
املـعــاديــة لـســوريــا ،ربـطــا بمعرفتها
ان ج ـم ــوع امل ـس ـل ـحــن ف ــي ال ـج ـنــوب
ليسوا قادرين على الصمود ،فكيف
يمكن الــرهــان على دعمهم بعملية
عسكرية م ـضــادة .كــل ذل ــك ،ترافق
مع الحسابات التي تجاوزت املشهد
امليداني في سوريا ،وبعض ما فيه:
ـ ـ تثبيت روس ـيــا موقعها الحاسم
كالعب له دوره املركزي في الشرق
االوس ـ ــط ،وم ـنــه يـنـطـلــق ال ــى تثبيت
ح ـضــوره فــي الـعــالــم اج ـمــع .وان ما
تـ ـق ــوم ب ــه م ــوس ـك ــو ،س ـي ــراك ــم ق ــوة
سيكون لها تأثيرها على ساحات
اخرى في العالم.
ـ ـ ـ ـ ـ ت ـث ـ ّـب ــت ال ـ ـغـ ــرب مـ ــن ان ال ـشــريــك
الـتــركــي ص ــار فــي م ـكــان اخ ــر ،وان
اول ــوي ــات ان ـق ــرة ع ـبــرت عـنـهــا القمة
ال ـت ــي اس ـت ـضــاف ـت ـهــا أخـ ـيـ ـرًا ،وال ـتــي
فتحت الباب امــام تركيا لالستدارة
نحو سياسات مختلفة جذريًا عن
السابق.
ـ ـ تثبت الغرب من ان حلفاءه العرب،
وفي مقدمهم السعودية ،وإن اظهروا
استعدادا للسير في مشاريع كبيرة،
اال انهم ليسوا في موقع القادر على
التعهد بشيء ،اللهم اال ضخ االموال
على ما يقول ترامب نفسه.
ـ ـ تعززت مخاوف اسرائيل من كون
النتائج املتوسطة والبعيدة املــدى ملا
يـحـصــل ف ــي س ــوري ــا ،ت ـه ــدد امـنـهــا

الـقــومــي اك ـثــر مــن اي وق ــت مضى.
واسرائيل هنا ال تراقب نفوذ قوى
املقاومة في سوريا ولبنان فحسب،
ب ــل ت ـن ـظــر الـ ــى ال ـت ـح ــوالت ال ـجــاريــة
ســري ـعــا وب ـق ــوة ع ـلــى صـعـيــد قــوى
املقاومة في فلسطني ايضا.
ـ ـ ـ ـ ش ـعــر الـ ـغ ــرب ،وم ـع ــه ال ـس ـعــوديــة
واس ــرائ ـي ــل ،ب ــأن نـقــل املــواج ـهــة مع
ايــران الــى مستوى جديد منتصف
ايــار املقبل ،ربطا بـقــرار متوقع من
االدارة االم ـي ــرك ـي ــة بــال ـت ـخ ـلــي عــن
االتفاق النووي ،قد ينعكس تداعيات
فــي املنطقة عـنــدنــا ،وبــالـتــالــي ،يجد
الـغــرب ،ومعه السعودية واسرائيل،
ضرورة قصوى للمبادرة االن ،بغية
تعديل الوقائع ما يجعل ايران متعبة
اكثر من السابق.
وسـ ــط هـ ــذه االج ـ ـ ــواء ك ـل ـهــا ،يـخــرج
امل ــوق ــف االمـ ـي ــرك ــي الـ ـج ــدي ــد .وه ــو
املــوقــف الــذي يتطلب دعما وتغطية
ب ـ ـصـ ــورة ت ــذك ــرن ــا ب ــالـ ـح ــرب عـلــى
ال ـعــراق .وهــو مــا نشهده ال ـيــوم ،من
خـ ــال االص ـط ـف ــاف ال ـغ ــرب ــي خلف
املوقف االميركي ،ومن خالل مواقف
ال ـح ـكــومــات ال ـعــرب ـيــة ال ـخــائ ـفــة على
مـصـيــرهــا ،وم ــن خ ــال لـعـبــة ال ــرأي
العام التي تقودها نخب اقل ما يقال
عنها انـهــا شــريـكــة فــي سـفــك دمــاء
شعوبنا ،مهما تحدثت عن االسباب
االنسانية واالخالقية وخالفه.

لكن ماذا ما الذي يمكن
هؤالء القيام به؟
فــي خـيــارات االميركيني وحلفائهم
سـعــي ال ــى قـلــب ال ـط ــاول ــة .وبــالـتــالــي
ف ــان ذهــاب ـهــم نـحــو تـحـقـيــق اه ــداف
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ي ـع ـنــي ذه ــاب ـه ــم الــى
ح ــرب شــامـلــة ونـقـطــة عـلــى السطر.
ألن اي محاولة لعدوان هدفه اطاحة
نظام الرئيس االس ــد ،يعني معركة
ولـيــس اشتباكا مــع روسـيــا واي ــران
وقــوى املقاومة .وعندها ستشتعل

امل ـن ـط ـق ــة ولـ ـي ــس س ــوري ــا ف ـح ـســب،
وستكون اسرائيل كما دول الخليج
مسرحا ملواجهة ال احــد يقدر على
تصور نهاياتها.
اذا كــان االمـيــركـيــون يــريــدون رسم
خطوط حمر تمنع سوريا وحلفاءها
م ــن م ــواص ـل ــة ت ـن ـظ ـيــف الـ ـب ــاد مــن
الـعـصــابــات املـسـلـحــة ،ف ـهــذا يتطلب
اي ـض ــا م ـعــركــة ك ـب ـيــرة م ــع روس ـيــا
واي ـ ـ ـ ــران والـ ـحـ ـلـ ـف ــاء ،ول ـ ــو ح ـصــرت
املواجهة داخــل سوريا .كما يتطلب
ان يجد املعتدون قوى سورية تكون
ق ــادرة عـلــى تــولــي املـهـمــة .وه ــو امــر
صعب التحقق.
اذا كان االميركيون يريدون توجيه
ضربات موضعية يراد من خاللها
االع ـ ـ ـ ـ ــراب ع ـ ــن غ ـض ـب ـه ــم ،فـيـمـكــن
للمحور املقابل ان يستوعب االمــر
ويتحمله ،ويتصرف على انــه ثمن
لتحرير الغوطة.
لكن هل هذا يكفي ،وكيف تتصرف
اس ــرائ ـي ــل ال ـت ــي ق ــام ــت بـ ـع ــدوان هو
االق ـســى عـلــى ال ـق ــوات االيــران ـيــة في
س ـ ــوري ـ ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال غـ ـ ـ ــارة م ـط ــار
الـ ــ«ت ــي ف ـ ــور» ،وك ـي ــف يـمـكــن اق ـنــاع
اسرائيل بأن الغرب غير قــادر على
الـقـيــام بأكثر مما يـقــوم بــه .وكيف
سـيـتـصــرف ال ـع ــدو ب ـعــد ذلـ ــك ،وهــو
ال ــذي يـعــرف جـيــدا ان اي ــران سترد
على غ ــارة ال ــ«تــي ف ــور» .واذا كانت
ط ـ ـهـ ــران ال ت ــري ــد اح ـ ـ ـ ــراج روسـ ـي ــا
وسوريا في هذه اللحظات الدقيقة،
فهذا ال يعني انها لن تــرد ،بل ربما
سيكون ردها فاتحا ملستوى جديد
من املواجهة مع العدو.
الـيــوم ،نحن امــام خـيــارات محدودة.
ولـسـنــا ام ــام غـيــب يـحـتــاج ال ــى علم
خاص .ليس امام االميركيني والغرب
واس ــرائ ـي ــل وب ـع ــض الـ ـع ــرب ،ســوى
ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار :ام ــا اب ـت ــاع الـهــزيـمــة
واالسـتـعــداد ملا يليها ،وامــا الجنون
واالستعداد لنتائجه الكارثية!

ُ
ّ
الحرب اإللكترونية بدأت ...وواشنطن تعد لعملية أطول
محمد بلوط
بــاسـتـثـنــاء الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب
الــذي صـ ّـوب الصواريخ الذكية ضد
الـ ــروس ف ــي ت ـغــريــدات أم ــس ،يـلـتــزم
البنتاغون ومجلس األم ــن القومي
بديهيًا الصمت حول الخيارات التي
سـتـعـتـمــد ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة الـعـسـكــريــة
ضـ ـ ــد س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا .واألرج ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ت ـلــك
الـخـطــط وال ـخ ـيــارات الـتــي يمتلكها
األميركيون قد ُعرضت على البيت
األب ـيــض فــي الحقيبة الـتــي حملها
وزيـ ــر ال ــدف ــاع جـيـمــس مــات ـيــس إلــى
رئيسه لوضع حد للتسريبات التي
يتوالها ترامب عبر «تويتر» ...وأن
الحرب ضد سوريا قد بدأت.
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ال ي ـف ــوق «ال ـب ـن ـتــاغــون»
رئيسه تقشفًا في تسريب املعلومات
أو عــرض الـعـضــات ،مــن خــال ترك
ُ
امل ــراص ــد املــدنـيــة األوروب ـي ــة تسجل
م ــن دون ع ـق ـبــات أو ت ـشــويــش على
رادارات ـ ـهـ ــا أو ق ـن ــوات مـعـلــومــاتـهــا،
حركة الحشود الجوية التي تتجه
مـ ــن دون تـ ــوقـ ــف مـ ـن ــذ ثـ ــاثـ ــة أيـ ــام
ن ـحــو س ــوري ــا .يـبـعــث ال ـت ـســاهــل في
االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض أم ـ ـ ــام ه ـ ــذه امل ــراص ــد
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص عـ ـ ـل ـ ــى إشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــرب
الـنـفـسـيــة وإرسـ ــال رســائــل واضـحــة
لـ ـل ــروس ع ــن ح ـج ــم ال ـح ـش ــود ال ـتــي
س ـت ـشــارك ف ــي الـعـمـلـيــات والـضـغــط
عـلــى أع ـصــاب ـهــم .وم ــع ذل ــك ،ال يــزال

ال ـ ــروس ي ـت ـعــام ـلــون م ــع امل ـع ـلــومــات
ب ـ ـهـ ــدوء مـ ـي ــدان ــي وسـ ـي ــاس ــي ،إذ ال
حميميم
يملكون رسميًا في قاعدة
ّ
أكثر مــن  ٢٨طــائــرة مقاتلة لــم تتلق
أي ت ـع ــزي ــزات إضــاف ـيــة ح ـتــى أم ــس،
وال تزال تضم  ٤طائرات سو ،٣٥و٦
طــائــرات ســو ٣٤قــاذفــة و ١٠طائرات
ســو ٢٤للدعم األرضــي ،و ٦مقاتالت
سو.٢٥
ّ
وع ـ ـ ـ ـ ــزز االكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاء بـ ـ ــإعـ ـ ــان إرسـ ـ ـ ــال
حــامـلــة ط ــائ ــرات واحـ ــدة هــي «ه ــاري
تـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــان» وم ـ ــدم ـ ــراتـ ـ ـه ـ ــا املـ ــراف ـ ـقـ ــة
ال ـســت ،وتــرســانـتـهــا مــن الـصــواريــخ
الجوالة لتواجه السواحل السورية
 اللبنانية ،ذلــك االنـطـبــاع الخاطئب ــال ــزه ــد ب ــاالسـ ـتـ ـع ــراض اإلع ــام ــي
وال ـع ـس ـكــري ،وأن الـبـحــر وحـ ــده هو
م ـيــدان العمليات وقــاعــدة االنـطــاق
ل ـل ـه ـجــوم ع ـل ــى سـ ــوريـ ــا .وغـ ـن ــي عــن
ال ـ ـقـ ــول أن ص ـ ـ ــورة ل ـل ـح ــرب تــرت ـســم
فــي الـســاعــات األخ ـيــرة أوس ــع وأكـبــر
مــن م ـجــرد عملية يــوكــل أمــرهــا إلــى
حاملة طــائــرات واح ــدة ومــدمــراتـهــا.
وال ينبغي مع ذلك التقليل من شأن
قــدرة طائراتها التسعني ،من بينها
 ٦٠ط ــائ ــرة «أف  »١٨ومـ ـخ ــزون من
مـئــات صــواريــخ «الـتــومــاهــوك» التي
يعدها األميركيون لتوجيه ضربات
إل ــى امل ـن ـشــآت واألهـ ـ ــداف الـعـسـكــريــة
واملدنية السورية.
ف ـ ـخـ ــال الـ ـي ــوم ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،ت ــرك

ّ
حلقت طوال نهار أمس طائرات «أواكس  »E3تابعة لـ«الناتو» على طول خط الحدود التركية السورية حتى المتوسط (أ ف ب)

تـ ــدفـ ــق ق ـ ــواف ـ ــل ص ـ ـهـ ــاريـ ــج الـ ــوقـ ــود
الطائرة لتزويد الطائرات بها خالل
العمليات املجال رحبًا أمام فرضية
عن حرب قد تمتد أيامًا ،وتفيض عن

م ـجــرد ضــربــة خــاطـفــة إل ــى مــوجــات
متالحقة من الغارات .ويدفع باملزيد
من املاء في طواحني حرب أطول من
عملية «الـشـعـيــرات» تــدفــق أسـطــول

تــزويــد الــوقــود فــي الـجــو إل ــى شــرق
امل ـت ــوس ــط م ــن طـ ــائـ ــرات ،KC135R
كما يـقـ ّـدم مراقبة وإحـصــاء تحليق
أســراب طائرات الحرب اإللكترونية

األم ـيــرك ـيــة ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـســواحــل
السورية فرضيات أكثر عــن اتساع
ب ـن ــك األهـ ـ ـ ــداف األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وح ـجــم
العملية املنتظرة وطبيعتها.
إذ تتقاطع معلومات مراصد فرنسية
وإيطالية في الساعات األخـيــرة عن
إق ــاع سـبــع طــائــرات نــاقـلــة وم ــزودة
لـ ـل ــوق ــود فـ ــي الـ ـج ــو ظ ـه ــر أم ـ ــس مــن
قــاعــدت ـهــا ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي «مـيـلــدن
هــول» وتوجهها شرق املتوسط في
الجوار السوري .وبحسب املعلومات
الفرنسية وااليـطــالـيــة ،عـبــرت عصر
أمس األجواء قبالة السواحل الليبية
بشكل رتيب ،سبع طائرات من طراز
 ،KC135Rواتجهت نحو قواعد لها
في األردن وإسرائيل .ورصدت طائرة
مماثلة من طــراز  KC10وهــي تتجه
نحو منطقة شــرق املتوسط .ويعزز
وجــود هــذا الـطــراز فرضية مشاركة
ق ــاذف ــات  B52و B2ال ـقــاذفــة الـشـبــح،
خـصــوصــا أن الـنــاقـلــة  KC10ق ــادرة
على حمل  ١٦٠طنًا من الوقود ،كما
تحمل البوينغ  ٧٠٧املعدلة KC135R
 ٨٠طنًا من الوقود .وترجح فرضية
ت ـم ــدد زمـ ــن ال ـه ـج ــوم األم ـي ــرك ــي مــع
ً
معرفة أن أسطوال من تسع طائرات
ق ـ ــادر ع ـلــى الـتـنـسـيــق واالس ـت ـجــابــة
ألسـ ــراب يـصــل ع ــدد مـقــاتــاتـهــا إلــى
مئة ،إذ باستطاعة الناقلة الواحدة
تزويد  ٨طائرات بالوقود في الجو
ملواصلة تشغيلها خــال العمليات،

وه ــو مــا يـفـتــرض وج ــود ع ــدد كبير
م ــن األه ـ ـ ـ ــداف ،ك ــاملـ ـط ــارات وق ــواع ــد
الدفاع الجوي ،أو شبكات االتصال
وه ـ ـي ـ ـئـ ــات األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان .وك ـ ــان ـ ــت ث ــاث
ناقالت من الطراز نفسه قد وصلت
إلــى قــاعــدة انجرليك التركية قادمة
م ــن ق ــاع ــدة «س ـي ـغ ــون ـي ــا» ال ـجــويــة
فــي صـقـلـيــة .كــذلــك سـ ّـجـلــت املــراصــد
وصول ناقلة وقود من الطراز نفسه
تحمل عالمات الجيش اإليطالي في
قاعدة أردنـيــة ،وهــي اإلشــارة األولــى
إل ــى م ـشــاركــة إيـطــالـيــة ف ــي العملية
األم ـي ــرك ـي ــة ،فـيـمــا رف ـض ــت اإلم ـ ــارات
واألردن أن يتمركز في قاعدة الظفرة
اإلمــاراتـيــة أو املـفــرق األردن ـيــة سرب
مــن ط ــائ ــرات «راف ـ ــال» الـفــرنـسـيــة ،ما
سيضطرها إل ــى اإلق ــاع مــن قــاعــدة
«س ــان ديــزيـيــه» فــي فرنسا والـتــزود
بــالــوقــود ج ـوًا فــي تحليقها باتجاه
أهــداف سورية تبعد أكثر من ٢٥٠٠
كيلومتر عن قاعدتها .كذلك هبطت
ف ــي ق ــاع ــدة «ان ـجــرل ـيــك» الـتــركـيــة ١٢
م ـقــات ـلــة «اف  ١٦س ــي اس» ،وس ــت
ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات دعـ ـ ـ ــم أرضـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــن طـ ـ ــراز
 .A10CSوك ـ ـ ــان «الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون» قــد
استخدم هــذه الطائرات في السابع
ّ
عـشــر م ــن أي ـل ــول  ٢٠١٦ل ـشــن غ ــارات
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري فــي
جبل الـثــردة في ديــر ال ــزور ،وتدمير
تـحـصـيـنــاتــه ،وق ـتــل  ٨٠م ــن ج ـنــوده
مل ـن ــع س ــري ــان ت ـف ــاه ــم ل ـل ـت ـع ــاون مــع

روس ـيــا ،ك ــان قــد تــوصــل إلـيــه وزي ــرا
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
واألم ـيــركــي ج ــون ك ـيــري ،وأدى إلــى
اختراق «داعش» للمنطقة.
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ب ـ ـ ـ ـ ــدأت ض ـ ـ ــد س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا م ــع
ازدحــام عمليات الرصد والتجسس
واالستطالع التي تقوم بها طائرات
ال ــرص ــد األم ـيــرك ـيــة أو «األط ـل ـس ـيــة»،
مع الحرص على أن تشمل عمليات
هـ ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــرب ،الـ ـجـ ـن ــوب ال ـ ـسـ ــوري،
والسواحل غربًا ،والحدود مع تركيا.
إذ حلقت ط ــوال نـهــار أمــس طــائــرات
«أواك ــس  »E3تابعة لـ«الناتو» على
طــول خط الحدود التركية السورية
حـتــى امل ـتــوســط ،فـيـمــا تــولــت طــائــرة
 P10أم ـيــرك ـيــة عـمـلـيــات ال ــرص ــد في
س ـمــاء امل ـي ــاه ال ــدول ـي ــة ق ـبــالــة مــديـنــة
طرطوس وقاعدة حميميم.
وخ ـ ــال ن ـه ــار أم ـ ــس ،ت ـن ــاوب ــت ثــاث
طائرات  ،P10من دون انقطاع ،على
التحليق على خط الحدود األردنــي
السوري ،ومراقبة املنطقة.
ويمكن االفتراض أن جبهات الهجوم
األم ـيــركــي ل ــن تـقـتـصــر عـلــى دمـشــق،
وق ــد تشمل الـجـنــوب ال ـســوري الــذي
فشل األميركيون خالل جولة أستانا
ال ـس ــادس ــة ف ــي ح ــزي ــران امل ــاض ــي في
إبعاد اإليرانيني عنه وفرض منطقة
فاصلة عليهم وعلى حلفائهم تمتد
مــن جـبـهــات درع ــا أكـثــر مــن خمسني
كيلومترًا نحو دمشق.
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واشنطن تماطل
في «القرار النهائي»

نبرة صاخبة على صعيد التصريحات ّ
مرت من دون أن ّ
تتظهر أي مفاعيل
«عملية» حتى وقت متأخر من فجر اليوم .ترامب هدد موسكو
بالصواريخ الذكية ،مستعرضًا «أساطيله» وطائراته ،فيما كانت موسكو
ترسل اإلشارات يمنة ويسرة بأنها لن تقف مكتوفة األيدي

أكدت طهران أنها ستقف مع دمشق ضد أي عدوان أجنبي (أ ف ب)

تكثفت التصريحات الدولية بشأن الضربة
ّ
األميركية ـ األوروبية املفترضة ضد سوريا،
عـشـيــة ال ــدخ ــول امل ـخ ـطــط لـ ـق ــوات الـشــرطــة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ــروسـ ـي ــة إل ـ ــى م ــدي ـن ــة دوم ـ ــا.
الهامش الزمني الذي فصل بني التهديدات
األميركية األولى ،وموعد الضربة املحتمل،
فتح املجال أمام تكهنات كثيرة حول طبيعة
العمليات العسكرية املتوقعة والــوحــدات
العسكرية الـتــي قــد تـشــارك فيها .واحتلت
واجهة املشهد األميركي أمــس ،زيــارة وزير
الدفاع جايمس ماتيس ،للبيت األبيض ،بعد
ساعات فقط على تصريحه بأن قوات بالده
مستعدة لـتــزويــد الــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب
عدة لضربات ضد أهداف
بخيارات عسكرية ّ
في سوريا ،إلى جانب اجتماع مجلس األمن
القومي في البيت األبيض بحضور نائب
الرئيس مايك بنس .وأتى ذلك بعد تغريدات
لترامب ،تضمنت تأكيدًا لخطط االستهداف
ٍّ
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي ت ـح ــد ل ـل ـجــانــب ال ـع ـس ـكــري
ـوع ــد بــإسـقــاط
الـ ــروسـ ــي ،ال ـ ــذي س ـبــق أن ت ـ ّ
الصواريخ األميركية .أوضــح التصريحات
الروسية حينها ،خرجت من سفير موسكو
في لبنان ،ألكسندر زاسيبكني ،الــذي أشار
فــي مقابلة مــع قـنــاة «امل ـن ــار» إل ــى أن قــوات
وترد
ستسقط الصواريخ األميركية
ّ
بــاده ُ
على م ـصــادر إطــاقـهــا .وعلمت «األخ ـبــار»
أن ت ـص ــري ــح ال ـس ـف ـي ــر ج ـ ــاء ب ـع ــد ات ـص ــال ــه
ب ــوزارة الخارجية لتأكيد املــوقــف الرسمي
م ــن مــوس ـكــو .وب ـعــد ال ـت ـهــديــدات املـتـجــددة
مــن ت ــرام ــب ،أك ــدت املـتـحــدثــة بــاســم «البيت
األبيض» سارة ساندرز ،في وقت متأخر من
مساء أمس ،أن «القرار النهائي من الرئيس
لــم يتخذ بـعــد» ،مضيفة أن «كــل الخيارات
م ـ ـطـ ــروحـ ــة ...وال ــرئـ ـي ــس ي ـ ــرى أن روس ـي ــا
ّ
وسوريا مسؤولتان عن الهجوم الكيميائي،
ـدوال زمـنـيــا بـشــأن تحرك
وأن ــه لــم يـضــع جـ ـ ً
محتمل ضد سوريا».
وب ـي ـن ـمــا خ ــرج ــت أصـ ـ ــوات س ـيــاس ـيــة عـ ـ ّـدة،
طالبت بموافقة «الكونغرس» املسبقة على
أي توسيع للتدخل العسكري في سوريا،
نقلت هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)
عــن م ـصــادر رفـيـعــة املـسـتــوى ،تــأكـيــدهــا أن
رئيسة ال ــوزراء تيريزا مــاي ،مستعدة لـ ّ
ـزج
ق ــوات بــادهــا فــي أي عمل عسكري تطلقه
الواليات املتحدة األميركية ،من دون موافقة
البرملان.
هذه األجــواء التمهيدية للعدوان املفترض،
ترافقت مع مئات التقديرات والتكهنات من
وســائــل اإلع ــام الـغــربـيــة ،لطبيعة التحرك
املـتــوقــع ،وك ــان أب ــرز مــا ورد فيها ،اإلش ــارة
إلــى ض ــرورة تركيز الـضــربــات على مواقع
وتجنب إيقاع أية خسائر
حكومية سورية،
ّ
فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـح ـل ـي ـف ــة ل ــدم ـش ــق وخ ــاص ــة
الــروسـيــة .وفــي املـقــابــل ،ظـهــرت انعكاسات
هذا التوجه األميركي عبر إشــارات مضادة
واضحة من جانب سوريا وحلفائها ،كان
أبرزها زيارة املستشار األعلى لقائد الثورة
اإلســام ـيــة ف ــي إيـ ـ ــران ،عـلــي أك ـبــر والي ـتــي،
لدمشق وغوطتها الشرقية ولقائه الرئيس

بـشــار األس ــد ،وتــأكـيــده مــن هـنــاك أن بــاده
س ـت ـقــف م ــع ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة ض ــد أي
عــدوان أجنبي .هــذه التصريحات أتــت بعد
ت ـهــديــدات إســرائـيـلـيــة بالتصعيد ضــد أي
نشاط عسكري إيــرانــي متوقع في سوريا،
على هامش الضربة األميركية املفترضة،
قبل أن تتبع باتصال جمع رئيس الــوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامني نتنياهو ،والرئيس
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن ،حـيــث أك ــد فيه
تجنب أي «عمل يــؤدي إلى
األخير ضــرورة ّ
مزيد من زعزعة االستقرار» .ووفــق مراسل
«القناة العاشرة» اإلسرائيلية ،باراك رافيد،
ال ــذي نقل عــن وزيــريــن شــاركــا فــي اجتماع
«ال ـكــاب ـي ـنــت» ،ف ــإن أي ضــربــة عـسـكــريــة ،إن
حـصـلــت ،فـسـتـكــون «مــوضـعـيــة وم ـحــدودة
ولـ ــن ت ـ ــؤدي إلـ ــى تـصـعـيــد ي ـج ـ ّـر إســرائ ـيــل
إلـيــه» .وأش ــار إلــى «اللهجة القاسية» التي
استخدمها الرئيس الــروســي في التشديد
على ضــرورة وقف االعـتــداءات اإلسرائيلية
عـلــى ســوريــا ،مضيفًا فــي الــوقــت نفسه أن
نتنياهو قال إن إسرائيل «لن تسمح بتعزيز
القدرات العسكرية اإليرانية» هناك.
ال ـت ـحـ ّـرك ال ــروس ــي ال ــذي يسعى إل ــى ضبط
وت ـح ـج ـيــم أي تـ ـح ــرك ع ـس ـك ــري م ـف ـتــرض،
أو حـتــى تـحـيـيــده ،ت ــراف ــق م ــع ت ــواف ــق عــدد
كبير من الخبراء العسكريني الــروس ،على
«محدودية» قدرات واشنطن وحلفائها في
ش ــرق امل ـتــوســط ،حــالـيــا .وم ــع اإلشـ ــارة إلــى
أن احتمال وق ــوع ضــربــة عسكرية «مرتفع
للغاية» ،فإن أي استهداف أميركي بالقدرات
الحالية ال يمكنه أن يجني «ثمنًا باهظًا»،
ـوع ــد ب ــه ت ــرام ــب .ول ـف ــت عـ ــدد من
ك ــال ــذي ت ـ ّ
الـخـبــراء ال ــروس إلــى أن «نقطة الـ ــذروة في
ال ـه ـجــوم األم ـيــركــي قــد ت ـحــدث حــن ُتــدخــل
مجموعات ضاربة بقيادة حاملة الطائرات
ه ـ ــاري تـ ــرومـ ــان ،ال ـت ــي س ـت ـصــل إلـ ــى شــرق
املتوسط فــي حــدود عشرة أي ــام» ،مشيرين
فــي الــوقــت نفسه إل ــى أن «روس ـيــا قــد تجد
ص ـعــوبــة ف ــي ت ـحـ ُّـمــل حـ ــرب ج ــوي ــة طــويـلــة
ضــد ط ـيــران حـلــف شـمــال األط ـل ـســي ...وفــي
ح ــال ت ـطـ ُّـور ال ـن ــزاع ،لــن يقتصر األم ــر على
الطائرات املوجودة في حميميم ،إذ ستدخل
طائرات بعيدة املدى ،وقاذفات للصواريخ،
سواء في قواعد داخل سوريا أو في القاعدة
ال ـجــويــة اإلي ــران ـي ــة ف ــي ه ـم ــدان ،إل ــى جانب
الـقـطــع الـبـحــريــة املـنـتـشــرة ف ــي امل ـتــوســط».
ونقلت صحيفة «كــومـيــرســانــت» الروسية
عن مصادر عسكرية قولها إن «ثمة مراقبة
ّ
عـسـكــريــة ملـنـطـقــة ال ـب ـحــر امل ـتــوســط تـجــري
على مــدار الساعة ،وذلــك من خــال طائرات
إن ـ ـ ـ ــذار م ـب ـك ــر (أ ،)50-وه ـ ــي ت ـت ـب ــع م ـســار
امل ــدم ــرة األم ـيــرك ـيــة (دون ــال ــد ك ـ ــوك) ...فيما
فعل منظومات (أس )400-و(تريومف)
ُ
ست َّ
و(بانتسر ـ سي  )1لحماية القاعدة الجوية
في حميميم ومركز الخدمات البحرية في
طرطوس» .وأضافت تلك املصادر أن «هناك
قناة تنسيق بــن الجيش الــروســي وقــوات
الناتو عبر الشركاء في تركيا».
(األخبار)
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الحدث

الحدث
على الغالف

غزو العراق لن ّ
يتكرر

تهديدات إسرائيلية بالجملة:
جاهزون لمواجهة بوتين ...وإسقاط األسد
يحيى دبوق
ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة بـ ــالـ ــرد عـلــى
االع ـ ـتـ ــداءات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى مـطــار
« »T4الـع ـس ـكــري ،وج ــدت صــداهــا في
ت ــل أبـ ـي ــب ،الـ ـت ــي أكـ ـ ــدت ع ـب ــر م ـص ــادر
عـسـكــريــة رفـيـعــة ،أم ــس ،أنـهــا تتعامل
ب ـج ــدي ــة م ــع ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـ ـ ـ ــواردة مــن
إيــران ،ودفعتها إلى استنفار عسكري
وجـ ـه ــوزي ــة اس ـت ـخ ـب ــاري ــة ،ع ـل ــى ط ــول
الجبهة الشمالية.
انـتـظــار تلقي ال ــرد لــم يمنع إســرائـيــل
مــن توجيه تـهــديــدات مقابلة ،أظهرت
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة إف ـ ــراط ـ ـه ـ ــا ح ـ ـجـ ــم ال ـخ ـش ـي ــة
وال ـتــوجــس اإلســرائ ـي ـل ـيــن ف ــي أعـقــاب
الـتـهــديــدات اإليــران ـيــة ،إذ وصـلــت إلــى
حد التلويح بإسقاط النظام السوري
والــرئـيــس بـشــار األس ــد ،الـخــط األحمر

تسعى تل أبيب عبر اإلفراط
بالتهديدات إلى التأثير في قرار
إيران بالرد على اعتداءاتها
ال ــروس ــي ،ال ــذي ال تـقــوى تــل أبـيــب من
ناحية عملية على تجاوزه.
فــي حــديــث إل ــى صحيفة «م ـعــاريــف»،
ق ــال ــت م ـص ــادر ف ــي «ال ـق ـي ــادة الـعـلـيــا»
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ّـة األمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش
اإلسرائيلي ،إنه في حال نفذ اإليرانيون
ع ـم ـل ـي ــة «ع ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــة» ض ـ ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل،
ان ـطــاقــا م ــن األراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،فــإن
األســد ونظامه سيدفعان الثمن« :هو
ون ـظــامــه ،أي األس ــد بشخصه وذات ــه،
س ـيــدفــع ال ـث ـمــن ،ويـخـتـفــي م ــع نـظــامــه
من الخريطة والعالم» .لكن في موازاة
هذه التهديدات ،أكدت املصادر نفسها
أن «إسرائيل غير معنية بالتصعيد»،
لـتـعـيــد وت ـس ـتــأنــف ال ـت ـهــديــد بــات ـجــاه
ال ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة« :لـ ـك ــن ف ــي ح ــال
ان ـضــم ح ــزب ال ـلــه ال ــى الـ ــرد اإلي ــران ــي،
الله (السيد
فعلى األمــن العام لحزب ّ
حسن) نصر الله أن يــدرك أنــه سيدفع
ثمنًا باهظًا جدًا ،وأن مصيره سيكون
مشابهًا ملصير األسد».
وال ــواض ــح مــن اإلفـ ــراط بالتهديدات

أن إسرائيل تسعى الى التأثير على
ق ــرار إي ــران بــالــرد عـلــى اعـتــداءاتـهــا،
وإن لـ ــم يـ ـك ــن ب ــاتـ ـج ــاه إل ـ ـغـ ــاء الـ ــرد
فتأجيله قــدر اإلم ـكــان ،أو التخفيف
من مستواه ووطــأتــه على إسرائيل،
رغم التأكيد اإلسرائيلي على جدية
الـ ـتـ ـه ــدي ــدات الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن ط ـه ــران
فــي اليومني املاضيني .جدية ّ
عبرت
ع ــن نـفـسـهــا اس ـت ـن ـف ــارًا واس ـت ـع ــدادًا
عسكريني مــع جهوزية استخبارية
ع ـل ــى م ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة ،أك ـ ــدت عـلـيـهــا
مصادر عسكرية رفيعة في تل أبيب
ع ـل ــى ط ـ ــول ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة مــع
سوريا ولبنان.
م ــع ذل ـ ــك ،ت ـه ــدي ــدات إس ــرائ ـي ــل بــالــرد
على الرد اإليراني من خالل استهداف
الـ ـنـ ـظ ــام فـ ــي سـ ــوريـ ــا وكـ ــذلـ ــك األس ـ ــد،
س ــاح ذو ح ــدي ــن ،وي ــؤث ــر سـلـبــا على
الـجــانــب الــروســي ويـت ـجــاوز خطوطًا
حمراء وضعتها موسكو لكل الجهات
امل ــؤث ــرة ف ــي ال ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة ،وإن
ّ
قابله أمل إسرائيلي بأن يؤثر تراجعًا
فـ ــي الـ ـت ــوث ــب اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ل ـ ـلـ ــرد ،األمـ ــر
الـ ــذي دف ــع نـتـنـيــاهــو ال ــى ال ـط ـلــب من
وزرائ ـ ــه ف ــي مـسـتـهــل جـلـســة املـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغ ــر ل ـل ـش ــؤون األم ـن ـيــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـقـ ــدت ل ـب ـحــث
«ت ـع ـق ـي ــدات وتـ ـ ـط ـ ــورات» ال ــوض ــع فــي
س ــوري ــا ،إلـ ــى وقـ ــف ال ـت ـع ـل ـي ـقــات على
األحـ ــداث املـتـســارعــة ه ـنــاك ،الفـتــا إلــى
ّ
أن الــوضــع مـتــوتــر وح ـس ــاس ،ويجب
االمتناع عن التصريح أمام اإلعالم في
كل ما يتعلق بموضوع التوتر مقابل
سوريا.
وفـ ــي م ـ ـ ــوازاة ال ـخ ـش ـيــة وال ـت ـه ــدي ــدات،
ع ـ ّـب ــرت إس ــرائ ـي ــل أم ــس ع ـبــر صحيفة
«ي ــديـ ـع ــوت أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت» ،ع ـ ّـم ــا كــانــت
ف ــي ال ـ ـعـ ــادة ت ـت ـج ـن ـبــه ،وهـ ــو ال ـحــديــث
ع ـ ـ ـ ــن «ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة» ض ــد
ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن،
وإن ش ـ ـ ـ ـ ّـددت ال ـص ـح ـي ـف ــة ع ـل ــى شـكــل
الدبلوماسية ،مــع التشديد
املــواجـهــة
ّ
على الــوقــوف صــفــا واحـ ـدًا إلــى جانب
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ضـ ـ ــد املـ ـص ــال ــح
الروسية.
بحسب الصحيفة ،التعبير عن املوقف
ال ـع ــدائ ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ت ـج ــاه روس ـيــا
ب ـ ــرز ف ــي ال ـب ـي ــان ال ـ ـصـ ــادر ع ــن وزارة

عامر محسن
الضحايا وسوق السياسة
ّ
ّ
ّ
حديث
أي
قبل
يجب،
الزائفة،
واألخالقيات
الثنائيات
حتى نتوقى من منطق
ٍ
ً
ّ
ّ ٌ
ّ
الغربية القادمة ،أن يكون هناك اتفاق على منطلقنيّ .أوالّ ،أن الحرب
عن الضربة
وأسبابها ونتائجها ال ترتبط ّ
شكل بحماية املدنيني أو الحرص على
بأي
ٍ
ّ
ّ
لبوس «أخالقي» على هذه
محاولة لخلع
السوريني أو غيرهم من العرب؛ وأي
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ألنك ستجعل
فقط
ليس
هذا
.
منطقي
إشكال
الحرب سيوصلنا ،حكمًا ،الى
ٍ
ً
ّ
«أخالقية»
أشخاص كدونالد ترامب (أو ماكرون ،أو بن سلمان) سلطة
من
ّ
ٍّ
ألنه ـ ـ بحسب القواعد «الديمقراطية
ومرجعًا للحق في هذا العالم ،بل
ايضًا ّ
الدولية ـ ـ ّ
ّ
فإن كل ما ٌيفعله الحلف األميركي في
والليبرالية» في العالقات
حرب خارج القانون ،وهو «جريمة» في عرف القانون الدولي.
بالدنا هو عمل ٍ
ّ
َ
ّ
ّ
وحده إيفو موراليس ،الرئيس البوليفي ،ذكر بأن تلويح اميركا بشن الحرب،
ٌ
انتهاك للقانون الدولي يستدعي
هي وحلفائها ،مع إذن دولي أو بغيره هو
ّ
َ
املحاسبة (مثلما كان غزو العراق ،ايضًا ،حربًا غير قانونية ،ولم يحاسب
عليها أحد).
ّ
ّ
املشكلة هي ليست حني تنحاز الى صف املؤسسة الغربية وأتباعها في
ّ
أخالقيًا .من ّهنا كان
الوطن ،بل هي حني تحاول أن تعطي انحيازك هذا بعدًا
ّ
ّ
العربية هو ،تحديدًاَ ،
حرب
كل
دعم
ن
م
الجناح «االنساني الليبرالي» بني النخب
ٍ
ّ
ّ
ّ
غربي ٍة كاسحة في السنوات املاضية دمرت بالدًا وفككت مجتمعات كاملة،
ّ
وسوريا ،ووقف في صف ّأي ميليشيا تحظى برضى
من العراق الى ليبيا
ّ
واشنطن ،وهو فعل ذلك بكل راحة ضمير وطمأنينة (مع «ليبراليني» كهؤالء،
ّ
ّ
فاشيني) .لهذا ّ
السبب يجب تجنب الخطاب األخالقوي
انت ال تحتاج الى
ّ
ّ
السهل في مجال السياسة ،دفاعًا عن األخالق واملبادئ وليس الجتنابها.
ّ
ّ
فأنت ،حني تتدثر باألخالق والضحايا وانت تقف خلف ترامب وحروبه،
ّ
قيمة هذه املبادئ
منبر
أو تصدح بها من على
ٍ
خليجي ،فأنت تخفض ّ ً
من ّ
ّ
شأن ّ
منطقية وحقة.
قضيتك أو تجعلها
وتسفهها ،وال ترفع من
ّ ّ
املنطلق الثاني هنا هو أن الضربة القادمة ،مهما كان شكلها وتبعاتها ،ليست

طلب نتنياهو من وزرائه «وقف التعليقات على األحداث المتسارعة» (أ ف ب)

ال ـخ ــارج ـي ــة ،وت ــأك ـي ـدًا ع ـلــى اس ـت ـخــدام
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائ ــي فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
املـسـتـنــد بحسب االدعـ ــاء اإلســرائـيـلــي
ال ــى ت ـق ــدي ــرات اس ـت ـخ ـبــاريــة عـسـكــريــة
للجيش ،علمًا بأن صحيفة «هآرتس»،
ً
أمس ،وتحت عنوان بارز ،أشارت نقال
ّعن مصادر استخبارية إسرائيلية الى
أنه ال يوجد أدلة راسخة على استخدام
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ــي ف ـ ــي دومـ ـ ـ ـ ــا ،وإن تـبـنــت
إسرائيل الرواية املتداولة لدى الغرب.

بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ص ـ ـ ـح ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــة «يـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوت
أحرونوت» ،البيان اإلسرائيلي املوجه
ض ــد م ــوسـ ـك ــو ،س ـب ــب آخ ـ ــر ،وه ـ ــو رد
دبـلــومــاســي عـلــى الـبـيــان ال ـص ــادر عن
الكرملني فــي اتـجــاهــي إدان ــة :الهجوم
ع ـل ــى م ـط ــار  ،T4وك ــذل ــك اإلفـ ـ ـ ــراط فــي
استخدام القوة ضد املدنيني في غزة.
و«من جهة املحافل السياسية واألمنية
ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،ال ـغ ـط ــاء الــدب ـلــومــاســي
الـ ــروسـ ــي ل ـل ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري وم ـن ـحــه

شرعية استخدام سالح كيميائي ،يعد
ت ـهــدي ـدًا خـطـيـرًا وحـقـيـقـيــا إلســرائ ـيــل.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن إســرائ ـيــل عـلــى اسـتـعــداد
ملواجهة مباشرة مع روسيا».
في السياق نفسه ،تجاوز رئيس شعبة
االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية
ال ـس ــاب ــق ،رئ ـي ــس م ــرك ــز أب ـح ــاث األم ــن
الـ ـق ــوم ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ال ـ ـل ـ ــواء ع ــام ــوس
ي ــدل ــن ،امل ــواجـ ـه ــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة مــع
ال ـ ــروس ،لـيـلـمــح إل ــى إم ـك ــان املــواجـهــة

العسكرية ،الفتًا الى أن إسرائيل قادرة
على مواجهة أع ــداء كثر وحــدهــا ،وإن
استلزم األمر إسقاط النظام السوري،
لكن في حال توسعت املواجهة لتشمل
ً
قـتـ ّـاال مـبــاشـرًا ضــد إي ــران ،أو أدت إلى
تــدخــل روس ــي ،ف ــان إســرائ ـيــل بحاجة
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة مل ـســاعــدت ـهــا،
وم ــن امل ـه ــم ل ـكــا ال ـط ــرف ــن (األم ـي ــركــي
واإلسرائيلي) االستعداد لسيناريوات
مشابهة.

تقرير

ّ
بغداد :واشنطن ليست بحاجة لمجالنا الجوي
عـ ـل ــى وقـ ـ ــع ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات األم ـي ــرك ـي ــة
بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا،
ك ــان الف ـت ــا أم ــس س ــري ــان ال ـشــائ ـعــات
عـ ــن إمـ ـك ــانـ ـي ــة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام واش ـن ـط ــن
ّ
الجوي العراقي لهذا الغرض.
املجال
مـ ـص ــدر ح ـك ــوم ــي عـ ــراقـ ــي نـ ـف ــى ،فــي
حــديـثــه إل ــى «األخ ـب ــار» ،الـحــديــث عن
طلب الــواليــات املتحدة من الحكومة
اسـ ـتـ ـخ ــدام م ـج ــال ـه ــا الـ ـ ـج ـ ـ ّـوي ،الف ـتــا
إل ـ ــى أن «واشـ ـنـ ـط ــن ل ـي ـســت ب ـحــاجــة
للمجال ال ـجـ ّـوي ال ـعــراقــي» .ورأى أن
«م ــن يثير مـثــل ه ــذه األك ــاذي ــب هدفه
خلط األوراق» ،مضيفًا أن الحكومة
االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة «ل ـ ـ ــم تـ ـع ــط أي م ــواف ـق ــة
الس ـت ـخــدام مـجــالـهــا الـ ـج ـ ّـوي ،ونـحــن
لسنا طرفًا في النزاع السوري».
ب ــدوره ،أع ــرب املـتـحــدث بــاســم رئيس
الوزراء سعد الحديثي ،حرص بغداد
ّ
على أل ينعكس أي تصعيد محتمل
فــي ســوريــا على الــوضــع فــي الـعــراق،
ّ
ـث صـحــافــي عـلــى أن
م ـشــددًا فــي حــديـ ٍ
«تطورات األوضــاع في سوريا يجب

ّ
أل تسمح لتنظيم داعــش بالبقاء أو
ّ
ال ـتــوســع ف ــي م ـنــاطــق أخ ـ ــرى» .وأك ــد
أن الـ ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة م ــوج ــودة عند
الـ ـح ــدود م ــع س ــوري ــا ،ح ـيــث ات ـخــذت

استعداداتها بسبب وجــود مسلحي
«داعـ ـ ـ ــش» ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـق ــري ـب ــة مــن
حدودها ،مضيفًا أن «العراق مستعد
ملواجهة أي خطر قد يهدده».

بغداد :نحن لسنا طرفًا في النزاع السوري (أرشيف ــ أ ف ب)

وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،انـ ـتـ ـق ــد زع ـي ــم
«ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري» م ـق ـتــدى ال ـصــدر،
تـهــديــدات الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ت ــرام ــب ،املـتـعـلـقــة ب ـتــوج ـيــه ّالـضــربــة
التي باتت «استفزازية» .وحذر من أن
«تصريحات تــرامــب االسـتـفــزازيــة قد
ّ
تجر املنطقة إلى الهاوية» ،مشيرًا إلى
ًّ
ّ
أن «الحروب ليست حل عقالنيًا على
اإلطالق ،والتدخل في شؤون الشعوب
وال ـ ـ ـ ـ ــدول أمـ ـ ـ ـ ٌـر مـ ـ ــرفـ ـ ــوض ،وال ـش ـع ــب
السوري هو املعني الوحيد في تقرير
مصيره وحكومته» .وفي معرض ّ
رده
ـؤال عــن املستجدات األخـيــرة،
على س ـ ٍ
ّ
رد بــأن «الـعــراقـيــن لــن يسمحوا بأن
تتوسع الحرب في سوريا وتنسحب
ّ
إل ـ ـ ــى ب ـ ـ ــاده ـ ـ ــم» ،مـ ـ ــؤك ـ ـ ـدًا ل ـل ـح ـكــومــة
االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ي ــرأسـ ـه ــا ح ـي ــدر
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،أن أن ـ ـصـ ــاره م ـس ـت ـعــدون
لـ«حماية الحدود الغربية للبالد ،كي
نـبـعــد ال ـشــر األم ـي ــرك ــي ،ب ــل االح ـتــال
األميركي في سوريا».
(األخبار)

قطع واستثناء .الجيوش األميركية موجودة في بالدنا من
أمرًا جديدًا أو حالة ٍ
أقصاها الى أقصاها ،وهي تضرب في سوريا منذ سنوات ّ،والجميع يعرف
ّ
أنهم لم يأتوا لكي يرحلوا بسهولة .ومن مسح مدنًا مثل الرقة واملوصل بمن
ّ
فيها لن يوفر دمشق أو غيرها .الحرب قائمة ،وليسّ على مستوى سوريا
ً
بلد في املنطقة .أكثر
فحسب ،بل هي أصبحت عامال
مشتركًا في تاريخ كل ٍ
ً
هذه ّالدول ّإما عاشت حروبًا مباشرة وغير مباشرة تديرها واشنطن ،أو
حصار وعقوبات كاسرة ،أو وقعت تحت الغزو
لسنوات تحت
وجدت نفسها
ٍ
ٍّ
املباشر واإلحتالل .حتى الشعوب التي لم يزرها الغزو األميركي بطائراته،
ّ
وهوية أنظمتها
مثل مصر واألردن وفلسطني ،كانت أقدارها السياسية
ّ
ّ
األهم في تقرير حياة أهلها تشكلها اإلرادة األميركية وجدول
والعوامل
ّ
حروبها في االقليم .أكثر من ذلك ففي حالة سوريا ،يجب أن نكرر ملن ينسى،
ّ
فإن ما تفعله اميركا وتركيا والسعودية وقطر وغيرها منذ سنوات ،من
ّ
والتنسيق لتدمير البلد ،هو
تصدير امليليشيات والسالح الى فتح الحدود
ً
«إعالن حرب» ّ
بأي مقياس؛ وهم ببساطة اختاروا مرحلة يعرفون أن الجيش
ٍ
السوري فيها لم يكن قادرًا على مبادلة العدوان بمثله .الوهم هنا هو فيمن
ّ
يعتقد ّ
حلقات وتنقطع ،أو ّأن في اإلمكان تجنبها
بأن املواجهة تحصل في
ٍ
ّ
«تسويات» ،أو أن الحرب على اقليمنا ـ ـ في السياق العاملي الحالي ـ ـ يمكن
وعقد ّ
ّ
حرب جديدة وتصعيد ،ليست
تراجع اميركي ،أو
ضربة ،أو
أن تتوقف .كل
ٍ
ٍ
ّ
بداية العالم وال نهايته ،بل هي ٍ ّ
مستمر ،يأخذ
صراع
في
جديدة
مرحلة
د
مجر
ٍ
ٍ
ّ
ً
ّ
أشكاال مختلفة في كل بلد ولكنه ،في اآلن نفسه ،يجمعنا معًا.

حربان ونخبتان

ّ
ّ
ّ
«مترددًا» وجبانًا ،تجنب
فرضية أن اوباما كان
من األوهام الشائعة في بالدنا
ّ
ّ
ّ
جهة ألن اوباما تدخل بالفعل ،ولواله
من
صحيح
التدخل في سوريا .هذا غير
ٍ
ّ
ملا كانت الحرب حصلت بهذا الشكل وهذا ّ
الكم من الضحايا واالقتتال الدولي،
ومن جهة أخرى ّ
ألن ما منع اوباما عن رمي جيشه في سوريا (إن كان هذا
ٍ
ّ
ّ
ّ
عقالنية وعسكريةّ
حسابات
كانت
عبير)
بالت
ل»
«التدخ
دعاة
يقصده
هو ما
ّ
ّ
وال لكان ّ
الجو السياسي
وسياسية ،شاركه فيها الكثير من قيادات جيشه،
ّ
ّ
مهي ًأ :كيري كان ّ
الخارجية،
يؤيد حربًا على سوريا ومثله هيالري وطاقم
ّ
ّ
األميركية املؤثرة كانت
حرب» لصالح املواجهة ،والنخب
اإلعالم كان «إعالم
ٍ
ّ
إجماع على تأييد الحرب .واليوم ايضًا ،بعد كل ما جرى ،يجمع
(وال ٌ تزال) في ّ ٍ
ّ
ّ
يميني متعصب مثل تاكر كارلسون في «فوكس» وصحافي يساري
معلق
ّ
كغلني غرينوولدّ ،
نقاش حول
محرر «ذا
ٍ
انترسبت» ،بأن ال وجود ملساحةّ
ّ
ّ
ّ
الصيغة املعلبة في تأييد
رأي خارج
سوريا بني النخب األميركية ،وأن أي
ٍ
ٌ
ّ
روسي أو ٍّ
ّ
محب
الحرب يجري إسكاته والتعامل مع صاحبه على أنه عميل
ّ
ّ
للطغاة ،وهذا في اميركا .املغزى هنا ،ملن ينتظر الغزو منذ سنوات ،أنك لم
ّ
الحرب املباشرة
تتعرض الى مؤامر ٍة وخديعة ،وال اوباما خذلك ،بل ّتم عرض
ً
في سوريا على البرملان في بريطانيا وأميركا حيث واجه مقاومة ورفضًا،
ّ
العسكرية كبيرة ،وليس لدى السوريني وحلفائهم يومها
املخاطرة
وكانت
ّ
ّ
ما يخسرونه (ال إن كنت تعتبر اوباما خادمًا لديك ،وهو يجب أن يتحدى
ويتورط في حرب بال أفقّ ،
ّ
ويدمر إرثه السياسي ومكانه
ألجلك،
ٍ
الكونغرس ّ
ٌ
وال فهو ّ
خداع متآمر).
في التاريخ،
املسألة هنا ،سواء بالنسبة الى العرب أو األميركيني الذين يدعون الى الحرب،
ّ
هي في أنه على عكس حالة العراق قبل سنوات (أو ليبيا حتى) فال أحد هنا
سياسي ،أو ّأنه سينقذ سوريا عبر القصف ،هو ّ
ّ
مجرد
مشروع
ّيدعي امتالك
ٍ
ّ
إجماع على الحرب لذاتها .السؤال يصبح أكثر كشفًا حني نستعيد أن املتشابه
ٍّ
ّ
الغربية في السنوات املاضية هو اشتراكها في النتيجة :تدمير
في كل الحروب

ّ
ّ
املحورية
موجة من العنف والتخلف .كانت هذه هي الفرضية
بلد وإغراقه في
ٍ
ٍ
ضد غزو العراقّ ،أن ال عالقة بني ّ
ملن وقف ّ
صدام وطبيعة نظامه وبني أهداف
ّ
ّ
بحجة ّأنه يقاتل ديكتاتورًاّ ،
يدمر بلدًا ّ
ألحد أن ّ
وأن االحتالل
الغزو ،وأنه ال يحق ٍ
ّ
الديمقراطية ـ ـ ضمن ّأي مفهوم لها (بالنتيجة حتى ّ
ّ
صدام ،في
هو عكس
ٍ
أحلك ّأيامه ،لم يفعل بالعراق ما فعله األميركيون وأعوانهم ،من الحصار الى
ّ
ّ
ولكن هذا النقاش قد ُحسم وقد طواه التاريخ ،ومن يدافع عن الغزو
الغزو).
ّ
ّ
ّ
اليوم يعرف جيدًا املصير الذي يتمناه ألهل سوريا ومن حولها ،وال حجة له
في تجميل موقفه.
هذا اإلجماع ،في الحالة الغربية ،قد يكون مفهومًا عبر دراسة حالة هذه ّالدول
وأزماتها وظروفها الداخلية .هم يريدون الحرب في الشرق األوسط ّ
ربما
ً
ّ
ضربة ّ
ّ
خصم ال يملك
ضد
الغربية ،ووجدوا ّأن
ٍّ
ألنهم يخافون أفول الهيمنة ً
سالحًا نوويًا قد تكون «حاجة» اليوم إلعادة فرض هيبتهم ومنع التراجع .أو
ّ ّ
ربما يتفقون على أن اقليمنا ال يجب أن ُيترك لغيرهم ،أو أن ُيسمح لقوى
هم
ّ
ّ
مخالفة فيه بالبقاء والتمدد .بل ربما هم ،ببساطة ،ال يعتبرون أهل هذه البقاع
بشرًا مثلهم ،فالحرب ّ
ضدهم ٌ
مكلفة.
أمر سهل
ومستساغ طاملا هي غير ّ
العربيةّ ،
ّ
فإن الخطاب الذي ّ
يؤيد الحرب حولنا ال يعكس ال فشل
ّأما في الحالة
ًّ
ّ
ّ
ّ
نخب تعمل ّ ملصلحتها القومية وتملك منظارًا مستقل
الدولة العربية ّ في بناء ٍ
ّ
لشؤونها ،حتى أصبح أكثر مثقفي ومفكري هذه البالد يستثمرون في
ّ
الغربي ٌ
ّ
بعيد وقد ال يقدر على التماهي مع
مشاريع تعلن الحرب على شعبهم.
أهل هذه األرض وفهم ظروفهم الحقيقية ،أو هو ببساطة يجهل سياقنا ،ولكنّ
ّ
ّ
انحياز سياسي وأخالقي
للحرب والضربة هي حالة
«عربية»
نخب
حماسة ٍ
ٍ
ّ
ّ
أكثر وضوحًا .بعضهم يوقع عرائض في املطبوعات الغربية ليلعب دوره
الصغير في شرعنة احتالل بالدهّ ،
ّ
كأن من ّ
الغربية
يتمول من الحكومات
يستاء
ويعمل لديها يملك أن يعطيها «إذنًا» في هذا املضمار؛ والبعض اآلخر
ً
ً
ّ
ّ
ويطلب منا الحذر ألنه يخشى أن ال تكون الضربة كبيرة كفاية ،وكاسحة
كفاية؛ هو «يخشى» أن ال يحصل لبلده ما حصل للعراق وليبيا .الوضع
ّ
يؤشر الى ّ
تطور «االقتصاد السياسي»
اسوأ اليوم من حالة غزو العراق ،وهو
للثقافة واإلعالم في بالدنا منذ عام ّ .2003أيام حرب بغداد ،كانت ّ
حجة
من ّ
ّ
نفعي متفائل وهو
يؤيد الغزو تقوم على افتراضني مترابطني؛ األول
ّ
يزعم وجود «فرصة ّ
ذهبية» لـ«تحرير» العراق من صدام ،وإخراجه من ربقة
ّ
ّ
بلد ديمقراطي مزدهر ،وأن كل ذلك في املتناول وبكلفة
الحصار ،وتحويله الى ٍ
قليلة (من يرفض عرضًا كهذا؟) .االفتراض الثاني كان في أخذ ّ
االدعاءات
ً
ّ
ّ
دولة قوية
األميركية على أنها حقيقة ،وأن األميركيني يطمحون فعال الى بناء ٍ
ومزدهرة مكان العراق «القديم».
ّ
حتى هذا املنطق البسيط املخادع لم يعد موجودًا .ال أحد يزعم ّ
بأن
اليوم،
ّ
ّ
وتحوله الى
جديد
من
بلده
ستبني
ها
أن
أو
وعودها
في
صادقة
أميركا
ّ
سويسرا؛ و«قادة الرأي» بني العرب ،من أرفع الشيوخ الى «املثقف الحديث»،
يؤيدون حربًا وهم يعرفون ّ
جيدًا ماذا تعني لنا :هم يقولون لنا ،ببساطة،
ّ
ّ
إنهم يريدون لبالدنا أن ّ
تدمر وألهلنا أن يموتوا ،حرفيًا؛ ويضيفون أن هذا
ّ
ّ
هو موقفهم «األخالقي» ّ،ألنهم «ضد األسد» ،ويفترض بنا أن نأخذ كالمهم
ّ
ّ
بالد مفككة تتخللها الشروخ
ٍ
بلطف وتفهم .هذا ،بالطبع ،ليس غريبًا في ٍ
ّ
والتبعية .منذ فتر ٍة
والحروب ،وال معايير ّفيها وال حدود للطموح الفردي
ً
ّ
لبنانيون في اإلمارات يحاضرون علنًا في
قصيرة ،مثال ،كان مثقفون
حرب على بلدهم للجم نفوذ املقاومة و«حزب الله» (وال نذكر
«الحاجة» الى
ٍ
هذا للمطالبة باملحاسبة ،أو بتطبيق القانون ،بل فقط لتوضيح مستوى
املواجهة ونوعية النخب وشراسة الخصم).

خاتمة

املغزى هنا هو ّأنه ،كما يقول العديد من الباحثنيّ ،
فإن هدف اميركا في ّحروبها
هو ليس بناء حكومات بديلة ،وهم يعرفون (على عكس عميلهم املحلي) ّ
بأن
مثال اآللوسي ال يمكن أن يحكم العراق ّ
وأن سوريا لن ّ
يعي حاكمها ٌ
أمير
ّ
ّ
مستقرًا .هدف الحرب هنا
خليجي وأن حربهم ،على األرجح ،لن تنتج نظامًا
معاد وفتح
نظام ٍ
هو التدمير بذاته كما يقول علي القادري وغيره ،وإسقاط ٍ
البلد كميدان حرب ،ولو كان تدمير املجتمع «ضررًا جانبيًا» .الشيء الوحيد
الذي في صالحنا هو ّأن الحرب الحقيقية ال تجري على «تويتر» وال بني
ّ
أرض ذرتها الحرب
النخب ومراكز األبحاث والتمويل ،بل هي تجري على
ٍ
ً
ّ
وضد شعب ّ
تحمل ـ ـ على مدى سنني ـ ـ ما ال ُيطاق.
أصال
ٍ
هناك العديد من املقارنات التي تجري بني الضربة القادمة في بالدنا وبني
ّ
يحذر البعض من ّ
التورط في سوريا خوفًا
غزو العراق عام  .2003في اميركا،
آخر ،ومئات املليارات من الدوالرات.
من
ٍ
«عراق ثانية» ،ومستنقع عسكري ّ
ولكن ،على الرغم من املتشابهات الكثيرة ،ال ّأن هناك فرقًا أساسيًا .اميركا
ّ
ال تزال تحكم العالم وهي قادرة على الضرب والتدمير ،وطيرانها يمكن أن
ّ
يطال ّأي مكان في أرضنا؛ هذا لم ّ
ّ
جذري.
بشكل
يتغير ،ولكن االقليم تغير
ٍ
ٍ
عام  ،2003كان الشرق األوسط مكانًا مختلفًا تمامًا .التنظيم العسكري
وإمكانات
األكثر نشاطًا يومها كان «حزب الله» (ببضعة آالف من العناصر)،
ّ
املقاومة ـ ـ محليًا ودوليًا ـ ـ كانت في حضيضها .شعوبنا مفقرة وغير منظمة،
وجيوش قديمة
حكومات متهالكة،
وال حاجز ّ ًبيننا وبني اإلحتالل سوى
ٍ
ٍ
غربي ّ
متفوق .في السنوات التي ّ
ٍّ
مرت أصبح
خصم
ال تملك خط ًَة ملواجهة
ٍ
ٌ
مدربا على ّ
ّ
الجميع ّ
السالح ،وخرجت تنظيمات تضم مئات اآلالف من املقاتلني
ٌ
ٌ
ّ
ّ
املجربني ،وجيل جديد من العراقيني وإخوانهم يتحسر ألنه لم يتح له ّأن يقارع
املرة األولى ،وهو ال ّ
األميركيني حني جاؤوا الى أرضه في ّ
يتدرب ال على
ّ
ّ
ّ
منع ذلك من التكرار .حني يصطدم النصل بالنصل سنفهم جيدًا الفارق بني
وأن ما يجب أن تخشاه أميركا هو ليس تكرار «حرب العراق»ّ ،
السياقنيّ ،
ألن
ما سيأتي سيكون أسوأ عليها بكثير؛ ومن عجنته الحرب واملأساة أصبح
يتقن لعبة البقاء.
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الحدث

الحدث
على الغالف

التحقيق باستخدام الكيميائي ...له آلياته

بري :النأي بالنفس
شراكة في العدوان
انعكست تداعيات العدوان المحتمل
على سوريا مواقف سياسية لبنانية
ّ
متعددة ،صبت غالبيتها في خانة إدانة
العدوان ورفض استخدام األجواء اللبنانية
فراس الشوفي
ّ
أرخـ ــت اح ـت ـم ــاالت ش ــن ع ـ ــدوان غــربــي
على سوريا ظاللها على لبنان أمس،
ـدد ك ـب ـي ـ ٍـر م ــن امل ــواق ــف
م ــع صـ ـ ــدور عـ ـ ـ ٍ
السياسية الرافضة للعدوان ،أبرزها
لرئيس املجلس النيابي نبيه ّبري.
ّ
لكن الحكومة اللبنانية ،التي اكتفى
رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ب ـت ـك ــرار
معزوفة «النأي بالنفس» ،أمضى يوم
أم ــس مـسـتـمـرًا بـسـيــاســة دف ــن ال ــرأس
فــي الـ ّـرمــال .ال اجتماع عاجال ملجلس
ال ــدف ــاع األع ـل ــى ،وال ملـجـلــس ال ـ ــوزراء،
بــل جلسة عـ ّ
ـاديــة للحكومة الـيــوم ،قد
تتحول ّعلى األرجح ساحة لالشتباك
حــول مـلــف الكهرباء ونـقــل اعـتـمــادات
مــن احـتـيــاطــي امل ــوازن ــة إل ــى مــوازنــات
الـ ـ ـ ــوزارات ،مل ـصــاريــف تــدخــل ف ــي بــاب
الرشاوى االنتخابية.
ي ـن ـســى ب ـعــض ال ـل ـب ـنــان ـيــن أن لـبـنــان
ليس جزيرة معزولة عن سوريا .حتى
ّ
معنية بالتطورات ،جغرافيًا
قبرص،
وسياسيًا ومـيــدانـيــا .أمــا لبنان ،فهو
جــزء مــن مـســرح االشـتـبــاك املنتظر .ال
بل على األرجح أن يكون املجال الجوي
اللبناني امل ـمـ ّـر الــرئـيـســي للصواريخ
ال ـغــرب ـيــة ال ـت ــي سـتـنـطـلــق م ــن الـسـفــن
وال ـغــواصــات فــي البحر املـتــوســط في

مـسـعــاهــا ل ـضــرب األه ـ ــداف ال ـســوريــة،
وم ـم ـ ّـرًا ل ـصــواريــخ الــدفــاعــات الـجـ ّ
ـويــة
ال ـس ــوري ــة وال ــروس ـي ــة ال ـت ــي سـتــواجــه
ص ـ ــواري ـ ــخ الـ ـ ـع ـ ــدوان .فـ ــي االش ـت ـب ــاك
الجوي األخير بني الدفاعات الجوية
السورية وطائرات العدو اإلسرائيلي،
وق ـعــت ب ـقــايــا ال ـص ــواري ــخ ف ــي الـبـقــاع
وج ـبــل الـشـيــخ الـلـبـنــانــي .وق ـبــل أي ــام،
خـ ــرقـ ــت إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل امل ـ ـج ـ ــال ال ـ ـجـ ـ ّـوي
اللبناني واستهدفت مطار «تي فور»
في حمص ،فكيف سيكون الحال وقت
االشتباك الكبير في سماء لبنان؟
ب ـ ــالـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــع ،لـ ـ ـي ـ ــس ب ـ ـم ـ ـق ـ ــدور لـ ـبـ ـن ــان
«الرسمي» التأثير في مجرى األحداث.
ّ
لكن الواجب ،على األقل ،حفظ الكرامة
الوطنية .وتلك تعني أن ال يقبل لبنان
أي ع ـ ـ ــدوان ع ـل ــى ب ـل ــد ع ــرب ــي شـقـيــق،
هــو فــي ه ــذه الـحــالــة س ــوري ــا ،ال ـتــي ال
تــزال االتفاقيات املعقودة معها أقوى
م ــن ق ـ ــرارات ال ـبــرملــانــن ف ــي الــدول ـتــن
معًا ،وهــي وقعت ملثل هــذه اللحظات
ب ــال ــذات :وحـ ــدة امل ـس ــار وامل ـص ـيــر ،في
الحرب والسلم.

ماذا لو استهدف
القصف مواقع
للمقاومة اللبنانية
في سوريا؟

ال ش ـ ّـك ب ــأن «وح ــدة امل ـســار واملـصـيــر»
شعار «خنفشاري» بالنسبة لرئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع،
كـمــا ق ــال أم ــس .ال ـحــداثــة وم ــا بـعــدهــا،
ع ـنــد ج ـع ـجــع ،تـعـنــي أن يـفـتــح لـبـنــان
س ـم ــاءه وأرضـ ـ ــه وبـ ـح ــره الس ـت ـهــداف
س ــوري ــا .وعـقـلـيــة جـعـجــع ،هــي عقلية
قــدي ـمــة م ـت ـج ـ ّـددة ،ع ـنــوان ـهــا أن يـكــون
لبنان ّ
منصة الستهداف سوريا ،وهو
م ــا أم ـض ــى ل ـب ـنــان ج ـ ــزءًا م ــن س ـنــوات
حربه األهلية بسببه.
ّأمـ ـ ــا س ـي ــاس ــة الـ ـن ــأي ب ــال ـن ـف ــس ،فـهــي
وصـ ـ ـف ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ــوصـ ـ ـف ـ ــات الـ ـسـ ـح ــري ــة
اللبنانية للحفاظ على الـحـ ّـد األدنــى
م ــن ال ـ ـهـ ــدوء ،اب ـت ــدع ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــون
اللبنانيون ونجحت في منع انفجار
لـبـ ّنــان عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات املــاضـيــة.
ُ
لكنها ،في الظرف الحالي ،إذا ت ْر ِج َمت
غضًا للبصر عن استعمال األميركيني
ل ــأج ــواء الـلـبـنــانـيــة لـقـصــف ســوريــا،
فــإن ـهــا ت ـع ـنـ ًـي ان ـخ ــراط ــا ف ــي الـ ـع ــدوان
ومـ ـس ــاهـ ـم ــة «عـ ـيـ ـنـ ـي ــة» ل ـب ـن ــان ـي ــة مــع
األساطيل الغربية لضرب سوريا.
ّ
بري كان واضحًا أمس في تصريحه
ل ــ«األخ ـب ــار» :رف ــض مـطـلــق لـلـعــدوان
على سوريا وترجمة النأي بالنفس
برفض استخدام األج ــواء اللبنانية.
وغ ـم ــز م ــن ق ـن ــاة ت ـصــريــح ال ـحــريــري
بشأن النأي بالنفس ،مشيرًا إلــى أن
«دعاة النأي بالنفس في هذه الحالة
يساهمون بــالـعــدوان على ســوريــا».
ومثله فعل وزي ــر الـخــارجـيــة جبران
باسيل في مقابلة مع قناة «الجزيرة»،
ّ
حني أكد رفض أي عدوان على سوريا
مهما كانت ذرائعه ورفض استخدام
األج ـ ـ ـ ــواء ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .وكـ ــذلـ ــك األمـ ــر

لم يمنع انكشاف كذب
اإلدارة األميركية بشأن وجود
أسلحة دمار شامل في
العراق (الذي استخدم مبررًا
الجتياحه وتدميره) وقاحة
مندوبة واشنطن إلى مجلس
األمن باتهام الدولة السورية
باستخدام أسلحة كيميائية
من دون وجود أي دليل على
ذلك .مجلس األمن عجز أخيرًا
عن االتفاق على آلية تحقيق
مستقلة ومحايدة بسبب إصرار
أميركي ـ فرنسي ـ بريطاني
على التالعب بآلية التحقيق
من خالل رفض احترام المعايير
المحددة في اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية
عمر نشابة

رفض مطلق للعدوان على سوريا (هيثم الموسوي)

بالنسبة للنائب سليمان فرنجية،
ّ
ال ـ ــذي غ ـ ـ ّـرد م ــؤكـ ـدًا رف ـض ــه الـ ـع ــدوان
واسـتـخــدام األرض والـسـمــاء واملـيــاه
اللبنانية .الـنــائــب ولـيــد جنبالط لم
َ
ّ
ي ـب ــق خـ ــارج دائ ـ ــرة امل ــواق ــف ،إذ أك ــد
أن ــه ي ـ ّ
ـؤي ــد م ــواق ــف ب ـ ـ ّـري ،وأن «عـلــى
الـلـبـنــانـيــن جميعًا إدانـ ــة اسـتـخــدام
األجواء اللبنانية لضرب سوريا .هذا
ّ
ّ
الحد األدنى» ،مؤكدًا أن موقفه ال
هو
يستهدف أحدًا في الداخل اللبناني،
في إشارة للحريري أيضًا.
ال شـ ـ ّـك بـ ــأن ال ـ ـعـ ــدوان امل ـح ـت ـمــل على
س ــوري ــا سـيـطــرحــه ع ــدد م ــن ال ـ ــوزراء

عـلــى طــاولــة جلسة الـحـكــومــة الـيــوم،
ف ـه ــل ي ـب ـقــى االنـ ـقـ ـس ــام «م ـض ـب ــوط ــا»
وي ـس ـت ـف ـي ــد ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون بـتـحـصــن
وح ـ ــدت ـ ـه ـ ــم الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ق ـ ـبـ ــل وق ـ ـ ــوع
االشتباك عبر سلسلة من اإلجراءات،
أولـ ـه ــا تــأك ـيــد م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء على
رف ــض اس ـت ـخــدام األج ـ ــواء اللبنانية
وإدان ـ ــة الـ ـع ــدوان؟ م ــاذا لــو اسـتـهــدف
الـقـصــف مــواقــع للمقاومة اللبنانية
فــي ســوريــا وسقط شـهــداء لبنانيون
يقاتلون إلى جانب الجيش السوري؟
خصوصًا أن اململكة السعودية ،كما
صـ ّـرح ولــي العهد محمد بن سلمان،

الشارع السوري واحتماالت العدوان :ال شيء تغيرّ
«امل ــوت ص ــار رفـيـقـنــا ،وعـ ّـصــات القبر
تـعــودنــا عليها ،مــن شــو بــدنــا نخاف
لـ ـ ّـسـ ــة؟» .ب ـه ــذا ي ـج ـيــب س ــائ ــق س ـيــارة
األج ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـخـ ـمـ ـسـ ـيـ ـن ـ ّـي ل ـ ـ ــدى س ــؤال ــه
ع ــن رأي ـ ــه ف ــي ال ـت ـه ــدي ــدات األم ـيــركـ ّـيــة
ّ
املـتـصــاعــدة ب ـشــن عـ ــدوان جــديــد على
س ــوري ــا .ال ي ــرى ال ـســائــق (أبـ ــو غـفــار)
جــدوى من الخوض في هذا الحديث،
ً
ويـنـصـحـنــا بـ ــدال م ــن ذل ــك بــ«الـكـتــابــة
ّ
انكسرت
عن أهالي هاملخطوفني اللي ّ
خــواطــرهــن» .يـبــدو الــرجــل مـحــقــا إلــى
ّ
ّ
الالذقية ،ما زال
حد كبير ،ففي مدينته،
ّ
حديث املخطوفني هو حديث الساعة
ب ــا مـ ـن ــازع .ف ــي أح ــد م ـقــاهــي املــديـنــة
ي ـ ـ ــدور ح ــدي ــث عـ ــن آخـ ـ ــر م ـس ـت ـج ـ ّـدات
حـتـمــل ب ــن مـجـمــوعــة من
الـ ـع ــدوان املـ ّ
ـول طــاولــة .ت ــراوح
ـ
ح
ـن
ـ
ـف
الــرجــال املـلـتـ
ُ
ّ
اآلراء بــن ال ـت ـفــاؤل امل ـف ــرط ب ــأن األمــر
ال ي ـعــدو كــونــه «ح ـكــي ب ـح ـكــي» ،وبــن
الـ ـح ــذر املـ ـش ــوب ب ـت ـش ــاؤم خـف ـيــف من
«ج ـنــون (الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد)
ترامب» .يعرض أحد املتفائلني رهانًا
«بتشارط إنــو ما رح يصير شــي؟ من
عـشــا ل ـع ـشــا» ،فـيـجـيــب ال ـح ــذر« :أل ما
ب ـشــارط ،ألن ــو ممكن مــا يصير الـيــوم
وال بكرة وال اللي بعدو ،بس ما بظن
تنبلع معهن (فــي إش ــارة إلــى املحور
الـغــربــي) قـصــة الـغــوطــة بـبـســاطــة ،وال
ّ
بد ما يجربوا يعملوا شي» .في دورة
ُ
ال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة لـلـمــديـنــة ال يـلـحــظ

ت ـغ ـ ّـي ــر الفـ ـ ــت ،ال ـح ــرك ــة الـ ـنـ ـه ـ ّ
ـاري ــة فــي
ال ـش ــوارع وال ـطــرقــات ضـمــن حــدودهــا
املألوفة ،والنشاط في األســواق كذلك.
نطرح السؤال نفسه على تسعة باعة
لـتـسـعــة أصـ ـن ــاف مـخـتـلـفــة م ــن املـ ــواد
الـغــذائـيــة« :ه ــل الحـظــت ش ــراء الـنــاس
كميات كبيرة بغية التخزين استعدادًا
لـحــدوث ع ــدوان م ــا؟» ،فيؤكد الجميع
ّ
شيء من
(كل على حدة) عدم حصول ُ
هذا القبيل .فيما ينفرد بائع الخضر
(أبو إسماعيل) بالقول« :لك عمي حتى
لو كانت الناس خايفة ،ما عندها قدرة

تشتري شي وتخزنو ،عايشني كل يوم
بيومه» .فــي السابعة مــن مساء أمس
األربـ ـع ــاء ،ك ــان االزدح ـ ــام املـعـهــود عن
حـ ّـي «األمـيــركــان» فــي مثل هــذا الوقت
عـلــى حــالــه :حــركــة كثيفة ل ـل ـمـ ّـارة ،وال
سيما شريحة الشبابّ ،
ّ
رواد املطاعم
وامل ـق ــاه ــي امل ـن ـت ـشــرة ف ــي ال ـح ـ ّـي ب ــدأوا
ّ
ّ
التجارية مفتوحة
بالتوافد ،واملحال
ّ
مع حركة بيع وشراء خفيفة .ولم يشذ
السيارات عند ّ
ّ
«دوار الزراعة»
ازدحام
ّ
وفــي املـشــروع السابع وســوق التجار
عن املألوف.

ّ
استمرت طبيعية (أرشيف ــ أ ف ب)
حركة الناس في شوارع دمشق
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دمشق« :السهرة وين»؟
في دمشق ال يختلف الوضع كثيرًا
ّ
الالذقيةّ .
ثمة شريحة
عن نظيره في
كـبـيــرة مــن ال ـشــارع الــدمـشـقــي تبدو
ّ
ً
أصــا وكأنها لم تسمع باحتماالت
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،وال ح ـت ــى
بالعدوان اإلسرائيلي الذي وقع قبل
ّأيــام .هناك شريحة ثانية وصلتها
أنباء التهديدات ،ســواء عبر مواقع
التواصل االجتماعي أو عبر وسائل
ّ
التقليدية ،من دون أن يؤثر
اإلعــام
ذلــك فــي سلوكها ،أو دورة حياتها
ّ
اليومية .أما الشريحة الثالثة ،وهي
األصـ ـغ ــر ح ـج ـم ــا ،ف ـت ــأخ ــذ ال ـت ـهــديــد
عـ ـل ــى م ـح ـم ــل ال ـ ـجـ ــد ،وت ـن ـه ـم ــك فــي
م ـحــاوالت فـهــم مــا يمكن أن يـحــدث.
ومع حلول مساء أمس ،بات انتشار
حـ ــديـ ــث ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان امل ـح ـت ـم ــل أكـ ـب ــر،
م ــن دون أن ي ـخــرج األمـ ــر ع ــن إط ــار
ال ـ ـكـ ــام والـ ـنـ ـق ــاش ــات هـ ـن ــا وهـ ـن ــاك
حـ ـ ـ ــول ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات واالحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت
ال ــواردة .حــركــة الـنــاس فــي الـشــوارع
اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت ط ـب ـي ـع ـ ّـي ــة ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
املـقــاهــي واملـطــاعــم والـحـيــاة الليلية
وأماكن السهر التي تكثر في بعض
األح ـي ــاء ،ول ــم ُيـلـحــظ جـنــوح الـنــاس
ن ـحــو ت ـخــزيــن الـ ّـس ـلــع أو أي سـلــوك
«احتياطي» مشابه.

حلب« :شوط خاي شوط»

ّ
استمرت
جريًا على عــادة أبـنــاء حلب،
ّ
نـهــاراتـهــم املــاض ـيــة شــديــدة الـحـيــويــة.
ّ
ال ـ ـطـ ــاب ف ــي م ــدارسـ ـه ــم ،الـ ــرجـ ــال فــي
ّ
أعـ ـم ــالـ ـه ــم ،والـ ـنـ ـس ــاء بـ ــن وظ ــائ ـف ـه ــن
وجـ ــوالت ال ـت ـسـ ّـوق ال ـيــومـ ّـيــة .ورغ ــم أن
الحلبيني كانوا مشهورين في السنوات
الـخــوالــي بالحرص على تخزين املــؤن
بسبب ومــن دون ــه ،اختلفت الـحــال افي
األعوام األخيرة بسبب انخفاض القوة
ال ـشــرائـ ّـيــة ،وبـ ــات تــأمــن االحـتـيــاجــات
الضرورية هو الهم ّ
األول .لم ّ
ّ
تغير أنباء
العدوان املحتمل التي وصلت إلى جزء
َ
املتعبة شيئًا على هذا
من أبناء املدينة
ُ ّ
ّ
يبد أن األس ــواق شهدت
الصعيد ،ولــم
ّ
أي ح ــرك ــة غ ـي ــر ط ـب ـي ـع ــي ــة .مـ ــن شــرفــة
تنادي أم أحمد ابنها أنس (13
منزلها
ً
عــامــا) ،طالبة منه وأصــدقــاءه التوقف
عن لعب كرة القدم ،والعودة إلى املنازل
«ل ــك عـبـقــولــو أمـيــركــا ب ـجــوز تضربنا،
روحو ع بيوتكن حاج (يكفي) شوارع».
ّ
يضحك أنس وأصدقاؤه ،يعلق إبراهيم
( 15عامًا) مازحًا« :ما تاكلي هم خالة،
كل شوي عم نطلع ع ّ
السما ،بس شفنا
ّ
أميركا جــاي تضرب الـحــارة منتخبى
بمدخل البناية» ،ثم يلتفت إلــى إكمال
املباراة الحامية الوطيس «شوط خاي
شوط».
(األخبار)

سـتـكــون ج ــزءًا مــن ه ــذا ال ـع ــدوان ولــو
أن ّمشاركتها العسكرية مستبعدة،
لـكــنـهــا شــري ـكــة بــال ـغ ـطــاء الـسـيــاســي
والتغطية املالية.
من الواجب أيضًا ،ترجمة موقف بري
وباسيل ،وموقف رئيس الجمهورية
ميشال عــون املنتظر ،بــإبــاغ سفراء
أمـيــركــا وفــرنـســا وبريطانيا وال ــدول
التي من املمكن أن تشارك في العدوان
عـلــى س ــوري ــا ،رف ــض لـبـنــان الــرسـمــي
خـ ــرق األج ـ ـ ــواء ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـت ـعــدي
على السيادة ،كي ال تبقى املواقف في
إطارها «النظري».

إن ت ـحــديــد حـقـيـقــة اس ـت ـخ ــدام الـجـيــش
السوري أسلحة كيميائية محظورة في
دوم ــا يستدعي إج ــراء تحقيق محايد
ومستقل ،لكن الواليات املتحدة ،ومعها
فــرنـســا واملـمـلـكــة املـتـحــدة ،م ـصـ ّـرة على
حسم املــوضــوع مــن خــال إدان ــة الدولة
الـ ـس ــوري ــة ورفـ ـ ــض االق ـ ـتـ ــراح ال ــروس ــي
ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد آل ـ ـيـ ــة ت ـف ـت ـي ــش ت ـع ـم ــل وف ــق
م ـعــاي ـيــر مـ ـح ــددة ف ــي ن ـ ـ ّـص االت ـفــاق ـيــة
الدولية لحظر األسلحة الكيميائية.
شـ ـه ــد مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن أول م ـ ــن أم ــس
ج ــوالت مــن الـتــراشــق الـكــامــي العنيف
بني مندوبي الواليات املتحدة وفرنسا
وبريطانيا من جهة ،وروسيا والصني
من جهة أخــرى بشأن شبهة استخدام
أسلحة كيميائية في سوريا .وسقطت
بــال ـتــالــي ث ــاث ــة م ـش ــاري ــع ق ـ ـ ــرارات بعد
الـتـصــويــت عليها ،ولــم يتمكن أعـضــاء
املـجـلــس مــن االت ـفــاق عـلــى آلـيــة تحقيق
دولـ ـي ــة م ـس ـت ـق ـلــة ومـ ـح ــاي ــدة ي ـم ـكــن أن
تحدد حقيقة املزاعم باستخدام الجيش

السوري أسلحة كيميائية.
وادع ــت ال ـقــوى الـغــربـيــة ،وعـلــى رأسـهــا
الواليات املتحدة ،أن روسيا أرادت من
خــال استخدامها حق النقض (فيتو)
أثـ ـن ــاء ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى مـ ـش ــروع ق ــرار
أم ـي ــرك ــي ،م ـنــع إج ـ ــراء تـحـقـيــق مـحــايــد
وم ـس ـت ـقــل .غ ـيــر أن م ــراج ـع ــة تـفــاصـيــل
املــداوالت والتدقيق في الطرح الروسي
الــذي أيدته الصني وبوليفيا وإثيوبيا
ّ
وكازاخستان ،يؤكد أن املطلب األساسي
كان أساسه وجوب اعتماد آلية تحقيق
تـتـبــع املـنـهـجـيــة املـ ـح ــددة ف ــي ال ـقــانــون
الـ ــدولـ ــي ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي ن ــص ات ـفــاق ـيــة
حـظــر اسـتـحــداث األسـلـحــة الكيميائية
وإنتاجها وتخزينها واستعمالها.
ق ـبــل عـ ــرض أب ـ ــرز ال ـج ــوان ــب الـخــافـيــة
بـشــأن آلـيــة التحقيق واملنهجية ،ال بد
ّ
مــن اإلشـ ــارة إل ــى أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وفــرنـســا وبــريـطــانـيــا لــم تـعـتــرض على
مشروع قــرار روســي بتحديد آلية عمل
لجنة التحقيق املستقلة بحسب معايير
االتفاقية الدولية فحسب ،بل اعترضت
كــذلــك عـلــى م ـش ــروع إض ــاف ــي اقـتــرحـتــه
روس ـ ـيـ ــا إلدان ـ ـ ـ ــة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األس ـل ـح ــة
الكيميائية املحظورة من أي جهة أتى،
وذلك بحجة أنه ال يتناسب مع خطورة
االنـتـهــاكــات املــزعــومــة ل ـقــرارات مجلس
األمــن .وذلــك ،أيضًا ،بالرغم من امتثال
سوريا لقرار مجلس األمن 2013/2118
ال ـ ــذي دعـ ــا إلـ ــى تــدم ـيــر ك ــام ــل تــرســانــة
األسلحة الكيميائية بإشراف روسيا.

من اعترافهم بممثلها في األمم املتحدة
(بشار الجعفري).
إن مـ ـنـ ـهـ ـجـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة
فـ ــي االت ـف ــاق ـي ــة وف ـ ــي امل ـل ـح ــق ال ـخ ــاص
ـش تـ ـمـ ـن ــح ال ـ ــدول ـ ــة م ــوض ــع
ب ــال ـت ـف ـت ـي ـ ّ
التفتيش حــق «اتـخــاذ تــدابـيــر لحماية
املـ ـنـ ـش ــآت الـ ـحـ ـس ــاس ــة» ،ومـ ـن ــع إف ـش ــاء
املعلومات وبيانات سرية غير متصلة
باالتفاقية (الفقرة جيم من املــادة .)11
فمن حق الجيش السوري الحفاظ على
ً
ســريــة أسـلـحـتــه غ ـيــر امل ـح ـظ ــورة م ـثــا،
ومن حق الدولة السورية الحفاظ على
س ـي ــادت ـه ــا وعـ ـ ــدم اإلتـ ــاحـ ــة لـلـمـحـقـقــن
اس ـت ـبــاحــة جـمـيــع مـنـشــآتـهــا الــرسـمـيــة
بحجة البحث عن أسلحة محظورة.
أما بشأن حق الدولة الطالبة للتفتيش
ً
ف ــي أن ت ــوف ــد م ـم ـثــا ل ـهــا ملــراق ـبــة سير
ال ـت ـف ـت ـي ــش ،ف ـم ــن ح ــق الـ ــدولـ ــة مــوضــع
التفتيش رفض املراقب املقترح (الفقرة
جيم من املــادة  )12وطلب استبداله .إن

منهجية التحقيق تمنح
الدولة موضع التفتيش
ّ
حق «اتخاذ تدابير لحماية
المنشآت الحساسة»

التحقيق المستقل والحفاظ
على السيادة
ط ـل ـبــت روسـ ـي ــا م ــن م ـج ـلــس األم ـ ــن مــن
خـ ـ ــال ت ـش ــدي ــده ــا ع ـل ــى احـ ـ ـت ـ ــرام نــص
ات ـف ــاق ـي ــة ح ـظ ــر األس ـل ـح ــة الـكـيـمـيــائـيــة
ال ـ ـت ـ ــزام مـ ــا ورد فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء الـ ـخ ــاص
ب ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاور والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون وت ـق ـص ــي
الحقائق» (الجزء التاسع من االتفاقية)،
حـيــث إن ــه يحفظ اسـتـقــالـيــة التحقيق
وسيادة الدولة موضع التحقيق في آن
واحد .لكن الواليات املتحدة وحلفاءها
اعـتــرضــوا عـلــى الـطـلــب الــروســي ألنهم
يسعون منذ بــدايــة الـحــرب إلــى تغيير
ال ـن ـظــام ف ــي س ــوري ــا ،وبــال ـتــالــي ه ــم ما
زالوا يعترضون على االعتراف بسيادة
الدولة السورية القائمة حاليًا ،بالرغم

(أ ف ب)

غياب التشاور مع الدولة السورية قبل
ان ـطــاق التحقيق ال يتيح ذل ــكُ ،
ويـ َـعـ ّـد
تجاوزًا لالتفاقية الدولية.
وبـشــأن تعيني املفتشني ومساعديهم،
جــاء فــي االتفاقية أنــه يجري تعيينهم
بعد اسـتـشــارة ومــوافـقــة ال ــدول املوقعة
ع ـل ــى االت ـف ــاق ـي ــة .وي ـح ــق ألي دول ـ ــة أن
ت ـع ـتــرض ع ـلــى مـفـتــش م ـح ــدد فـيـجــري
اسـتـبــدالــه .وألي دول ــة حــق االع ـتــراض،
في أي وقت ،على أي مفتش أو مساعد
تفتيش (الفقرة .)4
ويـ ـنـ ـبـ ـغ ــي أن يـ ـلـ ـت ـ ـ ــزم أع ـ ـض ـ ــاء ف ــري ــق
التفتيش من دون املساس بامتيازاتهم
وحصاناتهم ،بــاحـتــرام قــوانــن الــدولــة
موضع التفتيش وأنظمتها ،ويكونون
كـ ــذلـ ــك «مـ ـل ــزم ــن بـ ـع ـ ـ ــدم الـ ـت ــدخ ــل فــي
الشؤون الداخلية لتلك الدولة» (الفقرة
ً
 .)13فال يحق للمفتشني مثال التعاون
وال ـ ـتـ ــداول م ــع أش ـخ ــاص خ ــارج ــن عن
الـ ـق ــان ــون وم ـط ـل ــوب ــن ل ـل ـم ـحــاك ـمــة فــي
سوريا.
ويفترض أن ينسق فريق التحقيق مع
املسؤولني في الدولة موضع التفتيش
ل ـت ـحــديــد ن ـق ــاط دخ ـ ــول إلـ ــى أي مــوقــع
تـفـتـيــش (ال ـف ـق ــرة  ،)16وذل ـ ــك م ــن أجــل
ضـمــان ســامــة املفتشني أثـنــاء قيامهم
بـعـمـلـهــم ومـ ــن أجـ ــل تـسـهـيــل دخــول ـهــم
إل ـ ــى املـ ــواقـ ــع امل ـس ـت ـه ــدف ــة وخ ــروج ـه ــم
منها بأمان .وينبغي ،بحسب املعايير
القانونية إخطار املسؤولني في الدولة
موضع التفتيش املعلومات التالية قبل
ان ـطــاق عـمـلـهــم :ن ــوع الـتـفـتـيــش ،نقطة
الـ ــدخـ ــول ،ت ــاري ــخ ال ــوص ــول إلـ ــى نقطة
ال ــدخ ــول وال ــوق ــت امل ـقــدر لــذلــك ،وسيلة
الوصول إلى نقطة الدخول ،املوقع املقرر
تـفـتـيـشــه ،أس ـمــاء املـفـتـشــن ومـســاعــدي
التفتيش .ويجري ترتيب أنشطة فريق
ال ـت ـف ـت ـيــش ب ـمــا ي ـك ـفــل ن ـه ــوض ال ـفــريــق
بوظائفه في الوقت املناسب وعلى نحو
فعال و«بأدنى درجة ممكنة من اإلزعاج
للدولة موضع التفتيش» (الفقرة .)40
وي ـك ــون أع ـض ــاء فــريــق الـتـفـتـيــش ،عند
أدائهم لواجباتهم في أراضــي أي دولة
مــوضــع تـفـتـيــش مـصـحــوبــن بممثلني
عن هذه الدولة إذا ما طلبت ذلك ،إال أنه
يجـب أال يتسبب ذلــك في تأخير فريق
التفتيش أو إعاقته بــأي شكل آخــر في
ممارسته ملهامه (الفقرة .)41

تهليل وترحيب للضربة ّاألميركية
اإلعالم الخليجي ...مصاص دماء ال يرتوي!
زينب حاوي
إنه املشهد عينه ،يتكرر ،مع تطابق املواقف واألحداث.
في أواخر آب (أغسطس)  ،2013كان العالم يحبس
أنفاسه على وقــع قــرع الرئيس األمـيــركــي السابق
باراك أوباما طبول الحرب في سوريا ،على خلفية
«كيميائي الغوطة» ،وسط تهليل وترحيب خليجي
عربي ،بهذه الضربة العسكرية ،والتسويق لها على
املنابر اإلعالمية .اليوم ،يتكرر املشهد مع اصطفاف
القوى عينها ،ونشر سيناريوات مفترضة لعدوان
أمـيــركــي محتمل على دمـشــق ،على خلفية اتهام
دمشق باستخدام السالح الكيميائي في دوما.
مــع بــدء اإلع ــام األمـيــركــي نشر خطط بــاده للرد
فــي ســوريــا ،وخريطة األه ــداف املحتملة ،ومواعيد
وصــول املدمرات األميركية الى املتوسط ،استبقت
املنابر الخليجية السعودية تحديدًا ،أجواء التهويل
وك ــوابـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــرب ،ل ـت ـن ـشــر خ ــري ـط ــة بــاألس ـل ـحــة
واملعدات التي تنوي الواليات املتحدة استخدامها.
استعرضت «الـعــربـيــة» على موقعها اإللكتروني،
صـ ـ ــورة ل ـل ـم ــدم ــرة األمـ ـي ــركـ ـي ــةUSS DONALD
 ،COOKالتي يفترض ـ ـ كما أوردت ـ باألميركيني
استخدامها في عدوانهم على سوريا ،كما فعلوا

في مطار «الشعيرات» العام املاضيّ .
وروج املوقع
السعودي ّأن املــدمــرة التي غ ــادرت قبرص باتجاه
سوريا ،ستنضم اليها الفرقاطة ،USS PORTER
وأخـ ـ ــرى فــرن ـس ـيــة ( )Aquitaineالـ ــى امل ـتــوســط.
ع ــدا ال ـتــرويــج ألدوات ال ـح ــرب والـ ـخ ــراب ،ب ــدا جليًا
ّ
تعمد تظهير املواقف الغربية الداعمة للعدوان من
بريطانيا وفــرنـســا وأوسـتــرالـيــا وغـيــرهــا .مواقف
وجدت مساحات واسعة في اإلعالم الخليجي ،بدءًا
مــن بـيــان وزارة الـخــارجـيــة البريطانية الـتــي أكــدت
مع واشنطن أن «الهجوم يحمل بصمات هجمات
ً
كيميائية سابقة نفذها نظام بشار األسد» ،وصوال
الــى صحيفة «الشرق األوس ــط» ،التي نشرت أمس
«تــوقـعــات بضربة عسكرية أميركية ضــد النظام
ّ
الـســوري» ،فندت فيه املــواقــف الرسمية األميركية،
وعزت استخدام النظام املزعوم للسالح الكيميائي
إلى تعويض «النقص الحاصل في مقاتلي القوات
املوالية للنظام ،وملنع الداعمني للمعارضة من العودة
مرة أخرى إلى املناطق االستراتيجية».
األذرع اإلعالمية السعودية ،التي أخذت على عاتقها،
نشر ب ــذور الـخــراب فــي ســوريــا قابلتها «الـجــزيــرة»
ال ـق ـطــريــة ب ـن ـبــرة أق ــل ح ــدة ف ــي امل ــوق ــف وال ـس ـيــاســة
التحريرية املتبعة .فمن مصطلح «الـثــورة السورية»

إلى «األزمة السورية»ّ ،
تغيرت معادلة القناة .وال شك
فــي أن ه ــذا الـتـغـ ّـيــر ب ــدأت أصـ ــداؤه مـنــذ أي ــار (مــايــو)
املــاضــي ،تــاريــخ نشوب األزم ــة الخليجية .هــذه املــرة،
اعتمدت «الجزيرة» على طرح األسئلة أكثر من النبرة
ّ
ّ
االتهامية ،ولو أنها تبنت بالطبع رواية اتهام دمشق
بما حدث في دوما أخيرًا .أكان في البرامج الحوارية
السياسية ،أم في التقارير اإلخبارية ،حــرص املنبر
الـقـطــري عـلــى إي ــراد وج ـهــات الـنـظــر املـتـصــارعــة في
املنطقة ،واستعداد هذه األطراف لخوض غمار الحرب
املحتملة ،وتداعياتها االقـتـصــاديــة والـحـيــويــة ،أكــان
فــي حــركــة الـطـيــران أم فــي ارتـفــاع أسـعــار النفط الى
أعلى مستوى منذ عام  ،2014بعد الترويج للضربة
املحتملة على سوريا.
وف ـي ـم ــا ي ــرق ــص «ال ـخ ـل ـي ــج» ع ـل ــى دم ـ ــاء ال ـس ــوري ــن،
وي ـتــوســل املــزيــد مــن ح ـمــامــات ال ــدم بـطـعــم أمـيــركــي
هــذه امل ــرة ،كــان اإلع ــام الــروســي ،وتـحــديـدًا «روسيا
ال ـيــوم» ،الجبهة اإلعــامـيــة امل ـضــادة .الثقل الــروســي
الـسـيــاســي والـعـسـكــري فــي ســوريــا ،والتصريحات
الدبلوماسية املتالحقة حول الوضع املتفجر دوليًا،
لقيا مساحتهما هناك ،ملا اعتبره هذا اإلعالم «أزمة
تصعيد» ،تمارسها واشنطن ،وسط صعوبة «تكهن»
م ــا سـتـكــون عـلـيــه ردة فـعــل ال ـكــرم ـلــن ،بـعــد تلويح

«رئاسة األركــان الروسية بالتصدي والــرد الحاسم
على أي تهديد يـطــال حـيــاة العسكريني ال ــروس في
س ــوري ــا» ،كـمــا ورد فــي مـضــامــن اإلع ــام الــروســي
الناطق بالعربية.
إلــى جانب «نعيق» الخلجان ،واستحضار املدمرات
الحربية إلى مياه املتوسط ،كان الفتًا كيفية تعاطي
«دويتشه فيليه» األملانية الناطقة بالعربية مــع هذه
األزمــة .تماشت مضامينها مع سياسة بالدها التي
اصطفت الــى جانب الــدول الغربية ،في اتهام النظام
السوري .ففي كل روابط األخبار املتحدثة عن سوريا،
واملواقف الغربية تجاه الضربة املحتملة هناكّ ،
تكرر
شــريــط مــا ح ــدث فــي دوم ــا املـعـنــون «الـكـيـمــاوي في
سوريا ،جريمة تتكرر دون عقاب» ،إلى جانب ألبوم
يظهر «األطفال الذين تعرضوا لالعتداء الكيميائي»
ف ــي س ــوري ــا« .الـ ـعـ ـق ــاب» ال ـ ــذي ت ـحــدثــت ع ـنــه ال ـق ـنــاة
األملانية ،تكرر بشكل الفت محليًا ،وحصرًا مع قناة
«املستقبل» اللبنانية ،التي «ت ـفـ ّـردت» ،بموقف داعم
للضربة األميركية املحتملة .فقد أوردت أول من أمس،
في مقدمة نشرة أخبارها املسائية« :لم يعد السؤال:
هل ّ
تمر مذبحة أطفال دوما التي ارتكبها نظام بشار
األسد دون عقاب ومحاسبة ،بل أصبح السؤال عن
نوعية العقاب وحجمه وبنك أهدافه»!
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

الحريري يعرض نتائج «سيدر» :أخضعنا أنفسنا لنريح الجميع
«شراكة لحماية النموذج اللبناني» .تلخص هذه العبارة التي قالها ،أمس ،رئيس الحكومة سعد الحريري أثناء عرض ُنتائج
مؤتمر «سيدر» ،كل ما يمكن أن يقال عن المؤتمر .فهذا النموذج الغارق بالفساد والزبائنية السياسية ،سقط مرارًا وانتشل
في مؤتمرات الدعم التي عقدت في باريس ،ورابعها «سيدر»
محمد وهبة
«ملصلحة املــواطــن اللبناني وجيبته
أخـضـعـنــا أنـفـسـنــا»« .ن ـقــوم بـمــا أنتم
ت ــري ــدون ــه»« .ن ـق ــوم بـمــا ُي ـخ ــرج البلد
مــن ه ــذه ال ـحــالــة ،ونـحــن نـعـتــرف بــأن
هناك فـســادًا» .بهذا الـكــام ّ
رد رئيس
مجلس ال ــوزراء سعد الـحــريــري على
مـ ـنـ ـتـ ـق ــدي م ــؤتـ ـم ــر «بـ ـ ــاريـ ـ ــس  »4أو
«س ـي ــدر» الــذيــن يـشـتـبـهــون فــي كونه
ّ
يشكل وصاية اقتصادية دولية على
ّ
لبنان .رده جــاء فــي مؤتمر صحافي
ع ـقــده ،أم ــس ،فــي الـســرايــا الحكومية
ً
لـعــرض نـتــائــج «س ـي ــدر» ،إال أن ــه بــدال
من نفي الشبهاتّ ،
كرسها موحيًا بأن
الــوصــايــة هــي رغـبــة اللبنانيني ،وأن
بيع األصول العامة في بازار املجتمع

حزب الله لم يعارض المؤتمر،
بل تحفظ وقال إنه يريد مناقشة
المشاريع ،وهذا حقه
ال ــدول ــي ه ــو وص ـفــة نــاج ـعــة ملكافحة
الفساد!
ف ــي ال ــواق ــع ،ورد ف ــي كـلـمــة الـحــريــري
قـبــل ب ــدء األسـئـلــة واألج ــوب ــة ّ
رد على
ه ــذه الـشـبـهــات أك ـثــر إق ـنــاعــا ،إذ قــال:
« CEDREه ــو ش ــراك ــة م ــا ب ــن لـبـنــان
واملـجـتـمــع ال ــدول ــي :شــراكــة السـتـقــرار
لبنان ،شراكة لتحقيق نمو مستدام،
ش ــراك ــة إلي ـج ــاد ف ــرص عـمــل للشباب
وشراكة لحماية النموذج اللبناني».
إذًا ،الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ي ـ ـك ـ ـمـ ــن ف ـ ـ ــي حـ ـم ــاي ــة
انتهاء
النموذج اللبناني القائم منذ
ّ
الـحــرب األهـلـيــة .هــذا الـنـمــوذج بشقه
االق ـت ـصــادي ،سـقــط أرب ــع م ـ ّـرات حتى
اآلن ،م ـ ــا اسـ ـت ــدع ــى إن ـ ـ ـقـ ـ ــاذه ب ــأرب ــع
ّ
عـمـلـيــات ت ـسـ ّـول دول ـي ــةُ ،ع ـقــدت كلها

وس ّ
في باريسُ ،
ميت باسم العاصمة
ُ
الفرنسية ما عــدا آخرها الــذي سمي،
استدراكًا« ،سيدر».
وامل ــؤت ـم ــر ال ـبــاري ـســي األخـ ـي ــر ،قــوامــه
الشراكة مع املجتمع الدولي والشراكة
مــع القطاع الـخــاص .بــرأي الحريري،
ّ
ي ـشــكــل ه ــذا املــؤت ـمــر خـشـبــة خ ــاص.
فهو من جهة «بداية لعملية تحديث
اقتصادنا ،بداية إلعادة تأهيل بنيتنا
ال ـت ـح ـت ـي ــة ،بـ ــدايـ ــة إلط ـ ــاق إم ـك ــان ــات
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص وبـ ــدايـ ــة لـتـحـقـيــق
الـنـمــو امل ـس ـت ــدام» ،وم ــن جـهــة ثــانـيــة،
ي ـت ـض ـمــن رؤيـ ـ ــة ش ــام ـل ــة ق ــائ ـم ــة عـلــى
أربــع ركائز متكاملة« :برنامج إنفاق
استثماري بالبنى التحتية ،إصــاح
م ــال ــي بـ ـمـ ـع ــدل  %1سـ ـن ــوي ــا (مـ ـع ــدل
خـ ـف ــض الـ ـعـ ـج ــز ن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ال ـن ــات ــج
املحلي اإلجمالي) ،إصالحات هيكلية
لـتـحــديــث اإلدارة وم ـكــاف ـحــة الـفـســاد
وتـحــديــث الـتـشــريـعــات لعمل القطاع
الخاص وإصالحات قطاعية لتحقيق
ال ـفــائــدة ال ـق ـصــوى م ــن االس ـت ـث ـمــارات
بــال ـق ـطــاعــات ،اسـتــراتـيـجـيــة لـتـطــويــر
ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة وزي ـ ــادة حجم
الصادرات».
ّ
يدافع الحريري عما يرتبه هذا املؤتمر
م ــن زي ـ ــادة مــديــون ـيــة ع ـلــى الـخــزيـنــة
بالقول إن القروض التي حصل عليها
من سيدر «هي ميسرة جدًا وبفائدة ال
تتعدى  %1.5مع فترات سماح تراوح
بني  7و 10سنني ،وآجال تتعدى الـ 25
سـنــة» .وهــذه الـقــروض «لــن تستعمل
إال لتنفيذ مشاريع بنى تحتية ،لبنان
ب ــأم ـ ّـس ال ـحــاجــة إل ـي ـهــا ،وم ــن دون ـهــا
سيكون لبنان مضطرًا إلى االستدانة
بفائدة تتعدى  %7من األسواق».
ملـ ــاذا ت ـع ـ ّـد ه ــذه امل ـش ــاري ــع ض ــروري ــة؟
يـ ـق ــول الـ ـح ــري ــري إن ه ـ ــذه امل ـش ــاري ــع
سـتـطـلــق عـجـلــة ال ـن ـمـ ّـو االق ـت ـص ــادي،
وسـتـخـلــق ف ــرص ال ـع ـمــل ،وب ـمــا أنـهــا

ّ
ّ
التوافق السياسي يشكل مظلة «لالستحصال على اإلصالحات» (هيثم الموسوي)

«ممولة من البنك الدولي والصناديق
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة واألوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة ،سـ ـتـ ـك ــون
خ ــاض ـع ــة ل ــرق ــاب ــة ه ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات،
وامل ـن ــاق ـص ــات وال ـت ـل ــزي ـم ــات سـتـكــون
وفقًا لقوانينها وإجراءاتها» ،أي إنها
ل ــن ت ـكــون مـحـكــومــة ب ـم ـســار ال ـف ـســاد.
ويـضـيــف ال ـحــريــري« :اسـتـقـصــدنــا أن
منبثقة
ت ـك ــون ه ـن ــاك لـجـنــة م ـتــاب ـعــة ّ
مــن الـ ــدول واملـنـظـمــات ال ـتــي حــضــرت
ّ
مل ــؤت ـم ــر «سـ ـ ـي ـ ــدر» ،ألنـ ـن ــا نـ ـع ــرف أن
لــدي ـنــا مـشـكـلــة ف ــي م ــوض ــوع الـفـســاد
وغيره .لذلك أخضعنا أنفسنا لنريح

الجميع ،ولكي نقول للمجتمع املدني
وللجميع إننا نقوم بكل ما يلزم لكي
ال يكون هناك فساد».
لــم يـقــل ال ـحــريــري أي نـمـ ّـو سيحصل
بنتيجة هذه االستدانة ،ومن يستفيد
منها ،ومن يدفع ثمنها .اكتفى بالقول
إن هــذا األمــر يحصل فــي ظــل «توافق
سياسي لم يكن موجودًا في السابق»،
ّ
ّ
وإن هـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق يـ ـش ــك ــل م ـظ ــل ــة
«لالستحصال على اإلصالحات» ،إال
ّ
يتوسع في طبيعة اإلصالحات
أنه لم
امل ـنــوي تـنـفـيــذهــا وال ـت ــزام لـبـنــان بها

ّ
أم ــام املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،ب ــل رك ــز على
أن ـهــا سـتـكــون «ش ـفــافــة» وت ـهــدف إلــى
«إيـ ـج ــاد إدارة (ع ــام ــة) تـسـتـطـيــع أن
ت ــدي ــر هـ ــذه امل ـش ــاري ــع ب ـش ـكــل أف ـضــل،
وتفعيل الهيئات القانونية لتحريك
االقـ ـتـ ـص ــاد ،سـ ـ ــواء ف ــي ال ـك ـه ــرب ــاء أو
االت ـصــاالت أو الـطـيــران املــدنــي أو كل
الهيئات التي أقمناها».
ب ـه ــذا الـ ـك ــام ي ـب ــدو الـ ـه ــدف واض ـح ــا
مــن خ ــال الـتــركـيــز عـلــى اإلدارة التي
ت ـس ـت ـط ـيــع أن ت ــدي ــر ه ـ ــذه املـ ـش ــاري ــع.
ف ــال ــواض ــح أن تـنـفـيــذ ه ــذه امل ـشــاريــع

الحريري وحزب الله
و«سيدر»
كان الفتًا لالنتباه أسلوب تعاطي الرئيس
سعد الحريري مع االنتقادات التي ّ
وجهها
حــزب الله إلــى مؤتمرات الدعم ومناقشة
كــل م ـشــروع عـلــى ح ــدة .فـقــد ق ــال رئيس
الحكومة« :الحزب لم يعارض املؤتمر ،بل
تحفظ وقــال إنــه يريد مناقشة املشاريع،
وهــذا حقه ،لــم ال؟» ،لكنه قــال أيـضــا« :إذا
ارادوا مـنــاقـشــة كــل م ـشــروع عـلــى حــدة،
ف ــا مــانــع ل ــدي إذا كــانــت ه ــذه املـنــاقـشــة
س ـت ـك ــون ع ـل ـم ـيــة وتـ ـص ـ ّـب ف ــي مـصـلـحــة
املــواطــن اللبناني ومنع الفساد .ولكن إذا
كنا سنناقش هــذه املواضيع من منطلق
سياسي ،فعندها ســأمــانــع» .كــذلــك عمل
ال ـحــريــري عـلــى تبسيط ان ـت ـقــادات حــزب
الله بالقول« :إذا كانت لدى ٍّأي كان حلول
أخرى في هذا املوضوع ،فليطرحها .أنا لم
أضع مشروعًا من تلقاء ذاتي ،بل شاركت
فيه الجميع ،وكل الكتل السياسية شاركت
في وضعه .الخالفات حول مؤتمر سيدر
تتمحور حول أولوية املشاريع».

سـ ـيـ ـك ــون مـ ـن ــوط ــا ب ـم ـج ـل ــس اإلنـ ـم ــاء
واإلع ـم ــار ،ولـيــس بـ ــإدارة املـنــاقـصــات
أو أي إدارة لبنانية أخرى ،إذ إن هذه
اإلدارات س ـت ـكــون خــاض ـعــة لعملية
إع ـ ــادة هـيـكـلــة تـطـيــح ك ــل املـكـتـسـبــات
ال ـت ــي حـقـقـهــا ال ـعــام ـلــون ف ــي الـقـطــاع
ال ـع ــام ع ـلــى م ــدى ال ـس ـن ــوات املــاضـيــة
م ــن ت ـقــدي ـمــات اج ـت ـمــاع ـيــة وســاســل
رتـ ــب ورواتـ ـ ـ ــب وأن ـظ ـم ــة ت ـق ــاع ــد .أم ــا
ال ـه ـي ـئ ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة الـ ـت ــي يـتـحــدث
عنها الـحــريــري ،فهي هيئات ناظمة
لـل ـق ـطــاعــات امل ــذك ــورة س ـت ـشــرف على
ت ـن ـظ ـي ـم ـهــا ب ـع ــد خ ـص ـخ ـص ـت ـهــا عـبــر
الشراكة مع القطاع الخاص.
وردًا على سؤال عن النظام الضريبي،
قال الحريري إنه ُ
سي َ
عمل على إصالح
ّ
هــذا الـنـظــام ،مــن دون أن يـحــدد شكل
اإلصــاح وال أي شرائح يصيب .لكن
رؤي ــة ال ـحــريــري وفــريـقــه االقـتـصــادي
ال تبتعد كثيرًا عما طــرحــه صندوق
النقد الــدولــي لجهة زي ــادة الضريبة
على القيمة املضافة وزيادة الضريبة
على استهالك املحروقات.
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البنك الدولي:
شروط «باريس  »4لم تخضع للدراسة!
فيفيان عقيقي
عـلــى عـكــس مــا ُر ِّوج ل ــه ،تـبـلــغ القيمة
الفعلية ملجمل القروض الجديدة التي
ّ
تعهد البنك الدولي منحها للحكومة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ــي مــؤت ـمــر «ب ــاري ــس ،»4
ن ـح ــو  1.3م ـل ـي ــار دوالر مـ ــن أص ـ ــل 4
ّ
مخصصة لتنفيذ مشاريع
مـلـيــارات
ُفــي الـسـنــوات الخمس املقبلة .هــذا ما
وضح ،أمس ،في جلسة أقامها مكتب
أ ِ
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ف ــي بـ ـي ــروت ،ملـنــاقـشــة
ن ـت ــائ ــج م ــؤت ـم ــر «س ـ ـيـ ــدر» الـ ـ ــذي ُع ـقــد
نهاية األسبوع املاضي في العاصمة
الفرنسية باريس ،ومساهماته فيها.
هذا املبلغ يأتي مشروطًا بتنفيذ لبنان
س ـل ـس ـلــة م ــن االل ـ ـتـ ــزامـ ــات وال ـ ـشـ ــروط،
يصفها تقرير «التقييم االستراتيجي
لبرنامج االسـتـثـمــارات الـعـ ّ
ـامــة» الــذي
عــرضــه الـبـنــك ال ــدول ــي ،ب ــ«إصــاحــات
هيكلية وقـطــاعـيــة ض ــروري ــة لضمان
تحقيق األهــداف األساسية للبرنامج
ّ
وتتضمن «خفض الدين
الحكومي»،
العام وتحقيق نمو اقتصادي وخلق
فــرص عمل» .هــذه الـشــروط ّ
يقر البنك
الـ ــدولـ ــي ن ـف ـس ــه ،أن ـ ــه وض ـع ـه ــا ضـمــن
التقرير الذي ّ
أعده «بطلب من الحكومة
وم ــن دون إجـ ــراء أي دراسـ ــة ألث ــر هــذا
ال ـبــرنــامــج ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ـك ـلــي ،أو
أي دراســة للتوقعات املحتملة لتطور
النمو االقتصادي وفرص العمل التي
ّ
س ـيــولــدهــا ال ـبــرنــامــج االس ـت ـث ـمــاري»،
باعتبار أن «مهمة إعداد هذه الدراسة
أوكلت إلى صندوق النقد الدولي».

كومار جاه ،عرض قيمة هذه القروض،
ّ
ّ
ليتبي أنها تتوزع بني « 3.5مليارات
ّ
كقروض ميسرة ،منها نحو  1.7مليار
دوالر م ـقـ ّـرة وي ـجــري تنفيذها راهـنــا
ّ
السنوية ،ونصف مليون
عبر البرامج
ّ
ستخصص لالستثمارات التي
دوالر
ّ
تنفذ عبر الـ ــ IFCال ــذراع املالية للبنك
الـ ــدولـ ــي» .وهـ ــو م ــا ي ـع ـنــي أن الـقـيـمــة
ال ـف ـع ـل ـيــة ل ـل ـت ـع ـ ّـه ــدات الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
حصل عليها لبنان من البنك الدولي
ف ــي مــؤت ـمــر «سـ ـي ــدر» ال ت ـت ـجــاوز 1.3
م ـل ـي ــار دوالر ،وذل ـ ــك إذا اسـتـثـنـيـنــا
املبالغ الجاري استعمالها راهنًا (أي
 1.7مليار) ،إضافة إلى أموال البرامج
السنوية لدعم الدول املضيفة لالجئني
(تبلغ مليار دوالر).

شروط مكلفة!

ُّ
يعد املبلغ اإلضافي الذي حصل ّعليه
لبنان من خارج البرامج التي ينفذها
البنك الــدولــي سنويًا زه ـي ـدًا ،مقارنة
بــال ـشــروط امل ـفــروضــة عـلـيــه فــي خــانــة
«اإلصـ ــاحـ ــات الـهـيـكـلـيــة والـقـطــاعـيــة

املطلوبة» ال ــواردة في تقرير «البنك».
وهـ ــي ش ـ ــروط ُم ـك ـل ـفــة ع ـلــى املـقـيـمــن،
ولم تخضع ألي دراســة ملعرفة آثارها
وانـعـكــاســاتـهــا عـلــى االق ـت ـصــاد الكلي
ب ـم ــا ي ـت ـض ـ ّـم ــن خ ـف ــض الـ ــديـ ــن الـ ـع ــام،
وخلق فرص العمل وتحقيق النمو.
يـنـحـصــر الـ ـه ــدف ال ـح ـق ـي ـقــي ،بحسب
مـ ـ ــا ورد فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ال ـت ـق ـي ـي ـم ــي،
ب ــ«اس ـت ـق ـط ــاب ت ــدفـ ـق ــات اس ـت ـث ـمــاريــة
ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـتـ ـم ــوي ــل م ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـب ـن ـيــة

القيمة الفعلية
ّ
لتعهدات البنك الدولي
الجديدة في «سيدر» ال
تتجاوز  1.3مليار دوالر

من أبرز شروط «سيدر» :تعزيز دور المجلس األعلى للخصخصة (أ ف ب)

قيمة القروض الجديدة الفعلية!

بعد أن ّ
عدت مساهمة البنك الدولي في
ّ
الـقــروض التي جــرى التعهد بمنحها
فــي مــؤتـمــر «س ـي ــدر» األك ـب ــر ،باعتبار
أن ّ
حصته مــن مجمل الـقــروض بلغت
نحو  ،%39.2وهــي بقيمة  4مليارات
ُدوالر أميركي من أصل  10.2مليارات،
علن عنها في ختام مؤتمر «سيدر»،
أ ِ
أعـ ــاد امل ــدي ــر اإلق ـل ـي ـمــي ملـكـتــب ال ـشــرق
األوسـ ـ ــط ف ــي ال ـب ـنــك ال ــدول ــي سـ ــاروج

الـتـحـتـيــة ،نـتـيـجــة املــديــون ـيــة الـعــالـيــة
ال ـت ــي يـ ـ ــرزح ت ـح ـت ـهــا ل ـب ـن ــان ،ع ـل ــى أن
تسترجع كلفة هذه االستثمارات ،وأن
ُ
تدفع كلفة خدمة الدين ،من اإليــرادات
التجارية (أي من مستخدمي الخدمات
املقدمة في هذه املشاريع) أو من خالل
إدراجها في املوازنة العامة وجبايتها
من الضرائب» .ويشير التقرير إلى أن
«قــدرات املصارف التجارية اللبنانية
لتمويل املشاريع محدودة ،على الرغم
من موجوداته الرأسمالية املرتفعة».
ويعيد ذلك إلى «ارتفاع نسبة القروض
املتعثرة في النظام املصرفي اللبناني
ّ
باطراد سنويًا».
ّأما أبرز هذه الشروط ،فتتمحور حول
تطبيق الـشــراكــة مــع الـقـطــاع الـخــاص
وتحسني ما يصفه بـ«بيئة األعمال»،
ّ
وتتضمن:
ـ ـ ـ ـ إق ـ ـ ــرار إطـ ـ ــار م ــال ــي ل ـخ ـفــض الـعـجــز
ونسبة الدين العام إلى الناتج املحلي
اإلجمالي ،عبر خفض الدعم املمنوح
إلــى مؤسسة كـهــربــاء لـبـنــان ،وتعديل
ت ـعــرفــة ال ـك ـه ــرب ــاء ب ــالـ ـت ــوازي م ــع رفــع
اإلنتاج،
ـ ـ ـ إق ــرار حــزمــة تشريعية تكفل تنفيذ
مـشــاريــع البنية التحتية وحمايتها
ف ــي ح ـ ــاالت ت ـع ـثــر امل ـ ـشـ ــروع أو تـعـثــر
ً
أح ـ ـ ـ ــد أط ـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ــه ،ف ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ــن ضـ ـم ــان
اإلقـ ـ ــراض والـتـحـكـيــم ال ــدول ــي ،لـجــذب
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األج ـن ـب ـي ــة وال ـخ ــاص ــة
وتوسيع مروحتها،
ـ ـ ـ ـ وضـ ــع وزارة امل ــال ـي ــة اسـتــراتـيـجـيــة
إلدارة االلـتــزامــات املالية واملطلوبات
الطارئة ،بما يضمن قدرة الدولة على
سدادها وتأمني استمرارية املشاريع،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز دور املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األعـ ـ ـل ـ ــى
للخصخصة عبر زيــادة عدد موظفيه
وتمويله وتنظيم وظائفه،
ـ ـ ـ ت ـعــديــل ق ــان ــون امل ـش ـتــريــات ال ـعــامــة،
وت ـط ــوي ــر ن ـظ ــام إدارة االس ـت ـث ـم ــارات
ً
العامة ،فضال عــن إق ــرار استراتيجية
مل ـكــاف ـحــة الـ ـفـ ـس ــاد ،وت ــوح ـي ــد ح ـســاب
الخزينة ،وإقرار استراتيجية جمركية
جدية لتسهيل التبادالت ورقمنتها.

رفع تعرفة الكهرباء فورًا« :إصالح» غير قابل للتحقيق
يتطرق البند  27من جدول
أعمال جلسة مجلس الوزراء ،اليوم،
إلى «إنقاذ قطاع الكهرباء» .وتدعو
شروط باريس  4إلى رفع الدعم عن
الكهرباء من دون ربط ذلك بتحسن
التغذية .أين تكمن مصلحة لبنان؟
وهل يمكن رفع التعرفة في ظل
الواقع الحالي للكهرباء ،وهل بإمكان
الحكومة أن تسعى إلى إنقاذ القطاع،
عبر إعادة ترتيب لألولويات ليست
البواخر من ضمنها؟
إيلي الفرزلي
املطلوب بحسب االستعمار الدولي
املــالــي الـجــديــد للبنان «إصــاحــات»
اقتصادية ليتسنى له االستفادة من
خ ـيــرات الـجـهــات الــدائ ـنــة .ال يناقش
لبنان الرسمي بهذه اإلصالحات ،بل
يتبناها بالكامل ،متخطيًا املجتمع
ال ــدول ــي ف ــي ال ـح ـمــاســة ل ـه ــا ،بغض

الـنـظــر ع ــن مـصـلـحــة ل ـب ـنــان .األمـثـلــة
ك ـث ـي ــرة ،وش ـه ـيــة ال ـس ـل ـطــة مـفـتــوحــة
عـ ـل ــى ال ـخ ـص ـخ ـص ــة و«املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة»
بـ ـ ــن الـ ـقـ ـطـ ــاعـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص والـ ـ ـع ـ ــام
وم ــد ال ـي ــد ع ـلــى ح ـق ــوق املـتـقــاعــديــن
وزي ــادة الـضــرائــب وإلـغــاء الــدعــم عن
الكهرباء...
زيـ ـ ـ ــادة ت ـع ــرف ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء س ـب ــق أن
اق ـتــرح ـت ـهــا ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ف ــي عــام
 ،2014كـمــا عــرضـتـهــا وزارة الـطــاقــة
على مجلس ال ــوزراء فــي عــام ،2016
ث ــم ت ـك ــرر األمـ ــر م ــع ال ــوزي ــر الـحــالــي
سيزار أبو خليل عندما قدم «الخطة
اإلنقاذية» في آذار .2017
في خطته األخيرة ،ربط وزير الطاقة
بـ ــن زي ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـع ــرف ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة
وزيادة القدرات اإلنتاجية في معامل
اإلنتاج وبني زيادة ساعات التغذية
التي سوف يستفيد منها املواطنون.
وبـ ـم ــوج ــب الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ــرقـ ــم  1ت ــاري ــخ
 ،2017/3/28واف ــق مجلس ال ــوزراء
عـلــى ه ــذه الـخـطــة املـتـضـمـنــة زي ــادة
ال ـت ـع ــرف ــة ب ـح ــوال ــى  %42.6كـمـعــدل
وس ـط ــي ،بـحـيــث يــرتـفــع سـعــر مبيع
الكيلوات /ساعة من  132.1إلى 188
ليرة.
ما رشح عن باريس  4من معلومات
حــول مسألة التعرفة تحديدًا ،تعيد

خـلــط األولـ ــويـ ــات .ثـمــة دف ــع بــاتـجــاه
َ
تزامن خطوتي زيــادة التعرفة وبدء
تـنـفـيــذ م ـش ــاري ــع زيـ ـ ــادة اإلن ـ ـتـ ــاج ،ال
ت ــدري ـج ـي ــا وربـ ـط ــا بـ ــزيـ ــادة اإلنـ ـت ــاج
وتـحـســن الـتـغــذيــة ،كـمــا اق ـتــرح وزيــر
الطاقة ،الذي اعتبر أن زيادة التعرفة
يجب أن تترافق مع تحسن ملموس
للتغذية بعد وضع املعامل الجديدة
عـ ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة ل ـي ــرت ـف ــع ب ــذل ــك ع ــدد

ســاعــات الـتـغــذيــة مــن  12ســاعــة إلــى
 22- 21ســاعــة ( 3ســاعــات مــن خــال
َ
معملي الذوق والجية و 7ساعات من
خالل البواخر).
س ـيــاق األمـ ــور يـشـيــر إل ــى أن صفقة
ال ـب ــواخ ــر ال ت ـ ــزال م ـت ـع ـثــرة ،ف ــي ظل
إص ـ ــرار وزارة ال ـطــاقــة ع ـلــى تخطي
ّ
ال ـقــانــون وت ـخــطــي مــاح ـظــات إدارة
املـنــاقـصــات ،وهــو األم ــر ال ــذي يحول
(مروان طحطح)

دون الـ ـسـ ـي ــر بـ ـه ــذا ال ـ ـحـ ــل ،املـ ـق ــدرة
تكلفته بـ  1.8مليار دوالر.
يشير البند رقم  27في جدول أعمال
جلسة مجلس ال ــوزراء التي ستعقد
اليوم في القصر الجمهوري ،إلى أن
وزارة الطاقة ستعرض «اإلج ــراءات
املـ ـت ــوج ــب ات ـ ـخـ ــاذهـ ــا بـ ــأسـ ــرع وق ــت
ممكن إلن ـقــاذ قـطــاع ال ـك ـهــربــاء» .هل
ص ــار ل ـل ــوزارة تـصــور إن ـقــاذي بديل
لـ ـلـ ـب ــواخ ــر ،أم أن ال ـخ ـط ــة ال ـط ــارئ ــة
التي طرحتها في آذار  2017ال تزال
وحيدة في امليدان (البواخر وزيــادة
التعرفة)؟
ترتيب أولويات القطاع
ً
م ــن يــريــد إن ـق ــاذ ال ـق ـطــاع ف ـعــا عليه
أن يـعـيــد تــرتـيــب أول ــوي ــات ــه .بمعنى
آخــر ،يؤكد مصدر متابع أن البداية
ت ـكــون بــالـتـخـلــص م ــن ح ــل الـبــواخــر
ّ
ال ـبــاه ـظــة ال ـث ـمــن ،وال ـت ــي ت ـشــكــل في
ظ ــل ال ــواق ــع ال ـحــالــي م ـغــامــرة مــالـيــة
غ ـي ــر م ـح ـســوبــة ل ــن ت ـس ــاه ــم إال فــي
زيـ ــادة ال ـع ـجــز ،وخــاصــة أن أحـ ـدًا لم
يقدم تفسيرًا مقنعًا لكيفية التعاطي
مــع االن ـع ـكــاســات املــالـيــة الستئجار
ال ـب ــواخ ــر وت ــوف ـي ــر ال ـت ـمــويــل الـ ــازم
لها خــال الـفـتــرة الـتــي تسبق ورود
تــدف ـقــات رف ــع ال ـت ـعــرفــة .وع ـل ـيــه ،فــإن

إنقاذ القطاع يبدأ بمعالجة مشاكله
العالقة ،ومنها الـخــاف على معمل
ديـ ــر عـ ـم ــار ،وت ــأه ـي ــل م ـع ـمــل الـ ــذوق
بـعــد س ـقــوط م ـش ــروع تــأهـيــل معمل
الجية ،إيجاد حل لوصلة املنصورية
املتعثرة منذ سنوات ،وكذلك معالجة
أوض ـ ـ ـ ــاع م ــؤسـ ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان
املالية واإلداريــة والتقنية .وقبل هذا
وذاك ،البحث في مسألة تمديد عقد
ال ـبــاخــرتــن ال ـحــال ـي ـتــن ،ب ـعــد إع ــادة
الـتـفــاوض عـلــى الـسـعــر ،إضــافــة إلــى
الـعـمــل عـلــى وض ــع ال ـح ـلــول الــدائـمــة
(املعامل) موضع التنفيذ.
لـكــن ،هــل يستجيب مجلس ال ــوزراء
للضغوط الــدولـيــة الـتــي تـشــدد على
أول ــوي ــة وق ــف ال ـه ــدر ع ـبــر تخفيض
ال ــدع ــم ع ــن ال ـك ـه ــرب ــاء؟ ه ــل يـحـتـمــل
ال ـل ـب ـنــان ـيــون زيـ ـ ــادة ت ـعــرفــة كـهــربــاء
لـبـنــان بــالـتــزامــن مــع دفـعـهــم فــاتــورة
امل ــول ــد الـ ـخ ــاص أيـ ـض ــا؟ ع ـل ـمــا بــأنــه
حـتــى مــع اف ـت ــراض تـحـ ّـســن التغذية
إل ـ ــى  22 – 20س ــاع ــة ،ه ــل ث ـم ــة مــن
ي ـض ـمــن ان ـخ ـف ــاض فـ ــاتـ ــورة امل ــول ــد،
فــالــواقــع يــؤكــد أن أصـحــاب املــولــدات
يـضـعــون س ـع ـرًا مـقـطــوعــا ال يرتبط
ب ـع ــدد س ــاع ــات ال ـت ـغــذيــة ب ــل بحجم
االشـ ـ ـت ـ ــراك ،وهـ ـ ــذا ي ـع ـنــي أن تـعــرفــة
املولدات لن تنخفض بشكل ملحوظ،

هل «ينقذ» مجلس
الوزراء قطاع الكهرباء
ولو بنقض البواخر؟

في حال زيادة عدد ساعات التغذية
بالتيار.
من يتحمل مسؤولية الهدر والفساد؟
فـ ــي م ـط ـل ــق األح ـ ـ ـ ـ ــوال ،فـ ـ ــإن ال ـس ـعــي
إل ــى ت ــزام ــن زي ـ ــادة ال ـت ـعــرفــة م ــع بــدء
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات زي ـ ـ ـ ــادة ال ـت ـغ ــذي ــة ول ـيــس
اكـتـمــالـهــا ،ال ي ـبــدو مـمـكــن التنفيذ،
ح ـت ــى ل ــو ح ـل ــت م ـس ــأل ــة م ـع ـمــل دي ــر
ع ـ ـمـ ــار ،الـ ـت ــي ي ـ ـتـ ــردد أن ال ـح ـكــومــة
اللبنانية تفاوض الشركة اليونانية
مــن أجــل عــدم لجوئها إلــى مقاضاة
الــدولــة اللبنانية ،مــن خــال تحسني
ظ ــروف الـعـقــد ودف ــع الـضــريـبــة على
القيمة املضافة.
ك ــذل ــك ي ـت ـبــن أن ــه ل ـيــس كــاف ـيــا ربــط

زيـ ـ ـ ــادة ال ـت ـع ــرف ــة بـ ــزيـ ــادة اإلن ـ ـتـ ــاج،
إذ إن األه ــم ه ــو رب ــط رف ــع الـتـعــرفــة
بــاس ـت ـقــرار زيـ ــادة س ــاع ــات الـتـغــذيــة
ب ـش ـكــل م ـق ـن ــع ،ي ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار
ال ـق ــرار املـتـخــذ ب ــإزال ــة مـعـمــل الجية
ال ـ ـقـ ــديـ ــم ومـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــاة ش ـ ـ ـ ــروط ورقـ ـ ــة
س ـيــاســة ق ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء ،لـنــاحـيــة
عــدم املــس بـشــرائــح املستهلكني من
ذوي الــدخــل امل ـح ــدود ،وإل ـغ ــاء بــدل
الـتــأهـيــل امل ـع ـمــول ب ــه حــالـيــا بشكل
م ـخــالــف ل ـل ـقــانــون (ال ـت ـعــرفــة تشمل
رس ــم ال ـعــداد وب ــدل الـتــأهـيــل وسعر
مبيع الطاقة).
ثم هل يعقل البدء برفع التعرفة من
دون احترام مبدأ العدالة ،أي هل يعقل
تحميل املواطن أعباء الهدر والفساد
وسوء اإلدارة املالية ملؤسسة كهرباء
لبنان وعجزها عــن ضبط مــواردهــا
واعتمادها على الشركات الخاصة
من دون توفير الجهاز الــازم ،حتى
لإلشراف على تنفيذ عقودها مع تلك
الشركات؟ إضافة إلى ذلــك ،أال يجب
تقديم تفسير مقنع لكيفية معالجة
ال ـهــدر غـيــر الـفـنــي الـنــاتــج مــن سرقة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،وال ـ ـ ــذي ف ـش ـلــت ش ــرك ــات
م ـق ــدم ــي الـ ـخ ــدم ــات فـ ــي تـخـفـيـضــه،
وكذلك كيفية معالجة الهدر الناتج
مــن اسـتـهــاك ال ـنــازحــن الـســوريــن،

الذي يؤدي ،في الوضع الحالي وقبل
زي ــادة اإلن ـتــاج مــن طــريــق استئجار
بــواخــر جــديــدة ،إل ــى إه ــدار مــا يزيد
على  490ميغاواط تكلف الــدولــة ما
يزيد على  330مليون دوالر وحرمان
اللبنانيني من خمس ساعات تغذية،
وفقًا ألدبيات وزير الطاقة.
إلغاء القروض أفضل
بالرغم من أن اقتراح زيــادة التعرفة
ف ــي ال ـخ ـطــة اإلنـ ـق ــاذي ــة ال ـت ــي قــدمـهــا
وزي ــر الـطــاقــة ال يـتـحــدث عــن شمول
هـ ــذه الـ ــزيـ ــادة امـ ـتـ ـي ــازات ال ـت ــوزي ــع،
ه ــل يـمـكــن رف ــع ال ـت ـعــرفــة واسـتـثـنــاء
ام ـت ـيــازات ال ـتــوزيــع ،فــي ض ــوء فشل
تـجــربــة رف ــع الـتـعــرفــة بـمــوجــب ق ــرار
مجلس الــوزراء الذي تمكن أصحاب
االمـتـيــازات مــن إبطاله لــدى مجلس
شورى الدولة؟
كـ ــل ذل ـ ــك ي ـع ـنــي أن ت ـخ ـف ـيــض عـجــز
الـكـهــربــاء ،ال ــذي يشكل أح ــد مطالب
ب ــاري ــس  4ل ـيــس مـمـكـنــا ف ــي الــوقــت
الراهن من خالل رفع التعرفة ،حتى
لــو كــانــت النتيجة تأخير الحصول
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــروض امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـق ـطــاع
لسنة أو لسنتني ،أو حتى إلغاءها.
ربـمــا يـكــون ذلــك مــن مصلحة لبنان
أكثر.

ّآل ناصرالدين
يسلمون مطلوبًا
ّ
س ــل ـم ــت ع ـش ـي ــرة آل ن ــاص ــرال ــدي ــن
فــي الـهــرمــل إل ــى م ـخــابــرات الجيش
اللبناني ،أمس ،املدعو ع .ناصرالدين
املـطـلــوب للقضاء اللبناني بجرائم
قتل وخطف.
وأع ـل ـن ــت قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش ـ ـ ـ مــديــريــة
ال ـتــوج ـيــه ،إح ــال ــة ن ــاص ــرال ــدي ــن على
ال ـق ـضــاء امل ـخ ـتــص ،م ـش ـيــرة إل ــى انــه
م ـط ـلــوب ب ـجــري ـم ـتــي ق ـتــل إحــداه ـمــا
ً
بـحــق زوج ـت ــه ،ف ـضــا عــن االشـتـبــاه
فــي إقــدامــه على اإلت ـجــار بــاملـخــدرات
وتعاطيها وسرقة سيارات ،باإلضافة
إلى االشتباه في قيامه أخيرًا بخطف
السوري عمر محمد كرمي الــذي تم
تحريره من قبل مديرية املخابرات.
(األخبار)
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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
مختار داعل:
زيارة باسيل إيجابية
عطفًا على ما ورد في «األخبار»
( )٢٠١٨\٤\١١بـعـنــوان «باسيل
يـ ـخـ ـش ــى ال ـ ـت ـ ـس ـ ـم ـ ـيـ ــم» ،ي ـه ـم ـنــا
توضيح اآلتي:
اوال ،قــام الــوزيــر باسيل بزيارة
الـ ـ ـ ــى بـ ـل ــدتـ ـن ــا وكـ ـ ــانـ ـ ــت أجـ ـ ـ ــواء
الــزيــارة ودي ــة وصــريـحــةّ ،
وعبر
خاللها عن شكره لتأييد بلدتنا
امل ـ ـعـ ــروف لـ ــه فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـســاب ـقــة ،كـمــا عـ ّـبــر ع ــن ايـمــانــه
ب ــال ـت ـع ــاون االس ـت ــرات ـي ـج ــي بني
ت ـي ــاره وب ــن امل ـق ــاوم ــة م ــن اجــل
حفظ لبنان وحمايته وترسيخ
العيش املشترك الواحد.
ثــانـيــا ،نــاقــش أهــالــي الـبـلــدة مع
ال ــوزي ــر بــاسـيــل بـعــض املـطــالــب
االنمائية للبلدة وكــان إيجابيًا
جدًا.
ثالثًا ،أمــا بخصوص مضمون
ال ـخ ـب ــر امل ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـخ ــوف مــن
تسميم القهوة ،يهمنا ان نؤكد
اننا لم نسمع ممن كان حاضرًا
للقاء اي معطيات تفيد بصحة
ه ــذا الـخـبــر ،ولــذلــك ننفيه نفيًا
َ
قاطعًا ول ــم يـحــدث خــال اللقاء
ّ
اي شيء يمكن ان يعكر صفوه،
وه ـنــا نــؤكــد ان ال ــوزي ــر باسيل
اس ـت ـمــع ب ـكــل رح ــاب ــة ص ــدر الــى
كـ ــافـ ــة اآلراء ،وأجـ ـ ـ ـ ــاب ب ـت ـف ـهــم
على كــافــة األسئلة والهواجس
املـتـعـلـقــة ب ــامل ــواق ــف الـسـيــاسـيــة
الداخلية.
مختار داعل
كمال حمادة

♦♦♦

هيئة التيار ـ البترون:
حرتقات انتخابية
تعليقًا على ما نشرته «األخبار»
( )2018/4/11وت ــداول ــه بعض
املـ ــواقـ ــع االل ـك ـت ــرون ـي ــة ب ـع ـنــوان
«باسيل يخشى التسميم» ،يهم
هيئة قضاء البترون في التيار
الوطني ّ
الحر تأكيد التالي:
ً
اوال :إن الخبر عــار عــن الصحة
ّ
وم ـل ـفــق ويـ ـب ــن ن ــواي ــا الـبـعــض
الخبيثة التي دأبت على تزوير
الحقائق وبث الفرقة بني الناس
ك ــون ـه ــا عـ ــاجـ ــزة عـ ــن امل ــواج ـه ــة
باالفعال.
ثانيًا :إن الــوزيــر باسيل يعتبر
نفسه بــن أهـلــه ومحبيه اينما
حل في قرى البترون.
ث ــالـ ـث ــا :إن اهـ ـلـ ـن ــا ف ـ ــي مـنـطـقــة
ال ـب ـت ــرون ي ـع ــون ج ـي ـدًا م ــن هــو
وراء هذه الحرتقات واملناورات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ول ـ ــن ت ـ ـبـ ـ ّـدل ه ــذه
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــائـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرض ـ ـ ــة م ــن
اح ـت ــرام ـه ــم ومـحـبـتـهــم ل ـلــوزيــر
ب ــاسـ ـي ــل وتـ ـق ــدي ــره ــم ملـ ــا فـعـلــه
لـ ـخـ ـي ــره ــم وخ ـ ـي ـ ــر م ـن ـط ـق ـت ـهــم
ومستقبل أوالدهم.
راب ـع ــا :وأخ ـي ـرًا م ــن ص ــاغ ورق ــة
التفاهم التاريخية التي حمت
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان لـ ـ ــن ت ـ ـطـ ــالـ ــه ش ــائـ ـع ــات
وتلفيقات ال يصدقها حتى عقل
جاهل.
منسق قضاء البترون
المهندس طوني نصر

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.
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المصالحات العربية

«سوليدير» أداة انتخابية
إلزامية ...وشقير موعود
قبل أقل من شهر على
َ
موعد االنتخابات النيابية،
يحاول تيار المستقبل
تمكين أوضاعه في
بيروت (الدائرة الثانية) .هذا
التمكين لم ُيعد يقتصر
على الجوالت الميدانية
لمرشحيه ،وال اللقاءات
مع القواعد الشعبية.
لعلها المرة األولى التي
ّ
يشعر فيها التيار بالحاجة
ُ
الى استخدام كل طاقاته
وإمكانياته الستقطاب
الناخبين لمصلحته في
صناديق االقتراع
ميسم رزق
مــاكـيـنــة تـيــار املستقبل االنتخابية
في حالة استنفار .ال بد من الوصول
إلى كل مفتاح أو باب .بلغ األمر ّ
حد
استغالل النفوذ في بعض الشركات
وامل ــؤسـ ـس ــات الـ ـت ــي يـ ـم ــون «ال ـت ـي ــار
األزرق» عليها ،بغية الـضـغــط على
فيها .وهو استغالل يتخذ
املوظفني ّ
ً
شـ ـك ــا م ـق ــن ـع ــا الب ـ ـتـ ــزاز ال ـ ـنـ ــاس فــي
أرزاقهم.
أمـ ـ ـ ــس ،ت ـب ـل ــغ م ـ ـئـ ــات امل ــوظـ ـف ــن فــي
شــركــة «ســول ـيــديــر» ،وع ـبــر بــريــدهــم
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ،ت ـع ـم ـي ـم ــا أب ـل ـغ ـت ـه ــم
ف ـيــه ال ـش ــرك ــة ق ــراره ــا بـتـنـظـيــم لـقــاء
مـ ــع رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد غ ـ ــرف ال ـت ـج ــارة
والصناعة والزراعة في لبنان محمد
ش ـق ـي ــر« ،وذل ـ ـ ــك ل ـل ـب ـحــث ف ــي أهـمـيــة
املشاركة في االنتخابات النيابية»،
وتضمنت الدعوة إشعارًا إلى هؤالء

بأن الحضور «إلزامي» .هذا التعميم
الــذي أصــدرتــه «الشركة» كــان محور
أخ ــذ ّ
ّ
متحمسًا لــه،
ورد بــن مــن ب ــدا
معتبرًا أن الشركة محسوبة سياسيًا
عـلــى آل ال ـح ــري ــري وال ش ــيء يـحــول
دون تـنـظـيــم ل ـقــاء سـيــاســي م ــن هــذا
الـنــوع ،مــن دون الحاجة إلــى تعميم
مضمونه ،وأقلية فــي مجلس إدارة
ال ـش ــرك ــة انـ ـب ــرت ت ــدع ــو إلـ ــى ال ـت ـنـ ّـبــه
ألي ق ــرار يمكن أن يــؤثــر سلبًا على
رصيد الشركة وسمعتها ،أو يمكن
أن يعتبره البعض «محاولة لتطويع
إرادة املوظفني ـ الناخبني فيها».
ُ
ال ـســؤال امل ـطــروح هــو مل ــاذا تستخدم
«سوليدير» في معركة تيار املستقبل
ض ــد خ ـص ــوم ــه ف ــي ب ـ ـيـ ــروت؟ وب ــأي
صفة سياسية يشارك محمد شقير
في عملية الترويج لتيار املستقبل؟
ال شـ ّـك فــي أن مــا أق ــدم عليه التيار،
بإيعاز من ماكينته االنتخابية« ،هو
دع ـســة ن ــاق ـص ــة» ،ب ـ ّـررت ـه ــا م ـصــادره
بأنه «يسعى الى جمع داتا املوظفني
لــاتـصــال بـهــم ،أضــف إلــى ذلــك رسم
مشهد ّأول ــي لحصيلة األرق ــام التي
س ـت ـح ـصــدهــا ل ــوائ ــح امل ـس ـت ـق ـبــل فــي
االنـتـخــابــات النيابية ،وتـحــديـدًا في
العاصمة».
وفـ ـ ـ ــق امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــواف ـ ــرت
ل ــ»األخ ـب ــار» ،ف ــإن الـقـيــاديــة فــي تيار
املستقبل ،ميشلني أبــي سـمــرا ،ومن
مــوقــع حماستها السياسية للتيار
األزرق ،داف ـع ــت ع ــن ف ـك ــرة الـتـعـمـيــم

السياسي
االستخدام
ّ
لسوليدير ،أال يعرضها
لخسائر تجارية؟

وإلــزام ـيــة ال ـح ـضــور ،لتستغل بذلك
موقعها كسكرتيرة خــاصــة لرئيس
ّ
الشماع.
مجلس اإلدارة ناصر
املعترضون اعتبروا التعميم بمثابة
اس ـت ــدع ــاء ُو ّجـ ـ ــه الـ ــى ك ــل املــوظ ـفــن،
ح ـتــى أول ـئ ــك ال ــذي ــن ق ـيــودهــم خ ــارج
العاصمة ،فيما يصل عدد الناخبني
البيارتة الذين شملتهم الدعوة إلى
حــوالــى  350مــوظـفــا .فــي ضــوء ذلــك،
بـ ــات واضـ ـح ــا أن ال ـت ـي ــار يـسـتـخــدم
«سـ ــول ـ ـيـ ــديـ ــر» ألس ـ ـب ـ ــاب س ـي ــاس ـي ــة
وانتخابية ،األمــر الــذي يخشى معه
التأثير على إرادة املوظف ـ الناخب
ت ــرغ ـي ـب ــا أو ت ــره ـي ـب ــا ،وذهـ ــابـ ــه ال ــى
عملية تصويت قد تبتعد عن مراده
الحقيقي.
ال ت ـخ ـ ُـرج ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ع ــن سـيــاق
تـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاوزات أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ح ـ ـ ــاول ب ـع ــض امل ــرش ـح ــن
إث ــارتـ ـه ــا م ــع ه ـي ـئــة اإلش ـ ـ ـ ــراف عـلــى
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وب ـي ـن ـه ــا ن ـ ــزع ص ــور
ول ـ ــوح ـ ــات مل ــرش ـح ــن ي ـن ـت ـم ــون إل ــى
لوائح معارضة واستبدالها بأخرى
ملرشحي املستقبل ،وتـحــديـدًا صور
رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
ال يــوفــر ت ـيــار املـسـتـقـبــل وسـيـلــة أو
سالحًا في العاصمة إال ويستخدمه
فـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــازار االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي امل ـف ـت ــوح
مل ــواج ـه ــة اح ـت ـم ــاالت خـ ــرق الئـحـتــه
في العرين السياسي لرئيسه سعد
الحريري .وبعد تكاثر الحديث عن
ع ـمــل ج ـه ــات أم ـن ـيــة مل ـص ـل ـحــة ت ـيــار
املستقبل ،ومن ّ
ثم شركة سوليدير،
ي ـ ّـص ــح ال ـ ـسـ ــؤال ملـ ـ ــاذا يـ ـت ـ ّـم اخ ـت ـيــار
شقير للقيام بــالــدور الــذي يفترض
أن يـقــوم بــه ك ــوادر فــي الـتـيــار؟ وهل
سـيـتـحــدث شـقـيــر ال ـي ــوم ف ــي الـلـقــاء
ّ
مــن منطلق قــربــه سياسيًا الــى خط
ّ
ال ـت ـي ــار ،أو س ـي ـتــك ـلــم ب ــاس ــم ات ـحــاد
غــرف التجارة والصناعة والــزراعــة
التي يترأسها؟ وهل سيكون موقفه
ال ــداع ــم لـلـتـيــار ُم ـلــزمــا لـلـحــاضــريــن
ولـ ــات ـ ـحـ ــاد نـ ـفـ ـس ــه ،ال ـ ـ ــذي س ـي ـكــون
بـخـطــوة رئـيـســه ق ــد ق ــرر أن يصبح

داود رمال

الحريري وعد شقير بتسليمه حقيبة وزارة االقتصاد
في الحكومة المقبلة (مروان طحطح)

طــرف ــا ف ــي امل ـعــركــة االن ـت ـخــاب ـيــة الــى
جانب فريق ّ
معي ،أم أن شقير نفسه
يفعل ذلــك بـمـبــادرة شخصية ومــن
دون تنسيق مــع ال ّـغــرفــة ،فــي ضــوء
الـ ــوعـ ــود الـ ـت ــي ت ـل ــق ــاه ــا م ــن رئ ـيــس
ال ـح ـكــومــة بـتـسـلـيـمــه حـقـيـبــة وزارة
االقتصاد في الحكومة املقبلة ،كما

تردد بعض األوساط املستقبلية؟
هـ ــل ت ـح ـت ـك ــم شـ ــركـ ــة «س ــولـ ـي ــدي ــر»
ع ـن ــدم ــا تـ ـل ــزم مــوظ ـف ـي ـهــا ب ـح ـضــور
اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت ل ــائـ ـح ــة
إلـ ـ ـ ــى رأي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة
ومـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس إدارت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا وأصـ ـ ـح ـ ــاب
األس ـ ـ ـهـ ـ ــم؟ وه ـ ـ ــل يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـش ـكــل

ذل ــك ن ـمــوذجــا يـنـسـحــب عـلــى غـيــره
م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات؟ وأال ي ـم ـكــن
أن يـ ـع ـ ّـرض انـ ـحـ ـي ــاز ف ــاض ــح ك ـهــذا
الشركة ملخاطر ،أقله على سمعتها
ورص ـيــدهــا ال ـت ـجــاري؟ وه ــل يــؤدي
اع ـت ــراض ال ـب ـعــض إل ــى إعـ ــادة نظر
في أصل اللقاء وإلزامية الحضور؟

ي ــذه ــب ل ـب ـنــان إل ــى ال ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة الـتــي
ت ـس ـت ـض ـي ـف ـه ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
ّ
الـظـهــران األح ــد املـقـبــل ،فــي ظــل معطيات
ملستها الجهات الرسمية اللبنانية «عن
تـبــدل ج ــذري فــي سياسة الــريــاض تجاه
بـ ـي ــروت ،طــويــت م ـعــه صـفـحــة  4تـشــريــن
الثاني ملصلحة مساعدة لبنان ودعمه،
وق ـ ــد تـ ــرجـ ــم ه ـ ــذا الـ ـتـ ـب ــدل ف ـ ــي ال ـع ـش ــاء
االح ـت ـفــالــي الـ ــذي ش ـهــده ق ـصــر االل ـيــزيــه
وجـ ـم ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي اي ـم ــان ــوي ــل
مــاكــرون وول ــي الـعـهــد الـسـعــودي محمد
بــن سلمان ورئـيــس الحكومة اللبنانية
ً
سعد الحريري» ،والكالم نقال عن مصادر
رسمية لبنانية.
ومن املقرر أن يشارك لبنان في القمة بوفد
يترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون ويضم الحريري وعــددًا من الــوزراء
واملستشارين ،وقالت املـصــادر الرسمية
إن م ـش ــارك ــة عـ ــون س ـتــؤســس إلم ـكــان ـيــة
إنجاح القمة العربية في عام  2019والتي
سيستضيفها ل ـب ـنــان ،وال ـت ــي يــؤمــل أن
تـكــون قـمــة «املـصــالـحــات الـعــربـيــة» ،على
أم ــل أن تـتــوضــح بشكل نـهــائــي مـســارات
الوضع في سوريا ،في املرحلة املقبلة.
الـقـمــة الـتــي ب ــدأت أعـمــالـهــا التحضيرية
م ـنــذ االث ـن ــن امل ــاض ــي ،بــان ـع ـقــاد مجلس
املندوبني الدائمني واملجلس االقتصادي
واالجـتـمــاعــي ووزراء الـخــارجـيــة ،تركت
بندين عالقني يتعلقان بسوريا وإيــران،
ُرفـ ـع ــا إلـ ــى ال ـق ـم ــة ال ـت ــي س ـي ـص ــدر عـنـهــا
م ــا يـسـمــى «إعـ ــان ال ــري ــاض» أو «إع ــان
الظهران».
ومـ ــن املـ ـق ــرر أن ي ـح ـضــر قـ ـ ــادة ورؤسـ ـ ــاء
الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة االثـ ـن ــن امل ـق ـبــل م ـن ــاورة
مـشـتــركــة ل ــدول الـتـحــالــف ضــد اإلرهـ ــاب،
وعلمت «األخـبــار» أن عــون لن يحضرها
بل سيعود فــور انتهاء أعمال القمة إلى
بيروت ليغادر في اليوم التالي (االثنني)
إلـ ــى ق ـط ــر ت ـل ـب ـيــة ل ــدع ــوة أم ـي ــره ــا تـمـيــم
ب ــن ح ـمــد ل ـتــدشــن املـكـتـبــة الــوط ـن ـيــة في
الــدوحــة .وسيوجه عــون دعــوة إلــى تميم
للمشاركة في افتتاح املكتبة الوطنية في
بيروت في حزيران املقبل.
وعلم أن جــدول أعمال القمة يتضمن ١٨

بندًا على الشكل اآلتي:
األول :التقارير املرفوعة من األمــن العام
عــن العمل العربي املشترك ،ومــن رئاسة
القمة عــن نشاطات هيئة متابعة تنفيذ
القرارات وااللتزامات.
الـثــانــي :القضية الفلسطينية والـصــراع
الـ ـع ــرب ــي ـ اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وم ـس ـت ـج ــدات ــه.
وي ـت ـض ـم ــن الـ ـفـ ـق ــرات الـ ـت ــالـ ـي ــة :م ـتــاب ـعــة
الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورات الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـق ـض ـي ــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة والـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراع الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ـ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وت ـف ـع ـيــل م ـ ـبـ ــادرة ال ـس ــام

عون لن يحضر
مناورة مشتركة
للتحالف الدولي
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات واالنـ ـتـ ـه ــاك ــات
اإلســرائـيـلـيــة فــي مدينة الـقــدس املحتلة.
ومـتــابـعــة ت ـطــورات االسـتـيـطــان وال ـجــدار
واالنـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــة واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى والـ ــاج ـ ـئـ ــن
واألون ــروا والتنمية .ودعــم مــوازنــة دولــة
فـلـسـطــن وص ـمــود الـشـعــب الفلسطيني
وال ـ ـج ـ ــوالن الـ ـع ــرب ــي الـ ـ ـس ـ ــوري امل ـح ـت ــل،
والتضامن مع لبنان.
الثالث :تطورات األزمة السورية (لم ٌيتفق

عليه بعد).
الرابع :تطورات الوضع في ليبيا.
الخامس :تطورات األوضاع في اليمن.
الـ ـ ـس ـ ــادس :دع ـ ــم ال ـ ـسـ ــام وال ـت ـن ـم ـي ــة فــي
السودان.
السابع :دعم الصومال.
ال ـث ــام ــن :اح ـت ــال إي ـ ــران ل ـل ـجــزر الـعــربـيــة
ال ـث ــاث :طـنــب ال ـك ـبــرى وط ـنــب الـصـغــرى
وابو موسى.
التاسع :التدخالت االيرانية في الشؤون
الداخلية لـلــدول العربية (لــم ُيتفق عليه
بعد).
العاشر :اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك
القوات التركية للسيادة العراقية.
ال ـ ـحـ ــادي ع ـش ــر :ص ـي ــان ــة األم ـ ــن ال ـقــومــي
العربي ومكافحة اإلرهاب.
ال ـثــانــي ع ـشــر :تـقــريــر املـنـظــومــة الـعــربـيــة
ملكافحة اإلرهاب.
الـ ـث ــال ــث عـ ـش ــر :ت ـط ــوي ــر ج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
العربية.
الرابع عشر :عقد قمة ثقافية عربية.
الـخــامــس عـشــر :إق ــرار مـشــاريــع ال ـقــرارات
املــرفــوعــة للمجلس ال ــوزاري االقتصادي
واالجتماعي.
السادس عشر :مشروع إعالن الرياض أو
إعالن الظهران.
الـ ـس ــاب ــع عـ ـش ــر :م ــوع ــد وم ـ ـكـ ــان ال ـ ـ ــدورة
الـعــاديــة الـثــاثــن ملجلس جــامـعــة ال ــدول
العربية على مستوى القمة (لبنان طلب
استضافتها في .)2019
ّ
يستجد من أعمال.
الثامن عشر :ما

ّ
بندا سوريا وإيران يبت بهما القادة العرب (داالتي ونهرا)

سجال

«كهرباء لبنان» :أبوابنا مفتوحة أمام األجهــزة الرقابية
ج ــاء ن ــا م ــن مــؤس ـســة ك ـهــربــاء لـبـنــان
الرد اآلتي:
ردًا عـلــى مــا ورد فــي امل ـقــال املـنـشــور
فـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ـت ـك ــم الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــراء بـ ـت ــاري ــخ
 2018/4/10الـ ـع ــدد  3438صـفـحــة
 11بـعـنــوان «أي ــن الـهـيـئــات الــرقــابـيــة
ّ
مما يجري في كهرباء لبنان؟»ّ ،
يهم
مــؤس ـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان أن تــوضــح
التالي في ما يتعلق بها:
ت ـس ـت ـغــرب م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء لـبـنــان
تركيز املقال املذكور عليها ،ال سيما
حصر الـعـنــوان بـهــا ،فيما املــوضــوع
ّ
يتعلق بـقــرار مجلس شــورى الدولة
ب ـ ـشـ ــأن إبـ ـ ـط ـ ــال قـ ـ ــراريـ ـ ــن ت ــأدي ـب ـي ــن
اتخذهما معالي وزير الطاقة واملياه
ف ــي ح ــق امل ــدي ــر الـ ـع ــام لــاس ـت ـث ـمــار،
وهما إجراء داخلي في وزارة الطاقة
واملـ ـ ـي ـ ــاه ال دخـ ـ ــل مل ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء
لـبـنــان ب ــه ،سـيـمــا وأن قـ ــرار اإلب ـطــال
تناول إجراءات إدارية تخص الوزارة
املذكورة ،وبالتالي ال عالقة ملؤسسة
كهرباء لبنان أو للصفقة مــع شركة
 Decon Internationalبهذا القرار.
إن قــرار عقد الصفقة بالتراضي مع
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شــركــة  Decon Internationalاملــذكــور
ف ــي املـ ـق ــال ه ــو ل ـل ـم ـعــاونــة ف ــي إدارة
مشروع مقدمي خدمات التوزيع الذي
ه ــو م ــن ض ـمــن ورقـ ــة س ـيــاســة قـطــاع
الـكـهــربــاء امل ـقـ ّـرة مــن مجلس ال ــوزراء
بقراره رقم  1تاريخ  ،2010/6/21وقد
تــم ات ـخــاذه وف ــق الـقــوانــن واألنـظـمــة
املرعية اإلجراء .أما الشركة املذكورة،
فـقــد ت ــم اخ ـت ـيــارهــا كــونـهــا كــانــت قد
تــأهـلــت وف ــق دف ـتــر ش ــروط اإلش ــراف
عـلــى أش ـغــال مـقــدمــي ال ـخــدمــات ،وإن
ال ـص ـف ـق ــة ب ــالـ ـت ــراض ــي م ـع ـه ــا كــانــت
تـتــم فــي حينه ك ــون م ـشــروع مقدمي
ال ـخ ــدم ــات كـ ــان ي ـتــم ت ـم ــدي ــده بشكل
فصلي (أي كل ثالثة أشهر) في عام
 2017ريثما يصدر قــرار عن مجلس
الوزراء بشأنه .كما أن مجلس الوزراء
طلب مــن مؤسسة كهرباء لبنان في
قـ ــراره رق ــم  13تــاريــخ 2017/10/12
تـ ـم ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــد م ـ ــع شـ ــركـ ــة Decon
 Internationalحتى نهاية عام .2018
إن ال ـن ـظ ــام امل ــال ــي ملــؤس ـســة كـهــربــاء
ل ـب ـن ــان ي ـج ـي ــز ل ـه ــا ع ـق ــد ال ـص ـف ـقــات
بــال ـتــراضــي ،وف ــق أح ـكــام املـ ــادة 112

مــن ه ــذا الـنـظــام وبـحـســب كــل حــالــة،
وإن املــؤسـســة تـحــرص فــي قــراراتـهــا
ذات الـصـلــة عـلــى تـحــديــد الـفـقــرة من
هذه املادة التي تسمح لها بذلك بعد
ّ
التأكد من انطباق الشروط املفروضة
فـ ــي أن ـظ ـم ـت ـه ــا وال ـ ـقـ ــوانـ ــن امل ــرع ـي ــة
اإلجراء.
إن قـ ـ ــرارات مــؤس ـســة ك ـهــربــاء لـبـنــان
ُ ّ
تــتـخــذ فــي مجلس إدارت ـه ــا بموافقة
ّ
م ـف ــوض ال ـح ـكــومــة ،أي مـمـثــل وزارة
الطاقة واملـيــاه ،وفــي حضور املراقب
املـ ــالـ ــي امل ـع ـت ـم ــد مـ ــن جـ ــانـ ــب وزارة
ّ
املــال ـيــة ،وذل ــك بـعــد ال ـتــأكــد مــن توفر
الـ ـش ــروط ال ـقــانــون ـيــة وف ـق ــا لــأصــول
واألنظمة املرعية اإلجراء .وهكذا كان
ق ــرار عقد الصفقة مــع شــركــة Decon
 Internationalملـ ـع ــاون ــة امل ــؤس ـس ــة
ف ــي إدارة م ـش ــروع م ـقــدمــي خــدمــات
ال ـت ــوزي ــع ( ،)DSPالـ ــذي وافـ ــق عليه
أيـ ـض ــا مـ ـف ـ ّـوض ال ـح ـك ــوم ــة ولـ ــم ي ـبـ ِـد
املراقب املالي أي مالحظة أو اعتراض
عليه ،وقد صادقت عليه وزارة الطاقة
واملياه وفقًا لألنظمة املرعية اإلجراء.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ت ــؤك ــد مــؤسـســة

ك ـ ـهـ ــربـ ــاء لـ ـبـ ـن ــان ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا ت ـن ـف ـيــذ
ال ـقــرارات التي تصدر وفقًا لألصول
وتـسـتـنــد إل ــى أح ـكــام نـظــامـهــا املــالــي
وت ـق ـت ــرن ب ــامل ــوافـ ـق ــات واملـ ـص ــادق ــات
املطلوبة.
إن س ـعــادة املــديــر ال ـعــام لالستثمار
هــو الــوح ـيــد ال ــذي ي ـق ـتــرح ،ومـنـفــردًا
ف ـ ــي وزارة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة واملـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه ،ع ــدم
امل ــواف ـق ــة ع ـلــى كــافــة قـ ـ ــرارات مجلس
إدارة مــؤس ـســة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان دون
استثناء ،خالفًا لــرأي مرؤوسيه في
املــديــريــة الـعــامــة لالستثمار وخالفًا
لرأي مفوض الحكومة لدى مؤسسة
كهرباء لبنان ،وذلــك لغايات خاصة
لديه.
أخـ ـيـ ـرًا ،إن مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء لـبـنــان
تتوخى الشفافية في كافة الـقــرارات
التي تتخذها ،مستندة إلى نظامها
املــالــي وال ـقــوانــن واألن ـظ ـمــة املــرعـيــة
اإلجراء ،لذلك هي تفتح أبوابها دائمًا
لـجــريــدتـكــم ال ـغ ــراء ولـكــافــة الــوســائــل
ّ
اإلعالمية واألجهزة الرقابية لالطالع
عـلــى أي مـلــف فــي أي مــوضــوع كــان،
إلظهار الحقيقة أمام الرأي العام.

رد المحرر
م ــن ال ــواض ــح ف ــي ّ
رد مــؤس ـســة ك ـهــربــاء
لـ ـبـ ـن ــان ح ــرصـ ـه ــا عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم نـفـسـهــا
كمؤسسة حريصة على الـتــزام القوانني،
وهذا أمر مشكور ،إال أن استغرابها دعوة
«األخـبــار» للهيئات الرقابية للتحقيق في
عمل املــؤسـســة ،انطالقًا مــن أن القرارين
ال ـلــذيــن أبـطـلـهـمــا مـجـلــس شـ ــورى ال ــدول ــة
هما «إج ــراءان داخليان في وزارة الطاقة
وامل ـي ــاه ال دخ ــل ملــؤسـســة ك ـهــربــاء لبنان
به» ،ال يستوي مع الشفافية التي ّتدعيها
امل ــؤس ـس ــة .ف ــالـ ـق ــراران الـ ـل ــذان ل ــم ي ـعــودا
داخ ـل ـي ــن ،ب ـعــد ق ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـش ــورى،
فتحا الـبــاب على سلسلة وقــائــع طرحها
املــديــر الـعــام لالستثمار غـســان بيضون
ف ــي ال ـ ــدع ـ ــوى ،وت ـس ـت ـح ــق ال ـت ـح ـق ـيــق فــي
مــابـســاتـهــا تــوخـيــا للحقيقة وملصلحة
املؤسسة ومصلحة عموم املواطنني.
قال املدير العام لالستثمار في مطالعته
أمـ ـ ــام «الـ ـ ـش ـ ــورى» إنـ ــه م ـن ــذ ُعـ ـ ـ ّـن م ــدي ـرًا
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي  24آب  ،2011الح ــظ
«خـ ـ ــروج إدارة امل ــؤس ـس ــة ع ــن األصـ ــول

وأح ـك ــام نـظــامـهــا امل ــال ــي ف ــي ال ـعــديــد من
مـعــامــاتـهــا وق ــرارات ـه ــا امل ـعــروضــة على
وزارة الــوصــايــة لـلـتـصــديــق ،األم ــر ال ــذي
استدعاه إلــى إبــداء العديد من املطالعات
االعـ ـ ـت ـ ــراضـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـعـ ــامـ ــات
وال ـ ـق ـ ــرارات» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن املــؤس ـســة
ّ
«لجأت إلى عدة أساليب لتجنب تبلغ هذه
املطالعات ،ومنها الطلب من وزير الطاقة
مخاطبتها مباشرة واسترداد امللفات من
مكتبه مباشرة ،من دون املرور باملديرية
ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار» .وهـ ــذا ك ــام يــأتــي
مــن رأس اإلدارة ،وال يفترض بالجهات
الرقابية التغاضي عنه ،بــل مــن البديهي
االطالع على ما يملك من معلومات ُليبنى
على الشيء مقتضاه.
أم ــا ب ـش ــأن الـصـفـقــة م ــع ش ــرك ــة Decon
ّ
س ــة
 ،Internationalفـ ـ ــإن رد امل ــؤس ـ ُ ّ
وتأكيدها أن العقد بالتراضي الــذي وقــع
مــع الشركة «قــد تــم اتـخــاذه وفــق القوانني
واألن ـظـمــة املــرعـيــة اإلج ـ ــراء» ،ال يتوافقان
مــع مــا قــالــه املــديــر ال ـعــام لــاسـتـثـمــار في
مطالعته أمام مجلس شورى الدولة ،والتي
أشار فيها إلى عدم انطباق مشروع العقد
على الفقرة  9مــن امل ــادة  119مــن النظام

امل ــال ــي ل ـل ـمــؤس ـســة ،وك ــذل ــك ع ــدم انـطـبــاق
مـشــروع العقد على الفقرة  10مــن املــادة
 112املذكورة املتعلقة بالخدمات التقنية.
ال ــرأي ــان مـتـنــاقـضــان ،وإذا ك ــان كــل طــرف
يعتبر أن رأيه هو املحق ،ال يمكن للجمهور
اللبناني أن يتبني الحقيقة (وهذا من حقه)،
وبــالـتــالــي ف ــإن مـطــالـبــة الـهـيـئــات الــرقــابـيــة
ب ـ ّـت ه ــذه امل ـل ـفــات ي ـجــب أن ت ـكــون مطلبًا
لـلـمــؤسـســة ق ـبــل غ ـي ــره ــا ،بـ ــدل أن تـكــون
مناسبة إلبداء استغرابها.
ل ـك ــن م ــع ذلـ ـ ــك ،ال ب ــد م ــن ال ـت ــوق ــف عـنــد
م ـج ـم ــوع ــة م ــن اإلش ـ ـ ـ ــارات امل ـق ـل ـق ــة ال ـتــي
تزيد من أهمية مطالبة الجهات الرقابية
بالتحرك .فالسيد غسان بيضون نفسه
ُ ّ
ك ــل ــف ،عـنــدمــا ك ــان مــدقــق ح ـســابــات في
ديوان املحاسبة ،مع املراقب األول ميرفت
عـطــاالـلــه ،بالتحقيق فــي مخالفات مالية
وإدارية مرتبطة بمؤسسة كهرباء لبنان.
وقد توصل التحقيق إلى اكتشاف «عدد
مــن املخالفات املالية واإلداري ــة الـتــي أدت
إل ــى ه ــدر األم ـ ــوال الـعـمــومـيــة للمؤسسة
وإلى إلحاق الضرر والخسارة بحقوقها
ومصالحها املادية ،مما ساهم في تفاقم
عجزها املالي» .كذلك سبق للنيابة العامة

املالية لدى ديــوان املحاسبة أن طلبت من
«ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان» امل ـســارعــة إل ــى «ات ـخــاذ
الـ ـق ــرارات وال ـتــداب ـيــر ال ــازم ــة لــوضــع حـ ّـد
ل ـل ـم ـخــال ـفــات امل ــرت ـك ـب ــة وإيـ ـج ــاد ال ـح ـلــول
الناجعة لألوضاع اإلداريــة الشاذة وغير
السليمة السائدة حاليًا ومعالجة اإلهمال
والتقصير الحاصل».
هل وضعت املؤسسة حدًا لهذه املخالفات؟
لـ ـي ــس هـ ـ ــدف ال ـ ـ ــرد عـ ـل ــى ال ـ ـ ــرد م ـحــاك ـمــة
املــؤسـســة ،فالقاصي والــدانــي ي ــدرك أنها
الحلقة األضـعــف فــي الـقـطــاع ،خاصة في
ظل تحكم وزراء الوصاية في كل شاردة
وواردة فـيـهــا ،كـمــا حـصــل ويـحـصــل في
مــوضــوع اسـتـئـجــار الـطــاقــة مــن الـبــواخــر،
والـ ـ ــذي ك ــان ــت امل ــؤس ـس ــة ت ـع ــارض ــه لكنه
ُ
ف ـ ــرض عـلـيـهــا ف ــرض ــا ف ــي امل ـ ــرة األول ـ ــى،
علمًا ب ــأن أحـ ـدًا لــم يسمع رأي املؤسسة
فــي صفقة الـبــواخــر الـثــانـيــة الـتــي تسعى
الـ ــوزارة إلــى توقيعها ،لكنه سمع عندما
ت ــم ت ـمــديــد ال ـع ـقــد ف ــي عـ ــام  .2016ففي
كتابها إلــى دي ــوان املحاسبة فــي نيسان
 ،2016أع ـل ـنــت املــؤس ـســة ب ــوض ــوح أنـهــا
«املعنية أساسًا بامللف ،لم تشارك بشكل
مباشر في األعمال التحضيرية للصفقة،

بــل تولى العملية فريق مــن املستشارين
في وزارة الطاقة ،وأن األمــر اقتصر على
حضور مستخدمني اثنني مــن املؤسسة
الجـ ـتـ ـم ــاع ــن ت ـح ـض ـي ــري ــن ف ـ ـقـ ــط ،دون
دعــوتـهـمــا لـلـمـشــاركــة الح ـق ــا» .وبــالـتــالــي،
ربما من األولى أن ُيسمع هذا املوقف أمام
الـجـهــات الــرقــابـيــة ،طــاملــا أنــه ال ُيسمع من
وزراء الوصاية.
من الواضح في ّ
رد املؤسسة أن الخالفات
بينها وبني املدير العام لالستثمار كبيرة،
ّ
فهي تتهمه «لـغــايــات خــاصــة لــديــه ،بعدم
املــوافـقــة على كــافــة ق ــرارات مجلس إدارة
املــؤسـســة ،خــافــا ل ــرأي مــرؤوس ـيــه» .ذلــك
أيضًا أمــر داخـلــي بــن املؤسسة وال ــوزارة
وال يعني «األخ ـبــار» إال مــن بــاب ارتباطه
باملصلحة العامة ،علمًا بــأن بيضون هو
رأس اإلدارة ،وبــالـتــالــي ف ــإن مـطــالـعــاتــه ال
يـفـتــرض امل ــرور عليها م ــرور ال ـك ــرام ،وال
يفترض بالهيئات الرقابية أن تفعل ذلك.
أخـ ـيـ ـرًا ،ال ب ــد م ــن ش ـكــر امل ــؤس ـس ــة على
إعالنها فتح ّأبوابها أمامنا وأمام األجهزة
الــرقــاب ـيــة ل ــاط ــاع عـلــى ّأي مـلــف ف ــي ّأي
موضوع كان إلظهار الحقيقة أمــام الرأي
العام.
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تحقيق ال بودرة سوداء وال زيت خروع وال كريمات .لم يعد كل ذلك مجديًا في معالجة الصلع ،بعد رواج الزراعة...
األجنبية في تركيا .العروضات التي ّ
تفوقت على عروضات الزراعة الوطنية جعلت من تركيا الوجهة األساس
للباحثين عن «شعر كثيف وسياحة خمس نجوم»

على الحافة

هل يعين مجلس الوزراء «مجلسًا» لقتل الطيور؟!

األتراك يزرعون رؤوس اللبنانيين« ...شعرة شـــعرة»
ّ
مروى بلوط
ل ــم ي ـع ــد «ال ـص ـل ــع ال ــرج ــال ــي» م ـغــريــا،
جار عما «يستر» هذا العري.
والبحث ٍ
كـثـيــرون وج ــدوا الـحــل فــي «ال ــزراع ــة».
ن ـت ـح ــدث ،هـ ـن ــا ،ع ــن زراع ـ ـ ــة «ال ـش ـع ــرة
شعرة» .وبسبب رواج «صيت» األتراك
فــي هــذه التقنية ،كما فــي املسلسالت
ّ
املدبلجة ،تخلى كثير مــن اللبنانيني
عـ ــن «ال ـ ــزراع ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ،ض ــارب ــن
«عـ ـصـ ـف ــوري ــن ب ـح ـج ــر واحـ ـ ـ ـ ــد» :شـعــر
كثيف وسياحة خمس نجوم.
ال ـ ـعـ ــروضـ ــات ال ـت ــرك ـي ــة ب ــات ــت ت ـجــذب
ً
كثيرين ،فقراء وأغنياء ،وصارت بديال
عن «العالجات» الطويلة من الحبوب
املـ ـ ـق ـ ـ ّـوي ـ ــة لـ ـلـ ـخ ــاي ــا وزي ـ ـ ـ ــت ال ـ ـخـ ــروع
والكريمات والـبــودرة الـســوداء .ولكن،
ملاذا تركيا مع وجود «زراعة وطنية»؟
يـ ّ
ـرد اختصاصي زراعــة الشعر ،ناصر

تقنية الزراعة
تتعدد تقنيات زراعة الشعر ،لكنها
كلها تقوم على «اقتطاف» البصيالت
من املنطقة املانحة التي تتسم بكثافة
الشعر ،وغالبا ما تكون أسفل الرأس
من الخلف وعلى الجانبني .وبالتوازي
مع هذه العملية يقوم اإلختصاصي
بفتح قنوات في مناطق الصلع ،ومن ّثم
إعادة زرع البصيالت املقتطفة في هذه
القنوات.

ناصر ،ذلك إلى سببني «أولهما أن كل
ّ
فرنجي برنجي» ،والثاني «قلة الثقة
ب ــامل ــراك ــز امل ــوج ــودة ف ـ ّـي ل ـب ـن ــان ،وهــي
فــي غالبيتها غـيــر مــرخ ـصــة» .وه ــذه،
بحسب ناصر« ،دكــاكــن» تعمل «على
عــن وزارة الصحة الـعــامــة» ،و«تــأخــذ
املال من الزبائن لقاء عمليات تجميلية
فاشلة» .ويــؤكــد أن «ال ــوزارة على علم
بهذه املراكز وباألسماء ،وكذلك نقابة
األطباء ،لكن ال تجاوب منذ زمن الوزير
السابق وائل أبو فاعور حتى اليوم».
لـكــن الـفـســاد فــي ه ــذه «ال ــزراع ــة» ليس
«وطـنـيــا» .يــؤكــد مـنــدوب التسويق في
أحــد مراكز معالجة الصلع أن «الكثير
من املراكز التركية غير مرخصة أيضًا،
وال ــدول ــة الـتــركـيــة ت ـعــرف ذل ــك وتغض
النظر ألن هذه املراكز ّ
تدر مبالغ طائلة
على الخزينة وتساهم في تفعيل القطاع
ال ـس ـي ــاح ــي» .ه ـن ــا ،تــرت ـبــط «الـ ــزراعـ ــة»
ارتـبــاطــا وثـيـقــا بــالـسـيــاحــة ،خصوصًا
«أننا غير قــادريــن على منافسة تركيا
سياحيًا» ،وفــق نــاصــر .ففيما تتراوح
كلفة زراع ــة الشعر فــي لبنان بــن 500
و 4000دوالر ،ت ـص ــل ف ــي ت ــرك ـي ــا ال ــى
 1700دوالر حـدًا أقصى ،ضمن «حزمة
خدمات» تشمل «استقبال املريض على
امل ـطــار وتــودي ـعــه وامل ــواص ــات إضــافــة
إلــى إقامة لثالث ليال في فندق خمس
ن ـج ــوم» .تـسـهـيــات امل ــراك ــز الـتــركـيــة ال
يـسـتــوعـبـهــا ل ـب ـنــان «ب ـل ــد ال ـف ــوض ــى».
يوضح ناصر« :تعجز املراكز اللبنانية
عن توفير خدمة التوصيل باعتبارها
أب ـس ــط م ــا ي ـم ـكــن ال ـق ـي ــام ب ــه بــالـنـسـبــة
للمريض األجـنـبــي» .يتابع مستهزئًا:
«ن ـح ــن م ـل ــزم ــون ب ــاس ـت ـخ ــدام تــاكـســي
املطار الذي تفوق كلفته عشرين دوالرًا».
طفرة اإلعالنات التركية املغرية دفعت
ببعض املــراكــز اللبنانية إل ــى خفض

تحقيق

«داون تاون» حي السلم

شهداء و«ديسباسيتو»
وفوضى لن تنتهي

ال ساعة كبيرة في ساحة حي السلم .ال نافورة مياه وال تماثيل حجرية.
ال تشبه الساحة ،التي صارت نبض حياة الشارع هناك ،ما نسجته ذاكرتنا
عن ساحات المدن .صورة ساحة الوسط في بيروت ،أو الـ«داون تاون»
ً
مثال ،الهادئة بمحالها التي ال تبيع إال «الماركات» ،وبزبائنها السائحين في
غالبيتهم ،ال تشبهها ساحة الحي المزدحم بفقرائه ليل نهار .هنا ،يسمي
الناس ساحة ّ
حيهم «الموقف» ال الـ «داون تاون»
زينب اسماعيل
ّ
كما الساحات املركزية ،يتخذ «موقف»
حــي الـسـ ّـلــم شـكـ ًـا دائـ ً
ـريــا ،تـتـفـ ّـرع منه
زواري ـ ـ ـ ـ ــب ض ـي ـق ــة ي ـم ـك ــن ت ـس ـم ـي ـت ـهــا،
اصـ ـط ــاح ــا« ،ش ـ ـ ـ ـ ــوارع» :الـحـسـيـنـيــة،
الطفيل ،البعلبكي ،الصحرا و«مدينة
ال ـع ـبــاس» .فــي «ال ـش ــارع» املـ ــؤدي إلــى
«املدينة» ،واملتعب من شدة االزدحام،
ت ـ ـ ـصـ ـ ــدح أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة «دي ـ ـس ـ ـبـ ــاس ـ ـي ـ ـتـ ــو»
الـبــورتــوريـكـيــة ( )despacitoمــن أحــد
املـ ـح ــال ،إل ــى ج ــان ــب ت ـعــاون ـيــة مقفلة
أل ـص ـق ــت ع ـل ــى ب ــاب ـه ــا ص ـ ــور ش ـه ــداء

مــن أجـيــال عــدة :مــن الثمانينات ومن
الـ .2010على جنبات «املوقف» ،تزدحم
محال تجارية باتت غالبيتها تحمل
أسـ ـم ــاء «الت ـي ـن ـي ــة»( »Mago« .تـعـنــي
«الساحر» باإلسبانية) لبيع األلبسة
الـنـســائـيــة ،و« »Vittoلـبـيــع األح ــذي ــة،
وهذا كان أول من أدخل «الالتينية» إلى
الحي الــذي يتمتع بما يشبه االكتفاء
ال ــذاتــي .فــاملـحــال هـنــا ال تبيع الثياب
واألحذية فقط .هي ،حرفيًا ،تبيع «كل
شيء» :بياضات ومفروشات وسجاد
وأدوات م ـنــزل ـيــة ،وم ـطــاعــم أشـهــرهــا
«بيتزا صــالــح» أحــد «أهــم معالم حي

حبيب معلوف

أس ـعــارهــا .أحــدهــا نـشــر إعــانــا أخـيـرًا
جــاء فـيــه« :ال داعــي للسفر الــى تركيا،
ازرع شعرك في لبنان ب ــ 1500دوالر».
لـ ـك ــن ،م ــن دون نـ ـج ــاح ك ـب ـي ــر .ن ــاج ــي،
املوظف الثالثيني ،مصر على «الخيار
ال ـت ــركــي»« :ل ـســت مـسـتـعـدًا لــدفــع الـلــي
ف ــوق ــي وت ـح ـت ــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .صـحـيــح
أنها  1500دوالر ،لكن في تركيا يمكن
أن تـنـخـفــض إلـ ــى  1200دوالر بفعل

في تركيا ،كما
لبنان ،مراكز
في ّ
غير مرخصة

املضاربات بني املراكز».
«علقت بطعم االعالنات املغرية للمراكز
الـتــركـيــة عـلــى صفحة الـفـيـسـبــوك ولــم
أن ـ ـ ــدم» ،يـ ـق ــول أحـ ـم ــد الـ ـ ــذي ع ـ ــاد مـنــذ
ش ـه ــري ــن مـ ــن اس ـط ـن ـب ــول راض ـ ـيـ ــا عــن
النتيجة« :هناك أفضل من هنا» ،يقول.
وي ـعــزو ذل ــك إل ــى «ح ـســن املـعــامـلــة من
قبل مندوبي املركز واملتابعة املستمرة
ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة» .ل ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـن ـص ـف ــا،
يـ ـق ــول أح ـ ـمـ ــد« :ه ـ ـنـ ــاك أيـ ـض ــا ت ـجــرى
عمليات غير نــاجـحــة ،لكن املــريــح هو
التسهيالت ّ
املقدمة ،أما هنا في لبنان
فال تسهيالت» .وهــو ما ينعكس على
عدد العمليات التجميلية التي تجرى
فــي ل ـب ـنــان ،وال ـتــي ال ت ـت ـعـ ّـدى سـنــويــا،
ب ـح ـســب ن ــاص ــر« ،أل ـ ــف عـمـلـيــة مـقــابــل
ألفي عملية في تركيا».

عدد العمليات في لبنان ال ّ
يتعدى ألف عملية مقابل  2000في تركيا سنويًا (مروان طحطح)

السلم» كما يصفه أحد أبناء املنطقة.
يضحك األخير عندما يسمع مصطلح
«داون تاون ّ
حي السلم»« :موقف حي
ّ
السلم أهم ألنه رخيص وفيه كل شيء.
على كل حال تحت بالبلد ما في شي،
وحتى لو في ما فيكي تشتري».
أعـ ـ ــام ح ــزب ـي ــة ت ـن ـت ـشــر ب ـك ـثــافــة عـلــى
أس ـطــح ال ـب ـيــوت وال ـش ــرف ــات وامل ـح ــال.
مختبر بالفتة ملونة للتحاليل الطبية،
ّ
يـ ـط ــل ع ـل ــى ش ـ ـ ــارع يـ ـعً ــوم ب ــامل ـج ــاري
والـ ـقـ ـم ــام ــة .هـ ـن ــاك أيـ ــضـ ــا م ـح ـم ـصــة،
أم ـ ــامـ ـ ـه ـ ــا م ـ ــوق ـ ــف ل ـ ـس ـ ـي ـ ــارات ال ـن ـق ــل
ال ـع ـمــومــي ،تـحـمــل ال ـن ــاس إل ــى خ ــارج
الـ ـح ــي ،خ ـصــوصــا طـ ــاب ال ـجــام ـعــات
(ع ــدا الجامعة اللبنانية طبعا ،التي
يـ ــذهـ ــب إلـ ـيـ ـه ــا ط ــابـ ـه ــا سـ ـ ـي ـ ـ ًـرا ع ـلــى
األقدام) .الكثير من «الفانات» بلوحات
بيضاء ،والقليل من الناس يكترثون.
الدراجات النارية مركونة على جوانب
الطرقات ،وفي وسطها أحيانًا« .خيمة
اك ـس ـب ــرس» ش ـه ـيــرة ف ــي آخ ــر املــوقــف
ّ
تحولت ـ ـ بعد حملة إزال ــة املخالفات
قـبــل ش ـهــور ـ ـ ـ ـ إل ــى مــوقــف لـلـسـيــارات
املركونة بطريقة تجعل كل من يراها
ّ
يتمنى لو أن خيمة االكسبرس بقيت
ـدد من
مكانها .يلفت النظر وج ــود ع ـ ٍ
العامالت املنزليات األجنبيات يجلن
مع ّربــات املنازل وهــن يحملن أكياس
ً
وأكياسا
الخضار وأدوات التنظيف
ّ
أخرى كثيرة .إذ من املفترض أن سكان
ت ـلــك املـنـطـقــة م ــن «غ ـيــر امل ـي ـســوريــن».
ّ
الفتات كثيرة ،كتبت بخط اليد ،ملحال
«بــرســم البيع أو اإليـجــار» لعدم قــدرة
أص ـحــاب ـهــا ع ـلــى ت ـســديــد إي ـجــارات ـهــا
ال ـتــي تـصــل إل ــى ح ــدود  2000دوالر»

ب ـحـســب أحـ ــد أصـ ـح ــاب املـ ـح ــال ،وألن
النازحني السوريني «أخذوا الكثير من
طريق اللبنانيني».
ي ـت ـح ــدث الـ ـح ــاج ح ــات ــم ،ه ــو صــاحــب

«كـ ــال ـ ـيـ ــري» فـ ــي املـ ــوقـ ــف ،عـ ــن أح ـ ــوال
الـســاحــة .يـقــول إن «املـنـظــر ّ
تغير بعد
حـمـلــة ضــاح ـي ـتــي ل ـن ــزع امل ـخــال ـفــات»،
مشيرًا إلى أن «الفوضى انتهت ،ولكن

ّ
تتفرع من «الموقف» زواريب ُيطلق عليها اسم «شوارع» (مروان طحطح)
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ّ
بــامل ـع ـنــى املـ ـج ــازي ل ـل ـك ـل ـمــة» .ي ـتــدخــل
صديق كــان يشاركه صحن الحمص:
«ال ـشــي الـلــي مــش قــانــونــي راح ،هيدا
أه ـ ــم شـ ـ ــي» ،ق ـب ــل أن ي ـك ـمــل ح ــات ــم أن

«خـ ـطـ ـط ــا ك ــان ــت قـ ــد وضـ ـع ــت ب ـه ــدف
القيام بمشاريع لتطوير مــوقــف حي
السلم والعمل على تحسينه ،كتنظيم
ال ـ ـطـ ــرقـ ــات واإلنـ ـ ـ ـ ـ ــارة وإن ـ ـش ـ ــاء ّ
دوار
وأح ــواض زراع ـيــة فــي وســط الطريق.
االثنني ،صــاروا
قالوا انــن رح يبلشوا
ّ
 3اثنينات ومــا اج ــوا» .يمني النفس
بــأن «يــأتــوا اإلثـنــن الـجــاي» .فــي رأيــه،
إزالة املخالفات ال تؤثر على االقتصاد
لسبب بسيط ،وهو أن
في كل األحوال،
ٍ
«االقتصاد واقف» .ينوي الحاج حاتم
ّ
بيع أو تأجير محله ألن «ما في إجر،
مــا فــي عــالــم عــم تـشـتــري» ،مستشهدًا
بقول مأثور« :عليكم بزحمة األقــدام».
يـفـتـقــد حــاتــم الــزح ـمــة وس ــط ك ــل هــذا
االزدح ـ ـ ـ ـ ـ ــام! الـ ـك ــالـ ـي ــري ال ـ ـ ــذي يـمـلـكــه
ك ــان م ـق ـصــودًا م ــن طــراب ـلــس والـجـبــل
وجــونـيــة والـبـقــاع والـجـنــوب ،بحسب
جيرانه .الوضع اختلف الـيــوم .يطلق
حاتم اسم «منطقة الفوضى» على حي
الـسـلــم ،فـعــدد سكانها «يـبـلــغ حــوالــي
 200000نسمة الـيــوم ،مــن دون خطط
ّ
وال من يخططون» .إذ أن الحي ال يتبع
ألي ب ـلــديــة ،وي ـق ــول مـسـتـهــزئــا «نـحــن
لسنا منطقة ناخبة .ليش بــدو ّ
يهمن
أمرنا؟».
الناس «اعـتــادوا» هذا النسيان ،يقول
أح ـ ــد امل ـخ ــات ـي ــر مـ ــن م ـن ـط ـقــة ال ـب ـق ــاع.
ويـضـيــف« :تــأقـلـمــوا مــع الـحـيــاة التي
لسبب
يعيشونها» .هو نفسه تأقلم،
ٍ
ّ
بسيط أن «حــي السلم طــول عمره رح
يضل هيك» .في إحــدى زوايــا الساحة
كـ ــان ص ــاح ــب «ب ـس ـط ــة» ي ــدف ــع امل ـي ــاه
ب ـق ــدم ـي ــه ،وي ـ ـهـ ــدي ش ـت ـي ـمــة لـبـنــانـيــة
شهيرة ّ
لحي السلم ...وللدولة.

اكتمل النقل بالزعرور .لم يكن ينقص وزير البيئة طارق
الخطيب ،لتتويج «انجازاته» في وزارة البيئة ،إال التقدم
بمشروع مرسوم لتعيني ممثلي املجلس االعلى للصيد
البري تم وضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم!
أنهى الوزير كل امللفات الحساسة بنجاح ،ولم يعد ينقص
الوزارة اال ملف اختيار من يجب عليهم أن ّ
يحددوا انواع
الطرائد املمكن واملمنوع صيدها في لبنان ...ليكتمل حمل
ّ
حمار الوزارة الذي مشاه وحده وزير البيئة في عهده ،ال
قبل العربة وال بعدها ،كما كنا نظن! وهو صاحب االنجاز
الكبير ،عندما تجرأ على فتح موسم الصيد العام املاضي،
حيث لم يجرؤ اآلخرون من الوزراء منذ عام  ،1997وقت
صدور القرار باملنع الكلي للصيد البري في لبنان! وقد
استند الخطيب ،على ما يبدو ،في قرار «فتح املوسم» ،على
دراسات تجار اسلحة الصيد وذخيرتها وشركات التأمني
على حمل السالح وسماسرة مراكز التدريب ومصدري
التراخيص وبعض الجمعيات املنتفعة ...التي اكدت له أن
الطيور زادت كثيرا في لبنان ،ويفترض قتلها بـ«انتظام»،
حفاظا على التوازن الطبيعي!
يمكن وزير البيئة أن يفخر بتعبير «فتح املوسم» ومهامه
وصالحيته ،وكأن هناك من زرع الطيور البرية واعتنى بها
وتعب في تربيتها (مثل التفاح) وهي تنتظر من يفتتح
موسم قطفها (قتلها) كل عام!
كما يمكنه أن يفخر في انه منح ،في وقت قياسي (4
اصل 600
اشهر) ،العام املاضي  16ألف رخصة صيد (من ّ
ألف محتملة) ،معظمها في جبل لبنان ،في امكنة قلت فيها
الغابات واالحراج وقطعت أوصالها بالعمران العشوائي،
ّ
وقل فيها حياء الصيادين في الصيد قرب املنازل (القانون
يمنع الصيد على أقل من  500متر عنها) ،لصيد ما بقي
من طيور ،هي من أجمل الكائنات الباقية في لبنان (بعد أن
هجر هذا البلد خيرة شبابه) ،ولترك اطنان من البالستيك
والرصاص سنويا في الطبيعة.
كما تزامن اقتراح تعيني املجلس االعلى للصيد مع اطالق
وزير البيئة امس ،ايضا ،مشروع للدعم التقني لهذا امللف،
مع جمعية رئيستها كريمة مرشح لالنتخابات متحالف مع
الوزير املرشح في الدائرة االنتخابية نفسها! وهذا «الدعم»
من أجل «التوعية» و«تخفيف الضغط عن الوزارة» ،كما قيل
في حفل اطالق املشروع!

فإذا كانت الوزارة غير جاهزة وال تزال تحتاج الى الدعم
من «جمعية» ،فلماذا تسرعت في فتح موسم الصيد العام
املاضي؟!
وهل تغيرت مهام وأهداف «برنامج املنح الصغيرة» ،التابع
لالمم املتحدة ،حتى بات يمول هكذا مشاريع سياسية
وانتخابية؟ ام ألنه بات يضم في لجنته «الوطنية» ،الكثير
من رجال األعمال ،حتى بات مدير هذا البرنامج (منذ العام
 )2005من بني رجال األعمال والسياسة االهلية التقليدية
(غير البيئية طبعا)؟!
قيل إن ابنة رئيس الجمهورية هي التي تدخلت في هذا
امللف لتسريع اطالق «املوسم» العام املاضي .ولكن لم يأت
هذا التدخل ملصلحة الطيور ،عبر مشروع العادة النظر في
القانون رقم  580الذي تم تعديله عام  2004لناحية التشدد
في حماية التوازن بني تطور ادوات الصيد وعدم تطور
آليات الدفاع والحماية عند الطيور ،مما يعني افناء الطيور
بنهاية املطاف ...واعادة االعتبار الى املواد التي شطبها
من القانون في الهيئة العامة ملجلس النواب العام ،2004
ملصلحة تجار اسلحة الصيد وذخيرتها ونواديها ،ال
سيما تلك التي تمنع احداها االتجار بالطيور حية أو ميتة،
أو التي تسمح بالصيد باألدوات التقليدية فقط كالقوس
والنشاب… فلو كان العمل إلعادة إدخال هذه املواد ،مع
بعض اإلجراءات األكثر تشددا ،لكان لـ«التدخل الرئاسي»
معنى تاريخي اكبر ،بدل الخضوع آلراء املنتفعني باالتجار
والتسلية بأضعف الكائنات واجملها ،وبدل دعم هوايات
القتل «املنظم» لها! ولكنا امام مشروع قانون عصري جديد
يحمل عنوان «قانون حماية وتنظيم مراقبة حياة الطيور
البرية في لبنان» ،بدل قانون تنظيم صيد (قتل) الطيور.
والسؤال األخير الذي يطرح للتاريخ ،على االعضاء
«الخبراء» املقترح تعيينهم ،باالضافة الى ممثلي الوزارات
واملؤسسات العامة ،في عضوية املجلس االعلى (اعلى
مما وممن!؟) للصيد البري :من سيملك الجرأة العلمية
واألخالقية على تسمية الطيور املسموح قتلها ،وبناء على
أية معايير ودراسات عن أحوالها وأوضاعها واعدادها
ووظيفتها الكاملة في الطبيعة؟ مع علمنا األكيد أن ليس
لدى وزارة البيئة مثل هذه الدراسات التي تتطلب فريقًا
كبيرًا ومتخصصًا من التقنيني املدربني على مراقبة الطيور
في أماكن عيشها األصلية في املواقع والبيئات واالنظمة
االيكولوجية كافة وعلى مدار السنة ولفترة ال تقل عن عشر
سنوات...؟!
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أزمة صندوق الضمان االختياري

ّ
أموال سد العجز تنتظر «المالية»
نحو  30ألف ُمستفيد من صندوق
الضمان االختياري لم يحصلوا منذ
الجارية على مخصصاتهم
بداية
السنة ّ
ُ
المالية المستحقة لهم ،رغم
تسديدهم االشتراكات الشهرية ،وذلك
بسبب العجز الدوري الذي يشهده
الصندوق .في هذا الوقت،
يقوللسدّ
المعنيون إن األموال المخصصة
هذا العجز ال تزال تنتظر توقيع وزير
المال علي حسن خليل

وف ــق الـعـضــو الـســابــق ملـجـلــس إدارة
ّ
الضمان جهاد املعلم.
ّ
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـعـ ــلـ ــم لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن
ص ـن ــدوق ال ـض ـمــان االخ ـت ـي ــاري لــديــه
استقالليته املالية ،وهو ال ُي ّ
عد (من
الـنــاحـيــة املــال ـيــة) ج ــزءًا مــن صـنــدوق
املرض واألمومة« ،وبالتالي إيراداته
ُهي نتاج االشتراكات التي ُيسددها
املـنـتـسـبــون لــه ف ـقــط .وبـسـبــب تفاقم
التكاليف الطبية ُ
للمستفيدين من
الصندوق وتجاوزها قيمة مجموع
االشتراكات ،يشهد الصندوق عجزًا
ّ
متكررًا».

العجز الدوري سببه
تجاوز قيمة التكاليف
الطبية مجموع
االشتراكات الشهرية

م ــن ج ـه ـت ــه ،ل ـف ــت أبـ ــو ن ــاص ـي ــف إل ــى
أن ال ـص ـنــدوق ب ــدأ يشهد عـجـزًا منذ
عـ ــام  ،2005أي ب ـعــد ُم ـض ــي سنتني
عـلــى إنـشــائــه فــي ّ .2003أم ــا السبب،
ف ـ ـهـ ــو «عـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ـ ــال ـ ــدراس ـ ــات
ال ــازم ــة ح ــول م ــدى ت ــواف ــق إي ـ ــرادات
ا ُلـ ـصـ ـن ــدوق وت ـك ــال ـي ـف ــه» .إذ «ي ــدف ــع
املنتسب اشـتــراكــا شهريًا بقيمة 60
دوالرًا ،فيما تتجاوز الكلفة الطبية
للمنتسب ولعائلته شهريًا الضعف
أحيانًا»ُ .
ُيـقـ ّـدر عــدد املنتسبني إلــى الصندوق
ال ــذي ــن يــدف ـعــون االشـ ـت ــراك الـشـهــري

المستحقة تشمل األموال العائدة من الفواتير غير االستشفائية التي دفعها ُ
المخصصات ُ
المنتسبون إلى الصندوق (مروان طحطح)

هديل فرفور
مـنــذ مـطـلــع الـسـنــة ال ـجــاريــة ،توقفت
إدارة ص ـنــدوق الـضـمــان االخـتـيــاري
ُع ـ ــن تـ ـس ـ ّـدي ــد املـ ـخـ ـصـ ـص ــات امل ــال ـي ــة
امل ـس ـت ـحــقــة لـلـ ُـمـنـتـسـبــن لـلـصـنــدوق
ّ
بـشـكــل ك ــل ــي .وذل ــك بـعــدمــا كــانــت قد
تــوق ـفــت ،بـشـكــل جــزئــي أواخـ ــر الـعــام
امل ــاض ــي ،عــن دف ــع ه ــذه املخصصات
ُ
للمنتسبني.
وت ـش ـمــل ه ــذه امل ـخ ـص ـصــات األمـ ــوال
ال ـع ــائ ــدة م ــن ال ـفــوات ـيــر الـطـبـيــة غير
االسـتـشـفــائـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك فــواتـيــر
األدويـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـص ـ ــور وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،عـلــى
ُ
أن ت ـب ـقــى اإلدارة ت ـغ ـطــي م ـعــامــات
ُاالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاء «نـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــة صـ ـب ــر
املستشفيات على إدارة الصندوق»،
بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ــدي ـ ــر امل ـ ــال ـ ــي لـ ـصـ ـن ــدوق
الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ش ــوق ــي أب ــو
ناصيف.
ه ــذه األزم ــة الـتــي يشهدها صـنــدوق
ال ـض ـمــان االخ ـت ـي ــاري لـيـســت األول ــى
م ــن ن ــوع ـه ــا« ،ذل ـ ــك أن ال ـع ـج ــز ال ــذي
ّ
يتكرر كل فترة»،
يقع فيه الصندوق

رابطة المتفرغين
إلى القصر الجمهوري
وفي اليوم الثالث ،تنفذ رابطة األساتذة املتفرغني،
اعتصامًا ،عند الـعــاشــرة والـنـصــف مــن صباح
اليوم ،على طريق القصر الجمهوري ،تزامنًا مع
جلسة مجلس الـ ــوزراء .عشية الجلسة ،جرى
التداول بأن املجلس سيناقش صندوق تعاضد
األساتذة كبند مستقل وعبر مشروع مرسوم
يـعـ ّـدل امل ــادة الرابعة مــن املــرســوم  8229بتاريخ
( 1996/4/2اج ـت ـمــاع مـجـلــس اإلدارة) .بعض
ً
األساتذة رأوا أن هذا األمر ال يعدو كونه تعديال
في أنظمة الصندوق وال يعني استثناء صندوق
ال ـت ـع ــاض ــد مـ ــن م ـ ـشـ ــروع ت ــوح ـي ــد ال ـص ـن ــادي ــق
الضامنة .ومن األساتذه من ّ
عده هرطقة هدفها
خرق اإلضراب الناجح لألساتذة .وكان مجلس
الجامعة أكد غداة اجتماعه الدوري ،أمس« ،أحقية
مطالب األساتذة ،ال سيما منها الحصول على
الــدرجــات املستحقة لهم تصحيحًا للخلل في
رواتبهم ومستحقاتهم أســوة بالفئات األخــرى
مــن مــوظـفــن وق ـض ــاة ،خـصــوصــا أن ــه أضيفت
 75ســاعــة إلــى الـنـصــاب التعليمي لكل أسـتــاذ،
أي ما يعادل ثلث نصابه بال أي بدل إضافي».
وأعلن املجلس دعم تحرك األساتذة ضمن األطر
الديموقراطية واملشروعة.

«م ـ ـئـ ــات م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات تــدخــل
خزينة الدولة عبر االستثمار املربح
مــن أم ــوال تـقــاعــد أســاتــذة الجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،هـ ــذا م ــا خ ـل ـصــت إلـيــه
دراس ـ ـ ـ ــة أعـ ــدهـ ــا كـ ــل مـ ــن األسـ ــاتـ ــذة
امل ـت ـق ــاع ــدي ــن بـ ـش ــارة ح ـن ــا وع ـص ــام
خـلـيـفــة وع ـصــام ال ـجــوهــري (راب ـطــة
القدامى ألساتذة الجامعة).
وتزامنًا مع إضراب رابطة األساتذة
املتفرغني في الجامعة الذي يستمر
حتى السبت املقبل ،عرضت رابطة
القدامى نتائج الدراسة التي أظهرت
أن «ما يقتطع من رواتــب األساتذة،
خالل فترة خدمتهم ،واستثماراته،
يفوق ما يقدم لهم».
وفـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ّأي ـ ــد خــالــه
املـ ـتـ ـق ــاع ــدون تـ ـح ــرك زم ــائـ ـه ــم فــي
الخدمة لحماية تقديمات صندوق
ّ
التعاضد ،أشار حنا إلى أن املردود
املــالــي لـلــدولــة اللبنانية الـنــاتــج من
ت ـق ــاع ــد األسـ ــاتـ ــذة ال ـع ــام ـل ــن ال ــذي ــن
هــم فــي الـخــدمــة حــالـيــا مــا بــن 636
مـلـيــون لـيــرة لـكــل مـنـهــم بـعــد وفــاتــه
إذا احـتـسـبـنــا م ـعــدل اس ـت ـث ـمــار %8
لـ ـ ــأمـ ـ ــوال املـ ـت ــراكـ ـم ــة لـ ـك ــل أس ـ ـتـ ــاذ.
وي ـن ـخ ـفــض هـ ــذا املـ ـ ـ ــردود إلـ ــى 214
مليون ليرة لبنانية ملعدل استثمار
س ـنــوي  .%6.5ويـبـلــغ امل ـ ــردود 473
مليونًا ملعدل استثمار  %7.5و333
م ـل ـيــونــا ملـ ـع ــدل اس ـت ـث ـم ــار  .%7أم ــا
املــردود اإلجمالي لجميع األساتذة

الوفر من أموال
التقاعد يؤمن زيادة
سنوية بمعدل نصف
درجة للرواتب

أوصى المتقاعدون األساتذة والطالب بعدم االقتراع للمرشحين الذين ال يدعمون الجامعة

¶¶¶
ينظم املعهد العالي للموسيقى
(الكونسرفتوار) والجامعة االنطونية،
أمسية موسيقية ،بالتعاون مع جامعة
اللويزة واملركز الثقافي االيطالي ،في الـ

 NDUـ ـ ذوق مصبح ،مسرح البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،الثامنة والنصف مساء غد.
¶¶¶
في إطار أمسيات املوسيقى الكالسيكية
في برنامج «شرقيات» ،دعت «مؤسسة
الصفدي الثقافية» الى اإلنضمام الى
الدكتور سعيد الولي ونخبة من الفنانني
والعازفني في تقديم تحية الى املوسيقار

Le Marché Saifi
موعد مع الترفيه

متقاعدو «اللبنانية» :الدولة تربح من أموالنا
الــذيــن هــم فــي الخدمة حاليًا فيقدر
بـ  386مليار ليرة إلستثمار سنوي
بـمـعــدل  %6.5و  1145مـلـيــار لـيــرة
لبنانية إلستثمار معدله .»%8
ح ـ ـ ـنـ ـ ــا أوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـ ـفـ ـ ــرض ـ ـ ـيـ ـ ــات
لـ ـلـ ـحـ ـس ــاب ــات ه ـ ــي ع ـ ـ ــدد األس ـ ــات ـ ــذة
املتفرغني وفــي املــاك  1800أسـتــاذ،
وه ـ ـن ـ ــاك إقـ ـتـ ـط ــاع ش ـ ـهـ ــري  %6مــن
رواتب األساتذة ،في حني أن املردود
اإلستثماري في املؤسسات املحلية
وال ــدولـ ـي ــة ي ـ ـ ــراوح ب ــن  %7و%11

وطنيًا
«كي نجعل ذكرى  13نيسان يومًا
ّ
لتحصني السلم األهلي والعيش معًا» تنظم
جمعية «فرح العطاء» برنامجًا غدًا بعنوان
« 13نيسان :لحظة حقيقة» ،بدعوة من
جمعيات أهلية وشبابية وكشفية وبمؤازرة
كل من بلدية طرابلس وبلدية صيدا
ومشاركة كافة محطات التلفزة ،في كل
من :صيدا أمام القلعة البحرية (العاشرة
صباحًا) ،طرابلس ـ ـ ساحة التل (الثالثة
والنصف بعد الظهر) ،ودرج املتحف في
بيروت (السادسة مساء).

ال ـبــالــغ ن ـحــو  90أل ــف ل ـي ــرة لبنانية
ب ُـن ـح ــو  14ألـ ـ ـف ـ ــا ،ف ـي ـم ــا ي ـب ـل ــغ ع ــدد
اإلجمالي من الصندوق
املستفيدين
ُ
ن ـح ــو  30ألـ ـف ــا (امل ـن ـت ـس ــب وعــائ ـل ـتــه
عليه).
واألفراد املحسوبون
ُ
وفق أبو ناصيف ،غالبية املستفيدين
من الضمان االختياري هم من الفئات
ُ ّ
العمرية التي ترتب أكالفًا طبية أكثر
من غيرها« ،وليست من الفئة الشابة
التي كان يستهدفها الصندوق منذ
نشأته».
ّ
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن ،ك ـ ـيـ ــف ك ـ ــان ـ ــت تـ ـ ـح ـ ــل إدارة
ال ـص ـن ــدوق االخـ ـتـ ـي ــاري هـ ــذه األزمـ ــة
طاملا أنها تتكرر كل فترة؟
بـحـســب أب ــو نــاصـيــف ،كــانــت الــدولــة
تعمد الــى سـ ّـد العجز فــي الصندوق
عـبــر رص ــد أمـ ــوال ل ــه ف ــي مــوازنـتـهــا،
الفتًا الــى أن األم ــوال املطلوبة حاليًا
ل ـسـ ّـد الـعـجــز ُص ــرف ــت م ــن قـبــل وزارة
الـعـمــل ُ
وح ـج ــزت وت ــم تـحــويـلـهــا الــى
وزارة املـ ـ ــال ،وص ــرف ـه ــا ي ـح ـتــاج الــى
توقيع وزير املال علي حسن خليل.
ّ
واعـ ـتـ ـب ــر املـ ـع ــل ــم أن م ــن «م ـص ـل ـحــة»
ّ
ال ــدول ــة االسـ ـ ُتـ ـم ــرار ف ــي سـ ــد الـعـجــز
ألن غالبية املنتسبني إل ــى الضمان
االختياري ،في حال استمرار األزمة،
ُ
سيصبحون على نفقة وزارة الصحة
ّ
التي ستتكبد بدورها الكلفة الكاملة
ل ـُف ــوات ـي ــره ــم ال ـط ـب ـي ــة «ف ـ ــي حـ ــن أن
امل ـن ـت ـس ـبــن ي ــدف ـع ــون جـ ــزءًا م ــن هــذه
ّ
الشهرية».
الكلفة عبر اشتراكاتهم ُ
ُيـ ـ ـش ـ ــار ال ـ ـ ــى أن أعـ ـ ـ ـ ــداد امل ـن ـت ـس ـب ــن
الـ ــى صـ ـن ــدوق ال ـض ـم ــان االخ ـت ـي ــاري
انخفضت منذ  2005حتى عام ،2010
م ــن ن ـحــو  30أل ـ ُفــا ال ــى ن ـحــو  14ألـفــا
بسبب األزمات املتكررة ّالتي يشهدها
الـ ـصـ ـن ــدوق ،ف ـي ـمــا ُيـ ـح ــذر امل ـع ـن ـيــون
م ــن اس ـت ـمــرار ان ـخ ـفــاض األع ـ ــداد في
ـال عــدم التوصل الــى صيغة ثابتة
ُحـ ّ
تجنب الصندوق العجز الدوري.

تقرير

سـنــويــا عـلــى امل ــدى ال ـطــويــل ،أي ما
يزيد على  20سنة.
أمـ ـ ــام ه ـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات الـ ـت ــي تـثـبــت
ّ
ب ــأن أم ــوال املـتـقــاعــديــن تــوفــر مبالغ
ط ــائ ـل ــة ل ـخــزي ـنــة الـ ــدولـ ــة ،اس ـت ـغــرب
حنا «االدعاء بأن رواتبنا عبء على
الدولة».
أض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة
امل ـ ـت ـ ـف ـ ــرغ ـ ــون إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـن ـ ــة م ـ ـ ــن أح ـ ــد
ل ـت ـص ـح ـيــح أج ـ ــوره ـ ــم وال ل ـت ـمــويــل
سلسلة رواتبهم سنويًا ،إذ يمكن أن
يؤمن الوفر من أموال التقاعد زيادة
سنوية بمعدل نصف درجة لرواتب
أســاتــذة الـتـفــرغ وامل ــاك إضــافــة إلى
األس ــات ــذة املـتـقــاعــديــن .بـعــد اعتماد
 %0.25م ــن األمـ ـ ــوال ال ـت ــي يــوفــرهــا
امل ـت ـقــاعــد م ــن م ــدخ ــرات ــه وي ـم ـكــن أن
ترتفع هذه النسبة إلى حدود %0.5
مــن امل ــردود املــالــي النهائي دون أن
ي ـت ــأث ــر املـ ـ ـ ــردود امل ــال ــي ل ـل ـم ــدخ ــرات
اإلجمالية لــأســاتــذة .كما يمكن أن
تساهم هذه األموال بنحو  %50من
املوازنة السنوية لصندوق تعاضد
األسـ ــاتـ ــذة امل ـت ـف ــرغ ــن ت ـب ـعــا ملـ ــردود
االس ـت ـث ـمــار ال ـس ـن ــوي» .املـتـقــاعــدون
أوص ــوا أســاتــذة الجامعة وطالبها
ب ـ ـعـ ــدم االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــرشـ ـح ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال
ي ـ ــدعـ ـ ـم ـ ــون ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ويـ ــؤم ـ ـنـ ــون
مطالبها.
(األخبار)
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ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﻓﻴﻼﺩﺝ ،السبت املقبل ،النسخة الرابعة من فعاليات سوق الصيفي
( .)Le Marché Saifiمن العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساء ،سيكون الحي وزواره على موعد مع ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وحرفية وﻋﺮﻭض موسيقية وراقصة ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﻸﻭﻻﺩ.
الراحل ملحم بركات ،الساعة  6:30مساء
اليوم ،في مركز الصفدي الثقافي ـ ـ
طرابلس .الدعوة عامة.
¶¶¶

«بيروت متحف الفن»
ّ
فنانو المدارس الرسمية

مركز لرعاية األم والطفل
في دورس

معرض الزهور األول
في الغبيري

ّ
في برنامج اإلقامة
في إطار مشروع «فن
انون ّ
ّ
ّ
ّ
الفنية في املدارس ّ
الرسمية اللبنانية» ،دعا
«بيروت متحف الفن» ( ،)BeMAبالتعاون
مع وزارة التربية ،للمشاركة في نهار إعالمي
مخصص لالطالع على أعمال اإلقامات ّ
الفنية
ّ
الرسمية ،وذلك الثالثاء املقبل في
في املدارس
ّ
مدرسة زحلة الجديدة الرسمية املختلطة (من
الساعة  8:55حتى  10:50صباحًا) ومتوسطة
جبيل األولى (من  9:50حتى  11:50صباحًا).
ّ
ينفذ هذه اإلقامات ّ
الفنية فنانون محليون
وعامليون مقيمون في لبنان مع طالب من
سبعة مدارس رسمية في مختلف املناطق
ّ
ّ
إبداعية
وتتطرق أعمالهم إلى مجاالت
اللبنانية،
ّ
متنوعة.

يوضع غدًا حجر األساس ملركز األم والطفل
في بلدة دورس (بعلبك) ،بالتعاون مع بلدية
دورس ومؤسسة «فونداسيون ميريوي»
وإمارة موناكو ووزارة الصحة ومؤسسة
عامل .املركز الجديد ستتولى مؤسسة
«عامل» إدارته وينضم الى مراكزها املنتشرة
في عرسال ،العني ،شمسطار ،كامد اللوز
ومشغرة ،وعياداتها النقالة التي تتجول في
أكثر املناطق تهميشًا اليصال الرعاية إلى
السكان والنازحني السوريني غير القادرين
على اللجوء إلى املراكز املذكورة .وهو سيكون
متخصصًا برعاية األم والطفل ،من الناحية
الصحية بشكل أساسي بالتوازي مع التوعية
ومشاريع التنمية وتمكني املرأة وحماية الطفل.

عقد رئيس بلدية الغبيري معن خليل مؤتمرًا
لالعالن عن افتتاح معرض الزهور
صحافيًا ّ
األول الذي تنظمه البلدية بني  12و 19الجاري
برعاية محافظ جبل لبنان القاضي محمد
املكاوي .وأشار خليل إلى أن للمعرض أهدافًا
متعددة ،اقتصادية واجتماعية وتنموية
وتوجيهية ،الفتًا إلى مجانية املشاركة
للعارضني وللزائرين ما ينعكس أسعارًا
تشجيعية .وتحدث رئيس لجنة ّالبيئة في
البلدية مصطفى شحرور عن خطة بيئية
للمجلس البلدي تهدف الى ّ
الحد من ّ
التلوث
عبر زيادة املساحات الخضراء وافتتاح حدائق
جديدة قريبًا ،بينها واحدة قرب السفارة
االيرانية وثانية في بئر حسن.

يوم صحي تحت عنوان «قلوب شبابية
للحياة» ،برعاية وزير الصحة غسان
حاصباني ،تنظمه الجامعة اللبنانية ـ ـ
الكندية ( ،)LCUاليوم ،بالتعاون مع GLC
ومؤسسة  ،YOHANفي حرم الجامعة.
وتتخلل اليوم دورة مجانية  CPRمع
الصليب االحمر ،وتخطيط كهربائي للقلب
مجاني.
¶¶¶
يعرض ستون طالبًا متخصصًا في
الغرافيك ديزاين من الجامعة اللبنانية
إبداعاتهم في جماليات الخط ،ضمن
معرض «مرادفات بصرية» الذي يتضمن
ً
أعماال غرافيكية مستوحاة من خطوط
ومخطوطات عربية .يفتتح املعرض
السادسة والنصف من مساء اليوم،
في املعهد الفرنسي اللبناني ،شارع
طريق الشام .ويستمر حتى  30نيسان
الجاري.

16

الخميس  12نيسان  2018العدد 3440

الخميس  12نيسان  2018العدد 3440

رياضة

دوري أبطال أوروبا

ضحك روما أخيرًا .ركض العبوه
ّ
مصدقين،
في الملعب غير
واحتفلت جماهيره وبكوا فرحين.
عاد برشلونة من عاصمة الطليان
إلى عاصمة الكاتالونيين ّ
يجر أذيال
ّ
الهزيمة الكبرى ومخلفًا وراءه خيبة
ما بعدها خيبة ،وتاريخًا كتبه «الذئاب»
في الـ «أولمبيكو»
حسن زين الدين
ال ي ـم ـكــن ،ب ـس ـهــولــة ،ان ـت ـقــاء الــوصــف
ملــا حـصــل أمـسـيــة الـثــاثــاء فــي روم ــا.
مـ ــا شـ ـه ــده م ـل ـعــب «أوملـ ـبـ ـيـ ـك ــو» ك ــان
تــاريـخـيــا بـكــل مــا تحمله الـكـلـمــة من
معنى .الشيء الذي تحقق كان كبيرًا.
ل ـق ـط ـت ــان ف ـق ــط ت ـخ ـت ـص ــران امل ـش ـه ــد:
ف ــرح ــة العـ ـب ــي روم ـ ـ ــا ال ـ ـعـ ــارمـ ــة عـنــد
صافرة نهاية املباراة ،والدموع التي
انـهـمــرت فــي امل ــدرج ــات .كــان الجميع
ُيــدرك أن تاريخًا قد كتبه روما ّ
لتوه،
لم تشهد له املدينة مع فريقها األول
ً
مثيال له سابقًا .رومــا جميلة ،لكنها
ازدادت ب ــري ـق ــا أول م ــن أمـ ـ ــس .خ ــال
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي ع ـن ــد وص ــول ــه
إل ــى م ـطــار ال ـعــاص ـمــة اإلي ـطــال ـيــة أنــه
ّ
سيمر فيها على
فــي نزهة سياحية
آثــار ومعالم رومــا التاريخية ،يؤدي
مباراته مساء ،ثم يقفل عائدًا غانمًا
بـطــاقــة نـصــف الـنـهــائــي إل ــى عاصمة
الكاتالونيني .في الحقيقة ،ما من أحد

يوروبا ليغ

روما يرفع رأس إيطاليا
ك ـب ـي ــر ذهـ ــابـ ــا كـ ـ ــان ضـ ــدهـ ــم .ال ـن ـجــم
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ال ـقــادم
بـ ـ «ه ــات ــري ــك» ف ــي «ال ـل ـي ـغــا» وطـمــوح
كبير للتتويج بالكأس كــان ضدهم.
الـ ـف ــارق ف ــي امل ـس ـتــوى وال ـن ـج ــوم بني
التشكيلتني ك ــان ضــدهــم .تاريخهم
فــي البطولة الـتــي لــم ي ـحــرزوا لقبها
ول ــم ي ـص ـلــوا فـيـهــا ح ـتــى إل ــى نصف
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي بـ ـصـ ـيـ ـغـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
«ال ـت ـشــام ـب ـيــونــز ل ـي ــغ» كـ ــان ضــدهــم.
تاريخ برشلونة وهيبته كانا ضدهم.
حال الكرة اإليطالية وانكسارها على
صعيد األندية ،واألهم املنتخب بعدم
الـتــأهــل إل ــى مــونــديــال روس ـيــا 2018
كــان ضدهم .لكن ،في النهاية ،كانت
اإلرادة وع ـ ــدم الـ ـي ــأس واالس ـت ـس ــام

مـعـهــم .ان ـت ـصــرت ال ـكــرة ل ـهــم .أذه ـلــوا
العالم بلعبهم .استحقوا تمامًا وعن
جـ ــدارة ان ـت ـصــارهــم .انـحـنــى الجميع
تـقــديـرًا لـعـطــائـهــم .ق ـ ّـدم ــوا درس ــا بــأن
الكرة تعطي من يعطيها ومن يتعب
فيها.
إزاء كـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـصـ ـب ــح مـ ـ ــا ح ـق ـقــه
«جـ ـي ــال ــوروس ــي» غ ـي ــر عـ ـ ــادي وغ ـيــر
عابر وأحد «معجزات» الكرة .الوصف
غ ـيــر م ـبــالــغ ب ــه ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق .يمكن
أن تـشـهــد م ـب ــاراة حــدثــا غـيــر متوقع
ومـفــاجــئ ،لكن مــن الـنــادر أن يحصل
ذل ــك فــي م ـب ــاراة إي ــاب بـعــد الـخـســارة
الكبيرة ذهابًا وفي بطولة مثل دوري
ّ
املتقدم
أبطال أوروبــا وفي هذا الدور
وأمام فريق مثل برشلونة .كالم كثير

يجدر أن ُيحكى عما حصل في أمسية
«أومل ـب ـي ـكــو» وانـعـكــاســاتــه ومكاسبه
وخسائره على كال الفريقني.
بــال ـن ـس ـبــة لـ ــرومـ ــا ،فـ ــإن هـ ــذا ال ـفــريــق
أك ــد أن ال مستحيل مــع ال ـكــرة مهما
ك ــان ــت الـ ـظ ــروف وال ـص ـع ــوب ــات .قبل
ك ــل ش ـ ــيء ،ان ـت ـصــر «ج ـي ــال ــوروس ــي»
ل ـل ـك ــرة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـع ــان ــي مــا
تعانيه فــي السنوات األخـيــرة والتي
ُ
اســت ـب ـعــدت م ــن ح ـســابــات الـكـثـيــريــن
بعد السقاطات الكثيرة على مستوى
األندية واملنتخب .أثبت «الذئاب» أن
إيطاليا ال تــزال رغــم الصعاب قــادرة
على أن تقول كلمتها .أول من أمس،
خــال كثيرون ،للوهلة األول ــى ،أن من
ي ـل ـعــب ه ــو امل ـن ـت ـخــب اإليـ ـط ــال ــي بـمــا

اش ـت ـهــر ف ـيــه م ــن ح ـمــاســة وتـصـمـيــم
للفوز وقتالية فــي األداء ُي َّ
عبر عنها
بــال ـ «غــريـنـتــا» الـشـهـيــرة .ك ــان جميع
ً
الـ ــاع ـ ـبـ ــن ن ـ ـجـ ــومـ ــا وأب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاال ع ـلــى
أرض امللعب وســط تــرابــط الخطوط
ّ
وانسجامها وجماعية فــي األداء قل
نظيرها .الــدفــاع كــان قــويــا ،والوسط
ً
كـ ــان ق ـت ــال ـي ــا ،والـ ـهـ ـج ــوم كـ ــان ف ـع ــاال.
ً
لـيــس قـلـيــا أن «ال ـبــرســا» لــم يتمكن
م ــن ص ـن ــاع ــة ف ــرص ــة خـ ـط ــرة واح ـ ــدة
على مرمى البرازيلي أليسون طيلة
 90دقـيـقــة ،وأن ميسي بــدا تائهًا في
عاصمة الطليان وحـتــى أنــه اضطر،
م ــن امل ـ ــرات ال ـ ـنـ ــادرة ،ل ـل ـتــراجــع وأداء
الــواجــب الــدفــاعــي لتخفيف الضغط
ع ــن مـنـطـقـتــه وال ـ ــذي م ــارس ــه العـبــو

 %11فقط كانت نسبة ترجيح فوز روما بالمباراة (أ ف ب)

خال كثيرون أن من يلعب
هو المنتخب اإليطالي
بما اشتهر فيه من حماسة
ُي َّ
عبر عنها بالـ«غرينتا»
ّ
تــوقــع غير ذلــك ،حتى املتفائلون من
أبناء روما بالكاد توقعوا ،أو تمنوا،
فوزًا معنويًا على الكبير الكاتالوني.
هذا واضح ،إذ إن كل شيء قبل املباراة
ك ــان ضــد «ال ــذئ ــاب» .نتيجة الــذهــاب
 1-4كــانــت ضــدهــم .الـحــالــة املعنوية
بعد تلك الخسارة وتلتها الخسارة
في «الكالشيو»  2-0أمــام فيورنتينا
في «األوملبيكو» واالبتعاد بـ  21نقطة
عن املتصدر يوفنتوس كانت ّ
ضدهم.
ال ـتــوق ـعــات ( %11ف ـقــط ك ــان ــت نسبة
تــرجـيــح ف ــوز رومـ ــا ب ــامل ـب ــاراة) كــانــت
ضدهم .كل الترشيحات على امتداد
العالم كــانــت ضــدهــم .مواجهة فريق
كبير مثل «الـبــرســا» ق ــادم بانتصار

رومــا ،دون كلل أو تعب ،منذ صافرة
البداية وحتى النهاية.
ّ
لكن ،بالدرجة األول ــى ،يجدر التوقف
عـ ـن ــد مـ ـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق أوزي ـ ـب ـ ـيـ ــو دي
ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو ال ـ ـ ــذي ب ـ ــرع فـ ــي إدارة
امل ـب ــاراة وق ـي ــادة فــريـقــه ل ـل ـفــوز .تـفـ ّـوق
ه ــذا امل ـ ــدرب تـكـتـيـكـيــا ع ـلــى ن ـحــو تــام
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي إرنـ ـسـ ـت ــو
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي .الـ ـتـ ـف ـ ّـوق كـ ــان ب ــداي ــة مــن
تـغـيـيــر خـطـتــه إل ــى  2-5-3حـيــث عمد
إل ــى االخـ ـت ــراق م ــن ال ـجــان ـبــن األي ـمــن
واألي ـســر عـبــر ألـيـســانــدرو فلورينزي
والصربي ألكسندر ك ــوالروف اللذين
َ
جانبي منطقة «الـبــرســا» حيث
حـ ّـوال
البرتغالي نيلسون سيميدو وجوردي
ألـبــا إلــى «ش ــوارع» مــع االعـتـمــاد على

ّ
الكرات العرضية التي شكلت خطورة
في األلعاب الهوائية للتشيكي باتريك
شيك وتحديدًا البوسني إيدين دزيكو
الذي أرهق دفاع «البرسا» بتحركاته
وت ـس ـل ـمــه امل ـم ـي ــز ل ـل ـكــرة وت ــرج ــم ذل ــك
بتسجيله هدفًا وتسببه بركلة جزاء،
ً
هـ ــذا ف ـض ــا ع ــن اع ـت ـم ــاد ال ـت ـســديــدات
الـتــي وصــل عــددهــا إلــى  16بينها 10
في الشوط األول وهــذا ما لم يواجهه
برشلونة سابقًا.
دي فــرانـيـشـسـكــو ل ــم يـنـجــح فـقــط في
خطته ،بل في تبديالته الصائبة وفي
وقتها املناسب باإلضافة إلــى طريقة
تحفيزه العبيه كما بــدا في حماسته
أث ـنــاء امل ـب ــاراة وت ـحــدي ـدًا فــي دقائقها
األخيرة .الثالثاءّ ،كنا أمام «اكتشاف»
ملدرب إيطالي ُيتوقع أن يكون له شأن
ً
مستقبال .من مكاسب فوز روما أيضًا
وال ـ ـ ــذي ي ـت ـخ ـطــى وج ـ ـ ــوده ف ــي نـصــف
النهائي تقديمه جرعة معنوية للكرة
ّ
بأمس الحاجة إليها
اإليطالية تبدو
في مسعاها للنهوض مجددًا.
أداء العبي برشلونة
في املقابل ،كــان ّ
غــري ـبــا وغ ـيــر م ـتــوقــع وضـعـيـفــا ج ـدًا.
ب ــدا هـ ــؤالء عــاجــزيــن وتــائ ـهــن وغـيــر
قــادريــن على مـجــاراة قــوة منافسيهم.
ل ــم يـتـمـكـنــوا م ــن رد ال ـف ـعــل ب ــل كــانــوا
ط ـ ـي ـ ـلـ ــة ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــرون العـ ـب ــي
«جـيــالــوروســي» فــي منطقتهم ،وهــذا
فــي الحقيقة سببه تـفـ ّـوق أسـلــوب دي
فرانشيسكو بالضغط العالي والــذي
لم ّ
يحرك له فالفيردي ساكنًا ولم يجد
ً
له حال .وبالحديث عن فالفيردي ،كان
إقـ ــراره بـعــد امل ـب ــاراة بـمـســؤولـيـتــه عن
ّ
الخسارة أقــل مــا يجب أن يقوله .هذا
ً
املـ ــدرب فـشــل ف ـشــا ذري ـعــا فــي إدارت ــه
ل ـل ـق ــاء .ل ــم ي ـن ـجــح ف ــي ط ــري ـق ــة الـلـعــب
واألهـ ـ ـ ــم ف ــي ت ـب ــدي ــات ــه إذ ل ــم يـتـنـ ّـبــه
ً
م ـث ــا إل ــى أن سـيـمـيــدو ت ـحــدي ـدًا كــان
ضـ ـح ــة ،ح ـيــث تــأخــر
ن ـق ـطــة ض ـعــف وا ّ
ب ــإخ ــراج ــه ب ـعــد ت ـلــقــي ال ـه ــدف الـثــالــث
إذ ّ كــان ضــروريــا اسـتـبــدالــه قبل حتى
تلقي الهدف الثاني وإرجــاع سيرجي
روبرتو إلى مركزه وإقحام البرازيلي
باولينيو فــي وســط امللعب لتدعيمه
بـعــد أن سيطر عليه روم ــا .بالتأكيد
سـ ُـيـســأل كثيرًا فــالـفـيــردي عما حصل
في تلك األمسية.
هـ ــو ي ـ ـ ــوم ،ال شـ ـ ــك ،لـ ـلـ ـت ــاري ــخ ع ــاش ــه
ُ
«الـ ــذئـ ــاب» ت ـقــاب ـلــه خـيـبــة م ــا بـعــدهــا
خـيـبــة لـبــرشـلــونــة الـ ــذي ف ـشــل لـلـعــام
الثالث على التوالي فــي تخطي ربع
ّ
متمعنة
النهائي ،وهو مطالب بقراءة
لـ ـه ــذه ال ـه ــزي ـم ــة وإعـ ـ ـ ــادة ح ـســابــاتــه.
ّ
إنـهــا الــ«ريـمــونـتــادا» بـكــل تجلياتها
حققها «ج ـيــالــوروســي» ال ـثــاثــاء .ال
فلنقل ،باألصح ،إنها الـ «رومانتادا»
ك ـم ــا ع ـن ــون ــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـصـحــف
األوروب ـ ـي ـ ــة أمـ ـ ــس .اس ـت ـح ـق ـهــا روم ــا
تمامًا.Grande Roma ...

الفريق اللندني في موسكو
المفاجآت غير متوقعة
سـيـكــون أرس ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي ،أم ــام فــرصــة مـثــالـيــة ال ـيــوم،
ملحاولة انقاذ املوسم والوصول إلى نصف نهائي مسابقة
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» للمرة األولى منذ عام ،2000
وذلــك عندما يحل الخميس ضيفًا على سسكا موسكو
الروسي في إياب ربع النهائي .بالشكل ،تبدو األمور متوترة
بشدة بني البلدين ،في ظل تصعيد «سياسي» واضح بني
موسكو ودول الغرب ،وال سيما إنكلترا.
أما في الرياضة ،فقد خطا فريق املــدرب الفرنسي أرسني
فينغر خطوة كبيرة نحو بلوغ دور األربـعــة للمرة األولــى
منذ وصوله إلى النهائي في مشاركته األخيرة في املسابقة
عام ( 2000انتقل اليها من دوري األبطال) قبل أن يخسر
أمــام غلطة ســراي التركي ،وذلــك لفوزه الكبير ذهابا (- 4
 )1بفضل ثنائية لـكــل مــن الـفــرنـســي ألـكـسـنــدر الكــازيــت
والويلزي أرون رامسي .وعلى غرار أرسنال ،يبدو أتلتيكو
مدريد اإلسباني في وضــع جيد لحسم تأهله الــى نصف
نـهــائــي املـســابـقــة لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ أن ت ــوج بلقبها عــام

المالعب األوروبية
توريس يودع «الروخي بالنكوس»
أعـلــن فـيــرنــانــدو تــوريــس االث ـنــن أث ـنــاء ظ ـهــوره فــي ح ــدث تــرويـجــي في
مدريد ،أن موسمه الجاري مع أتلتيكو مدريد سيكون األخير له مع فريق
العاصمة اإلسبانية ،من دون أن يحدد وجهته املقبلة .ظهور توريس (34
سنة) األول مع أتليتكو كان في  27أيار /مايو  ،2001في ملعب «فيسنتي
كالديرون» أمام ليغانيس .لعب توريس في ست مسابقات مختلفة مع
«األتليتي» (دوري الــدرجــة األول ــى ،الــدرجــة الثانية ،دوري أبطال أوروبــا،
ً
الدوري األوروبي كأس انترتوتو) شارك فيها  134زميال مختلفًا .وقد
دربه ما يصل إلى ثمانية مدربني ،بما في ذلك دييغو سيميوني ،لويس
أراغونيس ،جريجوريو مانزانو ،خافيير أغيري ،بيانكي وبيبي مورسيا.

فلورنتينو بيريز ...يحلم!

لم يخف رئيس ريــال مدريد فلورنتينو بيريز رغبته «بكالسيكو» في

نهائي دوري األبطال الذي أملح في حديثه للصحيفة اإليطالية «ال غازيتا
ديلو سبورت» إلى أنه سيرحب بذلك ،وقال بيريز إن املهم هو الوصول
للمباراة النهائية ،متوقعًا مــواجـهــة بــايــرن ميونخ فــي نصف النهائي.
وأضاف« :يبدو أننا نلعب دائمًا ضدهم .لكن إذا كنا سنلعب مع برشلونة
في املباراة النهائية ،أتذكر أنه في وقت سابق من هذا العام ضربناهم
مرتني في كأس السوبر 1-3 :و  0-2في ملعبنا» .وكان تصريحه طبعًا
قبل خسارة برشلونة أول من أمس .وعند سؤاله عن هدف رونالدو رد
بقوله إنه من األجمل في التاريخ من الالعب األفضل في العالم.

نهاية كابيلو في الصين
أعلن املدرب اإليطالي ،فابيو كابيلو ،اعتزاله بعد شهر من مغادرته للنادي
الصيني جيانغسو سونينج ،بعد ثــاث مباريات فقط من بداية املوسم.
وكــان املــدرب البالغ من العمر  71سنة قد درب في السابق أندية ميالن،
ريال مدريد ،روما ويوفنتوس .كابيلو الذي ّ
تعود على التتويج في األندية
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التي دربها عرف إنجازًا واحد في الصني ،إذ ساعد الفريق على البقاء في
الدوري املمتاز عام  .2016وفي تصريحه إلذاعة «راي» قال إنه غير مهتم
بالوظيفة املفتوحة مع املنتخب اإليطالي ،مضيفًا أن تجربته في منتخب
روسـيــا وإنكلترا لــم تكن ناجحة .وعند ســؤالــه عــن رحيله للصني أجــاب
أنــه كــان يرغب فــي تــدريــب نـ ٍـاد مــرة أخــرى وكــان جيانغسو آخــر مهمة له
في كــرة الـقــدم .فترة تدريبه مليالن كانت األكثر نجاحًا ،حيث قــاد فريق
«الروسونيري» إلى أربعة ألقاب في دوري الدرجة األولى اإليطالي ودوري
أبطال أوروبا عام  .1994كما حصد لقب الدوري في إسبانيا وإيطاليا في
مدريد وروم ــا ،إضافة إلــى لقبني مع يوفنتوس تم إلغاؤها بعد فضيحة
التحكيم «كالشيوبولي».

بوتين وسوتشي الحبيبة

تعتزم روسيا تخصيص  16,6مليار روبــل ( 215مليون يــورو) للحفاظ
على مالعب كــرة الـقــدم املخصصة ملونديال  2018الــذي تستضيفه في
حــزيــران /يونيو وتـمــوز /يوليو املقبلني ،وفقًا القـتــراح حكومي أعلن عنه

الثالثاء .وتسعى موسكو إلى تجنب تحول املالعب الـ 12التي تم بناؤها أو
تجديدها ،إلى كتل اسمنتية من دون حياة ،في ظل املتطلبات املالية الهائلة
التي تحتاج اليها لتشغيلها وصيانتها .وأشارت الحكومة الروسية الى أنه
«بسبب التكلفة العالية للمنشآت والدخل املنخفض املتوقع بعد نهائيات
كأس العالم ،فمن املستحيل أن يكون أي ملعب مجديًا من الناحية التجارية،
خالل األعــوام الثالثة إلى الخمسة املقبلة» .ويهدف املشروع الحكومي إلى
تقديم الدعم املالي لبعض املالعب حتى عــام  .2023وسيخصص معظم
املبلغ املرصود ( 154مليون يــورو) للصيانة .وسيتم إنفاق بقية املوازنة
على مالعب التدريب ومراكز التدريب .وسيكون ملعب سوتشي ،القريب
من البحر األسود ،هدفًا رئيسيًا للمشروع الحكومي ،ألن الرئيس الروسي
فالديمير بوتني يعتزم جعل منتجعه املفضل ،وهي املدينة التي استضافت
دورة األلعاب األوملبية الشتوية لعام  ،2014عاصمة رياضية وثقافية .وتريد
الحكومة إضافة  4آالف مقعد إلى مدرجات ملعب «فيشت» األوملبي الذي
يتسع حاليًا لـ 40ألف شخص ،وذلك بهدف استضافة أكثر من  20فعالية
ثقافية كبرى سنويًا.

 2012وذلك عندما يحل ضيفًا على سبورتينغ البرتغالي
متقدمًا بنتجية الذهاب ،التي كانت ( .)0 - 2وفي املواجهتني
األخ ــري ــن ،ي ـب ــدو ب ــاب ال ـت ــأه ــل م ـف ـتــوحــا ع ـلــى مـصــراعـيــه
م ــع أف ـض ـل ـيــة لــاي ـبــزيــغ األمل ــان ــي الـ ــذي ي ـخ ــوض مـغــامــرتــه
الـقــاريــة األول ــى ،والتسيو اإليـطــالــي اللذين ف ــازا ذهــابــا بني
جماهيرهما على مرسيليا الفرنسي -1صفر وريــد بول
سالسبورغ النمسوي  2-4تواليًا .وفيما تسير األمور على
نحو جيد بالنسبة للفريق اإليطالي ،يأمل النادي الفرنسي
ٍ
اإلفــادة من املعنويات املـهــزوزة لضيفه األملــانــي ،القادم من
خـســارة قاسية أم ــام بــايــر لـيـفــركــوزن ( )4-1فــي ال ــدوري
املحلي ،ملحاولة تعويض خسارة الذهاب والتأهل إلى نصف
النهائي للمرة األولى منذ موسم  2004-2003حني واصل
طريقه حتى املباراة النهائية قبل أن يخسر أمــام فالنسيا
اإلسباني .وأكد مصدر في مرسيليا لوكالة فرانس برس
أن توفان «تمرن في شكل طبيعي ،إنه جاهز  100في املئة
وبإمكانه اللعب الخميس».
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كأس العالم

ليس هناك منتخب
يقوده العب واحد
المجد .كرة
لتحقيق
ّ
األيام
قدم هذه ُ
َّ
هي التي تدرّس
ات
في األكاديمي
ّ
والمدارس الكروية

العجاف انقضت .عادت مصر إلى مكا ِنها
السنوات ِ
ّ
ّ
ُ
الطبيعي بين كبار منتخبات القارة األفريقية لكرة ّالقدم.
ّ
يعول الشعب المصري على جيل العبيه الحالي للذهاب
بعيدًا في ّ
المقبلة ّ
نهائيات كأس العالم ُ
المقررة في روسيا
َّ
وتحقيق آمال شعب ّ
تعرض للكثير من النكسات على
مدى السنوات .جيل الالعبين المصريين الحالي يبعث على
األمل ،وفي مقدمتهم« ،أبو صالح» .لكن أين البقية؟

العبون ّ
جيدون
ّ
يضمهم المنتخب
المصري جميعهم
ّ
يقدمون مستويات
ّ
مع
زة
ممي
ّ
أنديتهم وبال شك
فهم قادرون على
إيصال مصر بعيدًا

مصر ونجم نجومها

محمد صالح
«واكل الجو»
حسين ّ
سمور
َ ُ
ـاد املنتخب املصري
فــي عــام  2017ع ـ
ّ
ّ
األول لكرة الـقــدم إلــى نهائيات َكأس
ّ
ـاث
ـاب ل ــث ـ َ ِ
األم ـ ــم ُاألف َــري ـق ــي ــة ب ـ َعــد َ غ ـي ـ ٍ
ـراع ــن ــة»
دورات مــت ـتــال ـيــة ،ون ــج ــح «ف ـ ِ
ٍ
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ــالـ ــوصـ ــول إل ـ ـ ــى ن ـه ــائ ــي
ّ
القارية التي خسروها أمام
البطولة
ّ
الكاميرون ،ونجحوا أيضًا بالتأهل
ّ
كأس العالم بعد غياب
إلى نهائيات ُ ِ
ّ
الذهبي
 28عامًا .إنجازات جيل مصر
َ
ُ
يمكن أن تستكمل في روسيا الصيف
ُ
املـ ـقـ ـب ــل ،ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن مـجـمــوعــة
ّ
املـ ـص ــري ــن ف ــي الـ ـ ـ ــدور األول لـيـســت
َ ّ ًّ
ّ
ضم كــا من
نظريًا ،فهي ت
بالصعبة
ُ
روسيا البلد املضيف ،واألوروغــواي،
ّ
إضــافــة إلــى السعودية ،وبالتالي إن
إم ـكــانـ ّـيــة ال ـع ـبــور إل ــى ال ـ ــدور الـثــانــي

م ـتــاحــة ألبـ ـن ــاء املـ ـ ــدرب األرجـنـتـيـنــي
هيكتور كوبر.
ُ
املصرية ُ
َّ
َ
درك تمامًا
ي
رة
عرف الك
ِ
ّمن ي ِ
أن هـ ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن األخ ـ ـ ـ ِـذ والـ ــرد
و«الـقـيــل وال ـقــال» ،مــن دون أن ننسى

ّ
مروا من هنا

التراشق الكالمي على وسائل اإلعالم
بــن العبني ومــدربــن ورؤس ــاء أندية
ّ
على حـ ٍّـد س ــواء .ولـكــن األخـطــر اليوم
ّ
ع ـل ــى م ـس ـ ّت ــوى ال ـ ـكـ ــرة املـ ـص ــري ــة هــو
كـيـفـ ّـيــة الــن ـظــرة إل ــى املـنـتـخــب ّ
األول،
ّ
منتخب
حيث يجري التعاطي على أن ّ
مصر هو محمد صالح فقط ،وأنه إذا
كان صالح حاضرًا ،فاملنتخب يكون
فــي أفضل حــاالتــه .إذا أردن ـ ّـا القياس
ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـح ــال ــة ،نـ ــرى أنـ ـ ــه ُيـنـ ّظــر
إل ــى املـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي عـلــى أنــه
ليونيل ميسي ،وللبرازيل على أنها
نيمار ،ولكن الحقيقة غير ذلك ،فكرة
القدم ّ
تغيرت في السنوات العشرين
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،ولـ ـ ـي ـ ــس هـ ـ ـن ـ ــاك م ـن ـت ـخــب
ي ـق ــوده الع ــب واحـ ــد لـتـحـقـيــق امل ـجــد.
كــرة قــدم هــذه ّ
األي ــام هــي التي ُتـ َّ
ـدرس
ّ
فــي األكــاديـمـ ّـيــات وامل ــدارس الـكــرويــة،
وأملانيا أفضل مثال على ذلــك ،كذلك
ّ
إن ع ـب ـق ــري ــة مـ ـ ــارادونـ ـ ــا الـ ـت ــي قـ ــادت
األرجنتني إلى كأس العالم عام ،1986
وم ــوه ـب ــة زي ـ ـ ــدان م ــع ف ــرن ـس ــا ،1998
و«ظــواهــريــة» رونــالــدو البرازيلي في

سيجد محمد صالح نفسه محاطًا برفاقه
من الدوري اإلنكليزي ،النني من آرسنال،
حجازي من ويست بروم ،صبحي من
ستوك وغيرهم من النجوم المصريين
المنتشرين في الدوريات األوروبية األخرى
كعمرو وردة في اليونان ومحمود
ّ
تريزيغيه العب قاسم باشا التركي .يعول
عليهم نجم مصر صالح لمساندته في
مونديال روسيا المقبل .معظمهم يأتي
من القاهرة ومن نادي األهلي ،وطبعًا
من بقية النوادي المصرية العريقة.
التجربة االحترافية لالعب المصري تطورت
نحو جعل المنتخب قويًا ،ما
أخيرًا ،على ٍ
يبعث على األمل

العب نادي
قاسم باشا التركي
«تريزيغيه» ساهم
بثالثة عشر هدفًا ً
مع فريقه مسجال
 10وصانعًا
 3أهداف

م ــون ــدي ــال  ،2002ل ــم ت ـع ــد م ــوج ــودة
اليوم باملعنى الحقيقي للكلمة ،ولم
َ
ت ـ ُـع ــد املـنـتـخـبــات تـعـتـمــد ع ـلــى العــب
واحد لتحقيق البطوالت .والذي لديه
ً
شك ،يمكنه أن يقرأ قليال عن إنجازات
ليونيل ميسي مع املنتخب الوطني.
ّ
يتبي
بالعودة إلى املنتخب املصري،
ّ
ّأن ه ـن ــاك أسـ ـم ـ ً
ـاء م ـت ـمـ ّـيــزة وتـتـمــتــع
ـال ،وإن كـ ــان أقــل
ب ـم ـس ـتــوى ف ـن ـ ٍّـي عـ ـ ـ ٍ
م ــن م ـس ـت ــوى ال ـن ـج ــم م ـح ـمــد ص ــاح
الع ـ ـ ــب نـ ـ ـ ــادي لـ ـيـ ـف ــرب ــول ومـ ـتـ ـص ـ ّـدر
تــرت ـيــب ه ــداف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي

ّ
املـمـتــاز .ولكنها أسـمــاء مظلومة في
ّ
اإلع ــام ال ــذي َيضعها دائـمــا فــي ظل
ص ـ ــاح .مـجـتـمـعــاتـنــا ،ف ــي ال ـن ـهــايــة،
ّ
تحب وجــود «كبير»
تحب «القائد».
وآخ ــري ــن ف ــي الـ ـظ ــال .ه ــذه فــرضـيــة.
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن ،هـ ـ ـن ـ ــاك  17العـ ـ ـب ـ ــا مـ ـص ـ ّ
ـري ــا
ّ
ُمحترفًا في أهم الدوريات األوروبية
ّ
واآلسيوية ال ضرر من استعراضهم.
فـ ــي مـ ـق ــدم ــة ه ـ ـ ـ ــؤالء ،نـ ـج ــم أرس ـ ـنـ ــال
اإلنـكـلـيــزي محمد الـنـنــي ال ــذي يقدم
ً
أداء ج ـي ـدًا م ــع «الـ ـغ ــان ــرز» ،وه ــو ما
دفع إدارته إلى تحسني شروط عقده

ً
أخ ـي ـرًا خــوفــا مــن خ ـســارتــه .وإضــافــة
إلـ ــى ال ـن ـن ــي ،هـ ـن ــاك ال ـن ـج ــم رم ـض ــان
صبحي املـحـتــرف فــي سـتــوك سيتي
اإلن ـك ـل ـيــزي ،وامل ــداف ــع الـصـلــب أحـمــد
حجازي املحترف في البريمييرليغ
أيضًا مــع ويست بروميتش ألبيون
مع زميله علي جبر .وفــي بريطانيا
أيـ ـ ـض ـ ــا ي ـ ـح ـ ـتـ ــرف سـ ـ ـ ــام م ـ ــرس ـ ــي مــع
ن ـ ــادي وي ـ ـغـ ــان ،ك ــذل ــك ي ـل ـعــب أح ـمــد
حسن «كــوكــا» فــي مــركــز املهاجم مع
س ـبــورتــن ب ــراغ ــا ال ـبــرت ـغــالــي ،وعـمــر
جــابــر مــع لــوس أنجليس األمـيــركــي.

ّ
املميزين فــي منتخب
ومــن الالعبني
ال ـ ـفـ ــراع ـ ـنـ ــة م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـ ـ ــرازق
«شيكاباال» املحترف مع نادي الرائد
السعودي ،ومحمد عبد الشافي الذي
يلعب للفتح الـسـعــودي ،إضــافــة إلى
كل من محمود «كهربا» املحترف في
االتـحــاد الـسـعــودي ،ومحمود حسن
«تريزيغيه» الذي يلعب لنادي قاسم
ّ
باشا في الدوري التركي ،واملتألق مع
أتروميتوس اليوناني الشاب عمرو
وردة.
الع ـب ــون ج ـ ّـي ــدون يـضـ ّـمـهــم املنتخب

امل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــري ،ج ـ ـم ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــم ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدمـ ـ ــون
مستويات ّ
مميزة مع أنديتهم ،وبال
شـ ّـك فهم ق ــادرون على إيـصــال مصر
بـعـيـدًا فــي ك ــأس الـعــالــم وبـعــدهــا في
ّ
األفريقية .فالعب نادي
بطولة األمــم
ق ــاس ــم ب ــاش ــا ال ـت ــرك ــي «تــريــزي ـغ ـيــه»
ساهم بثالثة عشر هدفًا مــع فريقه،
ً
مـ ـسـ ـج ــا  ،10وص ــانـ ـع ــا  3أهـ ـ ـ ــداف،
ّ
ّ
وسجل املتألق عمرو وردة  7أهداف
فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري الـ ـي ــون ــان ــي ،وصـ ـن ــع 5
فـ ــي  18مـ ـ ـب ـ ــاراة ل ـع ـب ـه ــا مـ ــع فــري ـقــه
ف ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري .ك ــذل ــك يـ ـف ــرض ال ـن ـجــم

أح ـم ــد حـ ـج ــازي ن ـف ـســه رق ـم ــا صعبًا
ف ـ ــي نـ ـ ـ ــادي وس ـ ـ ــت بـ ــروم ـ ـيـ ــش ،رغ ــم
النتائج املتعثرة لناديه في الــدوري
ّ
اإلنجليزي املمتاز .وبالنظر إلــى كل
هذه األرقام واألسماء الكبيرة ،يظهر
ّ
ّ
منصب
جليًا أن االهـتـمــام اإلعــامــي
ع ـل ــى ن ـج ــم ل ـي ـف ــرب ــول ص ـ ـ ــاح ،وه ــو
ليس خاطئًا ،فصالح بعيد ـ نسبيًا
ّ
ـ عن بقية املجموعة ،لكن املشكلة في
تغييب بــاقــي الــاعـبــن ،وهــو مــا من
ّ
ش ــأن ــه رب ـمــا أن يـنـعـكــس سـلـبــا على
ّ
املـنـتـخــب والع ـب ـيــه ع ـلــى ح ــد س ــواء.

ف ـف ــي ح ـ ــال تـ ـع ـ ُّـرض ص ـ ــاح إلص ــاب ــة
عمر الدوري،
خالل الفترة الباقية ّمن ّ
ُ
الودية ،فإنها ست َع ّد
أو في املباريات
نـكـســة ّ ك ـب ـيــرة مل ـص ــر ،ورب ـم ــا ت ـصـ َّـور
عـلــى أن ـهــا نـهــايــة حـلــم ال ـفــراع ـنــة في
املــونــديــال ،وف ــي ه ــذه الـحــالــة نتذكر
مــا حصل مــع الـبــرازيــل فــي مونديال
عام  2014عندما أصيب نيمار وكيف
ت ــأث ــر زم ـ ــاؤه ف ــي املـنـتـخــب مـعـنــويــا
وح ـت ــى ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،ق ـب ــل أن ت ـخــرج
الـ ـب ــرازي ــل م ــن الـ ـب ــاب ال ـض ـ ّـي ــق أم ــام
أملانيا .ومــن ناحية أخ ــرى ،يمكن أن
ّ
يتأثر العبو املنتخب املصري سلبًا
باالهتمام بصالح وتجاهل دورهــم
مع املنتخب ،وبالتالي ينعكس ذلك
سلبًا على أدائهم على أرضية امللعب.
تأثير هذا الواقع باملنتخب املصري
رب ـم ــا أظ ـه ــره ع ـجــز ب ـعــض الــاعـبــن
عــن التسجيل فــي امل ـبــاريــات الـ ّ
ـوديــة
الـ ـت ــي ل ـع ـب ـت ـهــا مـ ـص ــر ،ضـ ــد كـ ــل مــن
الـيــونــان والبرتغال تحضيرًا لكأس
الـ ـع ــال ــم ،ح ـي ــث ف ـش ــل الع ـ ــب الـ ـن ــادي
األهلي مروان محسن ،واملحترف في
صفوف سبورتينغ براغا البرتغالي
ّ
أحـمــد حـســن «ك ــو ّك ــا» ،فــي ه ــز شباك
ال ـخ ـص ــوم ،رغـ ــم أنـ ـه ــم م ــع أنــديـتـهــم
يقدمون املطلوب ،فيما نجح محمد
صالح بالتسجيل أمام البرتغال.
ّ
ّ
وف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ي ـ ـبـ ــدو أن
على
ت ـح ـض ـيــرات املـنـتـخــب امل ـص ــري ّ
مستوى الــاعـبــن قــد ُحـ ِـسـمــت ،وأنــه
ج ـ ـ ــرى االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن وض ـ ـ ــع ق ــائ ـم ــة
الالعبني الذين سيخوضون نهائيات
ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم فـ ــي روس ـ ـيـ ــا ال ـص ـيــف
امل ـق ـب ــل .وق ـ ــال م ـســاعــد امل ــدي ــر الـفـنــي
أســامــة نبيه إن ــه بنسبة  %90جــرى
االن ـت ـهــاء م ــن وض ــع قــائـمــة الــاعـبــن
الـ ــذيـ ــن سـ ـيـ ـش ــارك ــون فـ ــي م ــون ــدي ــال
روسـيــا .وقــال إن القائمة ستضم 35
الع ـب ــا ف ــي امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى ،ع ـلــى أن
َ
ستبعد العـبــون فــي املــراحــل املقبلة
ُي
خ ــال ف ـت ــرة ال ـت ـح ـض ـيــرات ،لتستقر
الالئحة على  28العبًا.
آمال كبيرة ّ
يعولها الشعب املصري،
ومــن خلفه كل الـعــرب ،على املشاركة
املـ ـ ـص ـ ـ ّ
ـري ـ ــة ف ـ ــي م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال روس ـ ـيـ ــا،
ّ
ّ
خـ ّ
ـاص ــة ف ــي ظ ــل الـجـيــل امل ـمــيــز لـكــرة
ّ
ّ
القدم املصرية ،لعله يعطي الصورة
ال ـج ـم ـي ـلــة ل ـل ـك ــرة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وي ـع ـيــد
تـ ـج ــرب ــة املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري فــي
م ــون ــدي ــال الـ ـب ــرازي ــل ،ول ـ ـ َـم ال؟ تبقى
اإلشــارة إلى أن التعويل على صالح
لـيــس خــاطـئــا ،ول ـكــن ،يـجــب أن تكون
املجموعة جاهزة بدورها.

بوفون المصري!

كما فــي حــالــة ص ــاح ،تـتـكـ ّـرر املسألة
ف ــي م ــرك ــز ح ــراس ــة امل ــرم ــى امل ـصــري
(مـ ـ ــع الـ ـ ـف ـ ــارق بـ ــن ت ـج ــرب ـت ــي ص ــاح
وال ـح ـضــري) ،إذ ينظر الـبـعــض الـيــوم
إل ـ ــى ّأن الـ ـح ــل األم ـ ـثـ ــل هـ ــو الـ ـح ــارس
املخضرم عصام الحضري ،من دون
إع ـطــاء ف ــرص ل ـل ـحـ ّـراس ال ـبــاقــن ،على
ّ
قاعدة أنه يمتلك الخبرة الكبيرة ،فيما
يــذهــب آخ ــرون إلــى املطالبة بـضــرورة
االسـتـفــادة مــن حــارس الـنــادي األهلي
محمد الشناوي الــذي لعب في املباراة
الـ ّ
ـوديــة أم ــام الـبــرتـغــال ،وح ــارس نــادي
اإلسـمــاعـيـلــي مـحـمــد ع ــواد ال ــذي لعب
ب ـ ــدوره أمـ ــام ال ـي ــون ــان ،ع ـلــى أن يـكــون
الحضري داعـمــا لهما ،ومـســاعـدًا في
تقديم خبرته الكبيرة ّ
لحراس املنتخب.
■■■

رقم قياسي ّ
قاري
وص ــل املـنـتـخــب امل ـصــري ث ــاث مــرات
فــي تاريخه إلــى نهائيات كــأس العالم
ك ــان أول ـه ــا ف ــي ع ــام  1934بــإيـطــالـيــا،
ومشاركته الثانية كــانــت فــي إيطاليا
أيـضــا ع ــام  ،1990وف ــي املــرتــن خــرج
من الــدور األول .وهذه هي املرة الثالثة
التي يتأهل فيها إلى املونديال العاملي
روسـ ـي ــا ،وي ـم ـت ـلــك فــرصــة
املـ ـق ــام ف ــي ّ
حقيقية لتخطي الــدور األول .ويحمل
املنتخب املـصــري الــرقــم القياسي في
ّ
األفريقية
عدد املشاركات ببطولة األمم
من خالل  23مشاركة ،حقق خالل 7
ألقاب ّ
قارية ،وهو أعلى رقم في ّ
القارة
السمراء.

أحمد حجازي
المزاج اإلنكليزي

محمد النني
«مدفعجي» قديم

رمضان صبحي
من القاهرة إلى ستوك

محمود حسن
«تريزيغيه» يصنع اللعب

عمرو وردة
«اسكندراني» في اليونان

ولد أحمد حجازي في  25كانون الثاني  1991في منطقة اإلسماعيلية،
يشغل مركز قلب الدفاع مع منتخب بالده ومع الفرق األوربية التي
لعب لها .بدأ مسيرته كمحترف في  24تشرين الثاني عام 2009
عندما شارك في أول لقاء له مع نادي اإلسماعيلي املصري .عام 2011
أعلن اإلسماعيلي أنه قد ّ
توصل إلى اتفاق مع نادي فيورنتينا النتقال
النجم املصري الشاب إلى النادي اإليطالي مقابل  1.5مليون يورو.
ثالث سنوات قضاها مع فيورنتينا ليعود من جديد إلى بلده األم من
بوابة األهلي .عام  2017أعير حجازي من قبل نادي األهلي إلى ويست
برومتش اإلنكليزي الذي ينشط فيه حاليًا.

ولد محمد النني في  11تموز  1992في مدينة «املحلة الكبرى» .بدأ
مسيرته الكروية في سن مبكرة (خمس سنوات) ضمن صفوف
ناشئي النادي األكبر في مصر ،األهلي .في السادسة عشرة انتقل
إلى شباب املقاولون العرب قبل أن يصعد إلى الفريق األول بعد مرور
موسمني فقط .تألق النني في صفوف املقاولون والفئات السنية ملصر،
عال من شأن نجم خط الوسط ،فاستقطبه نادي بازل السويسري عام
 2013ليلعب إلى جانب مواطنه نجم ليفربول الحالي محمد صالح.
عام  2016انتقل إلى نادي «املدفعجية» أرسنال اإلنكليزي وما زال
ينشط في صفوفهم حتى اليوم.

في القاهرة عام  ،1997في شهر كانون الثاني ،ولد رمضان صبحي
العب ستوك سيتي اإلنكليزي الحالي وأحد نجوم املنتخب املصري.
بدأت مسيرة رمضان الكروية في نفس فريق زميله في املنتخب
(النني) ،صفوف فريق الناشئني للنادي األهلي املصري قبل أن يتم
تصعيده للفريق األول ويحجز مقعدًا أساسيًا ضمن تشكيلة «كبير
مصر» في عمر السابعة عشر فقط .في تموز عام  2016انتقل النجم
املصري الشاب إلى «دوري األضواء» من ّبوابة ستوك سيتي بصفقة
وصلت إلى  6ماليني يورو .انضم إلى املنتخب املصري األول عام
ّ 2015
وسجل للـ«فراعنة» هدفني خالل  16مشاركة.

ولد محمود حسن ،املعروف بـ«تريزيغيه» ،في مدينة كفر الشيخ
املصرية عام  .1994بدأ مسيرته هو اآلخر مع نادي األهلي املصري،
ثم انتقل إلى بلجيكا عام  2015وتحديدًا إلى فريق أندرلخت .فترة
«تريزيغيه» مع الفريق البلجيكي لم تكن ّ
جيدة من ناحية دقائق
اللعب ،فأعير إلى نادي موسكرون البلجيكي ليحظى بمباريات أكثر.
وبالفعل سجل  6أهداف باإلضافة إلى صناعته لخمسة أهداف.
يشغل مركز خط الوسط املتقدم مع املنتخب املصري ويعد من أحد
الدعائم األساسية للمنتخب .انتقل في تموز  2017إلى نادي قاسم
باشا التركي.

عمرو وردة من مواليد  17أيلول عام  1993في اإلسكندرية .يشغل
مركز خط الوسط املهاجم إلى جانب زميله «تريزيغيه» ،وهو ابن العب
كرة السلة املصري السابق مدحت وردة ،العب القرن في أفريقيا لكرة
السلة .بدأ مسيرته في نادي سبورتينغ اإلسكندري ،ولفت أنظار
نادي األهلي حيث انتقل إليه في عمر الـ 17سنة .في  2015قرر النادي
األهلي بيع وردة إلى نادي بانيتوليكوس اليوناني لتنطلق مسيرته
االحترافية من بوابة اليونان .في  2017انتقل وردة إلى أحد أبرز األندية
اليونانية وهو نادي باوك .وفي  23نيسان من العام ذاته ّ
سجل عمرو
أول أهدافه مع باوك ليفوز الفريق بنتيجة (.)1-3
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العالم

العالم

ّ ُ
ِّ
«غرد» مع السلطة وإل ...تفصل

اليمن

فلسطين

ّ
ُ
مطر الرياض مجددًا
الطائرات المسيرة تدخل الميدان ...و«الباليستي» ي ِ

ّ
«أنصار الله» تدشن مرحلة «أكثر قوة» من «المفاجآت»

منذ الصباح حتى ساعات المساء،
وقعت السعودية تحت ُرهاب ً الهجمات
اليمنية ،التي اتخذت أمس شكال نوعيًا
ّ
المسيرة
جديدًا مع دخول الطائرات
ميدان المعركة ،باستهداف مطار أبها
و«أرامكو جيزان» .استهداف لم تكد
الرياض تصحو من وقعه حتى باغتتها
هجمة باليستية واسعة جديدة ،أكدت
مرة أخرى أن تهديدات سلطات صنعاء
ليست من فراغ ،وأن المقبل من األيام
سيحمل «مفاجآت» يمكن أن ّ
«تغير
مجرى الحرب» ،وفق ما ّ
توعدت به
قوات الجيش واللجان
«قـ ـ ـ ـ ـ ــادمـ ـ ـ ـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع
بمنظوماتنا الصاروخية املتطورة
واملـتـنــوعــة الـتــي تخترق كــل وسائل
ا ُل ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة ...قـ ـ ــادمـ ـ ــون ب ـط ــائ ــرات ـن ــا
امل َّ
سيرة ذات املدى البعيد والفاعلية
الجيدة والقدرة العسكرية املمتازة».
ذلك ما ّ
توعد به قائد حركة «أنصار
الله» ،السيد عبد امللك الحوثي ،في
الـ ــذكـ ــرى ال ـث ــال ـث ــة الن ـ ـ ــدالع الـ ـع ــدوان

نفت مصادر «أنصار الله» الحديث
عن «تحرير مدينة ميدي»
على الـيـمــن .وعـيـ ٌـد ســرعــان مــا وجد
سبيله إلى التنفيذ منذ اليوم األول
للعام الرابع مع الهجمة الباليستية
الواسعة التي استهدفت السعودية
لـيــل الـ ــ 26مــن آذار /م ــارس املــاضــي،
إال أنه بلغ أمس مستوى أكثر تقدمًا
بفعل دخول الطائرات املسيرة للمرة
ُاألولى إلى ميدان املواجهة ،في وقت
أط ـل ـق ــت ف ـي ــه ال ـه ـج ـمــة الـبــالـيـسـتـيــة
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الثانية من نوعها (لناحية حجمها)
السعودية
فــي أقــل مــن شـهــر ،لتبدو ً
ـ ـ وإن ل ـســاعــات ـ ـ «م ـسـتـبــاحــة» أم ــام
النيران اليمنية.
ّ
امل ـفــارقــة أن ه ــذا املـشـهــد تـجــلــى بعد
ســاعــات فـقــط مــن ّادعـ ــاء ول ــي العهد
ال ـس ـع ــودي ،مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،في
م ـ ـعـ ــرض دف ـ ــاع ـ ــه ع ـ ــن «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
الـ ــذي ت ـق ــوده بـ ــاده م ــن ب ــاري ــس ،أن
«ق ـ ــوات ال ـشــرع ـيــة تـبـعــد م ــا ي ـقــل عن
 20كليومترًا من صنعاء ،وتستطيع
أن تجتاحها بريًا غ ـدًا ،ولكن نعرف
أنــه سيكون هـنــاك ضحايا مدنيون
ك ـث ـيــرون» .ق ــال اب ــن سـلـمــان ذل ــك من
ُ
بلغه أ ّحــد على األرج ــح أن
دون أن ي ِ
اليمنيني كانوا ملــا ينتهوا من مللمة
ّ
أش ـ ـ ــاء ال ـض ـح ــاي ــا الـ ــذيـ ــن خــلـفـتـهــم
أحدث مجازر «التحالف» في صعدة
وت ـعــز .لـكــن مــا تـنــاهــى إل ــى مسمعه
حتمًا هو نبأ «املحرقة» التي تعرض
لـهــا ال ـج ـنــود ال ـس ــودان ـي ــون ،ومعهم
جـ ـن ــود الـ ـ ـق ـ ــوات املـ ــوال ـ ـيـ ــة ل ـلــرئ ـيــس
املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ،عـبــد رب ــه منصور
هـ ـ ـ ـ ـ ــادي ،فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة مـ ـ ـي ـ ــدي ع ـلــى
الساحل اليمني .نبأ تأتي هجمات
ّ
األرب ـعــاء لتعزز وقـعــه على الــريــاض
وأبـ ــو ظ ـبــي ،بــاع ـثــة بــرســالــة ردع ـيــة
أكثر قوة إلى قيادة «التحالف» التي
ال تـفـتــأ ت ـح ــاول تـحـقـيــق اخ ـتــراقــات
على جبهتي صعدة وميدي ،بعدما
تـضــاءل أملها بتحقق شــيء مماثل
على جبهة صنعاء ،خالفًا ملا زعمه
ّ
األمير «املدلل».
ي ــوم أم ــس ،وف ــي عـمـلـيــة ه ــي األول ــى
مــن نوعها منذ إزاح ــة الستار عــن 4
طــائــرات بــدون طيار محلية الصنع
في الـ 26من شباط /فبراير من العام
امل ــاض ــي ،أع ـلــن س ــاح ال ـجــو املـسـ ّـيــر
تـنـفـيــذ غ ـ ــارات ب ـطــائــرة «ق ــاص ــف »1
على مـطــار أبـهــا الــدولــي فــي منطقة
عـسـيــر وش ــرك ــة «أرام ـ ـكـ ــو» الـنـفـطـيــة
في منطقة جيزان ،بحسب ما نقلت
وكــالــة «س ـبــأ» الــرسـمـيــة عــن مصدر
ع ـ ـس ـ ـكـ ــري .وأك ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـص ـ ــدر «ت ـع ـط ــل

من داخل إحدى العيادات المتنقلة في مخيم للنازحين في محافظة حجة (أ ف ب)

الـ ــرحـ ــات ال ـج ــوي ــة ف ــي املـ ـط ــار بـعــد
الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــات» ،وهـ ـ ــو م ـ ــا اعـ ـ ـت ـ ــرف بــه
امل ـت ـحــدث بــاســم «ال ـت ـحــالــف» ،تــركــي
املالكي ،الــذي قــال إنــه «تــم فــي حينه
إغالق حركة املالحة الجوية ...ومن ثم
عادت الحركة الجوية من وإلى املطار
لطبيعتها» ،فــي وق ــت انـتـشــرت فيه
صور ألمير منطقة عسير ،فيصل بن
خالد ،وهــو يتفقد املطار قبل إعــادة
تشغيله .وفــي محاولة لتبرير فشل
أجـهــزة الـ ــرادار الـسـعــوديــة فــي رصد
ال ـطــائــرة ال ـتــي قـطـعــت مـســافــة تــزيــد
عـلــى  150كيلومترًا مــن صـعــدة إلــى
أبـهــا ،نقلت وســائــل إع ــام سعودية
عن مصادر ميدانية أن «امليليشيات
الحوثية استغلت األج ــواء الغائمة
وحــالــة الـطـقــس لتسيير طــائــرتـهــا»
ّ
ال ـتــي حــل ـقــت ع ـلــى ارتـ ـف ــاع ي ـق ــارب 4
كيلومترات.
وفـ ــي ح ــن ّادعـ ـ ــى امل ــال ـك ــي أن طــائــرة
«ق ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــف  »1ذات «خـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــص
وم ــواص ـف ــات إي ــران ـي ــة» ،أك ــد مـســاعــد
املتحدث باسم قوات الجيش واللجان

الشعبية ،العقيد عــزيــز راش ــد ،أن ما
قامت به الطائرة أمس «يكشف وهم
الــدفــاعــات الـجــويــة األمـيــركـيــة» ،التي
دائمًا ما تحاول السعودية التغطية
على فشلها باستدعاء الدور اإليراني
ّ
وتوعد
في عمليات الجيش واللجان.
راشد الرياض بـ«ضربات مؤملة خالل
ال ـف ـتــرة امل ـق ـب ـلــة ،تـنـفـيـذًا لـتــوجـيـهــات
ال ـس ـي ــد الـ ـح ــوث ــي ،ورئـ ـي ــس املـجـلــس
ال ـس ـيــاســي األع ـل ــى ص ــال ــح ال ـص ـمــاد،
الـ ـ ـ ــذي هـ ـ ـ ـ ّـدد الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـض ــرب ــات
ص ــاروخ ـي ــة ي ــوم ـي ــة» .ت ـه ــدي ـ ٌـد أعـقـبــه
بساعات استهداف معسكر مستحدث
لـلـقــوات الـسـعــوديــة وال ـســودان ـيــة في
مـنـطـقــة عـسـيــر بـ ـص ــاروخ بــالـيـسـتــي
ّ
من نوع «قاهر « ،»M 2خلف خسائر
ك ـب ـيــرة ف ــي ص ـف ــوف الـ ـع ــدو وع ـت ــاده
العسكري» بحسب ما أفادت به وكالة
«سبأ» ،توازيًا مع اإلعــان عن إطالق
ص ــاروخ باليتسي مــن نــوع «ب ــدر »1
عـلــى معسكر اإلمـ ــداد والـتـمــويــن في
أحد املسارحة جنوبي جيزان.
هذه الضربات الباليستية املتتالية

بـ ـلـ ـغ ــت ،أمـ ـ ـ ــس ،م ـ ـس ـ ـتـ ـ ً
ـوى ق ـي ــاس ـي ــا
ج ــدي ـدًا ،ب ـعــدمــا بــاغ ـ ُتــت الـسـعــوديــة
ب ـس ـب ـع ــة ص ـ ــواري ـ ــخ أطـ ـلـ ـق ــت دف ـع ــة
واحـ ـ ــدة ع ـلــى أراضـ ـ ــي امل ـم ـل ـكــة ،لـيــل
الـ 26من آذار املاضي .وأعلنت القوة
الـصــاروخـيــة فــي الجيش والـلـجــان،
م ـس ــاء األرب ـ ـعـ ــاء ،اس ـت ـه ــداف وزارة
ال ــدف ــاع ال ـس ـعــوديــة وم ــواق ــع أخ ــرى
ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ــري ــاض ب ـصــواريــخ
مــن طــراز «بــركــان  ،»H 2كما أعلنت
إط ــاق دفـعــة مــن صــواريــخ «ب ــدر »1
املحلية الصنع على منشأة تابعة
لـ ـ ـ ـ «أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو» ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ن ـ ـجـ ــران،
وع ـلــى أهـ ــداف إضــاف ـيــة فــي الـقـطــاع
ن ـف ـس ــه .وأفـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر «أنـ ـص ــار
الـ ـل ــه» ب ــأن ــه ت ـ ــم ،ك ــذل ــك ،ف ــي ال ــوق ــت
نـفـســه ،اسـتـهــداف مــديـنــة املـلــك عبد
الله االقتصادية وأهــداف أخرى في
منطقة جـيــزان بدفعة مــن صواريخ
«بدر  »1أيضًا .ووفقًا لتلك املصادر،
ف ـقــد أص ــاب ــت ال ـص ــواري ــخ أهــداف ـهــا،
فيما ذكــرت وســائــل إعــام سعودية
أنه تم اعتراض  3صواريخ في أجواء

امل ـم ـل ـك ــة .وتـ ـح ــدث ــت وك ـ ـ ــاالت أن ـب ــاء
عــاملـيــة ،بــدورهــا ،عــن سـمــاع دوي 3
ان ـف ـجــارات فــي الــريــاض ،ومـشــاهــدة
س ـ ـحـ ــب دخـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ــي سـ ـ ـم ـ ــاء وسـ ــط
العاصمة .وعلى إثر تلك العمليات
املـ ـت ــزامـ ـن ــة ،تـ ـ ّ
ـوعـ ــد الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم
ال ـج ـي ــش والـ ـلـ ـج ــان ،ال ـع ـم ـيــد ش ــرف
ل ـق ـم ــان« ،قـ ــوى الـ ـع ــدوان بـمـفــاجــآت
قـ ــادمـ ــة س ـت ـغ ـ ّـي ــر مـ ـج ــرى ال ـ ـحـ ــرب»،
مؤكدًا أن «الجيش واللجان مقبالن
على مراحل أقوى وأكثر تصعيدًا».
وجزم لقمان ،في حديث تلفزيوني،
ً
ق ــائ ــا «(انـ ـن ــا) ن ـعــرف ك ـيــف نـخـتــار
أهـ ـ ــداف ـ ـ ـنـ ـ ــا ب ـ ـع ـ ـنـ ــايـ ــة ،وسـ ـنـ ـقـ ـص ــف
منشآتهم العسكرية واالقتصادية
وأي مفاصل استراتيجية مؤملة».
وكما في السماء ،كذلك على األرض.
بعدما بالغت وسائل اإلعالم التابعة
لـ«التحالف» في االحتفاء بما ّ
سمته
«تحرير مدينة ميدي» شمال غربي
ال ـب ــاد ،جـ ــاءت ال ـت ـط ــورات املـيــدانـيــة
أمـ ـ ــس ل ـت ـك ـشــف أن مـ ــا تـ ــم تـحـقـيـقــه
ليس سوى تقدم محدود في األجزاء
ال ـش ــرق ـي ــة وال ـج ـن ــوب ـي ــة م ــن امل ــدي ـن ــة،
بحسب ما أكدت مصادر عسكرية من
«أن ـص ــار ال ـل ــه» .وأوض ـح ــت امل ـصــادر
أن ميدي تشهد منذ حوالى أسبوع
مــواج ـهــات عنيفة ال ت ــزال مستمرة،
أدت أخ ـي ـرًا إل ــى مـقـتــل ال ـع ـشــرات من
ال ـج ـنــود ال ـس ــودان ـي ــن .وأض ــاف ــت أن
هجمات القوات املوالية لـ«التحالف»،
واملسنودة بغطاء جوي كثيف ،بلغت
ذروتـ ـه ــا م ـنــذ ي ــوم ــن ،لـتـتـمـكــن تلك
ً
القوات على إثرها من التقدم قليال،
ق ـبــل أن ت ـت ـعــرض لـهـجـمــات م ـضــادة
أوقـعــت «خسائر فــادحــة فــي األرواح
والـ ـعـ ـت ــاد» ف ــي ص ـفــوف ـهــا .وال ـجــديــر
ذكره أن هذه هي املرة الخامسة على
التوالي ،منذ عامني ،التي تعلن فيها
قوات «التحالف» «تحرير ميدي» ،إال
أن ــه وف ــي كــل م ــرة كــانــت التشكيالت
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ــ«ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة» ت ـت ـع ــرض
لكمائن تجبرها على التراجع.
(األخبار)

لم تقف حدود االنفجار الذي
طاول الشهر الماضي موكب
رامي الحمدالله في غزة
على مشارف ملف المصالحة
وعرقلته ،بل امتدت إلى
جامعة النجاح التي جاء
منها الحمدالله ،حيث قررت
إدارة مركز اإلعالم فصل
الصحافيين الذين لم ِّ
دوا
يغر
ً
تأييدًا لرئيس الوزراء ومهاجمة
لـ«حماس» ،فيما ساهمت
السلطة بنيابتها العامة في
إسناد قرارات المركز
رام الله ــ األخبار
تصعيد الف ــت ،أعـلــن عــدد مــن الــزمــاء
فــي
ٍ
الصحافيني وبعض األساتذة الجامعيني
ُ
شرف عليه «مركز
انسحابهم من
مؤتمر ي ِ
ٍ
اإلعالم» التابع لجامعة النجاح في نابلس،
شمالي الضفة املحتلة ،وذل ــك احتجاجًا
عـ ـل ــى ف ـ ـ ــرض الـ ـتـ ـغ ــري ــد اإلجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري عـلــى
ً
املوظفني ،مــرورًا بفصل بعضهم ،وصــوال
إلى هجوم اإلدارة على نقابة الصحافيني،
وان ـت ـهـ ً
ـاء بالتسبب فــي تــوقـيــف صحافي
ل ـ ــدى أج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة واس ـ ـتـ ــدعـ ــاء نـحــو
ستة آخرين للمثول أمــام النيابة تمهيدًا
للمحاكمة على خلفية األزمة نفسها.
ف ـم ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـش ـه ــر ال ـ ـج ـ ــاري ،وص ـلــت
تـهــديــدات إل ــى ع ــدد مــن الــزمــاء بالفصل
بـسـبــب رفـضـهــم الـتـغــريــد عـلــى هــاشـتــاغ
«#االسـ ـتـ ـه ــداف_الـ ـجـ ـب ــان» ال ـ ــذي أطـلـقـتــه
إدارة مـ ــركـ ــز اإلعـ ـ ـ ـ ــام احـ ـتـ ـج ــاج ــا ع ـلــى
الـتـفـجـيــر الـ ــذي اس ـت ـهــدف مــوكــب رئـيــس
الوزراء رامي الحمدالله ومدير املخابرات
ماجد فــرج في غــزة ،فيما دافــع املركز عن
نفسه في عدة بيانات ،لكنه هاجم نقيب
الصحافيني ،ناصر أبو بكر ،في إحداها،
واصفًا إياه بـ«املدعو» ،كذلك اتهم النقابة
املقربة من حركة «فتح» بـ«الكذب».
وعلمت «األخبار» أن املركز أجبر موظفيه
على التغريد الـقـســري ،فيما كــان «موقع

ُس ِّجل العام الماضي  530انتهاكًا بحق الصحافيين ،منها  376نفذها العدو ،و 154بيد
السلطة و«حماس» (أ ف ب)

الـنـجــاح» اإلخ ـب ــاري يعيد نشر تغريدات
املوظفني مرفقًا بمواد هجومية ضد حركة
«ح ـمــاس» ،علمًا أن املــركــز اإلعــامــي يتبع
الجامعة الـتــي ال ي ــزال رئيسها هــو رامــي
ّ
الحمدالله نفسه ،إذ كان اشتراطه أن يحل
في منصب رئاسة ال ــوزراء ،على أن يبقى
منصبه في رئاسة الجامعة معلقًا ،وينوب
عنه قائم باألعمال إلى حني عودته.
ّ
تصر نقابة الصحافيني على
في املقابل،

فصل «مركز اإلعالم»
نحو  10صحافيين رفضوا
التغريد ضد «حماس»

ـات ب ـف ـصــل مــوظ ـفــن على
«وجـ ـ ــود ش ـب ـه ـ ٍ
خلفية رفضهم التغريد القسري ،وبعض
ّ
املفصولني يتهمون املركز بفصلهم لهذا
الـسـبــب» ،فيما يـقــول «مــركــز اإلعـ ــام» إن
الـفـصــل ج ــاء ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى «ت ـق ـي ـيـ ٍـم» خضع
له املوظفون .ووفــق املعلومات ،بلغ عدد

الذين تركوا العمل لدى املركز  12موظفًا
ومتدربًا ،وليس خمسة أو ستة كما هو
م ـت ــداول ،فيما استغلت جــامـعــة النجاح
وج ـ ــود ب ـع ــض امل ــوظ ـف ــن ع ـل ــى ق ـي ــد عـقــد
عمل ألكثر من سنتني دون تثبيت ـ وهو
أسلوب مخالف لقانون العمل ـ لتتخلص
منهم من دون مسؤولية قانونية.
وبـصــورة عــامــة ،بــاتــت «الـنـجــاح» تشارك
الـسـلـطــة ف ــي قـمــع ال ـحــري ــات ،إذ إن إدارة
الـ ـج ــامـ ـع ــة م ـن ـع ــت قـ ـب ــل مـ ـ ــدة ط ــالـ ـب ــا مــن
منشور عبر «فايسبوك»،
دخولها بسبب
ٍ
رغــم أن بإمكانها رفــع شكوى عليه وفق
األص ـ ــول امل ـت ـع ــارف ع ـل ـي ـهــا .وك ــذل ــك جــاء
استدعاء النيابة العامة الخميس املاضي
لعدد من الصحافيني على خلفية قضية
ٍ
م ــركــز اإلع ـ ــام ف ــي ال ـجــام ـعــة ،إذ أس ـنــدت
إليهم النيابة تهم الذم والقدح والتشهير،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى «تـ ـع ــري ــض س ــام ــة ال ــدول ــة
للخطر» .وكــان الزميل رامــي سـمــارة أول
املوقوفني ،قبل أن يصدر رئيس السلطة
محمود عـبــاس ق ــرارًا بــاإلفــراج عـنــه ،لكن
مــن دون وق ــف إج ـ ــراءات املـحــاكـمــة ،فيما
ي ـن ـت ـظ ــر صـ ـح ــافـ ـي ــون آخـ ـ ـ ـ ــرون ج ـل ـس ــات
مشابهة هم :عنان عجاوي ،ونائلة خليل،
ومدى شلبك ،وآيات عبد الله.
ومن الجدير ذكره أن «مركز مدى للتنمية
تقرير
والحريات في فلسطني» كشف في
ٍ
عن العام املاضي أن ّ 2017
سجل ارتفاعًا

ف ــي ع ــدد االن ـت ـه ــاك ــات ض ــد الـصـحــافـيـ ّـن
والناشطني بنسبة  %38عن  ،2016ووثق
امل ــرك ــز  530ان ـت ـه ــاك ــا م ـن ـهــا  376نـفــذهــا
ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،و 154ان ـت ـهــاكــا في
الضفة وغ ــزة نفذته ق ــوات األم ــن التابعة
للسلطة و«حـمــاس» .ووفــق املركز يحاكم
ال ـص ـحــاف ـيــون ف ــي ال ـض ـفــة اس ـت ـن ــادًا إلــى
قــانــون الـعـقــوبــات األردنـ ــي املــوضــوع في
سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،وك ــذل ــك وفـقــا
لـقــانــون الـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة ال ــذي أقــره
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة م ـح ـم ــود ع ـ ّـب ــاس ال ـع ــام
ٌ
ثغرات وفق
املاضي ،وكالهما تتخللهما
خبراء قانونيني.
فـفــي ال ـقــانــون األخ ـيــر ال ــذي أق ــره عـبــاس،
مخالفات تستحق
تشمل املادة  51وقوع
ٍ
ال ـع ـقــوبــة ع ـلــى «أي جــري ـمــة م ــن ال ـجــرائــم
املنصوص عليها في هــذا الـقــرار بقانون
ب ـ ـغـ ــرض اإلخـ ـ ـ ـ ــال ب ــالـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،أو
تعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر...
أو بـقـصــد اإلضـ ـ ــرار ب ــال ــوح ــدة الــوطـنـيــة،
وال ـس ــام االج ـت ـمــاعــي ،أو ازدراء األدي ــان
أو االعتداء على الحقوق والحريات التي
ســي»،
يكفلها الدستور أو القانون األســا ً
وه ـنــا ي ـســوق خ ـبــراء ال ـقــانــون ُج ـم ـلــة من
ّ
يضر
ال ـت ـســاؤالت عـ َّـمــن سـيـقــرر مــا ال ــذي
بــالــوحــدة الوطنية والـســام االجتماعي،
أو املعيار الــذي سيحدد ذلــك ،فيما تكون
ال ـع ـقــوبــة ال ـس ـجــن م ــع «األشـ ـغ ــال الـشــاقــة
املؤبدة أو املؤقتة»!
وكـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــات «ه ـ ـيـ ــومـ ــن راي ـ ـتـ ــس
ووت ـ ــش» ،وك ــذل ــك «ال ـع ـف ــو ال ــدولـ ـي ــة» ،قد
طــال ـبــت بـتـعــديــل ه ــذه ال ـن ـصــوص ك ــي ال
يستعمل القانون الجديد «كأداة إلسكات
ل ـت ـع ــاب ـي ــر ش ــرع ـي ــة عـ ــن ال ـ ـ ـ ــرأي وان ـت ـق ــاد
السلطات ،أو النتهاك حق الفلسطينيني
ّ
بالتعبير والـخـصــوصـيــة» .أم ــا فــي غ ــزة،
فـيـسـتـجــوب أم ــن «ح ـم ــاس» الصحافيني
وال ـن ــاش ـط ــن ُ
وي ـحــاك ـم ـهــم اس ـت ـن ــادًا إلــى
البند رقم  262من قانون العقوبات لعام
 ،1963بتهمةٍ عنوانها «استخدام مسيء
للتكنولوجيا» .إلــى ذلــك ،قــال الصحافي
محمد دراغمة إنه كان مدعوًا في الثامن
عشر مــن الشهر ال ـجــاري لـتــرؤس جلسة
فــي مــؤتـمــر إعــامــي يـعـقــده مــركــز اإلعــام
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح« ،ل ـك ـن ـن ــي ق ـ ــررت
االنـسـحــاب ومـقــاطـعــة املــؤتـمــر احتجاجًا
على الدعوى التي رفعها مدير املركز ضد
ست صحافيات وصحافيني».

تقرير

منتدى الطاقة في نيودلهي« :حرب النفط» لم تنته بعد
ّ
شكل االجتماع السادس عشر ملنتدى
الطاقة العاملي ،املنعقد في نيودلهي
الهندية ،مناسبة لطرح أزمــة النفط
وأسعار الطاقة بني البلدان النفطية
م ـ ــن «أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك» وخ ـ ــارجـ ـ ـه ـ ــا ،وع ـ ـ ــودة
التحديات إلى األسواق النفطية بعد
التعافي النسبي .وبدت الفتة مواقف

تربط السعودية طرح «أرامكو» في
االكتتاب العام بارتفاع أسعار النفط
ك ــل م ــن وزيـ ـ ـ َـري ال ـط ــاق ــة ،ال ـس ـعــودي
خالد فالح ،واإليراني بيجن نامدار
زنغنه ،اللذين حضرا املنتدى .ففيما
تحدث الوزير السعودي عن مخاوف
من أن تشهد األســواق تقلبات ،أعلن
زنغنه رضى إيران عن أسعار النفط.
وأك ـ ـ ــد الـ ـف ــال ــح أن ب ـ ـ ــاده «لـ ـ ــن تـقــف
مـ ـكـ ـت ــوف ــة األيـ ـ ـ ـ ـ ــدي» لـ ـتـ ـع ــود ت ـخ ـمــة
املـ ـع ــروض ال ـخ ــام إل ــى األسـ ـ ــواق من
ج ــدي ــد« ،ل ـك ـن ـهــا ال ت ــري ــد أن تــرتـفــع
األسعار إلى مستويات غير معقولة».
وخـ ـ ــال ت ــوق ـي ــع م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم بــن
شركة «أرامكو» السعودية وشركات
تكرير هندية حكومية بشأن مصفاة

طاقتها التكريرية  1.2مليون برميل
ُ
يوميًا ستبنى في الهند ،أشار الفالح
إلــى أن الـســوق تخلصت بالفعل من
جزء كبير من فائض املعروض الذي
ضغط على أسعار النفط ،مع سعي
أع ـضــاء «أوبـ ــك» إل ــى تحقيق ت ــوازن
أقوى بني العرض والطلب.
لكن على الرغم من تأكيد السعودية
حــرصـهــا عـلــى ع ــدم ارت ـفــاع األسـعــار
إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ع ـ ــال ـ ـي ـ ــة ،ت ـش ـي ــر
املعلومات إلــى أن مساعي الــريــاض
في الظل تتناقض مع تصريحاتها
الــرسـمـيــة ،وإن ك ــان يــؤكــد ذل ــك قــول
الفالح إن بالده ترفض عودة تضخم
املـ ـ ـع ـ ــروض ،م ــا ي ـش ــي ب ـ ــأن ال ـجــانــب
ال ـس ـي ــاس ــي ال يـ ـ ــزال ي ـت ـح ـكــم ب ــرؤي ــة
الـ ــدولـ ــة األق ـ ـ ــوى ف ــي «أوبـ ـ ـ ـ ــك» ،وف ــق
حسابات تتعلق بحاجة السعودية
إلـ ـ ـ ــى تـ ـقـ ـلـ ـي ــص االس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــزاف الـ ـ ــذي
ي ـط ــاول دخ ـل ـه ــا ،ودعـ ــم سـيــاســاتـهــا
االقتصادية الجديدة .ووفق ما نقلت
وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ» األمـيــركـيــة ،فــإن
املـســؤولــن الـسـعــوديــن يستهدفون
سعرًا نفطيًا عند مستوى  80دوالرًا
للبرميل .وهو السقف الذي تحتاجه
الــريــاض لــرفــع تقييم «أرام ـك ــو» ُ قبل
طرحها في االكتتاب العام ،الذي أ ِّجل

أعلن وزير الطاقة اإليراني رضى بالده عن أسعار النفط

مــوعــده .وهــو مــا تــؤكــده تصريحات
ولـ ــي ال ـع ـهــد الـ ـسـ ـع ــودي ،م ـح ـمــد بن
س ـل ـم ــان ،األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ملـجـلــة
«ال ـ ـتـ ــايـ ــم» ،ح ـي ــث رب ـ ــط ط ـ ــرح نـسـبــة
م ــن «أرامـ ـ ـك ـ ــو» ل ــاك ـت ـت ــاب ب ــارت ـف ــاع
أسـعــار النفط .وأف ــادت «بلومبيرغ»
بــأن املناقشات الخاصة التي نقلها

الـعــديــد مــن األش ـخــاص ،ممن التقوا
على مدار الشهر املاضي بسعوديني
ط ـل ـبــوا عـ ــدم ال ـك ـشــف ع ــن هــويــاتـهــم
لحماية عالقاتهم بالسعودية ،تؤكد
املـسـعــى ال ـس ـعــودي ،عـلــى الــرغــم من
أن املسؤولني السعوديني يحاولون
ت ـج ـنــب اإلف ـ ـصـ ــاح عـ ــن ه ـ ــذا امل ـط ـلــب

ملـ ـن ــدوب ــي م ـن ـظ ـمــة «أوب ـ ـ ـ ــك» وب ــاق ــي
املـشــاركــن فــي س ــوق الـنـفــط .ولفتت
ال ــوك ــال ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة إل ـ ــى أن رغ ـبــة
ال ــري ــاض فــي ارت ـف ــاع األس ـع ــار تبدو
مدفوعة بمتطلبات داخـلـيــة ،بينها
ح ــرب الـيـمــن وبــرنــامــج اب ــن سلمان
«ال ـ ـط ـ ـمـ ــوح وامل ـ ـك ـ ـلـ ــف» لـ ـ ــ«اإلص ـ ــاح

الشركات اإلسبانية العاجزة تنتظر أموال ابن سلمان
االق ـت ـصــادي واالج ـت ـمــاعــي» .وتـقــود
السياسة السعودية النفطية جملة
رهانات ،في مقدمها فرض عقوبات
جــديــدة عـلــى إيـ ــران ،وه ـبــوط إنـتــاج
النفط الـفـنــزويـلــي ،إضــافــة إلــى دعم
روسيا التفاق خفض اإلنتاج.
أم ــا بالنسبة إل ــى شــريــك الـسـعــوديــة
الـ ـق ــوي ف ــي «أوبـ ـ ـ ــك» ،إي ـ ـ ــران ،ال ـت ــي ال
تشترك في اتفاق خفض اإلنتاج ،فإن
السعر الحالي ( 60دوالرًا للبرميل)
ً
ُي ـعـ ّـد س ـع ـرًا م ـق ـبــوال ،بـحـســب م ــا قــال
وزيـ ــر ال ـن ـفــط اإلي ــران ــي ع ـلــى هــامــش
مـ ـنـ ـت ــدى نـ ـي ــودلـ ـه ــي .ودعـ ـ ـ ــا زن ـغ ـن ــه
إلـ ــى «ع ـ ــدم تـسـيـيــس سـ ــوق ال ـن ـفــط»،
مـ ـح ــذرًا م ــن أن ذلـ ــك «ي ـل ـحــق ال ـضــرر
باملستهلكني ،واملـنـتـجــن أيـضــا ،ألن
هذا السوق يقوم على شكل مجموعة
ـط بـعـضـهــا ب ـب ـعــض ،ح ـيــث إن
م ــرت ـب ـ ٍ
اإلض ـ ــرار ب ــدول ــة م ــا سـيـضــر بــالــدول
األخرى أيضًا».
الجدير ذكره أن أسواق النفط قفزت
مـطـلــع األس ـب ــوع إل ــى أرقـ ــام قياسية
منذ أواخ ــر  ،2014على وقــع التوتر
في سوريا ،إذ صعد خام برنت أكثر
مــن  3فــي املـئــة ليبلغ  71.34دوالرًا
للبرميل.
(األخبار)

ّ
ولي العهد السعودي،
وصل
محمد بن سلمان ،أمس ،إلى
قادمًا
العاصمة اإلسبانية مدريدِ ،
من فرنسا التي أمضى فيها 3
أيام .ويلتقي ابن سلمان ،خالل
الزيارة ،ملك إسبانيا ،فيليبي
السادس ،ورئيس وزرائها،
ماريانو راخوي ،الذي سيوقع معه
عددًا من االتفاقيات الثنائية .ومن
ُ
ست َ
برم صفقة
بني العقود التي
َ
ملياري يورو،
ضخمة بقيمة
تبيع بموجبها شركة «نافانتيا»
اإلسبانية ،التي تعاني عجزًا ماليًا
كبيرًا ،الجيش السعودي ،خمسة
طرادات .واستبق تحالف منظمات
«أسلحة تحت السيطرة» ،الذي
يضم «منظمة العفو الدولية»،
وصول ابن سلمان بمطالبة
السلطات اإلسبانية باالمتناع عن
املوافقة على هذه الصفقة ،ووضع
ّ
حد لصادرات األسلحة اإلسبانية
إلى السعودية ،على خلفية الجرائم
املرتكبة في اليمن.
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العالم

العالم

ُ
«الروس قادمون» :رهاب الحرب الجــديدة
قضية

ُ ّ
«خالفًا للرأي السائد ،ال تزال روسيا تمثل التهديد األخطر على األمن
القومي األميركي» ،كتب في عام  2006الباحث األميركي ستيفن
كوهين ،في مقالة بعنوان «الحرب الباردة الجديدة» ،نشرها موقع
«ذا نيشن» .البروفيسور المتخصص في الدراسات الروسية في جامعتي
«برينستون» و«نيويورك» ،توقع في حينه «العودة الحتمية» للحرب
الباردة ،مؤكدًا دخول العالم في «حالة سياسية» شبيهة بتلك التي
كانت موجودة بين الواليات المتحدة وحلفائها من جهة واالتحاد
السوفياتي وحلفائه من جهة أخرى ،في المرحلة التي أعقبت الحرب
العالمية الثانية
رنا حربي
«ال ـ ـ ـ ـ ــروس قـ ـ ـ ــادمـ ـ ـ ــون!» ،عـ ـ ـب ـ ــارة ت ـك ــاد
ت ـخ ـت ـصــر ح ــال ــة ال ــذع ــر الـ ـت ــي س ــادت
ب ـل ــدة ف ــادس ــو ال ــواق ـع ــة ع ـلــى ال ـح ــدود
ال ـ ـنـ ــروي ـ ـج ـ ـيـ ــة ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع
املاضي ،عقب سماع صفارات اإلنــذار
ملــدة  15دقيقة إثــر خلل فـنــي .انهالت
االت ـصــاالت ،مــن منتصف الليل حتى
ســاعــات الـصـبــاح األول ـ ــى ،عـلــى مركز
ال ـشــرطــة ف ــي ال ـب ـلــدة ال ـنــروي ـج ـيــة ،في
ح ــن ارت ـف ـعــت األصـ ـ ــوات املـ ـح ــذرة من
احـتـمــال اشـتـعــال الـجـبـهــة مــع الــدولــة
امل ـ ـج ـ ــاورة ،روس ـ ـيـ ــا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
استقرار العالقات بني البلدين اللذين
يتشاركان حدودًا برية تمتد على أكثر
م ــن  196ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ،وأخـ ـ ــرى بـحــريــة
بطول يوازي  24كيلومترًا.
فــادســو لــم يدخلها ّ
أي جندي روســي
مـنــذ أواخـ ــر ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة،
لـ ـك ــن ّ
رد الـ ـفـ ـع ــل غـ ـي ــر ال ـ ـع ـ ــادي ل ـفــت
ّ
األن ـ ـظـ ــار ،إذ أكـ ــد أن أطـ ـي ــاف حـمــات
«ش ـيـط ـنــة» مــوس ـكــو ورئ ـي ـس ـهــا بــاتــت
مهمينة« :خلل فني» في بلدة نائية ال
يتعدى عدد سكانها ستة آالف نسمة،
رفـ ــع ال ـغ ـط ــاء ع ــن «ك ــاب ــوس ال ـح ــرب»
ّ
ال ــذي ُيــاحــق ســكــان الـ ــدول امل ـجــاورة
لروسيا ،وفضح ّ«الــرهــاب الهستيري
من الروس» ،املتفشي نتيجة التهويل
املستمر بـ«الخطر الروسي».
في املشهد العام ،وعلى مدى السنوات
املاضية ،وتحديدًا منذ إشعال الجبهة
األوك ــرانـ ـي ــة عـ ــام  ،2014ك ــان ــت نسب

ما نراه هو ثمرة سنوات
التراجع األميركي
من
ّ
والتقدم الروسي
الـنـجــاح الــروســي فــي ال ـحـ ّـد مــن وطــأة
هـ ــذه ال ـه ـج ـمــات اإلع ــام ـي ــة ت ـت ـفــاوت،
ل ـك ــن ه ـ ــذا لـ ــم ي ـم ـن ــع ال ـ ـطـ ــرف امل ـق ــاب ــل
م ــن ت ـص ـع ـيــد م ـس ـت ــوى ح ـم ــات ــه إل ــى
ّ
حـ ـ ّـد اتـ ـه ــام مــوس ـكــو ب ـش ــن «ه ـج ـمــات
ع ـس ـك ــري ــة» مـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى األراض ـ ــي
األوروبية.

حلقة الجاسوس
أجـ ـ ـ ـ ـ ــدد ح ـ ـل ـ ـقـ ــة مـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذا املـ ـسـ ـلـ ـس ــل
ال ـغ ــرب ــي ال ـط ــوي ــل ُعـ ـ ِـرضـ ــت فـصــولـهــا
الـشـهــر املــاضــي فــي مــديـنــة ســالــزبــري
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ح ـيــث ت ـحـ ّـولــت جــريـمــة
تسميم الـجــاســوس الــروســي السابق
سيرغي سكريبال وابنته إلى «هجوم
ع ـ ـس ـ ـكـ ــري (روس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي) ع ـ ـلـ ــى أراض ـ ـ ـ ــي
اململكة املتحدة» ،وفق رئيسة الــوزراء
البريطانية تيريزا ماي ،التي أضافت
ّ
أيضًا أن «الروس سبق أن استخدموا
غـ ـ ــازات األعـ ـص ــاب ف ــي ه ـج ـمــات على
األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ...ك ـ ـنـ ــوع مــن
االستهزاء واالزدراء والتحدي».
فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،يستغرب
الـ ـخـ ـبـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي فـ ـ ــي شـ ـ ــؤون

الـعــاقــات الـخــارجـيــة ورئ ـيــس تحرير
مجلة «بوليتيكس فيرست» ،ماركوس
بـ ــابـ ــادوبـ ــولـ ــوس ،رب ـ ــط ال ـح ــدي ــث عــن
ح ــرب بـ ــاردة جــديــدة ب ـحــادث تسميم
الـ ـج ــاس ــوس الـ ـس ــاب ــق ،ال ـ ـ ــذي أف ـ ــادت
تـقــاريــر صـحــافـيــة ،األس ـبــوع املــاضــي،
بأنه بعد أيام من تعافي ابنته «تجاوز
م ــرحـ ـل ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر» ،ف ـ ــي ح ـ ــن تـبـحــث
بــري ـطــان ـيــا إم ـكــان ـيــة مـنـحـهـمــا هــويــة
ج ــدي ــدة وتــوط ـي ـن ـه ـمــا ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة.
«مــا ن ــراه الـيــوم هــو ثـمــرة سـنــوات من
الـتــراجــع األمـيــركــي والـتـقـ ّـدم الــروســي،
وهو اعتراف ضمني من قبل الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ـت ـف ـك ــك الـ ـنـ ـظ ــام األحـ ـ ـ ــادي
ّ
القطب» ،يؤكد بابادوبولوس ،متهمًا
ل ـنــدن ف ــي ال ـس ـيــاق بــاسـتـغــال ح ــادث
التسميم ل ــ«زيــادة اإلن ـفــاق العسكري
عـلــى ال ــدف ــاع وتـبــريــر تـعــزيــز الــوجــود
العسكري لحلف شمال األطلسي في
املناطق القريبة من الحدود الروسية»
(راجع كادر الخارجية الروسية أدناه).
في هــذه الحلقة ،لعب اإلعــام الغربي
ّ
امل ـس ـي ـط ــر دورًا م ـت ـق ــدم ــا ،ع ـل ـم ــا بـ ــأن
االتـ ـه ــام ال ـبــري ـطــانــي ل ــروس ـي ــا بـشــأن
الجاسوس لم تثبته حتى املختبرات
البريطانية ،أهمها املختبر العسكري
في «بورتون داون» .على سبيل املثال،
يؤكد الصحافي جوناثن النــداي ،في
ّ
ح ــدي ــث إل ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن «روس ـي ــا
ّ
قــامــت بتسميم سـكــريـبــال» .لـكــن هــذا
الصحافي ال ــذي كــان مــن بــن القالئل
ّ
الــذيــن شككوا سابقًا فــي مــزاعــم إدارة
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي األسـ ـب ــق ج ــورج
ب ـ ــوش ل ـ ـغـ ــزو الـ ـ ـع ـ ــراق ،وت ـ ـح ـ ـ ّـول فــي
حينه إلــى قــدوة في العمل الصحافي
«املستقل والنزيه»ّ ،
يتهرب من اإلجابة
حــن ُي ـســأل عــن «الــدل ـيــل» ال ــذي ُيــديــن
م ــوسـ ـك ــو ب ـش ـك ــل ق ـ ــاط ـ ــع .ي ـل ـج ــأ إل ــى
م ـهــاج ـمــة وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ــروس ـي ــة
«الناطقة باسم الكرملن» ،التي تعمل
على «الترويج لألكاذيب بهدف إرباك
الرأي العام وتضليله».

ٍّ
الرهاب الهستيري من الروس متفش نتيجة التهويل المستمر (كيريل كودرفافستيف)

قضية سكريبال «القذرة»
األسبوع املاضي ،أعلنت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا
زاخاروفا ،في مؤتمر صحافيّ ،أن «تضخيم لندن لقضية سكريبال هو
وقامت
محاولة لتبرير النفقات العسكرية» ،وهو «تكتيك» استخدمته واشنطن
ً
بتسويقه وتصديره إلى العالم ،ال سيما إلى الدول األعضاء في «الناتو» .ومذكرة
بتصريح لوزير الدفاع البريطاني طالب فيه بتحديث القوات املسلحة البريطانية
على خلفية «الهجوم بدم بارد على سكريبال» ،قالت زاخاروفا« :صلة مباشرة:
ً
روسيا هاجمت بريطانيا ،نريد أمواال ألننا نحتاج إلى املزيد من األسلحة» ،فيما
وصفت القضية بـ«القذرة».

صراع طويل مع واشنطن
ال لندن

«الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع امل ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـدد ح ـ ـ ــول ال ـخ ـط ــط
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــاء ق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــدرع
ال ـصــاروخ ـيــة فــي بــول ـنــدا وجـمـهــوريــة
التشيك ،أي فــي املناطق الواقعة قرب
األراضـ ـ ــي ال ــروس ـي ــة ،ه ــو دل ـيــل جــديــد
على أن العالقات األميركية الروسية
ت ـتــدهــور بـشـكــل س ــري ــع ،وتـتـجــه نحو
اندالع حرب باردة جديدة» ،قال كوهني
في مقالة أخرى نشرها عام  2007عقب
ت ـعــرضــه الن ـت ـق ــادات واس ـع ــة تـ ّ
ـأجـجــت
ب ـص ــورة خــاصــة بـعــد ات ـهــامــه «معظم
املـســؤولــن األمـيــركـيــن والصحافيني
واألك ــاديـ ـمـ ـي ــن» ب ــ«ت ـج ـ ّـاه ــل» حـقــائــق
ال ـن ـه ــوض الـ ــروسـ ــي ،ألنـ ـه ــم ي ـخــافــون
«مــواج ـهــة سـيــاســاتـهــم غـيــر الحكيمة
وت ـح ـل ـيــات ـهــم ال ـخــاط ـئــة م ـنــذ ان ـه ـيــار
االتحاد السوفياتي عام .»1991
بعد مرور عشرة أعوام ،أي في تشرين
األول امل ـ ــاض ـ ــي ،كـ ـت ــب كـ ــوهـ ــن الـ ــذي
سـيـصـبــح رئ ـيــس تـحــريــر «ذا نيشن»

ُ
ال ـت ــي ت ـع ـ ُّـد راه ـن ــا امل ـج ـلــة األس ـبــوع ـيـ ًـة
األق ـ ــدم ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،مـقــالــة
جـ ــديـ ــدة بـ ـعـ ـن ــوان «ال ـ ـح ـ ــرب ال ـ ـبـ ــاردة
الجديدة أكثر خطورة من سابقتها»،
ّ
وقـ ـ ـ ــال إن الـ ـع ــال ــم ي ـش ـه ــد تـ ـه ــدي ــدات
اق ـت ـص ــادي ــة وأم ـن ـي ــة «غ ـي ــر مـسـبــوقــة»
ُ
ت ـ ـنـ ــذر بـ ـم ــواجـ ـه ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة روسـ ـي ــة
ّ
قــريـبــة ،مستدركًا ب ــأن اإلع ــام ّ الغربي
«يـتـجــاهــل» ال ــواق ــع لـنــاحـيــة أن ــه «غير
مكترث» بتداعيات التسويق ،عن قصد
أو غير قصد ،لسياسة العداء لروسيا.

بـ ـه ــدف ت ــدعـ ـي ــم وجـ ـه ــة ن ـ ـظـ ــره ،حـ ـ ّـدد
كــوهــن سـتــة ع ــوام ــل أســاس ـيــة تجعل
«الحرب الباردة الجديدة أكثر خطورة
من سابقتها» ،مضيفًا إليها في وقت
ً
الحق عامال سابعًا في مقالة بعنوان
«روس ـي ــاف ــوب ـي ــا ف ــي الـ ـح ــرب الـ ـب ــاردة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» ،ن ـش ــره ــا فـ ــي ال ـ ــراب ـ ــع مــن
حزيران الجاري ،وهو« :إشاعة الرهاب
والخوف من روسيا».
هـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــوامـ ــل بـ ـ ـ ــدأت ت ـن ـج ـل ــي فــي
األش ـه ــر األول ـ ــى م ــن ال ـع ــام ال ـج ــاري،

ال ب ــل ج ـع ـل ـت ـهــا «أزم ـ ـ ــة ال ـج ــاس ــوس
الــروســي» ملموسة ،خاصة لناحية
ّ
دور اإلع ـ ـ ـ ــام فـ ـيـ ـه ــا .إال أن درجـ ــة
الـ ـخـ ـط ــورة ت ــرت ـب ــط ب ـش ـكــل م ـبــاشــر،
ّ
وف ـقــا لـلـبــاحــث األم ـيــركــي ،بــواقــع أن
«مركز التصادم» في هذه الحرب لن
يكون عند الحدود املشتركة لبرلني
امل ـن ـق ـس ـم ــة ،أو فـ ــي مـ ــا ك ـ ــان ُي ـس ـمــى
«ال ـع ــال ــم ال ـث ــال ــث» ،ب ــل «ع ـل ــى ح ــدود
ً
روس ـي ــا م ـب ــاش ــرة» وي ـم ـتــد م ــن دول
ً
البلطيق وأوروب ــا الشرقية وصــوال
إلــى أوكرانيا والبحر األســود ،حيث
«ن ـش ـه ــد نـ ـمـ ـوًا م ـت ـس ــارع ــا ل ـل ـ ّـوج ــود
ال ـع ـس ـك ــري األطـ ـلـ ـس ــي» ،ي ـت ـمــثــل فــي
إرس ـ ــال امل ــزي ــد م ــن الـ ـق ــوات وال ـع ـتــاد
وال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات وال ـ ـس ـ ـفـ ــن الـ ـح ــربـ ـي ــة،
بــاإلضــافــة إلــى إنـشــاء قــواعــد الــدفــاع
الـصــاروخــي .ومنذ عــام  ،2016يقيم
«الـ ـ ـن ـ ــات ـ ــو» مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاورات ض ـخ ـم ــة فــي
ب ــول ـن ــدا ،ال ـت ــي ي ـن ـظــر إل ـي ـهــا ال ـغــرب
ك ــ«خ ــاص ــرة روس ـي ــا الـضـعـيـفــة» في
ال ـش ــرق األوروبـ ـ ـ ــي ،وك ــذل ــك ف ــي دول
البلطيق ال ـثــاث :التـفـيــا ،إستونيا،
ولـ ـيـ ـت ــوانـ ـي ــا املـ ـتـ ـصـ ـل ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــا
وجغرافيًا بدولتي السويد وأملانيا،
ُ ّ
وهي باتت تشكل أولوية لروسيا قد
تطغى على األولوية البولندية.
الــوجــود العسكري األجـنـبــي األضخم
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود ال ــروسـ ـي ــة م ـن ــذ ال ـغ ــزو
األملاني النازي عام  ،1941دفع موسكو
إلى تأمني حدودها من خالل العمليات
العسكرية املـضــادة ،كما في جورجيا
وأوكرانيا ،وزيــادة حشدها العسكري
ف ــي كــال ـي ـن ـي ـن ـغــراد ،املـنـطـقــة الــروس ـيــة
ّ
امل ـطــلــة عـلــى الـبـلـطـيــق ،وال ــواق ـع ــة بني
ل ـي ـت ــوان ـي ــا وبـ ــول ـ ـنـ ــدا .لـ ـ ــإشـ ـ ــارة ،فــي
تـمــوز املــاضــي ،أعـلــن وزي ــر الخارجية
ا ّل ـب ــول ـن ــدي ،ف ـي ـتــولــد فــاشـيـكــوفـسـكــي،
أنـ ــه «فـ ــور ان ـت ـهــاء أع ـم ــال ب ـنــاء قــاعــدة
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي األمـ ـي ــرك ــي فــي
مدينة ريــدزيـكــوفــو ،سيتم نشر قــوات

األطـلـســي وال ـق ــوات األمـيــركـيــة فيها»،
مشيرًا إلــى إمكانية أن تصبح بولندا
«دولـ ــة مــن الـفـئــة األولـ ــى» فــي الـحـلــف.
وجـ ـ ــاء ذل ـ ــك ب ـع ــد أكـ ـث ــر م ــن ع ـ ــام عـلــى
ّ
تدشني أول قاعدة للدرع الصاروخي
األميركي ،مــزودة بمنظومة «إيجيس
أشور» في بلدة ديفيسيلو الرومانية.
إزاء ه ـ ــذه الـ ــوقـ ــائـ ــع ،ي ــدع ــو سـتـيـفــن
كوهني إلى إجراء مقارنة بني الوجود
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري «امل ـ ـل ـ ـمـ ــوس وال ـ ــواض ـ ــح»
لحلف شمال األطلسي حــول روسيا،
ومــا يشكله األمــر مــن تهديد عسكري
م ـ ـبـ ــاشـ ــر ملـ ــوس ـ ـكـ ــو ،وبـ ـ ـ ــن «روسـ ـ ـي ـ ــا
غايت» ومزاعم «التدخل» الروسي في
االنتخابات الرئاسية األميركية عام
 ،2016التي «ال دليل» عليها سوى ما
ينشره اإلعالم املوالي لدعاة الحرب.

سوريا :مركز تصادم أيضًا
«م ــرك ــز الـ ـتـ ـص ــادم» ال ـث ــان ــي ف ــي هــذه
ال ـحــرب هــو ســوريــا نـفـسـهــا .الـبــاحــث
ً
األميركي يرى «احتماال أكبر» لنشوب
نــزاع عسكري أميركي روســي مباشر
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ال س ـي ـمــا «م ـ ــع اقـ ـت ــراب
القوات السورية املدعومة من روسيا
م ـ ــن ه ــزيـ ـم ــة املـ ـق ــاتـ ـل ــن امل ـن ــاه ـض ــن
لألسد ،والــذيــن ينتمي معظمهم إلى
منظمات إرهــاب ـيــة» .وتـتـجــه األنـظــار
اليوم إلى سوريا مع تصاعد الحديث
عــن ضربة أميركية قــد تكون «القشة
الـ ـت ــي س ـت ـق ـص ــم ظ ـه ــر ال ـب ـع ـي ــر» بــن
واشـ ـنـ ـط ــن وم ــوسـ ـك ــو ،ف ـت ـق ــود نـحــو
«ان ــدالع مــواجـهــة عسكرية مباشرة»
ُ
بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن (ت ـ ــذك ـ ــر ه ـن ــا ت ـغ ــري ــدة
ت ـّـرام ــب نـفـســه أمـ ــس ،ال ـتــي ق ــال فيها
إنه سيقوم بقصف سوريا بصواريخ
«حــديـثــة وذك ـي ــة» ،داع ـيــا روس ـيــا إلــى
ّ
«االس ـت ـعــداد» ،ومضيفًا أن العالقات
الثنائية «أس ــوأ اآلن مما كانت عليه
في أي وقت مضى ،بما في ذلك أثناء
الحرب الباردة»).
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مقالة

ّ
والعراب :البحث عن معنى
صالح
عبدالله السناوي *
ثمة تشوق كامن في مصر بحثًا عن معنى جديد يلهم
شبابها األمل في املستقبل والقدرة عليه .الظاهرة ال
تخطئها عني تنظر تحت سطح املجتمع بتفاعالته
وحوادثه وأحالمه وإحباطاته .وقد تجلت في الولع
الجماعي بمحمد صالح العب املنتخب الوطني وجناح
فريق «ليفربول» اإلنكليزي ،الذي أصبح ظاهرة
اجتماعية بقدر ما هو ظاهرة رياضية ،كما في لوعة
فراق األديب أحمد خالد توفيق ،من قطاعات شابة
واسعة حتى أصبح وداعه في جنازته وعلى شبكة
التواصل االجتماعي ظاهرة سياسية بقدر ما هو
ظاهرة ثقافية.
قد ُيعزى الولع بصالح إلى تمكنه من التقدم باستمرار
ملستويات تكاد تدفع به إلى مرتبة لم تكن متصورة
في أي خيال بعوالم كرة القدم ـ ـ اللعبة األكثر شعبية
في العالم بأسره .هذا طبيعي ومفهوم في أي بلد،
فهو احتفاء مستحق باملوهبة والجدية واإلصرار على
النجاح ،لكنه ال يتوقف عند خطوط الرياضة.
ّ
وتقصي أخباره تجاوز
مدى االهتمام بمنافساته
الطبيعي واملفهوم إلى حالة تبني عام ،كأنه ابن لكل
أسرة أمره يعنيها واضطراد تفوقه يخصها ،حتى
الذين لم يسبق لهم مشاهدة مباراة كرة قدم واحدة.
ملاذا صالح بالذات؟ السؤال في علم االجتماع ،كما علم
النفس ،داخل في السياسة ورسائلها إلى املستقبل.
الولع بصالح يحدث تحت الضوء الباهر .وهو ما
يصعب أن ُيعزى إلى لوعة فراق أحمد خالد توفيق.
كان ذلك مباغتًا للنخب السياسية والثقافية ،التي
دأبت على النظر إلى أعماله بشيء من االستخفاف ،أو
تجاهل قراءتها دون أن تخضع أعماله للنقد ،أو تلحظ
في أي وقت مدى تأثيره على األجيال الناشئة في سن
املراهقة ،حتى أنها أطلقت عليه ّ
«العراب».
ُ
وفق املستقر من معايير نقدية ال ينظر باهتمام إلى
كتب «الجيب» ،التي تخاطب صغار السن ،أو املراهقني،
بقصص تتداخل فيها عوالم الرعب والفانتازيا وما
بعد الطبيعة .بعد رحيله واكتشاف مدى شعبيته في
أوساط الشباب جرت اعتذارات بال حد من شخصيات
عامة لم يسبق أن قرأت له حرفًا واحدًا.
االثنان من خارج السياق الرسميُ .األول ،اكتشف حجم
موهبته في املالعب األوروبية ،ولو ق ِّدر له أن يظل العبًا
املدهش.
في مصر ملا تمكن من يصل إلى هذا املستوى ُ
عندما عمل من ضمن قواعد حديثة ومنضبطة ق ِّدر له
ُ
أن يصل إلى ما وصل إليه .والثاني ،نظر إليه بتجاهل

كبير حتى اكتشف املجتمع كله مدى تأثيره على أجيال
الشباب ،فهو الذي علمها ،بال ادعاء األستاذية ،عادة
االطالع
القراءة وعرف كيف يخاطب احتياجاتها في
ّ
على العصر بسالسل جيب وقصص مبسطة ومثل
قدوة دعتهم لرثائه ،كما لم يحدث مع أديب آخر مهما
علت مكانته.
لقد نجح أستاذ في كلية طب جامعة طنطا ،لم يغادر
مدينته وال أقام في العاصمة بأي وقت ،في ما لم تنجح
فيه املؤسسة الثقافية الرسمية في نشر عادة القراءة،
من دون أن يحصد في حياته أي اعتراف بفضله حتى
داهمتنا الحقيقة بأننا ال نكاد نعرف شيئًا عما يحدث
تحت سطح املجتمع.
كالهما اكتسب تأثيره على الوجدان العام من «القوة
األخالقية» وقدر التواضع الذي يتمتع به قبل أي شيء
آخر .بقدر تواضع صالح وارتباطه بأهل قريته والتبرع
في أعمال خير ،دخل قلوب عامة املصريني.

قد يكون خالد أحمد توفيق
ّ
عرابًا غير معلن لـ«ثورة يناير»
وبقدر نجاحه في ظروف شبه مستحيلة عندما كان
واللعب
مضطرًا في بداياته ألن يسافر للعاصمة للتدرب ً
ويعود في نفس اليوم لقريته البعيدة ،أصبح قدوة ملن
يطلب نجاحًا ،أو تجاوز إخفاق وتعثر في حياته.
كان مثيرًا أن ينجح إعالن تلفزيوني ملكافحة اإلدمان
في اجتذاب عشرات آالف املدمنني لطلب التعافي تأثرًا
بدعوته .حسب األرقام الرسميةّ ،
فإن نسبة تعاطي
املخدرات في مصر ضعف املعدالت الدولية ،وهذه
ً
كارثة منذرة تعكس خلال اجتماعيًا فادحًا في بنية أي
تطلع للمستقبل .بقوة النموذج وصدقيته ،نجح العب
كرة قدم في ما تعثرت فيه وزارات الشباب والثقافة
والداخلية واألوقاف ومؤسسات أخرى في الدولة.
بذات القدر دخل أحمد خالد توفيق قلوب قرائه من
الشباب اليافع وسحره في بساطة كتاباته بصلب
اهتماماتهم ،رغم أن هذا النوع من األدب ال يحظى
باالعتراف النقدي في مصر.
ملاذا حظي أحمد خالد توفيق بمثل هذه الشعبية ،التي
لم يكن أحد على دراية بها حتى داهمتنا حقائق وداعه؟

تحطم طائرة عسكرية جزائرية
ُ
ّ
قتل  257شخصًا في تحطم طائرة تابعة
للجيش الجزائري ،أمس ،بعد إقالعها من «قاعدة
بوفاريك» الجوية على بعد نحو  25كيلومترًا
جنوب الجزائر العاصمة ،وفق ما أكدت وزارة
الدفاع التي أوضحت أيضًا ّأن القتلى هم في
غالبيتهم عسكريون وأفراد عائالتهم ،فيما لم
يتأكد حتى مساء أمس من وجود «قياديات من
جبهة البوليساريو» على منت الطائرة.
والطائرة من طراز «إليوشن آي إل  ،»76وهي
سوفياتية ثم روسية الصنع يمكن استخدامها
للنقل املدني أو العسكري ،ويمكنها نقل ما بني
 126و 225شخصًا ،وفق موقع الشركة .وأفادت
وزارة الدفاع ّ
بأن الطائرة تحطمت صباحًا خالل
قيامها «برحلة بني بوفاريك ـ ـ تندوف ـ ـ بشار».
وتبعد تندوف نحو  1800كيلومتر عن العاصمة
بالقرب من الحدود مع املغرب والصحراء الغربية.
أما «بشار» ،فهي على بعد نحو ألف كيلومتر
جنوب غرب الجزائر ،وتضم قاعدة عسكرية
كبيرة بالقرب من الحدود املغلقة بني الجزائر
واملغرب.
(أ ف ب)

قد يكون ،بطريقة ماّ ،
عرابًا غير معلن لثورة يناير بالنظر
إلى ّأن قراءه هم أنفسهم الذين تصدروا مشاهدها.
لم يكن سياسيًا باملعنى املتعارف عليه ،رغم ميله
بنصوص منشورة إلى مشروع جمال عبدالناصر ،ال
انضم إلى حزب وال شارك في حركات احتجاجية ،لكنه
ً
لعب دورًا جوهريًا ومجهوال في تشكيل وعي الجيل،
الذي تصدر مشاهد «يناير».
ذلك الجيل اكتسب تجربته السياسية األولى ،كأنها
بروفة مبكرة للثورة ،في تظاهرات تالميذ املدارس
االبتدائية واإلعدادية عند اغتيال الطفل الفلسطيني
محمد الدرة مطلع القرن.
الحظت أستاذة األدب اإلنكليزي واألديبة الراحلة
الدكتورة رضوى عاشورّ ،أن هؤالء التالميذ الصغار،
بإضافة عشر سنوات ،هم أنفسهم جيل «يناير» .ما
يجب أن نالحظه ـ اآلن ـ أنهم من قراء أحمد خالد توفيق.
ربما يكون صالح ابن ذلك الجيل ،أحد هؤالء القراء.
املثير أن االثنني من منطقة جغرافية واحدة بمحافظة
الغربية في دلتا مصر .ما ال نريد أن نلتفت إليه أننا
أمام أجيال مختلفة بمفرداتها وخيالها وروحها العامة
واتساع اتصالها ،عبر الوسائط الحديثة ،بالعالم .هذا ما
ال يمكن كبته ،أو مصادرته ،كما تكاد تستحيل العودة
إلى ّأي أساليب قديمة في الحكم مهما كانت الذرائع
واألسباب ،إال بأثمان باهظة.
ّ
إنه العصر عندما تتحدث حقائقه باحتياجات جديدة
وأجيال جديدة تبحث عن معنى بعدما تكسرت
أحالمها بإجهاض تطلعات ثورتي «يناير» و«يونيو»
في بناء دولة مدنية حديثة ،دولة قانون ومؤسسات،
دولة توفر بيئة احتضان ملواهبها في األدب والثقافة
واإلبداع والبحث العلمي ...والرياضة.
مصر دولة شابة بنسبة  ٪٦٠من سكانها ،والصدام
مع الشباب هو صدام مع املستقبل نتائجه معروفة
سلفًا .أسوأ ما حدث بعد «يناير» وفورته األولى ّأن
أطرافًا عديدة سعت إلى كسر األجيال الجديدة .في
البداية جرت عملية تقديس بمبالغات مفرطة قبل أن
تنقض عليهم اتهامات الشيطنة بقسوة بالغة .ال أمل
في استقرار ممكن ،أو تقدم إلى األمام ،إال بمصالحات
حقيقية مع األجيال الجديدة ،حوار بال وصاية وإفساح
املجال لكل إبداع بال مصادرة.
الشباب ،بالذات ،موضوع البحث املضني عن معنى أنهم
يستطيعون صياغة حياتهم بما يتوافق مع عصرهم،
الذي يعيشون فيه .هذا ما تستحقه مصر التي تبحث
بالكاد عن أمل.
*كاتب وصحافي مصري
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إعالنات

العالم

إعالنات

بــاألســى وبالرضى ننعى فقيدتنا
األثيرة
األستاذة عصماء محمود نعمة
أب ـنــاؤهــا :الـشــاعــر أمـثــل إسماعيل،
زوج ـتــه الـشــريـفــة رن ــا مـصـطـفــى آل
حـ ـج ــار .ع ـل ــي إس ـم ــاع ـي ــل ،زوج ـت ــه
املـ ـ ـح ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة رلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروة .ب ـس ـم ــة
إسماعيل ،زوجـهــا الــدكـتــور حميد
ناصر.
شـقـيـقــاهــا :امل ــرح ــوم نـ ــزار .النقابي
ومدير عام صحيفة السفير سابقًا
ياسر.
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا :امل ــرح ــومـ ـت ــان ن ـجــاح
ويسار .عنوان ووفاء.
صلي على جثمانها ووريت الثرى
الثالثاء  10نيسان  2018قبل صالة
الظهر ,في روضة الزهراء ,صور.
فـ ــي الـ ـث ــال ــث ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس 12
نـ ـيـ ـس ــان ي ـ ـقـ ــام م ـج ـل ــس عـ ـ ـ ــزاء عــن
روح ـهــا  3ب.ظ .لـلــرجــال فــي نــادي
اإلم ـ ـ ــام الـ ـ ـص ـ ــادق ،ول ـل ـس ـي ــدات فــي
حسينية الزهراء.
لكم من بعدها طول البقاء.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ن ـع ـم ــة وإس ـم ــاع ـي ــل
وبسمة وخالد وصفي الدين وفران.

تقرير

تحدث كتاب «اللغز الفرنسي» عن ظاهرة «الموتى األحياء الكاثوليك» (أ ف ب)

ماكرون أمام الكنيسة:
«زومبي كاثوليكي»
ً
ماكرون ،سيال من
أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل
ّ
االنتقادات في فرنسا بعدما أعلن أنه يريد «إصالح»
العالقة «المكسورة» بين الكنيسة والدولة
ف ــي خـ ـط ــاب ط ــوي ــل أمـ ـ ــام «مــؤت ـمــر
األس ـ ــاقـ ـ ـف ـ ــة» م ـ ـسـ ــاء االث ـ ـ ـّنـ ـ ــن ،أك ــد
إي ـ ـمـ ــانـ ــويـ ــل م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون أنـ ـ ـ ـ ــه ي ــري ــد
«إص ـ ــاح» ال ـعــاقــات بــن الكنيسة
وال ـ ــدول ـ ــة ع ـب ــر «حـ ـ ـ ــوار ح ـق ـي ـقــي»،
ّ
م ـض ـي ـفــا أن ّ«رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
الذي يزعم أنه ال يكترث بالكنيسة
وال ـكــاثــول ـيــك ي ـقـ ِّـصــر ف ــي واج ـب ــه»،
وه ـ ـ ـ ــو األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــد ي ــوص ــف
بـ ــ«الـ ـه ــرطـ ـق ــة الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــة»ّ .
ورد
عـلـيــه الــزع ـيــم ال ـي ـس ــاري امل ـع ــارض
ج ـ ـ ــان ل ـ ـ ــوك مـ ـي ــانـ ـش ــون ،ب ــال ـق ــول
ببساطة« :مــاكــرون في قمة هذيان
مـيـتــافـيــزيـقــي ،ال ُي ـح ـت ـمــل .ننتظر
رئيسًا ،فنسمع مساعد خوري».
مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،بــرغــم
علمانية الــدولــة الفرنسية ،خاصة
بـ ـع ــد قـ ـ ــانـ ـ ــون عـ ـ ـ ــام  ،1905وث ـق ــل
ّ
املـ ـ ــوروث ال ـع ـل ـمــانــي ،فـ ــإن املـ ــوروث
الكاثوليكي في املخيال الجماعي،
ثـ ـقـ ـي ــل بـ ـ ـ ـ ــدوره وف ـ ـقـ ــا مل ـ ــا ي ـش ــرح ــه
مؤرخون فرنسيون .لإلشارة ،حني
خ ـســر م ــرش ــح الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي
ل ـي ــون ـي ــل جـ ــوس ـ ـبـ ــان ،ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدورة
األول ــى مــن االنـتـخــابــات الرئيسية
حظوظه ،البعض
لعام  ،2002برغم
ّ
ذهب بعيدًا في شرح أنــه «ال يمكن
بــروتـسـتــانـتـيــا أن يـ ــرأس فــرنـســا».
ولـلـتــذكـيــر أي ـضــا ،ل ـشــارل م ــوراس،
مؤسس «أكسيون فرنسيز» ،عبارة
جـمـيـلــة تـ ـق ــول« :أن ـ ــا م ـل ـحــد ،ولـكــن
كاثوليكي» ،في إشــارة إلــى نظرته

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

لـلـكـنـيـســة بـصـفـتـهــا ضــام ـنــا عـلــى
املستوى االجتماعي.
بـصــرف النظر عــن أه ــداف مــاكــرون
الذي قد يكون ُم ِّ
عبرًا في حديثه عن
ً
تــوجــه م ــوج ــود أص ــا يــريــد الــربــط
ب ــن فــرن ـســا وال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ،يمكن
ّ
الفرنسي»
العودة إلى كتاب «اللغز
ال ـص ــادر ع ــام  ،2013ال ــذي يخلص
ف ـيــه ال ــدي ـم ــوغ ــراف ـ ّـي ــان ال ـفــرن ـسـ ّـيــان
إيمانويل تود ،وهيرفي لوبرا ،إلى

قد يكون ُم ِّ
عبرًا
عن توجه موجود
يريد الربط بين فرنسا
والكاثوليكية
ّ
أن بلدهما يعاني من «انعدام توازن
ّ
ب ــن ال ـف ـض ــاءات األن ـثــروبــولــوجــيــة
ّ
ّ
والدينية» ،ويشرحان أن قلب فرنسا
ّ
ّ
«الـلـيـبــرالــي وامل ـس ــاوات ــي ،ال ــذي قــام
بــالـثــورة ،قــد ضـعــف ،فيما أطرافها
الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت مـ ـخـ ـلـ ـص ــة لـ ـنـ ـم ــوذج
ّ
التراتبية ،والتي تتبع غالبًا تقليدًا
ّ
كاثوليكيًا ،صارت مهيمنة» .لجعل

ّ
عملية أك ـثــر ،يمكن الـقــول،
املـســألــة
ّ
وفقًا لهما ،إن باريس واملدن الكبرى
ت ـب ـق ــى «لـ ـيـ ـب ــرال ـ ّـي ــة» ،ف ـي ـم ــا تـشـهــد
امل ـنــاطــق ال ـطــرفـ ّـيــة م ــا ُي ـط ـلــق عليه
امل ــؤل ـف ــان «ال ـب ـع ــث ب ـعــد امل ـ ــوت» ،أو
ظاهرة «املوتى األحياء الكاثوليك»
(الزومبي) ،وهم ليسوا بالضرورة
أناس يمارسون الطقوس بانتظام،
بـ ـ ــل يـ ــؤم ـ ـنـ ــون بـ ـقـ ـي ــم وت ـ ـ ـصـ ـ ــورات
مـ ـح ــافـ ـظ ــة ح ـ ـ ــول املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ودور
ً
الدولة .يظهر ذلك مثال في وقوفهم
ّ
فـ ــي وجـ ـ ــه ب ــرن ــام ــج االشـ ـت ــراك ــي ــن
خــال الثمانينيات لــدمــج امل ــدارس
الـعـمــومـ ّـيــة واألخـ ــرى الـخــاصــة (أي
ال ـكــاثــول ـي ـكـ ّـيــة) ،وم ــن ث ـ ّـم إس ـقــاطــه،
ّ
القوية ضـ ّـد تقنني
وكذلك حملتهم
ّ
املثليني قبل خمس سـنــوات.
زواج
من ناحية اإلحصاءات ،تقول األرقام
ّ
إن ن ـحــو ن ـصــف ال ـس ـك ــان ُي ـعـ ّـرف ــون
ّ
أنفسهم بوصفهم كاثوليكًا ،رغم أن
 5في املئة فقط منهم يذهبون إلى
الكنيسة بانتظام.
األوصاف أعاله قد ينطبق بعضها
على مــاكــرون ،ال ــذي ُول ــد فــي عائلة
عـ ـلـ ـم ــان ـ ّـي ــة ،وط ـ ـلـ ــب تـ ـعـ ـمـ ـي ـ ّـده فــي
ّ
س ــن ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ،ورغـ ــم أنـ ــه لم
ّ
يـكــن زائ ـ ـرًا منتظمًا للكنيسة ،فــإن
«تـعـلـيـمــه امل ـس ـي ـحـ ّـي ،الـكــاثــولـيـكـ ّـي
ب ـص ـفــة خ ـ ّ
ـاص ــة ،ل ـعــب دورًا مــؤك ـدًا
فــي عــاقـتــه بــاملـجـتـمــع» ،كـمــا يقول
مــارك اندويلد مؤلف كتاب «السيد
ماكرون الغامض» ،واصفًا الرئيس
ال ـفــرن ـســي بـ ــ«زومـ ـب ــي كــاثــولـيـكــي»
(زومبي هنا ليست ّ
محملة باملعنى
ُ
السلبي ،بــل هــي تستخدم لوصف
ظاهرة أو حالة).
ّ
أيـ ـض ــا ،ال بـ ـ ّـد م ــن اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
ّ
رد الـفـعــل ض ـ ّـد م ــاك ــرون لـيــس أم ـرًا
مستغربًا ،فهو تكرار ملا حصل مع
مـنــافـســه ف ــي االن ـت ـخــابــات فــرنـســوا
ف ـي ــون .ف ــي حـيـنــه ك ـ ّـرس ــت صحيفة
«ل ـي ـب ـيــراس ـيــون» غــاف ـهــا (عـ ــدد 24
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي  ،)2016ل ـص ــورة
ت ـح ـمــل خ ــري ـط ــة ف ــرن ـس ــا مــرســومــة
ُ
ب ـس ـب ـحــة م ــرب ــوط ــة ب ـص ـل ـيــب ك ـتــب
فـ ــي وس ـط ـه ــا «ال ـ ـن ـ ـجـ ــدة ،ل ـق ــد ع ــاد
املـ ـسـ ـي ــح!» .ي ــوم ـه ــا تـ ـس ــاءل رئ ـيــس
تـحــريــر الـصـحـيـفــة« :ه ــل الـلــوبـيــات
ّ
الكاثوليكية بصدد تحديد الرئيس
ّ
املـ ـقـ ـب ــل؟» ،م ـض ـي ـفــا أن «ال ـق ـن ــاع ــات
ّ
الدينية ُمحترمة ما دامــت حبيسة
ّ
املجال الخاص».
(األخبار)

إنتقلت إلى رحمته تعالى املأسوف
على صباها املرحومة َ
ريما بهجت بزي
والـ ــدهـ ــا :امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج بهجت
َ
محمد بزي (أبو وسيم)
والدتها :الحاجة هيام عبد األمير
شراره
زوجها :عماد خليل داغر
ولداها :علي وفرح داغر
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه ـ ــا :الـ ـصـ ـي ــدل ــي ال ــدكـ ـت ــور
وس ـ ـي ـ ــم ،امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ع ـ ـلـ ــي ،غ ـس ــان
والحاج محمد
شقيقتاها :جمانة زوجــة الدكتور
جهاد رضا وسوسن زوجة األستاذ
محمد
الحاج دياب (بنك اإلعتماد)
صلي على جثمانها الطاهر ووريت
الـثــرى يــوم األربـعــاء  11نيسان في
بلدتها بنت جبيل.
تقبل الـتـعــازي فــي بـنــت جبيل في
مـنــزل وال ــدهــا طيلة اي ــام األسـبــوع
وي ـقــام ذك ــرى أس ـبــوع عـلــى وفاتها
ن ـه ــار األحـ ــد  15م ـنــه ع ـنــد الـســاعــة
العاشرة في مجمع املرحوم الحاج
موسى عباس.
وتـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ب ـي ــروت نـهــار
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء  18م ـن ــه فـ ــي فـ ــي مـبـنــى
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،الـ ــرم ـ ـلـ ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء بــن
ً
مساء.
الساعة الثالثة والسابعة
َ
اآلسـ ـف ــون آل بـ ـ ــزي ،داغـ ـ ــر ،ش ـ ــرارة،
ال ـحــاج دي ــاب ،رض ــا وع ـمــوم أهــالــي
بنت جبيل.

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء
ال ـلــه ع ــز وج ــل نـنـعــى وف ــاة فقيدنا
ال ـ ـغـ ــالـ ــي امل ـ ـتـ ــوفـ ــى ف ـ ــي (ب ـ ــاري ـ ــس)
املرحوم
السيد تيسير شرف الدين
والــده املرحوم السيد حسني شرف
الدين
والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـس ـي ــدة زه ــرة
هاشم
زوجته السيدة دينا السيد نجيب
شرف الدين
ولداه معن وهيثم
اب ـن ـت ــاه زه ـ ــرة زوج ـ ــة ال ـس ـيــد كــريــم
ياسني
تاال زوجة السيد موسى كركي
اش ـ ـق ـ ــاؤه ال ـ ـس ـ ــادة رش ـ ـيـ ــد ،رفـ ـي ــق،
منصور ،نصير ،بشير وطارق
شقيقتاه السيدة نهال حرم املرحوم
راشد فردون
وسهاد
يصلى على جثمانه الطاهر الساعة
ال ـحــاديــة عـشــرة مــن قـبــل ظـهــر يــوم
الجمعة  13نيسان 2018
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
يــومــي الجمعة والـسـبــت فــي منزل
العائلة في الزرارية
وبـمـنــاسـبــة م ــرور ثــاثــة اي ــام على
ُ
وفــاتــه تـتـلــى آي مــن الــذكــر الحكيم
وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء ح ـس ـي ـنــي ال ـســاعــة
الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ع ـ ـشـ ــرة مـ ـ ــن قـ ـب ــل ظ ـهــر
نـهــار االح ــد فــي الـخــامــس عشر من
الجاري.
وتـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ب ـي ــروت نـهــار
االثنني في السادس عشر من شهر
نيسان في قاعة جمعية التخصص
والتوجيه من الساعة الثالثة حتى
السابعة مساء.
انا لله وانا اليه راجعون
االسفون :آل شرف الدين ،آل هاشم،
آل يـ ــاسـ ــن ،آل كـ ــركـ ــي ،آل ف ـ ــردون
وعموم أهالي الزرارية

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت فاديه فائق حسن الكاتب مالكة
القسم  /B 20 /من العقار  /36/ضبيه
سند تمليك بدل عن ضائع باسمها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

◄ذكرى ►
تصادف اليوم الخميس  12نيسان
2018
الذكرى السنوية الثالثة على وفاة
الفقيدة الغالية
الحاجة مريم خليل عثمان
(أم كريم رستم)
أهــل الفقيدة يدعون كل من عرفها
ّ
وأحبها أن يذكرها بتالوة السورة
املـ ـ ـب ـ ــارك ـ ــة الـ ـف ــاتـ ـح ــة ع ـ ــن روحـ ـه ــا
الطاهرة
للفقيدة الرحمة ولكم الثواب

بمناسبة م ــرور أربـعــن يــومــا على
وفاة املرحوم
الدكتور حسني بيضون
زوجته :نجوى السيد أيوب خليل
أوالده :امل ـح ــام ـي ــة رنـ ــدلـ ــى زوجـ ــة
السيد علي هاشم
الــدك ـتــور عـلــي وزوج ـت ــه الــدك ـتــورة
كارول فخري
املـحــامـيــة مـيـســون زوج ــة املـحــامــي
انكور رونغتا
الــدكـتــور محمد وزوجـتــه املحامية
سلمى صفي الدين
تقيم اس ــرة الفقيد ذك ــرى االربـعــن
يوم الجمعة  13نيسان  2018م .من
الـســاعــة الــراب ـعــة بـعــد الـظـهــر حتى
ال ـســاعــة الـثــامـنــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي منزله
ال ــواق ــع ف ــي ف ـ ــردان ،ق ــرب مـجـمــع ال ـ
 ،ABCشــارع سعيد فريحة ,بناية
سنا.

تصادف نهار الخميس  12نيسان
2018
ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام عـلــى وفــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة ليلى مصباح عرابي
(أم غازي ّ
رحيل)
ّ
حرم املرحوم سعيد طعيمس رحيل
أبـ ـن ــاؤه ــا :غ ـ ـ ــازي ،ه ــان ــي ،ع ــدن ــان،
محمد ،حسن ،علي وعصام
أشـقــاؤهــا :املــرحــوم ري ــاض ،فــوزي،
س ـم ـي ــر ،س ـم ـي ــح ،املـ ــرحـ ــوم ســامــي
وحسن
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي مــن
الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة،
وذلك
في تمام الساعة الرابعة والنصف
عصرًا في النادي الحسيني لبلدة
عدلون.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل رح ـ ـ ّـي ـ ــل ،آل ع ــراب ــي
وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي ب ـل ــدت ــي طــرب ـي ـخــا
وعدلون.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب حبيب غسان حمندي وكيل ادال
ن ـخـلــه س ـكــر مــال ـكــة ال ـق ـســم  /41/من
الـعـقــار  /350/وط ــى ع ـمــارة شلهوب
س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بــاســم
املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـ ـلـ ــب روي ب ـ ـ ـ ــدري بـ ـ ــو ع ـ ـيـ ــد وكـ ـي ــل
ف ـك ـتــوريــا ن ـق ــوال ش ـ ــراره احـ ــدى ورث ــة
ميشال جرجي خوري الذي هو نفسه
م ـي ـش ــال ج ــرج ــي الـ ـخ ــوري امل ــال ــك فــي
ال ـع ـقــارات  /274/و /276/و/4756/
و /4758/بسكنتا سندات تمليك بدل
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جبل في العراق قرب
 -1جمهورية سابقة من اإلتحاد السوفياتي – بئر عميقة – -2
الحدود السورية – ثمار أشجار السنديان –  -3مدينة سورية ُت ّ
عد من أقــدم املدن
العربية – أعطى حجة لغيابه –  -4بلدة لبنانية بقضاء املنت – ّ
ّ
ليتعرف
مس بيده
على الشخص –  -5برهة من الزمن – حرف إستفهام – ماركة سيارات –  -6حرف
عطف – يجري في العروق – صراع ومحاربة –  -7جمع بدر – إقترب منه –  -8نهر
إسباني – مضيق في املحيط الهادي بني جزيرتي نيوزيلندا الشمالية والجنوبية
ّ
املوصلي في
–  -9راقصة مصرية – أكبر موسيقيي األندلس أخذ الغناء عن اسحق
بغداد –  -10عضو مجلس الشيوخ في الواليات املتحدة األميركية

6

عموديًا

 -1عاصمة آسيوية –  -2قرع الجرس – خصم عنيد وشديد – للنداء –  -3من األطباق
املشهورة في املطبخ اللبناني – ّ
النو مبعثرة –  -4كتاب للشاعر سعيد عقل باللغة
اللبنانية – من أسماء األسد –  -5نخيفهم ونفزعهم –  -6رئيس آلهة أوغاريت رمزه
الثور أو نــوع من الغزالن – شـ ّـد ما ارتخى من أوتــار القانون ُليجري عليه اللحن
املقصود –  -7والــد – مــأوى الــدجــاج – جــرذ باألجنبية –  -8قلب الثمرة – صغار
الدجاج أو صيصان –  -9دولة استقلت عن اإلتحاد السوفياتي عاصمتها تبليسي
– حرف أبجدي أو مدينة سودانية على بحر الغزال –  -10من أكبر قياصرة روسيا
وأعظمهم ّ
وسع حدود بالده وفرض سيادة الدولة

أفقيا

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

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 2843

حلول الشبكة السابقة

1

 -1بيار رونسار –  -2وايت –  -3هارلم – مراس –  -4الجوالن – ال –  -5الني – جمل –  -6غم
– روما – أخ –  -7لنا – جش – ا و ي –  -8باستا – رم –  -9واهن – راغدة –  -10نهر العاصي

عموديًا

 -1برهان غليون –  -2اليمن – آه –  -3الرجل – أبهر –  -4لوار – انا –  -5رومل – وجس
–  -6وا – املشترع –  -7نيمن – ا ا ا –  -8ستر – ّ
غص –  -9املاوردي –  -10رأس الخيمة

حل الشبكة 2842

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

العب كرة قدم اسباني سابق ومدرب سابق لفريق برشلونة اإلسباني.
بدأ مسيرته مع نادي ريال سبورتنغ خيخون ثم انتقل الى نادي ريال
مدريد ومن ثم الى نادي برشلونة
 = 6+2+7+8+6ام ـبــراطــور روم ــان ــي ■  = 11+1+3+4مــديـنــة أملــان ـيــة ■
 = 6+5+10+9هيئة وبنية

حل الشبكة الماضية :انطون تشيخوف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت ل ـئــونــي ي ـع ـقــوب كــاتـشـيـكـيــان
احــدى ورثــة مــاري ازنــافــوريــان املالكة
في العقار  /948/النقاش سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت كــاتـيــا يــوســف كـنــج أح ــد ورثــة
يوسف أحمد كنج املشتري من رئيف
أح ـم ــد ك ـنــج س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  6 /3320الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر

8
9

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـ ـلـ ـب ــت س ـل ـي ـم ــه ال ـ ـي ـ ــاس ال ــزيـ ـن ــات ــي
بوكالتها عن جان مارون مبارك وكيل
جورج صليبي معوض مالك االقسام
 4 /و 5و 8و 9و / 10بلوك  /A /و /
 4و /8بـلــوك / B /و 6 /و 7و 9و13
 /بـلــوك  /C/و  5 /و 6و 7و 8و/11
بلوك  /D/و  /5بلوك  / E /من العقار
 /211/مــزرعــة بـيــت الـشـعــار سـنــدات
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب س ـي ـم ــون ن ـق ــوال ج ــرج ــس سـنــد
م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــار 7/330
بطشاي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر

5

7

عن ضائع بحصص املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب محمد زياد سعيد عزام ملوكلته
امينه عبد الكريم عيتاني سند تمليك
بــدل عــن ضــائــع للقسم  11مــن العقار
 1514راس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

أفقيا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

25

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب املـحــامــي ف ــادي بــولــس البعينو
وكـيــل بـيــار أنـطــوان كـســاب أحــد ورثــة
أنطوان حنا كساب سندات ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقارات ،2904
 314 ،2899العبادية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب اسماعيل ابراهيم عبدان وكيل
وسام محمد فوزي حمود سند ملكية
بدل ضائع للعقار  2608بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

26
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن إثبات وفاة
املرجع :محكمة تبنني الشرعية الجعفرية
بتاريخ  ،2018/3/28قــررت محكمة تبنني
الشرعية الجعفرية ،فــي االسـتــدعــاء املقدم
من السيدة ايمان محمد عــواضــة ،وكيلها
املحامي حسني نور الدين ،واملسجل برقم
/19تــاريــخ  ،2018/1/3اعــان وفــاة املفقود
فريد محمد عــواضــة ،تولد  /1963والدته
عبدة عواضة ،سجل  /84شقرا ،فعلى من
لــديــه اي طعن او اع ـتــراض الـتـقــدم بــه امــام
املحكمة املختصة خالل املهلة القانونية.
املساعد القضائي
حسني قدوح
إعالن
ت ــدع ــو م ـح ـك ـمــة ال ـ ــدرج ـ ــة االولـ ـ ـ ــى ال ـغ ــرف ــة
االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي بـعـلـبــك بــرئــاســة الـقــاضــي
وسيم الحجار املستدعى ضدهما محمد
واب ــراهـ ـي ــم اح ـم ــد ال ـس ـي ــد اح ـم ــد مــرتـضــى
املقيمني سابقًا فــي منطقة تمنني التحتا
واملجهولي محل االقــامــة حاليًا للحضور
شخصيًا او مــن يـنــوب عنهما قانونًا الى
قلم املحكمة لتبلغ الحكم الصادر بتاريخ
 2012/4/2وامل ـس ـجــل بــرقــم  2012/19في
دعوى ازالة الشيوع املقدمة من مهدي عبد
الله مرتضى بوكالة االستاذ محمد يعقوب
واملسجلة برقم اساس .2012/153
ً
مضمون الـحـكــم :أوال اع ــان عــدم امكانية
قسمة العقار رقم  /556/من منطقة تمنني
الـتـحـتــا ال ـع ـقــاريــة عـيـنــا ب ــن ال ـشــركــاء فيه
وطــرحــه للبيع بــاملــزاد العلني عـبــر دائ ــرة
الـتـنـفـيــذ املـخـتـصــة عـلــى ان يـعـتـمــد الثمن
االجمالي للعقار الــوارد في تقرير الخبير
 $/229470/مئتني وتسعة وعشرين الفًا
واربعمئة وسبعني دوالرًا اميركيًا كأساس
لـلـطــرح فــي امل ــزاي ــدة االولـ ــى ،وعـلــى ان يتم
ت ــوزي ــع ال ـث ـمــن ع ـلــى ال ـش ــرك ــاء ف ـيــه بنسبة
ملكية كل شريك في العقار وفقًا ملا ورد في
تقرير الخبير توما ابراهيم.
ثانيًا :شطب اش ــارة الــدعــوى عــن صحيفة
العقار رقم  /556/من منطقة تمنني التحتا
ال ـع ـقــاريــة وابـ ــاغ ام ــان ــة الـسـجــل الـعـقــاري
للتنفيذ وتضمني الفرقاء الرسوم والنفقات
بنسبة ملكية كل شريك في العقار.
للمستدعى ضدهما مهلة ثالثني يومًا من
تاريخ اخر نشر لالستئناف.
رئيس القلم
وفاء الرفاعي
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ي ـب ـل ــغ ال ـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم نـ ـج ــاح وهـ ــدى
وعدنان ومحمد سعيد
وخالد ابناء املرحوم انيس صقر مجهولي
محل االقامة
ً
عمال باحكام املادة  409أ.م.م .تخطركم هذه
الــدائــرة بأنه لديها في املعاملة التنفيذية
رق ــم  2017/2995ان ـ ــذارًا تـنـفـيــذيــا موجهًا
الـيـكــم م ــن طــالـبــي الـتـنـفـيــذ مـنـيــر ومـنـيــرة
ووليد جمال الدين وناتجًا عن طلب تنفيذ
ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ــن ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد في
بيروت الناظر في دعــاوى االيـجــارات قرار
 2017/180تــاريــخ  2017/2/27والقاضي
في بنده االول باعالن سقوط حق املدعى
عـلـيـهــم ي ــوس ــف ونـ ـج ــاح وه ـ ــدى وع ــدن ــان
وم ـح ـمــد س ـع ـيــد وخ ــال ــد ان ـي ــس ص ـقــر في
الـتـمــديــد الـقــانــونــي الجــارتـهــم الـكــائـنــة في
العقار رقم /538الباشورة والزامهم باخالء
املأجور وتسليمه الى املدعني خاليًا من اي
شاغل وتضمينكم الرسوم والنفقات كافة.
ل ــذل ــك ت ـخ ـط ــرك ــم ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ال ـح ـضــور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االن ــذار التنفيذي ومرفقاته علمًا
ب ــأن الـتـبـلـيــغ يـتــم قــانــونــا بــانـقـضــاء مهلة
عشرين يومًا على نشر هذا االعــان وعلى
تعليق نسخة عنه وعــن االن ــذار ومرفقاته
عـلــى لــوحــة اعــانــات ه ــذه الــدائــرة ويـصــار
ب ـعــد ان ـق ـض ــاء ه ــذه امل ـه ـلــة وم ـه ـلــة االنـ ــذار
البالغة خمسة اي ــام الــى متابعة اج ــراءات
ً
التنفيذ اصوال حتى اخر الدرجات.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى
إعالن
ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ ص ـيــدا باملعاملة
الـتـنـفـيــذيــه رق ــم  2018/19غــرفــة الــرئـيــس
القاضي راني صادق.
البالغ املنفذ عليه يوسف سليمان شاهني
مجهول محل االقــامــة الحضور بــالــذات او
بواسطة وكيله القانوني الى هذه الدائرة
الس ـت ــام االن ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي ومــربــوطــاتــه
باملعاملة املقدمة من املنفذين هيالنه وديع

ظـبــاط ورفــاقـهــا بــوكــالــة املـحــامـيــان سعيد
وال ـي ـســار ب ــو عـقــل ب ـمــوضــوع تـنـفـيــذ حكم
املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة ف ــي لـبـنــان الـجـنــوبــي
تاريخ  2017/4/25واملتضمن ازالة الشيوع
ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات رقـ ــم  1470و 2771و2624
و 2625و 2627و 2628كـفــرحــونــه وبيعها
باملزاد العلني.
وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــه م ـخ ـتــار ضمن
ن ـط ــاق ال ــدائ ــرة واال ف ـكــل تـبـلـيــغ ل ـهــم بعد
ان ـق ـضــاء مـهـلــة ال ـن ـشــر واالنـ ـ ــذار بــواسـطــة
رئيس القلم والتعليق على لوحة اعالنات
الدائرة تعتبر قانونيه.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
شطب قيد شركة تجارية
بـ ـم ــوج ــب م ـح ـض ــر ج ـم ـع ـي ــة م ـن ـع ـق ــدة فــي
 2018/3/26تقرر بتاريخ  2018/4/4شطب
قيد شركة تراست لوساطة التأمني ش.م.م.
املـسـجـلــة ت ـحــت ال ــرق ــم  1010599مــديــرهــا
س ـي ــري ــن ص ـب ــره ح ـم ــد ،ن ـهــائ ـيــا م ــن ق ـيــود
السجل الـتـجــاري فــي بـيــروت .الــرقــم املالي
.2101785
فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم مالحظاته
او اعتراضه خالل مهلة عشرة أيام من آخر
تاريخ نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب م ـع ــن ف ـ ـ ــوزه ج ـن ـب ــاط وكـ ـي ــل مـنــى
ف ــؤاد خ ــداج اح ــد ورث ــة وه ـيــب حـســن ابــو
عياش سند ملكية بدل ضائع للعقار 363
املختارة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ـبــت روجـ ـي ــت م ـي ــاد خ ـل ـيــل احـ ــد ورث ــة
الـيــاس فــؤاد وازن سند ملكية بــدل ضائع
للعقار  580معاصر بيت الدين.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب عماد عجاج بو حمدان وكيل محمد
سـلـيــم بــو عــز الــديــن وخــالــد خ ـطــار بــو عز
الــديــن بصفتهما مــن ورث ــة خ ـطــار محمد
ب ــو ع ــز ال ــدي ــن س ـن ــدي مـلـكـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقارين  59و 1603بريح.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع
للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة رقم 2009/76
استنابة دائرة تنفيذ بيروت رقم 2009/34
الرئيسة روال شمعون
املنفذ :بنك البحر املتوسط ش.م.ل.
املنفذ عليهم :ورثــة املــرحــوم عــدنــان احمد
عــرق ـجــي وهـ ــم :ش ـيــريــن وول ـي ــد ويــاسـمــن
عدنان عرقجي ومــارل سعد الدين توفيق
جزار رعد
السند التنفيذي :قرار محكمة الدرجة االولى
املــدن ـيــة ف ــي ب ـي ــروت رق ــم 2005/180/210
بدفع مبلغ بلغ بعد التعديل /5534587/
دوالر أميركي ومبلغ  /584665960/ليرة
لبنانية.
تاريخ قرار الحجز2009/6/12 :
تاريخ تسجيله2009/6/22 :
تاريخ محضر الوصف2009/12/30 :
تاريخ تسجيله2009/12/31 :
تــاريــخ دف ـتــر ال ـش ــروط 2010/7/8 :املـعــدل
بتاريخ 2015/11/12
العقار املطروح :القسم رقم  4من العقار رقم
 2125منطقة القبة عرمون مستودع طابق
سفلي خاضع لنظام امللكية مساحته 630
م.م.
قيمة التخمني /378000/ :دوالر أميركي.
ب ــدل ال ـطــرح بـعــد الـتـخـفـيــض /183708/ :

دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ت ـجــري امل ــزاي ــدة
نهار االربعاء الواقع فيه  2018/5/2الساعة
الثانية عشر ظهرًا ،امام رئيس دائرة تنفيذ
عاليه في قاعة املحكمة.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ف ــي ال ـش ــراء
ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضـمــن ن ـطــاق دائ ــرة
تنفيذ عاليه واالطالع على قيود الصحيفة
العينية للقسم موضوع املزايدة ومعاينته
وع ـل ـيــه تــأمــن ب ــدل قـيـمــة ال ـط ــرح بـمــوجــب
شـيــك مـصــرفــي منظم الم ــر حـضــرة رئيس
دائ ــرة تنفيذ عــالـيــه وخ ــال االي ــام الثالثة
الـتــالـيــة لــاحــالــة عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الثمن
تـحــت طــائـلــة اع ــادة املــزايــدة حكمًا بــزيــادة
ال ـع ـشــر ع ـلــى ع ـه ــدة ال ـن ــاك ــل ال ـ ــذي يضمن
ال ـن ـقــص وال يـسـتـفـيــد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه
خــال العشرين يــومــا تسديد كــامــل الثمن
ورسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/410
طالب التنفيذ :غسان محمد عبد القادر
املنفذ عليه :يوسف حسني حسن
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائـ ــرة تنفيذ
ً
ب ـع ـبــدا رق ــم  2015/1449ت ـح ـص ـيــا ملبلغ
 40.750.000ل.ل.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/7/24 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/8/10 :
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز 2015/9/3 :وتــاريــخ
تسجيله في السجل العقاري 2015/9/15
تاريخ محضر وصف العقار2016/9/30 :
وتاريخ تسجيله2016/10/7 :
العقار املــوصــوف 2400 :سهمًا مــن العقار
 /5/430عربصاليم عبارة عن قسم يقع في
الطابق االول في مبنى من طابقني ،والقسم
رقــم  5يـتــألــف مــن  4غــرف وم ــوزع ومطبخ
وحمامني وشرفات.
مساحة القسم  225 :430/5م2
التخمني 112.500 :د.أ.

الطرح بعد التخفيض 59.637 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان املــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :نـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/5/17الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اع ـ ـ ــاه ،ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء اي ــداع بــدل الـطــرح فــي قلم الــدائــرة
بموجب شيك مصرفي منظم المــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
ع ـل ــى قـ ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة لـلـعـقــار
املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
مأمور التنفيذ
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
لشركة ميرامار السياحية ش.م.ل.
ي ـت ـش ــرف م ـج ـل ــس ادارة ش ــرك ــة م ـي ــرام ــار
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة ش.م.ل .ب ـ ــدع ـ ــوة حـ ـض ــرات
املساهمني لحضور جمعية عمومية عادية
سـنــويــة تـعـقــد بـتـمــام ال ـســاعــة الــراب ـعــة من
بعد ظهر يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فــي الثامن
م ــن ش ـهــر أي ـ ــار م ــن الـ ـع ــام ال ـف ــن وثـمــانـيــة
عـشــر وذل ــك ف ــي مــركــز ال ـشــركــة ال ـكــائــن في
منتجع امليرامار القلمون ،للمصادقة على
حسابات الشركة للعام  2016واب ــراء ذمة
مـجـلــس االدارة وت ـع ـيــن م ـفــوض املــراق ـبــة
االساسي وأمور اخرى متفرقة.
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب ريـ ـ ــدان ع ــزي ــز رع ــد اح ــد ورث ـ ــة عــزيــز
ريدان رعد احد ورثة دليال عزيز رعد سند
ملكية ب ــدل ضــائــع عــن حـصــة مــورثـتــه في
العقار  1686مجدل املعوش.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
املـنـفــذ :الـبـنــك الـلـبـنــانــي الـفــرنـســي ش.م.ل.
وكياله املحاميان هال روفايل وبسام كرم
املنفذ عليهما :جمال حسن لطيف  -محمد
جمال لطيف
السند التنفيذي :عقد قرض جدول تسديد
وكشفي حساب واتفاقية فتح الحسابات
بقيمة  /126 000 318/ل.ل .و/485 551/
ل.ل .مــوثـقــن بـعـقــدي تــأمــن ع ـقــاري درجــة
اولى عدا الرسوم والفوائد.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
كــامــل ال ـع ـقــار رق ــم  /469/ت ـل ـكــري خــاصــة
املنفذ عليه جمال حسن لطيف والذي يقع
فــي اول ب ـلــدة تـلـمـعـيــان ب ـم ـحــاذاة الـطــريــق
الـ ـع ــام ال ـ ــذي ي ــرب ــط ال ـح ـي ـصــة بــالـعـبــوديــة
بــات ـجــاه ب ـلــدة تـلـمـعـيــان وه ــو ع ـقــار مـفــرز
ع ــن ال ـع ـق ــار  /382/ت ـل ـك ـيــري ي ـق ــع ضـمــن
منطقة سكنية اح ـيــاء شعبية قــائــم عليه
بناء مؤلف من طابق ارضــي يحتوي على
مدخل وموزع وغرفتي نوم وغرفة جلوس
وصالون وحمام ومطبخ وشرفة صغيرة
ودرج ي ـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى ال ـس ـط ــح م ـب ـل ــط ب ــاط
موزاييك وطني شبابيك حديد باب مدخل
خـشــب واملـطـبــخ وال ـح ـمــام مــن الـسـيــرامـيــك
الوطني مساحة املنزل حوالي /150/م.2
مساحة كامل العقار/980/ :م2
يحده غربًا :العقار /474/
ً
شرقًا وشماال :طريق عام
جنوبًا :العقار /470/
ال ـت ـخ ـم ــن :م ــائ ــة وثـ ـم ــان ــون م ـل ـي ــون ل ـيــرة
لبنانية.
بدل الطرح املخفض/91 800 000/ :ل.ل.
تاريخ قرار الحجز2005/9/28/ :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه فـ ــي ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
2005/10/31
موعد املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع
في  2018/5/28الساعة الواحدة بعد الظهر
أمام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
على من يرغب الــدخــول باملزايدة أن يدفع
مثل بدل الطرح نقدًا أو تقدم كفالة قانونية

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات /املصلحة املالية االقليمية في محافظة النبطية ـ ـ دائرة االلتزام الضريبي،
دائــرة خدمات املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول ادنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ،مفرق الراهبات،
سنتر حرب ،الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم
على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

حسن احمد رضا

181801

RR173924049LB

ــ

ــ

جمال درويش الشمعه

174705

RR173924494LB

ــ

ــ

الياس يعقوب اللقيس

1931159

RR173912743LB

ــ

ــ

شركة الرابية النبطية الجديدة

1563208

RR173921802LB

ــ

ــ

ميساء محمد املصري

2140374

RR173924415LB

ــ

ــ

قاسم فوزي نور الدين

2536350

RR173910420LB

ــ

ــ

ابراهيم حسن عليان

311525

RR173911195LB

ــ

ــ

محمد عبدالله بدر الدين

2843709

RR173924256LB

ــ

ــ

مروان حسن غندور

548776

RR163174500LB

2017/08/25

2018/03/15

شركة اكروبولس ش.م.م.

1470633

RR173911181LB

2017/02/27

2018/03/05

معرض علوش االوروبي

2783184

RR173911155LB

2018/03/02

2018/03/14

شركة كوجوكوم كمبيوتر سرفيس ش.م.م.

2011188

RR173911164LB

2018/02/28

2018/03/14

عباس علي شكر

2623550

RR173924021LB

2018/03/06

2018/03/15

جورج هايل ضاهر

1151303

RR173924070LB

2018/03/05

2018/03/15

هناء جميل شعيب

2955606

RR173924446LB

2018/03/05

2018/03/13

زكريا احمد قمر الدين

46971

RR173924548LB

2018/03/01

2018/03/13

حسني علي بعلبكي

3411595

RR173924565LB

2018/03/02

2018/03/13

احمد وفيق مقدم

249170

RR173924579LB

2018/03/06

2018/03/13

علي عبدالله شعيتاني

3387165

RR173923595LB

2018/02/19

2018/02/26

طوني نمر نهرا

3107843

RR173924636LB

2018/03/08

2018/03/14

جهاد علي عون

1078135

RR173925319LB

-

-

عصام يوسف حمود

RR173925296LB
2186727
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 775

ً
وافـيــة واتـخــاذ محال القامته ضمن نطاق
دائــرة تنفيذ حلبا اذا كــان مقيمًا خارجها
واال عــد قلم هــذه الــدائــرة مقامًا مختارًا له
وان يــدفــع ع ــاوة على الـبــدل مبلغ مليون
ليرة لبنانية كنفقات وعلى الـشــاري رسم
الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
إعالن بيع عقاري للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي كابي شاهني
املعاملة التنفيذية رقم 2009/504
املـنـفــذة :جمعية مــالـكــي الـعـقــار رق ــم 3291
منطقة رأس بيروت
ّ
املقرر حلولها محل املنفذة :شركة ستايل
ش.م.م.
املنفذ عليه :محمود ابراهيم الخياط
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :انـ ــذار نـفـقــات مشتركة
ق ــدره ــا /9822.35/د.أ .والـ ـل ــواح ــق ،ديــن
لشركة ستايل ش.م.م .ق ــدره /92811/د.أ.
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2009/11/5 :
تاريخ تسجيله2010/4/6 :
تاريخ محضر الوصف2011/8/29 :
تاريخ تسجيله2011/10/6 :
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح للبيع ومشتمالته:
القسم رقم  A 22من العقار رقم  3291رأس
بيروت  2400 -سهم
مساحته 400 :م.م.
وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سـكـنـيــة كــائ ـنــة في
ً
ال ـطــابــق ال ـثــامــن ش ـم ــاال مــؤلـفــة م ــن مــدخــل
وصالون وطعام وغرفتي جلوس وممرين
وموزع واربع غرف ومطبخ وغرفة خادمة
ض ـم ـن ـه ــا ح ـ ـمـ ــام وغ ـ ــرف ـ ــة غ ـس ـي ــل وث ـ ــاث
ح ـمــامــات وخـ ــاء وثـ ــاث ش ــرف ــات وشــرفــة
مقفلة وزهــور .له اربع مواقف سيارات في
الطابق السفلي الثاني ويتبعه مستودع
في الطابق السفلي االول.
حدود العقار:
ً
شماال :عقار رقم امالك عامة
شرقًا :العقار رقم 3290
جنوبًا العقار رقم 3306
غربًا العقار رقم امالك عامة
قـيـمــة الـتـخـمــن/3.000.000/ :د.أ( .ثــاثــة
ماليني دوالر أميركي).
ب ــدل ال ـطــرح امل ـحــدد مــن قـبــل رئ ـيــس دائ ــرة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت بـ ـع ــد ت ـخ ـف ـي ـض ــه %5
 /1420137.90/د.أ( .م ـل ـيــون وأربـعـمــايــة
وعشرون الف ومئة وسبعة وثالثون دوالر
أميركي وتسعون سنتًا).
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان اجـ ــرائ ـ ـهـ ــا :ي ــوم
الخميس الــواقــع فــي  2018/5/17الساعة
ال ـثــال ـثــة ع ـشــر ام ـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ
بيروت في قصر العدل بيروت.
فعلى الراغب بالشراء تنفيذًا الحكام املواد
 973و 987و 983أ.م.م .ان يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة
او في صندوق الخزينة أو احــد املصارف
املقبولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح او يقدم
كفالة مصرفية تتضمن هذا املبلغ وعليه
اتخاذ مقام مختار له في نطاق الدائرة ان
لم يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق له
ان عــن مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر قلم
الــدائــرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في
خ ــال ثــاثــة اي ــام م ــن ت ــاري ــخ ص ــدور ق ــرار
االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن بــاســم رئـيــس
دائــرة تنفيذ بيروت في صندوق الخزينة
او احـ ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة ت ـحــت طــائـلــة
اعـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر واال فعلى
عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال يستفيد من
الــزيــادة وعليه كذلك دفــع الثمن والرسوم
وال ـن ـف ـق ــات ب ـم ــا ف ـي ــه رس ـ ــم دالل ـ ــة خـمـســة
باملئة دون حــاجــة الــى ان ــذار او طلب ذلك
خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور قرار
االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في الجنوب
بالصورة الغيابية.
لـ ـ ـق ـ ــد ح ـ ـك ـ ـمـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2018/2/22عـلــى املـتـهــم ابــراه ـيــم حسني
حـســن جنسيته س ــوري رق ــم الـقـيــد /256
قـطـيـفــة مـحــل اقــام ـتــه مـقـيــم فــي مـحـلــة ديــر
ق ــان ــون الـنـهــر  -شـ ــارع ال ـع ــام  -مـلــك ســالــم
قـ ـش ــور ـ ـ ـ ط أرضـ ـ ــي والـ ــدتـ ــه ه ــاج ــر ع ـمــره
تــولــد  1966اوقــف غيابيًا بتاريخ بــإشــارة
النيابة العامة في  2016/10/19ووجاهيًا
فـ ــي  2016/11/17وأخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـل ــه فــي

 2017/9/28وحاليًا فــار مــن وجــه العدالة
بالعقوبة الـتــالـيــة .ق ــررت املحكمة تجريم
املتهم ابراهيم حسني حسني بجناية املادة
 /509/عقوبات وإدانته بجنحة املادة /36/
من قانون االجانب والحكم عليه ألجلهما
بــاالشـغــال الـشــاقــة خمس سـنــوات على ان
تحتسب مدة توقيفه االحتياطي وتجريده
م ــن ح ـقــوقــه املــدن ـيــة وم ـن ـعــه م ــن الـتـصــرف
بأمواله وإقامة اي دعوى ال تتعلق باحواله
الـشـخـصـيــة واالصـ ـ ــرار عـلــى ان ـف ــاذ مــذكــرة
الـقــاء القبض بحقه ونشر خالصة الحكم
في الجريدة الرسمية وفي جريدة االخبار
وإلزامه الرسوم وفقًا للمواد  509عقوبات
و 36قانون االجانب من قانون العقوبات.
الرت ـ ـكـ ــابـ ــه جـ ـن ــاي ــة ارت ـ ـك ـ ــاب فـ ـع ــل م ـن ــاف
للحشمة بقاصر واهمال تجديد اقامته.
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
صيدا في 2018/2/22
الرئيس االول جدايل
التكليف 771
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في الجنوب
بالصورة الغيابية
لـ ـ ـق ـ ــد ح ـ ـك ـ ـمـ ــت هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2018/3/19على املتهم مهدي محمد فضل
سـكـمــانــي جـنـسـيـتــه لـبـنــانــي مـحــل اقــامـتــه
ص ــور  -بـلــدة طـيــر دب ــا  -ق ــرب مـنــزل غالب
مغنية والدته افيك متني شنتال عمره تولد
 1993أوقــف غيابيًا بتاريخ 2015/10/21
وال ي ــزال ف ــارًا مــن وج ــه ال ـعــدالــة بالعقوبة
التالية .قررت املحكمة تجريم املتهم مهدي
محمد فضل سكماني بجنايتني املادتني
 220 /460و 454/460ع ـقــوبــات والـحـكــم
عـلـيــه الجـلـهـمــا بــاالش ـغــال ال ـشــاقــة خمس
س ـ ـنـ ــوات وتـ ـج ــري ــده مـ ــن ح ـق ــوق ــه امل ــدن ـي ــة
ومنعه من التصرف بأمواله املنقولة وغير
املنقولة وتعيني رئيس قلم املحكمة قيمًا
الدارة امــوالــه واالص ــرار على انـفــاذ مذكرة
الـقــاء القبض بحقه ونشر خالصة الحكم
في الجريدة الرسمية وفي جريدة االخبار
وات ــاف املستند امل ــزور والــزامــه بــأن يدفع
للدولة اللبنانية ثالثة ماليني ليرة لبنانية
بدل عطل وضرر والزامه الرسوم والنفقات
القانونية الرتكاب جناية التدخل بتزوير
مستند رسمي واستعماله.
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
صيدا في 2018/3/19
الرئيس االول جدايل
التكليف 771

الساعة .11.00
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 768
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـم ــدي ــد م ـه ـلــة اسـ ـت ــدراج
العروض العائد لشراء  5شاحنات قاطرة
ونصف مقطورة صهريج لنقل املحروقات
الى معمل الحريشة ،وذلك وفق املواصفات
الفنية والشروط االدارية املحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عـنــه ل ـقــاء سـبـعـمــايــة وخ ـم ـســون ال ــف لـيــرة
لبنانية (ت ـضــاف  )TVAمــن قـســم الـشــراء
في املصلحة االداريــة في مركز الشركة في
البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا و12
ظهرًا من كل يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الــواقــع فيه  3أي ــار  2018الـســاعــة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 774
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجــراء
استدراج عروض لتأمني املعدات الضرورية
الالزمة لتأهيل االنــارة داخــل معمل الجية
الحراري.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ 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
علمًا أن آخ ــر مــوعــد لتقديم ال ـعــروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي  2018/5/4عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/4/10
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 780
إعالن
إلى جميع املشتركني باملياه
لدى مؤسسة مياه لبنان الشمالي
تعلن مؤسسة مـيــاه لبنان الشمالي انها
وض ـعــت ق ـيــد الـتـحـصـيــل ج ـ ــداول التحقق
العائدة لجميع انواع االشتراكات عن العام
 2018وايصاالت القبض الخاصة بها.
لذا فهي تدعو جميع املشتركني باملياه ،كل
ضمن نطاق مصلحة او دائــرة االستثمار
ال ـتــي يـتـبــع ل ـهــا ،ال ــى ت ـســديــد م ــا يـتــوجــب
عليهم من بدالت اشتراكات ورسوم صيانة
الى جباة املؤسسة املكلفني بتحصيلها او
في صناديق املؤسسة في جميع مصالح
ودوائ ـ ـ ـ ــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وذل ـ ـ ــك خ ـ ــال ف ـتــرة
اقـصــاهــا  .2018/9/30علمًا أن ــه بــاالمـكــان
تسديد هذه البدالت والرسوم على دفعتني
(قسطني) ضمن املهلة املحددة.
مــاحـظــة :تــم نـشــر ه ــذا االعـ ــان فــي الـعــدد
 14من الجريدة الرسمية الـصــادر بتاريخ
.2018/3/29
مؤسسة مياه لبنان الشمالي
اعالن
تعلن بلدية برالياس عــن اطــاق مناقصة
للتعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل
وصيانة معالجة النفايات والطمر الصحي
للنفايات في بلدة برالياس – قضاء زحلة.
فعلى الراغبني االشتراك باملناقصة التقدم
لالستحصال على دفتر الـشــروط الخاص
من البلدية .
يجري فض الـعــروض يــوم االثنني الواقع
في  2018\4\30عند الساعة الثانية عشرة
ظهرا.
رئيس بلدية برالياس مواس عراجي
املوضوع :نشر إعالن
قررت نقابة عمال الورق إجراء االنتخابات
ج ــدي ــدة ملـجـلـسـهــا ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي امل ــوع ــد
املحدد بيوم الجمعة من تاريخ 2018/4/27
من العاشرة صباحًا لغاية الساعة الثانية
عشرة ظهرًا .وذلك في مقر االتحاد العمالي
العام  -طريق النهر.

وف ـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم اكـ ـتـ ـم ــال الـ ـنـ ـص ــاب تـعـقــد
الجلسة الثانية بمن حضر بعد أسبوع في
املكان والزمان املحددين.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس النقابة
املوضوع :نشر إعالن
قررت نقابة عمال الكرتون إجراء انتخابات
ج ــدي ــدة ملـجـلـسـهــا ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي امل ــوع ــد
املحدد بيوم الجمعة من تاريخ 2018/4/27
من العاشرة صباحًا لغاية الساعة الثانية
عشرة ظهرًا .وذلك في مقر االتحاد العمالي
العام  -طريق النهر.
وف ـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم اكـ ـتـ ـم ــال الـ ـنـ ـص ــاب تـعـقــد
الجلسة الثانية بمن حضر بعد أسبوع في
املكان والزمان املحددين.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس النقابة
املوضوع :نشر إعالن
قـ ــررت ن ـقــابــة ع ـمــال أك ـي ــاس ال ـ ــورق إج ــراء
انتخابات جــديــدة ملجلسها التنفيذي في
امل ــوع ــد امل ـح ــدد ب ـي ــوم الـجـمـعــة م ــن تــاريــخ
 2018/4/27مــن ال ـعــاشــرة صـبــاحــا لغاية
الساعة الثانية عشرة ظهرًا .وذلك في مقر
االتحاد العمالي العام  -طريق النهر.
وف ـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم اكـ ـتـ ـم ــال الـ ـنـ ـص ــاب تـعـقــد
الجلسة الثانية بمن حضر بعد أسبوع في
املكان والزمان املحددين.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
رئيس النقابة
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب نـ ـ ــواف ح ـس ــن طـ ـ ــراف ل ـن ـف ـســه سـنــد
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار  861ال
طيبة.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي محمد الحاج حسن ملورثه محمد
م ـح ـســن الـ ـح ــاج ح ـس ــن س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع بحصته بالعقار  2011شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـ ـل ــب عـ ـم ــاد الـ ــديـ ــن م ـح ـس ــن نـ ـ ــور ال ــدي ــن
املوسوي ملوكله عبد الله محمد الحلباوي
سند تمليك بدل ضائع بحصته بالعقارات
 1600-2186-1598-280النبي شيت و307
جنتا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبـحــاث العلمية الزراعية
اجـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة ب ــواس ـط ــة ال ـظــرف
امل ـخ ـت ــوم ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم م ـس ـت ـلــزمــات الــة
تـ ـص ــوي ــر ف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــة لـ ـ ـ ــزوم م ـص ـل ـحــة
االبحاث العلمية الزراعية.
املكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق
ـ ـ البقاع
الــزمــان :الـســاعــة الـعــاشــرة مــن صـبــاح يوم
الخميس الواقع بتاريخ 2018/5/3
فعلى من يهمه االمــر الحصول على دفتر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص املـ ــودع نـسـخــا عـنــه في
محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع لدى قسم
املـنــاقـصــات وف ــي مـحـطــة الـفـنــار ـ ـ ـ جــديــدة
املــن لــدى السيد غــي ق ــاروط ضمن اوقــات
ال ــدوام الرسمي ،علمًا بــأن ثمن كل نسخة
عــن دفتر الـشــروط هــو خمسون ألــف ليرة
لبنانية.
تــرســل ال ـعــروض مـبــاشــرة باليد الــى ادارة
مصلحة االب ـحــاث العلمية فــي محطة تل
العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل الدوام الرسمي
على ان تصل العروض قبل الساعة الثالثة
عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء
هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل
بعد هذا املوعد.
تل العمارة في  4نيسان 2018
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 750

اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب فـ ــادي مـحـمــد ال ـح ــاج حـســن بصفته
مفوضا بعقد البيع ملــورث البائعني أحمد
حـســن الـحـمــد الـعـلـيــوي سـنــد تمليك بــدل
ضائع بحصته بالعقار  1367بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـلـتـخـلــص م ــن ال ـت ـلــوث
ب ــامل ــواد الـنـفـطـيــة ف ــي االق ـن ـيــة وف ــي بعض
املواقع في معمل الذوق الحراري ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 11951/تاريخ
 ،2017/11/17قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2018/5/4ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي

اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب مـحـمــد ع ـلــي زع ـي ـتــر ملـ ــورث مــوكـلـتــه
حسن محمد العزيرسند تمليك بدل
ض ــائ ــع بـحـصـتــه بــال ـع ـقــاريــن  781و2583
شمسطار.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب طنوس يوسف الفخري ملوكله حنا
طـنــوس الـفـخــري سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
بحصته بالعقار  15بتدعي.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـل ــب أح ـم ــد ع ـل ــي م ــوس ــى مل ــوك ـل ــه مـحـمــد
حـمــود املــوســوي سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
بحصنه بالعقار  1301النبي شيت.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
دخل اعتراضات 64/2017 - )2018( 4-3-2-1 :
التزام 79/2017 - )2018( 10-9-8-7-6-5 :
تدقيق )2017( 47-46- )2018( 8-7-6-5-4-3-2-1 :
خدمات )2017( 76-75-- )2018( 8-6 :
متابعة )2017( 55-54 - )2018( 5 :
معالجة )2017( 74 - )2018(9-7-6 :
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– امل ـك ـل ـف ــن الـ ـ ـ ـ ــواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى
فيعاني – الطابق االول لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه
			
سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني . http://www.finance.gov.lb
اسم املكلف

رقم املكلف رقم البريد املضمون

شركة ايزو فود ش م ل

2525643

2018/25/1 RR185280788LB

2018/6/3

سي دي ام انترناشيونال انك-
فرع لشركة اجنبية في لبنان-

2906546

2018/30/1 RR185280845LB

2018/6/3

شركة اسطفان للتعهدات
والتجارة

124671

2018/6/2 RR185282069LB

2018/8/3

رامز سعيد اسطفان

151285

2018/6/2 RR185282109LB

2018/8/3

جوزف سعيد اسطفان

151293

2018/6/2 RR185282090LB

2018/8/3

سعيد يوسف اسطفان

164253

2018/6/2 RR185282072LB

2018/8/3

سميا انطوان اسطفان

186714

2018/6/2 RR185282086LB

2018/8/3

فادي جان جورج سركيس

امني محمد االسطة

193533

2018/1/2 RR185281942LB

2018/7/3

وليد جورج ناصيف

254804

941273

2018/5/2 RR185282537LB

2018/6/3

فريد حسني ضو

243106

2017/20/12 RR185244471LB

2018/8/2 RR185282554LB

2018/6/3

محمد كامل جابر

196831

2017/21/12 RR185244468LB

2018/27/2

2018/6/3

جوزاف جرجس عطا الله

309377

2017/21/12 RR185244114LB

2018/1/3

شركة بوليغراف امبورت ش.م.ل
بوليكو

1383

2018/19/2 RR185283594LB

2018/14/3

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

وجيه يوسف درغوث املغربي

33922

2018/16/1 RR185249686LB

2018/6/3

خالد سعيد غالييني

ووترفرونت ش.م.ل Waterfront
SAL

1262613

2018/2/1 RR185247067LB

2018/6/3

الكاتيل-لوسنت فرانس  -فرع
لبنان

2182

عزات علي زين الدين

1864819

2018/16/1 RR185249522LB

2018/7/3

مصطفى محي الدين سنو

291468

2018/15/2 RR185282523LB

محمد علي سعد

2112828

2018/10/1 RR171771359LB

2018/7/3

آرا اويديك مكردجيان

204361

2018/23/2 RR185283775LB

2018/7/3

بير آرسليف آي/أس  -فرع
لشركة اجنبية-

2898488

2018/30/1 RR185281752LB

2018/7/3

هيثم حسني كلوت

874549

2018/26/2 RR185284008LB

2018/7/3

محمد احمد خالد

193534

2018/2/3 RR185289773LB

2018/14/3

شركة شامبور للتجارة ش.م.م

1917

2018/2/2 RR185282214LB

2018/7/3

غريس مارون درعوني

261075

2018/6/3 RR185289946LB

2018/15/3

ورثة عبد الفتاح عبد الحميد
صيداني

201722

2017/26/12 RR185243842LB

2018/26/2

انتر هولدنغ ش م ل

1858572

2018/20/2 RR185283767LB

2018/6/3

شركة صوايا للصيرفة

246308

2017/26/12 RR185245622LB

2018/26/2

شركة م 10هولدينغ ش.م.ل M10
HOLDING SAL

383042

2018/23/2 RR185284127LB

2018/6/3

حسني مصطفى مشموشي

568277

2017/22/12 RR185244817LB

2018/27/2

شركة ووش ش م ل

2225968

2018/22/2 RR185284073LB

2018/6/3

فريد فؤاد صيقلي

580304

2017/21/12 RR185243839LB

2018/26/2

مايرز الكترونيكس ش.م.م

604363

2018/26/2 RR185284095LB

2018/7/3

منى محمود غالييني

1268415

2017/21/12 RR185244785LB

2018/26/2

Dressing Room SARL

995442

2018/28/2 RR185284643LB

2018/7/3

سفارة جمهورية بنغالدش
الشعبية

2914131

2017/26/12 RR185246336LB

2018/26/2

156399

2018/19/2 RR185283824LB

2018/14/3

ميريديان ستيل غلوبل (اوف
شور) ش.م.ل

1462403

2018/28/2 RR185284674LB

2018/7/3

2018/16/2 RR185282758LB

2018/14/3

ام.ار.سي هولدنغ ش.م.ل

1474582

2018/26/2 RR185284144LB

2018/7/3

2018/26/2

سهيل احمد اللقيس

57894

2018/28/2 RR185284802LB

2018/15/3

مهى منير ملص

77944

2018/2/3 RR185284745LB

2018/14/3

شركة هدى لالنارة ش.م.م

131685

2018/6/3 RR185285578LB

2018/15/3

الشركة العاملية لخدمات
الصناعات الثقيلة ش.م.ل

230521

2018/2/3 RR185285365LB

2018/14/3

محمد خالد البسط

774479

2018/5/3 RR185285388LB

2018/14/3

كوكوا اند كو ش.م.م

1290285

2018/2/3 RR185284904LB

2018/14/3

شركة الريشاني للسيارات ش م م 2284793

2018/6/3 RR185285621LB

2018/14/3

غلوبال مدكير نتوورك ش م ل
اوف شور

2305414

2018/3/3 RR185285374LB

2018/15/3

فاين سبيريتس ميا ش م ل اوف
شور

2403988

2018/28/2 RR185284569LB

2018/14/3

شركة  C N C EXPORTش م ل
اوف شور

2183339

2018/21/2 RR185283078LB

2018/14/3

املروى للتجارة العامة املحدودة

2697431

2018/13/2 RR185280346LB

2018/6/3

املجموعة الرباعية للدراسات
والتعهدات واالدارة ش..م.م

2720373

2018/22/2 RR185282982LB

2018/14/3

هشام احمد الجارودي

555548

2018/2/3 RR185289950LB

2018/14/3

شركة كيو موتورز ش.م.ل

1156616

2017/21/12 RR185243082LB

2018/27/2

حسني اسعد شهاب

35115

2018/3/3 RR185289813LB

2018/14/3

زياد محمد دندن

588534

2018/2/3 RR185289597LB

2018/14/3

بيار حبيب الخوري

71768

2018/4/1 RR185246747LB

2018/8/3

تك ماستر انجنيرنغ ش.م.ل

251134

2018/6/3 RR185284507LB

2018/15/3

سيدركوم برودباند ش.م.ل

1179005

2018/1/3 RR185284515LB

2018/14/3

كمال الفراد مليس

104373

2018/3/1 RR185245741LB

2018/8/3

طاهر بهجت غيث

165722

2018/8/1 RR185249160LB

2018/7/3

هوك لخدمات الحماية ( هشام
جارودي وشركاه)

1327684

2018/2/3 RR185289929LB

2018/14/3

AVANTIS LEBANON SAL
OFF SHORE

2460123

2018/28/2 RR185289795LB

2018/14/3

شركة منازل  3ش.م.ل

2520

2017/26/12 RR185245327LB

2018/26/2

محمد احمد خالد

193534

2018/2/1 RR185246835LB

2018/7/3

محمد عالء خالد حمود

1327694

2018/2/3 RR185289932LB

2018/14/3

جوزف عبد النور حداد

204358

2017/27/12 RR185244675LB

2018/7/3

برازيا ش.م.ل.

2790455

2018/1/3 RR185289963LB

2018/15/3

انكوميت ميدل ايست تي .بي .ام
ش.م.ل اوف شور

1760142

2017/22/12 RR185244879LB

2018/26/2

رياض سعيد عطا الله

251140

2018/4/1 RR185247739LB

2018/6/3

شركة ميدا فارم

72650

2017/16/12 RR185243445LB

2018/26/2

الخليف ش.م.ل اوف شور

1943751

2017/21/12 RR185244366LB

2018/26/2

مارك روبير جعاره

304473

2018/11/1 RR185263008LB

2018/6/3

حبيب ابراهيم عبده

586389

2017/16/12 RR185243431LB

2018/26/2

علي محمد املبيض

313275

2017/28/12 RR185246129LB

2018/7/3

حسني محمد شريم

854605

2017/18/12 RR185243502LB

2018/26/2

انترناشيونال اند تكنيكال
اسيستنس (ا.ت.ت.ا) ش.م.ل اوف
شور

2142778

2017/21/12 RR185244352LB

2018/26/2

شركة اي.ب.اي .انترناشيونال
اوف شور ش م ل

2492464

2018/6/3 RR185289901LB

2018/15/3

شركة «اكسيد» ش.م.ل

2565299

2018/6/3 RR185285343LB

2018/16/3

كونستراكشن اند اندستريال
سبالي

64348

2017/19/12 RR171767867LB

2018/27/2

ريما جوزف عبود

151570

2017/21/12 RR171770163LB

2018/26/2

ربيع منصور منصور

189196

2017/22/12 RR171770132LB

2018/27/2

كلير الياس عساف

556179

2017/27/12 RR185246398LB

2018/6/3

زياد نواف ابي فراج

939656

2017/18/12 RR171766552LB

2018/26/2

وودن وورلد ش م ل اوف شور

2495415

2017/21/12 RR185244423LB

2018/26/2

شركة النا للعقارات ش.م.م

195735

2017/22/12 RR171770217LB

2018/28/2

احمد محمود مبارك

845980

2017/27/12 RR185245185LB

2018/6/3

الشركة الوطنية لالنتاج
والتعبئة ش.م.ل

1256594

2018/9/1 RR185249071LB

2018/6/3

ناشيونال ليبانيز كومباني
ش.م.ل

101324

2017/22/12 RR185244635LB

2018/28/2

rahme assets
management(R.A.M)sal holding

2687344

2017/22/12 RR185243975LB

2018/26/2

شركة سيجيز ش.م.م CEEJAYS
S.A.R.L

231050

2017/22/12 RR171770526LB

2018/26/2

كوادراكيم ش.م.ل

203176

2017/22/12 RR185244105LB

2018/26/2

شركة يمني للباطون الجاهز
ش.م.م

1358882

2017/27/12 RR184777695LB

2018/6/3

دياب خليل الطبري

888577

2017/20/12 RR185244220LB

2018/26/2

شركة يونس للتجارة واملقاوالت
والسياحة ش.م.م.

133190

2018/6/2 RR185278285LB

2018/7/3

251257 PRISMA CIRCLE OFF-SHORE
S.A.L

2017/21/12 RR171770407LB

2018/26/2

محمد مبشر

928559

2017/21/12 RR185244202LB

2018/26/2

شركة ميزاسكو ش.م.م

135810

2018/6/2 RR185277846LB

2018/7/3

258114

2017/21/12 RR171769032LB

2018/26/2

محمود عبد الحسني صالح

1914560

2018/2/1 RR185245211LB

2018/6/3

2018/19/2 RR185283237LB

2018/14/3

شركة ميزاسكو  -1-ش.م.م

135825

2018/6/2 RR185277951LB

2018/7/3

شركة لوس بريموس ش م ل

2036907

2018/11/1 RR185249417LB

2018/7/3

شركة ميزاسكو -2-ش.م.م

135861

2018/6/2 RR185277673LB

2018/7/3

محمد وليد محمود طحان

2037764

ايبكس اكوتوريسم ش.م.م Ibex
Ecotourism S.A.R.L
الشركة املتحدة للشرق االوسط
ش.م.ل اوف شور

588211

2017/20/12 RR171769355LB

2018/27/2

2017/27/12 RR185245168LB

2018/6/3

جمال علي عبد الله

59205

2018/5/3 RR185285391LB

2018/14/3

شركة اطار ش.م.م

230608

2018/6/2 RR185275315LB

2018/6/3

2018/9/1 RR185247994LB

2018/8/3

عيد اسماعيل دلباني

92077

2018/6/3 RR185289756LB

2018/15/3

محسن يوسف مخلوف

369717

2018/31/1 RR185248487LB

2018/6/3

كزايمتا /مورج ب.ب.ت مينا
للشرق االوسط وشمالي افريقيا
اوف شور

729662

2017/21/12 RR171769412LB

2018/28/2

نبيه يوسف مزهر

2439951

2017/27/12 RR185246407LB

2018/6/3

حلمي عبد اللطيف مراد

562836

2018/5/3 RR185285459LB

2018/14/3

رشانا العاملية للتجارة العامة

587338

2018/6/2 RR185275068LB

2018/6/3

مطعم بيت حلب هاله عارف
ايوبي و طاهر عدنان عبد الكافي
وشركاهم

2978169

2018/2/1 RR185278373LB

2018/6/3

محمد توفيق الحبش

1682747

2018/5/3 RR185285025LB

2018/14/3

حسان يوسف جواد

2460917

2018/7/3 RR185285048LB

2018/14/3

شركة سويتي ش.م.م SWEETY
SARL

921406

2018/6/2 RR185279538LB

2018/6/3

الشركة املتحدة العاملية ش.م.ل
هولدنغ

اماني مصطفى محمد ويس

3186284

2018/2/1 RR185245242LB

2018/6/3

جوزيف بطرس باسيل

30311

2017/5/9 RR171746782LB

2017/23/10

ريتا عبد اللطيف الحسيني

1471348

2018/6/2 RR184776690LB

2018/7/3

مطعم بيت حلب اماني مصطفى
محمد ويس وشركائها (توصية
بسيطة)

3188964

2018/2/1 RR185245225LB

2018/6/3

ورثة احمد ابراهيم منيمنة

65577

2017/6/9 RR171746819LB

2017/20/10

كوانتوم ش.م.ل اوف شور

2018702

2018/5/2 RR185281845LB

2018/6/3

برايم غايت انترناشيونال ش.م.ل 1048011
اوف شور

وجدي صالح الدين عبد الغني
الحاج

18717

2017/19/12 RR185243808LB

2018/26/2

خالد محمد عارف قاسم

3213846

2018/2/1 RR185245239LB

2018/6/3

شركة التنمية العقارية ش.م.ل

87198

2017/18/12 RR185242904LB

2018/26/2

شركة اكسبو للقطن والحرير

2797

2018/16/1 RR185249567LB

2018/6/3

محمد مصطفى الجنيناتي

110042

2017/19/12 RR185243670LB

2018/27/2

روبير اديب شوشاني

30417

2018/17/1 RR185249350LB

2018/6/3

سامر محمود ظاهر

181843

2017/19/12 RR185243683LB

2018/1/3

لؤي سميح املصري

94176

2018/19/1 RR185262515LB

2018/7/3

بطرس انطوان لبكي

302536

2017/19/12 RR185243343LB

2018/27/2

الوغيت  -احمد حميداني
وشركاه

263664

2018/19/1 RR185280195LB

2018/6/3

مصطفى عادل املصري

503699

2017/18/12 RR185243357LB

2018/26/2

طارق جوزاف الشيخاني

922707

2018/13/1 RR185245772LB

2018/7/3

رياض محمد الصلح

928608

2018/23/1 RR185280108LB

2018/7/3

شركة NEVADA S A L

2445298

2018/22/1 RR185280200LB

2018/7/3

علي احمد خليل

72981

2018/30/1 RR185281766LB

2018/6/3

2160179 CLINGROUP HOLDING S.A.L

جنرال فاير اند مارين انشورنس 4388
غروب ش.م.ل

ماريو نعيم باسيل

749025
856599

2017/26/12 RR171770747LB
2017/26/12 RR171770680LB
2017/20/12 RR171769275LB

2018/27/2
2018/26/2
2018/26/2

شركة اديوغايتس الدولية ش م
ل اوف شور

2219381

2018/6/2 RR185263762LB

2018/6/3

MANUFACTURING
SOURCES GROUP sal offshore

1438306

2017/22/12 RR171769085LB

2018/26/2

سارينار ش م م

2224493

2018/6/2 RR185253456LB

2018/6/3

نفس كافيه ش.م.م

1637361

2017/22/12 RR171770530LB

2018/26/2

دكتورز سنتر انترناشيونال
اوف شور ش.م.ل

2747591

2018/6/2 RR185258612LB

2018/6/3

شركة بيوند ش.م.ل.اوف شور

1778869

2017/20/12 RR171769678LB

2018/26/2

اراب بروسبكتيف اند
كومونيكايشن انترناشيونال
ش.م.م ابكوم

251977

2018/12/2 RR185282885LB

2018/6/3

فان هاوس ش م ل

1866348

2017/20/12 RR171769148LB

2018/26/2

شركة صحارى للتجارة العامة
والنقل اوف شور ش م ل

1872407

2017/19/12 RR171769580LB

2018/26/2

ليدر بروكيورمنت اند ترايدنغ
كوربورايشن ش.م.ل اوف شور

1902473

2017/26/12 RR171766858LB

2018/2/3

محمد رامي انيس الشعار

554785

2017/19/12 RR185243649LB

2018/1/3

شركة ترويج ش.م.م

5732

2018/20/2 RR185283841LB

2018/6/3

سامره محمود املحمد

1185944

2017/19/12 RR185244131LB

2018/26/2

شركة اسود غروب هولدنغ
ش.م.ل

265174

2018/19/2 RR185283444LB

2018/6/3

نزل السرور ش.م.م

2696039

2017/19/12 RR185244159LB

2018/26/2

نيونت ش.م.م

313631

2018/19/2 RR185283546LB

2018/7/3

يونيفرسال ميديكال
كوربوربشني ش م م

2791182

2017/19/12 RR185244162LB

2018/26/2

روالن انطوان زيربه

949919

2018/20/2 RR185283435LB

2018/7/3

رباح محمد شاكر التقي

150720

2018/29/1 RR185280655LB

2018/7/3

عبد الحي محمد مزهر

35361

2017/26/12 RR185245463LB

2018/26/2

غولف تكنيكال سوليوشنز
ش.م.ل (اوف شور)

1558859

2018/19/2 RR185283736LB

2018/6/3

في تي آر بيروت ش.م.ل

212696

2018/26/1 RR185280859LB

2018/6/3

فهيمة محمود عيسى

64820

2017/22/12 RR185244732LB

2018/26/2

النديم للصيرفة ش.م.م

1791976

2018/19/2 RR185283413LB

2018/7/3

K I INTERNATIONAL SA L
OFFSHORE
ستراتوس اوف شور ش م ل

2105033
2229819

2017/22/12 RR171770279LB
2017/21/12 RR171769528LB

2018/26/2
2018/28/2

			
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 760
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نبض المدينة

هوية األمكنة في المشرق العربي والعــمارة المحلية المقاومة (مقاربة نظرية)
َّ ُ
َ
َ َ ُ
ُ
ُ
الغربية،
الحضارة
وال
عرف كيف ستكون ِ
أحد ي ِ
ً
ي ـك ـ ُـت ـ ُ
ـول ري ـ ـكـ ــور ،ع ـن ــدم ــا ت ـل ـت ـقــي فـ ـع ــا مــع
ـ
ـ
ب
ـب
ُ
َ
ُ
ـزون
ح ـض ـ ٍ
ـارات أ َخ ــرى مـخـتـلـفــة ،ال م ــع ه ــذا ا َّمل ـخـ َ ْ َ ِ
لديها الـيــوم (أي لــدى الـحـضــار ِة الغربية) عبر
َّ
َّ
َّ
والسيطرة .ألن
الفتوحات واإللـحــاق
والتبعيةِ
ِ
ه ــذا ال ـل ـقـ َ
ٍّ
ـوار فـعـلــي ُ أصـيـ ٍـل،
ـ
ح
ـوب
ـ
س
ـ
ن
ـ
م
ـى
ـ
ل
ـ
ع
،
ـاء
لــم يـحـ َـصـ ْـل ب ـعـ ُـد .وم ــا زل ـنِــا فــي ا ٍل ـغــرب ،ن ـمـ ُ
ـارس
ِ
ُ َ
َّ
ـادريــن على
غير قـ
حــد ِة،
ـوا
دوغمائية
ِ
الحقيقةِ الـ َّ ْ
ِّ
ُ
ُ
ـام ال ـشــك ال ــذي تــوقــفـنــا ع ـنــده ،يـتــابــع بــول
اقـتـحـ ِ
ريكور.
َّ ُ
ُ
ُ
ُّ
ُ
الهولندي ألدو
املعمار
الغربية ،يقول
فالحضارة
ً
ُ َ ُ َ
فان آيك ،تط ِابق ذاتها عادة مع «الحضارة» (مع
َّ
َّ
َّ
فوقيةٍ  ،هي أن
ال التعريف) ،إنطالقًا من
فرضيةٍ
ُ
ٍّ
شب ُهها هو ُمعطى إكزوتيكي غريب.
الذي ال ي ِ
ال!
َّ ْ
ُ
ِّ
الغربي َ
َّ
ُّ
بمركزي ِتهِ  .بل
الشك
عند
يتوقف املركز
لم َ َ
ُّ
تمل َك ُ
َّ
الجنس
بإسم
ه
ة،
دوغمائي
ق
اعتن
بقناعةٍ
َ ِ
َ ِ
َ
الـبـشـ ِّ
ـحـضــارة
ـ
ـواح
ـ
ل
ا
الثقافة
،
بكام
ـري
لهِ
ِ
ِ
ـدة ،والـ ِ
َ
َ َّ
الواحدة.
الواحدة ،وكل الحقيقةِ  ،أي الحقيقة
ِ
َ ُ
َّ
الفكر وفــي الـ ِـعـمــار ِة ،وقد
ـاقــدة فــي
واملحلية الـنـ ِ
ِ
ِّ
َّ
ِّ
َ
َ
ـف م ــرض ـ ٍّـي ،هي
ـن مـتـخــلـ ٍ
تـخــلـ َّ ٌصــت مـ ٌـن ك ــل ح ـنـ ٍ
ُّ
محلية ناقدة تحررية.
ُ
ُ
ُ
في
ينهض
فكر
عن
التعبير األبــرز
إنها
منطقةٍ
ٍ
َ
َُ
ُ
َّ
َّ
محدد ٍة ،وال ن ِجده في أيةِ منطقةٍ أخرى ،ويتناغم
َ ِّ
ِّ
نات ْها.
مع كل مكو ِ
* فهو َ
ينب ُ ُع ِمنها،
ُ
اإليكولوجي والجغرافيِّ
ِّ
باملعطى
ويلتصق
*
ِ
كرر ُم ْض ّ
واملناخي فيها ُأ ِّ
ِّ
طرًا،
َّ
ويتفر ُع من:
*
َّ
 بنيتها االقتصادية – االجتماعية،ُ
َّ
َّ
والتكنولوجيةِ ،
راتها
التقنيةِ
 ومن قد ِّ
ِّ
والثقافي.
األخالقي
إرثها
 ومن َّ ٌٌ
تحر َّ
ناقدة ُّ
رية.
محلية
ِإنها
بيار خوري :فيال شخصية بتفاصيل تستلهم روح المكان

رهيف
فياض*

ُّ ُ
َّ
والتحوالت الراهنة
«الكونية»
-I

ُ
ت ـ ـسـ ـ ُ
ـود فـ ــي ع ــال ــم ال ـ ـيـ ــوم ظ ـ ــاه ـ ــرة «الـ ـك ـ ُـون ـ َّـي ــة»
َ ْ َ
ُ
 ،Universalizationالـتــي يــعــتـ ِـبــرهــا الـبـعــض في
ُّ
ِّ
استثنائيًا للجنس
املركز
بلدان
ِ
ِ
الغربي ،تقدمًا ُ
البشري .في حني َيرى فيها بعضنا في البلدان
َّ
التقليديةِ ،
للثقافات
التابعةِ  ،بلدانناُ ،تهديمًا
ِ
للثقافات العظيمة»،
وتهديمًا َ«لـلـنــوا ِة املـبــدعــةِ
ِ
ُ
كـمــا الحـ ــظ ب ــول ري ـك ــورُ .
وي ـص ـ ِـب ـ ُـح الـ ُـب ـن ـيـ ُـان في
ـدام املـ ـف ـ ِـر ِط
ـاق ،م ـش ــروط ــا ب ــاالس ـت ـخ ـ
هـ ــذا الـ ـ
سـ ـي ـ ِ
ْ ُ
ٌ ِّ ُ
ِ َ
ـات
ل ـلـ ِـتــك ـن َــولــوج ـيــا .اسـ ـتـ ـخ ــدام ي ـق ــي ــد ْاإلم ـك ــان ــي ـ ِ
َّ
ٍّ
مديني ذي َمعنى.
الفعلية ِلكتابةِ نسيج
ف ــال ـق ـي ـ ُ
ـود الـ ـت ــي ي ـف ـ ٍـر ُض ـه ــا ُ
ـال ال ـك ـب ـيـ ِـر
ـ
ـ
ـ
مل
ا
رأس
ُ ِ
َِّ
ُ
وامل ـضـ َـاربـ ُ
ـاريـ ُـةُّ ،
التنظيم
تحد ُّمــن ق ــدر ِة
ـات الـ ِـعـقـ
ِ
ُ
ِّ َ ْ ُ
ُ
ُ
بالتعامل مع
املــديـنــي ،بحيث ينحصر تــدخــلــه،
ع ـنــاصـ َـر ُت ـح ـ ِّـدده ــا ب ـص ــورة مـسـبـقـ مـتـطـ ِّـلـ ِبـ ُ
ـات
ـةٍ
ِ
ٍ
لتسهيل الـتـســويـ ِـق وإدام ـ ــةِ الـسـيـطــر ِة
،
ـاج
اإلنـ ـت ـ
ِ
ِ َّ
ة.
االجتماعي
ً
َ
وتـ ـب ــدو املـ ـم ــارس ـ ُـة امل ـع ـم ـ َّ
ـاري ـ ُـة الـ ـي ـ َ
ـوم مـحـكــومــة
َ
ُ
ـال ــغ ــةِ «ل ـل ـهــاي ت ــك» عـلـيـهــا ،من
بــال ـس ـي ـطــر ِة امل ـب ـ ِ
جـ ـه ــة (كـ ـم ــا سـ ـب ــق وذك ـ ـ ـ ــرت فـ ــي نـ ـ ـ ٍّ
ـص س ــاب ـ ٍـق)
ُ
جهةٍ أخــرى ،فيه
وبتأمني «غـ ٍ
ِ
ـاف» للمباني من ِّ ُ
َ ْ
َ
شـهـ َّ
ـار ،مــا ُيـخــفـ َـف مــن ســطــو ِة
ـ
ه
ـ
ـ
ب
واإل
مــن املـ
ـديــةِ
ِ
ِّ
َ
ُ
َّ
الحسية
ائ َع
هذه َالسيطر ِة ،وما يقنع هذه الوق ِ
َ
الخ ِشنة.
ُ
َ
َ
َ
لـقــد ك ــان ُمـمـكـنــا لـثــاثــن سـنــةٍ خــلـ ْـت ،املـحــافـظــة
شكل
عـلــى ق ــدر مــن الـسـيـطــر ِة اإلي ـجــاب ـيــةِ  ،عـلــى
ِ
النسيج ا ٍملــديـنـ ِّـي وعـلــى َمـعـنــاه .أم ــا ال ـي ـ َ
ـوم ،فقد
ُ
َّ
بلدان
ـراكــز ِاملـتـ ُـروبــولـ َّـيــة فــي
رت املـ ِ
تغي ِ
كثير مــن َّ ِ
ٍ
َّ َ ْ َ ُ
ِّ
العالم املتقد ِم ،كما تغيرت مراكز
املدن التاريخيةِ
ِ
ِ
ـوج ـعــةٍ ب ـيــروت،
ـ
م
عـنــدنــا ،أخ ـ ُّـص مـنـهــا بـحـســر ٍة
ِ
ُ ُ
النفط
ِ
مــن دون ذك ـ ِـر ط ـ َف ـ ْ ِ
ـرات الـبـنـ ُّيـ ِ
ـان ،فــي مـ ــد ِن ِّ
َّ
على املتبقي من
،
ج
بالتدر
الخليجية .لقد طغت
ِ
ُ
َ
دن ،األداتان
القرن
التاسع عشر في ِ
هذه امل ُ ِ
نسيج َ ِ
ُ ِ
ُّ ِ
للتمدد امليغالوبولي وهما:
املتعايشتان
( )1االنـ ـتـ ـش ـ ُـار الـ ـح ـ ُّـر والـ ـعـ ـش ــوائ ـ ُّـي لـلـمـبــانــيَّ
البرجيةِ ،
َّ ُ
َ
ُ
َّ
حشاء
( )2األوتوسترادات املدينية املتلوية في أِ
ِّ
املديني العتيق.
ُِ
النسيج ُ
األولى َّ
أسعار
في
ارتفاع
إلى
وحدها
ت
أد
فاألداة
ِ
ُ
ٍ
َ
ُ
األراض ـ ــي .أم ــا األداة ال ـثــان ـيــة ،ف ـقــد دف ـع ـ ْـت هــذا
َ
َ
ناسيب ُمذهلة.
االرتفاع إلى َم
ُ
مركز املدينةِ النموذجيِّ،
لقد ُد ِّمر
ً
ُ
َ َ
عل ْ
ُ
َّ
َ
الكونية» انتصارها ،معلنة
نت
وأ
«الحضارة َ َ َ
َ
َّ
قافات املحليةِ  ،ومنها
الوقت ذاتهِ  ،هزيمة الث
ِ
في ُ ِ
ثقافتنا.

ُ
َّ ُ
ٌ
ُ
ومعايير
المحلية :مكونات،
العمارة
ِ -II
رئيسة
َّ ُ
خاصيات المكان.
-I – II

َ
ُّ
الت فــي الـ ِـعـمــارة
فــي ض ـ ِ
ـوء ه ـ ِ
ـذه ال َـق ـ َـراء ِة لـلـتـحـ ُـو ِ
ُ
َّ
راهـ ـن ــا ،رب ـم ــا أم ــك ــن تــأك ـيــد ال ــق ــدر ِة ع ـلــى ِإق ــام ــةِ
ُ
َّ
َّ
محليةٍ ُمختلفةٍ  ،هي
ِعمارة
نقديةٍ
ناتج ممارسةٍ
ٍ ُ
ُ
متساو:
بشكل
بعدها
مزدوجة ،ت ِ
ٍ
ٍُّ
ُ
ِّ
التكنولوجي
االلتحاق بالتقد ِم
وباو َّيةِ
* عن ط ِ
ِ
من جهة،
َ
ـدفـ ُ
ـاه الـعـ َـود ِة
ـ
ج
ـ
ت
ـا
ـ
ب
ـع
ـ
ي
ـد
ـ
ق
ـذي
ـ
ل
ا
ـف
ـ
ـوق
ـ
مل
ا
* وع ــن
ِ
ِ
إل ــى األ ِش ـك ــال ال ـتــي َس ـ ـ َ
ـاد ْت فــي املــاضــي مــا قبل
ِ
َ
الصن ُاعيٌ ،من جهةٍ أخرى.
َّ
* فال قدسية «للهاي تك»،
ٌ
تزييني ُم َّ
ٍّ
ٍّ
زيف.
تاريخاني
* وال َع َودة إلى ُحنني
ـزدوجـ ُـة هــذهَ ،تملكُ
النقدي ُة املـ َ
َ
املمارسة ٍ َّ
وحدها
ِ
ُ َ
ُّ
َّ
ـى ت ـصــو ًِر ِع ـم ــار ٍة مَـحـلــيــةٍ  ،ومـقــاو َمــةٍ ،
ال ــق ــدرة عـلـ
َ
َ
ً ُ
َ
وه َّ
اللجوء الخ ِف َر
وية ،وال تخشى
تحكي ثقافة
َ َّ
َّ
َّ
ُ
ات «الكونيةِ » عند الضرورة.
إلى التقني ٌ ِ
ٌ
َ
َّ
ست ُع ُ
ُ
بره
ـذي
ـ
ل
ا
الجسر
وهي
،
دة
ناق
محلية
إنها
ِ
َّ ُ َ ْ
َّ
ُّ
بالضرور ِة ،كل ِع ُمار ٍة إنسانيةٍ للمستقبل.
ُ
َ
ُ
ـذه ،ع ـلــى ت ـطــويـ ِـع
وت ـ ِّع ـم ــل امل ـح ـل ـ َّـي ــة الـ ـن ــاق ــدة ه ـ ـ
ً
َ
َّ
َّ
مع
عاملية،
ـرات
املــؤثـ ِ
ِ
وصهرها ً
الثقافيةِ ُاملسماة ً
َّ
ِّ
نات تفصيلية
م
،
د
محد
مكان
ميزات
ٍ
ستلهمة مكو ٍ
ِ
ِ
ٍ
بيروت الالمكان وردم البحر

في هذا
ِ
املكانَ :
• َ
وج َ
الضوء َ
ود ِته،
كالعتمةِ أو
ِ
ِّ
ِّ
ُ
• والطوبوغرافيا فيه بكل مكوناتهاَ،
الشمس،
ومسار
• والتوجيهِ
والتهوئةِ  ،والرؤيةِ
ِ
ِ
ِ
واملشهد ،ودرجةِ الحرار ِة والرطوبة.
ِ
استلهم ْ
َّ
َ
أيضًا:
ت
وربما
َّ َ َ َ
ـات إنـشــائــيــةٍ عــرفـهــا
•
تقليدًا نابعًا مــن خــاصـيـ ٍ
ُ
،
املكان
َّ
َ َ
َ• أو ت ـق ـل ـي ـدًا آخ ـ ــر ل ـص ـي ــق لـ ـ ِـعـ ـ ٍـب م ـ ًع ــق ـ ٍـد لـكـتـ ٍـل
غـ ـم ـ َـره ــا ض ـ ـ ــوؤه ،م ـس ـت ـع ـي ـرًا ص ـي ـغ ــة لـلـمـعـمــار
«لوكوربوزييه» ()2
ُ
ُّ
على
البناء
وذاك،
وأهم من هذا
خاصيات نابعةٍ
ٍ
عاداتهم
من طــرق ِحـيــا ِة الناس في املـكــان ،ومــن
ِ
وتقاليدهم.
ِ

ُ
ُ
المزدوج
والتأثير
 -II – IIالمحلية الناقدة،

َّ ُ
ُ
ُ
ـاق ــدة إذًا ،هــي ب ــال ـض ــرور ِة نقيض
فــاملـحـلــيــة ال ـن ـ ِ
َ
َّ
ـال
ـط ،الـ ـ ِ
ا ُل ـت ـ َف ـك ـَيـ ِـر امل ـب ــس ـ ِ
ـراغـ ـ ِـب ف ــي ب ـع ـ ِ
ـث َ األش ـ َك ـ ِ
تقليدي ضـ َ
ٍّ
ـاع .وهــي تــرى ،أننا
املفترضةِ
ٍ
لطرز ً
َ
مزدوج:
لتأثير
بداهة
عون
خاض
ِ
َّ ً ٍ َّ ً ُ ٍ
ً
غربي َّ
ٍّ
سيطرة
يدعى مركزية
*
عاملية م ِ
ِّ
ٍّ
ٍّ
محلي.
إقليمي
أو
ووطني
*
ُ
وربما َّ
صح ما ُ
َّ
َ
َ
اليوم
خيار لنا
يراه البعض ،أن ال
َ
نعتر َف بضرورة ُ
تفاع ِلهما)3( .
إال أن
ِ
ِ

ُ
َّ
ُ
المكان والالمكان ،المقاومة،
-III
ُ
«المكان – الشكل»
ومقاومة
ِ
َّ
 -I – IIIالالمكان.

ُّ
ُ
َّ
ُ
ف
الكالم عن
يقودنا
املحليةِ
الناقد ِة ،إلى التوق ِ
ِ
عند مفهوم الالمكان ()4
ُ ِ ُ َّ
ـوم ال ــام ـك ــان ،ب ـت ـمـ ُّـد ِد املــدي ـنــةِ غـيـ َِـر
ي ـق ـتــرن م ـف ـهـ
ِّ
املـ ـن ـ َـض ــب ــط ،وب ـت ـخــط ـي ـهــا ال ـ ـ ُـح ـ ـ َ
ـدود ال ـط ـب ـي ـعـ َّـيــة
ِ ِ
ملوق ِعها.
ِ
ُ
إن ـ ـهـ ــا «املـ ـيـ ـغ ــال ــوب ــولـ ـي ــس» ،كـ ـم ــا ُع ـ ـ ِّـرف ـ ــت م ـن ــذ
الس ّتينات من القرن املاضي ،والتي لم ُ
يعد من
ِ
ِ
ُ
امل ـمـ ِـكـ ِـن ت ـحــديـ ُـد األم ـك ـنــةِ ُفـيـهــا ،وال ـح ـف ــاظ على
ُ
َّ
مدينيةٍ ُيمكن تعريفها.
أشكال
ً
ٍُ
ٌ
ٌ
صغير مساحة
ـال ،بـلــد
ـ
ث
ـ
مل
ا
سبيل
على
فلبنان
ِ
ِ
َّ
سـ ُكــانــا ،إال أن عــاصـ َـمـتـ ُـه بـيــروت فــي تـمـ ُّـد ِدهــا،
و ُ
َّ
تسلقت بيروتُ
ً
«ميغالوبوليًا» .لقد
منحى
ذ
تأخ
َ
َ
ُ
وألحقتها بها ،من دون ِّ
أي
الجبال التي تحوطها
ِ
ٍّ
ٍّ
ظاهر.
هدف تنظيمي مديني
ٍ
ٍ
َ
ـت الـبـحـ َـر فــي أكـثـ ِـر مــن مــوقـ ٍـع ( )5فلم َي ُعد
وردمـ ـ ِ
َ
أي مـعـنــى .ول ــم َيـ ُـعــدْ
ـط املــدي ـنـ ِّـي فـيـهــا ُّ
ِلـلــتـخـطـيـ ِ
ُ
َّ
ِّ
النظري أية عالقةٍ بالحقائق
لخطابه
العمالنيةِ
ِ
َ َ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
استطعنا
ما
ورب
ديدة.
الج
الوقائع
تصنع
التي
َ
َ
َّ
القول أيضًا ،إن َّ
الستعمال األراضي،
أي مخط ٍط
ِ
َ
َ
ُ
قد معناه هو
اآلخرَ .
قد ف َ
ُّ
َ
َ
ـات
ـات ال ـ ـ ـطـ ـ ــرقـ ـ ـ َ ِ
لـ ـ ـق ـ ــد أصـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ــحـ ـ ـ ــت كـ ـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ َ ِ
َّ
وأدوات
عبور،
املدينية وسائط
واألوتوسترادات
ِ
ٍ
َّ
بعض
اتصال بني
النقاط الحساسة في املدينةِ
ِ
ِ
وخـ ٍ َ
ـادق فــي قلب
ـ
ن
ـ
ف
ـ
ل
ا
،
ـار
ـ
ط
ـ
مل
ـا
ـ
ك
ـا،
ـارجـهـ
ومنطقةِ
ِ
ِ
ُ
ُّ
املتكاثرة.
بيروت ،واملوالت،
ومراكز ُالتسوق ُ
َ ُ ِ ِّ ُ
والحدائق ،وشبكاتُ
،
العام
ز
والحي
األرصفة،
أما
ِ
ٌ
َّ
ٍّ
درامي،
شكل
في
غائبة
إما
فهي
،
التحتي
البنى
ةِ
ٍ
ٌ ْ َ َ
َ َ
ـرجـ َّـيــةِ التي
أو الهـثــة لـتــلـ
ـحــق بـعــض املـبــانــي الـبـ ِ
َ
ُ
وهناك.
نا
ه
طر
تنمو ِ
كالف ِ
ُ
ًَ
ُ
ُ
ْ
لم تعد مجاالت املدينةِ مقروء ة ،ولم يعد تعريف
ُ
ودها ُممكنًا ()6
حد َّ ِ
َّ َ
ُ
َ
هل أن الحدود َّ الشرقي ُة لبيروت هي الجبال التي
ُ
ُ
امتداد ال ِق َم ِم ،حيث ُينهي
بداية
ِ
تحوط ُها؟ أم أنُّها ُّ َ
ُ
َّ
وحدودها البحري ُة؟ هي
البنيان املديني تسلق ُه؟ َ
ُ
ُ
ُ
مياه
تبدأ
حيث
نها
أ
اليابسة؟ أم
حيث تنتهي
ُ
ُ
َ َْ
ِّ
ـردم؟ لــن َّـحــدد
حـ ِـر؟ ومـتــى ســتــنــتـهــي أع ـمــال الـ ـ
الـبـ َ
َ
َ
قال ساخِرًا ،إنه َ
مع
من
وهناك
البحر؟
مياه
بداية
ِ
َ َ ُ
ُ
لبنان ُب ُ
قبر َص
صق
استمرار أعمال
الردم ،سيلت ِ
ُِ ُ ِ ُ
القول ِ ،إن َّكل َ
ذلك ِّ
غياب
إلى
ي
يؤد
مكن
الجارة .ي ِ
ِ
تعميم «الالمكان»
إلى
األمكنةِ  ،أي
ِ

ُ
ُ
ُ
 -II –َ ُ IIIالمكان و«المكان – الشكل»
المق ِاوم
َ َ
َ ْ ُ َ
ُ َ َ
َْ

أن ن ــوج ــد ،وأن نــبـنــي ،وأن نــســكــن ،وأن نعيش

َّ َ
ُ ِّ ُ
ُ
روم،
الدرب الت
رابي امل ِ
وص ِل إلى الك ِ
الحجرية إلى ُ ِ
ـال من
ُي ُـ ُش ـ ِـع ـ َُـرن ــي وقـ ــع أق ــدام ــي ،ب ـل ـيــونــةِ االن ـت ـق ـ
ِ ُّ
ُ
َ
الترابُ ،
َّ
ويصبح كل
خر إلى طراو ِة
ُخشونةِ الص ِ
ِ
حيط ملموسًا.
امل ِ
ُ
يـتـفـ َّـتـ ُـت بــن أصــاب ـعــي تـ ـ ُ
ـدرب وأن ُــا أنــظـ ُـر
ـ
ـ
ل
ا
ـراب
ُ ُ ِّ ِ
ِ
ُ
داع ُبها
وتخدش كفي ِحجارة
إليه،
البيت وأنا أ ِ
ِ
َ
ُ
ـري .فــي ب ـيــت ط ـفــولـ ِـتــي ال ـح ـجـ ِّ
ب ـنــاظـ َّ
ـري ،املــرئـ ُّـي
ِ
َ
ُ
مـ ـلـ ـم ـ ٌ
ـوس يـ ـف ـ ُّـك أ ْسـ ـ ـ ـ ــري ،ف ـي ـج ـ َـع ــل ِم ـ ــن ال ـ ِّـس ـج ـ ِـن
َ
ُ
َ
ِّ
انفتاح،
االفتراضي الذي يشع ُر به جسدي
مجال ُ ُ َ
ُ
ُ ُ
ون ٍ ُ
ته
ـدار املـقــابـ ِـل الــذي أمل ـ ُـس خش
ـ
ج
ـ
ل
ـا
ـ
ب
يربطني ُ َ َ ُ ِ
ُ ُ ُ
َّ
َ
كمل تجربتنا
عن بعد .املقاربة املحلية الناقدة ،ت
ِ َ ِ َ
الـبـصـ َّ
ـال إدراك ـنــا ِل ــا َحــولـنــا .وهي
ـريــةِ َعـ ْـبـ َـر إك ـمـ
َّ ُ
َ
ُ
ِ َ
َ
ـوازن األول ــوي ــة امل ـع ـطــاة إلــى
ت ـح ــاول بــذلــك أن ت ـ ـ
ِ
املرئي ،وتواج ُه َ
الغربي الذي ِّ
َّ
ِّ
يفس ُر
املنحى
البعد
ِ
َ ُِ ُ
ّ
َّ
َ
ًا.
حصري
منظوري
بتعابير
نا
وط
ح
ما ي
ةٍ
ََ
ـور وف ـ َـق ه ــذه ال ـحـ ْـصـ َّ
فــاملـنـظـ ُ
ـريــةِ َ ،يـعـنــي ُعقلنة
ُ ِ
امل ـش ـهــدَّ .إن ــه يـفـتــرض إل ـغ ـ ً
ـاء ألحــاس ـيـ َـس أخ ــرى
ُ ِ
َ
ُ
ُ
َ
نعشها املحيط فينا ،مثل الــرائـحــةِ  ،والـ َـســمـ ِـع،
ي َِ
َ
واملذاق ،واملسافةِ .
ُ
إن ه ــذا ال ـت ـحــديـ َـد ال ـ َـح ـ ْـص ـ َّ
ـري املـ ـف ــروض ذات ـي ــا،
ُي ــوص ـ ُـل إل ــى مــا ُيـمـكـ ُـن أن نـسـ ِّـمـيــه االب ـت ـع ـ ُ
ـاد ،أو
ِ
َ
ِغـيـ ُ
ـراب هــذا،
ـاب االقـتـ
ـراب .وملــواجـ َّهــةِ ِغـيــاب َّاالقـتـ َ ُِ
ُ
امللموس املشهدي الحصري ،ويدفع إلى
يواج ُه
ِ
َ ْ َ َّ
ُ
َ
لمس ،بما يعيد ِاملعمار إلى
الكامل عبر ال
اإلدراك
ِ
ِ
ِ
شاعريةِ ُ
َّ
ُ
ُّ
املعماري
فامللموس
البنيان.
والبنياني َ َ َ
ُ
َ َ
َ
ُ
ملكان القدرة ليرقيا
جتمعان ،ي ِ
أي «التكتونك» م ِ
بــامل ـظ ـهــر املـ ـج ـ َّـرد لـلـتـقـنـ ِّ
ـوب ال ــذي
ـ
س
ـ
ن
ـ
مل
ا
ـى
ـ
ل
إ
،
ـي
ِ
َِ
ـان – ال ـش ـك ـ ِـل» ،الـ ـق ــدرة على
ُي ـصـ ِـبـ ُـح فـيــه «ل ـل ـم ـكـ
ِ
ُ
َ
ِّ
ُ
ُ
التصدي لهجوم التحديث املع َ
ولم.
ِ
ِ

َ
ومـ َّ
عم َل في جماعات متعاونةٍ ُ
ون َ
ـوحــد ٍة ،إن هذا
ٍ
امل ـسـ َـار للجنس ال ـب ـشـ ِّ
البسيط
ـود
ـري ،مــن ال ــو
ِ
جـ ِ
ِ
ً
الفرد ،إلى إرتقائهِ  ،وصــوال إلى الحيا ِة
لإلنسان
ِ
ِ
ال ـج ـمــاعـ َّـيــة ِامل ـع ـط ــاءُ ،م ـنـ ِـتـ َـجــةِ الـ ـق ـ َّـو ِة والـ ُـس ـل ـطــةِ ،
َ
َ
َْ
التاريخ،
ِ
ومنتجةِ َ َ ِ
الدول» عبر َّ
«املدن – ُ ُ
مكان
مكن َه أن يتحقق إال ُفي
إن هــذا املـســارُ ،ال ي ُ ِ
ٍ
ِّ
َ
ِّ
ِّ
ميزات
ونعرف
صائص ُه
عرف خ
محد ٍد
ِ
ٍ
بوضوح ،ن ُ
َّ
ُ
َ
املكان املحدد
الجماعةِ التي تعيش فيه .فوجود
ِ
ٌ
َ
«غـيــاب
وره ضـ ــرورة ملــواج ـهـ
ـوح ،هــو ب ـ ــد ِ
ب ــوض ـ ٍ
ـةِ ِ ُ
األمـ ـكـ ـُن ــة» ،وت ـع ـم ـيــم «ال ــامـ ـك ــان» .وهـ ــو ال ـش ــرط
ُّ
سبق الذي َي ُ
ُ
ُامل َ
قاومة.
سمح بتصو ِر ِعمار ٍة م ِ
ً
ُ
ُ
ُ
التعريف «مكانًا – شكال»
فاملكان هنا يصبح في
ِ
ٍّ
مقاوم.
سياسي
بمخزون
ٍ
ُ
ٍ ٌ
َ
ٌ
ـاوم ــة،
ـ
ق
ـ
امل
ـارة
ـ
م
ـ
ـع
ـ
ل
ا
ـور
ـ
ه
ـ
ظ
ـ
ل
ـس
ـ
ي
ـ
ئ
ر
ـرط
وه ــو شـ ـ
ِ
ِ
ُ
ـان امل ـ ـ ِحـ ـ َّـد ُ
ـش ال ـنــاس
ـ
ي
ـ
ع
ـ
ل
د
ـ
ك
ـ
ـ
مل
ا
ـان
ـ
ـ
ك
ـا
ـ
م
ـ
ت ـمــامـ ًـا ك
ِ
ِّ
َّ
إلنتاج
رئيسًا
شرطًا
دة،
متوح
ة
متراص
جماعة
ِ
َّ
َّ
الضروريةِ «للمدينة –
الشرعية
القو ِة ،والسلطةِ
َ
ِّ
السياسي ()8
الدولة» ،بجوه ِرها

ُ
ُ
َّ ُ
ووعي
قاومة،
ِ -IV
العمارة المحلية الم ِ
المكان
ُ
َّ ُ
قاومة
العمارة
ِ -I – IV
المحلية الم ِ
َ

َ َ ْ
ْ
ُ
ِّ
الراهن،
وتسود اآلن في
الفكر ِاملعماري َّ ِ
ِ
س ــاد ُتَ ،
مـقــول َــة األ
رض امل ـحــروقــةِ ُأو ال ـطـ ًـاولــةِ املـســطـحــةِ
ُِ
اإلمعان
وتقود هذه املقولة بداهة ،إلى
الفارغة.
ِ
ِ
َ
ـواقـ ِـع،
في
ـات الكبير ِة ،لتسويةِ املـ ِ
استعمال اآللـ ُيـ ِ
ِ
ُ
ـار املــوقـ ِـع
ـ
ب
ـ
ت
ـ
ع
ا
ـى
ـ
ل
إ
ـا
ـ
ض
ـ
ي
أ
ـود
ـ
ـق
ـ
ت
كما
وللتشييد.
ِ
ُ
َّ
امل ـ ـسـ ــطـ ـ ِـح ،املـ ـ ْعـ ـ َط ــى ال ـط ـب ـي ـع ـ ِّـي األم ـ ـث ـ ـ ِـل ت ـق ـنـ َّـيــا
ِّ
ُ
املواقع،
واقتصاديًا ِلعقلنةِ البنيان وذلك في كل
ِ
َ
ـات إل ــى طـبـيـعــةِ تـكــويـ ِـنـهــا وإل ــى
مُــن دون االل ـت ـف ـ ِ
طـ ُّ
ٌّ
ـوبــوغــرافـ َّـيـ ِـت ـهــا .وال ـت ـض ـ ُّـاد هـنــا أس ــاس ــي ،بني
َ
َّ
َّ
َّ
ات املسماة «كونية» ،وبني
الـ َُّـرؤى والتكنولوجي
ْ َِ
َّ
املحليةِ األصيلة.
قافات
الث ُ ِ
َِ َ ُ
ُ َّ
َ
ُ
غير املنت ِظمةِ طوبوغرافيًا مسطحة
املواقع
فج ْعل
تكنوقراطي فجٌّ،
الجر ِافات ،هو نهجٌ
باستعمال ِ َّ
ٌّ
ِ
ُ ُ
ِّ
«لغياب
املطلق
املثالي
الشرط
إنتاج
إلى
يهدف
ِ
َ ِ
ِ
ِ
ـاج الــام ـكــان ،كما
بتعبير آخ ـ ٍـر ،إلن ـتـ
ـان» أي
امل ـكـ ُ ِ
ٍ
َ
ِ َّ
()4
املوق ِع
تجليل
أن
حني،
في
أوجيه
مارك
يقول
ِ
َ
ـور ك ـمــا ك ــان َي ـج ــري ف ــي ُ ُ َم ـع ــظ ـ ِـم َاألراضـ ــي
ـ
امل ــذك ِ
َ
صل إلى
ـال ـ ـ أش ـ ِّـدد ،لن
ـ
ث
ـ
مل
ا
سبيل
على
اللبنانية
ِ
ُ
ـدرج الـشـكـ ِـل ـ ـ هــو ِ ال ـتـ ٌ
ِّ
ـزام بما ُيـمـ ِـكــن أن
مبنى م ـتـ ِ ُ
ِ َ
ُ
َّ
تعريف ماريو بوتا.
املوق ِع» وفق
«ز
أ ََّس ِّميه
ِ
راعة ْ ِ
ِ
ٌ
َ
َ ُ
َّ
باملنطقة.
إنها
الخاصةِ
ِ
مقاربة تنب ُع من الثقافةِ َ
ُّ
باملضمونيْ
الطوبوغرافيِّ
فقد ُحـ ِـفـ َـر تاريخها
ِّ
ِّ
الحفر
املتدر ِج .ولهذا
شكل املبنى
والزراعي ،في ِّ ٌ ِ
ِ
َ
ُ
الالته:
مناسيب متعددة في َد ِ
* فـهــو يـجـ ِّ
ـان قـبــل ت ـحـ ُّـولــه إلــى
ـ
ك
ـ
مل
ا
ـخ
ـ
ي
ـار
ـ
ت
ـد
ـ
ـس
ِ
بنيان،
َ َ
* كـمـ ٍـا ُيـجـ ِّـسـ ُ
وزراعــتــه
ـاضـيــه الـطــوبــوغــرافـ ِّـي
ـ
م
ـد
ِ
ُ
ٌ
طبقات،
وتحوالتهِ الالحقةَ ،ع ْب َر هذا التراك ِم
ِ
ّ
ٍّ
عاطفي ()9
حنيني
سياق
في
السقوط
دون
من
ِ
ٍ
* َ ْ
ُ
واملنحى الــذي اعت ِم َد في مسألةِ الطوبوغرافيا
ِّ ُ ُ
ُ
اعتماد ُه:
مكن
كمثال أكرر ،ي ِ
ٍ
ِّ
آخر،
كمثال
املوجود
املديني
النسيج
* في حالةِ
ِ
ٍ ٍ
ِ
ِّ
َّ
املناخيةِ ،
رات
* أو في حالةِ املؤث ِ
َ
َ
ِّ
الضوء املحلي ،وإنعكاس ِاته
* أو في حالةِ جود ِة
ِ
ِّ
املتغيرة ...إلخ.
ِّ
َ
ُ
ْ
ُ
ـوامـ ِـل ،عليهِ أن
فــالــد َمــج الـحـ َّـســاس لـكــل ه ـ ِـذه ال ـعـ ِ
ُ
ُ
ـالـ ِـغ
ـاومــا بــال ـضــرور ِة،
َي ـكــون مـقـ
لالستعمال املـبـ ِ
ِ
ُ ِ ُ
ِّ
َّ
للتكنولوجيا املتقدمة أو «الـهــاي تــك» املسماة
«كونية» ،كما َ
جاء في بدايةِ هذا النص.

ُ
وعي المكان
-II – IV

َ
ُ
ويـ ْـصـ ِـبـ ُـح ه ــذا املـنـحــى أك ـثـ ُـر وضــوحــا فــي ُحــالــةِ
ُّ
َ
ـاخ ،والـ ــذي يـج ـعــل من
ـوء وب ــامل ـن ـ
ضـ ِ
الـتـحــكــم بــال ـ َ
ُ
املوروثةِ ِّ ،
َّ
املكو َن ِ َ
حساسية ،حيث
األكثر
النافذ ِة
ُ
تلتقي ال ـقـ َّـوتــان الـطـبـيـعـ َّـيـتــان ،ال ـضـ ُ
ـوء وامل ـنــاخ،
ِّ َ
الخارجي َ
ِّ
للم
الغالف
املؤثرتان في صياغةِ
ِ
بنىُ .
ُ ُ
ْ
َّ
الفطرية
فلتنظيم
النوافذ في هذا ِ
الف ،القدرة ِ
ِ
الغ ِ
ِ
عـلــى حـ ِفــر الـ ِـع ـمـ َ
ـام كـلـ ٍّـي مــع الـطــابـ ِـع
ـ
ج
ـ
س
ـ
ن
ـا
ـ
ب
ة،
ـار
ٍ
ِ
ُ
ُ
حيث تقوم .فإلى زمن قريبَ ،ك ْ
ِّ
انت
املحلي
ٍ َ ٍ
للمكان َّ ُ
ُ
َ ُ ِْ
ُ
َ
ِّ
َّ
ْ
ات املتحفية ،تشجع اإلضاءة الحصرية
املمارس
ـوء االص ـط ـنــاعـ ِّـي .وقــد
ـاالت ال ـع ـ
ـرض بــال ـضـ َ ِ
ل ـص َـ ِ
ـاهـ َـم هــذا ْ
التع ِ ُ
ِّ
الفني
ليب ،فــي تـ ْـحــويـ ِـل الـعـمـ ِـل
سـ
َ
ِّ
الفني معروضًا
العمل
لجعل
وتآم َر،
إلى ِسلعةٍ .
ِ
ِ
َ
خارج ُاألمكنةِ  ،أي في «الالمكان».
َ
ُ
َ
ـن إضـ ــاء ِة
ون ـق ـيــض ه ــذا الــام ـكــان ،ي ـكــون بـتــأمـ ِ
َ
ْ
ـوء َال ـط ـب ـي ـع ـ ِّـي ،ع ــب ـ َـر
ـرض ب ــالـ ـض ـ ِ
صـ ـ ـ ـ ُ ِ
ـاالت الِّـ ـ ـ ُع ـ ـ َ ِ
َ
َّ
لضوء
السلبي
ـر
ـ
األث
ـات
ـ
ض
ـرو
ـ
ع
ـ
امل
ب
جن
ـات ت
ِ
ِ
آلـيـ ٍ
الـشـمــس ،مـ َـع االنـتـبــاه إلــى َّأن ال ـضـ َ
َّ
الطبيعي
ـوء
ِ
َّ ُ ِ
ُ
وغيرها .ومثل
والفصل
الوقت،
بعوامل
يتغير
ِ
ِ
ِ
ِ

ّ
بيروت الالمكان وتسلق الجبال

VI

الدراسات المعمارية والمدينية (رهيف فياض) ـ ثانوية البلمند ـ لن نرمي تاريخنا في البحر

هذا االنتباه ،من شأنهِ أن ِّ
يؤم َن ُظ ُه َ
صاالت
ور
ِ
ُِ
َ ِ َّ
ُ
َّ
مصفا ٍة ،يتوازى فيها التفاعل
العرض
بشاعريةٍ
ِ
ِّ
بني الثقافةِ والطبيعةِ  ،بني الفن والضوء.
وان ـطــاقــا م ــن م ـب ـ َـدأ الـتـصـفـيــةِ ال ـشــاعـ َّ
ـريــةِ ه ــذه،
ُ
ً
ً
ُ َ ُ
الواجهات غائرة هنا ،أو بارزة
في
ِ
ُتلحظ النوافذ َّ ً
للشمس هنالك.
بكاسرات
هناك ،أو محمية
ٍ
ِ
ُ
ُ
وتنظيمها
النوافذ،
الفتحات
هذه
قياسات
وما
ِ ُ ِ َ
ـافــةِ املـحـلــيــةَِّ
ـات ،س ــوى تـعـبـيــر ال ـث ـقـ
ـ
ه
ـ
ج
ـوا
ـ
ل
ا
فــي
ِ
ِّ
التلقائي ()8

ُ
المقاومة،
استمرار
-III – IV
ِ
و«التكتو ِنك».

ِّ
ِّ
ِّ ُ ُ َ ُ
َي ْظ ُ
األزمنةِ وفي كل
املكيف املستعمل في كل
هر
ِ
ِّ
َ
ْ
َ
األمــاكــن،
باعتباره الـخــصــم الــرئـيــس لكل ثقافةٍ
َ
َ
َ َ
َّ
محليةٍ َأصيلةَّ ِ .
العمارة
إن
،
القول
عنا
ط
است
ما
ورب
ِ

َ
َ ُْ
غير المنت ِظ َم ِة
المواقع
ل
ِ ُ َّ ِ
ُجع ُ
طوبوغرافيًا مسطحة باستعمال
تكنوقراطي ِفجٌّ
الجرافات ،هو ٌ
ٌّ
َّ
نهج

َّ
املقاومة
بحثها عن االستقالليةِ  ،وعن ِ
في ُ ِ
روحها ُ ِ
ُ َ َ َ
ـوء ،واملعطى
ـاخ ،والـضـ
ـ
ن
ـ
مل
ا
ائل
س
م
ـه
ـ
ـواج
وهــي تـ
ِ
َ
ِّ ِ ُ
وبوغرافياَّ ِ ،
والط ُ
ربما استطعنا القول
الجغرافي
ُ
مــع ِكـ ِـنـ ْـت فرامبتون ،إن فــي هــذه الـ ِـعـمــار ِة بعض
ُ
َّ
َّ
الكاملة،
استقالليتها
املشهدية التي ال ت ْعطيها
ِ
َُْ
ُ
َّ
َ
وروح املقاومةِ التي تنشدها .وإن املبدأ األول في
َ
ِّ
االستقالل املعماري ،وفق فرامبتون دائمًا ،إنما
ِ
يكم َن في ما َّ
ُ
«التكتونك» (.)Tectonic
سماه
ِ
َ
َّ
التقنيةِ  ،أو
التعبير شـ ٌّـي مــن
ربما كــان فــي هــذا
ِ
َّ
الروابط الحديثةِ بني
الكتشاف
أن فيهِ محاولة
ِ
ِ
َّ
َ
ُ
ِّ
اإلنشائي ،أو أن فيه بعض
نيان وبني هيك ِله
الب ِ
َ َ َ
َ
َّ
ُ
َّ
البحث عن شاعريةِ البنيان .إال أن املعاجم ترقى
ُ ِ
ََ
َ
ِّ
ِّ
واملعماري»،
«البنائي
باملفرد ِة لتجعلها لصيقة
ِّ
أو ُلتعطيها ُب َ
العمار ِة
عد «فــن
التشييد وإقــامــةِ ِ
ً
َ
ِّ
ـف
األل ـي ـفــةِ وامل ــرح ـب ــة» ،مـتـطــابـقــة هـنــا مــع تـعــريـ ِ

َ
ِّ
َ َّ
ُّ
العمارة هي فن البنيان.
فيوليه لودوك ،أن ِ
َ َ
َ
َّ
ُ
تــرقــى املـعــاجــم بــامل ـفــرد ِة إذًا ،لتجعل منها «فــن
ُ
املكان» كما يقول كريستيان نوربرغ شولتز .أو
َّ
ُ
ُّ
ُ
نفهم مــا يقول ُه
ـان املـحـ َّـدد بــدقــةٍ  ،كما
أنــه ْ فــن املـكـ ِ
ِك ِنت َ
فرامبتون ()8

ِّ
المرئي إلى الملموس
 -Vمن

َ
ُ
ُ
ِّ ُ َ
مثال
املكان –
الشكل َ ،واملبنى املتدرج ،ك ٍ
ُ
* والـ ـ ــذي ُي ـح ــف ــر ف ـيــه مــرئ ـيــا الـ ـت ــاري ــخ امل ـح ـلــيُّ
ُّ
ُّ
والزراعيٌ ،
الطوبوغرافي َّ ُ
ُ
الواجهات،
نوافذ
*
والدالالت الثقافية مرئية ،في ِ
ِ
ُّ
والتحك ُ
ٌّ
ِّ
قياسات
مرئي ،في
الطبيعي
بالضوء
م
*
ِ
ِ
َ ُ
النوافذ وفي تموض ِعها،
هذه
ُِّ
ـس َ م ــرئ ـ ُّـي،
ـوء ُّ الـ ـشـ ـم ـ
* وال ـت ـح ــك ــم ب ـت ــأث ـي ـ ِـر ضـ ـ ـ ِ
َ ِ َ
ـات
ـ
ح
ـ
ـت
ـ
ـف
ـ
ل
ا
ـام
ـ
ـ
م
أ
ـف
ـ
ط
ـس تـصـ
ِ
فــي ك ــاس ـ ِ
ـرات ال ـش ـمـ ِ
َّ
،
الواسعةِ
الزجاجيةِ
ٌ
َّ ٌ
ٌ
ِّ
ٌ
َ
فــي ك ــل ذل ــك دالالت مـشـهــديــة واض ـح ــة ،وق ــراءة
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ـات يـقـتـ ِـرحـهــا
لـلـبـيـئــةِ ال ـتــي ت ـح ــوط ،بــمـصــطـلـحـ ٍ
املشهد ُ
ُ
وحده.
َّ ٌ
ُ
ُ
للمشهد أو للرؤيةِ  ،هي ضرورية
األولوية املعطاة
ِ
وإلدراك
ـان،
ـ
ك
ـ
م
ـ
ل
ـ
ل
ـ
ي
ـ
ع
ـ
ي
ـ
ب
ـ
ط
ـ
ل
ا
ـات
لـ ـق ــراء ِة امل ـق ـ ِّـوم ـ
ـةِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ ِّ
َّ
واملعمارية أو «التكتونية»
ـات البنيانيةِ ِ
املــكــونـ ِ
ُ
ْ
فيه ،بالعود ِة دائمًا إلى ِك ِنت فرامبتون ()8
َ
ُ
َ
امللموس
للتذكير بــأن
نستعمل هــذه األولــويــة،
ِ
ِّ
وفي
يشكل بعدًا هامًا في ٍّ ِ
«املكان – الشكل»ٌ ،
فهم َّ
ِّ
ذهنهِ مجموعة
الشكل
إدراك
املبني .ولكل منا في ُ ِ
ِ
ٌِ
ِّ
َّ
يسجلها َجـ َـسـ ُـد ُه.
ـات
ـ
ك
اإلدرا
ـن
ـ
م
كاملة
الحسيةِ
ِ
ُ
ُ
وب ـع ــض ه ــذه اإلدراكـ ـ ـ ــات ال ـح ـسـ َّـيــةِ ت ـك ـ ُ
ـاد ت ـكــون
ً
َِ ُ
ارة ُ
ملموسةُّ ،
البنيان.
أخص منها ِحج
ـري ،و«ال ـ ـيـ ـ ُ
ب ـي ـ ُـت ط ـفــول ـتــي ب ــال ـ َـع ـق ــد الـ ـحـ ـج ـ ِّ
ـوك»
َ
بت َجاويفهِ الـكــثـيــرة ،ومــدخـ ُـلـ ُـه املنخف ُض ،ووقــعُ
ِ
ِ ِ
ُّ
ُ
ضع في
أرضه ،كل ما فيه و ِ
أقدامي على َ ِحجارة ِ
َّ
ليكون ملموسًا ُ
بصريًا مرئيًا.
أكثر منه
،
ُ
ً
ُ
مكانهِ ُ
ُ ُ
حجارة بيتي
أما
،
عادة
ن
تسج
الظاهرة
الحجارة
ُ ْ
ُ
ُ
في َّ
تزرع َّ
َّ
حريتي ،وتش ِع ُرني
بعيني
داع ُبها
التي أ ِ
َ
ـارج ،ومع
بـعــاقــةٍ حميمةٍ مــع
املصط َبةِ فــي ال ـخـ ِ
َ
الصنوبر َ
شجرة َّ
النافذة.
لف
خ
الو
رافةِ
ِ
ُ ِ
ُ َ ْ ََ َ
ُي ـشـ ِـعـ ُـرنــي وق ــع أق ــدام ــي ،وأن ــا أج ـت ــاز املــصــطــبــة

َ ُ
َ
َ
ُ
َ
ـوم ،ح ــن نــرى
ن ـ ِق ــف مـ َـذهــولــن أمـ ــام ه ـ َـذا ال ــه ـج ـ ِ
َّ
لثقافةٍ وضيعةٍ .
َّاالنتشار ٌ
الكوني ٌ ُّ
َّ
َ
العالم اليوم.
بدائيةُ ،تلف
إنها ثقافة
ُ
السخيفة ذاتها،
* السينما
ُ َّ َ ُ ُ
املنمطة ذاتها،
* واألزياء ُ
ُ
التجميل ذاتها،
* وجراحة
ِ
الجسد ُ
* والح ُ
َ
ذاته،
رص على نحت
ِ ُ
ِ ُ ْ ِ ُ
وسيطرة األملونيوم املعتم ذاته،
*
َّ
َّ ِ ِ َّ ُ ُ
امللونة ذاتها،
* واملصنعات البالستيكية
ُ
ُ
وتشويه اللغةِ َع ْب َر اإلعالن ذاته ()5
َّ ٌ ِ
ٌ
* َّ
ْ
ـاك
ـ
ه
ـ
ـت
ـ
االس
ـ
ف
ـا
ـ
ق
ـ
ث
ـ
ل
ـة
ـ
ـري
ـ
ي
ـ
ه
ـا
ـ
م
ـ
ج
ـة
ـ
ب
ـار
ـ
ق
ـ
م
ـا
ـ
ه
ـ
إن
ـةِ
ِ
ِ
ُاملـسـيـ ِـطــر ِة ،يـقـ ُـف الـنـ ُ
منسوب هو
ـاس فيها عند
ٍ
َ
ِّ
«دون الثقافي َ»َّ .
َّ
ُ
ـراف ،ونحن
ـدان األ َط ـ ـ
وك ـ َ ُـأن املـطـلــوب مــنــا فــي ب ـلـ َ ِ
ِ ِّ
أوطاننا ،كي نتعايش َّ مع َكلْ هذا
نعم ْل لتجديد
ِ ْ ِ َّ
ُ
َ
املطلوب منا أن ننسى
وكأن
،
ي
والوض
عةِ
ِ
السخ ِ
َ
ف َ
َّ
البحر ،ونتخلى
ـرمــي تاريخنا في
ماضينا ،ونـ ِ
ِ
َ
عن ثقاف ِتنا.
ال!
لن َن ْن َ
ماض َينا،
سى َ ِ
َ
البحر،
رمي تاريخنا في
ولن ن ِ
ِ
ُ
قاوم،
سن َِ
َ
ُ
ُ
وسنرقى بثقاف ِتنا،
ختلفًا.
وسننتج شيئًا آخر م ِ
ِ
* معمار لبناني
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يؤدي خافيير بارديم وبينيلوبي كروز بطولة الشريط

«الكل يعلم» ...فرهادي يفتتح «كان» !2018
باريس ــ عثمان تزغارت

صورة
وخبر

ّ
بعـد ُعمـان والكويت ،حط عرض «إبحار فـي الزمن» (إعداد
وإخـراج إيفـان كـركال) لفرقـة «كـركال» اللبنانيـة أخيـرًا على
مسـرح «دار أوبـرا بكيـن» ،حيـث حضره عدد من الشـخصيات
السياسـية واالجتماعيـة واإلعالميـة والديبلوماسـية.
العمـل الـذي أبصـر النـور فـي العيد السـتين لــ «مهرجانات
بعلبـك الدوليـة» ،يحمـل توقيع عبـد الحليم كـركال لناحية
السـينوغرافيا ،وابنتـه أليسـار لناحيـة الكوريغرافيـا ،وهـو
ّ
يجسـد تالقـي الحضـارات على طريق الحرير ،بمشـاركة أكثر
ّ
مـن  120فنانـا وراقصـا .عـادت الفرقة التـي كرمتها وزارة
الثقافـة الصينيـة إلـى بيروت ،علـى أن تسـتكمل جولتها
ّ
في تشـرين األول (أكتوبر) المقبل فـي «قصر المؤتمرات»
فـي باريـس ،قبـل أن تنتقل إلـى الواليـات المتحدة.

فــي انتظار اإلعــان الرسمي ظهر الـيــوم الخميس ،عن
التشكيلة الكاملة لألفالم التي ستنافس على السعفة
الذهبية خالل الــدورة الحادية والسبعني من «مهرجان
كان السينمائي الدولي» (بني  8وّ 19أيار /مايو املقبل)،
كشفت إدارة املهرجان الفرنسي العريق عن مفاجأة ّمن
العيار الثقيل تمثلت في اختيار الفيلم الجديد للمعلم
اإليراني أصغر فرهادي «الكل يعلم»(  (�Todos Lo Sa
 )benليكون شريط االفتتاح.
ّ
تعد هذه واحدة من املـ ّـرات النادرة التي تتم فيها تزكية
عـمــل سينمائي غـ ّيــر نــاطــق بالفرنسية أو اإلنكليزية
ليفتتح «كــان» .ولعل السابقة الوحيدة في هــذا الشأن،
وال تزال عالقة في أذهان محبي الفن السابع ،هي «سوء
تربية» لبيدرو أملودوفار الذي دشن السباق نحو السعفة
الذهبية في عام .2004
فــي هــذا الـعـمــل ،ال ــذي يـعـ ّـد ثــامــن فيلم روائ ــي لصاحب
«انفصال» («الــدب الذهبي» في مهرجان برلني ــ2011
 /أوسكار أفضل فيلم ّأجنبي –  ،)2012يسير أصغر
فرهادي على خطى معلمه الراحل عباس كياروستامي
الذي راوغ محبي أفالمه في عام  ،2012حني ابتعد على
نحو مفاجئ عن البيئة األصلية اإليرانية التي صنعت
فرادة سينماهّ ،
ليقدم في «مثل عاشق» فيلمًا يدور في
بيئة غريبة عنه وبلغة ال يتقنها :اليابانية!
على امل ـنــوال نفسه ،اخـتــار فــرهــادي لـجــديــده هــذا بيئة
إسـبــانـيــة خــالـصــة ،مــن خ ــال قـصــة «الورا» وزوج ـهــا،
َّ
َ
املغتربني في األرجنتني ،اللذين يعودان إلى
اإلسبانيني
مسقط رأسـهـمــا فــي الــريــف اإلسـبــانــي ملناسبة عرس
عــائـلــي ،ف ــإذا ب ــاألح ــداث تـتـســارع لتكشف عــن أس ــرار

وجراح عائلية غائرة طاملا حاوال نسيانها والفرار منها.
يرتقب أن يكون هذا الفيلم ،الذي سيطرح في الصاالت
األوروبية بالتزامن مع عرضه في افتتاح «كان» ،إحدى
ً
املحطات األب ــرز للموسم السينمائي الصيفي .فضال
ّ
عن تزكيته كفيلم افتتاح ،أعلنت إدارة املهرجان أنه لن
يعرض خــارج املسابقة ،كما جرت العادة بالنسبة إلى
غالبية أفالم االفتتاح في «كان» ،بل سينافس أيضًا على
السعفة الذهبية.
وما من شك في ّأن الفيلم سيحظى بحفاوة نقدية كبيرة،
كون املعلم اإليراني ـ رغم ابتعاده عن بيئته األصلية ـ ـ
يستعيد هنا التيمة األثيرة التي صنعت بصمته الفنية
ّ
وفــرادة أسلوبه اإلخراجي .تيمة تتمثل في سبر أغوار
الـجــراح النفسية الغائرة لشخوصه ،مــن أجــل الكشف
تدريجًا عــن األس ــرار الحميمة الـتــي يسعون جاهدين
إلبقائها أسيرة الدائرة املغلقة لبيئتهم العائلية الضيقة.
ّ
كما ّأن الفيلم مرشح ألن يكون حدثًا بارزًا على صعيد
شباك التذاكر ،نظرًا إلى الشعبية الكبيرة الــذي يحظى
بها بطاله الرئيسيان ،النجمة اإلسبانية بينيلوبي كروز
ورفيق دربها ومواطنها النجم خافيير بارديم.
ككل أعمال فرهاديّ ،يحمل سيناريو هذا الفيلم توقيع
مخرجه .وقد بقي املعلم اإليراني وفيًا للمونتيرة هایدة
صفي یــاري التي أشــرفــت على مونتاج معظم أعماله،
وفــي ّ
مقدمها الفيلمان الفائزان بأوسكار أفضل فيلم
اجنبي« :انـفـصــال» ( )2012و«الـبــائــع» ( ،)2017بينما
اخ ـتــار إلدارة الـتـصــويــر معلمًا إسـبــانـيــا مــرمــوقــا هو
خوسيه لويس ألكني الذي أدار تصوير نخبة من أشهر
األف ــام اإلسـبــانـيــة خ ــال رب ــع ال ـقــرن املــاضــي ،وحملت
تــواقـيــع مـخــرجــن ك ـبــار ،مــن أم ـثــال ب ـيــدرو أمل ــودوف ــار،
وكارلوس سورا ،وبيغاس لونا.

ّ«حكي رجال»:
لحقوا حالكن!
بعد النجاح الذي حققته مسرحية
«حكي رجال» للينا خوري (الصورة)
منذ انطالقها في األول من آذار
(مارس) املاضي ،سيكون الجمهور
على موعد مع عروض جديدة على
خشبة مسرح «ذا باالس» (بيروت)،
بدءًا من  19نيسان (أبريل) الحالي.
بعد عقد على مسرحية «حكي
نسوان» ،تحاول خوري الدخول
إلى عالم الرجال لتكشف أسرارهم،
ورغباتهم ،وأفكارهم ،وأوجاعهم،
وهواجسهم .تشاركت لينا الكتابة
مع رامي الطويل وفؤاد يمني الذي
ظهرت معه على الخشبة إلى جانب
املمثلني :غبريال ّ
يمي ،وطارق تميم،
وطوني معلوف ،وجوزف زيتوني.
«حكي رجال» :كل أربعاء وخميس بدءًا
من  19نيسان ـ  20:30ـ «ذا باالس»
(سنتر «أريسكو باالس» ـ شارع
جوستنيان ـ الحمرا /بيروت) .البطاقات
متوافرة في «مكتبة أنطوان».
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