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سياسة

ّ
الحكومة تودع ...بال «استعادة الثــقة»
المشهد السياسي

هي جلسة أخيرة للحكومة التي بلغت من العمر  500يومًا .ال بل هي «جلسة الحشر» بجدول أعمالها ُ
المتخم بالبنود
ُ
المدرجة ،وتلك التي حضرت من خارج جدول األعمال
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــون
يـ ـ ـح ـ ــزم ـ ــون أمـ ـتـ ـ ّعـ ـتـ ـه ــم مـ ـ ــن س ــاح ــة
الـنـجـمــة ،ويـتـحــضــر ال ـن ــواب الـجــدد
لوالية برملانية جديدة ،اعتبارًا من
فـجــر ال ـي ــوم ،أص ــرت الـحـكــومــة على
عقد «جلسة الـحـشــر» الـتــي امـتــدت،
أم ــس ،س ــت س ــاع ــات ،أم ـكــن خــالـهــا
تهريب مــا تيسر مــن ال ـقــرارات .كان
األح ــرى ب ــوزراء «م ـغــارة علي بابا»
أن ُيـ ــراج ـ ـعـ ــوا ج ـ ـ ــردة ع ـ ــام ون ـصــف
اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ال ــوه ـم ـي ــة،
ال ـ ـعـ ــام مـ ـ ُـن َ
لحكومة أطلق عليها اسم «حكومة
اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـثـ ـق ــة» .فـ ــإذ ب ـه ــا تـفـشــل
ف ــي اسـ ـتـ ـع ــادة ث ـق ــة مـ ـفـ ـق ــودة ،ال ّبــل
تـسـجــل ل ـهــا نـقـطــة واح ـ ــدة :ال ـتــوغــل
ف ــي الـ ـه ــدر وع ـ ــدم احـ ـت ــرام ال ـقــانــون
وال ــدس ـت ــور وح ـق ــوق ال ـن ــاس .كــانــت
الـجـلـســة األخ ـي ــرة «ن ـمــوذج ـيــة» في
الـتـعــامــل مــع مـلـفــات وتـهــريـبـهــا من
دون دراس ــة جــديــة لنتائجها سلبًا
أو إيجابًا من جهة ،وتمريرها على

الرئيس عون كان
حازمًا وحادًا في آن عندما
تحدث عن الفساد
قــاعــدة الـصـفـقــة الـسـيــاسـيــة (الـتـيــار
ال ـح ــر -ال ـح ــري ــري) م ــن ج ـهــة أخ ــرى.
مـ ـل ــف الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وح ـ ـ ــده كـ ـم ــا أديـ ــر
أم ــس ،م ـثــال ك ــاف للحكم عـلــى هــذه
الـحـكـ ّـومــة ،ووصـفـهــا بحكومة هــدم
ما تبقى من ثقة بالدولة.
كل ما كان خالفيًا قضي أمره وصار
ص ــال ـح ــا لـ ــإقـ ــرار ف ــي ج ـل ـســة ال ـســت
س ـ ــاع ـ ــات .مـ ــن م ـل ــف الـ ـكـ ـه ــرب ــاء إل ــى
الـتـعـيـيـنــات إل ــى م ـشــاريــع إنـمــائـيــة،
بحيث كــان لكل وزيــر جــدول أعماله
ال ـ ـخـ ــاص الـ ـ ـ ــذي عـ ـم ــل عـ ـل ــى إقـ ـ ـ ــراره
ب ـم ـع ـظ ـمــه ،ف ـك ــان أن خـ ــرج الـجـمـيــع
مـغـتـبـطــا بـمــا حـقــق م ــن «إنـ ـج ــازات»
معظمها ستعود بالنفع على جيوب
مسؤولني ال الناس.
الوزير طالل إرسالن الذي طال غيابه

ّ
انتخاب ّبري محسوم واألنظار تتجه إلى عدد األصوات التي سيفوز بها للمرة السادسة على التوالي (داالتي ونهرا)

عن الجلسات «لم يطاوعه ضميره»،
فحضر الجلسة األخ ـيــرة ،أمــا وزيــر
اإلعــام الزميل ملحم الرياشي ،فقد
ف ــك اع ـت ـصــامــه ال ـص ــام ــت ع ــن ت ــاوة
البيان الرسمي ،احتجاجًا على عدم
تعيني مجلس إدارة جديد لتلفزيون
لبنان ،واختار أن يتحدث في ختام
جـل ـســة األم ـ ــس ف ــي ل ـفـتــة أراد منها

وداع زمالئه الصحافيني.
ف ــي م ـس ـت ـهــل ال ـج ـل ـســة الـ ـت ــي ع ـقــدت
فـ ـ ــي ق ـ ـصـ ــر ب ـ ـع ـ ـبـ ــدا ،تـ ـمـ ـن ــى رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال ع ــون،
التصرف في فترة تصريف األعمال
بـمـســؤولـيــة ،والـتــركـيــز ح ـص ـرًا على
ت ـس ـي ـيــر األم ـ ـ ــور اإلداري ـ ـ ـ ــة وتـسـهـيــل
م ـعــامــات امل ــواط ـن ــن .ول ـفــت ال ــى أن

«الحكومة حققت إنجازات أساسية
ف ــي م ـج ــال ان ـت ـظــام ع ـمــل مــؤسـســات
الدولة» ،متمنيًا على رئيس مجلس
الــوزراء سعد الحريري إعــداد تقرير
بها وإطالع املواطنني عليها.
وف ـي ـمــا م ــن امل ـف ـتــرض أن تـلـتـئــم غ ـدًا
جـ ـلـ ـس ــة ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـن ـ ــواب الـ ـج ــدي ــد ون ــائـ ـب ــه وه ـي ـئــة

امل ـك ـتــب ،لـيـف ّـتــح ال ـب ــاب أمـ ــام انـطــاق
م ـ ـسـ ــار مـ ـع ــق ــد ل ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة
الـ ـج ــدي ــدة بـ ـ ــدءًا مـ ــن ت ـح ــدي ــد مــوعــد
اس ـت ـش ــارات تـكـلـيــف رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
وبعدها مـشــاورات التأليف ،أصبح
ّ
توجه غالبية الكتل النيابية معروفًا.
ّ
فقد أعلن تكتل «الجمهورية القوية»
(الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة) ،أمـ ــس ،أن ــه لن

يصوت ملصلحة الرئيس نبيه ّ
بري.
إذ أكــد رئيس الـقــوات سمير جعجع
«أننا مستمرون بوضع ورقة بيضاء
ليس بوجه الرئيس بري إنما تعبيرًا
عن موقفنا باستثناء النائب قيصر
املـعـلــوف» ،مشيرًا إلــى أن «مرشحنا
إل ــى رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ه ــو الــرئـيــس
سعد الحريري» .وفيما بات انتخاب
الرئيس ّ
بري محسومًا ،في ظل حسم
عدد من الكتل الوازنة التصويت له،
ّ
فإن األنظار تتجه إلى عدد األصوات
ال ـتــي سـيـفــوز ب ـهــا لـلـمــرة الـســادســة
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،بــان ـت ـظــار قـ ــرار كتلة
«لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)
التي ستجتمع اليوم التخاذ موقف.
من جهة أخرى ،وخالل الجلسة التي
ُدع ــي إليها رئـيــس دي ــوان املحاسبة
القاضي أحمد حمدان ،دار نقاش لم
ُ
يـخــل مــن الـحــدة بــن الــوزيــر يوسف
فـنـيــانــوس وال ـقــاضــي ح ـم ــدان حــول
ملفات ،شكا فنيانوس من تأخيرها
فــي ال ــدي ــوان .لـكــن ح ـمــدان أك ــد أن ال
تأخير من قبل الديوان بل إن امللفات
امل ـش ـك ــو مـ ــن ت ــأخ ــره ــا ال ت ـس ـتــوفــي
الشروط القانونية أو أن مستنداتها
نــاق ـصــة .ح ـتــى أن ال ــدي ــوان اكـتـشــف
ف ــي إحـ ــدى ال ـص ـف ـقــات أن الـعــرضــن
ُ
املقدمني كتبا بخط واحــد ومــن قبل
جهة واحدة قدمت عرضني للتمويه
وب ـس ـع ــري ــن مـخـتـلـفــن ح ـت ــى يــرســو
العرض على أي منهما!
ً
وقدم القاضي حمدان تقريرًا مفصال
بــامل ـل ـفــات ال ـت ــي ب ــت ف ـي ـهــا ال ــدي ــوان،
وال ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد أن م ــا ه ــو ع ــال ــق فــي
ال ـ ــدي ـ ــوان ،م ـل ـف ــات ن ــاق ـص ــة أو فـيـهــا
معلومات مغلوطة.
ولفت حمدان إلى أن امللفات الكاملة
ً
ال تتوقف طويال في الديوان ،موردًا
ً
مـثــا عــن ملفات وزارة الـطــاقــة التي
تــأتــي كــامـلــة خــالـيــة م ــن أي ــة عـيــوب،
خالفًا لغيرها مــن ال ــوزارات .وخــال
ال ـن ـق ــاش ش ـكــا أي ـض ــا وزي ـ ــر الـثـقــافــة
غ ـط ــاس خ ـ ــوري م ــن تــأخ ـيــر مـلـفــات
وزارته في الديوان.
خ ــال الـنـقــاش فــي ع ــدد مــن الـبـنــود،
لفت الرئيس عون إلى تعاظم الفساد
فـ ــي إدارات الـ ــدولـ ــة ومــؤس ـســات ـهــا
وتـ ـغـ ـطـ ـي ــة ال ـ ـفـ ــاسـ ــديـ ــن م ـ ــن ج ـه ــات
وأحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب .ون ـ ـقـ ــل أحـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أن
الرئيس عــون كــان حازمًا وحــادًا في
آن عندما تحدث عن الفساد.
(األخبار)

تقرير

البواخر إلى إدارة المناقصات...
«انتصار وهمي» لمن؟
قبل أن ُي َدندن وزير
اإلعالم «أنا صار الزم
ودعكن» ،كانت الحكومة
تسعى حتى الرمق
األخير إلى تنفيذ وعدها
بـ«استعادة الثقة» .لكن
الستارة أسدلت ،في النهاية،
على فشل متراكم ،انتهى
ببقعة ضوء تمثلت بوضع
معمل دير عمار على سكة
الممكن ،بعد سنوات من
المماطلة ،وكذلك الرضوخ
لمرور مناقصة البواخر عبر
إدارة المناقصات حصرًا
إيلي الفرزلي
جـ ـلـ ـس ــة تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة ع ـ ـقـ ــدهـ ــا م ـج ـلــس
الــوزراء ،أمس .تاريخية ألنه لم يسبق
أن حـ ـش ــرت ج ـل ـســة وداع ـ ـيـ ــة ب ـج ــدول
أعـمــال مليء ببنود أســاسـيــة ،يحتاج
ك ــل مـنـهــا إل ــى جـلـســة مـسـتـقـلــة رب ـمــا.
وتاريخية ألن حكومة استعادة الثقة
لم تنجح ولو ليوم واحد في استعادة
ث ـقــة الـ ـن ــاس ،ب ــل وص ـف ــت بــأن ـهــا أكـثــر
الحكومات جشعًا.
األهــم أن ما كــان متعذرًا اتخاذ القرار
ف ــي شــأنــه خ ــال أش ـهــر طــوي ـلــة ،وجــد
طريقه إلــى الـحــل فــي جلسة حكومية
عجائيبة اتخذت القرار بإعادة إحياء
الـحـلــول الــدائـمــة للكهرباء ،بــالـتــوازي
مــع تثبيت الـخـيــارات املوقتة املتمثلة
بشراء الطاقة من البواخر.
وألن التنافس السياسي على أشــده،
ل ــم ت ـكــد ت ــرف ــع ال ـج ـل ـســة ،ح ـتــى س ــارع
وزراء التيار الوطني الحر إلــى إعالن
«االن ـت ـص ــار» .مل ــاذا ،ألن ــه عـلــى مــا غـ ّـرد
ال ــوزي ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،ف ـقــد «غـطــت
االنتخابات وطارت املزايدات ومتل ما
قلناكم رجعوا مشيوا بالبواخر وبدير
عمار والغاز بعد االنتخابات» .قبله،
كان الوزير سيزار أبي خليل يعلن أن
«كل املناورات السابقة كان هدفها عدم
تأمني الكهرباء قبل االنتخابات».

فــي الــواقــع ،الـطــريــق ال ــذي سلكه ملف
تـ ــأمـ ــن طـ ــاقـ ــة إضـ ــافـ ـيـ ــة بـ ـ ـق ـ ــدرة 850
م ـي ـغ ــاوط أت ــى م ـعــاك ـســا لــاق ـتــراحــات
التي تضمنها كتاب وزير الطاقة إلى
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،فــالــوزيــر أب ــي خليل
ك ــان اق ـتــرح أن ي ـبــادر مجلس ال ــوزراء
إلــى فض عــروض البواخر التي سبق
أن رفضت إدارة املناقصات السير بها
ً
والتفاوض مع العارضني ،وصوال إلى
تــوق ـيــع ال ـع ـقــد م ــع الـ ـع ــارض األن ـس ــب،
أو ت ـك ـل ـيــف م ــؤس ـس ــة ك ـه ــرب ــاء لـبـنــان
إجـ ــراء اس ـت ــدراج ع ــروض جــديــد وفقًا
ألنظمتها ولدفتر شروط جديد.
لــم يـكــن بــن اق ـتــراحــات أب ــي خليل أي
اق ـ ـتـ ــراح ي ـش ـيــر إل ـ ــى إج ـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
جديدة عبر إدارة املناقصات ،على ما
قرر مجلس الوزراء أمس ،وبالتالي ،لم
يــذهــب كــل مــا حـكــي مـنــذ ع ــام ونصف
أدراج الرياح كما قال ،بل على العكس،
فالحل الذي أقر جاء مطابقًا ملطالبات
الجميع بالعودة إلى إدارة املناقصات
مــع دفـتــر ش ــروط يــراعــي مالحظاتها،
وأب ـ ــرزه ـ ــا م ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ـم ــدة الـتـنـفـيــذ
(زيـ ــدت مــن  180/90يــومــا إل ــى تسعة
أشهر) ،وكذلك ،ما يتعلق بمهلة تقديم
العروض التي زيدت من ثالثة أسابيع
إلى عشرة أسابيع.
ل ــو ق ـبــل ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وت ـيــار
املستقبل بهذا االقتراح منذ عام تقريبًا
لكانت الـبــواخــر ص ــارت على الساحل
اللبناني أو ربـمــا بنيت مـعــامــل على
ال ـبــر ،لـكــن ال ـطــرفــن فـضــا شــن حملة
ع ـل ــى م ــدي ــر إدارة املـ ـن ــاقـ ـص ــات ج ــان
ً
العلية ،وصوال إلى استدعائه من قبل
رئـيــس الـحـكــومــة ودعــوتــه إل ــى السير
باملناقصة مــع دفـتــر ش ــروط ال يـ ّ
ـؤمــن
الشفافية وال املساواة بني العارضني،
فكانت النتيجة رفــض اإلدارة السير
بالتلزيم لبقاء عارض وحيد.
فـ ــي رد غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــر عـ ـل ــى ب ــاس ـي ــل
وأبـ ـ ـ ــي خـ ـلـ ـي ــل ،ق ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة
غـســان حــاصـبــانــي إن مــوقــف الـقــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ث ــاب ــت ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
وبعدها من إعادة مناقصة الكهرباء
امل ـ ــوقـ ـ ـت ـ ــة إلـ ـ ـ ــى دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات
وال ــذي تحقق الـيــوم (أم ــس) ،كـمــا تم
تــوسـيــع دفـتــر ش ــروط إلتــاحــة املـجــال
ل ـح ـلــول م ـت ـعــددة وع ــدم ح ـصــر الـحــل
ب ــال ـب ــواخ ــر» .ك ــذل ــك ك ــان ل ــوزي ــر امل ــال
عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل مـ ــوقـ ــف أوض ـ ــح
فيه أنــه «فــي البواخر كما كنا بقينا
رافـضــن الصفقة ومــا ي ــدور حولها،

مجلس الوزراء يوافق على تحويل عقد معمل دير عمار إلى ( BOTمروان بوحيدر)

تقرير

إنت مين؟ «أنا نائب جديد»
ميسم رزق

(هيثم الموسوي)

ّ
كما لــو أنــه مـنـ ِـزل يحتاج إلــى نفضة.
هـ ـ ّك ــذا يـ ـب ــدو م ـب ـنــى م ـك ــات ــب مـجـلــس
الـ ــنـ ــواب ف ــي س ــاح ــة ال ـن ـج ـم ــة .تـكـســر
آل ـي ـت ــان ض ـخ ـم ـتــان (ق ـي ــاس ــا) بـعــرض
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،روتـ ـ ـ ــن املـ ـشـ ـه ــد الـ ـي ــوم ــي.
واحـ ـ ــدة ،لـنـقــل أثـ ــاث ج ــدي ــد ،وثــان ـيــة،
لتنظيف الزجاج الخارجي .منذ زمن
َ
طــويــل ،لــم يـحــظ ه ــذا الــزجــاج بحفلة
كهذه.
ّ
يـ ـ ِق ــف الـ ـن ــائ ــب ع ـل ــي ب ـ ـ ــزي فـ ــي غــرفــة
االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ال ـت ــاب ـع ــة مل ـك ـت ـب ــه .يـفـتــح
م ـغ ـل ـف ــات ،الـ ــواحـ ــد ت ـل ـ َـو اآلخ ـ ـ ــر .م ــاذا
تفعل؟ «صرلي زمــان مش جايي .كنا
مـشـغــولــن بــاالن ـت ـخــابــات ،ع ــم شــوف
الـ ـب ــري ــد» .ك ــان ــت  9سـ ـن ــوات ُ
«ح ـب ـلــى
ّ
وضيعنا خاللها الكثير
بالتجاذبات،

من الوقت» ،يقول بزي.
قبل انتخابات  ،2009كان النائب أمني
محاذ ملكتب بزي،
شري يقيم في مكتب
ٍ
رق ـمــه  ،216لـكــن نـتـيـجــة االنـتـخــابــات
أحالت املكتب إلــى بــال فرحات الذي
صــار نائبًا سابقًا منذ منتصف ليل
االثنني الثالثاء املاضي .نواب مجلس
 2009ممن فازوا مجددًا في انتخابات
 ،2018ل ــن يـتـغـيــر عـلـيـهــم ش ـ ــيء .أمــا
الجدد ( 79نائبًا) ،فمكاتبهم الجديدة
ّ
لم ّ
تحدد أرقامها بعد ،باستثناء قلة
آل ــت مـكــاتــب اآلبـ ــاء إل ــى األبـ ـن ــاء .على
س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ف ـ ــاز ط ــون ــي فــرنـجـيــة
ب ـم ـك ـت ــب وال ـ ـ ـ ــده س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة،
وحضرت مديرة مكتبه ،أمس ،بغرض
ً
«ال ـت ـش ـي ـيــك» .فـ ــؤاد م ـخ ــزوم ــي ،م ـثــا،
ّ
حـ ــل م ـك ــان ن ــاج ــي غـ ــاريـ ــوس .ال ـيــاس
حـنـكــش م ـكــان نــايـلــة تــوي ـنــي .عندما

أتى حنكش ،في «زيارة استكشافية»،
إلـ ــى م ـكــاتــب ال ـ ـنـ ــواب ،س ــأل ــه ال ـحــرس
واملوظفون عن هويته ،فأجابهم :أنا
نائب جديد .زميلة جديدة أيضًا في
املبنى هي روال الطبش جارودي .على
الفور ،تتوجه إلى حيث مكتبها.

محمد ّقباني وروبير
غانم ودعا المجلس
بجمع لجنتيهما

ّ
يـطــل مــن ف ــوق الـنــائــب الـســابــق خالد
ّ
يتغيب
زهرمان .حتى في آخر يوم لم
«الدكتور» عن موعد اللجنة .معروف
ع ــن زه ــرم ــان أنـ ــه م ــن الـ ـن ــواب الــذيــن
ّ
ال يـغـيـبــون عــن ال ـ ّل ـجــان .يــؤكــد أن ــه ال
يغادر بحسرة «كنا من النواب الذين
ي ـع ـم ـلــون ،ول ـك ــن م ــن دون ض ـج ـيــج».
فــي املـجـلــس أي ـضــا ،زم ــاء لــزهــرمــان،
حـ ـ ــرصـ ـ ــوا ع ـ ـلـ ــى اخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــام واليـ ـتـ ـه ــم
املجلسية بـحـضــور جـلـســات للجان.
وعلى وقع عمليات التنظيف ،وأعمال
ال ــورش داخ ــل امل ـكــاتــب ،جـمــع النائب
السابق محمد قباني لجنته (الطاقة
واألشغال) .كذلك فعل النائب السابق
روبير غانم في لجنة اإلدارة والعدل.
ّ
ح ـت ــى يـ ــوم أمـ ـ ــس ،ل ــم ي ـت ـســلــم مـعـظــم
الـ ـن ــواب الـ ـج ــدد م ـكــات ـب ـهــم ،بــانـتـظــار
الـخـمـيــس ،كـمــا تـقــول األم ــان ــة العامة

ّ
ّ
للمجلس« ،فحتى أسماؤهم لم تعلق
على األبــواب بعد ،كذلك فــإن التبديل
بــن املكاتب لــم ينتهِ  .كــل يــوم نضطر
إلـ ــى تـغـيـيــر مـ ـع ـ ّـن» .ي ـج ـهــل ك ـثــر من
ال ـن ــواب ال ـجــدد عـلــى مــا ي ـبــدو أصــول
الـتـعــاطــي مــع املـجـلــس .فـهــم يعمدون
إل ــى االت ـص ــال بــزمــائ ـهــم م ــن ال ـنــواب
الـ ـق ــدام ــى لــاس ـت ـف ـســار ع ــن امل ـك ــات ــب،
أو للمطالبة بأمر مــا .كذلك فإنهم ال
يـعــرفــون الـجـهــة الـتــي يـجــب التحدث
اليها ،قبل أن تصلهم اإلجابة ببساطة
«اتصلوا باألمني العام عدنان ضاهر،
وهــو من يفيدكم» .لكن من بني نواب
ّ
األمــة الـجــدد ،من ســن أسنانه مطالبًا
بـ ـل ــوح ــة زرق ـ ـ ـ ـ ــاء «ك ـ ـ ـ ــان يـ ـض ــع ع ـي ـنــه
عليها» .وإن كــانــت مــن نصيب نائب
زميل ،يطلب االتصال به لالستفسار
عن إمكانية املبادلة!
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ولنا الشرف أننا صوتنا ضدها».
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـطـ ــاقـ ــة أعـ ـ ـل ـ ــن فـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــره
الصحافي أنه وافق على خيار العودة
إلى إدارة املناقصات ،لكنه لم يقترحه
ألن ــه مـخــالــف لـلـقــانــون .ه ــذه إشكالية
أخ ـ ــرى ي ـك ــرره ــا وزي ـ ــر الـ ـط ــاق ــة ،ال ــذي
يعتبر أن إج ــراء املـنــاقـصــة مسؤولية
م ــؤسـ ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان ،ال إدارة
امل ـنــاق ـصــات .عـلـمــا أن ن ـظــام استثمار
م ــؤسـ ـس ــة ك ـ ـهـ ــربـ ــاء لـ ـبـ ـن ــان ال ي ـج ـيــز
ل ـهــا ت ــوزي ــع غ ـيــر ال ـطــاقــة املـنـتـجــة في
معاملها أو فــي معامل تملك امتيازًا
إلنتاج الطاقة ،وبالتالي فإن استدراج
ال ـعــروض ســوف يـكــون مخالفًا حكمًا
ً
ألن ـظ ـم ـت ـهــا ،فـ ـض ــا ع ــن أن امل ـ ـ ــادة 79
مــن الـنـظــام املــالــي للمؤسسة تحصر

وزير الطاقة قدم
خيارين لحل مسألة
البواخر ...فأقر مجلس
الوزراء خيارًا ثالثًا

اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراجـ ـ ــات ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ب ـص ـف ـق ــات
«اللوازم واألشغال والخدمات» .وهي
ال تشمل إنتاج الطاقة من البواخر.
لـكــن مــع اف ـت ــراض أن إجـ ــراء املناقصة
مــن صالحيات كهرباء لبنان على ما
يــؤكــد وزيـ ــر ال ـط ــاق ــة ،ف ـل ـمــاذا وضـعــت
الــوزارة ،وتحديدًا مكتب الوزير ،دفتر
الـشــروط ال املؤسسة ،وملــاذا لم يسمع
أحد رأي املؤسسة باملناقصة أو بدفتر
ال ـشــروط؟ ثــم ،إن إج ــراء املــؤسـســة ألي
مناقصة أو التزام يلزمها أن تدفع من
أموالها ال من الخزينة العامة .وإذا كان
مصدر األمــوال هو الذي جعل الــوزارة
ت ـتــولــى امل ـه ـمــة ن ـيــابــة ع ــن املــؤس ـســة،
ف ـهــذا لــه تــداع ـيــاتــه ،وأب ــرزه ــا االل ـتــزام
بموجبات قانون املحاسبة العمومية
وإجراء املناقصة في إدارة املناقصات.
في الجلسة ،تأكيد على ضرورة األخذ
بمالحظات إدارة املناقصات ،وأبرزها
فـتــرة التنفيذ .فــي ذلــك ثـغــرة سبق أن
أطـلــت بــرأسـهــا فــي أكـثــر مــن مناسبة:

التقييم ال يجب أن يعتمد السعر األقل
واملــدة األقـصــر ،ألن ذلــك سيعني املس
مرة جديدة باملساواة بني العارضني،
خصوصًا أن الجميع يدرك أن الشركة
الـتــركـيــة هــي األك ـثــر جــاهــزيــة .وعليه،
يؤكد مصدر متابع أن األولوية يجب
أن تكون للسعر األدن ــى ،بغض النظر
عن مدة التنفيذ طاملا أنها تندرج في
إطار املهلة املعطاة.
ل ـي ـس ــت ال ـ ـبـ ــواخـ ــر ال ـ ـجـ ــديـ ــدة هـ ــي كــل
ال ـح ـك ــاي ــة .ك ـ ــان امل ـج ـل ــس ق ــد أقـ ـ ــر ،فــي
الجلسة السابقة ،التمديد للباخرتني
الـ ـح ــالـ ـيـ ـت ــن لـ ـسـ ـن ــة واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،خ ــاف ــا
الق ـتــراح الــوزيــر الـتـمــديــد لهما لثالث
سنوات قابلة للتجديد سنتني ،طرح
املوضوع على النقاش مجددًا .وبعدما
ك ــان املـجـلــس قــد طـلــب مــن أب ــي خليل
التفاوض مع الشركة لتخفيض سعر
الطاقة املشتراة ،عاد األخير بالنتيجة:
واف ـق ــت «ك ــارادي ـن ـي ــز» ع ـلــى تخفيض
طـفـيــف لـسـعــر ال ـك ـي ـلــواط /ســاعــة (مــن
 5.85سـنــت إل ــى  ،)5.6عـلــى رغ ــم أنها
اسـتــرجـعــت مـ ــردود االسـتـثـمــار خــال
ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـم ــس .ل ـكــن س ــرع ــان ما
ب ـ ــدا أن ال ـ ـعـ ــرض مـ ـق ــدم ل ـ ُـي ــرف ــض ،إذ
حمل الــوزيــر اقتراحًا آخــر من الشركة
يقضي باملوافقة على تخفيض السعر
إلــى  4.95سنت في حــال تمديد العقد
لثالث سنوات .كذلك تضمن االقتراح
عرضًا مفاجئًا يقضي بتزويد لبنان
ب ـبــاخــرة ثــالـثــة ب ـق ــدرة  200مـيـغــاواط
مجانًا.
لــم يـكــن أم ــام املـجـلــس س ــوى املــوافـقــة،
على رغم يقني أكثر من وزير أن الغاية
من العرض هي تكريس أمر واقع طويل
األمد .ولذلك اشترط وضع بند يسمح
للدولة بفسخ العقد ساعة تـشــاء ،من
ّ
دون بند جزائي ،على أن تبلغ الشركة
رسـمـيــا ب ـق ــرار فـســخ الـعـقــد قـبــل ستة
أشـهــر .كــذلــك تـقــرر أنــه فــي حــال رفض
الشركة للعرض ،تتم العودة إلى قرار
التمديد لسنة واحدة فقط .هذا القرار
جــاء على خلفية التذكير أن البواخر
ه ــي حـ ـل ــول م ــوق ـت ــة ،تـ ـه ــدف إل ـ ــى ســد
العجز إلى حني انطالق عجلة الحلول
الدائمة ،أي املعامل الثابتة .أول الغيث
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،إق ـ ــرار تـحــويــل عقد
مـشــروع ديــر عـمــار إلــى ( BOTاقـتــراح
الـحــريــري) ملــدة عشرين سنة ،على أن
يكون سعر شــراء الطاقة  2.95سنت،
لكن مــع التأكيد على الـشــروط الفنية
التي تضمنها دفتر الشروط السابق.
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سياسة
تقرير

مقالة

«المركزي» يبيع سندات بمليار دوالر« :تركيب طرابيش»
أطلق مصرف لبنان عملية
بيع سندات يوروبوندز بقيمة مليار دوالر،
وسمح للراغبين في شرائها بأن ّ
يسددوا
الثمن بثالث طرق :نقدًا ،استبدالها مع
سندات يوروبوندز تستحق في حزيران
وتشرين األول  ،2018واستبدالها
بشهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان
تستحق في 2021
محمد وهبة
بـ ـ ــدأ مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،أم ـ ـ ــس ،تـنـفـيــذ
عـمـلـيــة تـسـيـيــل س ـن ــدات يــوروبــونــدز
ب ـق ـي ـمــة م ـل ـي ــار دوالر ح ـص ــل عـلـيـهــا
االسبوع املاضي من عملية استبدال
مع وزارة املــال بقيمة إجمالية بلغت
 5.5م ـل ـيــارات دوالر .ال ـس ـنــدات الـتــي
ي ـعــرض ـهــا «املـ ــركـ ــزي» لـلـبـيــع ت ـت ــوزع
على أربــع شرائح تستحق بني ّ
2028
و ،2034وال ـع ــائ ــد عـلـيـهــا ي ـ ــراوح بني

 %7و ،%8.25ويمكن تسديد ثمنها
من خالل الدفع النقدي ،أو استبدالها
ب ـس ـن ــدات ي ــوروب ــون ــدز تـسـتـحــق فــي
حـ ــزيـ ــران وت ـش ــري ــن األول  ،2018أو
استبدالها بشهادات اإليداع الصادرة
ع ــن م ـص ــرف ل ـب ـنــان ب ــال ــدوالر وال ـتــي
تستحق فــي  ،2021على أن يحتسب
س ـعــر ال ـس ـن ــدات والـ ـشـ ـه ــادات بقيمة
 100دوالر للسند الواحد ال بسعرها
السوقي الرائج.
ل ــم ي ـك ــد ي ـب ــدأ عـ ــرض هـ ــذه ال ـس ـن ــدات
لـلـبـيــع ف ــي األسـ ـ ــواق املــال ـيــة (يستمر
حتى الخميس املقبل) ،حتى شهدت
أسعار سندات اليوروبوندز انخفاضًا
ملحوظًا في سعرها .بعض السندات
انخفضت أكثر من نقطتني كاملتني،
وب ـع ـض ـه ــا تـ ــراجـ ــع إل ـ ــى م ـس ـت ــوى لــم
ي ـسـ ّـجــل س ــاب ـق ــا .ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
تراجعت الـسـنــدات التي تستحق في
 2021بنسبة  %1.5وال ـس ـنــدات التي
تستحق فــي  2035تــراجـعــت إل ــى 80
دوالرًا ،وال ـ ـس ـ ـنـ ــدات الـ ـت ــي تـسـتـحــق
ف ــي  2037ت ــراج ـع ــت ب ـن ـس ـبــة .%2.2
واملـ ـع ــروف أن ال ـعــائــد عـلــى الـسـنــدات

ّ
القوي يلسع السندات
الدوالر
توصل محللو «موديز» في نهاية االسبوع املاضي إلى خالصة مفادها أن السندات اللبنانية
ّ
يتخوف املحللون من أن تتعرض
بالعمالت األجنبية من بني أكثر السندات عرضة للمخاطر.
ّ
السندات السيادية في األسواق الناشئة لضربة قوية ،سواء بسبب تحسن سعر صرف الدوالر
عامليًا ،وبسبب ارتفاع أسعار الفوائد األميركية ،فاألرقام الصادرة عن « »EPFR Globalتشير
إلى أن  1.6مليار دوالر خرجت من االستثمارات في األســواق الناشئة االسبوع املاضي .وقال
املحللون لـ«الفايننشيال تايمز» إن مديري األصــول «انفسكو» و«بيكتت» هما أكبر حاملني
لسندات اليوروبوندز التي تستحق في  2037والتي بلغ العائد عليها  %7.25ويجري تداولها
بمبلغ  83دوالرًا (األسبوع املاضي) ...ورأوا أن «أسعار سندات اليوروبوندز تشهد انخفاضًا
منذ نيسان املاضي ( )...بالنسبة إلى بلد مثل لبنان ينفق أكثر من نصف عائدات الحكومة على
تسديد فوائد الدين ،فأي ّ
تحسن في العملة األميركية سيكون له أثر كبير على الدين اللبناني.
مصرف لبنان يحتاج إلى رفع أسعار الفوائد أو استعمال احتياطاته بالعمالت األجنبية لتلبية
حاجات االقتصاد التمويلية .هذه االحتياطات هي القوة األساسية لحماية تثبيت سعر صرف
الليرة مقابل الدوالر».

حصانة الجبناء

يرتفع كلما انخفض سعرها ،ما دفع
العائد إلى االرتفاع إلى أكثر من %9
على بعض السندات.
هــذا املشهد يعكس مستوى املخاطر
امل ـ ــال ـ ـ ّـي ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان.
فاالنخفاض في السعر وارتفاع العائد

حسن عليق

العملية تشير إلى حاجة
متزايدة لدى مصرف
لبنان لتعزيز موجوداته
بالعمالت األجنبية

إلى هذه املستويات لم يعد بالضرورة
م ــرت ـب ـط ــا ب ـت ـخ ـلــي امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن عــن
رغبتهم فــي شــراء األسـهــم والسندات
فــي األسـ ــواق الـنــاشـئــة ومـنـهــا لبنان،
بل بات ّ
يعبر عن التطورات اإلقليمية
واملحلية .فالعملية املـطــروحــة اليوم
ت ــأت ــي ب ـع ــد ب ـض ـعــة أي ـ ــام ع ـل ــى إق ـف ــال
ع ـم ـل ـيــة اسـ ـتـ ـب ــدال س ـ ـنـ ــدات بــال ـل ـيــرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـق ــاب ــل س ـ ـنـ ــدات ج ــدي ــدة
بــالــدوالر بقيمة  5.5مـلـيــارات دوالر.
والسندات التي يعرض مصرف لبنان
بيعها فــي ال ـســوق الــدولـيــة هــي جــزء
م ــن ال ـس ـن ــدات ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي نتجت
من عملية االستبدال ،فلم اإلسراع في
تسييلها؟
بحسب العاملني فــي الـســوق املالية،
إن م ـصــرف لـبـنــان يـتـصــرف مــدفــوعــا
ب ــالـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى سـ ـي ــول ــة ب ــال ـع ـم ــات
األج ـن ـب ـيــة .ي ـب ــدو أن حــاج ـتــه تـتــزايــد
خ ــال ه ــذه الـفـتــرة تــزامـنــا مــع وجــود
مؤشرات تصعيد إقليمية ،يخشى أن
يكون لبنان إحــدى ساحاتها .حاجة
«امل ــرك ــزي» مــرتـبـطــة عـضــويــا بــإعــادة
تكوين احتياطاته بالعمالت األجنبية
فــي إطــار خلق «الـثـقــة» التي تتيح له
استقطاب األم ــوال مــن ال ـخــارج .كلما
كان لدى مصرف لبنان سيولة أكبر،

هي ّ
مجرد عمليات استبدال دفترية ترتب ديونًا من دون أن يكون هناك
أي قرش فعلي متداول (الوكالة الوطنية االعالمية)

كانت الثقة التي يخلقها أكثر تماسكًا
على استقطاب التدفقات من الخارج،
وكلما استقطب األم ــوال زادت قدرته
عـلــى تثبيت سـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة من
دون اس ـت ـنــزاف االحـتـيــاطــات وتلبية
الحاجات التمويلية للدولة والقطاع
الخاص.
ستوفر السيولة
رغم أن هذه العملية
ّ
ترتب
الالزمة ملصرف لبنان ،إال أنها ّ
نتائج سلبية عليه .فالعرض يسمح

ب ـت ـســديــد ث ـمــن ال ـس ـن ــدات امل ـعــروضــة
للبيع ،بسندات يوروبوندز تستحق
في  2018أو بشهادات إيداع تستحق
ف ــي  ،2021ع ـل ــى أن يـ ـج ــري تـسـعـيــر
الـ ـسـ ـن ــدات امل ـق ــدم ــة م ــن املـسـتـثـمــريــن
بـ ـسـ ـع ــر 100دوالر ل ـل ـس ـنــد الـ ــواحـ ــد،
عـ ـلـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــدات امل ـ ـعـ ــروضـ ــة
لـلـتـسـيـيــل م ـسـ ّـعــرة بـنـحــو  93دوالرًا
للسند الــواحــد ،أي إن هــذه العمليات
سـ ـتـ ـك ـ ّـب ــد م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان خـ ـس ــائ ــر،

م ـقــابــل اس ـت ـفــادتــه م ــن اآلت ـ ــي :طــريـقــة
الدفع تساعد «املركزي» على تقليص
اسـتـحـقــاقــات ال ــدي ــون ب ــال ــدوالر على
امل ــدى القصير وامل ـتــوســط ،علمًا بــأن
الــدفــع بــواسـطــة س ـنــدات يــوروبــونــدز
مـ ّ
ـوج ــه لـلـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب ،أمــا
ال ــدف ــع ب ــواسـ ـط ــة ش ـ ـهـ ــادات اإليـ ـ ـ ــداع،
ف ـمـ ّ
ـوجــه ل ـل ـم ـصــارف الـلـبـنــانـيــة الـتــي
تعاني من جفاف السيولة وال يمكنها
ش ــراء ال ـس ـنــدات ال ـتــي تـعــد أسـعــارهــا

فرصة استثمارية.
إذًا ،ه ــي م ـج ـ ّـرد طـبـقــات م ــن عمليات
االستبدال الدفترية التي ترتب ديونًا
على الــدولــة وعلى مصرف لبنان من
دون أن ي ـكــون ه ـنــاك أي ق ــرش فعلي
متداول .بالعامية هي عملية «تركيب
طــرابـيــش» عبر ال ـتــداول ب ــأوراق دين
واس ـت ـبــدال ـهــا ب ـ ــأوراق ج ــدي ــدة بعملة
أج ـن ـب ـي ــة واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال هـ ـ ــذه األخـ ـي ــرة
بسندات قديمة...

تقرير

سيزار المعلوف لـ«األخبار» :التواصل مع سوريا ضروري
بعد إعالن موقفه من انتخاب نبيه بري
رئيسًا لمجلس النواب ،انتشرت ٌ
أخبار عن
ّنية سيزار المعلوف االنسحاب من تكتل
القوات اللبنانية ،وال ّ
سيما بعد توجيه
«مالحظات» إليه بوجوب التنسيق مع
الحزب قبل إعالن أي موقف .يؤكد
المعلوف بقاءه في التكتل ،ولكن مع
حق ّ
التصرف وفق ما يراه هو مناسبًا
ليا القزي
مـ ــا م ــوق ـف ــك مـ ــن س ـ ــاح ح ـ ــزب ال ـل ــه؟
«ي ـ ـجـ ــب ُمـ ـن ــاقـ ـش ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
ال ــدف ــاع ـي ــة م ــن أجـ ــل ح ـم ــاي ــة ل ـب ـنــان.
وي ـجــب الـعـمــل عـلــى تـقــويــة الجيش
الـلـبـنــانــي وال ــدول ــة .ول ـك ــن ،ال ُيمكن
ُ
ـرف،
أحـ ـ ـدًا أن ي ـط ــال ــب ،ف ــي هـ ــذا ال ـظ ـ ّ
بأكثر من ذلك .فسالح حزب الله ،ملف
بأبعاد إقليمية» .ماذا عن تمثيله في
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة؟ «ه ــل يستطيع

فريق ما أن يعترض على وجوده؟».
ه ـ ـ ــذا امل ـ ــوق ـ ــف لـ ـي ــس لـ ـسـ ـي ــاس ــي فــي
فريق « 8آذار» السياسي ،بل لعضو
تكتل «الجمهورية القوية» (القوات
س ـيــزار امل ـع ـلــوف ،الــرجــل
الـلـبـنــانـيــة) ّ
ال ـ ــذي أع ـل ــن أن ـ ــه س ـ ُـي ـص ــوت لــرئـيــس
ّ
ـزل
مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه بـ ــري ،بـمـعـ ٍ
عن موقف معراب .عــدا عن الصداقة
ّ
التي تربطه ّ
يتحدث املعلوف
ببري،
ّ
ُ
ع ــن أن « 27نــائ ـبــا شـيـعـيــا ي ــري ــدون
ـاب ب ـ ّـري رئـيـســا لـلـمـجـلــس ،ما
انـتـخـ ُ
بديل املعترضني عليه؟» .كذلك دعم
امل ـع ـلــوف ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس مـيـشــال
عون ،وتكليف سعد الحريري رئاسة
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة« ،ألن ّاألصـ ـي ــل ي ـج ــب أن
ُي ـخ ـتــار ،وه ــو ُيـمــثــل األك ـثــريــة داخــل
طــائ ـف ـتــه» .الـنـظــريــة نـفـسـهــا تنطبق
على ّ
بري.
ّ
ُ
ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب زحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة «ي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ــز» نـ ـفـ ـس ــه
بـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـي ـ ـتـ ــه ،وحـ ـ ـ ـ ّ
ـريـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ــراره
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي .ص ـ ــدي ـ ــق ح ـ ــرك ـ ــة أمـ ــل
وتيار
وح ــزب الـلــه والـتـيــار الـعــونــي
ّ
املـسـتـقـبــل ،و و وُ ...ي ـص ـ ّـر عـلــى أن ــه
«حـلـيــف ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة»ُ .ي ـكـ ّـرر
ّ
ذل ـ ــك ل ـت ــأك ـي ــد أن «م ـص ـل ـح ــة زح ـلــة

والـبـقــاع أه ــم مــن التكتل الـنـيــابــي».
ً
أص ـ ـ ــا ،ك ـ ــان امل ـع ـل ــوف واضـ ـح ــا مــع
رئيس «القوات» سمير جعجع ،منذ
البداية .هو الوحيد ،من بني الذين
تحالفت معهم القوات اللبنانية في
االنتخابات ،الذي لم يربطه بقيادة
معراب اتفاق مكتوبُ .يخبر املعلوف
ّ
كـ ـي ــف زار جـ ـعـ ـج ــع« ،وقـ ـ ـ ــال لـ ــي إن
ً
القوات في زحلة تملك حاصال وربع،
ّ
ـن حــاصـلــن».
والـتـحــالــف مـعــي يــؤمـ ّ
ّ
رد رجــل األعـمــال كــان أنــه «تربطني
ّ
ّ
وإذا
عــاقــات جــيــدة مــع ك ــل ال ـقــوىّ ،
تحالفي معكم (القوات) سيؤثر
كان ُ ّ
فيها ،أفــضــل صداقاتي على املقعد
ال ـن ـي ــاب ــي» .كـ ــان ج ـع ـجــع إي ـجــاب ـيــا،
ُ
«محترمًا استقالليتي ،ولـكــن طلب
ّ
ّ
فقط أن يبقى كــل مــا يحصل داخــل
الـتـكـ ّـتــل ،عـلــى طــاولــة الـتـكـ ّـتــل» .بـنـ ً
ـاء
عـلــى ذل ــك ،شـبــك ابــن زحّـلــة يــده بيد
ابــن بـشـ ّـري ،بعد أن تـعــذر التحالف
ّ
الحر،
بني املعلوف والتيار الوطني
ّ
ّ
بــرغــم أن الــرئـيــس عــون كــان قــد أكــد
ل ـل ـم ـع ـل ــوف الـ ـتـ ـح ــال ــف االن ـت ـخ ــاب ــي
م ـع ــه .بــامل ـنــاس ـبــة ،سـ ـي ــزار امل ـع ـلــوف
«مــع العهد .ال ُيمكنني مــن موقعي

ُ
ال ــديـ ـن ــي إال أن أس ـ ـهـ ــم فـ ــي ت ـقــويــة
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،أك ـ ــان مـيـشــال
عون أم غيره».
االختبار األول للتعاون بني املعلوف
و«ال ـق ــوات» ،كــان بعد إع ــان النائب
م ــوق ـف ــه مـ ــن انـ ـتـ ـخ ــاب ب ـ ـ ـ ّـري رئ ـي ـســا
ل ـل ـم ـج ـلــس .ت ــواص ـل ــت م ـع ــه األم ـي ـنــة
العامة لـ«القوات» شانتال سركيس،
ً
ّ
طــالـبــة «ب ـكــل تـهــذيــب ،التنسيق مع
قيادة الحزب قبل إعالن أي ّموقف».
املعلوف لــ«األخـبــار» إنــه أبلغ
يقول
ّ
س ــرك ـي ــس «أن ـ ـن ـ ــي أت ـ ـح ـ ـ ّـرك وف ـ ــق مــا
أراه ُم ـنــاس ـبــا ،فــإمــا أن ي ـكــون هـنــاك
ث ـق ــة ب ـي ـن ـنــا أو ال تـ ـ ـك ـ ــون» .أمـ ـ ــا فــي
ُ
ّ
ُ
امللفات الكبرى« ،فكل األمــور تبحث
عـلــى ط ــاول ــة ال ـت ـك ـتــل» .تــراف ـقــت هــذه
«الـبـلـبـلــة» مــع مـعـلــومــات عــن اتـجــاه
املـعـلــوف إل ــى االنـسـحــاب مــن «تكتل
الجمهورية القوية» .ينفي ذلك« ،فأنا
ـاق فــي التكتل ،وســأصــوت ألنيس
بـ ٍ
نـ ّـصــار ملنصب نــائــب رئـيــس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن صــداق ـتــي
بإيلي الفرزلي».
ّ
ُيـ ـف ــض ــل املـ ـعـ ـل ــوف أن ال يـ ـخ ــرج مــن
ّ
تـكـتــل «الـ ـق ــوات» ،ألن «األك ـث ــري ــة في

منطقتي ُمــرتــاحــة ل ـهــذا الـتـحــالــف».
أمـ ــا إذا «لـ ــم تـتـقـبـلـنــي الـ ـق ــوات كما
أن ــا ،فـســأعـلــن اسـتـقــالـيـتــي وأغـ ــادر،
م ــن دون أن أذه ـ ــب إلـ ــى تـكـتــل آخ ــر.
ط ــاول ـت ــي تـ ـك ــون ب ـي ـتــي ف ــي زحـ ـل ــة».
ي ـب ــدو هـ ــذا الـ ـك ــام ّ
ردًا ع ـلــى حــديــث
الـ ــوزيـ ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل ف ــي زح ـل ــة،
ّ
ـات النيابية،
قبل أي ــام مــن االنـتـخــابـ ّ
ح ــن ق ـ ــال ،ب ـمــا م ـع ـن ــاه ،أن ـ ــه يــأسـ ّـف
لعدم التحالف مع املعلوف ،ويتمنى
االلـتـقــاء معه بعد االنـتـخــابــات .كان
ّ
هذا أحد األسباب التي شكلت «نقزة
وحــرمـتـنــي أص ــوات ــا ق ــوات ـي ــة» .األم ــر
ّ
ـوات
ال ـثــانــي الـ ــذي ســبــب حـجــب أصـ ـ ٍ
قـ ــوات ـ ـيـ ــة ع ـ ــن املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوف« ،انـ ـتـ ـش ــار
أخـ ـب ــار ع ــن ت ـ ّ
ـوج ــه حـ ــزب ال ـل ــه وأم ــل
إل ــى التضحية بمقعد أن ــور جمعة،
مقابل تــوزيــع األص ــوات بــن ميريام
سكاف ونقوال فتوش ،للحفاظ على
خصوصية زحلة الكاثوليكية» .أربك
ذلــك الـقــوات اللبنانية« ،التي خافت
على جورج عقيص ،وأنا أتفهم ذلك،
فــاضـطــرت أن تــأخــذ مــن درب ــي قرابة
ّ
 3000ص ــوت» .النتيجة أن «الـقــوات
لم تمنحني أصــواتــا تفضيلية» ،أي

ّ
المعلوف أنه
يرى
ُ
ال ُيمكن المطالبة
حاليًا بأكثر من بحث
االستراتيجية
الدفاعية لحزب الله

ّ
ّ
إنه فاز بقوته الذاتية .ولكنه يشرح،
ً
قــائــا« :أن ــا ســاعــدت ال ـقــوات لتأمني
الـحــاصــل الـثــانــي ،وجعجع أعطاني
ثقته في أن أكون على الئحة تضمن
ً
لـ ــي حـ ـ ــاصـ ـ ــا» .يـ ـسـ ـت ــدرك ض ــاح ـك ــا:
ّ
«رب ـم ــا يـجــب أن أش ـكــر بــاسـيــل على
عدم التحالف».
ُيـ ـص ـ ّـر امل ـع ـل ــوف خـ ــال حــدي ـثــه على
اسـ ـتـ ـق ــالـ ـيـ ـت ــه ،وت ـ ـشـ ـ ّـعـ ــب ع ــاق ــات ــه
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الـسـ ّيــاسـيــة وص ــداق ــات ــه م ــن أج ــل أن
ُيـحــقـ ّـق مـشــاريــع إنـمــائـيــة فــي زحـلــة.
ول ـك ــن ــه ،ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،يـقـبــل أن
ي ـج ـلــس ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة ن ـف ـس ـهــا مــع
الـ ـف ــري ــق ال ـ ـ ــذي ال ُيـ ـخـ ـف ــي انـ ـتـ ـم ــاءه
إل ــى م ـحــور ال ـس ـعــوديــة ـ ـ ـ اإلم ـ ــارات.
يـ ـس ــأل مـ ـعـ ـل ــوف« :مـ ـ ـ ــاذا ي ـم ـنــع عـقــد
إقليمية ملصلحة لبنان؟».
صــداقــات
ُ
ّ
ل ـكــن الــوثــائــق امل ـسـ ّـربــة مــن الـسـفــارة
ّ
اإلمــارات ـيــة ل ــدى لـبـنــان ،تــؤكــد ال ــدور
ال ـس ـل ـبــي ال ـ ــذي أداه س ـم ـيــر جعجع
خــال أزمــة الحريري ،بعد  4تشرين
ّ
ال ـثــانــي امل ــاض ــي .يـ ـ ّ
ـرد امل ـع ـلــوف ب ــأن
«العدو هما فقط :اإلرهاب التكفيري
والعدو اإلسرائيلي» ،خالف ذلك «أنا
م ــع ال ـع ــاق ــات م ــع ال ـ ــدول اإلقـلـيـمـيــة
التي للبنان مصلحة فيها» .سوريا
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا؟ «ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل مـ ـ ــع سـ ــوريّـ ــا
ضـ ـ ــروري ،وال سـ ّـي ـمــا ب ــوج ــود مـلــف
الـ ـن ــازح ــن .ك ــذل ــك ه ـن ــاك م ـع ــاه ــدات
م ــع س ــوري ــا وت ـب ــادل س ـف ــراء ،ونـحــن
ُمـقـبـلــون عـلــى مــرحـلــة إعـ ــادة إعـمــار
دم ـشــق .هــل ُيـمـكــن أن ُي ـعــادي لبنان
س ــوري ــا؟» ،ي ـســأل امل ـع ـل ــوف ...عضو
كتلة القوات اللبنانية.

«اتخذ النائب املنتخب ميشال ضاهر صفة اإلدعاء
ال ـشـخـصــي أمـ ــام م ـف ــوض ال ـح ـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة
العسكرية الـقــاضــي بيتر جــرمــانــوس ضــد كــل من
رجل األعمال املقتدر سامر الجميل سوري الجنسية
والصحافي رضــوان مرتضى ومحمد البزال بتهمة
االف ـتــراء والتشهير والتنسيق فــي مــا بينهم ،طالبًا
كشف داتا االتصاالت وكشف الرشاوى التي دفعت
في هذا الهدف من خالل رفع السرية املصرفية عن
حساباتهم»( .الوكالة الوطنية لإلعالم ،يوم أمس)
على طريقة الجبناء ،يتلطى النائب املنتخب خلف
ّ
ليشهر بالصحافيني .وهذا ،لم يحتج ألي
حصانته،
وقت أو تدريب لينضم إلى الجوقة إياها :في بالد ال
محاسبة فيها ،يجرؤ سياسي ،ال نعرف كيف جمع
أمواله ،وتدور شبهات موثقة حول عالقته التجارية مع
إسرائيليني لسنوات (راجع «األخبار» يوم  13نيسان
 ،)2018يجرؤ على اتهام صحافيني بالرشوة ،لسبب
وحيد ،وهو أنهم قاموا بعملهم .سأله أحدهم (الزميل
محمد نــزال وليس الـبــزال) عــن الشبهات ،وحفظ له
حق اإلدالء برأيه والدفاع عن نفسه .لكن نائب األمة،
قــرر سـلــوك الطريق األسـهــل ،أي اتـهــام الصحافيني
بتلقي ال ــرش ــوة .أح ــد أك ـثــر الـسـيــاسـيــن ش ـهــرة في
شــراء أصــوات ناخبني ،وفــي بــذخ املــال االنتخابي ،ال
يجد مــا يــرد بــه على الشبهات امل ـثــارة حــولــه سوى
تهمة الرشوة .هو خارج دائرة املساءلة والشبهة .هو
ً
املعصوم الــذي ال يجوز أن نسأله ملــاذا كنت زميال
إلسرائيلي في مجلس إدارة شركة قررت العمل في
«إسرائيل» يوم َ
كنت عضوًا في مجلس إدارتها مالكًا
لحق الفيتو على قــراراتـهــا .طــرح ال ـســؤال ،ومطالبة
القضاء بالتحرك ،يعنيان في رأيــه ،أن ثمة من دفع
رش ــوة للصحافي لـيـســأل .هــو مـحــق ،كــونــه معتاد
على هذه الصلة بالبشر .الناس بالنسبة إليه ُيباعون
ُويشترون .هو ّ
يعبر هنا عن نظرته إلى نفسه ،راشيًا
أو مرتشيًا ،ال فرق.
ال يفهم هذا «السياسي» املعنى الحقيقي للعالقة بني
الصحافة والشخصيات العامة ،وتحديدًا منهم أولئك
ّ
الذين يرشحون أنفسهم لتولي مناصب عامة .على
أحد ما أن يشرح له األمور :أنت ،مسيو ميشال ،أجير
عند الشعب اللبناني .دعــك مــن خــرافــات أن النائب
ممثل لألمة وليس موظفًا وكل ما يقوله النواب عن
أنفسهم .أن ــت ،كجميع املـســؤولــن الــذيــن يتقاضون
ً
ماال عامًا ،أجير عند الشعب الذي يدفع الضرائب .أنت
ً
تتقاضى أمــواال من الخزينة العامة .ولهذه الوظيفة

شروط ،منها أنك عرضة للنقد ،وللتشهير ،وللسؤال،
ول ـل ـت ـه ـكــم ،ول ـل ـس ـخــريــة .وع ـل ـيــك دوم ـ ــا أن تـخـضــع،
خضوعًا تامًا ،ملساءلة الناس والصحافة ،ال أن ترمي
من يسألك بالتهم ،متلطيًا خلف حصانتك النيابية!
أن ـ ــت ت ـت ـهــم زم ـي ـل ــن ب ـت ـل ـقــي رش ـ ـ ــوة؟ ح ـس ـن ــا .هـمــا
مستعدان لكشف حساباتهما املصرفية ،وتقديم
ت ـقــريــر تـفـصـيـلــي ب ـمــداخ ـي ـل ـه ـمــا وبــديــون ـه ـمــا (مــع
أقاربهما من كافة الدرجات) .هل أنت مستعد للقيام
باملثل؟ أكيد ال .هــل ستبرر للناس مــن أيــن جمعت
ثروتك يا ملك التشيبس؟
اس ـمــع مـسـيــو مـيـشــال .عــاقـتــك بــاإلســرائـيـلــي درو
نيف ،ومشاركتك في قــرار فتح شركتك (السابقة)
فــرعــا فــي األراض ــي املحتلة ،لطخة عــار ستالحقك،
حتى تخرج علنًا ،وتشرح للناس صدقًا ،ال كذبًا وال
ً
َ
ارتكبت ،ثم تعتذر .وهذه اللطخة
تحايال ،حقيقة ما
ستالحق أيـضــا زم ــاءك الــذيــن يتعاملون مــع األمــر
كما لو أن شيئًا لم يكن ،وأن جرمًا لم ُيرتكب .لطخة
عــار ستالحق أيضًا ُحماتك السياسيني والقضاة
الساكتني عن هذا األمر .اخرج إلى العلنّ ،
وبرر فعلتك،
ثــم اع ـتــذر ،واص ـمــت .أمــا اتـهــامــك صحافيني بتلقي
رشــوة ،فله نتيجتان :األولــى ،دعوى قضائية ضدك،
سيرفعها املعنيون على رغــم حصانة الجبناء؛ أما
النتيجة الثانية ،فأننا سنستمر بمتابعة شؤونك،
والتنقيب في ملفاتك ،واإلصرار على نشر كل ما يهم
الرأي العام منها ،وبخاصة إذا كان بخطورة التعامل
التجاري مع إسرائيليني.
كلمة أخيرة للقضاء .يوم  13نيسان  ،2018نشرت
«األخ ـ ـبـ ــار» تـحـقـيـقــا ع ــن م ـي ـشــال ض ــاه ــر ،تـضـ ّـمــن
تـفــاصـيــل ع ــن االش ـت ـب ــاه ف ــي تـعــامـلــه ال ـت ـج ــاري مع
إسرائيليني .بعد ذلك بأيامّ ،
تقدمت «حملة مقاطعة
داع ـمــي «إس ــرائ ـي ــل» فــي ل ـب ـنــان» مــن الـنـيــابــة الـعــامــة
الـتـمـيـيــزيــة بــإخ ـبــار يـتـضـ ّـمــن م ــا ورد ف ــي تحقيق
«األخ ـبــار» .النائب الـعــام التمييزي ،القاضي سمير
ح ـمــود ،أح ــال اإلخ ـبــار عـلــى مـفــوض الـحـكــومــة لــدى
املحكمة العسكرية .مــاذا فعل األخير؟ ال شــيء .هو
أيضًا أجير لدى الشعب ،ويجب عليه ،وعلى من هم
أعلى منه سلطة ،أن يوضحوا لنا سبب عدم تحريكهم
اإلخـ ـب ــار ،لـكــي ال يـقــع س ــوء ال ـظ ــن ،فـيـقــول البعض
(والعياذ بالله) إن القضاء يأتمر بأمر السياسة ،وأن
عــدم التحقيق متصل حـصـرًا بـكــون حلفاء مسيو
ميشال هــم أنفسهم الــذيــن ّ
عينوا هــذا القاضي في
منصبه .ففي هذه الحالةُ ،يصبح االرتياب مشروعًا،
بالقاضي نفسه ،وبالقضاء ّ
برمته ،على رغم َمن فيه
ِمن قضاة نزيهني كثر.

القضاء يستجوب نائبًا منتخبًا:
«سعادته» يهرب من الباب الخلفي
ّ
وص ــل الـنــائــب املـنـتـخــب ،مـيـشــال ضــاهــر ،مـقــطــب الــوجــه،
مــن دون ربـطــة عـنــقُ ،بـعـيــد ال ـعــاشــرة والـنـصــف صباحًا
إلــى عدلية بعبدا .حضر مــع ابنه مــارك ومرافقيه وثالثة
محامني ،بينهم زياد بارود .انزوى في مكتب رئيس القلم
قــرابــة النصف ساعة قبل أن تبدأ جلسة استجوابه ،في
الدعوى املرفوعة ضده ،من سامر الجميل ،بجرائم النصب
واالحتيال وإساءة األمانة ،للحصول على ما يقارب ثالثة
ماليني دوالر.
في تمام الحادية عشرة والربعُ ،سمع الكاتب ينادي على
الشاهد ايلي نرسيسّ ،
لكن أحدًا لم ُيجب ،قبل أن ينطلق
االس ـت ـجــواب ال ــذي دام خـمــس س ــاع ــات .اسـتـمــع قــاضــي

التحقيق األول في بعبدا نقوال منصور للنائب املنتخب
قبل أن يرفع الجلسة في تمام الثالثة والربع من بعد ظهر
ُ
أمــس .تـ ِـرك املدعى عليه رهــن التحقيق ،من دون تحديد
مــوعــد الـجـلـســة املـقـبـلــة .لــم يـخــرج الـنــائــب املـنـتـخــب الــذي
ادعــت النيابة العامة املالية عليه ،من قصر العدل كبقية
املواطنني .مخالفة إضافية ملبدأ املساواة بني املتقاضني،
بتهريب ضــاهــر مــن ال ـبــاب الخلفي لقصر ال ـعــدل ،وهــو
الباب الذي يستعمله القضاة .أما السبب ،فهو عدم رغبة
«صاحب السعادة» بأن يلتقط املـصـ ّـورون الصحافيون
صورة له!
(األخبار)
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االتجار بالنساء يرتفع خمسة أضعاف
امرأة جرى
نحو ّ 87
االتجار بهن في لبنان
عام  %94 ،2016منهن
بحسب دراسة
سورياتُ ،
َ
ميدانية خلصت الى أن
نسبة االتجار بالنساء في
لبنان ارتفعت نحو %500
بين  2015و2016
رحيل دندش
ارتفعت أعــداد النساء اللواتي وقعن
ّ
ضحية إتجار في لبنان من  19امرأة
عــام  2015إلــى  87عــام  ،2016بــزيــادة
نسبتها  .%500هذه الخالصة األبرز
الـتــي تـ ّ
ـوصـلــت إلـيـهــا دراس ــة «الـبـغــاء
واالت ـ ـجـ ــار ب ــال ـن ـس ــاء ف ــي ال ـض ــواح ــي
ال ـشــرق ـيــة ل ـب ـي ــروت» ،وال ـت ــي أعـ ّـدت ـهــا
مؤسسة نساء األورو ـ ـ متوسط العام
ـاون م ــع لـجـنــة حـقــوق
امل ــاض ــي بــال ـت ـعـ ُ
امل ــرأة اللبنانية ،ون ـشــرت فــي نيسان
الفائت.
ولفتت الدراسة الى أن نحو  %94من
الضحايا سـ ّ
ـوريــات ( 82ام ــرأة) ،الفتة
الـ ــى أن ت ــدف ــق الـ ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن
وتمركز غالبيتهم في بيروت كــان له

ّ
يتزوج ُ
بفتيات
تاجرون
م
ّ
تتجاوز أعمارهن
سوريات ال
ّ
على العمل
الـ  15إلرغامهن
ّ
في الدعارة أو التسول
الــدور البارز في تفاقم هذه الظاهرة.
وأش ــارت الــى نــوع جــديــد مــن اإلتـجــار
ـت ع ـن ــوان «الـ ــزواج
بـُـالـ ّنـســاء يـقــع ّتـحـ ُ
يتزوج املتاجرون بفتيات
املزيف» .إذ
سوريات ال تتجاوز أعمارهن  15عامًا،
ّ
إلرغامهن على العمل في الــدعــارة أو
الـ ـتـ ـس ـ ّـول« ،ف ـي ـمــا ي ـت ـعــرض بعضهن
لـعـمـلـيــات بـيــع أع ـض ــاء» .ولـفـتــت إلــى
أن بـعــض األح ـيــاء الـفـقـيــرة اللبنانية

ّ
تأثرت بهذه الظاهرة وشهدت حاالت
ُ
اتجار مماثلة« ،ما رفع نسبة االتجار
بالنساء وبالتالي الــدعــارة القسرية
والعبودية الجنسية».
تــأتــي هــذه األرق ــام بعد سبع سنوات
على إقرار قانون اإلتجار باألشخاص.
ُ
وتـ ـفـ ـي ــد امل ـع ـط ـي ــات فـ ــي ه ـ ــذا ال ـص ــدد
ُ
ب ــأن إق ــرار ال ـقــانــون لــم ي ـحــدث نتائج
م ـل ـم ــوس ــة ل ـن ــاح ـي ــة ات ـ ـخـ ــاذ إج ـ ــراءت
ّ
جـ ّـديــة رادعـ ــة ،فيما يــؤكــد حقوقيون
تغييب مقاربات اإلتجار بالبشر في
الـتـحـقـيـقــات ال ـتــي ت ـجــرى مــع الـنـســاء
العامالت في مجال الدعارة.
وبـ ـحـ ـس ــب إحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاءات ق ـ ـ ــوى األم ـ ــن
ال ــداخـ ـل ــي ل ـع ــام  2016ال ـت ــي تـنـقـلـهــا
ّ
الــدراســة ،فــإن من بني  63امــرأة أوقفن
ب ـت ـه ـمــة «اصـ ـطـ ـي ــاد ال ــزب ــائ ــن» و304
بتهمة ممارسة الدعارةّ ،
تبي أن هناك
أربــع نساء فقط ّ
تعرضن لالستغالل
واإلت ـج ــار! وه ــذه األرقـ ــام غـيــر مقنعة
وغ ـيــر م ــوث ــوق فـيـهــا «ألن ـه ــا ال ت ـقـ ّـدم
الصورة الدقيقة عن خطورة املشكلة،
فقد أغفلت واقع النساء القادمات من
أوروبــا الشرقية اللواتي جئن بعقود
مزيفة ،ويجبرن على تقديم خدمات
جنسية في أماكن عملهن في املالهي
الليلية وسواها ،ما يندرج في الخانة
ُ ّ
نفسها» .وتسلط الدراسة الضوء على
واقــع الكثير من األوروب ـيــات اللواتي
ي ــأت ــن الـ ــى ل ـب ـنــان ب ـمــوجــب إج ـ ــازات
ع ـم ــل ف ــي ال ـ ـنـ ــوادي ال ـل ـي ـل ـيــة وب ـعــض
ُ
امل ــؤس ـس ــات ال ـس ـيــاح ـيــة ال ـت ــي تـمـنــح
ّ
يتعرضن لكثير من
لـ«الفنانات» ،إذ
االس ـت ـغــال الـجـنـســي ويـقـعــن أحـيــانــا
ضحايا اتجار بالبشر.
ُ
هذه املعطيات تأتي ُمنسجمة والكثير
من الخالصات القانونية التي كانت
ت ـت ـ ّ
ـوص ــل إلـ ــى ض ـ ــرورة ال ـت ـ ّ
ـوس ــع فــي
تـحـقـيـقــات ق ـضــايــا ّ ال ــدع ــارة لـنــاحـيــة
البحث عن مدى توفر اإلرادة الجرمية
للنساء ،واألخ ــذ فــي االعـتـبــار اإلك ــراه
ّ
يتعرض له
الجسدي أو املعنوي الذي
الكثير من النساء.
ُي ـشــار إل ــى أن املــديــريــة الـعــامــة لقوى
األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ك ــان ــت قـ ــد أص ـ ــدرت
ّ
ّ
ُمـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرة ع ـ ــام ـ ــة تـ ـتـ ـع ــل ــق ب ـ ـ ــ«أصـ ـ ــول
الـ ـتـ ـع ــاط ــي والـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ــي ج ــرائ ــم
اإلتجار باألشخاص وجرائم االعتداء
الـجـنـســي» ،للسعي ال ــى ال ـتـ ّ
ـوســع في

أوالدنا أوال

(هيثم الموسوي)

ت ـح ـق ـي ـق ــات االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات ال ـج ـن ـس ـيــة،
والبحث عن العناصر الجرمية لفعل
اإلتجار بالبشر في قضايا الدعارة.
ال ـ ــدراس ـ ــة ق ــدم ــت ت ـش ـخ ـي ـص ـهــا ب ـنــاء
ع ـلــى م ـق ــاب ــات م ــع ه ـي ـئــات لـبـنــانـيــة
وجمعيات محلية ،وبــاالسـتـنــاد إلى
إح ـص ــاءات املـحــاكــم اللبنانية وقــوى
األم ــن الــداخـلــي .وتـنــاولــت الضواحي
الشرقية وتحديدًا منطقة ســن الفيل
ل ــ«نــدرة الــدراســات الـتــي تـضــيء على

واق ـ ـعـ ــه» .وخ ـص ـصــت الـ ــدراسـ ــة «حــي
الجديد» نظرًا الى كون انعدام املساواة
االجـتـمــاعـيــة واض ـحــا مـقــارنــة بباقي
األح ـيــاء األرب ـعــة فــي ســن الـفـيــل ،وهو
إل ــى ذل ــك ي ـضــم أك ـب ــر تـجـمــع سـكــانــي
وي ـش ـكــل م ــرك ــز اس ـت ـق ـطــاب لـلـعــامـلــن
وال ـع ــام ــات ال ــذي ــن ق ــدم ــوا م ــن ب ـلــدان
أخ ــرى سعيًا وراء ظ ــروف اقتصادية
أفضل ،إضافة إلــى استيعابه الكثير
م ــن الـ ـع ــائ ــات الـ ـس ــوري ــة وال ـع ــراق ـي ــة

الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ن ـ ـ ــزح ـ ـ ــت بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروب
ف ـ ــي هـ ــذيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن .وق ـ ـ ــد ش ـك ـلــت
األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة واالجتماعية
الصعبة ،وع ــدم االسـتـقــرار األخــاقــي
واالجتماعي في حياة الناس الناجمة
عن واقع النزوح وغياب الدولة عوامل
خصبة الزدي ــاد العنف ضــد النساء،
ال ــذي تــرجــم فــي أحــد مـظــاهــره اتـجــارًا
بـ ـه ــن .ك ـم ــا س ـ ّـج ـل ــت ال ـ ــدراس ـ ــة غ ـيــاب
الجمعيات التي تكافح هذه الظاهرة.

روحـ ـي ــة ق ــان ــون ح ــق ال ــوص ــول إل ــى
املعلومات ،ويجعل من الدولة شركة
خاصة تقوم ببيع املعرفة القانونية!
وهـ ـ ـ ــو لـ ـ ــم يـ ـ ـض ـ ــرب مـ ـ ـب ـ ــدأ م ـج ــان ـي ــة
الوصول إلى املعلومات فحسب ،بل

(بالل جاويش)

ُ
المستشفيات الحكومية مستمرة في اإلضراب

ضرب قانون الحق بالوصول الى المعلومات
ّ
البدل يمكن طبقة
محصورة من األفراد والشركات
من منع نشر الثقافة الحقوقية
لتأمين مصالحها

ّ
يتجمع اليوم تالمذة مدرسة الليسيه الفرنسية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة الـ ـكـ ـب ــرى ،ف ــي األش ــرفـ ـي ــة أم ـ ــام املـبـنــى
األساسي لفروع الليسيه الستة في لبنان ،رفضًا
السـتـمــرار اإلض ــراب وحــرمــان أوالده ــم مــن إكمال
سنتهم الدراسية .االعتصام الذي دعت إليه لجنة
األه ــل ،عند السابعة والنصف مــن صباح اليوم،
يتزامن مــع املــوعــد املفترض لــدخــول أوالده ــم إلى
ّ
صفوف «معلقة» لألسبوع الثالث تواليًا نتيجة
إضراب األساتذة املطالبني بالزيادة على رواتبهم
وفق سلسلة الرتب والرواتب .عدد من األهل أرسل
أمــس أوالده إلــى املــدرســة ،رغــم إضــراب األســاتــذة،
عـلــى اعـتـبــار أن ــه س ـ ّـدد األق ـس ــاط كــامـلــة وال ــزي ــادة
ّ
املطروحة على األقساط معلقة بقرار من القضاء
املستعجل.
وفـيـمــا عـقــد األس ــات ــذة جمعية عـمــومـيــة لـلـتــداول
بمصير اإلضراب أمس ،صدر عن لجنة األهل بيان
دعت فيه إلى اتفاق جديد لـ «الخروج من األزمة»،
ي ـقــوم عـلــى تـطـبـيــق ال ـقــانــون  46ودفـ ــع ال ــدرج ــات
الـســت لــأســاتــذة وب ـقــاء ال ـبـ ّـت بـبــاقــي األم ــور بيد
ال ـق ـضــاء وتـطـبـيــق الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر ع ــن الـقــاضـيــة
هــا نـجــا (تــاريــخ  16آذار  )2018وتـعــويــض أيــام
اإلضراب على التالمذة.
ّ
امل ـط ــال ــب ال ـت ــي يــرف ـع ـهــا األه ـ ــل الـ ـي ــوم ل ـي ـســت إال
نتيجة الدخول في األسبوع الثالث على إضــراب
األساتذة ،وتحويل اإلدارة املواجهة مع األساتذة
إل ــى مــواجـهــة بــن األه ــل واملـعـلـمــن« .ف ــي الـبــدايــة
كان األهــل إلى جانب األساتذة ،زيد إلى األقساط
نحو  17باملئة بما يعادل ألف دوالر على التلميذ
الــواحــد ،مما جعل لجنة األهــل ترفع دعــوى على
الليسيه طلبًا للشفافية في األرقــام» يقول مصدر
متابع في اللجنة .الحقًا ّ
جمد القضاء املستعجل
ّ
الــزيــادة ،وتاليًا وجــدت اإلدارة «حجتها» بحجب
زيادة على رواتب األساتذة« .الزيادة بالزيادة
أي ّ
ّ
تـتـحــقــق» ه ــذا مـبــدأ اإلدارة .أم ــا مـطــالــب املعلمني
فتستند إلى القانون  46الصادر عام  2017في ما
ّ
ّ
الست ،واألهل ال يستطيعون دفع
يخص الدرجات
ً
املزيد .بني هذا وذاك ،لم تجد اإلدارة حال وسطًا،
وتراجعت عن أي زيادة على رواتب األساتذة طاملا
أن األهالي لن يدفعوا ،ووصلت األمور إلى حرمان
األس ـ ــات ـ ــذة م ــن م ـخ ـ ّـص ـص ــات س ـب ــق أن مـنـحـتـهــم

إيــاهــا اإلدارة .ت ـحـ ّـرك األس ــات ــذة وســانــدهــم األهــل
ـروع» .أس ـبــوعــان من
عـلــى اعـتـبــار أن ّ «حـقـهــم م ـش ـ ّ
املفاوضات ،تدخالت وزارية وتدخالت من «داخل»
فرنسا الـتــي تتبع لها الليسيه ،وبـقــي اإلض ــراب
عـلــى حــالــه واإلدارة عـلــى «ع ـن ــاده ــا» .وس ــط هــذا
ّ
كله ،استمر أســاتــذة صفوف الشهادات الرسمية
بــإعـطــاء الـ ــدروس رأف ــة بـطــابـهــم ،ومـعـهــم استمر
األســاتــذة األجــانــب ألنـهــم غير معنيني بالقانون
اللبناني.
تـصـعـيــد األهـ ــل وإصـ ـ ــدار الـلـجـنــة لـبـيــانـهــا أم ــس،
وجــدتــه مـصــادر متابعة ضــروريــا بعدما شارفت
السنة الدراسية على نهايتها وال من ّ
يعوض على
التالمذة .يعتبر األهــل أن في استطاعة األساتذة
ّ
رفــع ملفهم إلــى وزارة الـعـمــل بـمــا يـبـ ّـن أن مــا تم
تـحــويـلــه مــن إدارة امل ّــدرس ــة إل ــى حـســابــاتـهــم ملــدة
أطول من  3أشهر (توقفت اإلدارة عن دفعه) هو حق
مكتسب ويكفله القانون اللبناني .رفض األساتذة
القيام بهذه الخطوة ،ربما «بسبب صــرف زمالء
لهم في السابق بعدما ّ
حصلوا حقوقهم عبر وزارة

العمل» يضيف املصدر .عــدم لجوء األســاتــذة إلى
الـحــل الـقــانــون ّــي ،وإصـ ــرار لجنة األه ــل عـلــى عــدم
دفع الزيادة عقد األمور .أعلنت لجنة األهل سابقًا
ّ
نيتها دفــع  10في املئة من الــزيــادة على األقساط
ّ
ً
(بــدال من  17باملئة املعلقة بقرار قضائي) تذهب
مباشرة إلى رواتب األساتذة إلى حني بت القضاء،
لكن اإلدارة لم توافقّ .
فك األساتذة إضرابهم لـ48
ساعة للسماح بحلحلة املسألة ،لكن اإلدارة أصرت
ع ـلــى مــوقـفـهــا م ـمــا ج ـعــل األس ــات ــذة ف ــي مــواجـهــة
مــع األه ــل« .مل ــاذا يدخلنا األســاتــذة بهذه املعمعة
وأوالدن ـ ـ ــا م ــن يـتـحـمـلــون ال ـن ـت ـي ـجــة؟» ي ـســأل أحــد
األهالي .ويضيف «حرمان ابني الفصل الثالث من
سنته الدراسية سيراكم عليه تبعات حني دخوله
للجامعة» .يريد األهل ببساطة «عدم االستخفاف»
بمستقبل أوالدهم علمًا أن عددًا منهم كان قد سدد
األقساط كاملة .قرابة  9ماليني ليرة يدفعها األهل
لتعليم ول ــد واح ــد فــي «الـلـيـسـيــه» ،وم ــع الــزيــادة
ّ
يتخطى املبلغ عتبة العشرة ماليني ،علمًا أن لكثير
من العائالت أكثر من ولد واحد في املدرسة.

الحكومة أقرت السلسلة من دون جداول

بدل االشتراك في الجريدة الرسمية اإللكترونية

 550ألــف لـيــرة لبنانية قيمة الـبــدل
الــذي فرضته الــدولــة على االشتراك
الـ ـسـ ـن ــوي فـ ــي ال ـ ـجـ ــريـ ــدة ال ــرس ـم ـي ــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة .هـ ــذا الـ ـب ــدل ُي ـنــاقــض

توضيح
من مستشفى
«الرسول األعظم»

«الليسيه» يعتصمون اليوم
طالب
أهالي
ً

تقرير

هديل فرفور

مفكرة

رسالة

أفــرغ خطوة نشر املعرفة القانونية
من مضمونها ،عبر حصر الجهات
التي تستطيع الوصول إليها ،وعبر
تـحــويــل ال ــدول ــة ال ــى دار نـشــر تبيع
املعلومة كسلعة ملن يستطيع الدفع.
ول ـعـ ّـل الـ ُـبـعــد األخ ـطــر هــو مــا ّ
نبهت
ُ ّ
الـ ـي ــه «املـ ـ ـف ـ ــك ـ ــرة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة» ،قـبــل
ّ
يومني ،من تحول مبدأ حق الوصول
الى املعلومات إلى «احتكار معرفي
ب ـي ــد ط ـب ـقــة مـ ـحـ ـص ــورة م ــن األفـ ـ ــراد
والـشــركــات الـتــي تــرى فــي منع نشر
ال ـث ـقــافــة ال ـح ـقــوق ـيــة وس ـي ـلــة فـ ّـعــالــة
لتأمني مصالحها».
ومـ ـ ـن ـ ــذ ن ـ ـهـ ــايـ ــة عـ ـ ـ ــام  2005ك ــان ــت
ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ُم ـت ــاح ــة بـشـكــل
مـجــانــي عـلــى مــوقــع رئــاســة مجلس
ال ــوزراء ،فيما كــانــت كلفة االشـتــراك
الـسـنــوي فــي الـنـسـخــة الــورقـيــة 240
ألف ليرة لبنانية.
ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،اعـتـبــر

الوزير السابق زيــاد بــارود أن البدل
املفروض يكون منطقيًا «إذا وصلت
الجريدة الرسمية الورقية الى
أعداد ُ
مكاتب املـشـتــركــن ومـنــازلـهــم .ولكن
ّ
في حال النشر اإللكتروني ،فإن كلفة
الطباعة والتوصيل غير مــوجــودة،
وبالتالي ال يغدو هذا البدل منطقيًا».
ولفت إلــى أن الجريدة الرسمية هي
عبارة عن مساحة لتخزين معلومات
عـ ّ
ـام ــة ي ـج ــب أن ت ـك ــون ف ــي م ـت ـنــاول
العامة« ،فالطعن بأي مرسوم يكون
ً
بناء على تاريخ نشره في الجريدة
ّ
الــرس ـم ـيــة» ال ـتــي تـحـتــوي عـلــى ع ــدة
أبواب :القوانني الصادرة عن مجلس
النواب ،املراسيم الصادرة عن مجلس
الوزراء ،املراسيم والقرارات الصادرة
عن الوزارات ،واإلعالنات.
ويــؤكــد ب ــارود أن فــرض بــدل ُمرتفع
ع ـل ــى ن ـش ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة
ال ــرس ـم ـي ــة يـ ـض ــرب روح ـ ـيـ ــة ق ــان ــون

ال ـحــق فــي ال ــوص ــول ال ــى املـعـلــومــات
ّ
بشكل صــريــح ،عـلــى أن
ال ــذي يـنــص ُ
ال ــوص ــول ال ــى امل ـس ـت ـن ــدات اإلداري ـ ــة
يـ ـت ـ ّـم م ـج ــان ــا فـ ــي مـ ـك ــان وجـ ــودهـ ــا،
«وإذا كـ ــان امل ـس ـت ـنــد اإلداري ال ــذي
ً
ال ي ـتــم ن ـش ــره أصـ ــا يـمـكــن االط ــاع
عـلـيــه بـشـكــل مـجــانــي ،فـكــم بــالـحــري
القوانني واملراسيم التي يتم نشرها
دون نفقات طباعة ،أي عبر املواقع
س ـس ــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة مل ــؤ
ُ ّ
ال ــدول ــة؟» عـلــى ح ـ ّـد تعبير «امل ـفــكــرة
القانونية» .ولفتت الــى أنــه «عوض
ً
أن يكون القانون سالحًا فعاال بيد
امل ــواطـ ـن ــن ،أص ـب ــح س ـل ـعــة تـبـيـعـهــا
يستطيع الدفع».
الدولة ملن ُ
ّ
ُووض ـ ـ ـعـ ـ ــت «املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــك ـ ـ ــرة» جـ ـمـ ـل ــة مــن
ّ
املــاحـظــات األولـيــة ،أبــرزهــا أن سعر
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك الـ ـسـ ـن ــوي فـ ــي الـ ـج ــري ــدة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ي ـ ـفـ ــوق ب ـك ـث ـي ــر سـعــر
االشتراك السنوي بالنسخة الورقية،

ُ
م ــا ي ــدف ــع امل ـش ـتــركــن ال ــى الـحـصــول
على النسخة الورقية بدل دفع رسم
ً
ّ
ُمضاعفُ ،مشيرة إلــى أن «الـحـ ّـد من
بات من دون جدوى».
هدر الورق ُ
ُ
ّ
ثمة إشكالية أخــرى تثيرها مسألة
ّ
البدل املادي ،وهي أن املرسوم 2420
الذي ّ
حدد بدل االشتراك بـ  550ألف
ليرة أشار الى أن هذا املبلغ هو «بدل
ّ
االشتراك الواحد» ،في حني أن املوقع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي الـ ـ ــذي تـ ــم اس ـت ـح ــداث ــه
ّ
«يـتـكــلــم عــن االش ـت ــراك ال ـس ـنــوي ،أي
تجديد االش ـتــراك سنويًا».
ض ــرورة
ُ
ّ
وتـ ـ ـس ـ ــاء ل ـ ــت «امل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ــرة»« :مـ ـ ـ ــا هــو
املـقـصــود بكلمة االش ـت ــراك الــواحــد؟
ه ــل ي ـع ـنــي ذلـ ــك االش ـ ـتـ ــراك ال ــواح ــد
ع ــن ك ــل س ـن ــة ،أو أن االش ـ ـتـ ــراك هــو
دائــم يتم دفعه مــرة واحــدة فقط من
قبل جهة واحــدة؟»ُ ،معتبرة أن هذه
اإلشـكــالـيــة تـحـتــاج ال ــى توضيحات
من قبل املعنيني.

ّ
كما كــان ُمـتــوقـعــا ،أق ـ ّـر مجلس ال ــوزراء فــي جلسته
األخـ ـي ــرة ُ،أمـ ــس ،املــراس ـيــم الـتـطـبـيـق ّـيــة ال ـتــي تمنح
موظفي املستشفيات الحكومية ،الحق في اإلستفادة
ُ
من سلسلة الرتب والرواتب« ،على أن ترفق الجداول
التي يجري احتساب الرواتب على أساسها في ما
ب ـعــد» ،وف ــق مــاُ نـقـلــت م ـصــادر الـهـيـئــة التأسيسية
وبذلك ،يبقى
لنقابة عاملي املستشفيات الحكومية.
ّ
حصول نحو  4500موظف وموظفة على حقهم في
السلسلة رهــن اإلتـفــاق على صيغة لـهــذه الـجــداول
املعنية .علما أن أكثر من تسعة أشهر
بني الجهات ُ
مـضــت عـلــى «املـ ـف ــاوض ــات» ال ـتــي كــانــت تخوضها
ّ
والصحة
لجنة ممثلي املــوظـفــن مــع وزارت ــي امل ــال
ّ
حــول آلية صياغة الـجــداول ،من دون أن تتمكن من
ّ
ُ
عطي املوظفني حقوقهم.
التوصل الــى حــل عملي ي ُ
وخــوفــا مــن االس ـت ـمــرار فــي املـمــاطـلــة واإلم ـع ــان في
تهميش مطالبهمُ ،أعلن املوظفون استمرارهم في
اإلض ـ ــراب وإغـ ــاق املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة« ،إل ــى
ّ
ّ
حل ملموس ّ
ّ
وجدي» .كما أن قرار
التوصل الى
ُحني
املضي في اإلض ــراب ،يأتي احتجاجا على «العنف
ال ـل ـف ـظــي والـ ـجـ ـس ــدي ال ـ ــذي تـ ـع ـ ّـرض ل ــه امل ــوظ ـف ــون
املعتصمون أمس على طريق بعبدا من قبل القوى
األمنية» ،بحسب أحد املوظفني.
ّ
ُيشار الى أن إضراب املوظفني دخل أسبوعه الثاني،

ُ
فــي ظــل ال ـتــزام غالبية املستشفيات الـبــالــغ عددها
نـحــو  ،31بــإقـفــال ال ـط ــوارى وال ـع ـي ــادات الـخــارجـيــة
واالم ـت ـنــاع عــن تـقــديــم ال ـخــدمــات الـطـبـيــة للمرضى
الوافدين الجدد.
ـرات ال ـه ـي ـئــة ال ـتــأس ـي ـس ـيــة لـنـقــابــة
ـ
ي
وب ـح ـس ــب تـ ـق ــد
ُ
ُ
ّ
العاملني ،فإن هذه املستشفيات تعاين سنويا نحو

ُ
 51أل ــف مــريــض ،مــا يعني أن الـشــريـحــة املـتـضـ ّـررة
ج ـ ّـراء هــذا اإلق ـفــال غير قليلة ،وهـ ُـي تشمل الفئات
ذوي ال ــدخ ــل امل ـت ــوس ــط وال ــدخ ــل امل ـن ـخ ـفــض ،ممن
يتلقون العالج على نفقة وزارة الصحة والجهات
املانحة وغيرها.
(األخبار)

ذك ــر االس ـت ــاذ مـحـمــد ن ــزال في
مقالة لــه فــي جــريــدة «االخـبــار»
ف ــي ع ــدد االث ـن ــن 2018/5/21
تحت عنوان «ألنهم ال يخافون»
أنــه أحضر والــدتــه املريضة إلى
طـ ـ ـ ــوارئ م ـس ـت ـش ـفــى ال ــرس ــول
االعظم (ص) ،وملا كانت بحاجة
إل ـ ــى دخ ـ ـ ــول امل ـس ـت ـش ـف ــى فـقــد
توجه إلى مكتب الدخول فكان
جواب املوظف« :ال ّ
أسرة شاغرة
لـلـضـمــان ،ه ـنــاك أس ــرة فــارغــة،
إن شـئــت أن ًتــدفــع م ــن جيبك،
أن تدفع أمــواال طائلة إنما على
الضمان فال يوجد».
نــؤكــد ب ـ ّ
ـأن مستشفى الــرســول
األعـ ـظ ــم (ص) ،ف ــي تـ ّ
ـوج ـهــاتــه
العامة وسياسته املعتمدة ،ليس
لــديــه أس ـ ّـرة م ـحــددة للصندوق
الــوطـنــي لـلـضـمــان اإلجـتـمــاعــي،
وإن كل املرضى الذين هم على
حساب الصندوق يدخلون فورًا
إلى املستشفى شرط ان تكون
ه ـن ــاك أسـ ــرة ش ــاغ ــرة (أح ـيــانــا
تكون نسبة االشغال ،)%100
وليس مــن سياسة املستشفى
وال مـ ــن أخ ــاقـ ـي ــات ــه أن يـمـنــع
دخـ ـ ــول م ــري ــض ع ـل ــى ح ـســاب
الضمان ويطلب من ذويه وأهله
أن يدفعوا من جيبهم الخاص.
وللعلم فــإن أكثر من  %50من
م ــرض ــى م ـس ـت ـش ـفــى ال ــرس ــول
األعـ ـظ ــم (ص) ه ــم ع ـل ــى نـفـقــة
الضمان االجتماعي ،ولم تحدث
أي م ـش ـك ـلــة ك ــال ـت ــي عــرض ـهــا
االس ـ ـتـ ــاذ م ـح ـم ــد .نـ ـع ــم ،امل ــان ــع
ال ــوحـ ـي ــد لـ ــدخـ ــول أي م ــري ــض
املستشفى هو عدم وجود أسرة
شــاغــرة ،وه ــذا يحصل أحيانًا
بـسـبــب وج ــود املـسـتـشـفــى في
محيط سكني مكتظ ونتيجة
للثقة العالية التي يوليها أهلنا
األعزاء له ولإلطمئنان لخدماته
اإلنسانية الكبيرة واملميزة على
مختلف املستويات.
وإننا إذ نعرب عن تعاطفنا مع
األستاذ محمد ووالدته ونتمنى
لـ ـه ــا الـ ـشـ ـف ــاء ال ـ ـعـ ــاجـ ــل ،نـعـيــد
التأكيد أن السبب الوحيد لعدم
دخ ــول أي مــريــض مستشفى
الرسول االعظم (ص) هو عدم
وجود ّ
أسرة شاغرة.
ان مستشفى الــرســول االعظم
(ص) يـتـعــرض مـنــذ ف ـتــرة إلــى
حـمـلــة إعــام ـي ــة مـسـيـئــة تـطــال
أخ ــاق ـي ــات ــه ورس ــالـ ـت ــه الـنـبـيـلــة
واإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـطـ ــال إدارت ـ ـ ــه
ومــوظ ـف ـيــه وأط ـ ـبـ ــاءه ،ل ـكــن ذلــك
ل ــن ي ـم ـن ـع ـنــا ب ـت ــات ــا م ــن ال ـق ـيــام
بــواجـبــاتـنــا الـطـبـيــة واإلنـســانـيــة
على أكمل وجه.
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شركات

مصارف

ّ
تحسن في النشاط االقتصادي
الركود العقاري
رغم
َ

أظهر تقرير «فرنسبنك» عن االقتصاد اللبناني للفصل األول من عام
ّ
 2018أن النشاط العقاري شهد تراجعًا الفتًا «حيث تقلصت قيمة
عمليات البيع العقارية بنسبة  ،%14إلى جانب انكماش مساحات
ّ
البناء املرخصة بمعدل  ،%15.1إضافة إلى تراجع معدل األشغال
الفندقي من  %62.4إلــى  .»%57.9لكن وباإلجمال خلص التقرير
إلى أن «النشاط االقتصادي ّ
تحسن باملقارنة مع الفصل األول من
عام  ،2017تبعًا ّ
لتحسن أداء عدة قطاعات حقيقية ،وتواصل حالة
االستقرار النقدي ،ونمو القطاع املصرفي ،وانتعاش حركة سوق رأس
املــال ،وتواصل التدفقات املالية الخارجية ،وتراجع العجز التجاري،
وتحقيق ميزان املدفوعات فائضًا أكبر» .وأوضح َ
فرنسبنك أن هذا
التقرير ارتكز في عدد من املؤشرات إلى إحصاءات الشهرين األولني
من عام  ،2018كما غابت اإلحصاءات عن بعض املؤشرات بسبب
عدم توافر إحصاءات الفصل األول لها من مصادرها األساسية.
بالنسبة إلى القطاع الحقيقي ،أشار التقرير إلى زيادة نشاط قطاع
التصدير بمعدل  %16.4بني شباط  2017وشباط  ،2018وتوسع
حركة مطار بيروت حيث ارتفع عدد املسافرين عبره بنسبة ،%13.7
وأيضًا توسع حركة مرفأ بيروت حيث زادت قيمة عائداته بنسبة
 ،%7.4وزيــادة عدد السياح بمعدل  ،%5وذلك في الفصل األول من
 2018باملقارنة مع الفترة نفسها من .2017
وذك ــر الـتـقــريــر أن امل ـيــزان الـتـجــاري اللبناني سـ ّـجــل عـجـزًا أقــل في
الشهرين األول ــن مــن الـعــام الـحــالــي (نـحــو  2.6مليار دوالر) ،فيما
كــان العجز أكـبــر فــي الفترة نفسها مــن الـعــام املــاضــي ( 2.8مليار
دوالر) ،وذلك بسبب زيادة التصدير الوطني بمعدل  %16.4وتراجع
االستيراد الوطني بمعدل  %3.4خالل الفترة ذاتها.
وعــرض التقرير لتقديرات النمو في الناتج املحلي اإلجمالي للبنان
للفترة  2020-2018حسب بعض املنظمات الدولية ،مشيرًا إلى أن
النمو االقتصادي الحقيقي يتراوح بني ( %1.5صندوق النقد الدولي)
و( %3.1معهد التمويل الــدولــي) ،مرجحًا أن يكون في حــدود %2
لعام .2018

وفي بيروت في  7و 8تموز.
في هــذا السياق أظهر استطالع أجــري قبل وبعد ال ــدورات أنــه وقبل
ال ــدورات ،كــان أقــل مــن  %30مــن املـشــاركــن يستطيعون أن يميزوا

بشكل صحيح بني الضروريات والرغبات ،بينما ارتفعت هذه النسبة
إلى أكثر من  %80بعد الدورات ،كما أن أقل من  %20من املشاركني
كــانــوا يعرفون مــزايــا ّادخ ــار املــال قبل ال ــدورات ،بينما ارتفعت هذه
النسبة إلى أكثر من  %70بعدها.

 ... BLFيضاعف أميال السفر

ّ
أع ـل ــن ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي ال ـفــرن ـســي أن ب ــإم ـك ــان كـ ــل ش ـخــص يطلب
بـطــاقــة VISA AIR FRANCE KLM BANQUE LIBANO-
 FRANÇAISEقـبــل  31أي ــار املـقـبــل أن يـضــاعــف أمـيــال الترحيب
ميل
 ،Flying Blueكما يمكنه أن يحصل على فرصة لربح ٍ 50,000
إضافي .وعلى كل َمــن يحمل هــذه البطاقة أن ينفق  1000يــورو أو
 1000دوالر أميركي على األقل ببطاقته  Visa Platinumالجديدة
ميل ،أو  2000دوالر على األقل ببطاقته Visa
للحصول على ٍ 6000
 Signatureالـجــديــدة للحصول على  10,000مـيـ ٍـل ،وذل ــك قبل 30
حزيران .2018

لبنان والمهجر« ...المصرف األفضل»

حاز مصرف «لبنان واملهجر» وللمرة الثالثة على التوالي على جائزة
«أفضل مصرف في لبنان لعام  »2018من املجلة العاملية املرموقة
 Euromoneyوذلك خالل حفل أقيم في فندق Grosvenor House
في دبي بحضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر
سعد أزهري وأكثر من  200شخصية مصرفية من املنطقة.
ووفقًا للمجلة فإنه «لطاملا كــان اختيار املصرف األفضل في لبنان
املهمة األصعب .ففي حني يتسم القطاع املصرفي بأنه سوق تنافسية
بامتياز ،شهدت أسهم بنك لبنان واملهجر في لبنان ارتفاعًا بنسبة
 %16خالل هذه الفترة ويعود ذلك إلى سبب وجيه وهو أن املردود
على رأس املال سجل مرة أخرى النسبة األعلى لعام  .2017وللعام
الثالث على التوالي ،يكون الرابح بنك لبنان واملهجر ،وقد سجل بذلك
املصرف أعلى عدد من الجوائز املتتالية في تاريخ .»Eu romoney

ّ
وتوفر هذه البطاقة التي أطلقها البنك عام  2013بالشراكة مع الناقل
الجوي  AIR FRANCE KLMفوائد كثيرة من أبرزها :كسب أميال
لغاية  1.5ميل مقابل كل دوالر يتم إنفاقه بواسطة البطاقة في لبنان
أو ال ـخــارج ،يـضــاف ﺇلــى حـســاب  ،Flying Blueإلــى جــانــب األمـيــال
ُ
التي تجمع عند السفر عبر  AIR FRANCEو KLMوكافة شركاء
 Flying Blueمن شركات طيران وغيرها كالفنادق وشركات تأجير
ّ
الشخصيات في مطارات
السيارات ،دخول غير محدود إلى صاالت
العالم ومنها صالتان في مطار بيروت الدولي ،دخــول مجاني ست
مرات في السنة إلى  25صالة مختارة من صاالت الشخصيات ،شبكة
ّ
تضم أكثر من  1000وجهة سفر مع شركات طيران  SkyTeamالتي
يبلغ عددها  20شركة ،إضافة إلى أن أميال  Flying Blueال تنتهي
صالحيتها طاملا أن البطاقة صالحة لالستعمال.

 27ألف دوالر ...من «فرنسبنك» للطالب

وخالل الكلمة التي ألقاها أشار أزهــري إلى أن «هذه الجائزة تبرهن
مرة أخرى على نجاح استراتيجية البنك املحافظة وسياسة توسعه
املدروسة واعتماده املتزايد على الصيرفة الرقمية».

«بيبلوس» ...ينشر المعرفة المالية

في إطار برنامجه للتثقيف املالي ،قدم بنك بيبلوس وشركة Eventa
في عام  2017من خالل دورات  MONEYSMARTتدريبًا ّ
معمقًا لـ
 219شابًا وشابة من  30جامعة مختلفة ،شملت  128ساعة تدريب
في بيروت وصيدا وزحلة ،بإشراف  5مدربني أخصائيني وبمشاركة
 8ضيوف تحدثوا عن خبرتهم في املجال .واستنادًا إلى النجاحات
ال ـتــي حققها الـبــرنــامــج اسـتـكـمــل بـنــك بـيـبـلــوس و  Eventaدورات
 MONEYSMARTالتدريبية خالل  ،2018على أن تستهدف 350
شابًا وشابة في مناطق جديدة لنشر املعرفة املالية وإيصالها إلى
أكبر عدد من املستفيدين .وجرت الدورة التدريبية األولى في صور
خالل شهر نيسان بمشاركة  80شابًا وشابة من سبع جامعات من
املدينة وضواحيها ،والثانية في طرابلس بمشاركة  65شابًا وشابة
من تسع جامعات ،على أن تقام في الشوف في  30حزيران و 1تموز

bus@al-akhbar.com

في سياق تجديد التوقيع على بروتوكول التعاون بني األمانة العامة
ً
للمدارس الكاثوليكية و"فرنسبنك" أقــام هــذا األخير احتفاال جرى
خالله توزيع شهادات التقدير لـ 180طالبًا من كافة املناطق اللبنانية،
وتــوزيــع جــوائــز نقدية بقيمة  27000دوالر أميركي على  22طالبًا
منهم فــي مسابقة تربوية كــان املـصــرف أطلقها مطلع عــام ،2017
وحملت عنوان "مواهب من أجل لبنان" .وقد عقد الحفل صباح السبت
 12أيار في مركز األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في بيت مري،
َ
"فرنسبنك" نديم القصار ،وأمني عام
عني نجم ،بحضور مدير عام
املدارس الكاثوليكية األب بطرس عازار ،وممثلني عن كلتا املؤسستني،
كـمــا ومــديــر مــؤسـســة "وزن ـ ــات" لــاسـتـشــارات سمير قسنطنطني،
والتالمذة املشاركني وأولياء أمورهم ومدرائهم وأساتذتهم.
في املناسبة ّ
َ
"فرنسبنك" هذه "تأتي في
شدد القصار على أن مبادرة
إطــار املسؤولية االجتماعية التي يتخذها على عاتقه ،داعمًا القطاع
التربوي بشكل عــام ،وحرصًا منه على املساهمة في تكريس روح
املواطنة ّ
وحس االنتماء في وعي أجيالنا من جيل إلى جيل".

«البيال» ...صار في الــتحويطة
"البيال" انتقل .تحديدًا مركز "البيال"
ل ـل ـم ـع ــارض هـ ــو الـ ـ ــذي غ ـ ّـي ــر مــوق ـعــه
ول ـ ـيـ ــس واجـ ـ ـه ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـب ـح ــري ــة
خاصة أن اســم املــركــز أصبح مالزمًا
للمنطقة الـتــي بــاتــت تـعــرف باسمه.
فـبـعــد  17عــامــا تـقــريـبــا قـ ــررت إدارة
املــركــز الشهير وبعد انتهاء مفاعيل
الـعـقــد مــع شــركــة ســولـيــديــر االنـتـقــال
إلـ ــى م ـن ـط ـقــة ال ـت ـحــوي ـطــة ح ـي ــث يـتــم
بناء مركز جديد أكبر ،مع مساحات
خارجية ومساحات خضراء شاسعة
افتقر إليها املشروع القديم.
أح ــد األسـ ـب ــاب األس ــاس ـي ــة لــانـتـقــال
ي ـك ـمــن وفـ ــق مـ ـس ــؤول ال ـت ـســويــق فــي
"البيال" جــورج قــزي أنــه وفــي "آخــر 4
إلــى  5سنوات كــان تجديد العقد مع
"ســولـيــديــر" يتم على أس ــاس سنتني
قــابـلـتــن لـلـتـجــديــد وه ــو األمـ ــر ال ــذي
كـ ــان يـشـكــل عــائ ـقــا ل ـنــا م ــن الـنــاحـيــة
االستثمارية ،لكونه ال يؤمن ضمانة
لالستمرارية .فجزء كبير من عملنا
ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـض ــاف ــة املـ ـ ـع ـ ــارض،
والكثير منها معارض سنوية تقام
عامًا بعد عام ،وبحكم مفاعيل العقد
املحددة بسنتني فهذا األمر كان يثير
ريبة املنظمني وتحديدًا أولئك الذين
يخططون إلقامة معارض متواصلة
عـ ـل ــى ف ـ ـتـ ــرات زمـ ـنـ ـي ــة ط ــويـ ـل ــة تـمـتــد
لسنوات .أما العقد الجديد في منطقة
التحويطة فيمتد ملدة  25عامًا".
مساحة املشروع الجديد بحسب قزي
"تبلغ  43ألف متر مربع ،من ضمنها
 12أل ـ ــف م ـت ــر م ــرب ــع م ــن امل ـس ــاح ــات
الخضراء ،وعملية البناء ستمتد على
 3مراحل .املرحلة األولــى يفترض أن
تنتهي خــال مــدة شهر إلــى شهرين
كـ ـح ـ ٍّـد أق ـ ـصـ ــى ،س ـت ـك ــون مـ ــن ب ـعــدهــا
ال ـق ــاع ــات املـغـلـقــة ج ــاه ــزة السـتـقـبــال
امل ـ ـعـ ــارض والـ ـحـ ـف ــات .أم ـ ــا املــرح ـلــة
الثانية والـتــي يتوقع أن تنتهي في
صـيــف ع ــام  2019أو ف ــي نـهــايــة عــام
 2019إل ــى أب ـعــد تـقــديــر فستتضمن
إنشاء ّ
تجمع للمطاعم واملقاهي أو ما

تبلغ مساحة المشروع  43ألف م2

يعرف بالكالستر إضافة إلى مالعب
ومركز ترفيه لألطفال يحوي ألعابًا
وأح ــدث التقنيات .واملــرحـلــة الثالثة
واألخيرة ستشمل بناء مبنى مؤلف
م ــن  10ط ــواب ــق مـخـصــص للمكاتب
واألعـمــال ويفترض أن تنتهي خالل
سنتني إلى  3سنوات".
م ـ ــا يـ ـم ـ ّـي ــز امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـجـ ــديـ ــد إذًا أن ــه

سيجمع المركز ما بين
الطابع المهني والطابع
الترفيهي والعائلي

¶ اتصاالت

 ... HUAWEI P20 PROفي لبنان

كـ ـشـ ـف ــت م ـج ـم ــوع ــة
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواوي ألع ـ ـ ـمـ ـ ــال
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـه ـ ـل ـ ـكـ ــن ع ــن
جـ ـ ـه ـ ــازه ـ ــا األخ ـ ـيـ ــر
HUAWEI P20
 Proامل ــزود بكاميرا
ثالثية العدسات من
 Leicaوت ـط ــوي ــرات
الــذكــاء االصطناعي
وذلـ ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال ح ـفــل
أقيم في _The Villa
ّ
ضبية .يوفر الهاتف
الجديد من "هــواوي" تجربة كاميرا مدعومة بالذكاء االصطناعي  AIتساعد
املستخدمني على التقاط صــور رائـعــة مــن خــال تحسني إع ــدادات الكاميرا
تلقائيًا على الواجهة الخلفية .كما يشتمل على مستشعر درجة حرارة اللون
ّ
ويتميز نظام الكاميرات الثالثية بفتحات
من أجل إعــادة إنتاج ألــوان أفضل.
واسعة للعدسات قياس  1.8/fو  1.6/fو  2.4/fاللتقاط التفاصيل بشكل أوضح،
يشتمل هــاتــف  HUAWEI P20 Proأيـضــا على عــدســات جــديــدة كليًا من
"اليكا" تمتاز بقدرة على التقريب حتى  3مرات (VARIO-SUMMILUX-H
 )80ASPH-27/2.4-1:1.6مخصصة للتصوير من مسافات بعيدة بقدرة
تقريب هجينة تصل حتى  5مرات ،إلى جانب وجود مستشعر ضوئي عالي
الحساسية بدقة تصل إلى .ISO 10240
ّ
يذكر أن جهاز  Huawei P20 Proسيصل إلى السوق اللبنانية في أواخر أيار

سيارات

 %150نمو مبيعات السيارات الصينية في لبنان
ّ
جمعية مـسـتــوردي ال ـسـ ّـيــارات أن
أظـهــرت إح ـصــاءات
مبيعات ّ
السيارات الجديدة في لبنان شهدت انخفاضًا
سـنــويــا بنسبة  %4.40خ ــال فـتــرة األش ـهــر األربـعــة
ـى مــن ال ـعــام الـحــالــي لتصل إل ــى  10185سـيــارة
األول ـ ً
مقارنة بـ  10654سيارة في الفترة نفسها من العام
املاضي .كما سجلت مبيعات السيارات الجديدة هبوطًا
ملحوظًا بني شهري آذار ونيسان املنصرمني ،حيث
تراجعت املبيعات من  2901سيارة إلى  2539سيارة.
أسباب هذا التراجع تعود إلى تدني مبيعات السيارات
األم ـي ــرك ـي ــة ب ـن ـس ـبــة  %15.07واألوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة بـنـسـبــة
 %12.74والـسـيــارات الـكــوريــة بنسبة  %12.11وذلــك
على أســاس سنوي .وفي هذا السياق فقد هبط مبيع
السيارات األميركية خالل األشهر األربعة األولــى من
عام  2017من  869سيارة إلى  738سيارة ،فيما هبط
مبيع السيارات األوروبـيــة الصنع خالل الفترة عينها
من  2340سيارة إلى  2042سيارة ،والسيارات الكورية
من  3624سيارة إلى  3185سيارة.
مــن جهتها فـقــد سجلت ال ـس ـيــارات الـيــابــانـيــة الصنع
نسبة نمو سنوية بلغت  ،%6.25لتقفز مبيعاتها من
الـسـيــارات الـجــديــدة مــن  3710إلــى  3942سـيــارة .أما

س ـي ـج ـمــع مـ ــا بـ ــن الـ ـط ــاب ــع ال ـع ـم ـلــي
واملهني والطابع الترفيهي والعائلي
الـ ـ ــذي س ـي ـم ـنــح الـ ـع ــائ ــات واألف ـ ـ ــراد
مـســاحــة لــاسـتــرخــاء وق ـضــاء الــوقــت
واالستفادة من الطبيعة والنشاطات
التي يمكن القيام بها في املساحات
الخارجية كركوب الدراجات الهوائية
وغيرها.
واألهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن مـ ـ ــركـ ـ ــز "الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال" ف ــي
التحويطة وعلى خالف املركز القديم
عـنــد واج ـه ــة ب ـي ــروت الـبـحــريــة ال ــذي
ك ــان يتمتع بـمــدخــل وم ـخــرج واح ــد،
فــإن املـشــروع الجديد لديه "مدخالن
ومخرجان مع إمكانية إضافة مدخل
ومـ ـخ ــرج ث ــال ــث م ــا ي ـض ـمــن تـجـنـيــب
الزائرين واملنطقة ازدحام السير ،كما
أنه ّ
يوفر مواقف ضخمة تتسع أللف
إلى  1500سيارة".
(األخبار)

ّ
الجاري ،كما سيتوفر للطلب املسبق من  21ولغاية ّ 27أيار في جميع
متاجر البيع بالتجزئة املعتمدة من هواوي.

جائزة ألفا وإريكسون إلنترنت األشياء

أقــامــت شــركــة ألـفــا ،ب ــإدارة أوراس ـك ــوم لــاتـصــاالت ،وشــركــة إريـكـســون،
النسخة الثانية من "جائزة ألفا وإريكسون إلنترنت األشياء" ،بالتعاون
ّ
جمعية مهندسي الكهرباء
مع "مجموعة تقارب املهندسني الشباب" في
واإللكترونيات في لبنان ورعاية وزير االتصاالت جمال الجراح.
تــوجـهــت املـســابـقــة إل ــى ط ــاب الـجــامـعــات اللبنانية فــي مـجــال الهندسة
الكهربائية وهندسة علوم الكمبيوتر ،في السنة الثالثة والسنوات الجامعية
العليا .وشهدت املنافسة هــذا العام ارتفاعًا في عــدد الفرق والجامعات
املشاركة مقارنة بالعام املاضي ،إذ شارك  17فريقًا مؤلفًا من  47طالبًا
من  12جامعة .وتنافست في املرحلة النهائية خمسة فرق على الجائزة
األولى التي كانت من نصيب فريق "غايا" من جامعة سيدة اللويزة ،واملركز
الثاني فريق "ليبانيز" من الجامعة اللبنانية  -الفنار ،واملركز الثالث فريق
"وي مايك" من الجامعة اللبنانية  -رومية ومن الجامعة اللبنانية  -الفنار.

الالفت فهو معدالت النمو الهائلة التي سجلتها مبيعات
السيارات الصينية الصنع في السوق اللبنانية والتي
بلغت نسبة  %150.45حيث بيع منها  278سيارة من
كانون الثاني حتى نيسان املاضي ،مقابل  111سيارة
بيعت خالل املدة نفسها من عام .2017
وفيما يختص بالسيارات الجديدة األكثر مبيعًا حتى
ّ
شهر نيسان املــاضــي ،فقد حــلــت الـسـيــارت اليابانية
ال ـص ـنــع ف ــي الـطـلـيـعــة م ــع نـسـبــة  %38.70م ــن حجم
امل ـب ـي ـعــات ،تـلـيـهــا ال ـس ـي ــارات ال ـكــوريــة الـصـنــع بنسبة
 ،%31.27فــاألوروبـيــة بنسبة  %20.05ثــم األميركية
 %7.25وأخيرًا الصينية بنسبة .%2.73
ّ
أمــا لجهة ال ـطــرازات الجديدة األكـثــر مبيعًا ،فقد حلت
عالمة "كيا" في املرتبة األولى ،إذ بيع منها  1745سيارة
من
منذ بداية العام حتى آخــر نيسان لتبلغ حصتها ً
إجمالي املبيعات في السوق نسبة  ،%17.13متقدمة
على طراز "هيونداي" ( 1433سيارة ،بنسبة %14.07
ّ
من إجمالي املبيعات في السوق) ،وتويوتا التي حلت
في املرتبة الثالثة ( 1274سيارة ،بنسبة  %12.51من
إجمالي املبيعات في السوق حتى شهر نيسان).
(األخبار)

المصدر :وحدة األبحاث في بنك اإلعتماد اللبناني

مستهلكو الهواتف الذكية...
تجربة بال تماس

كشف أحدث تقرير صادر عن مختبر املستهلكني والقطاعات في شركة
إريكسون والذي حمل عنوان "تجربة العمالء بدون تماس" أن املستهلكني
يعانون من إحباط عند تفاعلهم مع ّ
مزود خدمة الهاتف املحمول الخاص
بهم ،حيث يحتاجون في املتوسط إلــى  2.2محاولة و  4.1أيــام إلكمال
عمليات التفاعل بنجاح ،وه ــذا الجهد الكبير للعمالء يــؤثــر سلبًا على
مستويات الرضى لديهم .ويسلط التقرير ،الذي استند إلى أكثر من 7000
مقابلة مع مستخدمي الهواتف الذكية الذين تبلغ أعمارهم  16عامًا وأكثر
في كل من البرازيل والصني وأملانيا وكوريا الجنوبية والسويد واململكة
املتحدة والواليات املتحدة ،الضوء على إمكانية قفز مزودي خدمة الهاتف
املحمول إلى مستقبل تجربة املستخدم دون تماس باستخدام قوة الذكاء
االصطناعي والتحليالت ،بحيث سيتمكن م ــزودو خــدمــات االتـصــاالت
بفضل الذكاء االصطناعي استخدام البيانات بناء على التفاعالت السابقة
وس ـلــوك املستهلك للتنبؤ بـحــاجــة املستهلكني قـبــل إج ــراء اتصاالتهم
للحصول على الدعم .ووفقًا للتقرير يتمنى أكثر من نصف مستخدمي
الهواتف الذكية ( )٪56أن يتوقع املشغلون احتياجاتهم قبل الوقوع في
املشكلة .كما يشير التقرير إلــى أنــه وفــي الــوقــت ال ــذي اعتدنا فيه على
الكتابة والنقر وتمرير أصابعنا الستخدام األجهزة ،بــدأت طرق جديدة
بدون تماس تعتمد على الصوت واإليماءات والواقع املعزز أو االفتراضي
بالظهور في عاملنا الرقمي ،حيث أنه وعلى سبيل املثال تمتلك واحدة من
بــن كــل عشر أســر فــي الــواليــات املتحدة جـهــازًا مساعدًا منزليًا ممكنًا
للصوت مثل  ،Amazon Alexaوبينما باتت منصات املساعدة الصوتية
أكثر ظهورًا في الحياة اليومية للمستهلكني ،فقد باتوا يتوقعون تكامل
دعم التفاعل عبر هذه املنصات أيضًا.

«ماكالرين»
في رمضان
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة ي ــونـ ـيـ ـت ــد أوت ــوم ــوتـ ـي ــف
إي ـج ـن ـس ـيــس ش م ل ،ال ــوك ـي ــل الــرس ـمــي
والحصري لسيارات ماكالرين في لبنان
ع ــن عـ ــرض خـ ــاص ل ـع ـمــائ ـهــا بـمـنــاسـبــة
ش ـهــر رمـ ـض ــان امل ـ ـبـ ــارك ،وي ـت ـض ـمــن ملــن
يتملك سيارة :صيانة مجانية ملــدة ثالث
س ـ ـنـ ــوات ،وس ـن ـت ــن ضـ ـم ــان إضــاف ـي ـتــن

لتصبح مـ ّـدة الضمانة التراكمية الشاملة
خمس سنوات .وتشتمل بعض مزايا باقة
الـخــدمــة على خـضــوع الـسـيــارات للخدمة
عـلــى ي ــد فـنـيــي مــاكــاريــن املتخصصني
وامل ــدرب ــن ف ــي امل ـص ـنــع ،واس ـت ـخ ــدام قطع
غيار ماكالرين األصلية ،وتغطية تكلفة
ال ـص ـي ــان ــة ال ـ ــدوري ـ ــة ط ـ ـ ــوال فـ ـت ــرة ال ـب ــاق ــة
واملحافظة على الضمان وقيمة السيارة.
وه ــذا ال ـعــرض صــالــح لـغــايــة  30حــزيــران
 2018ومتوفر على كامل وأحدث طرازات
 Sports Seriesو ،Super Seriesومنها
 720s McLarenو570s McLaren
 ،spiderإض ــاف ــة إلـ ــى س ـي ــارت ــي 720S
و.570S Spider
تعليقًا على الـعــرض ،قــال فايز رسامني
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة رســام ـنــي
يـ ــونـ ــس (ري ـ ـم ـ ـكـ ــو) ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـم ــي ال ـي ـهــا
مــاكــاريــن لبنان "أردن ــا أن يـكــون شهر
رمضان الكريم وقتًا مثاليًا بالنسبة إلينا
للتواصل مع عمالئنا والترحيب باملالكني
الجدد في عائلة ماكالرين".

¶ جامعات

«البلمند» ...كتلة من  4نواب

هـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــأ رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس
ج ــام ـع ــة الـبـلـمـنــد
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور إيـ ـل ــي
س ــال ــم ال ـفــائــزيــن
ب ـ ــاالنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
البرملانية األخيرة
م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــائ ـ ـ ـلـ ـ ــة
«البلمندية» وهم:
ع ـ ـضـ ــوا م ـج ـلــس
أم ـ ـنـ ــاء ال ـج ــام ـع ــة
الـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
والـنــائــب املنتخب
نقوال نحاس والنائب املنتخب أنيس نصار وخريجي الجامعة النائبني
املنتخبني علي درويش وطوني فرنجية .وأكد سالم أن هذا الفوز بثقة
الناخبني الذين أوكلوا مهمة تمثيلهم إلى نوابهم يشكل أمانة غالية.
وأعرب عن أمله أن يكون النواب املنتخبون خير سفراء للجامعة في
مجلس النواب ،فيحملوا املشاريع التي تساهم في بناء اإلنسان والفكر
في لبنان ،وأضاف« :سيشكل هذا «التمثيل» املميز لجامعة البلمند في
البرملان فرصة لبناء وتوطيد عالقة حيوية بني األكاديميا وصناعة
السياسة وهو تفاعل بالغ األهمية لتطور املجتمع وازدهاره».
وتحتفل جامعة البلمند بعيدها الثالثني هذا العام ،وهي ّ
خرجت أكثر
من  13ألف تلميذ في مختلف االختصاصات من خالل خمسة فروع
لها تمتد على مساحة لبنان.
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العالم

العراق

مقال

حراك متسارع ال يحسم التحالفات:

حازم صاغية ،متمرد بال قضية

الصدر ينتظر عالوي والعبادي

ّ
تتكثف اللقاءات بين قادة الكتل الفائزة
في االنتخابات النيابية على طريق تشكيل
«الكتلة األكبر» .وعلى رغم الضبابية التي
تعتري المشهد ،إال أن األطراف الخليجية
تبدو مستعجلة حسم وجهة رئاسة الوزراء
لمصلحتها ،فيما ّ
تتريث طهران في إبداء
أي موقف من الحراك الدائر راهنًا ،مشددة
على أن عالقات «ودية» تربطها بجميع
الفرقاء ،بمن فيهم مقتدى الصدر
ال يـ ــزال امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي ف ــي بــاد
الرافدين ضبابيًا .نتائج االنتخابات
التشريعية ـ ـ عـلــى رغ ــم إعــانـهــا ـ ـ لم
ت ـح ـس ــم خ ــريـ ـط ــة املـ ـجـ ـل ــس ال ـن ـي ــابــي
ّ
الـجــديــد ،فــي ظ ــل امل ـش ــاورات القائمة
ب ــن ال ـقــوائــم ال ـفــائــزة (وع ـل ــى رأسـهــا

تتوجه األنظار إلى موقف
الكتلة الكردية التي تزور
وفود منها بغداد
«سائرون» املدعومة من زعيم «التيار
ال ـ ـصـ ــدري» م ـق ـتــدى الـ ـص ــدر) بـهــدف
تشكيل «الكتلة األكبر» ،التي ستسمي
بــدورهــا رئـيــس الـ ــوزراء املـقـبــل .أكثر
األط ـ ـ ــراف ان ـس ـجــامــا ف ــي م ــا بـيـنـهــم ـ
حـتــى اآلن ـ ـ «س ــائ ــرون» و«الـحـكـمــة»
(املــدعــومــة مــن زعـيــم «تـيــار الحكمة»
ع ـ ـمـ ــار الـ ـحـ ـكـ ـي ــم) .ف ـب ـع ــد اس ـت ـق ـبــالــه
ّ
الحكيم في الحنانة ،حل الصدر أمس،
ضـيـفــا عـلــى الـحـكـيــم ،ف ــي مـكـتـبــه في
بغداد ،حيث «استكمال مشاوراتهما

الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة فـ ـ ــي شـ ـ ـ ــأن الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وتـ ـشـ ـكـ ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
والـ ـكـ ـتـ ـل ــة األك ـ ـ ـبـ ـ ــر» .وعـ ــلـ ــق ال ـح ـك ـيــم
ً
ع ـلــى ال ـل ـقــاء ق ــائ ــا(« :إنـ ـن ــا) نــاقـشـنــا
التحالفات السياسية ،وض ــرورة أن
تـكــون هـنــاك حكومة خدمية ببرامج
وأسـ ـق ــف زم ـن ـيــة واض ـ ـحـ ــة» ،مضيفًا
أن ال ـطــرفــن ش ـ ـ ّـددا ع ـلــى «أه ـم ـيــة أن
يـكــون ال ـقــرار الـعــراقــي وفــق املصلحة
العراقية ،وضرورة استمرار وتكثيف
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات بـ ــن م ـخ ـت ـلــف ال ــزع ــام ــات
ً
والـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
الوطنية».
تشكيل
الغالبية َ
ان ـ ـس ـ ـج ـ ـ ٌ
ـام لـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ــرق إلـ ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق واض ـ ـحـ ــة لـتـشـكـيــل
الكتلة املنشودة ،إنما هو عبارة عن
«مشتركات» يمكن أن تـ ّ
ـؤســس خالل
األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ل ـت ـحــالــف ي ـ ــراد ل ــه أن
ّ
يغرد خارج التأثير اإلقليمي وفق ما
يرى مراقبون .لكن الثابت أن الصدر
ّ
والحكيم يـظــان بحاجة إلــى شركاء
آخ ـ ــري ـ ــن ،ب ـ ـهـ ــدف ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى مــا
ّ
يسميانه «تحالفًا عابرًا للطوائف».
وفي هذا اإلطــار ،تتواصل التحركات
ّ
على خــط الـصــدر « -ائـتــاف النصر»
ال ــذي يـتـ ّ
ـزعـمــه رئـيــس ال ـ ــوزراء حيدر
الـ ـعـ ـب ــادي .وقـ ــد أكـ ــد امل ـت ـح ــدث بــاســم
«الـ ـنـ ـص ــر» ،ح ـس ــن الـ ـع ــادل ــي ،أم ــس،
وجـ ـ ــود ت ـف ــاه ــم ك ـب ـيــر بـ ــن ال ـع ـب ــادي
والصدر ،الفتًا إلى أن ائتالفه «منفتح
عـلــى جـمـيــع الـكـتــل بـغــض الـنـظــر عن
مسمياتها من أجل تشكيل الحكومة
امل ـق ـب ـل ــة» .إال أن هـ ــذا «ال ـت ـف ــاه ــم» لــم
َي ِحن وقت إعالنه بعد وفقًا للعادلي،
ً
بالنظر إلــى أن تكتال مــن هــذا النوع
يبقى هــو اآلخ ــر بـحــاجــة إل ــى أط ــراف
إض ــاف ـي ــة ،وم ــن ه ـنــا ي ـت ـقــدم الـحــديــث
عــن تـقــارب بــن الـصــدر والحكيم من
جهة ،وزعيم «القائمة الوطنية» إياد

عالوي من جهة أخرى.
ّ
صحت التوقعات بتحالف
وفي حال
بني الصدر والحكيم والعبادي (116
ُ
ً
نائبًا) ،إذا استبعد جدال الحديث عن
ّ
«تفكك النصر» (وهو أمر وارد نتيجة
التركيبة الهجينة لبعض املـكــونــات

الـ ـف ــائ ــزة ف ـ ـيـ ــه) ،ف ـس ـي ـك ــون ع ـل ــى ه ــذا
االئ ـتــاف اسـتـقـطــاب ع ــاوي ليصبح
مـجـمــوع نــوابــه  ،137ومــن ثـ ّـم البحث
ع ــن ش ــرك ــاء أكـ ـ ــراد ،وآخ ــري ــن «س ـنــة»،
ب ـهــدف ال ــوص ــول إل ــى  165نــائ ـبــا ،أي
ما ّ
يخوله القدرة على تسمية رئيس

وليد شرارة
الوزراء املقبل .في هذا اإلطار ،وبهدف
تذليل العقبات أم ــام الـتـحــاق عــاوي
ب ــاالئ ـت ــاف امل ـن ـش ــود ،ش ــدد الـحـكـيــم،
خ ــال ل ـقــائــه ب ــه أمـ ــس ،ع ـلــى ض ــرورة
«املـضــي فــي حــوار مشترك مــع القوى
ّ
التي تؤمن ببرنامجنا» قبل أن يحل

لم يرقَ االنسجام بين الحكيم والصدر إلى مستوى خريطة طريق واضحة (أ ف ب)

عـ ـ ــاوي ض ـي ـفــا ع ـل ــى ال ـ ـصـ ــدر ،حـيــث
ناقشا «أهمية العمل بمبدأ الوطنية
الـحـقـيـقـيــة ،واالب ـت ـع ــاد ع ــن ك ــل أن ــواع
االص ـط ـف ــاف ــات وال ـت ـخ ـن ــدق ــات» ،وفــق
بيان صادر عن الصدر .وأشار البيان
إلى أن الصدر أكد لعالوي أن «أولويته
هـ ــي مـ ـح ــارب ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة والـ ـفـ ـس ــاد،
وتثبيت أســس الـعــدالــة االجتماعية،
بخيرات وموارد البالد».
والتنعم َ
وف ـ ــي ح ـ ــال ضـ ـ ِـمـ ــن ال ـ ـصـ ــدر ان ـض ـمــام
عالوي إليه ،فإن هدفه التالي سيكون
إي ـج ــاد م ـك ـ ّـون ك ـ ــردي ،وم ــن ه ـنــا يتم
الـ ـت ــروي ــج ل ـل ـق ــاء م ـح ـت ـمــل ب ــن زع ـيــم
الـتـيــار ال ـصــدري وب ــن رئـيــس «ح ــراك
الجيل الجديد» شاسوار عبد الواحد
( 4مـ ـق ــاع ــد) ،وإم ـك ــان ـي ــة ت ـحــال ـفــه مــع
«سـ ـ ــائـ ـ ــرون» .أمـ ــا أرب ـ ـيـ ــل ،امل ـح ـســوبــة
عـلــى آل بــرزانــي ،فـلــم تحسم خيارها
بـ ـع ــد ،لـ ـك ــن مـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن ي ـتــوجــه
اليوم وفــد من «الحزب الديموقراطي
الكردستاني» ( 25مقعدًا) إلى بغداد،
لـلـقــاء ال ـق ــادة ال ـعــراق ـيــن («س ــائ ــرون»
و«النصر» و«تحالف الفتح» (الحشد
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي) ل ـ ـب ـ ـحـ ــث م ـ ـلـ ــف ت ـش ـك ـي ــل
الحكومة ،وحسم التحالفات .ويقابل
ـراك ال ـصــدر حـ ـ ٌ
حـ ـ َ
ـراك لــزعـيــم «ائ ـتــاف
دولة القانون» ،نوري املالكي ،الساعي
بدوره إلى تشكيل «الكتلة األكبر» ،إذ
تحدث مدير مكتبه ،هشام الركابي ،عن
وصول وفود كردية إلى بغداد ،بهدف
ان ـض ـمــام ـهــا إلـ ــى ت ـحــالــف «ال ـغــال ـب ـيــة
السياسية» ،مؤكدًا «استمرار حوارات
ائ ـ ـتـ ــاف دولـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون مـ ــع جـمـيــع
الـ ـكـ ـت ــل» .وأرجـ ـ ـ ــع ال ــرك ــاب ــي «أسـ ـب ــاب
تأخر إعالن التحالف إلى رغبة الكتل
بإجراء املزيد من الحوارات» ،الفتًا إلى
أن «جميع اللقاءات التي تجري حاليًا
ال ترتقي إلى اتفاقات».
(األخبار)

األردن

عمان ــ األخبار
فلسطني
من
«إيالت» ،أم الرشراش ،في ُ
ون َ
شرت
املحتلةُ ،سمع صوت االنفجار،
ص ـ ــور وت ـس ـج ـي ــات ف ـي ــدي ــو ق ـص ـيــرة
ألعـمــدة الــدخــان على مــواقــع التواصل
االجـتـمــاعــي ،فيما كــان لإلسرائيليني
رواي ـت ـهــم «ال ـخ ـيــال ـيــة» ع ــن «ص ــواري ــخ
إرهابية» انطلقت من سيناء وسقطت
ّ
فــي خليج الـعـقـبــة ،وهــو أمــر عـلــى قلة
صدقيته أث ــار ت ـســاؤالت ع ــدة ،فــي ظل
تلكؤ الـجـهــات الــرسـمـيــة األردن ـي ــة عن
بيان حقيقة مــا حــدث فــي العقبة قبل
أيـ ـ ــام ،وحـ ـج ــم ال ـخ ـس ــائ ــر الـ ـت ــي ب ــدأت
بحاالت اختناق ،ليتبني في وقت الحق
سقوط قتلى!
ب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـقـ ـص ــة بـ ــرصـ ــد ان ـ ـف ـ ـجـ ــار فــي

ال ــوع ــي املـسـتـلــب واملـ ـه ــزوم ال يـسـتـطـيــع أن يـصـمــد أم ــام
تحديات عاتية كالتي يواجهها الشعب الفلسطيني اليوم
في كفاحه املرير والبطولي من أجل التحرير .واملقصود
بالصمود هنا طبعًا ليس ثبات أصـحــاب هــذا الــوعــي في
ً
معركة التحرير املــديــدة ،فهم ال يؤمنون بالتحرير أصال
ويشتمون ويهزأون بمن ينادي به ،بل املقصود هو تهافت
الخطاب الذي أنتجوه وتداعيه منذ أكثر من عقدين بسبب
انتفاء جميع الظروف التي جعلته ممكنًا .لقد ماتت عملية
التسوية ّ
وتبدد األمل بالسالم الذي قضوا دهرًا يبشرونا
به وبثمراته ،باعتباره املعبر اإلجباري لولوج العرب ناصية
الـحــداثــة والــديـمـقــراطـيــة والتنمية ورغ ــد الـعـيــش .واألنـكــى
م ــن ذل ــك بــالـنـسـبــة إلـيـهــم أن م ــن أج ـهــز عـلــى ال ـس ــام هم
اإلسرائيليون وحكوماتهم املتعاقبة ،اليسارية واليمينية،
نتيجة سياساتهم الفعلية واملستمرة حيال الفلسطينيني
الهادفة إلى تدمير شروط وجودهم كشعب .ماتت عملية
الـتـســويــة ،لـكــن الـشـعــب الفلسطيني لــم ي ـمــت .هــو يـقــاوم
ولو باللحم ّ
الحي كما رأينا في األيــام واألسابيع املاضية
خالل مسيرات العودة املتتالية التي انطلقت من قطاع غزة
َ
مالحم للفداء والشهادةُ .ي ّ
قر حازم صاغية ،في
وتحولت
مقال ارتكبه في صحيفة «الحياة» ،بأنه ال يملك أمام هذا
املشهد ســوى الـحــزن والـصـمــت ويــدعــونــا جميعًا إلــى أن
نحذو حذوه .لم يعد ملنظر العوملة السعيدة والشرعية الدولية
واملجتمع املفتوح وانتصار النموذج الليبرالي الديمقراطي
وأفضلية السلم غير العادل على الحرب العادلة ما يقوله
أمــام احـتــدام الـصــراع الــوجــودي فــي فلسطني ،مــع تسارع
وتـيــرة االستيطان والـضــم والتهويد الــذي يشمل القدس.
وبــاسـتـثـنــاء نصيحة يـســديـهــا إل ــى الـشـعــب الفلسطيني
باعتماد املقاومة السلمية ،وهي التي باتت نمط حياته منذ
عام  1948كما يعلم جميع املتابعني ليوميات الصراع في
فلسطني ،وهجوم مكرور على محور املقاومة ،يخلو مقاله
من أية فكرة جديدة إال الدعوة إلى الحزن .حازم صاغية،
املتمرد على اإلجماعات الكبرى لألمة حول الثوابت الوطنية
والقومية ،بات متمردًا بال قضية.

ّ
ش ــكــل االج ـت ـي ــاح اإلس ــرائ ـي ـل ــي لـلـبـنــان وخ ـ ــروج امل ـقــاومــة
الفلسطينية من بيروت عــام  ،1982الــذي اعتبره البعض
بــدايــة للعصر اإلســرائـيـلــي ،اللحظة التأسيسية لخطاب
الـتـبـشـيــر بــالـهــزيـمــة .وب ــاس ــم ضـ ــرورة الـنـقــد ال ــذات ــي بعد
«الهزيمة» ،قامت مجموعة من املثقفني اليساريني باالرتداد
عــن مجمل قناعاتها الفكرية والسياسية ،وخــاصــة تلك
املتعلقة بالصراع العربي  -الصهيوني .رأت هذه املجموعة أن
ال خيار للبنان بعد االجتياح واالحتالل إال خيار التفاوض
مع إسرائيل ،وأيــدت اتفاق السابع عشر من أيــار .1983
بقية القصة نعرفها جيدًا كما يعرفها أعضاء املجموعة

ّ
لم يعد لمنظر العولمة السعيدة
والشرعية الدولية ما يقوله أمام
احتدام الصراع في فلسطين

ف ــردًا ف ــردًا :كــذبــت ال ـت ـطــورات الــاحـقــة جميع تحليالتهم
وفرضياتهم ،وتمكنت املقاومة الوطنية واإلســامـيــة في
لبنان مــن دحــر االح ـتــال على مــراحــل ومــن دون قيد أو
ش ــرط .لــم نـسـمــع مــن أي مـنـهــم ن ـق ـدًا ذات ـيــا بـعــد ذل ــك ،بل
استمروا بالتبشير بالهزيمة وكأن شيئًا لم يكن .والحقيقة
أن خطابهم ال يستقيم إال إذا ّ
أقر العرب بأنهم هزموا ليس
ألس ـبــاب تــاريـخـيــة ومــوضــوعـيــة ،مرتبطة بهيمنة الـغــرب
على النظام الدولي السابق وبالعالقة العضوية بينه وبني
إسرائيل ،ولكن ألسباب ،أو حتى أعطاب ،ذاتية وتكوينية
لديهم ،متصلة ببنيتهم الذهنية والثقافية واألنتروبولوجية
ً
ورب ـم ــا حـتــى الـجـيـنـيــة .وم ــن هـنــا م ـثــا يــأتــي إص ــراره ــم
على املبالغة في معنى هزيمة  .1967فهي بنظرهم ،على
غ ــرار بعض الـيـســاريــن الطفوليني واإلســام ـيــن ،هزيمة

ملشروع ولفكر ولنظام سقطت سقوطًا مدويًا مع الهزيمة
العسكرية .بالطبع ،هم يتجاهلون ما حصل بعد ذلك ،أي
حرب االستنزاف ،ومن ثم حرب أكتوبر املجيدة .الهزيمة
باملعنى الذي يتحدثون عنه ،أي السقوط الكامل أمام العدو،
كانت ستفضي إلى االستسالم أمامه .هذا ما حصل مع
ً
فرنسا مثال خــال الـحــرب العاملية الثانية عندما هزمت
ّ
عسكريًا أم ــام أملــانـيــا واستسلمت لـهــا وشــكـلــت حكومة
فيشي املـتـعــاونــة مــع االح ـتــال ال ـنــازي .لكن هــذا األم ــر لم
يحصل مع مصر .رغبتهم الجامحة في إنكار الوقائع أو
ّلي عنقها تدفعهم أيضًا إلى رفض اعتبار حرب تموز -
آب  2006نصرًا للمقاومة ،على الــرغــم مــن اعـتــراف قــادة
إسرائيليني بذلك ،أو للتأكيد أن القصف اإلسرائيلي لبعض
املواقع اإليرانية في سوريا قد يقود إلى هزيمة  67إيرانية
كما كتب حازم صاغية في «الحياة».
املحطة الثانية الـتــي دفـعــت هــذا الـتـيــار إلــى الجهر بعدائه
لـثــوابــت األمـ ــة ،كــانــت بــدايــة عـقــد التسعينيات مــن الـقــرن
امل ــاض ــي ،أو ع ـصــره الــذه ـبــي ،ال ـتــي ش ـهــدت ح ــرب تدمير
ّ
العراق بذريعة تحرير الكويت وتفكك االتحاد السوفياتي
وامل ـن ـظــومــة االش ـتــراك ـيــة وان ـه ـيــاره ـمــا وص ـع ــود الهيمنة
األمـيــركـيــة األح ــادي ــة عـلــى الـعــالــم وإطـ ــاق م ـســار تسوية
الـصــراع العربي  -الصهيوني .تـحـ ّـول منظرو هــذا التيار
إلى باعة أحالم بكل ما للكلمة من معنى .ال حاجة لتكرار
املـعــزوفــة الـتــي س ــادت لـسـنــوات ،وتــولــى رم ــوز ه ــذا التيار
ترجمتها للجمهور الـعــربــي ،عــن الـنـظــام الــدولــي الجديد
املـسـتـنــد إل ــى ال ـقــانــون الــدولــي وع ــن الـتـســويــات السحرية
التي سـتــؤدي إلــى إطــاق ديناميات الـســوق فــي منطقتنا
املنكوبة ّ
فيعم الرخاء واالزده ــار للجميع ،إلــخ ...لقد ذهب
هــذا العالم إلــى غير رجعة ،لحسن الحظ ،ونحن مقدمون
على مــواجـهــات كـبــرى ستقرر مصائر شعوبنا ،ومنها
الشعب الفلسطيني .ولم يعد كلينتون وال أوباما في البيت
األبيض ،بل دونالد ترامب ،وال رابني أو بيريز في رئاسة
وزراء الكيان الصهيوني ،بــل نتنياهو املـحــاط بليبرمان
وبينيت .يصعب بيع األحالم في سياق كهذا حتى بالنسبة
إلى أيتام النظام الدولي الليبرالي .ليس لهم سوى االنزواء
والحزن.

مقالة تحليلية

«مأساة العقبة» برقبة الجيش ...واالستثمارات السريعة للخليج
أسبوع حزين ّ
مر على األردن بعد
انفجار صوامع الحبوب في مدينة
العقبة .المعلومات ناقصة ،واإلعالن
كان بـ«التنقيط» عن الضحايا الذين وصل
عددهم إلى خمسة ،وجميعهم من
العمال المعنيين بعملية إزالة هياكل
الصوامع من الميناء القديم الذي بيع
منذ سنوات لشركة إماراتية في صفقة
مشروع «مرسى زايد»
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املــديـنــة الـخــاضـعــة ملــا تـسـمــى «سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة»،
واألخـ ـي ــرة مــرتـبـطــة م ـبــاشــرة بــرئــاســة
َّ
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء .وب ـي ـن ـم ــا ق ــل ـل ــت امل ـع ـل ــوم ــات
األولية من آثار الحادث ،أعلن بصورة
مـتـتــابـعــة ف ــي األي ـ ــام الــاح ـقــة سـقــوط
ّ
ض ـح ــاي ــا م ــع ت ـك ــتــم ع ـلــى ال ـت ـفــاص ـيــل،
ومـنـ ٍـع مــن االق ـتــراب مــن مـكــان الـحــادث
بطبيعة الحال.
سـلـطــة الـعـقـبــة هــي ال ـتــي حـ ّـركــت ملف
الـقـضـيــة إل ــى امل ــدع ــي الـ ـع ــام ،ث ــم الذت
بالصمت استجابة لطلب منه أرســل
إلى األجهزة الرسمية كافة بمنع نشر
أي ب ـيــان إع ــام ــي ف ــي أي وسـيـلــة إلــى
حــن االنتهاء مــن التحقيق .بعد ذلــك،
خلصت نتائج التحقيق إلى أن الحادث
«ن ـج ــم ع ــن ان ـف ـج ــار غـ ـب ــاري ن ــات ــج من
توافر شرارة خالل عملية قص الحديد
أو تفريغ الكهرباء الساكنة أو وجود
أي مصدر اشتعال آخر» ،ثم تأكد خالل
االستماع للشهود والخبراء واملقاولني
العاملني في املوقع وجود تقصير َمن
ُ ِّ
مؤسسة املقاوالت الفرعية التي كلفت
ال ـع ـمــل ع ـلــى ات ـخ ــاذ وس ــائ ــل الـســامــة
ال ـع ــام ــة امل ـط ـل ــوب ت ــوف ـي ــرهــا بـمــوجــب
ال ـع ـقــود املــوق ـعــة بـيـنـهــا وب ــن امل ـقــاول
الرئيسي.
ال ـح ـص ـي ـل ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة كـ ــانـ ــت خـمــس
وفـيــات ،وخـمــس إصــابــات غ ــادر منهم
ث ــاث ــة م ـس ـت ـش ـفــى األم ـ ـيـ ــر ه ــاش ــم فــي
الـعـقـبــة ،فـيـمــا ُحـ ـ ّـول االث ـن ــان الـبــاقـيــان
إل ـ ــى «م ــديـ ـن ــة ال ـح ـس ــن ال ـط ـب ـي ــة» فــي
العاصمة ّ
عمان الستكمال العالج .مع

لشركة الجيش امتيازات كبيرة وهي توكل المشاريع
لشركات صغيرة يملكها متقاعدون (أ ف ب)

هذا ،أكد بيان سلطة العقبة أنها تعمل
عـلــى متابعة حـقــوق الـعـمــال املتوفني
وامل ـصــابــن م ــع امل ــدع ــي ال ـع ــام للعقبة
ً
والجهات األخرى املعنية ،وفعال تقدم
امل ـق ــاول الـفــرعــي (مــؤسـســة أب ــو غريب
التجارية) رسميًا بطلب إعطائه مهلة
للسير ب ــإج ــراءات املصالحة مــع ذوي
املتوفني واملصابني.
لـكــن إس ـنــاد ج ــرم الـتـسـبــب فــي الــوفـّـاة
وبـ ــاإليـ ــذاء إل ــى املـ ـق ــاول ال ـف ــرع ــي مــثــل
إخ ـ ـ ـ ً
ـاء مل ـس ــؤول ـي ــة امل ـ ـقـ ــاول الــرئ ـي ـســي

امل ـح ــال عـلـيــه ال ـع ـطــاء ف ــي أع ـم ــال هــدم
وإزالـ ـ ـ ـ ــة مـ ــرافـ ــق املـ ـيـ ـن ــاء .وب ــال ــرج ــوع
إل ــى دائـ ــرة مــراق ـبــة ال ـش ــرك ــاء ،تـبــن أن
املقاول الرئيسي هو «الشركة العربية
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـ ــإنـ ـ ـش ـ ــاءات واملـ ـ ـق ـ ــاوالت»
امل ـم ـلــوكــة بــال ـكــامــل ل ـل ـق ــوات املـسـلـحــة
األردنية ،واملسجلة في وزارة الصناعة
والـ ـتـ ـج ــارة ك ــ«ش ــرك ــة ذات مـســؤولـيــة
محدودة» يترأس هيئة املديرين فيها
رئيس هيئة التخطيط االستراتيجي
واملوارد الدفاعية في الجيش.

تـ ــواص ـ ـل ـ ـنـ ــا م ـ ــع املـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس ع ـي ـســى
ح ــدادي ــن ،وه ــو أح ــد مــالـكــي شــركــات
املـ ـق ــاوالت األردنـ ـي ــة ،وك ــان ق ــد رفــض
قبل مدة املشاركة في مشروع مختص
ب ـح ـف ــر خـ ــط ال ـ ـغـ ــاز ت ـن ـف ـي ـذًا لـصـفـقــة
الغاز مع إسرائيل ،فقال إن مثل هذه
األعـ ـم ــال املـتـعـلـقــة ب ــإزال ــة ال ـصــوامــع
«أمــر فريد مــن نوعه فــي األردن ،وقد
ينقص الشركة املنفذة الخبرة الكافية
للمخاطر املتصلة بتنفيذ املشروع».
ح ــدادي ــن ذك ــر أن ه ـنــاك «مـشـكـلــة في
م ـســألــة ث ـقــافــة ال ـســامــة ال ـعــامــة لــدى
ال ـشــركــات ال ـتــي تــريــد تــوفـيــر عــوامــل
ســامــة بــأقــل ال ـك ـلــف ،أو ل ــدى بعض
ال ـ ـع ـ ـمـ ــال غ ـ ـيـ ــر امل ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــن املـ ــابـ ــس
واإلجراءات الخاصة بسالمتهم» .أما
ش ــرك ــات ال ـتــأمــن ،فـلــديـهــا مخرجها
الـ ـق ــان ــون ــي ال ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـط ـيــع ال ـن ـف ــاذ
م ــن ال ـت ـع ــوي ـض ــات عـ ـب ــره ،وهـ ــو ع ــدم
تـقـيــد ش ــرك ــة املـ ـق ــاوالت أو الـعــامـلــن
بشروط السالمة ،وهــذا ما ستكشفه
التحقيقات ،وفق املهندس.
ك ــذل ــك ،أش ـ ــار حـ ــداديـ ــن إل ـ ــى مـخــالـفــة
دستورية متعلقة بإحالة العطاء على
شــركــة تمتلكها ال ـقــوات املـسـلـحــة ،ألن
الــدس ـتــور يـنــص فــي مــادتــه  127على
أن «مهمة الجيش تنحصر في الدفاع
عن الوطن وسالمته ،وبذلك ال يحق له
امتالك شركات ملزاولة أعمال تجارية...
يحق لــه فقط امـتــاك ســاح الهندسة
الخاص به لتنفيذ مهمات دفاعية أو
قتالية خاصة» .وقال« :شركة الجيش
هذه تتقدم لتنفيذ املشاريع مثلها مثل

ملحمة غزة :استنهاض بالدماء ورسائل المستقبل
أي شــركــة م ـقــاوالت خــاصــة لها سجل
تجاري ومصنفة ،وهي تحقق أرباحًا
تـ ـع ــود إل ـ ــى الـ ـجـ ـي ــش ،م ـن ـهــا م ـكــافــآت
للضباط املهندسني بالتأكيد ،لكنها
تعمل بظروف منافسة غير عادلة مع
ال ـش ــرك ــات ال ـخ ــاص ــة ،وذل ـ ــك لتمتعها
بامتيازات تخفض كلفها عن القطاع
الخاص».
الـ ـ ــافـ ـ ــت أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ت ـن ـفــذ
العطاءات التي تفوز بها بنفسها ،بل
تحيلها على شركات صغيرة مملوكة
فــي الـغــالــب للمتقاعدين مــن الجيش
ي ـت ـم ـت ـع ــون بـ ـمـ ـي ــزات ش ــرك ــة ال ـج ـيــش
ت ـل ـقــائ ـيــا ،وه ـن ــا تـكـمــن املـشـكـلــة إذ إن
املنافسة غير العادلة تسمح فــي هذه
الظروف بالسيطرة على عملية تلزيم
املشاريع لشركات وفق رغبة أشخاص
أو جـ ـه ــات ،خ ـ ــارج ق ــان ــون ال ـع ـط ــاءات
الحكومية.
يـ ــذكـ ــر أن م ــديـ ـن ــة ال ـع ـق ـب ــة مـ ــوعـ ــودة
بمشاريع بمليارات الـ ــدوالرات ضمن
م ـش ــروع ال ـس ـعــوديــة األض ـخ ــم ،مدينة
«نـيــوم» ،وكــان الترويج أخـيـرًا للعقبة
يـسـيــر إل ــى اسـتـقـطــاب االس ـت ـث ـمــارات،
وال س ـي ـمــا م ــع ت ـم ـتــع امل ــدي ـن ــة بـمــوقــع
استراتيجي بني قطبي «عملية السالم»
الجديدة في املنطقة :السعودية شرقًا
ُ
وإسرائيل غربًا .وقد انت ِقل إلى ميناء
العقبة الجديد في بداية أيار الحالي،
َّ
على أن ُيسلم امليناء القديم لـ«املعبر»
اإلماراتية وفق شروط التسليم ،وذلك
لـتـنـفـيــذ املــرح ـلــة الـثــالـثــة م ــن «مــرســى
زايد».

علي حيدر
ّ
ســطــر فلسطينيو قـطــاع غ ــزة ملحمة أسـطــوريــة
جسدوا بها أعلى درجــات الشجاعة وبذل الدماء
ف ــي مــواج ـهــة االح ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي .بـعـيـدًا عن
السياقات السياسية واألمنية لسقوط الشهداء
والـجــرحــى ،انـطــوت مسيرات الـفــداء على رسائل
مدوية تتصل بمستقبل قضية فلسطني ،وتمثل
مؤشرًا صارخًا على خيارات الشعب الفلسطيني
في مواجهة الهجمة األميركية والتخاذل العربي
والـخـلـيـجــي (ال ـس ـع ــودي) وال ـب ـطــش اإلســرائـيـلــي.
فرغم كل محاوالت اإلحباط والخطوات العدوانية
السياسية واألمـنـيــة واملـعـنــويــة ،وال ـطــوق الخانق
امل ـ ـض ـ ــروب حـ ـ ــول عـ ـن ــق الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ومساومته على لقمة العيش وحبة الــدواء مقابل
ال ـت ـخ ـلــي ع ــن خـ ـي ــارات ــه وم ــواقـ ـف ــه وث ــوابـ ـت ــه ،أت ــت
«م ـس ـيــرات ال ـع ــودة» ال ـتــي واج ـهــت بــالـلـحــم الـحـ ّـي
قناصات جيش العدو وقذائفه ورشاشاته.
من كان ينتظر كلمة الشعب الفلسطيني وموقفه
مــن املخطط األميركي ونقل السفارة األميركية
إلى القدس ،فقد ّ
عبر عنها بلغة الدماء والتضحية،
بــل أكــد اسـتـعــداده لتقديم املــزيــد مــن التضحيات
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة أي م ـخ ـط ــط ي ـس ـت ـه ــدف تـصـفـيــة
القضية الفلسطينية ِّ.تظهر هذه الدماء أن الشعب
الفلسطيني لــن يـســلــم بمساعي ف ــرض الــوقــائــع

الـتــي اعـتـمــدتـهــا إســرائـيــل مـنــذ أكـثــر مــن سبعني
عامًا ،مشددة بما ال لبس فيه على أن نجاح عملية
تقنيًا ومــاديــا ال يعني أن الشعب
نقل الـسـفــارة
ِّ
الفلسطيني سـيـســلــم ب ـهــذا ال ــواق ــع ،ب ــل ستبقى
ذكــرى نقل السفارة مقرونة بالدماء التي سالت
على حدود قطاع غزة.
أكد الشعب الفلسطيني ،بما ال لبس فيه ،أنه يقف
باملرصاد ملخطط «صفقة القرن» ،التي يشكل نقل
السفارة األميركية إلى القدس ،وقبلها االعتراف
األمـيــركــي بالقدس «عاصمة إلســرائـيــل» ،محطة
تمهيدية فــي سـيــاق تنفيذها على أرض الــواقــع.
وما يضفي مزيدًا من األهمية على موقف الشعب
الفلسطيني الذي تصدت غزة للتعبير عنه ،باسم
كل فلسطني ،هو اإلصــرار األميركي ـ السعودي
على املـضـ ّـي فــي هــذا املخطط ،مــن دون االلتفات
إلى موقف الشعب الفلسطيني وفصائله املقاومة
وحتى السلطة.
من هنا ،سيكون لهذه الدماء التي ارتوت بها أرض
فلسطني حضورها القوي في واشنطن والرياض
وتل أبيب كمعطى كاشف عن آفاق هذا املخطط،
وق ــدرت ــه ع ـلــى تـحـقـيــق أه ــداف ــه املــؤم ـلــة أمـيــركـيــا
وإســرائـيـلـيــا ،خــاصــة أن الـحـضــور الشعبي على
حدود القطاع كشف عن استمرار تمسك األجيال
املتعاقبة بحق العودة ،بل الذهاب إلى أعلى درجات
التضحية ،رغــم مــرور سبعني عامًا على النكبة.

واأله ــم أن الـحــراك الشعبي الفلسطيني واملـقــاوم
يكشف بــوضــوح أن منسوب األمــل بالتحرير ال
يــزال حيًا في النفوس ،بل رغــم األس ــوار والجدر
املـفــروضــة الـتــي تـطــوقــه مــن جميع الـجـهــات ،فــإن
ال ـي ـقــن بــالـتـحــريــر م ــا زال ه ــو ال ـحــاكــم وامل ـحــرك
واملحفز ،األمر الذي يحاولون أن يقتلوه بمختلف
وسائلهم اإلعــامـيــة والسياسية والنفسية .مع
ذلك ،ينبغي تسجيل حقيقة أن التجاوب الشعبي
الـفـلـسـطـيـنــي ،بــالــدرجــة األول ـ ــى ،ف ــي م ــا بـقــي من
فلسطني خارج القطاع ،لم يكن باملستوى َّ
املؤمل،
ال في الضفة املحتلة وال مناطق  ،48وال في األردن
وال بقية املناطق.
في املقابل ،املؤكد أن من أهم نتائج استمرار املقاومة
واالنتفاضة الشعبية دورهــا االستنهاضي الذي
ُ
سيسهم في إعادة تصويب البوصلة ،بل إن أداء
الثالثي ،واشنطن والرياض وتل أبيب ،االستفزازي
ُ
سيسهم أيضًا في تقريب لحظة االنفجار الشعبي
الفلسطيني الواسع والشامل .وفــي كل األحــوال،
مــا ج ــرى عـلــى ح ــدود غ ــزة لــم يـكــن إال جــولــة في
سياق صراع متواصلُ ،وي ِّ
عزز الثقة بأن الشعب
الفلسطيني قــادر على التكيف مــع كــل الـظــروف،
وعلى تجاوز كل الصعاب ،وأنــه سيواصل إبداع
وسائله النضالية بما يتالءم مع متطلبات املعركة
املستمرة في مكانها وظروفها وأولوياتها.

12

الثالثاء  22أيار  2018العدد 3473

الثالثاء  22أيار  2018العدد 3473

سوريا

على الغالف

محروسة
يا شام
في العام  ،2012باتت
دمشق التي نعرفها
مختصرة في بضعة أحياء
أشبه بمنطقة عسكرية
مغلقة .المسلحون ّعلى
تخوم أوتوستراد المزة في
قلب العاصمة .أعين «الثوار»
ال تحتاج لمنظار لترى ساحة
األمويين أو أي نقطة أخرى.
كان العالم ينتظر خبر «اجتياح
الشام ...كل الشام» .أيقنوا
أن سوريا إن خسرت معظم
مدنها وبقيت العاصمة
عصية يعني أن الحرب
مستمرة .استمرت الحرب.
كان «بركان دمشق» في
نفسه.
 17تموز من العام
اقترب الثوار من الظفرُ .فجرّ
مبنى األمن القوميّ .
هبت
«الخاليا» في القدم والعسالي
والتضامن وكفرسوسة
ودف الشوك وبساتين المزة
وداريا والمعضمية ...وفي
الحجر األسود أيضًا ،هو ّ
الحي
ذاته الذي انتظر حتى أمس
«ليعود» .متنفسان بقيا
للماليين من السكان .منفذان
يعنيان الرحيل ،واالثنان خطران
ومقنوصان ،واحد إلى حمص
وآخر إلى بيروت .صمدت
دمشق .النتيجة بدت أشبه
بلغز ّ
محير ال يشبه قواعد
عام جاء بندر
الرياضيات .بعد ّ
بما حمل في «ملفه السوري»
ليعيد ّ
الكرة .لفظته الشام
من على أسوارها .سنوات
ّ
وتضمد
والعاصمة تنزف
نفسها .ال معين على األرض
سوى أصدقاء ّ
هبوا فرادى.
قرية خلف قرية أعادت
ترتيب خريطتها .من الغوطة
الغربية فالشرقية إلى شرايينها
الجنوبية« ،اكتمل» الجسم
المنهك .يوم أمسُ ،ر َ
مي
الترياق وخرجت دمشق من
«العناية» .محروسة يا شام.
(األخبار)

سوريا
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الحرب تغادر دمشق
ُ
صهيب عنجريني
طويت أمس صفحة
ال ش ـ ـ ــيء م ـ ـفـ ــاجـ ـ ٌ
«والية دمشق» التابعة
ـئ ف ـ ــي م ـ ــا ش ـه ــدت ــه
ّ
ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة أم ـ ــس .ويـمـكــن
لتنظيم «داعش» المتطرف
ّ
ال ـق ــول إن إعـ ــان الـعــاصـمــة وريـفـهــا
في شكل نهائي ،فيما
مـحــافـظـتــن ت ـحــت س ـي ـطــرة الـجـيــش
ب ــالـ ـك ــام ــل جـ ـ ــاء ب ـم ـث ــاب ــة «إش ـ ـعـ ــار»
أعلن الجيش محافظتي
رس ـ ـمـ ـ ّـي بـ ـب ــدء م ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة فــي
دمشق وريفها
امل ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ،مـ ــرح ـ ـلـ ــة كـ ــان
ّ
«محافظتين خاليتين من
االن ـع ـطــاف نـحــوهــا أم ـ ـرًا مـســلـمــا به
م ـنــذ ان ـط ــاق م ـعــركــة غــوطــة دمـشــق
اإلرهاب» .وتتجه األنظار إلى
ُ
األخـيــرة .وكــان مــن املنتظر أن تعلن
محافظة درعا بصفتها
هزيمة «الــرايــات الـســود» في جنوب
مؤشرًا ّ
دمشق مع بداية شهر رمضان وفقًا
أساسيًا لما يمكن أن
ل ـخ ـط ــط الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري (راجـ ـ ــع
يؤول إليه المشهد السوري
ُ ّ
«األخبار» 12 ،أيار  .)2018وال تشكل
ّ
في خالل الشهور المقبلة،
األيــام الخمسة فارقًا كبيرًا ال سيما
ّ
في ظل استمرار الوضع في أن ال ـي ــوم ــن األخـ ـي ــري ــن ك ــان ــا ش ـبـ َـه
خاليني من املعارك ،إفساحًا للمجال
الشمال مضبوطًا وفق
أمـ ـ ـ ــام الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ال ـل ــوج ـس ـت ـ ّـي ــة
ُ
ّ
إلخراج بقايا املسلحني وفق
توافقات «أستانا» التي تعد
«صيغة تسعى دمشق
ّ
ّ
اسـتـســام ،ال اتـفــاق» على مــا يؤكده
بتطورات «إيجابية» مقبلة مـ ـص ــدر أم ـ ـنـ ـ ّـي رفـ ـي ــع لـ ــ«األخـ ـبـ ــار» .إلى الخروج بمكتسبات
ويأتي ّ
خلو محافظتي دمشق (1599
كـلــم م ــرب ــع) وري ــف دم ـشــق (18.032
ك ـلــم م ــرب ــع) م ــن أي وجـ ــود عـسـكــري
م ـ ـنـ ــاوئ لـ ـل ــدول ــة ل ـي ـك ـمــل مـ ــا ب ــدأت ــه
ات ـف ــاق ــات ح ـمــص وحـ ـم ــاة األخـ ـي ــرة،

من أي «توافق» حول
المنطقة الجنوبية

دمشق :عجلة الحسم الميداني لن تتوقف
أعلن الجيش السوري أمس تحرير كامل محيط دمشق الجنوبي،
لتكون بذلك كامل أراضي وبلدات املحافظة وريفها ،تحت سيطرة
الحكومة للمرة األولى منذ سبعة أعوام .ولم يتطرق البيان الذي
خرج عن قيادة الجيش إلى األنباء التي تحدثت عن ترحيل
مسلحي «داعش» من منطقة مخيم اليرموك وأطراف الحجر
األسود ،لكنه أكد أهمية هذا اإلنجاز لجهة «ضمان أمن دمشق
ً
ً
وريفها كامال ...فضال عن تهيئة البيئة املطلوبة لضمان القضاء
على ما تبقى من إرهاب مسلح» في كامل سوريا.
وفي ضوء التكهنات باحتماالت التصعيد العسكري املقبلة،
كان الفتًا في بيان الجيش تأكيده أن «القضاء التام على اإلرهاب
هو قرار سوري صرف ال رجعة عنه ،مهما بلغت التضحيات»،
مضيفًا أن «عجلة الحسم امليداني لن تتوقف حتى يتم تطهير كل
التراب السوري».

(أ ف ب)

ويـ ـمـ ـن ــح الـ ـجـ ـي ــش وح ـ ـل ـ ـفـ ــاءه أك ـب ــر
رقعةٍ متصلة تخلو من املجموعات
ّ
ّ
مسمياتها منذ
املـســلـحــة بمختلف
سـبـعــة أع ـ ــوام .وع ـلــى رغ ــم ال ـفــاتــورة
الـبــاهـظــة ال ـتــي سـ ّـددت ـهــا ال ـب ــاد من
ـاف
ضحايا ونــزف
ديموغرافي وأكـ ّ
ّ
اقـتـصـ ّ
ومجتمعية هائلة ،فإنه
ـاديــة
ّ
ف ــي ح ـس ــاب ــات ال ـع ـس ـك ــرة ي ـع ـنــي أن
األم ـ ـ ــور الـ ـي ــوم «أف ـ ـضـ ــل» ح ـت ــى مـمــا
كانت عليه في عــام  2012من وجهة
نـظــر دم ـش ــق .وال تـقـتـصـ ُـر مـقـ ّـومــات
ّ
«األفضلية» على تنكيس كل الرايات
ّ
«الفصائلية» فــي أج ــزاء واسـعــة من
ال ـبــاد ،بــل تتسع لتشمل انخفاض
ع ــدد الــاعـبــن اإلقليميني الـقــادريــن
ع ـل ــى ل ـ ّع ــب ورقـ ـ ــة «أمـ ـ ــن ال ـعــاص ـمــة»
ّ
بما تمثله مــن رمـ ّ
ـزيــة ،وم ـغــادرة كل
ّ
رافـضــي سلطة الــدولــة املــركــزيــة إلى
ُأطـ ـ ــراف الـ ـب ــاد ال ـش ـم ــال ـ ّـي ــة .وإذا ما
ق ّو ّض لالتفاقات (غير املعلنة) التي
تمخضت عنها الجولة التاسعة من
«أستانا» قبل ّأي ــام ،فمن املنتظر أن
يشهد الشمال بدوره ّ
تطورات قريبة
ت ـت ـيــح امل ــزي ــد م ــن ال ـت ـق ــاط األن ـف ــاس
لدمشق.
ويـ ـتـ ـح ـ ّـف ــظ م ـ ـصـ ــدر س ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوري رف ـي ــع
تـحــدثــت إل ـيــه «األخـ ـب ــار» عــن اإلدالء
بـ ـ ــأي ت ــوض ـي ــح يـ ـخ ـ ّـص «أسـ ـت ــان ــا»،
ّ ّ
ويكتفي بالقول إن «كــل األمــور على
ّ
خير مــا ي ــرام ،وسيتذكر السوريون
ً
طويال هــذه السنة ( )2018بصفتها
ّ
سـنــة ال ـخ ــوات ـي ــم» .وم ــن ش ــأن األيـ ــام
ّ
ـرات
الـقـلـيـلــة امل ـق ـب ـلــة أن ت ـق ــدم م ــؤش ـ ٍ
على املسار الــذي ستسلكه مجريات
ّ
جـ ـن ــوب الـ ـ ـب ـ ــاد ،فـ ــي ظـ ـ ــل م ــواص ـل ــة

ال ـج ـيــش اس ـت ـع ــدادات ــه الـلــوجـسـتـ ّـيــة
تـحـ ّـسـبــا الحـتـمــال فـتــح جـبـهــة درعــا
خ ــال األس ـبــوعــن
م ــن ج ــدي ــد .وف ــي ّ
األخيرين حظي ملف درعا بحضور
ك ـب ـيــر ع ـل ــى ط ـ ـ ــاوالت م ـع ـظــم ال ـق ــوى
امل ـن ـخ ــرط ــة فـ ــي املـ ـس ــأل ــة الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة.
ٌ
ومفاوضات شائكة
وتــدور نقاشات
وراء األب ــواب املغلقة ،ســواء فــي ذلك
ما يــدور بني أطــراف «حلف دمشق»
ّ
وم ـ ــا ي ـ ـ ــدور بـ ــن م ــوس ـك ــو وك ـ ـ ــل مــن
واش ـن ـطــن وع ـ ّـم ــان وب ــاري ــس وحـتــى
تل أبيب .وتشير معطيات متقاطعة
ّ
إل ــى أن دمـشــق تسعى إل ــى الـخــروج
ّ
بمكتسبات مـيــدانــيــة مــن أي تــوافــق
ت ـن ـجــح مــوس ـكــو ف ــي ال ــوص ــول إلـيــه
م ــع الــاع ـبــن امل ــؤث ــري ــن ف ــي جـبـهــات
الـجـنــوب .ويعني ذلــك عــدم االكتفاء
ب ــات ـف ــاق مــوض ـعــي ُي ــدخ ــل ال ـج ـنــوب
ف ــي حــالــة «س ـتــات ـي ـكــو» ف ـح ـســب ،بل
يـ ـتـ ـضـ ـم ــن رسـ ـ ـ ــم خـ ـ ـط ـ ــوط س ـي ـط ــرة
جـ ــديـ ــدة ،وضـ ـم ــان ــات بـ ــإعـ ــادة فـتــح
ّ
ـدوديــة مــع األردن تحت
املـعــابــر ال ـحـ
ّ
سلطة الحكومة السورية .وتسيطر
ّ
املجموعات املسلحة على قرابة 2500
كلم مربع من مساحة محافظة درعا،
فيما يسيطر الجيش على قرابة 1200
ّ
كـلــم مــربــع تــأخــذ شـكــل ل ـســان يمتد
م ــن غ ـبــاغــب (ريـ ــف درعـ ــا الـشـمــالــي)
إل ــى مــديـنــة درع ــا (مــركــز املـحــافـظــة).
وإضافة إلى درعا ،تنحصر سيطرة
ّ
املـجـمــوعــات املـســلـحــة فــي أج ــزاء من
محافظة القنيطرة ( 380كلم مربع)،
وف ـ ـ ــي ق ـ ــاع ـ ــدة الـ ـتـ ـن ــف تـ ـح ــت غ ـط ــاء
أمـيــركــي ،إضــافــة إلــى مثلث «م ــورك،
كفر زيتا ،اللطامنة» في ريف حماة
ال ـش ـمــالــي .ك ـمــا تـنـتـشــر مـجـمــوعــات
ّ
مسلحة في مناطق «درع الفرات» في
ريــف حلب الشمالي بمساحة 2250
كلم مربع ،ومناطق «غصن الزيتون»
(عفرين ومحيطها) بمساحة 2280
كـلــم مــربــع .وتـخـضــع أجـ ــزاء واسـعــة
( 5400كـ ـل ــم م ـ ــرب ـ ــع) م ـ ــن م ـحــاف ـظــة
إدلــب لسيطرة مجموعات معظمها
ّ
«جهادية» ،وتتصل بها حوالى 100
كلم مربع من ريف الالذقية الشمالي.
ف ـي ـم ــا ي ـس ـي ـطــر ال ـج ـي ــش وح ـل ـف ــاؤه
عـلــى قــرابــة  650كـلــم مــربــع مــن ريــف
إدلــب الجنوبي الشرقي عــاوة على
بلدتي كفريا والفوعة املحاصرتني.
وت ـت ـن ــازع «ج ـب ـهــة ت ـحــريــر س ــوري ــا»
و«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» ال ـس ـي ـطــرة على
ق ــراب ــة  2500كـلــم مــربــع م ــن مساحة
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تصميم
سنان عيسى

مـ ـح ــافـ ـظ ــة حـ ـل ــب (الـ ـ ــريـ ـ ــف ال ـغ ــرب ــي
والـشـمــالــي الـغــربــي) .ومــا زال ــت هذه
ّ
الـخــاصــرة تشكل مـصــدر خطر على
ّ
ســكــان حـلــب ،وت ــواص ــل املـجـمــوعــات
استهداف املدينة بقذائف وصواريخ
ّ
مستمرة .وتفيد معلومات «األخبار»
ّ
بـ ـ ّـأن «ح ــرك ــة ن ــور ال ــدي ــن زن ـك ــي» قد
ّ
تلقت أخيرًا تحذيرًا تركيًا بضرورة
«ض ـبــط ه ــذا امل ـح ــور ف ــي شـكــل ت ــام»

بصفتها املجموعة األكبر نفوذًا في
ّ
وتضمن التحذير
ريف حلب الغربي.
تلويحًا بـ«رفع الغطاء عن مناطقها،
وإخ ــراجـ ـه ــا م ــن قــائ ـمــة الـتـفــاهـمــات
املتفق عليها مع موسكو».

«داعش» بال «واليات»
خـ ــروج ع ـنــاصــر «داعـ ـ ــش» ف ــي شكل
نهائي من دمشق ومحيطها أفضى

ّ
املتطرف «والية
إلى خسارة التنظيم
دمـشــق» .ونتيجة ذلــك باتت تسمية
«ال ــوالي ــات» أش ـبــه ب ــ«حــالــة رمـ ّ
ـزيــة»
تحضر في بيانات التنظيم ووسائل
إع ــام ــه فـحـســب .ويـقـتـصــر الــوجــود
امليداني لـ«داعش» في الوقت الراهن
ع ـ ـلـ ــى ث ـ ــاث ـ ــة جـ ـ ـي ـ ــوب أص ـ ـغـ ــرهـ ــا ال
تتعدى مساحته  250كلم مربع في
محافظة درعــا ،وأكبرها جيب كبير

فــي البادية (نحو  7500كلم مربع)،
ه ــو م ــا تـبـقــى م ــن «والي ـ ــة ال ـب ــادي ــة».
إضافة إلى جيب ثالث شرق الفرات
بمساحة تقارب  5000كلم مربع ،هو
بقايا «والي ــة الـخـيــر» .فيما تسيطر
ّ
الديموقراطية» على
«قــوات سوريا
ما يقارب  40.000كلم مربع ،محافظة
بذلك على كونها ثاني ّ
قوة مسيطرة
في الجغرافيا السورية.

رمضان  2018في دمشق« :ال هاون ...ال تقنين ...ال مصاري!»
ّ
دمشق ــ ماهر المونس
الـخــامـســة بـتــوقـيــت دم ـشــق ،الـخــامــس
مــن رمـضــان ،والــواحــد والـعـشــرون من
ساعتان ونصف
أيــار عــام  ،2018بقي ّ
ساعة ألذان املغرب ،لكنه موعد مجيء
ّ
الحافلة التي ستقل حسام إلى منزله
في منطقة املزة.
ُ
ينتظر حسام األحدب ( 29عامًا) حافلة
امل ـب ـي ــت ف ــي س ــاح ــة ب ـ ــاب ت ــوم ــا ش ــرق
ُ
دمشقّ ،
ألول مرة من دون قلق .يلتقط
ب ـع ــض الـ ـص ــور ل ـبــائــع الـ ـع ــرق ســوس
الذي يقف بجوار «سرافيس باب توما
ّ
 جرمانا» وتحلق حوله العشرات منأولئك الذين يـ ّ
ـودون إرواء ظمئهم من
ّ
حر ّ نهار طويل.
ي ـنــقــل الـ ـش ــاب ن ـظ ــره يـمـيـنــا ويـ ـس ــارًا،
ويـ ــرفـ ــع رأس ـ ـ ــه ح ـي ـن ــا ن ـح ــو ال ـس ـم ــاء،
وأح ـيــانــا يخفضه نـحــو األرض وهــو
ّ
ي ــرص ــد ال ـح ـفــر ال ـت ــي خــلـفـتـهــا قــذائــف
ض ــي األيـ ـ ـ ـ ــام .وي ـق ــول
الـ ـ ـه ـ ــاون فـ ــي م ــا ّ
لـ«األخبار»« :ما كنا نألف هذا املشهد

في هذه الساحة ،التي ّ
تحولت إلى رمز
لـلـخــوف واملـ ــوت ،ال ـنــاس هـنــا اعـتــادت
املشي على عجل ،والهرولة في األماكن
املكشوفة ،وال ّ
سيما في تلك األيام التي
تـمـطـ ُـر فيها الـسـمــاء بـقــذائــف ال ـهــاون،
ل ـكــن هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،الـ ـه ــاون رحـ ــل قـبــل
مجيء رمضان».
ص ــام ــت س ـم ــاء ال ـعــاص ـمــة م ـنــذ مطلع
ّ
الشهر الكريم عــن الـقــذائــف بعد تمكن
الـ ـق ــوات ال ـس ــوري ــة م ــن ال ـس ـي ـطــرة على
غــوط ـتــي دم ـش ــق ال ـشــرق ـيــة وال ـغــرب ـيــة،
واإلج ـه ــاز عـلــى آخ ــر امل ــواق ــع الـخــارجــة
عن السيطرة في الجنوب ،إثر عمليات
طــاحـنــة ب ــدأت فــي  19ش ـبــاط /فـبــرايــر،
وانتهت باتفاق يقضي بإجالء املقاتلني
املـعــارضــن وذوي ـهــم غير الــراغـبــن في
املصالحة مع الحكومة السورية.
يمشي حسام يوميًا ملــدة عشر دقائق
ت ـقــري ـبــا ،م ــن م ـك ــان عـمـلــه ف ــي صـيــانــة
األجـهــزة املحمولة في حـ ّـي األمــن إلى
س ــاح ــة ب ــاب ت ــوم ــا ع ـلــى س ــور دمـشــق
ال ـق ــدي ـم ــةُ ،
ويـ ـع ــاي ــن عـ ـش ــرات ال ـص ــور

ُ
ال تكتمل طقوس
رمضان من دون
شهر
ّ
زيارات متكررة لسوق
الجزماتية
ّ
املعلقة على الجدران ،وأوراق األموات
التي تنعى شبابًا قضوا فــي املـعــارك،
وآخرين قضوا بقذائف الهاون ،ويقول
ً
م ـس ـتــرســا «أع ـ ــرف اب ــراه ـي ــم ،صــديــق
قديم قضى قبل عامني بقذيفة ،وهــذا
ّ
محمد ،ذهب إلى جوبر ولم يعد ،وذاك
جار قديم كان يبيع الغاز على دراجة
هــوائ ـيــة ،لـكــن شـظــايــا قــذيـفــة أصــابـتــه
وقتلته ،أعتقد أن هذه القصص باتت

ّ
ّ
مــن املــاضــي ،وأتـمــنــى أال تعلق صــورة
جديدة أو ورقة نعوة إضافية».

أعطوني ...الكهرباء

ّ
ترتب ميري سعيد جداول املسلسالت
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ّ
ـود م ـت ــاب ـع ـت ـه ــا ف ـ ــي امل ــوس ــم
ال ــرمـ ـض ــان ــي ،وتـ ـض ــع الئـ ـح ــة طــوي ـلــة
ُ
تشغل معظم ســاعــات الـنـهــار والليل،
وال ت ـخ ـشــى م ـ ّـن أن ت ـفــوت ـهــا ح ـل ـقــات
مسلسلها امل ـفــضــل «ال ـه ـي ـبــة» بجزئه
الـ ـث ــان ــي ،ب ـع ــدم ــا ف ــات ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر مـنــه
ف ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي «ب ـس ـب ــب الـتـقـنــن
الـكـهــربــائــي» .تـقــول الشابة ( 26عامًا)
«ال أعطي فرحتي ألحد في هذا املوسم،
كهرباء  24على  ،24أشغل ّ
املكيف على
درج ـ ــة ح ـ ــرارة بـ ـ ـ ــاردة ،وأت ـس ـ ّـم ــر أم ــام
التلفاز بانتظار مجيء موعد اإلفطار،
وأقفز من مسلسل إلى آخر ،وهكذا ّ
يمر
الوقت خفيفًا على معدتي».
تعمل ميري في الترجمة من منزلها،
وت ــرك ــت ال ـ ـ ــدوام امل ـك ـت ـبــي م ـ ّنــذ أش ـهــر،
بعدما بــاتــت الـكـهــربــاء مـتــوفــرة طــوال

ّ
الطريق
النهار «فال داعي لتحمل عناء ّ
واالزدحام ،طاملا أن كل شيء متوفر في
املنزل ،فيء ومي وكهربا».
ع ــان ــت ال ـع ــاص ـم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،بـشـكــل
أق ــل م ــن بــاقــي امل ـحــاف ـظــات ،م ــن تقنني
كهربائي وصــل في العام املاضي إلى
انقطاع  18ساعة في اليوم ،األمر الذي
ّ
عطل الكثير من األشغالّ ،
وحرك سوق
املــولــدات وبــدائــل الـطــاقــة الكهربائية،
وزاد مــن أعـبــاء الـحـ ّـر والـصـيــام .تختم
الـشــابــة ،الـتــي اعـتـنــت بمظهر وجهها
ووض ـعــت للتو ص ــورة عـلــى حسابها
عـلــى «أن ـس ـت ـغــرام»« :أعـطــونــي كهرباء
وإن ـت ــرن ــت ،وارم ــون ــي ف ــي ال ـب ـحــر» في
ك ـن ــاي ــة ع ـل ــى اال ّكـ ـتـ ـف ــاء ال ـ ــذات ـ ــي الـ ــذي
ت ــرج ــوه م ــن ت ــوف ــر ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي
وخدمات اإلنترنت.
ُ
ال تـكـتـمــل ط ـق ــوس ش ـهــر رم ـض ــان في
ّ
دمشق من دون زيارات متكررة لسوق
الـ ـج ــزم ــاتـ ـي ــة فـ ــي حـ ــي امل ـ ـ ـ ّيـ ـ ــدان ،فـهــو
املطبخ الذي تجد فيه ما لذ وطاب من
املأكوالت واملشروبات والحلويات.

ثــاثــة شـ ّـبــان وث ــاث فـتـيــات ،اخـتــرقــوا
الـ ـجـ ـم ــوع وس ـ ــط ازدحـ ـ ـ ـ ــام الـ ـسـ ـّي ــارات
واملـ ـ ـ ـ ـ ــارة .هـ ـن ــا ع ـل ـي ــك أن تـ ـص ــغ ــر مــن
ّ
خطوتك وتبطئ كي تتمكن من التسلل
ّ
إلى أحد املحال املبعثرة على الجانبني.
تــرفــع هــاتـفــك املـحـمــول لتلتقط بعض
الصور ،وكذلك يفعل معظم الحضور،
قـبــل أن يـتـقـ ّـدم «أب ــو الـطـيــب» ويحمل
بـ ـي ــده ق ـط ـع ــة «م ـ ـبـ ــرومـ ــة بــال ـف ـس ـتــق»
ّ
ُ
ويطلب صورة له.
ويقدمها للمصور
ُ
يقول أبو الطيب ( 47عامًا) ،وهو الرجل
ّ
ال ــذي ّال يـمــل مــن دع ــوة امل ــارة للدخول
والتبضع« ،الجميع هنا يأتي ليشاهد
وي ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـور ،ونـ ـح ــن ن ـ ـقـ ـ ّـدم لـ ـه ــم واجـ ــب
الضيافة ،لكن القليل منهم من يشتري،
ّ
ّ
أو بصراحة ،قلة من يتمكن من الشراء».
ّ
يزاحم أبو الطيب السيارات ،ويمد يده
من الشبابيك ّ
ليقدم الحلوى الطازجة
ّ
لألطفال ،على أمل أن يتقدم األب أو األم
لـشــراء ّ
كميات إضافية ،األمــر الــذي لم
يحصل وال مــرة واح ــدة أثـنــاء وقوفنا
ّ
ملدة زادت على األربعني دقيقة .يشرح

الــرجــل أن «سـعــر كيلو ال ـبــرازق أربعة
آالف ليرة ،وكيلو املعمول يبدأ بعشرة
آالف ،وال أح ــد س ـي ـفـ ّـرط ب ـهــذا املـبـلــغ،
ل ــذل ــك اض ـط ــررن ــا ال ــى ت ـنــزيــل أص ـنــاف
إضافية أقل جودة ،وأقل ّ سعرًا».
ُ
ت ـق ــف ام ـ ــرأة سـتـيـنـيــة لــث ـمــت وجـهـهــا،
وأمسكت بيدها حفيدتها الصغيرة،
واش ـ ـ ـتـ ـ ــرت ل ـ ـهـ ــا قـ ـطـ ـع ــة واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مــن
«الـ ـقـ ـط ــاي ــف» وأع ـط ـت ـه ــا إيـ ــاهـ ــا عـلــى
دفعات ،قبل أنّ تتابع مسيرها باتجاه
محل آخــر ،توقفت أمامه للحظات ،ثم
تابعت املسير.
ُ
استوقفنا االمرأة التي تدعى أم طارق،
واس ـت ـف ـس ــرن ــا م ـن ـهــا س ـب ــب ت ـحــرك ـهــا،
ف ــأج ــاب ــت «ج ـ ــاء رم ـ ـضـ ــان بـمـنـتـصــف
الـ ـشـ ـه ــر ،وال ـ ــرات ـ ــب ي ـ ـ ــذوب مـ ــع ن ـهــايــة
األسـ ـب ــوع األول ،س ــأش ـت ــري ال ـح ـلــوى
ل ـح ـف ـيــدتــي ف ـ ــور ن ـ ــزول رات ـ ــب زوجـ ــي
املتقاعد مطلع الشهر املقبل ،أمــا اآلن
فبصراحة ال يوجد في اليد حيلة وال
مصاري».

صامت سماء
العاصمة منذ
مطلع الشهر
الكريم عن
القذائف (األخبار)
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العالم
ّ
حذر بومبيو من
أن الشركات األوروبية
العمل
التي
تواصل ّ
«ستتحمل
في إيران
المسؤولية» (أ ف ب)

الحدث أعلن مايك بومبيو ،أمــس ،االستراتيجية الجديدة ضد إيــران،
داعيًا األخيرة إلى االمتثال لسلسلة شروط ليس أكبرها وقف برنامجها
النووي ،ومهددًا إياها بعقوبات قاسية لن يكون الـ«بنتاغون»
ً
مستثنى من الجهات العاملة عليها .تهديدات سرعان مابادرت طهران
في التقليل من أهميتها ،مجددة تمسكها بالتفاوض مع األوروبيين
لحماية االتفاق النووي .لكن تلك المفاوضات ًتبدو محاطة بالمخاطر،
في ظل التلويح األميركي بعصا العقوبات ،فضال عن التطلع األوروبي
إلى «بعض التنازالت» اإليرانية

ّ
إيران «ال تبالي» بالتهديد وأوروبا متوجسة

«استراتيجية» واشنطن الجديدة:
مطالب تعجيزية النتزاع تنازالت
لم تخرج «االستراتيجية الجديدة»
ال ـ ـتـ ــي ع ــرضـ ـه ــا وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،أمـ ــس،
التعامل مع إيران ،عن دائرة ما
بشأن ّ
ُ
مطالب أشبه ما تكون
كان متوقعًا:

بـ«التعجيزية» ،وتهديدات بعقوبات
سـ ـتـ ـك ــون «األق ـ ـ ـ ـ ــوى ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ».
ثـنــائـيــة ي ـبــدو واض ـح ــا أن ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف مـ ـ ــن ورائـ ـ ـه ـ ــا
تصعيد الضغوط على الجمهورية

تهليل خليجي وإسرائيلي
تماثلت ردود الفعل الخليجية واإلسرائيلية على خطاب وزير الخارجية
َ
األميركي ،مايك بومبيو ،لناحيتي االغتباط بـ«االستراتيجية الجديدة»
بوجه إيران ،والتحريض على مزيد من اإلجراءات العقابية ضد الجمهورية
اإلسالمية .ووصف وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
الخارجية ،أنور قرقاش ،تلك االستراتيجية
بـ«الصارمة» ،معتبرًا إياها «نتيجة طبيعية
للسلوك اإليراني عبر السنوات» ،مشددًا على أن
«توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران
عبثية تغولها وتمددها» .وفي االتجاه نفسه،
ّ
عد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
االستراتيجية التي أعلنها بومبيو «السياسة
الوحيدة والصحيحة التي يمكنها ضمان السالم
في املنطقة» ،داعيًا جميع دول العالم إلى «العمل
بموجب السياسة األميركية ألن إيران عدوانية».
وأشار نتنياهو ،في بيان ،إلى أن طهران «في أوج
توسعها وعدوانها في جميع أنحاء الشرق األوسط» ،مضيفًا أن «إيران
تسعى إلى امتالك األسلحة النووية بطرق مختلفة قد كشفنا عنها النقاب»،
في إشارة إلى الوثائق التي عرضها أواخر الشهر املاضي بشأن البرنامج
النووي اإليراني.
(األخبار)

اإلس ــام ـي ــة إل ــى أق ـص ــى ح ـ ّـد مـمـكــن،
بـهــدف حملها عـلــى تـقــديــم تـنــازالت
في ثالثة ملفات رئيسة :برنامجها
ال ـنــووي ،وصواريخها الباليستية،
ودوره ـ ــا فــي ال ـشــرق األوس ـ ــط .وهــي
ُ
أي
ملفات ال تظهر طـهــران إلــى اآلن ً
مراهنة
استعداد للتفاوض بشأنها،
ِ
ّ
ف ــي مــوق ـف ـهــا امل ـت ـص ــل ــب هـ ـ ــذا ،ال ــذي
ّ
جددته أمس ،على إمكانية أن تؤدي
مشاوراتها مع الشركاء األوروبيني
إل ـ ـ ـ ــى ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة
وت ـث ـم ـي ــره ــا ،ل ـك ــن ه ـ ـ ــؤالء ال ـش ــرك ــاء
ل ــم ي ـقـ ّـدمــوا حـتــى ال ـســاعــة م ــا يمكن
ً
اعتباره «حصانًا رابحًا» ،فضال عن
ّ
أنهم لم يتخلوا عن لهجة استرضاء
واش ـن ـطــن ،حـتــى إن أح ــد املـســؤولــن
ال ـك ـبــار ف ــي االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي رأى
أن «عـلـيـنــا االب ـت ـعــاد عــن اس ــم اتـفــاق
فيينا».
ـف ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،ف ـ ــي خ ـط ــاب ــه
ـ
ت
ـ
ل ـ ــم يـ ـكـ ِ
الـ ـ ــذي ألـ ـق ــاه ف ــي م ـع ـهــد «ه ـيــرت ـيــج»
فــي واشـنـطــن ،بــاملـطــالــب الـتــي كانت
ّ
تضمنتها الـبــرقـيــة املـ َ
ـرس ـلــة من
قــد
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة إلـ ــى األوروبـ ـي ــن
ف ــي ش ـهــر ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر امل ــاض ــي،
واملـ ـتـ ـمـ ـح ــورة ح ـ ــول م ـس ــائ ــل ثـ ــاث:
ضـ ـم ــان ت ـف ـت ـيــش م ـح ـكــم لـلـمـنـشــآت
ال ـن ــووي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة« ،إصـ ـ ــاح» بند
املدة الزمنية التي ترتفع بانقضائها
القيود املفروضة على برنامج إيران
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،وك ـ ـبـ ــح ب ــرن ــام ــج طـ ـه ــران
لـلـصــواريــخ الباليستية ،بــل أضــاف
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا مـ ـطـ ـل ــب «الـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــف عـ ـ ــن أي
تخصيب لليورانيوم ،وغلق املفاعل
الــذي يعمل باملاء الثقيل» ،ما ينفي

تلقائيًا أهمية املطلب الثاني الوارد
فـ ــي االتـ ـف ــاقـ ـي ــة امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة ،ويـ ـ ــؤدي
عـمـلـيــا إل ــى نـتـيـجــة واح ـ ــدة مـفــادهــا
ب ـت ـع ـب ـيــر الـ ــوزيـ ــر األمـ ـي ــرك ــي نـفـســه:
ّ
«تـ ـخ ــل ــوا ع ــن ب ــرن ــام ـج ـك ــم» .م ـط ـلـ ٌـب
أرف ـ ــق بــوم ـب ـيــو إع ــان ــه ب ــإش ـه ــار كل
َ
املعهودتني في
من الجزرة والعصا
السياسات األميركية في وجه إيران:
إذا اس ـت ـج ــاب ــت ط ـ ـهـ ــران ل ـل ـض ـغــوط
فستكون مكافأتها «رفــع العقوبات،
إعادة جميع العالقات الدبلوماسية
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ،ودع ـ ـ ـ ـ ــم االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد
اإليــرانــي» ،وإذا أصـ ّـرت على موقفها
ال ــراف ــض ألي ت ـعــديــل ف ــي االتـفــاقـيــة
املبرمة عــام  2015فسيكون جزاؤها
«ضغوطًا مالية غير مسبوقة على
النظام اإليراني» مع «أقوى العقوبات
فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ» ع ـل ــى ح ـ ـ ّـد تــوص ـيــف
املدير السابق لوكالة االستخبارات
األميركية املــركــزيــة ،الــذي تـ ّ
ـوعــد بأن
ذل ــك «م ـج ــرد ب ــداي ــة ف ـق ــط» .وب ـهــدف

تزخيم أجواء التصعيد بوجه إيران،
والتشديد على أن ما يــدور الحديث
عنه هو «خطة متكاملة» ممتدة من
البيت األبيض إلى وزارة الخارجية
إل ــى ال ــ«ب ـن ـتــاغــون» ووزارة الـخــزانــة
وغ ـي ــره ــا ول ـي ـســت م ـج ــرد ت ـهــديــدات
أح ــادي ــة غـيــر متفق عـلـيـهــا ،صاحب
ُ
توعد وزارة الدفاع
تهديدات بومبيو
ِ
ب ــ«ات ـخــاذ كــل ال ـخ ـطــوات الـضــروريــة
ملــواجـهــة الـسـلــوك اإلي ــران ــي الخبيث
في املنطقة» ،والتلويح بــ«إجــراءات
ج ـ ــدي ـ ــدة أو م ـض ــاع ـف ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
الحالية».
املفارقة أن مهندس «االستراتيجية»
ال ـ ـجـ ــديـ ـ ُـدة ضـ ــد إي ـ ـ ـ ــران يـ ــريـ ــد ،ف ــوق
ك ــل م ــا ذك ـ ـ ــر ،ت ــدف ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة ثـمــن
االنتكاسات األميركية املتتالية في
املنطقة ،وتحميلها مسؤولية ضمان
أمــن حلفاء الــواليــات املـتـحــدة الذين
ت ـص ــاع ــدت خ ـ ــال األشـ ـه ــر املــاض ـيــة
شـكــاواهــم مــن «ات ـســاع رقـعــة النفوذ

تقرير

واشنطن تطالب القاهرة بالضغط على حفتر
القاهرة ــ األخبار
اسـتـبـقــت ال ـقــاهــرة اجـتـمــاعــات وزراء
خــارج ـيــة دول الـ ـج ــوار ال ـل ـي ـبــي ،الـتــي
انطلقت في الجزائر ،أمــس ،بمشاركة
وزراء خـ ــارج ـ ـيـ ــة م ـ ـصـ ــر وتـ ــونـ ــس
والجزائر ،بإجراء اتصاالت مكثفة مع
واشنطن حــول مستقبل الــوضــع في
ليبيا.
وقــالــت مـصــادر دبلوماسية مصرية
ّإن «اتـ ـ ـص ـ ــاالت ج ـ ــرت خ ـ ــال األي ـ ــام
امل ــاض ـي ــة م ــع ال ـج ــان ــب األمـ ـي ــرك ــي تــم
خــال ـهــا ال ـت ـطــرق إل ــى األزم ـ ــة الـلـيـبـيــة
للخروج بتسوية سياسية لألوضاع
هـنــاك خ ــال الـفـتــرة املـقـبـلــة ،حـيــث تم

ال ـتــوافــق م ــع ال ـجــانــب األم ـيــركــي على
نقاط محورية عــدة» .ووفــق املصادر،
فــ ّ
ـإن «واش ـن ـط ــن طـلـبــت م ــن ال ـقــاهــرة
إق ـنــاع املـشـيــر خليفة حفتر وبــرملــان
ط ـ ـبـ ــرق بـ ـقـ ـب ــول تـ ـس ــوي ــة س ـي ــاس ـي ــة،
مــع اإلب ـق ــاء عـلــى الــدعــم امل ـصــري لهم
ف ــي حـ ــال مــواف ـق ـت ـهــم ع ـلــى الـتـســويــة
والـ ـت ــوق ــف ع ـن ــه ف ــي ح ـ ــال تـمـسـكـهــم
بوجهة نظرهم املنفردة ،على أن يكون
اتفاق التسوية ً
بناء على تعديل اتفاق
ال ـص ـخ ـيــرات امل ــوق ــع ع ــام  ،2015بما
يضمن التأكيد على ضم جميع القادة
الـعـسـكــريــن للجيش الــوطـنــي الليبي
والـتـعـهــد بــالـقـضــاء عـلــى امليليشيات
بـشـكــل ك ــام ــل ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى وقــف

الـســوق ال ـســوداء للنفط الليبي» .كما
طـلـبــت واشـنـطــن مــن ال ـقــاهــرة «تـفـ ّـهــم
تــركـيـبــة املـجـتـمــع الـلـيـبــي الـتــي تسمح
ً
لإلسالميني بأن يكونوا فصيال مهمًا
فــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة بلبيبا خــال
ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة ،وخ ــاص ــة ّأن تحقيق
االستقرار للمجتمع الليبي لن يتم من
دون وجودهم في أي عملية سياسية
حقيقية».
وخ ــال االت ـص ــاالت «أبـ ــدت واشـنـطــن
رغبتها فــي أن يـكــون الجيش الليبي
ً
مسؤوال أمام الحكومة مع إبقاء فائز
الـ ـس ــراج رئ ـي ـســا لـلـحـكــومــة إل ــى حني
إجــراء انتخابات يختار فيها الشعب
ال ـل ـي ـبــي م ـم ـث ـل ـيــه م ــع إق ـ ـ ــرار دس ـت ــور

ج ــدي ــد» ،م ـش ــددة ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة أن
يـتــم االت ـف ــاق ب ــن الـلـيـبـيــن ب ـن ـ ًـاء على
االتصاالت التي يجرونها مع األطراف
العربية بعدما فشلت جميع الجهود
التي بذلها مبعوثو األمم املتحدة خالل
الفترة السابقة».
وع ـ ــززت واش ـن ـطــن ثـقـتـهــا ف ــي ال ــدور
املصري خالل الفترة املقبلة ،وخاصة
ّأن «إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية
والجيش الليبي ستؤدي فيه القاهرة
الــدور األكبر ،سواء عسكريًا بتدريب
قــادة الجيش الليبي ،أو مدنيًا بإعادة
ب ـنــاء ال ــدول ــة الـلـيـبـيــة وإعـ ـ ــادة الـعـمــالــة
املصرية والشركات التي كانت تعمل
هنا في السابق».

اإلي ـ ــران ـ ــي» .هـ ــذا م ــا ي ـفـ ّـســر امل ـطــالــب
السياسية ال ــواردة ضمن قائمة من
اث ـنــي عـشــر شــرطــا ع ـ ّـدده ــا بومبيو
أم ـ ـ ــس ،يـ ـب ــرز مـ ــن ب ـي ـن ـهــا مـ ــا ي ــأت ــي:
«وضع ّ
حد لدعم ميليشيات جماعة
الحوثي في اليمن» حيث لم تستطع
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ـح ـق ـي ــق أهـ ــداف ـ ـهـ ــا مــن
العدوان الذي دخل عامه الرابع على
الــرغــم مــن كــل الــدعــم األمـيــركــي الــذي

تطالب طهران
األوروبيين بتوفير
«مناخ مالئم» لعمل
الشركات في إيران
وصـ ــل إلـ ــى حـ ـ ّـد إشـ ـ ــراك ق ـ ــوات بــريــة
فــي العمليات الــدائــرة على الـحــدود
ال ـج ـنــوب ـي ــة ل ـل ـم ـم ـل ـكــة« ،نـ ـ ــزع س ــاح
املـيـلـيـشـيــات الـشـيـعـيــة ف ــي ال ـع ــراق»
واملـ ـقـ ـص ــود ب ـه ــا ّف ـص ــا ّئ ــل «ال ـح ـش ــد
الشعبي» التي حقق ممثلوها نتائج
مـتـقـ ّـدمــة فــي االنـتـخــابــات البرملانية
األخيرة ،بما من شأنه إثارة املزيد من
القلق األميركي حول تموضع العراق
ً
االستراتيجي مستقبال« ،االنسحاب
م ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا وس ـ ـحـ ــب م ـي ـل ـي ـش ـيــات
الـحــرس ال ـثــوري هـنــاك» بعدما أدى
الـ ــدعـ ــم اإلي ـ ــران ـ ــي دورًا رئ ـي ـس ــا فــي
مواجهة الجماعات اإلرهابية ،ومنع
س ـق ــوط ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ،ال ـتــوقــف
عـ ــن «دعـ ـ ـ ــم الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلره ــابـ ـي ــة
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط» وامل ـع ـن ـ ّـي بها
حــركــات املقاومة فــي وجــه إسرائيل،
وف ــي مـقــدمـهــا «ح ــزب ال ـلــه والـجـهــاد
اإلس ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي» الـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــذان سـ ـ ّـمـ ــاه ـ ـمـ ــا
بومبيو باالسم ،واألهــم «وضــع ّ
حد
ل ـت ـصــرفــات ط ـه ــران ت ـج ــاه إســرائ ـيــل
والدول الحليفة لواشنطن في الشرق
األوس ــط» فــي إش ــارة إلــى السعودية
الـتــي لــم تفلح خططها ملــواجـهــة ما

تعتقده «ن ـفــوذًا إيــرانـيــا» فــي ٍّ
أي من
البلدان املشار إليها ُم ّ
قدمًا.
باختصار ،املطلوب من إيران رضوخ
كـ ــامـ ــل فـ ــي كـ ــل سـ ــاحـ ــة ت ـع ـل ــو فـيـهــا
راي ــة ت ـمــرد عـلــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
واالمتناع عن أي مواقف أو خطوات
مـ ــن ش ــأن ـه ــا ع ــرق ـل ــة مـ ـس ــار «ص ـف ـقــة
الـ ـق ــرن» ال ـت ــي ت ـع ـتــزم إدارة دون ــال ــد
تــرامــب طــرح بـنــودهــا الشهر املقبل.
وع ــاوة عـلــى جميع تـلــك الـتـنــازالت
ال ـت ــي ُي ـف ـت ــرض ب ـط ـه ــران تـقــديـمـهــا،
ّ
يتعي عليها أيـضــا تجريد نفسها
م ــن أي ع ـن ــاص ــر قـ ــوة ع ـب ــر ال ـتــوقــف
عن إنتاج الصواريخ التي يمكن أن
تحمل رؤوســا نــوويــة .ومــا لم ينسه
بــومـبـيــو ،بطبيعة ال ـح ــال ،التلويح
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـع ـق ــوب ــات ب ــاس ـت ـم ــرار
الـعـمــل عـلــى تـقــويــض الـنـظــام القائم
ف ــي ال ـجـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة بـقــولــه:
«ف ـ ــي ن ـه ــاي ــة االمـ ـ ـ ــر ،س ـي ـت ـع ـ ّـن عـلــى
ال ـش ـعــب االيـ ــرانـ ــي اخ ـت ـي ــار ق ــادت ــه».
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات لـ ـ ــم تـ ـج ــد ف ـي ـهــا
إي ـ ــران إال «ارت ـ ـ ــدادًا إل ــى الـسـيــاســات
ال ـف ــاش ـل ــة وال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ال ـخ ــاط ـئ ــة»،
ولذلك «ستجني (الواليات املتحدة)
النتائج السيئة نفسها» وفق ما رأى
وزير الخارجية محمد جواد ظريف،
ّ
فيما قلل الرئيس حسن روحاني من
ّ
أهمية تصريحات بومبيو ،متوجهًا
إليه بالقول« :من أنت لتقرر ما يجب
أن تفعله إيـ ــران وال ـع ــال ــم؟» ،مـشــددًا
ع ـلــى ض ـ ــرورة أن «ن ــواص ــل طريقنا
ّ
جـنـبــا إل ــى ج ـن ــب» .ول ـع ــل األبـ ــرز في
ّ
رد الفعل اإليــرانــي هو تأكيد ظريف
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار إيـ ـ ـ ـ ــران ف ـ ــي «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل مــع
ش ــرك ــائ ـه ــا م ــن أجـ ــل ح ـل ــول م ــا بـعــد
خروج أميركا من االتفاق النووي».
هـنــا ،تـتــزاحــم األسـئـلــة بـشــأن خطط
إي ــران البديلة إذا َعـ ِـجــز األوروب ـيــون
عـ ــن ت ـح ـص ــن االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،خ ـصــوصــا
أن وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ّ
وجــه

إليهم تهديدات مبطنة بعدما دعاهم
إل ــى دع ــم اسـتــراتـيـجـيـتــه ال ـجــديــدة،
ب ـت ـح ــذي ــره مـ ــن أن الـ ـش ــرك ــات ال ـتــي
ّ
ستستمر في القيام بأعمال تجارية
ّ
ف ــي إي ـ ــران «سـتـتـحــمــل امل ـســؤول ـيــة»،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ــرف ــع م ـس ـت ــوى ال ـت ـح ــدي
أمـ ـ ــام ف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا وأمل ــان ـي ــا
لـتــوفـيــر مــا تـسـ ّـمـيــه ط ـهــران «مـنــاخــا
مالئمًا للشركات للعمل في إيــران»،
وال س ـ ُي ـم ــا أن «قـ ــانـ ــون ال ـت ـع ـط ـيــل»
ال ـ ــذي ف ـ ِّـع ــل ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ق ــد ال
يفلح فــي طـمــأنــة الـشــركــات الـكـبــرى.
إلـ ــى اآلن ،ت ـب ــدي ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
املـعـنـيــة تـمـ ّـسـكـهــا بــاالت ـفــاق الـحــالــي
وف ــق مــا ك ـ ّـرر أم ــس وزي ــر الخارجية
البريطاني بوريس جونسون ،الذي
لفت إلى أن الصفقة األصلية «تحمي
ال ـع ــال ــم م ــن قـنـبـلــة ن ــووي ــة إي ــران ـي ــة،
وفي املقابل تعطي اإليرانيني بعض
الفوائد االقتصادية» ،مشيرًا إلى أن
«احتمال التوصل إلــى اتـفــاق جديد
أوس ـ ـ ــع ب ـك ـث ـي ــر مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران س ـي ـكــون
ص ـع ـب ــا لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» .ل ـك ــن ج ــون ـس ــون،
وف ــي الــوقــت ال ــذي أك ــد فـيــه أن بــاده
«س ـت ـع ـم ــل ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة ال ـش ــرك ــات
الـبــريـطــانـيــة املـتـعــامـلــة م ــع إي ـ ــران»،
أعرب عن اعتقاده بـ«أننا في النهاية
سنعود إلى نوع من اإلضافات التي
ك ـن ــا ن ـت ــوخ ــاه ــا ع ـل ــى االت ـ ـف ـ ــاق» ،مــا
يعني أن املـفـ ّـاوضــات بــن الجانبني
ال ـت ــي سـتـتـكــثــف األسـ ـب ــوع ال ـج ــاري
أوروبـ ـي ــة
ل ــن ت ـخ ـلــو م ــن م ـ ـحـ ــاوالت ّ
للضغط على إيران ،وهو ما ملح إليه
قبل يومني مسؤول كبير في االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـق ــول ــه إن ـ ـ ــه «س ـت ـج ــري
مناقشة إبــرام اتفاق جديد يتضمن
بـعــض اإلض ــاف ــات لطمأنة الــواليــات
املتحدة».
(األخبار)
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فنزويال

ّمادورو رئيسًا:
«التشافيزية» في اختبار نهائي
ُ
ّ
ّ
وسياسيًا وحتى
اقتصاديًا
دونالد ترامب تبدو بوارد التصعيد
جد تهديدات واشنطن المعلنة ضد
لم ت
ِ
َ
عسكريًا لضمان كسر هيمنة اليسار على السلطة في فنزويال
إجراء االنتخابات الرئاسية في فنزويال نفعًا في
منذ عام .1998
ّ
شخصيًا وزر األزمة التي تقاطعت
إقناع الطبقة العاملة والفالحين بالتخلي عن ال يمكن تحميل مادورو
ّ
«التشافيزية» .برغم األزمة االقتصادية الخانقة ،فيها سلسلة تراجعات في قيمة أسعار النفط (مصدر دخل
ّ
األميركية
البالد األساسي) مع جوالت متعددة من العقوبات
رفض هؤالء اليمين «المتأمرك» ،ففوضوا
ّ
ّ
ّ
الفنزويلية املمسكة
البورجوازية
واألوروبية وتآمر املصالح
نيكوالس مادورو حتى عام  ،2024لكنه
ّ
ّ
ّ
اإلمبريالية
األساسية مع
االقتصادية
بمفاصل القطاعات
ّ
ّ
السلطة بعد وفاة ّ
ّ
لكنه منذ تولى ّ
ـ«التشافيزية»
نهائي ل
الزعيم التاريخي
األميركية.
تفويض بمثابة اختبار ّ ّ
ّ
ّ
هوغو تشافيز ،لم يقدم كفاءة تذكر في مواجهة مفاعيل األزمة،
تجاه إدارة األزمة ،وال سيما أن الحرب األميركية
ّ
سواء على صعيد إنهاء اشتراكية النفط املعتمدة على توزيع
المستمرة مرشحة لمزيد من التصعيد ،ولن
ّ
عوائد تصدير البترول على الفئات األفقر ،وبناء مشروع
الرمادية
تجدي معها محاوالت التعايش
اقتصادي متكامل بديل أو حتى على صعيد مواجهة حرب
ّ
ّ
البوليفارية من خالل تنفيذ
البورجوازية املتنفذة ضد الثورة
جذرية في ّ
ّ
ملكية وسائل اإلنتاج والتوزيع ،واكتفى
إصالحات
لندن ــ سعيد محمد
ّ
بضمان استمرارية املشاريع القائمة لتحسني خدمات اإلسكان
سهرت حشود من الفنزويليني الفقراء ليلتها حول ميرافلوريس والتعليم والصحة من خالل طبع املزيد من النقد ،وهو ما دفع
ّ
املاركسية الرئيسة في البالد مثل «الحزب الشيوعي»
(قصر الرئاسة) في قلب العاصمة كراكاس على وقع األلعاب األحزاب
ّ
ّ
النارية وأنغام البوب الالتيني الصاخبة بانتظار النتيجة املتوقعة و«أرض اآلباء للجميع» إلى عقد مؤتمرات استثنائية كانت
ّ
ّ
مسبقًا لالنتخابات
الرئاسية
الرئاسية في فنزويال :فوز حاسم للمرشح تميل بشدة إلى تقديم مرشحني حزبيني لالنتخابات
ّ
«التشافيزي» والرئيس الحالي نيكوالس مادورو ،على متحديه للتخلص من مادورو الذي سبب بالنسبة إليهم ،بتردده
من مرشحي اليمني والتيارات ّ
ّ
ّ
ّ
الفنزويلية من
الثورية
التوفيقية ،إفراغ التجربة
الدينية ،وتفويض صريح له بإدارة وبسياساته
ّ
األزمة
االقتصادية الخانقة التي ترزح تحتها بالده من خالل مضمونها ّ التغييري ووضعها والبالد في مهب رياح املوت
ّ
ّ
فترة رئاسية جديدة مدتها  6أعوام.
اآلتي من الشمال.
ّ
ّ
بالفعل ،أعلنت
املفوضية العامة في وقت متأخر من الليل حصول لكن يسار فنزويال أثبت إلى اآلن أنه أكثر تيقظًا من الوقوع في
ّ
مادورو على ما يقارب  68في املئة من مجموع األصوات ( 5.8أخطاء األحزاب اليسارية في أميركا الالتينية :سواء في تشيلي
ّ
اليسارية املنتخبة بالقوة الغاشمة من
ماليني صوت) ،في مقابل ( 1.8مليون) ألقرب منافسيه ،هنري عندما ُسحقت السلطة
فالكون ...لتتصاعد ّ
حمى االحتفال حول القصر وعبر معظم خالل انقالب دموي للجيش خططت له املخابرات املركزيةّ
ّ ً
ّ
ّ
األحياء
الشعبية في العاصمة واألقاليم وتستمر حتى الصباح .األميركية ،أو في األرجنتني عندما اعتبر املاركسيون أن كال
من الواضح ّ
ّ
ّ
إدارة
بسوء
سعداء
غير
كانوا
املحتفلني
الفقراء
أن
لعملة
متماثالن
وجهان
ة
اليمني
واملعارضة
ة
اليساري
السلطة
من
ّ
ّ
االقتصادية وغياب
األزمة
واحدة ،فكانوا السبب بتسلم
اليمني حكم البالد على طبق من
الحسم عن سياسة حكومة
ّ
ذهب ،أو حتى في البرازيل حيث
الحالية في ملفات عدة
مادورو
ّ
لم يبذل اليسار جهودًا فعليةّ
ليس أقلها التردد في مواجهة
ّ
نيكوالس مادورو وحدهّ ،يحمل
األوليغارشية الفاسدة
إلقصاء
استحقاقات تكريس املشروع
فانتهوا بالرئيس اليساري
االشتراكي في البالد ،لكنهم
اليوم صليب «التشافيزية»
مسجونًا والدولة مجددًا في
كانوا بموسيقاهم ورقصهم
أيدي حلفاء األميركيني .لذا
وصخبهم يرسلون إلى
واشنطن رسالة ٍّ
فقد قبلوا وعود مادورو في
تحد واضحة:
ّ
برنامجه االنتخابي بأخذ
الجمهورية
لن تجعلوا من
ّ
زمام املبادرة تجاه إعادة بناء
أخرى
موز
مزرعة
البروليفارية
ّ
ّ
االقتصاد الفنزويلي على أسس
في أميركا الالتينية .ولعل
جديدة وتفكيك أسس املنظومة
رسالة وزير ّالدفاع الفنزويلي
ّ
الرأسمالية ملصلحة مشروع
إلى الشعب لتهنئته بنجاح
ّ
ّ
اشتراكي صريح ،ودخلوا مع
االنتخابية كانت أول
العملية
حزب مادورو ومجموعات
حول «القصر»
كانت االحتفاالت
إشارة حاسمة إلى املجتمع
كبيرة ّ
ّ
ّالدولي ّ
ّ
الشعبية (أ ف ب)
وفي معظم األحياء
ويسارية أخرى في
شعبية
بأن الفنزويليني رغم
ّ
تحالف عريض يصعده من
أزماتهم ،لن يكونوا بنما أخرى.
جديد إلى السلطة تجنبًا للخيار
فالكون ،وهو املرشح اليميني،
األسوأ ،وهو إعادة زبائن «وول
سارع إلى االعتراف بهزيمته
ّ
النهائية ،ملقيًا ستريت» إلى الواجهة وقبول سياسات «الدولرة» والتقشف على
في صناديق االقتراع حتى قبل إعالن النتائج
باللوم على حزب املعارضة (البورجوازي) الستجابته لضغوط حساب الفئات األقل حظًا والخضوع كما كولومبيا أو البيرو
ّ
ّ
األميركية.
اإلمبراطورية
الواليات املتحدة باملقاطعة ،لكنه في الوقت نفسه أعلن أن إلمالءات
ّ
ّ
ّ
قانونية» ،إذًا هي ست سنوات ستكون صعبة على الفنزويليني الذين ال
االنتخابية تجعلها «غير
العملية
التجاوزات في إدارة
ّ
ّيمتلكون سوى التمني على مادورو أن يكون على مستوى
وكأنها لم تكن .وطالب أحد املرشحني اآلخرين بإعادتها بالكلية
ّ
التاريخية .لكن الالعبني األساسيني سيكونون جميعًا
ملا شابها من تزوير ومن أخطاء ،لكن املراقبني ّالدوليني الـ ،200اللحظة
ّ
بمن فيهم رئيس سابق لإلكوادور ورئيس وزراء سابق إلسبانيا في سباق حاسم في هذه األثناء :املاركسيون لبناء بدائل
ّ
ّ
انتحارية الستعادة الثورة إذا فشل مادورو في مهمته،
األفريقية ،أشادوا بنزاهة االنتخابات غير
وممثل ملنظمة الوحدة
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
مثاال يحتذى في الشفافية واحترام الديموقراطية واألميركي ّون في تصعيد حربهم الطويلة واملستمرة بأشكال
وعدوها
ّ
ّ
في بلد أصبح قادرًا بنحو متزايد على إدارة فعالة للعملية مختلفة علها تدفع الجيش الفنزويلي املوالي لـ«التشافيزية» نحو
ً
ّ
عادة ما القيام بانقالب عسكري يقصي اليسار ،كما اليمني الفنزويلي
االنتخابية حتى باملقارنة بالواليات املتحدة ذاتها التي
ّ
تشوب انتخاباتها شبهات متعددة ،والتي كانت سارعت لرفض الذي يرى أنه رغم فشله في هذه الجولة فإنه بتعاونه اللصيق
ّ
ّ
ّ
مع األميركي قد يجنب البالد حالة الفوضى الخطرة التي يرى
حتى قبل إجرائها.
الحالية
الرئاسيات
نتائج دورة
ّ
ّ
مادورو الذي بدا مبتهجًا عندما أطل على املحتفلني ،معبرًا عن أن «التشافيزيني» يمضون بالبالد إليها.
ّ
شديد ّ
«التشافيزية» وآالم
حبه للفنزويليني الذين منحوه الثقة ،كان متيقنًا في نيكوالس مادورو ،وحده ،يحمل اليوم صليب
قرارة نفسه من أن هذا التفويض الذي حصل عليه سيكون الفنزويليني ويمضي على درب الجلجلة ،بينما توارى الحلفاء
ّ
ّ
السياسية لتدارك والصامتون ،وكثرت سكاكني األعداء .معجزة فقط يمكن أن
«التشافيزية»
بمثابة الفرصة األخيرة أمام
ّ
ّ
التضخم الهائل التي عصفت بفنزويال وسببت تنقذه ،ولديه ست سنوات النتظارها ما لم يقرر «سيناتورات
مفاعيل أزمة
ّ
ّ
ّ
التشافيزية روما» إرسال جنود أميركا الالتينية املستأجرين إلى كراكاس
إفقار قطاعات واسعة من الطبقات الشعبية (خزان
السياسي) ،وفقدان البوليفار ،وهي عملة البالد 99% ،من فوق بحر من ّالدماء إلنهاء الحالة املعادية للهيمنة التي طالت
ً
ّ
ّ
قيمتها ،وال ّ
الخلفية.
األميركية في عهد الرئيس قليال في حديقتهم
سيما ّأن السلطات
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مقالة

انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة وفيقة أحمد سلطاني
زوجة الحاج محمد محمد الحاج
ولدها علي زوجته غادة النويري
بـنــاتـهــا م ـنــى ال ـح ــاج وه ـب ــه زوج ــة
ج ـه ــاد ش ـه ــاب وأمـ ـ ــل زوجـ ـ ــة نـبـيــل
البيطار
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا ال ـ ـحـ ــاج عـ ـب ــد ال ـح ـف ـيــظ
واملرحوم توفيق سلطاني
شقيقتها املرحومة زينب سلطاني
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي الـ ـث ــاث ــاء
واألربعاء  22و 23أيار  2018للرجال
وال ـن ـســاء مــن الـســاعــة الـثــانـيــة بعد
ال ـظ ـهــر ح ـتــى ال ـس ــادس ــة والـنـصــف
ـاء فــي ف ـنــدق روت ــان ــا جفينور،
م ـسـ ً
الوردية.
اآلس ـ ـف ـ ــون آل سـ ـلـ ـط ــان ــي ،ال ـ ـحـ ــاج،
ش ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــاب ،ب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــار ،الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوي ـ ـ ــري
وأنسباؤهم.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ُ
صفحات (فرنسية) لن تطوى

االستعمار صنو العبودية
في  21أيار /ماي ،2001
اعتمدت فرنسا قانونًا ّ
«يعتبر االتجار بالبشر والرق
جريمة ّ
ّ
اإلنسانية»
ضد
ُ(يسمى قانون توبيرا) .في
الحين ،أثار هذا ّ
التوجه لكسر
الصمت القائم منذ 1848
احتجاجًا وسط تيارات الرأي
ّ
اليمينية المعارضة لـ«فعل
ّ
التندم»
ّ
لينا كنوش
بعد ذلك التاريخ بسبعة عشر عامًا ،ال
تزال قوانني «الذاكرة» بعبارة منتقديها
الـ ــذيـ ــن ي ـس ـت ـخــدمــون ـهــا لـ ــإشـ ــارة إل ــى
ن ـص ــوص ت ـشــري ـعـ ّـيــة ج ــرى اع ـت ـمــادهــا
بـ ــن  1990و 2005وي ـس ـت ـن ـكــرون ـهــا
ّ
تذكارية»،
باعتبارها تأسيسًا لـ«عقيدة
تثير النقاش في فرنسا حول الرهانات
األي ــدي ــول ــوج ـ ّـي ــة وآث ـ ــاره ـ ــا ال ـس ـيــاسـ ّـيــة
ُ
وت ّ
قسم «املؤرخني» الذين ال يزال بعض
ّ
ّ
أيديولوجية
بخلفيات
املتسلحني منهم
غـ ـي ــر م ـع ـل ـن ــة يـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون ب ـ ـضـ ــراوة
«ديكتاتورية الذاكرة التي ُت ّ
ّ
هدد التاريخ»
(مقابلة بيار نورا مع جريدة لوفيغارو
بتاريخ  16شباط /فيفري .)2018
وفـ ـق ــا ل ـ ـهـ ــؤالء امل ـ ــؤرخ ـ ــن امل ـن ــاه ـض ــن
ّ
ّ
بالعبودية واالتجار
القانوني
لالعتراف
ب ــال ـع ـب ـي ــد ب ــوص ـف ـه ـم ــا «ج ــريـ ـم ــة ض ــدّ
ّ
اإلنسانية» ،يبحث «قانون توبيرا» عن
إرضـ ـ ــاء الـ ــذاكـ ــرات ال ـج ــري ـح ــة ،ل ـكــن مع
ّ
الفردية ،فهو يقف
االبقاء على الذاكرات
ّ
ّ
ضد املشروع التاريخي .في ضوء هذا
النقدُ ،ي ّ
ّ
سياسي
وجه االتهام إلى سلوك
في الجزائر ،كان ي ـل ــن خ ـ ــال االعـ ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى ال ــرواي ــة
ماكرون قد
ّ
ّ
الهوياتية
الوطنية ،أمام صعود املطالبات
تبنى ّالنغمة
ّ
ويلعب لعبة الطائفية.
المفضلة
ً
للطبقة
ب ــا شـ ـ ّـك ،ك ــان «ق ــان ــون ت ــوب ـي ــرا» فـعــا
ّ
السياسية
ّ
ّ
ّ
ّ
سياسيًا يحمل رمزية قوية على طريق
الفرنسيةّ ،
ّ
ّ
التاريخية،
الحتمي بالجرائم
مطالبًا بـ«طي االعـتــراف
الصفحة»
(أرشيف)
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ّ
إذ كما ُيــذكــر فــي هــذه املقابلة الباحث
ّ
ّ
أوليفي لوكور غراند ميزون،
السياسي
املتخصص في مسائل مرتبطة بالتاريخ
االس ـت ـع ـم ـ ّ
ـاري« ،كـ ــان ال ـق ــانــون األس ــود
املعتمد في  ،1685الــذي تمت صياغته
زمن كولبرت ،وزير لويس الرابع عشر،
ّ
للعبودية ،ويعتبر
ّأول تشريع أوروب ـ ّـي
ّ
ّ
تصنيفها جريمة ضــد اإلنـســانــيــة من
قبل القانون اآلنف الذكر تقدمًا ملحوظًا،
ح ـتــى وإن ّ اخ ـت ـفــت اإلصـ ــاحـ ــات الـتــي
ّ
البرملانية
كانت متوقعة أثناء النقاشات
ّ
ّ
األغلبية االشتراكية في
بسبب معارضة
ذلك الوقت».
ّ
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،ال ي ـمــثــل م ـس ــار اع ـت ــراف
امل ـشـ ّـرع الـفــرنـسـ ّـي بـجــرائــم املــاضــي من
خ ــال إن ـش ــاء تــداب ـيــر ت ــذك ـ ّ
ـاري ــة ســوى
تــرمـيــم لـلـنـظــام ال ــرم ـ ّ
ـزي ،ل ـكـ ّـن األمـ ــر ال
يقتصر عـلــى ذل ــك ،فـقــد سـمــح اعـتـمــاد
قانون  23شباط /فيفري  2005املسمى
«ق ـ ــان ـ ــون م ــاك ــاشـ ـي ــرا» ب ــال ـف ـص ــل بــن
ّ
العبودية وامل ـشــروع االسـتـعـمـ ّ
ـاري الــذي
ّ ُ ّ
ينظر إليه في جوانبه اإليجابية .ويذكر
م ــؤل ــف «إم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة ع ـل ـمــاء ال ـصـ ّـحــة:
ال ـع ـي ــش ف ــي امل ـس ـت ـع ـم ــرات» (ب ــاري ــس،
ف ــاي ــار ،)2014 ،بـ ـ ّ
ـأن ال ـق ــان ــون األخ ـيــر
«أسـ ـ ــس ل ـت ــأوي ــل رسـ ـم ـ ّـي لــاس ـت ـع ـمــار
ً
ّ
ّ
ضمنيًا
الفرنسي بوصفه عمال ُيفهم
ّ
ّ
بــأنــه إيـجــابــي ،لــم يتم إلـغــاؤه حتى اآلن،
وفرنسا هي ّ
ّ
االستعمارية السابقة
القوة
ّ
الــوحـيــدة الـتــي تـنـخــرط فــي هــذا الـتــوجــه
ّ
ّ
والتبريري».
التحريفي
ُي ـ ـعـ ـ ُّـد إل ـ ـغـ ــاء قـ ــانـ ــون ي ـح ـت ـفــي ب ــال ــدور
ّ
اإليجابي املــزعــوم لالستعمار من دون
ّ
سياسيًا
املـ ّـس بــ«قــانــون توبيرا» ق ــرارًا
يدين االستعمار بــاإلجـمــاع .وقــد جرى
تـلـخـيــص ه ــذا امل ـش ـكــل ف ــي عــري ـضــة 2
كانون األول /ديسمبر  2005التي ّتحمل
ّ
«الحرية للتاريخ» ،والتي وقعتها
عنوان
ّ
فــي ال ـبــدء  19شخصية تـطــالــب بإلغاء
م ــا يـسـمــى ق ــوان ــن «ال ــذاك ــرة» وخـ ّ
ـاصــة
قانوني  21أيار /ماي  2001و 23شباط/
فيفري  .2005تبرير هذا الطلب مذكور
بوضوح في كتاب «عندما تمتزج الدولة
بالتاريخ» (باريس ،ستوك ،)2006 ،الذي
ّ
الحرية للتاريخ»
ألفه رئيس «مؤسسة

رينيه ريمون مع فرانسوا أزوفي .ويؤكد
الكاتبان ّأن «هــذيــن النصني متناظران
ومتضامنان .ال يهتم ّ
األول إال بالجوانب
ّ
الـسـلـبـ ّـيــة ،ويــركــز الـثــانــي عـلــى الـجــوانــب
ّ
ّ
اإليجابية .لهذا السبب ،أظن أنه يجب أن
يكون لهما املصير نفسه :إلغاء أحدهما
ّ
سياسيًا بحتًا ،مع
فقط سيكون خيارًا
االستعمار أو ّ
ضده».
إدان ـ ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـبـ ـ ّ
ُ
ـوديـ ــة مـ ــن دون مـ ـس ــاءل ــة
ّ
تاريخي
االستعمار ،تكشف عن تأويل
«ض ـ ـ ّ
ـروري» لـبـنــاء روايـ ــة وط ـنـ ّـيــة تمنح
ـاري دورًا إيـجــابــيــاّ
امل ـش ــروع االس ـت ـع ـمـ ّ
يـلـغــي ال ـع ـنــف امل ـن ـه ـجـ ّـي وأثـ ــر الـصــدمــة
فـ ــي امل ـج ـت ـم ـع ــات امل ـس ـت ـع ـم ــرة .وي ـن ــزع
ه ــذا الـسـلــوك امل ـت ـضــارب فــي مــا يتعلق
ب ــال ـع ـب ـ ّ
ـوديــة واالس ـت ـع ـم ــار إلـ ــى تغييب
االرتـ ـب ــاط الــوث ـيــق بـيـنـهـمــا .ف ــي حــديــث
خ ـ ـ ـ ــاص ،يـ ــذهـ ــب ت ـح ـل ـي ــل فـ ــران ـ ـسـ ــواز
ف ـي ــرج ـي ــس ،امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ال ـع ـلــوم
ّ
السياسية والــرئـيـســة السابقة لـ«لجنة

فيرجيسّ :الفصل بين
ّ
العبودية ثم االستعمار،
ُيخفي عناصر كثيرة
ذاكـ ــرة االس ـت ـع ـمــار وت ــاري ـخ ــه» ،إل ــى ّأن
ال ـف ـصــل ب ــن املــرح ـل ـتــن (ال ـع ـب ـ ّ
ـودي ــة ثـ ّـم
االستعمار) ُيخفي عناصر كثيرة.
«العقيدة التي أسست الفصل بني الحقب
ّ
الـتــاريـخـ ّـيــة الـكـبــرى :عـبـ ّ
إقطاعية،
ـوديــة،
ّ
رأسمالية ،تعتقد ّ
ّ
ّ
بتقدم حتمي وخطي
ّ
نحو األفـضــل ،أي (نـحــو) حــريــة الـفــرد،
ّ
وتـخـفــي حقيقة أن ــه يـمـكــن للكثير من
هذه األنظمة أن تتعايش .الفكرة القائلة
بـ ّ
ّ
ّ
اقتصادي متخلف
العبودية نظام
ـأن
تـ ّـمــت أي ـضــا مـســاءلـتـهــا (إريـ ــك ولـيــامــز
ف ــي ك ـتــابــه ال ـكــاس ـي ـكـ ّـي «الــرأس ـمــالـ ّـيــة
ً
وال ـع ـب ـ ّ
ـودي ــة» ( )2000أو م ـث ــا أع ـمــال
م ــارك ــوس ريــدك ـلــر أو سـفــن بـيـكــرت).

ّ
العبودية بالفعل تغيير مسارات
أدخلت
اإلن ـتــاج وتبسيط مهماته (ان ـظــر كيف
كانت تعمل املطاحن) ،اإلنتاج على نطاق
السكر)
واس ــع (الـتـبــغ ،الـقـطــن ،الـقـهــوة،
ّ
وأنـظـمــة تــوزيــع واس ـع ــة .فــي مــا يتعلق
بــالـعـبـ ّ
ـوديــة ،يتحدث سفني ّ بيكرت عن
ّ
ّ
«رأس ـم ــال ــي ــة حـ ــرب» ذل ــك ألنـ ـه ــا تعتمد
على حرب الغزو (أسر ماليني األفارقة
على ّ
مر الـقــرون) ،والحروب بني القوى،
ّ
وتـ ّ
ـوســع الـعـبــوديــة ،وامل ـص ــادرة العنيفة
ل ــأرض وال ـع ـمــل .ويـمـكــن ال ـقــول أيضًا
ّإن ال ـع ـبـ ّ
ـوديــة تـسـتـنــد إل ــى االسـتـعـمــار:
اس ـت ـع ـم ــار األراضـ ـ ـ ــي والـ ـشـ ـع ــوب ال ـتــي
عاشت في األميركتني والكاريبي (في
ّ
الهندي ،كانت أكبر مستعمرتني
املحيط
ّ
ت ـقــومــان ع ـلــى ال ـع ـب ــودي ــة ،أي جــزيــرتــي
موريس وال ريونيون غير آهلتني)».
وف ـقــا ل ـل ـمــؤرخــة ،م ــن األف ـض ــل الـحــديــث
عــن االسـتـعـمــار االس ـت ـع ـبـ ّ
ـادي وم ــا بعد
االس ـت ـع ـبـ ّ
ـادي ،وتحليل نـقــاط الـتــواصــل
ّ
وإعــادة صياغة العبودية وكذلك طريقة
ّ
االستعماريني،
انتشار هذين الشكلني
بــالـنـسـبــة إلـ ــى فــرن ـســا أو ب ـق ـيــة ال ـقــوى
االسـتـعـمـ ّ
ـاريــة األوروب ـ ّـي ــة ،مــع األخ ــذ في
ّ
االع ـت ـب ــار ال ـع ــوام ــل امل ـح ـلــيــة ،والـتـنــافــس
بـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ،واملـ ـص ــال ــح االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
ّ ُ ّ ّ
والعسكرية .وتذكر أنه في حالة فرنسا،
تفصل  18عامًا بني استعمار الجزائر
ّ
العبودية وتحويلها
( )1830وبني إلغاء
ّ
فرنسية (« ،)1848فكرت
إلــى مقاطعة
ّ
الفرنسية فــي هــذا الـتـحـ ّـول :ما
السلطة
هــي أش ـكــال الـعـمــل ال ـجــديــدة الـتــي يجب
فرضها؟ ما هي أشكال اإلقصاء الجديدة
مــن املــواط ـنــة ،مــن ال ـقــانــون األسـ ــود إلــى
قانون األهالي؟ ما هي أشكال التقسيم
ال ـعــرقـ ّـي ال ـج ــدي ــدة؟ ّأي ق ــوان ــن جــديــدة،
ّ
ّ
ّ
اقتصادي؟ أي
ثقافي،
اجتماعي،
تنظيم
ّ
سياسات تجريد من امللكية؟
اإلم ـ ـبـ ــراطـ ـ ّ
ـوريـ ــة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي أن ـج ــزت
ّ
ّ
التحول بني الجمهورية الثانية والثالثة،
ّ
لم تضع قــرارات الجمهورية الثانية في
م ــوض ــع تـ ـس ــاؤل ،ح ـيــث صـ ــار الـعـبـيــد
ّ
املحررون مواطنني ،وحظي الرجال بحق
ال ـت ـصــويــت ،لـكـنـهــم ظ ـلــوا ُمـسـتـعـ َـمــريــن
(كــانــت الـنـســاء مــواط ـنــات ،لـكــن لــم يكن
ّ ّ
لهن الحق في التصويت).
رغ ــم االرتـ ـب ــاط الــوث ـيــق بـيـنـهـمــا ،يـتــرك
ّ
بالعبودية فضاء إلنكار تاريخ
االعتراف
ّ
املاضي االستعماري ،وهــو أمــر يترجم
ّإم ــا عـبــر ت ـكــرار الـخـطــاب امل ــدحـ ّـي الــذي
ً
ّ
رومنسيًا بوصفه حامال
يكسيه لبوسًا
ّ
لـلـحــداثــة وقـيــم ا ّل ـت ـقــدم ،أو عـبــر تسليط
ّ
االستعماري
الضوء على تعقد الحدث
وامل ـي ــل ن ـحــو االعـ ـت ــراف بـ ـ ّ
ـأن جـ ــزءًا من
ّ
ّ
بوحشية
السياسية كــان واعيًا
الطبقة
ّ
املـ ـش ــروع ،لـكـنــه يـنـتـهــي بــال ـقــول إنـ ــه ال
يمكن اختزاله في هذا البعد .تبدو عبارة
«يـجــب طـ ّـي صفحة االسـتـعـمــار» دائمًا
اس ـت ـفـ ّ
ـزازيــة ،وهــي وفــق أولـيـفـيــه لــوك ّــور
غــرانــد مـيــزون ،جــزء مــن عناصر اللغة
ّ
السياسيون
التي ُيحركها املـســؤولــون
ّ
اليمينيون والـيـسـ ّ
ـاريــون لتعتيم املــآالت
ّ
ّ
املادية والرمزية لهذا الخطاب.
ّ
«إذا كان اليمينيون يتبنون أغلب الوقت
ّ
ّ
الفرنسي،
تبريرية لالستعمار
نسخة
صار يدافع عنها عدد من املثقفني على
غرار أالن فنكلكروت وباسكال بروكنر
وبـ ـي ــار ن ـ ـ ــورا ،م ــن ب ــن آخـ ــريـ ــنُ ،يـظـهــر
ال ـي ـس ـ ّ
ـاري ــون جـبـنــا مــده ـشــا بــرفـضـهــم
ـال وواض ــح فــي هــذا
الـحــديــث بـصــوت ع ـ
امل ــوض ــوع رغ ــم أه ـمـ ّ ٍـي ـتــهّ ،
ألن ذل ــك يـهـ ّـم

ّ
الفرنسيني الذين ّ
تعرض أجدادهم
ماليني
وآباؤهم وأقاربهم لإليقاف والتعذيب و/
أو اإلعدام من دون محاكمة خالل الحقبة
ّ
املتخصص ّ
ّ
ّ
بأن
االستعمارية»ُ .ويــذكــر
ع ــدد الـقـتـلــى ف ــي امل ـج ــازر وال ـصــراعــات
االسـتـعـمـ ّ
ـاريــة الـتــي كــانــت فرنسا جــزءًا
منها ،بني  8أيــار /ماي  1945و 19آذار/
مــارس  ،1962يقارب املليون ،وهــو رقم
ّ
الفرنسيني
أكبر بكثير من رقم الضحايا
ّ
ّ
العاملية الثانية ،الذي يقدر
خالل الحرب
بحوالى  600ألف.
رغم الحقائق الصلبة« ،تستمر فرنسا
ف ــي ال ـص ـمــت وازدراء أول ـئ ــك ال ــذي ــن تـ ّـم
استغاللهم واضطهادهم وسفك دمهم
أث ـن ــاء تــاري ـخ ـهــا االس ـت ـع ـم ـ ّ
ـاري املـمـتــد،
ّ
الفرنسيني أو األجــانــب»،
وورثـتـهــم مــن
أول ـي ـف ـيــه ل ــوك ــور غ ــران ــد مـ ـي ــزون .وعـنــد
س ــؤال ــه ع ــن ت ــراج ــع إي ـمــانــويــل مــاكــرون
الــذي ،بعدما اعتبر االستعمار «جريمة
ض ـ ّـد اإلن ـســانـ ّـيــة» ،غـ ّـيــر رأي ــه مــن خــال
ّ
ّ
السياسية
تبني النغمة املفضلة للطبقة
ُ ّ
الـفــرنـسـ ّـيــة ،أي «ط ـ ّـي الـصـفـحــة» ،يــذكــر
غ ــران ــد م ـي ــزون م ــن ال ي ــزال ــون ي ـ ّـدع ــون
ّأن الــرئـيــس الـفــرنـسـ ّـي سـيـكــون تلميذًا
للفيلسوف بــول ريـكــور ،ب ـ ّ
ـأن «عليه أن
ّ
يستلهم مما كتبه (األخ ـي ــر) :إن ــه على
طــريــق الـنـقــد الـتــاريـخـ ّـي تــاقــي الــذاكــرة
معنى العدالة .ما هي الذاكرة السعيدة إن
لم تكن أيضًا ذاكــرة منصفة؟» .ويمكن
ّ
اإلجــابــة عــن ه ــذا ال ـســؤال بــالـقــول :إنـهــا
ذاكــرة مؤملة ألولئك الذين ّتم إقصاؤهم
وت ـنــازل فــاضــح ملصلحة أيــديــولــوجـ ّـيــي
ّ
ّ
ّ
الفرنسية
الجمهورية
الوطنية ـ ـ
الرواية
ّ
الكبرى ،الذين يفضلون أسطورة فاسدة
ّ
التاريخية».
على الحقيقة
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،ت ـك ـش ــف فـ ــران ـ ـسـ ــواز
فيرجيس ّأن وراء هذه الدعوات املتكررة
ل ّ
ـ«طي صفحة املاضي» ،هناك رغبة في
إلقاء اللوم على الضحايا« :فــي الكتاب
النساء؛
الــذي صــدر العام املاضي (بيع
ّ ُ
ّ
ّ
النسوية) الذي ألفته
الرأسمالية ،الردكلة،
حول آالف عمليات اإلجهاض والتعقيم
اإلجـبـ ّ
ـاريــن في جزيرة ال ريونيون في
ّ
ستينيات هــذا الـقــرن وبــدايــة
منتصف
س ـب ـع ـي ـنـ ّـيــاتــه ،أش ـي ــر إلـ ــى ال ـ ـ ــدور ال ــذي
ق ــام ــت ب ــه ف ـك ــرة االكـ ـتـ ـظ ــاظ ال ـس ـكــانـ ّـي
ف ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ف ــي س ـي ــاق إعـ ــادة
ّ
الرأسمالية على مستوى العالم،
صياغة
ّ
والـهـيـمـنــة األم ـيــركــيــة ،وال ـح ــرب ال ـبــاردة
ّ
وع ـم ـل ـي ــات االسـ ـتـ ـق ــال .ي ـت ـمــثــل األم ــر
بالنسبة ال ــى ال ـغــرب فــي تحميل نساء
ّ
مسؤولية البؤس وضعف
العالم الثالث
التنمية .لــم يكن ذلــك بسبب ق ــرون من
ّ
ّ
واإلمبريالية ،بل
والعبودية
االستعمار
ذلك!».
عن
مسؤوالت
النساء
ُ ّ
بالنسبة الــى فيرجيس ،ال تمثل عبارة
«طـ ـ ّـي صـفـحــة ال ـت ــاري ــخ االس ـت ـع ـم ـ ّ
ـاري»
م ـج ـ ّـرد حـ ّـجــة ف ــي خــدمــة اسـتــراتـيـجـ ّـيــة
ّ
الهيمنة الـسـيــاسـ ّـيــة ،إن ـمــا تحمل أيضًا
ّ
ّ
بالتفوق« ،إنها تعني :لقد غادرنا،
شعورًا
ّ
مل ـ ــاذا ال ت ـت ـق ـب ـلــون ذل ـ ــك؟ إن ـ ــه خ ـطــأ ًكــم!
يـنـقـصـكــم ش ــيء مـ ـ ــا!» ،م ـس ـتــدركــة ّأن
«األمر يرتبط أيضًا بنا نحن ،في الجنوب
الـعــاملـ ّـي ،الحتقار هــذه الـعـبــارات ،لرفض
نـمــوذج التنمية الـغــربـ ّـي وقـيــود الهياكل
ّ
العاملية التي وضعت للحفاظ على ّ
تفوقه:
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ـ ّـي ،الـبـنــك ال ـعــاملـ ّـي،
ّ
العاملية للتجارة ،مجموعة الدول
املنظمة
الـسـبــع ،إل ــخ» .هــذه هــي رؤي ــة فــرانـســواز
فيرجيس التي تؤكد على ضرورة إطالق
قوى ومعارف مجتمعات الجنوب.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بسم الله الرحمن الرحيم
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى إليكم
املرحوم (أبو عارف رفيق حسني بحمد
أبو الحسن)
والد النائب هادي أبو الحسن
زوجته :سميرة املصري
أبناؤه :عارف
فادي :زوجته رانيا املصري
النائب هادي :زوجته نهال املصري
ابنته :شفيقة زوجة فاروق املصري
امل ـن ـت ـقــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
السبت الواقع فيه  2018/5/19وقد
ُص ِّل َي على جثمانه في تمام الساعة
الثانية عـشــرة ظـهـرًا مــن نـهــار يوم
األح ــد الــواقــع فيه  2018/5/20في
بلدته بتخنيه  -املركز االجتماعي.
لكم من بعده طيب البقاء
تقبل التعازي في منزل الفقيد طوال
أيـ ــام األسـ ـب ــوع ،وف ــي دار الـطــائـفــة
الدرزية اليوم الثالثاء 2018/5/22
مــن الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة لغاية
مساء.
السادسة
ً
الراضون بمشيئة الله
آل أبو الحسن
آل املصري
عموم أهالي الخلوات
عموم أهالي القلعة

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الحاج مدحت محسن عسيران
زوجته غادة حاتم حيدر
ولداه بالل زوجته عتاب سفر
ملا زوجة علوان سليمان
أشقاؤه عائلة املرحوم طلعت
عائلة املرحوم عزت
عائلة املرحوم مجدت
األستاذ رفعت وعائلته
شقيقاته املــرحــومــة مليحة زوجــة
املرحوم حامد عسيران
امل ــرح ــوم ــة فــري ـحــة زوجـ ــة امل ــرح ــوم
علي يوسف
املرحومة مليا زوجة املرحوم محمد
الفاضل رعد
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت ال ـيــوم
الثالثاء في  22أيار  2018في مركز
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي الرملة البيضاء
ق ـ ــرب م ــرك ــز أم ـ ــن الـ ــدولـ ــة مــاصــق
لشركة خطيب وعلمي مــن الساعة
الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة
مساء.
السادسة
ً
للفقيد الرحمة واملغفرة ولكم األجر
والثواب.
اآلسفون :آل عسيران ،حيدر ،سفر،
سليمان ،يوسف ،الفاضل رعد.
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أفقيا
 -1مــن مسرحيات األخــويــن رحباني – عاصمة آسيوية –  -2أشـهــر مـلــوك الــدولــة
البابلية إشتهر بشرائعه اإلدارية واإلجتماعية –  -3عائلة موسيقي إيطالي راحل
– قطع الـبــاد –  -4صــوت الــرصــاص – مــاركــة مـشــروبــات وعصائر فــواكــه  -5 -في
الشجر – رفيق الشراب – حرف نصب
الطليعة – نكران الدين حتى الكفر –  -6فيء
ّ
–  -7مدينة بوذية مقدسة عاصمة التبت – ما ُيلف عليه الغزل والخيوط أو مكان
ترمى فيه النفايات –  -8مدينة في تركمانستان هي اليوم ماري إحتلها أبو ُمسلم
الخراساني في دعوته ّ
للعباسيني – مرتفع من األرض – أنت باألجنبية –  -9أدوات
املطبخ – حرف جر –  -10شهر ميالدي

عموديًا

 -1إســم ُعــرف به قديمًا املحيط األطلسي –  -2شهر ميالدي – شركة رعاية طبية
عاملية سويسرية  -3 -من الدول العظمى في العالم – حلية كالطوق تلبسه املرأة في
زندها أو معصمها –  -4إحدى الواليات املتحدة األميركية – لحم غير مطبوخ – -5
حرف نصب – خاصم ّ
أشد الخصومة – من الفاكهة –  -6مهنة من ُيعالج املرضى
في العيادات أو املستشفيات – ماركة مفاتيح وغــاالت عاملية –  -7ضمير منفصل
ّ
وتغلب على راكبه – من تالميذ
– خالف ّأقبح وأبشع – من األزهار –  -8ثار الخيل
املسيح حل مكان يهوذا األسخريوطي بعد إنتحاره –  -9مدينة في املكسيك منتجع
سياحي عاملي –  -10جنرال إنكليزي راحل مؤسس الكشفية العاملية

أفقيا

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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بـمــزيــد م ــن الـتـسـلـيــم بمشيئة الـلــه
وقضائه
وبمناسبة مرور أسبوع على وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
السيد أمني علي زين
( ابو علي )
وال ــدت ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة زيـنــب
مزنر
ّ
زوجته دالل محسن
أوالده علي واحمد
بناته إيفا زوجة علي محسن ودوال
زوجة خالد صالح
أشقاؤه محمود ،أحمد وخليل
ش ـق ـي ـقــاتــه ال ـح ــاج ــة ج ـم ـيـلــة أرم ـلــة
امل ــرح ــوم مـحـســن مـحـســن ،الـحــاجــة
سـ ـ ـك ـ ــوت زوجـ ـ ـ ـ ــة مـ ـحـ ـم ــد أخ ـ ـضـ ــر،
الحاجة عفيفة زوجة إبراهيم زين،
وامل ــرح ــوم ــة س ــام ـي ــة زوجـ ـ ــة أح ـمــد
حسونة.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي ٢٣/٥/٢٠١٨
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
مساء،
بعد الظهر لغاية السادسة
ً
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء قــرب أمن
الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
اآلس ـفــون آل زي ــن ومـحـســن وعـمــوم
أهالي جبل الريحان.

مشاهير 3876

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1حرب تموز – آر –  -2مونته كارلو – ّ -3
أمد – رامو –  -4راقب – الميا –  -5كنة – أين – -6
ّ
هشم – وفا – ّ -8
ّ
شم – الفار –  -9يضم – فرد – سو –  -10السعودية
ريختر – قن –  -7وا –

عموديًا
ّ
 -1حمار ّ– روسيا –  -2رومانيا – ضل –  -3بندق – شمس –  -4ت ت – بكتهم – -5
مهر – نرش – فو –  -6وكالة – مارد –  -7زاما – ّ
لدي –  -8رومانوف –  -9ال – ي ي
– فاس –  -10روالن غاروس

حل الشبكة 3875

شروط اللعبة

وال ــدة الفقيد سـهــام جميل ماضي
أرملة العميد الركن املتقاعد نايف
الكالس
ّ
ـاس
ـ
ك
ـ
ـ
ل
ا
ـان
ـ
س
ـ
ـ
غ
ـد
ـ
ي
ـ
ق
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـه
ش ـق ـي ـق ـ
ّ
وعائلته
شقيقته جــولــي زوج ــة ش ــارل عبد
الساتر وعائلتهما
الكالس
سليم
الركن
أعمامه :العميد
ّ
وعائلته
الكالس وعائلته
القاضي فريد
ّ
الكالس وعائلته
املحامي جوزف
ّ
ـاس وع ــائ ـل ـت ــه (م ــدي ــر
جـ ـ ــورج ال ـ ـكـ ـ ّ
مصرف لبنان فرع زحلة)
ـاس زوج ــة جــورج
عمته مــريــم ال ـكـ ّ
أسطفان
خـ ـ ـ ـ ــااله :ع ــائـ ـل ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم م ــاض ــي
ماضي
سالم ماضي وعائلته
خـ ــال ـ ـتـ ــاه :ب ــاسـ ـم ــة مـ ــاضـ ــي أرمـ ـل ــة
املرحوم ديب صوفان وعائلتها
جوليا ماضي أرملة املرحوم شكري
راشد وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
الكالس
وليد نايف ّ
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة ل ـ ــراح ـ ــة نـفـســه
الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم
الثالثاء  22أيار  2018في مطرانية
الــروم امللكيني الكاثوليك (الطبية،
طريق الشام) ،ثم ينقل جثمانه إلى
مسقط رأسه الفاكهة (بعلبك) حيث
تقام رتبة الـصــاة الساعة الرابعة
بعد الظهر في كنيسة مار جرجس،
ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل الـ ـجـ ـن ــاز فــي
ابتداء من الساعة
صالون املطرانية
ً
الـحــاديــة عـشــرة قـبــل الـظـهــر ،وبعد
الدفن ويوم األربعاء  23الجاري في
منزل العائلة في الفاكهة.
ويــومــي الـخـمـيــس والـجـمـعــة  24و
 25منه في صالون مطرانية الروم
امللكيني الكاثوليك ،الطبية ،طريق
ـداء مــن الـســاعــة الـحــاديــة
الـشــام اب ـتـ ً
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة
مساء.
ً
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راقصة وممثلة لبنانية ( )1974-1892سافرت الى أميركا عام  1919مع
أسرتها من لبنان وعادت لتعمل في الفن في مصر .إكتشفت عددًا كبيرًا
من الفنانني
 = 5+2+3+4+1ضد قريبة ■  = 6+7+8أطرش ■  = 11+10+9من األلوان

حل الشبكة الماضية :ادوارد سبيرس

ي ـت ـق ــدم رئـ ـي ــس وأعـ ـ ـض ـ ــاء مـجـلــس
شورى الدولة
ِّ
بأحر التعازي إلى أهل الفقيد
القاضي الدكتور محمد سهيل بوجي
وإل ــى جميع الــزمــاء بـهــذا املصاب
األليم ،ولكم من بعده طول البقاء
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إعالنات

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/8 :
تـعـلــن وزارة االتـ ـص ــاالت بــانـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2018/05/15
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر نيسان عام 2018
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املسددة ،ولقد حددت مهلة اقصاها
 2018/06/14لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2018/06/19
 2ـ ـ ـ تقطع خـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2018/07/02وت ـس ـتــوفــى ال ـغ ــرام ــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بعد م ــرور شهر واح ــد على تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2018/08/01ويعاد
وصله بعد تسديد املتأخرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى رس ـ ــم اعـ ـ ـ ــادة وص ـ ــل ال ـخــط
( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ اإللغاء
النهائي.
 4ـ ـ ـ تـلـغــى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة نهائية
بـعــد م ــرور شـهــريــن عـلــى ت ــاري ــخ اإلل ـغــاء
املــؤقــت اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ 2018/10/01
وتـسـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شهريًا
وتحرر االرقام امللغاة وتحصل املتأخرات
بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة

نتائج اللوتو اللبناني
33 31 29 24 20 19 6
جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني
ل ــإص ــدار الــرقــم  ،1615وجـ ــاءت النتيجة
على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 29 - 24 - 20 - 19 - 6 :ـ 31
الرقم اإلضافي33 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 243,468,068ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 112,938,260ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة56,469,130 :ل.ل.

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 50,210,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2,953,546 :ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 50,210,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 908 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 55,298 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 113,008,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,126 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 375,270,053 :ل.ل.

نتائج زيد

ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب زي ــد رق ــم 1615
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح93519 :

¶ الجائزة األولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية75,000,000 : عدد األوراق الرابحة2 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة37,500,000 :

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم3519 :
 -الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم519 :
 -الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم19 :

 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املـ ـ ـب ـ ــال ـ ــغ املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب املـ ـقـ ـب ــل:
 75,000,000ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 588
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة723 :
• يومية أربعة2534 :
• يومية خمسة24396 :

العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاح ـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املتخلفني عــن دف ــع ف ــات ــورة هــاتــف شهر
آذار عام  2018باتجاه واحد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/05/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذي ــن لــم ي ـس ــددوا فــواتـيــرهــم املـتــأخــرة
امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى اي ص ـنــدوق مــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لــوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مـصــرف عبر تــوطــن الـفــاتــورة
مقابل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـ ـلـ ـف ــات ــورة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة أو ب ـك ـل ـف ــة 1.500
ل.ل .ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة ع ـبــر االش ـت ــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـه ــذه ال ـخ ــدم ــة ي ـم ـكــن االت ـ ـصـ ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شــركــة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة الـحـصــول عـلــى قيمة الـفــواتـيــر:
عبر االتـصــال على املجيب الصوتي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوجـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565امل ــادة الثالثة مـنــه) وتعديله
بــاملــرســوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لـ ـجـ ـه ــة ت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ـهـ ـل ــة أربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة أشـ ـه ــر
لــإع ـتــراض بـعــد إن ـت ـهــاء املـهـلــة امل ـحــددة
للدفع وامل ــذك ــورة اع ــاه ،ووج ــوب تقديم
ط ـلــب االعـ ـت ــراض ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـهــاتـفـيــة
التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  14أيار 2018
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل احمد األيوبي
التكليف 1103
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض لـ ـش ــراء زي ـ ــت خ ــاص
لكابالت توتر عالي  66و 150ك.ف..
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2018/6/29عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2018/5/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1101
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض ع ـل ــى اسـ ـ ــاس تـقــديــم
اسـ ـع ــار ،لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع اشـ ـغ ــال انـ ــارة
على الطاقة الشمسية في بلدة مجدليا -
الرويسات  -قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2018/6/21
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25

واملصنفني في الــدرجــة الثانية ومــا دون
لـتـنـفـيــذ ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـج ــدول رق ــم  ،1/4الــراغ ـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش
النهر.
بيروت في  16أيار 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1093
إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان بــأنــه قــد تــم تعديل
مهلة تقديم ال ـعــروض الـعــائــد الستبدال
أنـ ـظـ ـم ــة الـ ـحـ ـم ــاي ــة والـ ـتـ ـحـ ـك ــم الـ ـع ــائ ــدة
ل ـخ ــاي ــا ال ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي  150ك.ف .فــي
مـحـطــات الـتـحــويــل الــرئـيـسـيــة ،مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 9425/تاريخ
 ،2017/6/14لتصبح هــذه املهلة املعدلة
يوم الجمعة  2018/6/8عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /180 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/5/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1111
إعالن
تلزيم تقديم مصائد وفرمونات ومبيدات
زراعـ ـي ــة لـ ــزوم وزارة ال ــزراع ــة  -مــديــريــة
الثروة الزراعية بطريقة املناقصة للعام
2018
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه الثامن من شهر حزيران  ،2018تجري
ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ
بيروت ،لحساب وزارة الزراعة  -مناقصة
تلزيم تقديم مصائد وفرمونات ومبيدات
زراعـ ـي ــة لـ ــزوم وزارة ال ــزراع ــة  -مــديــريــة
الثروة الزراعية للعام .2018
ـ ـ التأمني املؤقت :لكل صنف تأمني مؤقت
محدد في املادة الثالثة من دفتر الشروط
الخاص.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن م ـص ـل ـحــة دي ـ ــوان
املديرية العامة للزراعة.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1105
قرار رقم1/614 :
تاريخ  26نيسان 2018
إن وزير املالية،
بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم رق ـ ـ ـ ــم  3تـ ــاريـ ــخ
( 2016/12/18تشكيل الحكومة).
ب ـنــاء ع ـلــى ال ـق ــان ــون رق ــم  326ت ــاري ــخ 28
حزيران ( 2001املوازنة العامة واملوازنات
امللحقة لعام  )2001ال سيما املادة  73منه،
بـنــاء عـلــى ق ــرار وزي ــر املــالـيــة رق ــم 1/320
تــاريــخ  ،2010/03/05املـتـعـلــق بتحديد
م ـعــاي ـيــر وم ــواصـ ـف ــات تـصـنـيــف مـكــاتــب
ال ـتــدق ـيــق ال ــداخ ـل ــي وال ـت ــدق ـي ــق املـسـتـقــل
وخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء املـ ـح ــاسـ ـب ــة م ـ ــن اج ـ ـ ــل ت ــدق ـي ــق
حـســابــات املــؤسـســات الـعــامــة وحسابات
للمؤسسات واملرافق التابعة للدولة،

ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار رق ـ ـ ــم  1078ت ــاري ــخ
 2012/12/01امل ـت ـع ـلــق ب ـتــأل ـيــف لـجـنــة
ل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ت ـص ـن ـي ــف مـ ـك ــات ــب ال ـت ــدق ـي ــق
واملـحــاسـبــة مــن اج ــل تــدقـيــق الـحـســابــات
امل ــالـ ـي ــة الـ ـع ــائ ــدة ل ـل ـم ــؤس ـس ــات ال ـع ــام ــة
واملرافق التابعة للدولة،
ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب "ع ـل ــي ذيـ ــب ال ـجــرم ـقــي"
املـسـجــل ل ــدى وزارة املــال ـيــة تـحــت الــرقــم
 24047ت ـ ــاري ـ ــخ  2017/12/22ب ـش ــأن
تصنيفه للقيام بمهام التدقيق الداخلي
لحسابات املؤسسات واملرافق العامة،
بناء على تقرير لجنة دراســة وتصنيف
مـكــاتــب الـتــدقـيــق واملـحــاسـبــة املـ ــؤرخ في
،2018/01/04
يأتي:
يقرر ما
ّ
امل ــادة االول ــى :صــنــف الخبير "عـلــي ذيب
ال ـجــرم ـقــي" م ــن ضـمــن ال ـخ ـبــراء املــؤهـلــن
للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات
املؤسسات العامة وحسابات املؤسسات
واملرافق التابعة للدولة.
املـ ـ ـ ــادة ال ـث ــان ـي ــة :ي ـن ـشــر ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار فــي
ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وفـ ــي ثـ ــاث صـحــف
محلية ويبلغ حيث تــدعــو الـحــاجــة .كما
ينشر هذا القرار على املوقع االلكتروني
الخاص بوزارة املالية.
وزير املالية
علي حسن خليل
إعالن تبليغ اوراق مدنية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
فــي البقاع/زحلة برئاسة القاضي نــوال
صليبا املستدعى ضدهم مسيحية مطر
نعمة التنوري وفهيمة موسى التنوري
والـيــاس موسى التنوري وروكــز موسى
ال ـت ـن ــوري وان ـ ــا م ـن ــدس ف ــري ــرا ال ـت ـنــوري
ومـ ـ ــاري ـ ــا داغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوري ومـ ــاريـ ــو
ابــاراس ـيــدو الـتـنــوري واديـلـيـنــا بورالكي
مـطــر لــويــس طــانـيــوس الـتـنــوري ونايفة
طانيوس التنوري.
املجهولي محل االقــامــة حاليًا للحضور
شـخـصـيــا او بــواس ـطــة م ــن ي ـنــوب عنهم
قانونًا الى قلم املحكمة في زحلة ،لتبلغ
اوراق االس ـت ــدع ــاء امل ـق ــدم م ــن املـسـتــدعــي
طــونــي جــرجــس تـنــوري بوكالة املحامي
ط ــون ــي سـلـيــم ال ـق ــاص ــوف امل ـس ـجــل بــرقــم
اسـ ـ ـ ـ ــاس  2017/512تـ ـ ــاريـ ـ ــخ الـ ـ ـ ـ ــورود
 2017/12/4والذي يطلب بموجبه:
 ابــاغ امانة السجل العقاري في البقاعنسخة عن االستدعاء لوضع اشارته على
الصحيفة العينية للعقار رقم  /137/من
منطقة قاع الريم العقارية.

 تعيني خبير للكشف على الـعـقــار رقم /137/ق ــاع ال ــري ــم ال ـع ـقــاريــة وتـخـمـيـنــه
وب ـ ـيـ ــان م ـش ـت ـم ــات ــه وم ــوقـ ـع ــه ووصـ ـف ــه
وتحديد قابليته او عدم قابليته للقسمة
عينًا بني الشركاء ليصار من بعدها الى
الحكم:
أ  -بقسمة الـعـقــار رقــم  /137/قــاع الريم
ً
عينًا بني الشركاء اذا كــان قابال لذلك او
تقرير بيعه باملزاد العلني في حــال عدم
قابليته لتلك القسمة.
ب  -تدريك املستدعي واملستدعى ضدهم
الــرســوم واملـصــاريــف كــل بنسبة حصته
في امللك.
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر والـتـعـلـيــق ويـتــوجــب
على املستدعى ضــدهــم املــذكــوريــن اعــاه
اتخاذهم محل اقامة ضمن نطاق املحكمة
وابداء مالحظاتهم على االستدعاء ضمن
املهلة القانونية واال يصار الــى ابالغهم
جميع االوراق والقرارات لصقًا على باب
ردهة املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
نشر فقرة حكمية
تــدعــو محكمة الـغــرفــة االبـتــدائـيــة االولــى
فــي البقاع املستدعى ضدها نظيرة ابو
ح ـمــرا املـقـيـمــة ســاب ـقــا ف ــي زح ـلــة املــدنـيــة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة واملـ ـجـ ـه ــول ــة م ـح ــل االق ــام ــة
حاليًا ،للحضور شخصيًا أو مــن ينوب
عنها قانونًا إلــى قلم املحكمة فــي زحلة
لتبلغ الـفـقــرة الحكمية بالحكم الـصــادر
عنها بتاريخ  2017/4/17قرار 2018/59
ب ــاالس ـت ــدع ــاء املـ ـق ــدم م ــن داود سـلـيـمــان
ملو ورفــاقــه بــوكــالــة االس ـتــاذة الـيــز تامر
املسجل برقم اساس.2017/481 :
مضمون الحكم :تقرر اعتبار العقار رقم
 /242/من منطقة معلقة اراضي العقارية
غير قابل للقسمة العينية بني املستدعني
واملستدعى ضدها وطرح العقار املذكور
للبيع بــاملــزاد العلني بــن العموم وعلى
ان يعتمد الثمن املحدد في تقرير الخبير
ميشال مكنا اســاســا للطرح فــي املــزايــدة
االولـ ـ ــى وامل ـب ـل ــغ ه ــو  /160.825/دوالر
ام ـي ــرك ــي م ـئــة وسـ ـت ــون ال ـف ــا وثـمــانـمــايــة
وخـمـســة وع ـشــرون دوالر امـيــركــي او ما
يعادل هذا املبلغ بالعملة اللبنانية.
وللمستدعى ضدها املذكورة مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ النشر لالستئناف.
عن رئيس القلم
جورج أبي فيصل

اعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الـ ـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا م ـي ـل ـي ــا س ـ ـمـ ــارة مــن
ج ـ ــدي ـ ــدة م ــرجـ ـعـ ـي ــون ومـ ـجـ ـه ــول ــة م ـحــل
ً
االقــامــة ،وعـمــا باحكام امل ــادة  409أ.م.م.
تنبئك هــذه الــدائــرة بــأن لديها باملعاملة
ِ
التنفيذية رقــم  2018/130واملتكونة بني
وبينك انذارًا تنفيذيًا
مارون نجم ورفاقه
ِ
موضوع الحكم الصادر عن محكمة بداية
النبطية تاريخ  2017/5/16رقم 2017/70
والقاضي باعتبار ان العقار رقــم /1544
ج ــدي ــدة مــرجـعـيــون ال ـع ـقــاريــة غـيــر قــابــل
ل ـل ـق ـس ـمــة ع ـي ـن ــا بـ ــن الـ ـش ــرك ــاء وبـ ــازالـ ــة
ال ـش ـي ــوع ف ـيــه بـيـنـهــم ع ــن ط ــري ــق طــرحــه
للبيع بــاملــزاد العلني عـلــى اس ــاس سعر
الطرح البالغ  246.990.000ل.ل .وبتوزيع
نــاتــج الـثـمــن وال ــرس ــوم وامل ـصــاريــف بني
ال ـج ـهــة امل ـس ـتــدع ـيــة وال ـج ـه ــة املـسـتــدعــى
ضدها على النحو املحدد تفصيليًا في
منت الحكم.
تدعوك هذه الدائرة للحضور اليها
وعليهِ
ِ
شـخـصـيــا او بــواس ـطــة وكـ ــاء قــانــونـيــن
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقك اص ــوال بانقضاء
 20يــومــا تلي النشر مضافًا اليها مهلة
االنذار.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن مناقصة
تعلن مستشفى تبنني الحكومي عن اجراء
مناقصة عمومية لزوم شراء مستلزمات
االشعة  -مستلزمات املختبر  -مستلزمات
االدوية  -االمصال  -مستلزمات ومعدات
لبنك الــدم  -مستلزمات عمليات العيون
 وم ـع ــدات ومـسـتـلــزمــات طـبـيــة لـجــراحــةاملنظار.
آخ ـ ــر م ـه ـل ــة ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض ال ـس ــاع ــة
الثانية عشر من تاريخ  2018/6/6على
ان تـفــض ال ـع ــروض ب ـتــاريــخ 2018/6/7
الساعة الثانية عشر في مبنى املستشفى.
رئيس مجلس االدارة
د .محمد علي حمادي
وثيقة نشر خالصة حكم
صادر عن محكمة االستئناف في بيروت
الغرفة الرابعة عشر الناظرة في قضايا
الغش.
امل ـ ــؤلـ ـ ـف ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس حـ ـبـ ـي ــب م ــزه ــر
واملستشارين ادهــم قانصو ونــاديــن أبو
علوان.
رقم األساس.2016/61 :
رقم القرار.2018/15 :
تاريخ صدور الحكم.2018/03/01 :
املدعي :الحق العام.
املدعى عليه :جهاد سميح الناطور.
امل ــواد املـحـكــوم بـهــا 121/109 :و 122من
قــانــون حماية املستهلك رقــم 2005/659
املعدل.
األوراق املطلوب نشرها:
خـ ـ ــاصـ ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2018/03/01وال ـقــاضــي ب ــاب ــدال عقوبة
ال ـح ـبــس ب ـغــرامــة م ـل ـيــون ل.ل .وتـغــريـمــه
بمبلغ مليون ل.ل .تخفيفًا سندًا للمادة
 254ع وتضمينه النفقات والرسوم.
رئيسة القلم
زينب سرحال

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد سلمان مازح ملوكلته جميله
محمد الزين سندي تمليك بدل عن ضائع
للعقارين  645و  189دردغيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسان محمود حسان بوكالته عن
عادل حسني شومان ملورثه حسني الشيخ
سـلـيــم ش ــوم ــان س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع للعقارين  399و 400يانوح و172
و 1002و 1242و 1085و 1067و1815
و 1462و 1329و 1272و 1039و1276
جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـ ـل ــب عـ ـب ــد الـ ـحـ ـس ــن مـ ـحـ ـم ــود ح ـس ــان
بــوكــال ـتــه ع ــن اح ـم ــد ع ـبــد ال ـل ــه سـلـيـمــان
ملـ ــورث ـ ـتـ ــه ال ـ ـطـ ــاهـ ــره م ـح ـم ــد ح ـ ـ ــاج ع ـلــي
الــوارد اسمها طاهره محمد الحاج علي
سليمان على الصحيفة العقارية والتي
هــي نفسها اس ـت ـنــادًا ال ــى افـ ــادة املـخـتــار
سند تمليك بدل عن ضائع للعقار 1183
معركة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
قرر القاضي العقاري في الجنوب اعادة
تـكــويــن الصحيفة الـعـقــاريــة للعقار رقــم
 1274منطقة املجيدل العقارية بالطريقة
الـقـضــائـيــة وتـعـيــن ي ــوم الـثــاثــاء الــواقــع
فــي  2018/6/12مــوع ـدًا الجـ ــراء الكشف
الحسي وتعيني يــوم الثالثاء الــواقــع في
 2018/7/3موعدًا لجلسة اعادة التكوين
وعـلــى كــل صــاحــب حــق حـضــور الجلسة

معززًا باملستندات.

القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب ابراهيم محمد عبد الله ملوكله علي
ابراهيم عبدالله شهادة قيد بــدل ضائع
للعقارين رقم  2947 - 2937كفرحونه.
للمعترض  15يوم للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
طلب املحامي فضل عباس بوكالته عن
نـيـفــن خـلـيــل اث ـب ــات ب ـي ــان ــات املــرحــومــة
والدتها امال داود الياس كرم في العقار
 297جرنايا العقارية.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باالستنابة
رق ـ ـ ــم  2017/15وارد غـ ــرفـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
ران ــي ص ــادق لـبـيــع الـقـســم رق ــم /235 /6
مجدليون باملزاد العلني.
املنفذ :بنك عــوده ش.م.ل .وكيله املحامي
اندريه نهرا
املنفذ عليه :خضر محمد حربى
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ق ـ ــرض بـقـيـمــة
 /215.481.265.89/ل.ل .ع ــدا ال ـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ تبليغ اإلنذار2016/10/25 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2016/11/7 :تاريخ
تسجيله 2016/11/14
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2017/2/11 :
تاريخ تسجيله 2017/2/23
محتويات القسم رقم  /235 /6مجدليون:
عـبــارة عــن شقة سكنية مؤلفة مــن غرفة
جلوس و 3نوم وطعام وصالون.
مساحته/226/ :م2
بدل التخمني /212800/ :د.أ.
بدل الطرح  /127680/ :د.أ.
حدود القسم رقم  /235/6مجدليون:
ً
شـمــاال :العقار رقــم  /265/جنوبًا :أمالك
عامة

شرقًا :العقار رقم  /236/غربًا :العقار رقم
/234/
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  2018/6/19الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا مــوع ـدًا لـلـبـيــع بــاملــزاد
الـعـلـنــي أمـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
صيدا.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء أن
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
أو في أحــد املـصــارف املقبولة من الدولة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه
أن يـتـخــذ مـحــل إق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري إيداع كامل الثمن ورسم الداللة
خــال مهلة ثالثة أيــام من تاريخ صدور
ق ــرار اإلحــالــة واال تـعــاد املــزايــدة بالعشر
وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي كابي شاهني
ّ
يبلغ إلــى املنفذ عليه هــال منير خليفة
بوصايته املأذونة عن
ال ـق ــاص ــر ك ــري ــم ح ـســن خـلـيـفــة امل ـج ـهــول
املقام
ً
ع ـمــا بــأح ـكــام املـ ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت بـ ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2016/2506انذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
ب ـنــك ال ـش ــرق االوس ـ ــط وافــري ـق ـيــا ش.م.ل.
وناتجًا عن طلب تنفيذ سند كفالة بقيمة
/19.716.000/د.أ .عدا اللواحق والفوائد.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا اإلعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة ع ـنــه وع ــن االنـ ــذار
املذكور على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املـهـلــة ومـهـلــة اإلنـ ــذار الـتـنـفـيــذي البالغة

اعالن
الرقم/373 :ك.ع
عطفًا على االعالن الصادر عن وزير العدل بتاريخ  2018/2/28برقم /373ك.ع ،.املتعلق باجراء مباراة لتعيني كتاب عدل متدرجني في
املراكز الشاغرة واملستحدثة ،سيما املادة السادسة منه،
تجرى املقابالت الشخصية في وزارة العدل مع املرشحني املقبولة طلباتهم اعتبارًا من نهار االثنني الواقع فيه الثامن والعشرين من
ايار من العام  2018وفقًا للجدول املرفق ربطًا.
مالحظة:
 ان عدم الحضور الى املقابلة يعتبر رجوعًا عن الطلب ،ما لم يكن ثمة قوة قاهرة بتقدير من اللجنة.  -على املرشح أن يبرز اصل بطاقة الهوية او اصل اخراج قيد ال يعود تاريخه الى اكثر من ثالثة اشهر ووثيقة الترشيح الصادرةعن وزارة العدل.
بيروت في 2018/5/15
وزير العدل
سليم جريصاتي
جدول بمواعيد املقابالت الشخصية للمقبولني لالشتراك فيها
اليوم

الساعة 9.00

الساعة 12.00

االثنني 2018/5/28

من الرقم  1لغاية الرقم 50

من الرقم  51لغاية الرقم 100

الثالثاء 2018/5/29

من الرقم  101لغاية الرقم 150

من الرقم  151لغاية الرقم 200

االربعاء 2018/5/30

من الرقم  201لغاية الرقم 250

من الرقم  251لغاية الرقم 300

الخميس 2018/5/31

من الرقم  301لغاية الرقم 350

من الرقم  351لغاية الرقم 400

الجمعة 2018/6/1

من الرقم  401لغاية الرقم  450باستثناء الرقم  405من الرقم  451لغاية الرقم 500

إعالن بيع باملعاملة 2018/51
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
من الرقم  501لغاية الرقم 550
االثنني 2018/6/4
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
من الرقم  601لغاية الرقم 650
الثالثاء 2018/6/5
 2018/6/5ال ـس ــاع ــة  2:00ب ـع ــد الـظـهــر
س ـيــارة املـنـفــذ عـلـيــه ن ـهــال كـمـيــل عــواض
من الرقم  701لغاية الرقم 750
االربعاء 2018/6/6
م ــارك ــة م ــرس ـي ــدس  C230م ــودي ــل 2005
ً
من الرقم  801لغاية الرقم 850
الخميس 2018/6/7
رقم /330704/ب الخصوصية تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي
من الرقم  901لغاية الرقم 950
الجمعة 2018/6/8
لـلـتـجــارة ش.م.ل .وكـيـلــه امل ـحــامــي م ــازن
من الرقم  1001لغاية الرقم 1050
االثنني 2018/6/18
كيوان البالغ  $/8097.04/عــدا اللواحق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/4614/واملـطــروحــة
من الرقم  1101لغاية الرقم 1150
الثالثاء 2018/6/19
بسعر  $/3230/أو ما يعادلها بالعملة
من الرقم  1201لغاية الرقم 1250
االربعاء 2018/6/20
الــوطـنـيــة وان رس ــوم ميكانيك قــد بلغت
 /53.000/ل.ل.
من الرقم  1301لغاية الرقم 1350
الخميس 2018/6/21
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
من الرقم  1401لغاية الرقم  1450والرقم 378
الجمعة 2018/6/22
املحدد الى مرآب البنك في بيروت مقابل
من الرقم  1501لغاية الرقم 1550
االثنني 2018/6/25
بيت املحامي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي		 .
رئيس القلم للمراجعة :االتصال على الرقم 01/398406
أسامة حمية

من الرقم  551لغاية الرقم 600
من الرقم  651لغاية الرقم  700باستثناء الرقم 668
من الرقم  751لغاية الرقم 800
من الرقم  851لغاية الرقم 900
من الرقم  951لغاية الرقم 1000
من الرقم  1051لغاية الرقم 1100
من الرقم  1151لغاية الرقم 1200
من الرقم  1251لغاية الرقم 1300
من الرقم  1351لغاية الرقم 1400
من الرقم  1451لغاية الرقم 1500
باستثناء الرقم 1503
التكليف 1112

عـشــرة أي ــام الــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
أصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
هيثم حيدر أحمد
إعالن
ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ ص ـيــدا بــرئــاســة
القاضي راني صادق باملعاملة التنفيذية
رقم  2018/190إلبالغ املنفذ عليهم :جهاد
وأح ـم ــد ون ـج ــاح وزه ـي ــر ورب ـ ــاح ويـمـنــى
حسني الطحيلة ،ومحمد وسعيد أحمد
الصناديقي وأحمد صــاح الصناديقي،
م ـج ـهــولــي م ـحــل اإلق ــام ــة ال ـح ـض ــور الــى
هــذه الــدائــرة بالذات أو بواسطة وكيلهم
ال ـق ــان ــون ــي ،السـ ـت ــام االن ـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
ومربوطاته باملعاملة املقدمة مــن طالب
الـتـنـفـيــذ اسـمــاعـيــل عـلــي ف ــرح ــات وكيله
املحامي حسني قرقماز بموضوع تنفيذ
حكم صادر عن املحكمة االبتدائية املدنية
ف ــي ص ـي ــدا وامل ـت ـض ـمــن إزالـ ـ ــة ش ـي ــوع في
العقار رقم  /2478/عنقون وبيعه باملزاد
العلني وعليهم اتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة ،واال فكل تبليغ لهم بعد
انـقـضــاء مهلة اإلنـ ــذار والـنـشــر بواسطة
رئيس القلم والتعليق على لوحة إعالنات
الدائرة يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

◄ مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العامل السيرلنكي
Shamita udari perera edirisuriya
arachchilage
م ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـنــه ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 71/869683
غادرت العامله االثيوبيه
Kidsti ngus adisu
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/544034
غادر العمال سعد العوض ويونس
مـصـطـفــى وح ــام ــد ع ــوض ال ـل ــه من
الجنسية السودانية و
JOWEL MIA
KAWSAR-MIAH
BILAL CHOWDHURRY
MOHAMMAD SHAHIN FARID
م ــن ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـب ـن ـغــادش ـيــة ,من
عند مخدومهم ,الرجاء ممن يعرف
عـنـهــم شـيـئــا اإلتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
70/766733
غادر العمال البنغالدشيون
Mijanur
seraj
md muktar hossan
rasel howlader
md shohidul islam
Mohammad lutfur rahman
dulal
md mizanurrahman
md jahangir
md alam mia
azibor rahman
natnael sunkmo jemal
mohammed aliai hussain
mohammad kamrul
belaynew mekonen assefa
mohammad milon sheikh
roman bappy
masud
mohammad amir hossain
md monirul sordar
md sabuj miah
md mujahidul islam
عبد السالم حامد كسيب ابو بكر
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/961744
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الــواردات  -دائــرة تحصيل بيروت املكلفني الــواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت  -شارع بشارة الخوري  -مبنى فائقة محمد خضر الحنبلي املصري
فيعاني  -الطابق الثاني ,لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ ثناء مصطفى شعبان
نشر هذا االعــام ,واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها
شركة بوال ك ش م م
اعاله ,علما انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املاليةhttp://www.finance.gov.lb .
ملى غسان مطر
احسان محمد علي الحجى

اسم املكلف

رقم البريد املضمون

رقم االنذار

رقم املكلف

وفيقة شفيق خشوف

RT000127708LB

2018 /184

660354

سمير عدنان سنو

RT000131181LB

2018 /285

602307

بالل مصطفى املكاري

RT000131161LB

2018 /277

1409885

غازي محمد الزول

RT000131175LB

2018 /278

352419

رجاء صالح الدين كريديه

RT000119276LB

2017 /5238

1212839

محمد خليل ابراهيم عيتاني

RT000126037LB

2018 /120

1353212

محمد ظافر حمزه الزعيم

RT000132413LB

2018 /307

59104

نجاة درويش الحلبي

RT000132179LB

2018 /299

1194987

امنة درويش الحلبي

RT000132181LB

2018 /301

1194980

محمد علي خواجه

RT000132606LB

2018 /310

56341

هانية عبد القادر عيتاني

RT00051034LB

2014 /16631

507911

سميحة خضر الفيل

RT000131451LB

2018 /290

675473

جمال درويش الحلبي

RT000132182LB

2018 /302

1194974

محمود علي قاضي

RT000132419LB

2018 /8901

1488884

شحاده حنا طوق

RT000132420LB

2018 /8902

1492586

الياس بركات فريجه

RT000126352LB

2018 /143

571455

امينة عبد الكريم عيتاني

RT000132410LB

2018 /305

767822

يحيى خضر فتاح احمد

RT000132801LB

2018 /409

38379

مؤسسة املباني الحديثة لالستثمار
واملقاوالت

RT000132901LB

2018 /823

39249

خليل زكريا اسكندراني

RT000131887LB

2018 /296

584073

فاتن عدنان البرجاوي يقظان

RT000132909LB

2017 /6051

1644423

عماد فايز سنبوسكاني

RT000129958LB

2018 /218

610247

ثابت محمد الحمصي

RT000130587LB

2018 /258

284809

رامي سليم عيتاني

RT000132793LB

2018 /314

628175

محمد سعيد درويش الكجك

RT000132798LB

2018 /331

1360880

محي الدين ابراهيم املصري

RT000132791LB

2018 /313

136114

سلمى عارف الكردي

RT000130781LB

2018 /267

250646

محمد وحيد رامز قباني

RT000133255LB

2018 /956

106847

زياد ابو الوليد فاروق غندور

RT000133008LB

2018 /501

2893170

محمود وسام شهاب

RT000133006LB

2018 /498

2869284

بعقلني غروب ماركيتنغ اند ايماج
سرفيسز ش.م.ل

RT000132995LB

2018 /484

2810718

ثري ايز ترايدنغ انفستمنت ش.م.ل اوف
شور

RT000132992LB

2018 /480

2805442

الشركة االميركية االوروبية لالستثمار
اوف شور

RT000132988LB

2018 /476

2786339

شركة نسمة بلونة ش م ل

RT000132978LB

2018 /467

2752247

مصطفى محمد شاكر ياسني

RT000132965LB

2018 /456

2635435

جيهان الياس خيرالله

RT000132959LB

2018 /451

2575757

RT000132861LB

2018 /359

2113823

ايليا خزامي

RT000133816LB

2018 /782

2982675

مصطفى ابراهيم ضرير

RT000134830LB

2018 /1921

292969

RT000132849LB

2018 /353

2101825

بيار حايك

RT000133117LB

2018 /525

2922588

ضرير لصاحبها مصطفى ابراهيم ضرير

RT000134831LB

2018 /1922

292971

RT000132848LB

2018 /352

2101814

بلتك هولدينغ اوف شور ش م ل

RT000133842LB

2018 /1460

3027083

مصطفى زكريا بابا ناصر

RT000134225LB

2018 /1527

1703414

RT000132831LB

2018 /339

2068479

رهبنة االباء الكبوشني

RT000133840LB

2018 /806

100046676

RT000132834LB

2018 /345

2077794

ال كانتني

RT000133148LB

2018 /668

2949729

لينا جوزاف ابو عبدالله

RT000134299LB

2018 /1597

1737332

العربية للسيارات واملعدات امليكانيكية
اميكو ش م ل اوف شور

RT000132832LB

2018 /341

2070142

لطيفة محمد كمرادي

RT000133130LB

2018 /577

2930339

جميل رنسيس مخول

RT000134275LB

2018 /1575

1722777

نداء بنت صالح عبد العزيز العتيقي

RT000132897LB

2018 /389

2203061

ميشال انياس مزنر

RT000133123LB

2018 /530

2926161

محمد رفيق عبود

RT000134274LB

2018 /1574

1718579

امنه عمر بن احمد االحمد

RT000132904LB

2018 /394

2222214

ايليان جوزف ابراهيم

RT000133116LB

2018 /523

2921533

رونا ابراهيم دالل الحلبي

RT000134273LB

2018 /1573

1717993

املؤسسة اللبنانية الشرق االوسطية
التجارية ش.م.م

RT000132912LB

2018 /401

2252087

بسكال عواد

RT000133060LB

2018 /512

2908232

كلوديا كورينا فريدريك مولر

RT000134272LB

2018 /1572

1717851

الحلبي  502ش.م.م

RT000134043LB

2018 /1453

135911

هيالنه ديمتري كرم

RT000134271LB

2018 /1571

1715131

مصطفى عبد القادر قادري

RT000132911LB

2018 /400

2249739

يورو كافيه

RT000134019LB

2018 /1431

127558

الياس جميل صعب

RT000134270LB

2018 /1567

1714941

مها نسيب الخوري حنا

RT000132915LB

2018 /404

2286155

عامر عمر اصعه

RT000134268LB

2018 /1562

1712796

خالد سمعان زوين

RT000132924LB

2018 /414

2424206

محالت احسان الحجي للحداده االفرنجية
واعمال القرميد

RT000133530LB

2018 /676

2958122

MINT DESIGN SARL

RT000134269LB

2018 /1566

1714154

علي غزال

RT000133009LB

2018 /502

2899803

عفيف سلمان ابو حاطوم حماده

RT000133049LB

2018 /481

2902678

خالد نبيل مجوز

RT000134267LB

2018 /1560

1712040

رنده عبد الرحمن شعبان

RT000132998LB

2018 /487

2815531

نجيب ميشال وارديني

RT000133050LB

2018 /488

2902686

بسام حسن موسى

RT000134303LB

2018 /1601

1741309

شركة سالمه هولدنغ ش م ل

RT000132997LB

2018 /486

2814584

شركة زيدان وصابوني للسجاد

RT000133511LB

2018 /1274

112488

عبد الوهاب حسني القرطاس

RT000134276LB

2018 /1576

1724263

مؤسسة هشام عيد جشي

RT000133251LB

2018 /954

106795

حديقة انفستمنت هولدنغ ش.م.ل

RT000133645LB

2018 /1310

192158

املطاعم العربية الدولية ش.م.م

RT000134306LB

2018 /1604

1743346

مدرسة زاهية ايوب

RT000133255.LB

2018 /955

106804

ديب موسى يحيى

RT000133513LB

2018 /1275

113393

نوري محي الدين حسن

محمد سعد الدين الدنا

RT000132818.LB

2018 /320

2054471

رمزي ابراهيم رنو

RT000133125LB

2018 /532

2928365

احمد خالد عمار

RT000133241LB

2018 /950

106558

كارلوس جان الحلو

RT000133119LB

2018 /526

2923080

.أ .ب .س .س - .ليبانون ش.م.م

RT000132887LB

2018 /383

2180896

موسى محمد صبحي املصري

RT000133063LB

2018 /515

2908866

زينب نوري يوزار

RT000132892LB

2018 /386

2194463

 Dar AL Khayal S.A.Lدار الخيال ش.م.ل

RT000133539LB

2018 /702

2972381

نيكول آن غازي نصار

RT000132890LB

2018 /385

2192232

برهان الدين فليفل

RT000133532LB

2018 /681

2967194

فتوح ناصر االحمد الجابر الصباح

RT000132971LB

2018 /461

2661653

اياد احمد الشيخ

RT000133085LB

2018 /518

2916688

امل محمود بكري

RT000132972LB

2018 /462

2668405

وجدي يوسف ابو عز الدين

RT000133087LB

2018 /519

2917446

دينا محمد علي ابراهيم رضوان

RT000132929LB

2018 /418

2441811

عبير حنا برير

RT000133053LB

2018 /500

2902763

سحر سليم سعيد عبد الله الهنيدي

RT000132946LB

2018 /437

2513247

رويده حسن دوغان

RT000134684LB

2018 /1824

653721

ماغنوس فرانشيز اند مانجمنت(اوف
شور) ش.م.ل

RT000132952LB

2018 /443

2547117

عدنان محمد وفيق دوغان

RT000132790LB

2018 /312

653761

نايف خليل خليل

RT000134526LB

2018 /1751

251143

شاكر ناصيف واوالده

RT000132984LB

2018 /473

2776444

جوزيف نهرا الخوري

RT000134528LB

2018 /1753

251504

شيرين مكتبي

RT000132947LB

2018 /439

2516099

جوزيف الخوري للتجارة والصناعة

RT000134542LB

2018 /1754

251505

ميشال ادمون عساف

RT000132955LB

2018 /447

2556216

دار الوراق للنشر والتوزيع

RT000133555LB

2018 /1215

180869

كوتشيني ش.م.م

RT000132954LB

2018 /446

2554530

اندره بولص بطرس

RT000133583LB

2018 /1229

187064

وفيقة سعيد عيد

RT000133584LB

2018 /1230

188873

جميل محمد دامرية

RT000133839LB

2018 /805

3030439

نجوى عبد الرحمن شعبان

RT000133837LB

2018 /803

3025535

وليد اديب صفا

RT000133805LB

2018 /774

2978669

ورثة محمد الحبال

RT000133802LB

2018 /771

2978063

محمد عبد اللطيف ادلبي

RT000133533LB

2018 /684

2968577

جورج فرج ضومط

RT000133057LB

2018 /509

2902789

شونة ابراهيم بيتو

RT000133052LB

2018 /497

2902756

ميراي ادوار سعدالله

RT000133046LB

2018 /435

2902661

RT000134307LB

2018 /1605

1744083

محمد رياض كنعان

RT000134308LB

2018 /1606

1744686

عباس محمد خضر حيدر احمد

RT000134315LB

2018 /1613

1749153

الكتروست زغلول اخوان-تضامن

RT000134434LB

2018 /1655

1780626

ايسكرافت انفست ش.م.ل هولدنغ

RT000134436LB

2018 /1657

1782434

PURPLE CONCEPT S.A.L

RT000134502LB

2018 /1691

1804919

اسموس ش.م.ل اوف شور

RT000134524LB

2018 /1713

1824259

ش.م.ل little p

RT000134071LB

2018 /1489

1680506

SIGN PLUS

RT000135266LB

2018 /2129

2780671

حسن خالد بلعه

RT000127425LB

2018 /176

61377

صالون الجامعة العربية

RT000135095LB

2018 /2100

154734

منى ريمون بركة

RT000135052LB

2018 /2055

147795

ميشال جورج خديج

RT000135056LB

2018 /2059

149305

هيام محمد علي هاجر

RT000135073LB

2018 /2063

150137

الياس مارون الحلو

RT000133817LB

2018 /784

2983807

THE WHITE DOVE -PUB-

RT000135054LB

2018 /2057

148562

)محمد رياض كنعان (موقف سيارات

RT000133815LB

2018 /783

2983343

موبيل اج انترناسيونال ش.م.م

RT000135078LB

2018 /2065

150725

وفاء عبد الرحمن عيتاني

RT000133803LB

2018 /772

2978085

غسان عادل صايغ

RT000135088LB

2018 /2073

153249

محمد محمود دعيبس

RT000133540LB

2018 /705

2973820

عمر سوبرة  -تنجيد فرش

RT000135096LB

2018 /2078

155016

جميل اديب الدادا

RT000134028LB

2018 /1440

135190

ريما كمال البراج

ناديا عباس حسن

RT000134705LB

2018 /1795

145153

شركة عطري اخوان

اوف كومبوس

RT000134693LB

2018 /1787

141382

شركة هوالي الدولية لالستثمارات
)العامة(لو ايهوا وشركاه

RT000134683LB

2018 /1779

139924

ارارا استابلشمنت

RT000134682LB

2018 /1778

139859

فادي جورج سابا

RT000134680LB

2018 /1777

137838

رجاء عبد سرحان قره بيبار

RT000133630LB

2018 /1319

124485

شركة ايف داون تاون

RT000134537LB

2018 /1762

254005

كينغا بروبرتز ليمتد ش.م.م

RT000132951LB

2018 /442

2545075

محمد سعيد علوان

RT000133628LB

2018 /1318

124047

نقوال الياس نعمة ابراهيمي

RT000134409LB

2018 /1740

244974

رضا توفيق حبيبي

RT000132945LB

2018 /436

2504713

عبد القادر محمد الهدى

RT000133650LB

2018 /1323

124769

نبيهه عيسى خلف

RT000132944LB

2018 /434

2483804

طانيوس الياس الجميل

RT000132939LB

2018 /428

2480272

بيج بيج اكر تيبودو
ماريو ميوزك شوب /عدنان البنا

RT000133624LB
RT000133613LB

2018 /1317
2018 /1314

123917

عماد محمد فارس
مؤسسة ايطال غايمس لصاحبها عماد
محمد فارس

RT000134410LB
RT000134412LB

2018 /1741
2018 /1742

246258
246260

ستراتيكو ش م ل اوف شور

RT000132938LB

2018 /427

2477118

داله محبوب معوشي

RT000132934LB

2018 /423

صونيا انطون شكور

RT000132935LB

2018 /424

2460896

شركة ميرا (اوف شور) ش.م.ل
شركة وايت شوغار ش م م

RT000132933LB

2018 /422

2458942

RT000132931LB
RT000132927LB

2018 /420
2018 /416

2456078
2438868

وسيم فؤاد حبيب

RT000132923LB

2018 /413

2420128

فيرا دوت ج اوف شور

RT000132921LB

2018 /411

2396919

جورج جوزف صوايا

RT000132920LB

2018 /410

2395265

)وثيقة لالستشارت(شركة كويتية

RT000132928LB

2018 /417

2438882

تيوفيل خوري واوالده

RT000132880LB

2018 /379

2150467

تيريساهالينا كازيسيرز بوجك

RT000132885LB

2018 /382

2164306

ورثة راضي فرحات فرحات

RT000132869LB

2018 /367

2130578

فاروق صالح الدين برجاوي

RT000132870LB

2018 /368

2130584

RT000135101LB
RT000135102LB

2018 /2082
2018 /2083

155822
155875

خليل محي الدين سنو

RT000135103LB

2018 /2084

156690

حنا حليم طعمة

RT000135082LB

2018 /2067

151309

)موبيل اج ش.م.ل (اوف شور

RT000135081LB

2018 /2066

150730

)موبيل اج ش.م.ل(هولدنغ

RT000135075LB

2018 /2064

150714

كالوبي تشيمنغا تشيمنغا

RT000134894LB

2018 /1988

297280

ادجار الياس العلم

RT000135055LB

2018 /2058

148610

مي عبد الله حيدر

RT000134896LB

2018 /1990

297399

جوزف الياس الصليبي

RT000134897LB

2018 /1991

297417

123304
2459111

مسعود محمد نابلسي

RT000134414LB

2018 /1743

246657

ارجان جورج سلوم

RT000134898LB

2018 /1992

297679

منير فارس نصر

RT000134669LB

2018 /1815

255860

فؤاد اميل ابو نادر

RT000134913LB

2018 /1999

302610

خضر علي شري

RT000132964LB

2018 /455

2630811

 TAYBEHشركة طيبة للمياه

RT000134672LB

2018 /1818

256149

ترانس اوفيس جورج ابو حمد واوالده
ش.م.م

RT000134908LB

2018 /2003

303437

)دوت.كوم ش.م.ل (اوف شور

RT000132991LB

2018 /479

2803243

فيليب شارل سعد

RT000134778LB

2018 /1865

260437

سعيد اسعد فخري

RT000135001LB

2018 /2089

149984

شركة السياحة فاطمة ش ذ م م فرع لبنان

RT000132899LB

2018 /391

2212649

زياد عبد الرحمن حمزه

RT000134779LB

2018 /1866

260611

جمال احمد كسبه

RT000134929LB

2018 /2053

100132

منال وليد هاشم

RT000133806LB

2018 /775

2979543

اوبورتيو نيتيز بالس ش.م.م

RT000134782LB

2018 /1869

261500

ميدوزا ش.م.م

RT000133830LB

2018 /796

3000903

روبير سمعان القسيس

RT000134788LB

2018 /1874

264179

تغريد ابراهيم الحاج

RT000134940LB

2018 /2032

306768

بغدادي للتجارة والتوزيع

RT000133828LB

2018 /794

2997161

بيان سرفي ش.م.م

RT000134798LB

2018 /1891

265278

شركة ميوت ش.م.م

RT000134946LB

2018 /2038

310105

TRUST MED

RT000133822LB

2018 /789

2989407

محمد عناني

RT000133821LB

2018 /788

2989167

لصاحبها داود قاسم  VIA JOYفيا جوي
هالل

RT000134800LB

2018 /1892

265803

KOCAHE SIJAD S.A.R.L

RT000134947LB

2018 /2039

310122

ميشال الياس عبس

RT000134953LB

2018 /2045

311840

نهاد شقير نصر

RT000133819LB

2018 /786

2985151

مؤسسة جمال الهرش

RT000134802LB

2018 /1894

267632

رناء محمد فائق الشيباني النحالوي

RT000134958LB

2018 /2050

313261

حسيب الريس

RT000133814LB

2018 /781

2982666

جان دارك للصيرفة

RT000134806LB

2018 /1897

268780

نيونت ش.م.م

عبدالله هاشم هاشم

RT000133807LB

2018 /776

2979546

بكر عبد الله دبوس

RT000134807LB

2018 /1898

268785

 LABNET S.A.Lشركة البنت ش.م.ل

جوزيف شديد شعيا

RT000133537LB

2018 /693

2970034

ليون قره بت نظريان

RT000134812LB

2018 /1906

عماد عبد الرحيم املرعي

RT000132872LB

2018 /370

2132790

بالل عالمة

RT000133059LB

2018 /511

2907802

مهند ذا الفقار ابو الذهب

RT000134820LB

2018 /1913

279422
 CYMA DONNAشركة سيما دونا ش.م.م
288736
			

كمال زحالن

RT000133058LB

2018 /510

2907452

سبون ش.م.ل

RT000134822LB

2018 /1915

290581

دار الصحافة والنشر والتوزيع

RT000132868LB

2018 /366

2130572

سليم نبيه الحاج

RT000133055LB

2018 /507

2902780

رفله مرسال خوري

RT000134826LB

2018 /1918

292547

)القدرة العقارية(كويتية

RT000134960LB

2018 /2052

313631

RT000134889LB

2018 /1983

295499

RT000134892LB

2018 /1986

296260

عن مدير الواردات باإلنابة
فكتوريا مقدسي الياس
التكليف 1077

22

الثالثاء  22أيار  2018العدد 3473

ثقافة وناس

الثالثاء  22أيار  2018العدد 3473

تلفزيون

ثقافة وناس

2018

2018

ركاكة ورتابة واستعجال هيفا مصابة بـ«لعنة كارما»
نادين كنعان
بعد سلسلة من التجارب التمثيلية
َ
املـتـفــاوتــة عـلــى ال ـشــاشــتـ ْـن الكبيرة
وال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر ،ات ـج ـه ــت
األنـ ـ ـظ ـ ــار ن ـح ــو مـ ــا س ـت ـق ـ ّـدم ــه هـيـفــا
وهبي في رمضان  ،2018وخصوصًا
ب ـع ــد املـ ـش ــاك ــل الـ ـت ــي واج ـه ـت ـه ــا فــي
املحروسة خــال العام املــاضــي .بعد
مسلسالت «ك ــام على ورق» (2014
ـ ـ ـ إخ ـ ــراج مـحـمــد س ــام ــي) ،و«م ــري ــم»
( 2015ـ ـ ـ إخ ـ ـ ـ ــراج م ـح ـم ــد سـ ــامـ ــي)،
و«م ــول ــد وصــاح ـبــه غ ــاي ــب» ( 2015ـ
إخ ــراج شـيــريــن عـ ــادل)« ،الـحــربــايــة»
( 2017ـ ـ إخـ ــراج مــريــم أحـ ـم ــدي) ،ها
ّ
هـ ــي ال ـن ـج ـم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة تـ ـط ــل فــي
«لعنة كارما» (تأليف عبير سليمان

ال تجوز المقارنة بين المسلسل
وLa Casa De Papel
ـ ـ ـ س ـي ـنــاريــو وح ـ ــوار مـصـطـفــى زاي ــد
وح ـ ــاس ـ ــم ح ـل ـم ــي ـ ـ ـ ـ إخـ ـ ـ ـ ــراج خ ـي ــري
بـ ـش ــارة) ـ ـ ـ ب ـط ــول ــة :زكـ ــي ف ـطــن عبد
الوهاب ،شيرين ،نورين كريم ،عبير
ّ
مجسدة
عـيـســى ،وهــانــي ق ـنــديــل،)...
ُ
دور ّ
نصابة محترفة تدعى «كارما»،
تقع في غــرام أحد ضحاياها املدعو
«ع ـمــر» ال ــذي ي ـ ّ
ـؤدي ــه املـمـثــل واملــذيــع
املصري ـ السويسري فارس رحومة،
ما يودي بها خلف القضبانّ .
سجل
هذا العمل عودة رحومة إلى التمثيل
في مصر ،بعدما ظهر في شخصية
«يوسف» في فيلم «املصير» ()1997
ليوسف شــاهــن ،و«ليلة فــي القمر»
ّ
( )2008لخيري بشارة .إال أن الرجعة
ّ
ال تـ ـب ــدو م ــوفـ ـق ــة ،نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى األداء
ال ـب ــاه ــت ال ـش ـب ـيــه ب ــأس ـل ــوب الـ ـه ــواة.
قبل فترة وجـيــزة ،نشرت هيفا على

تؤدي النجمة اللبنانية دور ّ
ّ
نصابة محترفة

ص ـف ـحــات ـهــا ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي صورة كشفت من خاللها
عــن لــوكـهــا فــي «لـعـنــة ك ــارم ــا» .شعر
ّ
أس ــود قصير وغ ـ ّـرة ،ذك ــرا الجمهور
بأورسوال كوربيرو التي ّ
تؤدي دور
«ط ــوك ـي ــو» ف ــي امل ـس ـل ـســل اإلس ـبــانــي
الشهير ( La Casa De Papelبيت من
ّ
ورق) ،ودفـعــا كثيرين إلــى الـقــول إن
مشروع ّوهبي مستوحى من العمل
الذي تبثه «نتفليكس» ويــدور حول
أكبر عملية سرقة تقوم بها عصابة
مؤلفة من ثمانية أشخاص بارعني
فــي مـجــاالت مختلفة وخــارجــن عن
ال ـق ــان ــون ،ينتقيهم «ال ـبــروف ـي ـسـ ّـور»
بعناية ويخضعهم لتدريبات مكثفة
بـ ـه ــدف اقـ ـتـ ـح ــام دار صـ ـ ـ ّـك ال ـع ـم ـلــة
اإلسبانية وطباعة  2.4مليار يورو.
سـيـسـتـغــرق ذل ــك مـبــدئـيــا  11يــومــا،
وال ـت ـعــامــل م ــع  67رهـيـنــة م ــن جـهــة،
ومسؤولني رفيعني فــي الشرطة من
جهة أخرى.
َ
ال ت ـج ــوز امل ـق ــارن ــة ب ــن امل ـس ـل ـســلـ ْـن،
إذ ال راب ــط أســاس ـيــا ب ــن الـقـ ّـصـتــن،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ب ـع ــض الـ ـخـ ـط ــوط ال ـتــي
استعان بها «لعنة كارما» من العمل
ال ـ ــذي أن ـت ـجــه أل ـك ــس ب ـي ـنــا ملصلحة
ّ
ش ـب ـكــة «أن ـت ـي ـن ــا  .»3ولـ ـع ــل أهـ ّـم ـهــا
وق ـ ــوع ال ـب ـط ـلــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ف ــي غ ــرام
رجل األعمال املصري ـ األملاني الذي
تسرق منه مليوني دوالر .في «بيت
من ورق» ،يقع العقل ّ
املدبر في غرام
ّ
املـحــقـقــة «راك ـي ــل» الـتــي تـســاعــده في
ّ
الـنـهــايــة وت ـق ــرر بـعــد مـ ــرور ع ــام من
انـتـهــاء العملية االن ـض ـمــام إلـيــه في
إح ـ ــدى الـ ـج ــزر خ ـ ــارج الـ ـب ــاد ،حيث
ي ـك ـمــان حـيــاتـهـمــا م ـعــا إثـ ــر تــركـهــا
وظيفتها الرسمية.
هـيـفــا ه ـنــا لـيـســت ك ـمــا رأي ـن ــاه ــا من
ً
ق ـبــل (م ـس ـل ـســل «م ــري ــم» مـ ـث ــا) .هي
لـيـســت مـقـنـعــة أب ـ ـدًا ،وي ـب ــدو أداؤهـ ــا
ّ
مشتتًا وبدائيًا ويقترب من االفتعال،

ّ
تتحدث بلهجتها
وخصوصًا عندما
ّ
ّ
األم :ال ـل ـب ـن ــان ـي ــةُ .وظـ ـ ـف ـ ــت ال ـح ــص ــة
األكـ ـب ــر م ــن امل ـش ــاه ــد إلب ـ ـ ــراز مـفــاتــن
صــاح ـبــة أغ ـن ـيــة «ت ــوت ــة» وجـمــالـهــا،
ف ــي ظ ــل بـ ــذخ واض ـ ــح ع ـلــى املــابــس
س ــوارات .ن ـحــن أمـ ــام صبية
واألكـ ـسـ ـ ّ
ُيفترض أنها حــادة الــذكــاء وشديدة
ّ
ـاء ،ت ـخــطــط لـعـمـلـيــات ّالـنـصــب
ال ــده ـ ّ
التي تنفذها العصابة املصغرة التي
ّ
تتعاون معها .لكن يبدو أن في داخل
هــذه امل ــرأة سـ ّـرًا كبيرًا و ّحــزنــا عميقًا
مرتبطًا باملاضي لم يتكشف بعد.
ق ـ ــد ي ـ ـطـ ــول ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن امل ـش ــاك ــل
ال ـتــي تـعـتــري املـسـلـســل ،أهـ ّـمـهــا تلك
املــرتـبـطــة بــالـنــص وال ـح ـب ـكــة .تـخـ ّـيــم
اإلطـ ــالـ ــة الـ ـش ــدي ــدة وبـ ـ ــطء األحـ ـ ــداث
عـلــى ج ــزء ال ب ــأس ب ــه م ــن املـشــاهــد،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ض ـع ــف واضـ ـ ــح فــي
تفاصيل وأح ــداث عمليات النصب،
ً
فـضــا عــن ال ـح ــوارات غـيــر املفهومة
َّ
ُ
(شخص يشبه بالصقر الــذي يمكن
أن يـثــور فـجــأة ألي سـبــب وم ــن دون
رحمة ...ثم يقال عنه عصفور يرغب
في الخروج من القفص ،لكن إذا فعل
«الله يعني اللي ّ
برا»!؟).
ّ
ال يخفى على أحــد أن ّ«لعنة كارما»
م ـعـ ّـد عـلــى ع ـجــالــة ،مــا أث ــر بــوضــوح
ّ
على كــل جــوانـبــه ،أبــرزهــا أداء هيفا
التي أفــرجــت فــي السابق عــن قــدرات
تـمـثـيـلـيــة الف ـت ــة م ـنــذ فـيـلـمـهــا ّ
األول
ّ
«دك ـ ـ ـ ــان شـ ـح ــات ــة» ( 2009ـ ـ ـ إخ ـ ــراج
خالد يــوســف) ،اضــافــة الــى العقبات
اإلن ـت ــاج ـي ــة واع ـ ـتـ ــذار م ـج ـمــوعــة مــن
ً
األس ـمــاء .هـكــذا ،وب ــدال مــن التشويق
واإلثــارةّ ،
تحول األمر إلى حفلة ملل
بال رائحة وال طعم وال لون!
«ل ـع ـن ــة كـ ــارمـ ــا» 23:30 :ع ـل ــى «الـ ـنـ ـه ــار»،
و 22:30على «النهار درامــا» ،و 1:00على
 ،TeNو 20:00على «صدى البلد» ،و6:00
على «النيل دراما» ،و 00:00على «القاهرة
والناس».

 ...وجائزة األداء السيئ من نصيب ماغي بو غصن
زينب حاوي
تـ ـص ـ ّـر م ــاغ ــي ب ــو غـ ـص ــن ،مــوس ـم ـيــا،
على الدخول في السباق الرمضاني.
املـمـثـلــة الـلـبـنــانـيــة م ـعــروفــة بـكـثــافــة
أع ـمــال ـهــا ،أك ــان ف ــي الـسـيـنـمــا ،أم في
ال ـت ـل ـفــزيــون ،وع ـ ــادة م ــا ت ـن ــدرج هــذه
األع ـم ــال ضـمــن األص ـن ــاف الـتـجــاريــة
والـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا ال ـخ ـف ـي ـف ــة .ش ــاه ــدن ــا
ال ـع ــام امل ــاض ــي مـسـلـســل «ك ــارام ـي ــل»
(تــألـيــف م ــازن طــه ـ ـ إخ ــراج إيـلــي .ف.
حبيب) ،املستنسخ عن عمل روســي.
ف ــي ه ــذا ال ـع ـمــل ،رأي ـن ــا ك ـيــف بفضل
حبة «الكاراميل» ،تحولت بو غصن
ال ــى قــارئــة وســامـعــة ملــا يفكر بــه من
حولها .وهذا املوسم ،انطلق مسلسل
«جــولـيــا» (تأليف مــازن طــه ـ ـ إخــراج:
إي ـلــي .ف .حـبـيــب) ،مــع الـطــاقــم عينه
تقريبًا ،مع انضمام وجوه لها ثقلها
فـ ــي ال ـ ــدرام ـ ــا ك ـت ـق ــا ش ـم ـع ــون ال ـتــي
تــؤدي دور والــدة «جوليا» ،وآخرين
كـنـيـكــوال مــزهــر (ج ــاره ــا) ،وسـلـطــان
ديـ ــب (دور ش ـ ــادي ش ـق ـيــق جــول ـيــا)،
وظهور ثنائية ثانية (بعد «يا ريت»
  )2016م ــع امل ـم ـثــل الـ ـس ــوري قيسالشيخ نجيب .في الحلقات الخمس
ّ
التي عرضت حتى اآلن ،بــدا الترهل
واضحًا في العمل« .جوليا» مسلسل
يـحـكــي قـصــة ف ـتــاة ش ــاب ــة ،تستميت
لتحصل عـلــى دور تمثيلي .بـعــد أن
ّ
تجسد أدوارًا معينة ،تجد صعوبة
في إخــراج الشخصية منها ،فتنتقل
ّ
وتسبب
«مفاعيلها» الــى محيطها،
ل ـهــا م ـشــاكــل ك ـث ـي ــرة ،الـ ــى أن تلتقي

ال ـط ـب ـيــب ال ـن ـف ـســي «ع ــاص ــي» (قـيــس
الشيخ نجيب) ،الذي يتولى عالجها،
فتسوء األمور أكثر.
ّ
يصنف العمل ضمن إطار الكوميدي
الاليت .لكن مع األداء الذي شاهدناه
فــي الحلقات املــاضـيــة ،ليس بإمكان
«جــولـيــا» أن يــرقــى حـتــى ال ــى صنف
ّ
ّ
الـكــومـيــديــا .إذ إن ــه يــتـســم بكثير من
الخفة فــي األداء وال ـحــوار والحبكة.
تـتـصــدر بــو غـصــن واج ـهــة البطولة،
وواج ـ ـهـ ــة األداء ال ـس ـي ــئ أيـ ـض ــا ،وال
ّ
سيما في ذهابها بعيدًا نحو املغاالة
ف ــي ال ـس ـيــاق ال ــدرام ــي ،واإلفـ ـ ــراط في
الـتـعـبـيــر بـكـثـيــر م ــن الـسـطـحـيــة عن
املواقف التي تتعرض لها.
ش ـخ ـص ـي ــات م ـت ـن ــاق ـض ــة وم ـخ ـت ـل ـفــة
ت ـ ـ ـتـ ـ ــوزع فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل بـ ـ ــن «ريـ ـ ـم ـ ــا»
(جيسي عبدو صديقة جوليا) ،املرأة
«املسترجلة» ،واملمثلة السورية ليليا
األط ـ ــرش (غـ ـن ــوة) ال ـت ــي ت ـ ــؤدي دور
طـلـيـقــة ال ـط ـب ـيــب ال ـن ـف ـســي ،ونـيـكــوال
م ــزه ــر الـ ـش ــاب الـ ـشـ ـق ـ ّـي .ورغـ ـ ــم ه ــذه
املــروحــة املـتـنــوعــة مــن الشخصيات،
والـ ـك ــاراكـ ـتـ ـي ــرات ،اال أن ـه ــم ب ـق ــوا في
األغ ـل ــب غ ـيــر مـقـنـعــن ف ــي أدواره ـ ـ ــم،
يصبون في الخانة عينها لتسطيح
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ،واصـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع ال ـ ـل ـ ـح ـ ـظـ ــات
الكوميدية .من يشاهد أزيــاء املمثلة
اللبنانية ،وطريقة تسريحة شعرها،
وأداء ه ـ ــا الـطـفــولــي ال ــذي يـنـحــو إلــى
السذاجة ،ال يمكنه أن يفصل بينها
وبني ما تدأب على تأديته بو غصن
في السنوات األخيرة .شابة طموحة،

ّ
تعبر ماغي
بو غصن في
«جوليا» بكثير
من السطحية

ح ـ ــامل ـ ــة ،تـ ـتـ ـح ــدث ب ـل ـه ـج ــة األط ـ ـفـ ــال
الـ ـب ــريـ ـئ ــة ،ت ـ ــرت ـ ــدي ثـ ـي ــاب ــا وت ـ ـسـ ـ ّـرح
شـعــرهــا كــذلــك عـلــى طــري ـقــة تلميذة
مدرسة .شخصية تذكرنا بفيلم «بي
ب ــي» الـ ــذي ّأدت ب ــو غ ـصــن ف ـيــه دور
الـفـتــاة امل ـتــأخــرة عـقـلـيــا .يـبــدو أن بو
غصن لم تخرج من هــذا الـثــوب ،ولو
اختلفت القصة الدرامية وسياقاتها.
في «جوليا» تكثيف للخفة ،وغياب
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للموهبة ،واتكاء على افتعال مواقف
مبالغ فــي تجسيدها .وه ــذا األم ــر ال
ي ـعـ ّـد مـسـتـغــربــا فــي إن ـتــاجــات ماغي
ب ــو غ ـصــن األخـ ـي ــرة .يـنـفــع املـسـلـســل
الـ ــرم ـ ـضـ ــانـ ــي الـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ــه ،lbci
أن يـ ـك ــون ف ـس ـح ــة ل ـت ـع ـط ـيــل ال ـع ـق ــل،
واالسـ ـتـ ـس ــام ألج ـ ـ ــواء م ــن ال ـض ـحــك
ّ
املصطنعة .حتى إن املمثل السوري،
ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــدم هـ ـن ــا دورًا ج ـ ــديـ ـ ـدًا فــي

مسيرته ،هو الطبيب النفسي ،الذي
ي ـعــالــج م ــرض ــاه بـطــريـقــة غــري ـبــة ،لم
يكن مــوفـقــا .ف ــأداؤه اتـســم بكثير من
امل ـب ــال ـغ ــة ،وغـ ـي ــاب املـ ـنـ ـط ــق .وي ـب ـقــى
الـ ـس ــؤال ح ــائ ـرًا ح ــول م ـشــاركــة تقال
شـمـعــون .ممثلة بحجمها ،مــا الــذي
يدخلها الى دوامــة هكذا عمل ،إن لم
يضف الى سيرتها املهنية شيئًا؟
«جوليا» 19:00 :على lbci

عادل إمام يولد من جديد على يد سعاد حسني
عبدالرحمن جاسم
ُ
ينتظر كثيرون مسلسالت عادل إمام.
«زع ـ ـيـ ــم» ال ـك ــوم ـي ــدي ــا ال ـع ــرب ـي ــة خ ــال
سنوات طويلة ،اعتاد أن ّ
يزين املوسم
ٍ
الرمضاني منذ سبعة أعوام ،بدأها عام
ً
 2012بـ «فرقة ناجي عطالله» ،وصوال
إلــى مسلسله الحالي «عــوالــم ّ
خفية».
تأتي هذه املسلسالت عادة من إخراج
اب ـنــه رام ــي إمـ ــام؛ فـيـمــا ه ــذا هــو الـعــام
ّ
األول ال ــذي ال يـتـعــاون فـيــه مــع كاتبه
األثير يوسف معاطي (تعاون معه في
جميع أعـمــالــه الــرمـضــانـيــة الـســابـقــة)،
إذ يستعني هــذه امل ـ ّـرة بــاملــؤلـفــن أمــن
جمال ،محمود حمدان ،ومحمد محرز.
يخرج إمــام من عباءة الكوميديا هذه
ّ
املرة ،ويقترب من القصص البوليسية
وح ـب ـكــات اإلثـ ـ ــارة وال ـت ـشــويــق بـعــدمــا
قـ ـ ــارب ف ــي األعـ ـ ـ ــوام ال ـس ــاب ـق ــة قـضــايــا
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،حـ ـت ــى أن ــه
تـنــاول قصص الـجــن وال ـخــوارق .لكنه
ل ــم يـ ـق ـ ّـدم ن ـف ـســه ج ـ ــادًا إال هـ ــذا ال ـع ــام؛
ل ــذلــك يـمـكــن اع ـت ـبــار ال ـع ـمــل نــوع ــا من
التجديد والخروج من عباءة املعتاد.
ت ـح ـكــي ق ـ ّـص ــة امل ـس ـل ـســل ح ـكــايــة هــال
كامل (عادل إمام) الروائي والصحافي
امل ـعــارض املـشـهــور ال ــذي يعثر صدفة
ع ـلــى م ــذك ــرات مـمـثـلــة ش ـه ـيــرة تــدعــى
«م ــريــم ريـ ــاض» (ران ـي ــا فــريــد شــوقــي)
طابق
قيل إنها انتحرت بسقوطها من
ٍ
مــرتـفــع قـبــل س ـنــوات طــويـلــة .تخوض
الـحـلـقــات األول ــى فــي ال ـصــراعــات التي
ي ـخ ــوض ـه ــا الـ ـصـ ـح ــاف ــي امل ـ ــراق ـ ــب مــن
أج ـه ــزة أم ــن ال ــدول ــة مـنــذ زمـ ـ ٍـن طــويــل.
ف ـ ــي اإلطـ ـ ـ ـ ــار عـ ـيـ ـن ــه ،نـ ــاحـ ــظ ع ــاق ـت ــه
املتأرجحة مع عائلته ،فتربطه عالقة
قــويــة وجميلة مــع حفيده عــز «زي ــزو»
(املمثل الشاب خالد أنور) الذي يسكن
معه ،لكنه يعاني في عالقته مع ابنته
املحامية غادة (بشرى) ،وزوجها وكيل
مجلس ال ــوزراء جـمــال (أحـمــد وفـيــق).
ويستعرض العمل عالقته بالصحيفة

يقترب عادل إمام من القصص البوليسية وحبكات اإلثارة والتشويق

التي أسسها مع صديقه دراز (صالح
ع ـب ــدال ـل ــه) .تـتـعـقــد ال ـق ـصــة ح ــن يـبــدأ
ه ــال كــامــل بــربــط التفاصيل ال ــواردة
في مذكرات املمثلة املنتحرة ،فيخلص
ّ
في النهاية إلى أنها قتلت .يغوص في
ً
القضية مهمال عمله ،مما يضعه في
مواجهة شخصيات «كبيرة» و«مهمة»
وستسبب في
تسببت في قتل النجمة،
ّ
إيذائه هو شخصيًا إن لم يتوقف عن
استقصاءاته.
من يقرأ في إيحاءات املسلسل ،كما في
أداء رانيا فريد شوقي ،يمكنه بسهولة
مالحظة الشبه الكبير بني مريم رياض
والــراح ـلــة الـكـبـيــرة س ـعــاد حـسـنــي .إذ
تبدو في أواخر عمرها شبيهة باملمثلة
الراحلة .في اإليحاءات ،يبدو الحديث
فــي املـسـلـســل عــن مــرحـلــة مــا قـبــل آخــر
أفالم حسني «الدرجة الثالثة» ()1988
ال ــذي ك ــان فـشـلــه ذري ـع ــا ،مـمــا أقـعــدهــا

ً
ف ــي امل ـن ــزل س ـن ــوات وس ـب ــب ل ـهــا كــآبــة
كبيرة .لم تعد بعدها إلى السينما إال
بـعــد س ـنــوات ث ــاث مــع فـيـلــم «الــراعــي
وال ـن ـس ــاء» م ــع ب ـطــل فـيـلـمـهــا الـفــاشــل
السابق ،أحمد زكي .للمرة الثانية على
التوالي ،لم يكن الفيلم موفقًا ،وإن كان
أفضل من سابقه ،لكن ذلك زاد كآبتها
ودفعها إلى االعتزال.

صحافي معارض يستقصي
مقتل نجمة شهيرة تشبه
مالمحها النجمة الراحلة
أدائيًاُ ،يحسب إلمام ـ كما أشرنا ـ ـ أنه
«زعـ ـي ــم» ل ـنــاحـيــة األداء .صـحـيــح أنــه
يـبــدو ممجوجًا لناحية «اإليـفـيـهــات»
الـ ـت ــي ب ــات ــت مـ ـعـ ـت ــادة فـ ــي مـ ــا ي ـسـ ّـمــى
الـ ـي ــوم «ك ــوم ـي ــدي ــا اإليـ ـفـ ـي ــه» بـمـعـنــى

الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـج ـم ـلــة
الـســريـعــة واملـضـحـكــة .ابـتـعــد إم ــام عن
شخصيته املعتادة لناحية زير النساء
أو العاشق امللهم أو معشوق النساء
أو حـتــى ضــابــط ال ـشــرطــة الـكـبـيــر (أو
الوزير) ،فاختار أن يبقى مثقفًا ومحبًا
للكتب ،كما في مسلسله العام الفائت
ّ
«عـ ـف ــاري ــت ع ــدل ــي عـ ـ ـ ــام» ،وإن كــانــت
ّ
شخصيته في «عوالم خفية» أكثر حدة
وقوة شكيمة .تؤدي رانيا فريد شوقي
بحرفة شخصية مريم ريــاض .تقارب
بشكل أو بآخر شكل سعاد حسني في
ٍ
السبعينيات والثمانينيات ،وتحاول
تـ ـح ــديـ ـدًا مـ ـق ــارب ــة ص ــوت ـه ــا وخ ــام ـت ــه
الفريدة .في اإلطار عينه ،تخرج بشرى
مــن ع ـبــاءة أدوارهـ ـ ــا امل ـع ـتــادة ،فتأخذ
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى رب ـم ــا دور األم .أحـمــد
وفـيــق مــن جهته يظل على عــادتــه في
أدواره ،التي يتقنها منذ ظهور ّ
األول
فــي فيلمي «اآلخ ــر» ( )1999و«سكوت

هنحصور» ( )2001للمخرج يوسف
شاهني .فتحي عبدالوهاب بدور رؤوف
ضابط أمن الدولة املسؤول عن متابعة
قضية «هالل كامل» ،يغرق في املشكلة
نفسها كما وفـيــق .هــو ممثل موهوب
يمتلك قــدرة كبيرة ،لكن تبدو أدواره
ً
«الجادة» نسخة كربونية عن بعضها:
ّ
يتنفس بصوت مرتفع ،يتهدج صوته،
ويـسـتـغــرق فــي ال ـكــام ب ـبــطء .أم ــا هبة
مجدي ،فال تزال تبحث عن نفسها في
أدوار الـصـحــافـيــة «ال ـشــابــة» املعجبة
بمثلها األعلى الصحافي هالل كامل.
م ـجــدي تمتلك مــوهـبــة ك ـب ـيــرة ،لكنها
ل ــم ت ـظ ـهــرهــا بــال ـش ـكــل امل ـن ــاس ــب حتى
ال ـل ـح ـظــة .وكـ ـع ــادت ــه ،ي ـحــب «ال ــزع ـي ــم»
أن يفسح فــي املـجــال للنجوم الشباب
ملشاركته في بطولة مسلسالته :نجد
خــالــد أن ــور ال ــذي يشبه إلــى حـ ٍّـد كبير
امل ـم ـثــل املـ ـص ــري الـ ـه ــولـ ـي ــوودي رام ــي
مالك ،يؤدي بشيء من السالسة ،فيما
ينجح ط ــارق صـبــري ب ــدور اب ــن عــادل
إمام.
إخراجيًا ال يمكن الحديث عن «إخراج»
متطور في التلفزيون العربي عمومًا.
ن ـح ــن أمـ ـ ــام م ـش ــاه ــد م ــرك ـب ــة بـطــريـقــة
جيدة ،مرتبة بإتقان ،لكن ال «ألعاب»
إخراجية وال تقنيات تنقل املشاهدين
إلى عالم آخر.
ً
فــي املـحـصـلــة ،ي ـبــدو املـسـلـســل جميال
وإن لــن يخرج مــن عـبــاءة «الكليشيه»
املعتاد :سينتصر «القتلة» في النهاية،
وسـيـخـفــون الـحـقـيـقــة ،ول ــن يـسـ ّـلــم ٌّ
أي
مـنـهــم ل ـل ـق ـضــاء؛ ف ـهــل ه ــذا م ــا تخفيه
الحلقات القادمة من املسلسل؟
* «عوالم خفية» 21:00 :بتوقيت بيروت على
«»cbc
*  00.00على « cbcدراما»
*  21:00على التلفزيون السعودي

«بوح السنابل» :مجتمع المقاومة بصدق وبساطة
مهدي زلزلي
ن ـج ـحــت ق ـن ــاة «امل ـ ـنـ ــار» ف ــي اج ـت ــذاب
مـشــاهــديــن ملسلسلها الـجــديــد «بــوح
ال ـس ـن ــاب ــل» (كـ ـت ــاب ــة ف ـت ــح الـ ـل ــه ع ـمــر،
وإخـ ـ ـ ــراج م ـح ـمــد وق ـ ـ ــاف) م ــن خ ــارج
«البلوك» امللتزم بمتابعتها سنويًا.
ف ـع ـلــت ذلـ ــك ع ـب ــر اس ـت ـب ــاق ال ـبــرم ـجــة
ال ــرم ـض ــان ـ َّـي ــة الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت الـخـمـيــس
الفائت على معظم املحطات ،وعرض
الحلقة األولى منه يوم األربعاء.
ت ــدور الـحـكــايــة ح ــول أح ــد مسؤولي
املقاومة جــواد ابراهيم (عـ َّـمــار شلق)
م ــن ب ـل ــدة ع ـي ـتــا ال ـش ـعــب ال ـج ـنــوبـ َّـيــة،
وزوجته الدكتورة كوثر علي (فيفيان
َّ
أنطونيوس) .يكتشفان أن علي (ربيع
الـ ـح ــاج) الـ ــذي َّ
ربـ ـي ــاه طـ ــوال س ـنــوات
ليس ابنهما ،بعد حـصــول خطأ في
املستشفى نتج منه تبديل املــوالـيــد.
هنا ،يبدآن رحلة البحث عن عائلته
َّ
الحقيقية وابـنـهـمــا الـضــائــع .تجري
ال ـح ـكــايــة ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ص ـ ــراع بني
اس ـت ـخ ـب ــارات الـ ـع ـ ّ
ـدو وأمـ ــن امل ـقــاومــة
مـحــوره تجنيد العمالء ومالحقتهم
وك ـ ـش ـ ـف ـ ـهـ ــم وإح ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط عـ ـمـ ـل ـ َّـي ــاتـ ـه ــم
اإلجــرامـ َّـيــة قبل تنفيذها .إحــدى هذه
ال ـع ـم ـل ـي ــات مـ ـح ــاول ــة اغـ ـتـ ـي ــال ج ــواد
وع ـلــي بتخطيط مــن الـعـمـيــل سامي
هـ ـ ــال (حـ ـس ــن ف ـ ــرح ـ ــات) الـ ـ ـف ـ ـ ّـار إل ــى
ّ
العدو منذ التحرير عــام ،2000
كيان
انتقامًا منهما لتسببهما في إصابته
بعاهة دائمة.
َّ
ب ــدا م ــن الـحـلـقــات األولـ ــى أن الـكــاتــب
اسـتـطــاع تـقــديــم قـ َّـصــة مـشـ ّـوقــة ّ
تعبر

بـصــدق عــن أح ــوال مجتمع املـقــاومــة
مــن دون أن ت ـحــرم املـشــاهــد حـقــه في
االس ـت ـم ـتــاع وال ـت ــرف ـي ــه .وإن كـ ــان قد
نـ ـج ــح فـ ــي خـ ـل ــق األسـ ـئـ ـل ــة فـ ــي ذه ــن
امل ـش ــاه ــد م ـب ـك ـرًا ،ف ـهــو ل ــم ي ـصــل إلــى
م ــرحـ ـل ــة «الـ ـتـ ـعـ ـجـ ـي ــز» و«الـ ـغـ ـم ــوض
املـفـتـعــل» ،ويـتـجـلــى ذل ــك فــي حرصه
على الكشف عن خطوط العمل تباعًا
ّ
والتدرج في تقديم الشخصيات حلقة
تـلــو أخ ــرى كــي يـسـهــل عـلــى املـشــاهــد
«هـ ـضـ ـمـ ـه ــا» وال ـ ــدخ ـ ــول ف ـ ــي أج ـ ــواء
املسلسل بسالسة .كما تمكن من كسر
حـ ـ َّـدة ال ـح ــدث ال ــدرام ــي بـشـخـصـيــات
طــري ـفــة وم ــواق ــف ف ـكــاهـ َّـيــة ،م ــا جعل
َّ
الفنية تصنف العمل
بعض املــواقــع
كوميديًا خالفًا للواقع.
ال يمكن محاكمة رؤيــة محمد وقاف
اإلخــراجـ َّـيــة مــن دون أخ ــذ اإلمـكــانــات
ّ
يصر
املتاحة له في االعتبار ،فاملركز
ع ـلــى ت ـقــديــم ع ـمــل رم ـضــانـ ّـي سـنـ َّ
ـويــا
مل ـش ــاه ــدي ــه ،ب ـس ـ َّ
ـوي ــة ف ـن ـ َّـي ــة م ـق ـبــولــة،
ّ
رغ ــم ك ــل ال ـظ ــروف ال ـتــي ل ــم تـعــد كما
َّ
كــانــت أي ــام «ال ـغــال ـبــون» .يـعــاونــه في
ذلــك فريق عمل يكاد يكون ثابتًا من
ال ـف ـنــانــن «امل ـخ ـل ـص ــن» ف ــي الـكـتــابــة
والـتـمـثـيــل وغ ـيــره ـمــا .ي ـن ـضـ ّـم إلـيـهــم
ّ
ك ــل م ـ َّـرة مـخــرج «مـغــامــر» يبحث عن
فرصة لإلطاللة على جمهور جديد.
َّ
إال أنـ ـ ــه ي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث ع ــن بـصـمــة
َّ
خاصة لوقاف يسهل ملسها ملن يتابع
مشهدًا واحدًا من املسلسل.
وبــالـحــديــث عــن أداء املـمـثـلــن ،يمكن
القول َّإن أحمد الزين َّ
تفوق على نفسه
فــي دور ال ـجـ ّـد الـظــريــف «أب ــو ج ــواد»

َّ
يقدم
مجدي
مشموشي
ً
أداء مبهرًا
في دور
التاجر البخيل
«كريم»

َّ
وقدم أحد أفضل أدواره على الشاشة
ال ـص ـغ ـيــرة ،وسـتـبـقــى ع ـب ــارات ــه الـتــي
يكررها كالزمة على ألسنة املشاهدين
فـ ـ ـت ـ ــرة ط ـ ــويـ ـ ـل ـ ــة .ك ـ ـمـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ َّـدم مـ ـج ــدي
مشموشي ً
أداء مبهرًا في دور التاجر
البخيل «كريم» شقيق جــواد ،ونجح
فــي ابـتــداع كاركتير ملفت بمساعدة
ف ــري ــق امل ــاك ـي ــاج اإليـ ــرانـ ــي ال ـ ــذي كــان
ً
ّ
التعرف
كفيال بمنع املـشــاهــديــن مــن

إليه لــوال اسمه فــي شــارة العمل .أما
َّ
عمار شلق وفيفيان انطونيوس ،فقد
ٍّ
َ
َ
ك ــان أداؤه ـم ــا هــادئــا إل ــى ح ــد الم ــس
البرودة .ولعل لذلك ما يبرره ،وهو ما
يستلزمه ال ـ َـد ْوران من رصانة ووقــار
َّ
ّ
أمني في
شخصية مسؤول
يطبعان
َّ
املـقــاومــة وزوج ـتــه الطبيبة .علمًا أن
ّ
َّ
نسبيًا مــن اإلف ــراط في
شلق تخلص
ّ
ً
م ــط كـلـمــاتــه ،م ـح ــاوال تقليد اللهجة
َّ
الـجـنــوبــيــة ،وغ ــدا أكـثــر إقـنــاعــا .وكــان
ربـيــع ال ـحــاج مقنعًا فــي دور ابنهما
األكبر علي ،في َّأول إطاللة له بعيدًا
عــن امل ـخــرج أســامــة الـحـمــد ال ــذي كــان
لــه الفضل فــي اكتشافه وإطــاقــهَّ .أمــا
االبن الثاني حسن ،الرياضي واألكول
ودائـ ـ ــم االن ـف ـع ــال ح ــن يـتـعـلــق األم ــر
بحبيبته مــريــم (ستيفاني عطالله)
ً
ابـنــة عـ ّـمــه كــريــم ،فلم يكن سـهــا على
امل ـس ــؤول ــن ع ــن الـكــاسـتـيـنــغ الـعـثــور
ّ
على «ممثل كبير فــي ســن صغيرة»
ّ
يعطي هــذا ال ــدور امل ـحــوري حـقــه .إال
َّ
أن حسني فنيش حقق املطلوب منه
وأك ـث ــر ،رغ ــم كــونـهــا تـجــربـتــه األول ــى.
وس ـ َّـج ــل م ـه ــدي ف ـخــر ال ــدي ــن الـغــائــب
ل ـس ـنــوات ع ــن أع ـم ــال «م ــرك ــز ب ـيــروت
الــدولــي لــإنـتــاج» مـنــذ مـشــاركـتــه في
«ملح الـتــراب» ( 2014ـ ـ كتابة جبران
ً
ضــاهــر وإخـ ــراج أي ــاد ن ـحــاس) ع ــودة
مــوفـقــة أظ ـه ــرت ن ـضــج تـجــربـتــه بعد
مشاركته فــي عــدد كبير مــن األعـمــال
ال ـل ـب ـن ــان ـ َّـي ــة وال ـ ـسـ ـ َّ
ـوريـ ــة ط ـ ـ ــوال ه ــذه
ّ
ّ
الـفـتــرة .كـ ّمــا يـطــل فــي الـعـمــل ك ــل مــن:
مــازن معضم ،اليسار حــامــوش ،علي
ّ
الصباح،
سعد ،رينيه غــوش ،حسام

آالن الزغبي ،وليد سعد الدين ،آغوب
دوجـ ــرج ـ ـيـ ــان ،م ـح ـمــد شـ ـم ــص ،هـنــد
خضرا ،فاطمة بزي ،وسارة قصير.
ـاون مــع شــاعـ َـريــن
يمكن اعـتـبــار الـتـعـ َ
ّ
ومـ ـنـ ـش ـ َـدي ــن م ـخ ـت ـل ــف ــن فـ ــي كـ ـ ــل مــن
َ
ً
شارتي البداية والنهاية ،دليال على
العقلية «الـتــوافـقـ َّـيــة» الـتــي ت ــدار بها
األمـ ـ ــور ف ــي امل ــؤس ـس ــات «امل ـل ـت ــزم ــة».
عقلية تهدف إلى إرضاء أكبر عدد من
املبدعني «املنضوين في هذا الخط»،
وه ــو م ــا ال يـمـكــن أن ي ـك ــون إال على
حساب الفن!
وي ـب ـقــى الـ ـس ــؤال م ـشــروعــا ع ــن سبب
إصــرار القائمني على «مركز بيروت»
ع ـل ــى األس ـ ـمـ ــاء اإلن ـش ــائ ـ َّـي ــة ال ـب ـع ـيــدة
تمامًا عن مضامني األعمال ،من «ملح
التراب» و«درب الياسمني» إلى «بوح
َّ
السنابل» .علمًا أن حشر هذه الكلمات
ّ
فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارة ال ي ـ ـعـ ــوض إس ـق ــاط ـه ــا
باملظلة على «العمل».
ّ
ك ـ ـيـ ــف سـ ـيـ ـتـ ـع ــام ــل ج ـ ـ ـ ـ ــواد م ـ ـ ــع كـ ــل
الـضـغــوط ال ـتــي ت ـبــدأ بــإصــابــة وال ــده
ً
بمرض عضال ،وصــوال إلى اكتشاف
ح ـق ـي ـقــة اب ـ ـنـ ــه ،وال ت ـن ـت ـهــي ب ـم ـكــائــد
ّ
شـقـيـقــه ال ـب ـخ ـيــل والـ ـط ـ َّـم ــاع ،ف ــي ظــل
ت ـس ــارع األحـ ـ ــداث ع ـلــى امل ـق ـلــب اآلخ ــر
املتعلق بعمله األمـنــي فــي املـقــاومــة؟
وهل ستبوح «ريم» ابنة سامي هالل
(مـ ـ ـ ــاري ت ـي ــري ــز مـ ـعـ ـل ــوف) لـشـقـيـقـهــا
إي ـهــاب (نـيـكــوال مــزهــر) بــالـسـ ّـر الــذي
يــؤرقـهــا؟ ومــا هــو الـسـ ّـر ال ــذي يخفيه
األخير بدوره عنها؟
«بوح السنابل»َّ :
يوميًا  21:30على «املنار»
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صورة
وخبر

ّ
بـدءًا مـن اليـوم ولغايـة يـوم السـبت المقبـل ،سـيتوافد آالف الـزوار ّمـن حـول ّالعالـم إلـى باحـات المستشـفى الملكـي فـي تشيلسـي
البريطانـي النور
وحدائقـه لالسـتمتاع بفعاليـات العـرض السـنوي الخـاص بالزهـور وكل مـا يتعلـق بـاألرض والطبيعـة .أبصـر هـذا الحـدث
ّ
فـي عـام  ،1912ويضـم حدائـق طليعيـة مبهـرةّ ،
صممتهـا أسـماء شـهيرة فـي هـذا المجـال ،وأخـرى أصغـر ومدينيـة .يتميـز العـرض
ّ
المنوعـة التـي تناسـب كل أفـراد العائلـة( .دانيـال ليـل أوليفـاس ـــ أ ف ب)
كذلـك باألنشـطة

نسرين حميدان :الحياة غنوة!

ثروتنا النفطية
حوارًا في أنطلياس

مارون حكيم
«قامات» إن حكت

يكثر الحديث محليًا عن
«ثروتنا» النفطية وتستعر
التجاذبات بني مختلف
األطراف السياسية حولها .في
هذا السياق ،وضمن األنشطة
الثقافية ّ
املنوعة التي تواظب
على تنظيمها واستضافتها،
تدعو «الحركة الثقافية ـ
غد الخميس
أنطلياس» ،بعد ٍ
إلى املشاركة في حوار حول
«النفط في ّ
البر اللبناني».
ّ
يجري النشاط في مقر الحركة
في أنطلياس (قضاء املنت)،
بمشاركة الباحث واألكاديمي
اللبناني داني عازار (الصورة)،
ّ
يتولى ّ
املؤرخ عصام
على أن
خليفة ّ
مهمة تقديمه.

في ّ 16أيار (مايو) الحالي،
افتتح الفنان اللبناني مارون
حكيم (الصورة) معرضه الجديد
«حوار القامات» في محترفه
 Atelier du Bonheurفي مزرعة
يشوع ،حيث يستمر لغاية 31
من الشهر نفسه .يضم املعرض
عددًا من املنحوتات الخشبية
ّ
املطعمة بالحديد التي أنجزها
َ
الفنان بني عامي  2016و،2018
وتزاوجت فيها هاتان املادتان
لـ«يتكامل املعنى ّالجمالي
والفيزيائي في حلة مبتكرة
ّ
ويولد كائنًا جديدًا» .وإلى
جانب تصوير الطبيعة ،يشتمل
املعرض أيضًا على لوحات
ّ
ذها حكيم بني  2015و،2017
نف ّ
وتمثل جماعات وقامات إنسانية
ّ
تتحرك كالقوافل في املجهول.

حوار حول «النفط في ّالبر
اللبناني» :الخميس ّ 24أيار (مايو)
ً
مساء
الحالي ـ الساعة السادسة
ـ «الحركة الثقافية» في «دير مار
الياس» في أنطلياس (قضاء املنت).
لالستعالم 04/404510 :أو
mca@mcaleb.org

«حوار القامات» :حتى  31أيار ـ
من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية
ً
مساء ـ ـ �Atelier du Bon
التاسعة
( heurمزرعة يشوع ـ قضاء املنت).
لالستعالم03/976830 :

يحضر اسم الفنانة اللبنانية نسرين
حميدان (الصورة) كثيرًا في الحفالت
التي تحتضنها فضاءات مختلفة في
العاصمة اللبنانية هذه الفترة .في 30
ّأيار (مايو) الحالي ،تضرب املغنية
وعازفة العود واألكاديمية اللبنانية
موعدًا جديدًا مع الجمهور في «مسرح
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) ،حيث تحيي
سهرة بعنوان «الحياة غنوة» (برعاية
نقابة محترفي املوسيقى والغناء في
لبنان) ،برفقة أوركسترا «جمعية لبنان
السالم».
في اتصال مع «األخبار» ،توضح
نسرين ّأن البرنامج سيكون ّ
منوعًا
ّ
ّ
جدًا ،يبدأ بموشح «ما بالها ُجنت
بنا البلد» مللحم بركات من ألحان

األخوين رحباني ،يليه ميدلي لبناني
على مقام الكرد ،يضم أغنيات لفيروز
وسلوى القطريب وغيرهما .بعدها،
تكر السبحة مع «اسأل ّ
ّ
مرة ّ
علي»
ملحمد عبد املطلب ،و«على الله تعود»
لوديع الصافي ،و«هذه ليلتي» ألم
ّ
ستوجه حميدان في هذه
كلثوم ...كما
الليلة الرمضانية تحية على طريقتها
الخاصة إلى الراحل نهاد طربيه (1950
ـ .)2018
أمسية «الحياة غنوة» :األربعاء  30أيار ـ
ً
مساء ـ «مسرح
الساعة التاسعة والنصف
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).البطاقات متوافرة
في «مكتبة أنطوان».
لالستعالم03/894098 :

الجاز يضيء
ليالي األشرفية
سهرة ساحرة جديدة ،يعدنا
بها «أونوماتوبيا» (األشرفية)،
يوم االثنني املقبل ،سيعود
ريعها لدعم برنامج هذا امللتقى
املوسيقي الهادف إلى تطوير
املهارات املوسيقية .سيجتمع
الغيتاريست اإليطالي فيتو
فيومي ،واللبناني علي جرادي
(ساكسوفون) ،والسويسري
رويدي فلدر (دابل باص ـ
الصورة) ،واللبناني فرج
فاخوري (درامز) ،لالحتفاء
بمجموعة من كبار الجاز ،على
رأسهم :تشارلي باركر ،وديوك
إلينغتون ،وديزي غيليسبي،
وغيرهم ،من دون أن يخلو اللقاء
من ملساتهم الخاصة ،وال ّ
سيما
ّ ًّ
آت من خلفية فنية
أن كل منهم ٍ
وثقافية مختلفة.
االثنني  28أيار (مايو) الحالي ـ
ً
مساء ـ
الساعة الثامنة والنصف
«أونوماتوبيا  -امللتقى املوسيقي»
(السيوفي ـ األشرفية) .لالستعالم:
01/398986
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األوروغواي

بين الشمس والظل

واجهت األوروغواي العديد من المشاكل الفنية خالل مشوار التصفيات لكأس العالم في األلفية الجديدة
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األوروغواي

حيث تعيش الطيور الملونة

الالعب المفتاح

أوسكار تاباريز
ّأن
على الرغم من
األوروغواي بلد صغير وذو
تعداد سكاني منخفض،
إال ّأنها ّ
خرجت أسماء
ذهبية في عالم التدريب،
أمثال أوسكار تاباريز .مدرب طموح ومخضرم قاده
شغفه وتفانيه في كرة القدم ليصبح أيقونة كروية ،ليس في
جنوب أميركا فحسب ،بل في العالم بأسره .لم يحقق تاباريز
نجاحًا كبيرًا كالعب ،رغم أنه لعب ملدة  12عامًا مدافعًا عن
قمصان  6أندية مكسيكية وأرجنتينية وأوروغوايانية .عند
بلوغه عامه الثاني والثالثني ،اعتزل اللعب ليبدأ مهمة جديدة
ُ
كتب له فيها التألق .بدأ تاباريز مسيرته الجديدة مدربًا لناديه
السابق بيالفيستا ،ليتولى بعدها تدريب منتخب الناشئني
دون العشرين عامًا ،ويفوز معهم بامليدالية الذهبية في دورة
مغر جديد كان في انتظار تاباريز،
األلعاب األميركية .عرض ٍ
وهو تدريب منتخب بالده األول .قاد املنتخب إلى نهائي كوبا
أميركا  ،1989ولكنهم خسروا اللقب .كذلك بلغ معهم دور
الستة عشر من مونديال إيطاليا  ،1990إال ّأن قطار الفريق
توقف هناك.
عاد «املايسترو» إلى تدريب األندية ،لتكون وجهته التالية
عمالق األرجنتني ،نادي بوكاجونيورز .بعد تحقيق لقبي
السوبر كوبا والدوري األرجنتيني مع األخير ،انتقل إلى
القارة العجوز .كالياري وميالن اإليطاليان وأوفييدو
اإلسباني كانت أبرز محطات املدرب األوروغواياني ،قبل أن
يقرر العودة إلى األرجنتني وإنهاء مسيرة تدريبه لألندية
هناك .بعد فشل املنتخب الوطني في التأهل إلى مونديال
أملانيا  ،2006عاد تاباريز صاحب الخبرات الكبيرة إلى
تدريب املنتخب وحمل على عاتقه مسؤولية النهوض
بالفريق وإعادته إلى األضواء العاملية .العمل الجاد والدؤوب
لتباريز ورؤيته الجديدة للمنتخب كانت كفيلة ليفوز
«الالسيليستي» باملركز الرابع في مونديال  2010بجنوب
أفريقيا.
( أ ف ب)

أبرز الالعبين

إدواردو غاليانو ،ألبير كامو ،والقديس بطرس
◄ دييغو فورالن
عـلــى الــرغــم مــن أن ــه ب ــدأ مسيرته الــريــاضـيــة الع ـ َـب كــرة
مضرب ،إال ّأن األوروغــوايــانــي ّ
يعد أحــد أهــم املهاجمني
فــي تــاريــخ ك ــرة ال ـقــدم الــاتـيـنـيــة .الـقــائــد األش ـقــر سجل
 33هدفًا خــال مبارياته ال ـ  86مع املنتخب ،ليقود بها
ب ــاده لـلـمــركــز ال ــراب ــع فــي مــونــديــال  ،2010إل ــى جانب
لـقــب كــوبــا أمـيــركــا ع ــام  .2011اح ـتــرف مــع الـعــديــد من
األندية كمانشستر يونايتد اإلنكليزي ،أتلتيكو مدريد
اإلس ـبــانــي ،إن ـتــر مـيــانــو اإلي ـطــالــي وس ـيــزيــرو أوســاكــا
الياباني ،وهو يلعب حاليًا في الــدوري الهندي مع فريق
مومباي سيتي .كذلك فاز القناص األوروغواياني مرتني
خ ــال م ـش ــواره ال ـك ــروي ب ـجــائــزة بيتشيشي وال ـحــذاء
الذهبي األوروبــي ،وحصد جائزة الكرة الذهبية ألفضل
العب في مونديال جنوب أفريقيا .2010

حصدت األوروغواي  20لقب رسمي في جميع البطوالت الرسمية القارية

إذا مررت في شوارع العاصمة مونتيفديو ،ستأسرك عمارة المدينة
العتيقة .وإلى جانب المباني الكالسيكية هناك ناطحات السحاب .وهذا
هو حال منتخب األوروغواي ،الذي ّ
يتميز بتاريخ عريق يعود إلى نشأة
المونديال في األصل ،ويمتد إلى سواريز في برشلونة وكافاني في
باريس سان جرمان
زهراء رمال
تقع مونتيفديو على ضـفــاف «ريــو
دي ال ب ــات ــا» ،الـشــاهــد عـلــى مـعــارك
عنيفة بني بحرية الحلفاء وأساطيل
دول امل ـح ــور خ ــال ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
ّ
الثانية .على الرغم من أن هذا النهر
ابتلع قنابل العدو وأجساد الجنود،
ّ ُ
ـذي
إال أنـ ـ ــه عـ ـ ــرف ب ــاس ــم ال ـن ـه ــر «ال ـ ـ ً
تعيش فيه الـطـيــور املـلــونــة» ،نسبة
إلى الطيور التي عاشت بالقرب منه.
ومــن هنا أتــت تسمية األوروغـ ــواي.
ّ
رغم شهرة البلد سياحيًا ،إال أن كثرًا
قد يجهلون التاريخ الكروي الحافل
للمنتخب األوروغواياني .قد يخفى
ّ
عنهم أن األوروغ ـ ــواي تمتلك عراقة
كروية مصبوغة بلون السماء .يحكى
ّأن مهاجرين إنكليز هم أول من ّ
عرفوا
شـعــب األوروغ ـ ـ ــواي ب ـكــرة ال ـق ــدم في
القرن التاسع عشر ،ليتأسس الحقًا
أول فريق أوروغــوايــانــي لكرة القدم
فــي الـعــاصـمــة مونتيفديو ،عـلــى يد
أسـتــاذ إنكليزي فــي إحــدى امل ــدارس.
ف ــي مـطـلــع الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،أبـصــر

االتـحــاد األوروغــوايــانــي لـكــرة القدم
النور ،بعدما أسهمت جوالت األندية
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ف ــي أم ـي ــرك ــا الـجـنــوبـيــة
بانتشار اللعبة في األوروغواي.
ُي َع ّد منتخب األوروغ ــواي واحـدًا من
أقـ ــوى امل ـن ـت ـخ ـبــات ف ــي قـ ــارة أمـيــركــا
الجنوبية وفي العالم ،وهو املنتخب
األك ـث ــر نـجــاحــا عـلــى صـعـيــد بطولة
كوبا أميركا ،بعدما حقق ّ
سيد هذه
البطولة اللقب  15مــرة مــن أصــل 42
مـشــاركــة ،أولـهــا عــام  ،1916وآخــرهــا
ع ـ ـ ــام  .2011بـ ـع ــده ــا تـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـ ــ«ال
سـيـلـيـسـتــي» م ــن فـ ــرض ح ـضــورهــم
فــي دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة ،فكانوا
أول ف ــري ــق مـ ــن أمـ ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة عـ ـ ــام .1924
ف ـ ــازت األوروغـ ـ ـ ـ ــواي حـيـنـهــا ف ــي كل
مبارياتها ،لتحقق امليدالية الذهبية.
في الدورة الصيفية التالية عام ،1928
اح ـت ـفــظ امل ـن ـت ـخــب بــال ـل ـقــب الــذه ـبــي
بعد الـفــوز على «راقـصــي التانغو».
والتانغو ،في األصل ،محط نزاع بني
األوروغ ـ ـ ــواي واألرج ـن ـت ــن ،إذ يتهم
ش ـعــب األول األرج ـن ـت ـي ـن ـيــن بــأنـهــم

«ســرقــوا» التانغو منهم ،إال أن ذلك
يبقى في معرض االتهامات .البحث
التاريخي قــد يوصل إلــى خالصات
مختلفة.
فـ ــي «ت ــانـ ـغ ــو» ال ـ ـكـ ــرة ،األوروغـ ـ ـ ـ ــواي
ي ـقــارع األرج ـن ـتــن وي ـق ــارع الجميع،
مــن الـنــاحـيــة الـتــاريـخـيــة .مـشــاركــات
امل ـن ـت ـخــب ف ــي ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم ك ـث ـيــرة.
ظ ـ ـهـ ــرت األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي  12م ـ ــرة فــي
الـبـطــولــة وف ــازت بـهــا مــرتــن ،األول ــى
ع ــام  1930بـعــد ال ـفــوز عـلــى منتخب
األرجنتني ،لتصبح بذلك أول منتخب
ي ـح ـق ــق ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ال ـتــي

وقتئذ على أرضـهــا ،أمــا املرة
أقيمت
ٍ
الثانية فكانت عام  1950على حساب
الـبــرازيــل .ســواريــز وكــافــانــي وريـثــان
لسلسلة طويلة مــن األج ــداد .لكن لم
تـكـمــل األوروغ ـ ـ ــواي مـسـيــرة الـنـجــاح
في هذه البطولة ،إذ تراجع مستوى
الفريق وفشل فــي التأهل لنهائيات
كأس العالم في خمس مناسبات من
أصل تسع مسابقات سابقة .واجهت
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـشــاكــل
ال ـف ـن ـي ــة خـ ـ ــال م ـ ـشـ ــوار ال ـت ـص ـف ـيــات
لكأس العالم في األلفية الجديدة ،إال
ّ
أن املنتخب شهد تطورات كبيرة في

■ أكبر خسارة في تاريخ األوروغواي كانت عام  1902أمام املنتخب
األرجنتيني الذي فاز بنتيجة 0-6
■ أكبر فوز حققه املنتخب كان عام  1927عندما فاز بنتيجة  0-9على
منتخب بوليفيا
■ أعلى تصنيف للمنتخب كان عام  2012عندما جاء في املرتبة الثانية
■ أقل ترتيب في تاريخ املنتخب كان عام  1998عندما جاء في املركز
76
■ يوجد منتخب األوروغواي حاليًا في املركز الـ  22كأفضل منتخب
حسب تصنيف الفيفا

املــراحــل الــاحـقــة ،لـتـبــدأ عملية ضخ
دم ــاء جــديــدة بــن صـفــوف الــاعـبــن.
أس ـ ـمـ ــاء جـ ــديـ ــدة ش ــرع ــت ب ــالـ ـب ــروز.
لــويــس س ــواري ــز ،إديـنـســون كــافــانــي،
دي ـي ـغ ــو فـ ـ ـ ــورالن وال ـك ـث ـي ــر غ ـي ــره ــم،
حـ ـض ــروا إلكـ ـم ــال امل ـس ـي ــرة الــذهـبـيــة
لنجوم األوروغــواي القدامى .أحدثت
الـ ـ ــوجـ ـ ــوه الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ن ـق ـل ــة ن ــوع ـي ــة
ّ
ف ــي نـتــائــج املـنـتـخــب ،لـيـعــود تــوهــج
ال ــ«الس ـي ـل ـي ـس ـتــي» وي ـح ـق ـقــوا املــركــز
الرابع في كأس العالم .2010
ّ
لعل أبرز ما يذكره عشاق كرة القدم
لــدى مشاركة األوروغـ ــواي فــي كأس
ال ـع ــال ــم  ،2014م ــا ق ـ ــام ب ـ ّـه امل ـهــاجــم
لويس سواريز ،عندما عض املدافع
ّ
تصرف
اإليطالي جورجيو كيليني.
ّ
متهور كلف سواريز اإليقاف أربعة
أشـ ـه ــرُ ،ح ـ ــرم خــال ـهــا امل ـش ــارك ــة في
أي نشاط متعلق بكرة القدمُ ،
وم ِنع
مـ ــن امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي تـ ـس ــع مـ ـب ــاري ــات
مــع منتخب األوروغـ ـ ـ ــواي ،لتصنف
ع ـقــوب ـتــه ك ــأق ـس ــى ع ـقــوبــة يـفــرضـهــا
االت ـحــاد الــدولــي عـلــى الع ــب مـشــارك
ف ــي ت ــاري ــخ ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـعــالــم.
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت ،يـحـمــل
املنتخب رقـمــا قياسيًا عامليًا ألكبر
عــدد مــن األل ـقــاب دول ـيــة ،إذ حصدت
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي  20ل ـق ــب رسـ ـم ــي فــي
جـمـيــع ال ـب ـطــوالت الــرسـمـيــة الـقــاريــة
والعاملية التي شارك فيها املنتخب.
ف ـ ـهـ ــل تـ ـشـ ـه ــد ش ـ ـ ـ ـ ـ ــوارع الـ ـع ــاصـ ـم ــة
مونتيفديو االحتفاالت فرحًا بلقب
عاملي جديد؟

◄ ألفارو ريكوبا
هــو أفـضــل العـبــي خــط الــوســط الــذيــن أنجبتهم
األوروغ ــواي .صاحب تسديدات ثابتة ال تخطئ
املرمى ،وقــدم يسرى ماهرة ساحرة .سجل 11
هدفًا خــال  69مـبــاراة مع املنتخب األزرق ،وقد
عـ ــرف م ـس ـيــرة نــاج ـحــة مـعـهــم ع ـلــى ال ــرغ ــم من
عــدم تتويجها باأللقاب.على الــرغــم مــن مهاراته
ومـ ــراوغـ ــاتـ ــه ،إال أن ـ ــه ك ـ ــان ك ـث ـي ـرًا م ــا يـتـعــرض
ل ــإص ــاب ــات ،م ــا س ـ ّـب ــب ت ــراج ـع ــا ف ــي أدائ ـ ـ ــه .أمــا
عـلــى صعيد األن ــدي ــة ،فـقــد حـقــق بـطــولــة ال ــدوري
األوروغواياني مع نادي دانوبيو ،إلى جانب بطولة
الــدوري اإليطالي وكــأس إيطاليا مع نــادي اإلنتر
الذي يلعب حاليًا بني صفوفه.

جدول المباريات
5/16
6/20
6/25

البرتغال  Xإسبانيا
إيران  Xإسبانيا
إسبانيا  Xاملغرب

9:00
9:00
9:00

ّ
َ
يع ّد إدواردو غاليانو ابن مدينة مونتيفيديو ( 3سبتمبر  1940ـ  13أبريل  )2015من أشهر الكتاب
والروائيني في تاريخ األوروغواي .ترجمت كتبه ورواياته إلى أكثر من عشرين لغة .قضى غاليانو
ّ
سياسية ،فهو ساند الحركات املناهضة للواليات
سنوات عديدة من حياته في املنفى ألسباب
ّ
األميركية ،وكان داعمًا لليسار الالتيني الذي كان بمواجهة دائمة مع اليمني املدعوم من
املتحدة
الفرنسيةُ .ت َعدّ
ّ
ّ
واشنطن .كتب للعديد من املجالت والصحف العاملية ،أبرزها لوموند ديبلوماتيك
الشغوف بكرة القدم،
روايته «كرة القدم بني الشمس والظل» واحدة من أبرز أعماله ،فهو الكاتب
ّ
جذابّ .
تحدث عن
حاول نقل كل التفاصيل التي تجري على املستطيل األخضر إلى القارئ بأسلوب
ّ
مادية تدخل فيها لغة األرقام والربح
كرة القدم كشغف بالنسبة إلى املشجعني ،وعنها كصناعة
والخسارة .في رواياته ّ
تحدث عن الفيلسوف والروائي الفرنسي الجزائري ألبير كامو عندما كان
َ
حارس مرمى في الجزائر ،ويقول غاليانو« :في عام  1930كان ألبير كامو هو القديس بطرس
يلعب
َ
الذي َيحرس بوابة مرمى فريق كرة القدم بجامعة الجزائر .كان قد اعتاد اللعب حارس مرمى منذ
طفولته ،ألنه املكان الذي يكون فيه استهالك الحذاء أقل .فكامو ،ابن األسرة الفقيرة لم يكن قادرًا
على ممارسة ترف الركض في امللعب :وكل ليلة كانت الجدة تتفحص نعل حذائه وتضربه إذا ما
ً
وجدته متآكال» .كان يستخدم األسلوب الجذاب في الكتابة ،السهل الوصول للقارئ مع الكثير
َّ
ُ
ّ
من الوصف والتشابيه التي جعلت من أسلوبه مميزًا ،والذي يمكن أن يشبه بأسلوب منتخب
األوروغواي لكرة القدم.
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«السيليستي»
يحاول وال يصل
الزمن متوقف
منذ 1950

غيغيا

ّ
مدمر أحالم البرازيليين

لم يخض ألسيديس غيغيا سوى  4مباريات في كأس العالم .كان ذلك في مونديال
ّ
 1950تحديدًا الذي استضافته البرازيل .لكن رغم ذلك ،فإن هذا االسم خلده التاريخ
ولن تنساه األوروغواي ،وأكثر منها البرازيل .في ذلك املونديال ،دخل غيغيا احتياطيًا
فــي املـبــاراتــن األولـيــن ،لكن مشاركته فــي املـبــاراة الثالثة فــي دور املجموعات أمــام
بوليفيا ستكون الفصل األول في كتابته التاريخ .في تلك املباراة ،سجل هدفًا جعله
أساسيًا في باقي مباريات البطولة .حينها كانت األدوار اإلقصائية ،استثنائيًا ،عبارة
عن دور نهائي ُيلعب على طريقة املجموعة من أربعة منتخبات ،واملنتخب الذي يجمع
ً
العدد األكبر من النقاط َّ
يتوج بطال للعالم ،ذلك بسبب قلة املنتخبات التي شاركت
ّ
في تلك النسخة .غيغيا تمكن من التسجيل في املباراة األولى في الدور النهائي في
مرمى إسبانيا ،ثم سجل في املباراة الثانية أمام السويد.
لكن املوعد الكبير كان في املباراة الثالثة واألخيرة أمام البلد املضيف في السادس
عشر من شهر تموز ،على ملعب «ماراكانا» الشهير في ريو دي جانيرو وأمام أكثر
من  170ألف متفرج .كان «السيليساو» بحاجة حينها للتعادل ُلي َّتوج بلقبه األول،
وبالفعل فقد ّ
تقدم بالنتيجة مطلع الشوط الثاني ،قبل أن يخرج غيغيا من قمقمه
ّ
ّ
ويمرر كرة هدف التعادل لزميله خوان سكيافينو ،ثم سجل بنفسه هدف الفوز في
ّ
الدقيقة  79ليصدم البرازيليني ويحطم أحالمهم 4 .أهداف في  4مباريات وتمريرة
ّ
حاسمة وهــدف الفوز على البرازيل في النهائي في «مــاراكــانــا» .هــذا يكفي ليخلد
تاريخ املونديال اسم غيغيا.

«في الوقت الحاضر ،نحن لسنا منافسين ،ولكننا
َّ
منظمون جيدًا» ،هذا ما يعتقده العبو األوروغواي.
خالل كل مباراة دولية تظهر اهتمامات مختلفة
لالتحاد هناك ،وكان من المهم في المباريات ،آخر
فترة ،كما يقول النقادً ،إظهار قدرات الالعبين الجيدين
أوروبا ،بدال من استدعائهم إلى الميدان
لبيعهم في ّ
المحلي .وهذا أثر كثيرًا في ثقافة البلد الصغير
وحضوره ،إلى جانب عوامل أخرى
ياسمين عبيد
ع ـن ــد ذك ــرن ــا لـ ـ ــأوروغـ ـ ــواي ،تــرســم
ف ـ ــي م ـخ ـي ـل ـت ـن ــا واحـ ـ ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة
خ ـ ـضـ ــراء فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة.
ُ
رغـ ــم أن ـه ــا تـ ـ َـعـ ـ ّـد م ــن أص ـغ ــر الـ ــدول
فــي ال ـقــارة ،إال أنـهــا تحظى بمكانة
تاريخية واقـتـصــاديــة ب ــارزة .وهي
م ــن أك ـث ــر ال ـ ــدول ن ـم ـوًا ف ــي قــارت ـهــا،
ويرتفع فيها دخل الفرد من الناتج
امل ـح ـل ــي ع ــن ن ـظ ــرائ ــه ف ــي امل ـن ـط ـقــة،
م ــا جـعـلـهــا ت ـح ــوز م ــواق ــع مـتـقــدمــة
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى امل ـع ـي ـش ــة ون ــوع ـي ــة
الـحـيــاة عــاملـيــا تـضــاهــي بـهــا ال ــدول
الغربية .لو نظرنا إلى األوروغواي
ُ
الـ ـت ــي تـ ـ َـعـ ـ ّـد مـ ــن أصـ ـغ ــر الـ ـ ـ ــدول فــي
أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة ،وق ــارن ــا بينها
وب ــن الـ ــدول الـغــربـيــة ذات الـتــاريــخ
العريق ،وجــاءت املقارنة من طريق
معدل دخل الفرد ،ونسبة األراضــي
الزراعية املستغلة ،ومـعــدالت الفقر
والـ ـبـ ـط ــال ــة ،وال ـ ـقـ ــوة االق ـت ـص ــادي ــة،
لــوجــدنــا أن ه ـنــاك م ـفــاجــآت تـصـ ّـب
بمجملها في مصلحة األوروغواي.
الدولة التي صنفت تقارير رئيسها

بدأ دوري الدرجة األولى في
أوروغواي في هذا الموسم
 2017ــ  2018بفقدان أحد فرقه
ـس «األفـ ـ ـق ـ ــر» عـلــى
ع ـل ــى أن ـ ــه ال ــرئـ ـي ـ َّ
وج ــه األرض .تـصــنــف األوروغـ ــواي
وفقًا ملنظمة الشفافية الدولية على
أنـهــا البلد األق ــل فـســادًا فــي أميركا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة م ــع ت ـش ـي ـل ــي ،ح ـي ــث إن
الــرئ ـيــس ال ـســابــق خــوزيــه موخيكا
ت ــرك قـصــر الــرئــاســة ل ـل ـف ـقــراء ،وألن
ن ـس ـبــة ال ـف ـس ــاد ت ـك ــاد ت ـت ــاش ــى فــي
ه ـ ــذه ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،ام ـت ـل ـكــت
أوروغواي بأقل القليل فريقًا كرويًا
تصنيفه بــن املنتخبات العشرين
هو األفضل على مستوى العالم.
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا لـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
األوروغـ ـ ـ ـ ــواي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم مـنــافـســا
مهمًا خالل نصف القرن املاضي؟
كـ ـ ـ ــان نـ ـصـ ـي ــب ال ـ ـ ـفـ ـ ــرد مـ ـ ــن الـ ـن ــات ــج
املـحـلــي اإلج ـمــالــي فــي األوروغ ـ ــواي
من األعلى في العالم ،عندما كانت
تـهـيـمــن عـلــى ك ــرة ال ـق ــدم ،م ــن 1920
إل ــى  ،1950فـ ــازت األوروغـ ـ ـ ــواي في
البطولتني األوملبيتني قبل انطالق
كأس العالم عام  ،1930في أوملبياد

 1924وأومل ـب ـيــاد  .1928ك ــان لديهم
ف ــرص ــة ل ـل ـعــب ض ــد األرجـ ـنـ ـت ــن فــي
مئات من املباريات الودية الدولية.
وألن العـبـيـهــم ل ــم ي ـكــونــوا قــادريــن
ع ـل ــى م ـ ـغـ ــادرة الـ ـب ــاد واالح ـ ـتـ ــراف
فــي الـخــارج ،بموجب الـقــانــون ،كان
ّ
يصب في مصلحة
وقتهم وجهدهم
الوطن والفوز كدولة.
ال ــاف ــت أن اقـ ـتـ ـص ــاد األوروغ ـ ـ ـ ــواي
ك ــان يــرتـكــز عـلــى األب ـق ــار واألع ـم ــال
املصرفية اإلقليمية الخارجية ،وأنه
بــدأ يتعثر ،فــي ظــل تـحــوالت عاملية
َ
وقت الحقُ ،حذفت قواعد
كبيرة .في
ٍ
األوروغواي التي تمنع الالعبني من
السفر إلى الخارج.
ه ـكــذا ،تــوقــف الــاع ـبــون عــن اللعب
مـ ـع ــا ،وبـ ـ ــدأ الـ ـف ــريـ ـق ــان األق ـ ـ ــوى فــي
أوروغ ـ ــواي ،ب ـي ـنــارول ،ونــاسـيــونــال
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رغــم اسـمــه الكبير ،فــإن غيغيا لعب فقط  12مـبــاراة مــع األوروغـ ــواي بينها  4في
مونديال  1950حيث هاجر بعد البطولة إلى إيطاليا ولعب لروما وميالن
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ّ
بعد منتخب األوروغــواي ،مثل غيغيا منتخب إيطاليا في  5مباريات بعد حصوله
على الجنسية اإليطالية وسجل هدفًا واحدًا
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توفي غيغيا عن  88عامًا في  16تموز  ،2015أي في اليوم الذي قاد فيه األوروغواي
إلى لقب مونديال 1950

هناك عمالقان هما بينارول وناسيونال

يـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــدان هـ ـيـ ـمـ ـنـ ـتـ ـهـ ـم ــا .أم ـ ـ ـ ــا آخـ ــر
اإلنـ ـج ــازات فــي األوروغ ـ ـ ــواي ،فـكــان
م ـب ــاراة نـصــف الـنـهــائــي لـنـهــائـيــات
م ــون ــدي ــال جـ ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا .2010
ف ــي ن ـهــايــة املـ ـط ــاف ،ف ـشــل اق ـت ـصــاد
األوروغ ـ ـ ـ ــواي ف ــي م ــواك ـب ــة أوروب ـ ــا،
حيث كــان عــدد سكان البالد البالغ
عـ ــددهـ ــم م ـل ـي ــون ــي ن ـس ـم ــة فـ ــي ع ــام
 ،1930و 3ماليني اليوم ،أنتج عددًا
محدودًا للغاية من الالعبني .هؤالء

يجمع بينارول وناسيونال لثمانية ألقاب في كأس ليبرتادوريس

الــاعـبــون الــذيــن أبـلــوا ب ـ ً
ـاء حسنًا،
انـتـقـلــوا إل ــى ال ـخ ــارج ،ول ــن يـكــونــوا
م ــوج ــودي ــن ل ـت ــدري ــب ج ـي ــل ج ــدي ــد.
واصلت فــرق األوروغ ــواي للشباب،
تـحــت  17و 21سـنــة ،املـنــافـســة على
مستويات عالية .ألن الدوري املحلي
ه ــام ـش ــي ،ب ـب ـس ــاط ــة ال ي ــوج ــد م ــال
إلبقاء الالعبني .لذا فهم ال يلعبون
أبـ ـ ـدًا ض ــد بـعـضـهــم أو م ـع ــا .كــانــوا
ي ـج ـت ـم ـعــون عـ ــدة م ـ ــرات ف ــي الـسـنــة

للعب مباراة دولية ودية ،أو مباراة
تصفيات ك ــأس الـعــالــم ،فــي املقابل
ل ــدى ك ــل م ــن ال ـب ــرازي ــل واألرج ـن ـتــن
دوري ـ ـ ــان م ـح ـل ـيــان ك ـب ـي ــران ق ـ ــادران
على دفع ما يكفي لالعبني حتى ال
يكون لديهم «وظائف يومية».
الـبــدايــة كــانــت فــي اللحظة الـتــي بدأ
فيها ال ـســوق الـعــاملــي فــي االنـفـتــاح.
رأينا مواهب األوروغواي تتجه إلى
إسبانيا وإيطاليا .وهنا بدأ التحول

رأينا مواهب األوروغواي تتجه إلى إسبانيا وإيطاليا

الرأسمالي .أصبح الفريق الوطني
ق ــادرًا على اسـتـفــادة مــن «الـتـفــاوت»
بــن الـبـعــديــن االقـتـصــاديــن املحلي
وال ـخ ــارج ــي ،بـعــد أن أم ـضــى بعض
الـ ـعـ ـق ــود فـ ــي ح ــال ــة ركـ ـ ـ ــود .بـمـعـنــى
آخـ ــر ،بـ ــدأت تـتـشـكــل مــامــح ص ــورة
«رأسمالية» للفريق األوروغواياني،
تخفي خلفها أزمــة ال ــدوري املحلي.
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـف ـن ــي ،ف ـهــم م ــدرب
املنتخب الوطني أوسـكــار تاباريز،
بـخـبــرتــه الــواس ـعــة وذك ــائ ــه الـكـبـيــر،
أن ك ــرة ال ـقــدم فــي األوروغـ ـ ـ ــواي ،في
عصر العوملة ،ستفقد حتمًا أفضل
العبيها في عمر قصير .لكن يمكن
أن ي ـكــون ال ـفــريــق الــوط ـنــي منافسًا
إذا اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم الـ ـعـ ـنـ ـص ــر ال ـ ـشـ ــاب،
لتحديد الالعبني الواعدين ومن ثم
ت ـطــويــرهــم ،ومـنـحـهــم دورة مكثفة
فــي تــاريــخ وأهمية القميص األزرق
الـسـمــاوي .على مــدار فترة «حكمه»
الـ ـ ـت ـ ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت  12عـ ـ ــامـ ـ ــا ،ث ـبــت
بــوضــوح أن تــابــاريــز كــان على حق.
ً
ً
تفكير تترك أمال ضئيال
إنها طريقة
ُ
لألندية املحلية املدانة بالعمل على
ميزانيات ضئيلة مع فرق مكونة من
الشباب الــواعــد املتجه إلــى أوروب ــا،
ومع ذلك ،هناك من يعتقد أن األمور
يمكن أن تكون أفضل.

الدوري ُ
المدان

بـ ـ ـ ــدأ دوري ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
أوروغـ ـ ـ ــواي ف ــي ه ــذا امل ــوس ــم 2017
ـ ـ ـ  2018ب ـف ـق ــدان أحـ ــد ف ــرق ــه .عشية
ان ـ ـطـ ــاق مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى،
انسحب تانك سيسلي بسبب عدم
ق ــدرت ــه ع ـلــى سـ ــداد دي ــون ــه .وه ـكــذا
اس ـت ـمــرت ال ـب ـطــولــة م ــع ع ــدد ف ــردي
من األندية املشاركة .يبدو أن حجم
الــديــون املـعـنـيــة ،حـســب مـعـيــار كــرة
ال ـق ــدم ال ـع ــامل ـي ــة ،ك ــان ك ـب ـي ـرًا بشكل
مـبــالــغ فـيــه .يـقــال إن تــانــك سيسلي
مــديــن بمبلغ  357ألــف دوالر ،لكنه
لم يتمكن إال من جمع نحو  250ألف
دوالر .وهذه أرقام في أوروبا تدفع
إلــى العــب احتياطي فــي مانشستر

ي ــون ــاي ـت ــد ،ك ــرات ــب أسـ ـب ــوع واح ـ ــد.
ل ـكــن األوروغ ـ ـ ـ ــواي لـيـســت م ــن بــاد
ّ
«املــركــز» ،ويجب أل ننسى أنها في
أميركا الالتينية.
يمكن تقسيم أنــديــة الــدرجــة األولــى
فــي األوروغ ـ ــواي ،فــي األس ــاس ،إلى
ثالث مجموعات.
هـ ـ ـن ـ ــاك ع ـ ـمـ ــاقـ ــان ه ـ ـمـ ــا ب ـ ـي ـ ـنـ ــارول
وناسيونال ،وهما فريقان يتميزان
بـحـفــاظـهـمــا ع ـلــى تـقــالـيــد األج ـ ــداد.
هناك أنــديــة أصـغــر ،مثل ديفنسور
ودانـ ــوب ـ ـيـ ــو ،الـ ـت ــي ن ـ ـ ــادرًا م ــا ت ـفــوز
ب ـل ـقــب الـ ـ ـ ــدوري ،ول ـك ـن ـهــا غــال ـبــا مــا
تكون متنافسة ،ويمكنها أن تفخر
بـ ـع ــدد ال ــاع ـب ــن امل ـم ـت ــازي ــن ال ــذي ــن
ط ــوروه ــم عـلــى مــر الـسـنــن .وهـنــاك
بقية مثل تــانــك سيسلي ،وهــي في
األسـ ــاس نـ ــوادي األحـ ـي ــاء ،وممثلة
ل ـب ـض ــع شـ ـ ـ ـ ــوارع م ـ ــن املـ ــدي ـ ـنـ ــة .فــي
بـيـئــة ال ـع ــومل ــة ،م ــن ال ــواض ــح أن من
الصعب على أنــديــة أوروغــوايــانـيــة
املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــافـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة .يـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع ب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــارول
وناسيونال لثمانية ألقاب في كأس
ليبرتادوريس ،بطولة دوري أبطال
أميركا الجنوبية ،لكن آخرها يعود
عــام  .1988منذ ذلــك الـحــن ،لــم يكن
للبلد أثر يذكر على املنافسة .وصل
دان ــوب ـي ــو إل ــى ال ـ ــدور ق ـبــل الـنـهــائــي
فــي عــام  ،1989جنبًا إلــى جـنــب مع
ناسيونال في عام  2009وديفنسور
في عــام  ،2014وذهــب بينارول إلى
النهائي في عام .2011

متحدون

ّ
شـ ـ ــكـ ـ ــل ال ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون ،ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن خـ ــاب
أم ـل ـه ــم مـ ــن ات ـ ـحـ ــاد ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم فــي
األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة تـ ــدعـ ــى
«متحدون أكثر من أي وقت مضى»،
وفي أعقاب انسحاب تانك سيسلي
أصـ ـ ــدرت امل ـن ـظ ـمــة ب ـيــانــا جـ ــاء فـيــه:
«لـ ــدي ـ ـنـ ــا كـ ـ ـ ــرة قـ ـ ـ ــدم ت ـ ـجـ ــد ن ـف ـس ـهــا
م ـغ ـمــورة ف ــي ن ـظــام ف ــاس ــد ،بـفــوائــد
وثــروات قليلة ،بعيدًا عن الشفافية
والـ ـن ــزاه ــة ،ال ي ـم ـلــك عـ ـق ــودًا كــافـيــة
لــاع ـبــن ،ويـتـغــاضــى ع ــن ال ـظــروف

امل ــروع ــة للبنى الـتـحـتـيــة لـلـنــوادي،
ال يقوم بمراجعة حسابات اإلدارة
وال ي ــزال ي ـت ـفــاوض مــع املــؤسـســات
ال ــري ــاضـ ـي ــة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ال
تعطي الرياضيني حقوقهم».
الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج األبـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـق ــده
ال ــاع ـب ــون امل ـت ـجــذر ف ــي الـكـثـيــر من
أندية أمريكا الجنوبية هو نموذج
«نادي العضوية» .الفرق هنا ليست
ش ــرك ــات ،ه ــي مــؤس ـســات عـضــويــة،
ي ـن ـت ـخ ــب أع ـ ـضـ ــاؤهـ ــا ال ــرئـ ـي ــس كــل
ب ـض ــع س ـ ـنـ ــوات .ه ـ ــذا فـ ــي األس ـ ــاس
ن ـم ــوذج ل ـل ـهــواة ،غـيــر ف ـعــال تـمــامــا،
لـيــس فـقــط مــن الـنــاحـيــة الـتـجــاريــة،
ولـكــن أيـضــا ألنــه يسمح باستمرار
االق ـت ـت ــال ال ـس ـيــاســي ال ــدائ ــم داخ ــل
املؤسسة .هذا عامل إضافي في نمو
الـعـصــابــات .بطبيعة ال ـحــال ،يمكن
أن ي ــؤدي الـتـنـظـيــم األك ـثــر احـتــرافــا
إل ــى مـعــالـجــة األم ــور بنحو أفـضــل،
ولكن إلــى أي مــدى؟ كــرة القدم عمل
غ ـيــر مـسـتـقــر ،وح ـجــم األوروغـ ـ ــواي
وقــوتـهــا الـشــرائـيــة يـفــرضــان قـيــودًا
وشــروطــا قــاسـيــة ،ويـجــب أن يكون
ذلــك مفهومًا ،عند الحديث عن كرة
القدم هناك.

إدارة جديدة لألزمة
ثمة نموذج جديد إلدارة الفرق في
األوروغ ــواي« :تــروك» .وهــذا الفريق
هـ ـ ــو جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة س ـي ـتــي
فــوتـبــول غ ــروب ،بـقـيــادة مانشستر
سـ ـيـ ـت ــي ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ـل ـب ــورن
سيتي ونـيــويــورك سيتي إف سي.
فريق بإدارة رأسمالية خالصة ،مثل
معظم فــرق العالم حاليًا .ولكن من
غير املحتمل أن يجتذب هذا الفريق
جـ ـم ــاهـ ـي ــر األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي س ــريـ ـع ــا،
ً
لكنه قــد يـكــون مــدخــا لحل «أزم ــة»
ب ــأدوات األزم ــة نفسها .هــذا النجم،
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األن ـ ــدي ـ ــة ،لـ ــن يـلـمــع
لفترة طويلة في األوروغ ــواي التي
م ــن امل ـف ـتــرض أن ـه ــا «واح ـ ــة أمــريـكــا
الجنوبية» .لكن أميركا الجنوبية،
في النهاية ،هي أميركا الجنوبية.
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رضا عنتر

مع البرازيل وألمانيا في آن!

يـضــع امل ــدرب الـلـبـنــانــي رض ــا عنتر منتخب ال ـبــرازيــل فــي رأس
قائمة املرشحني الحراز لقب كأس العالم  2018في روسيا ،وذلك
على عكس املعادلة الشائعة ،حيث إن البطولة ستقام على أرض
أوروبية ،ولم يسبق ألي فريق أميركي جنوبي أن أحرز البطولة
حــن كــانــت ت ـقــام فــي أوروب ـ ــا .لـكــن عـنـتــر ال يستبعد منتخبات
كأملانيا وإسبانيا وفرنسا ،فهذه أيضًا منافسة ّ
جدية على اللقب.
ِ
مونديال  1994كان األول لرضا عنتر حيث شاهده وهو صغير
وبات األجمل في ذاكرته ،رغم جميع مسابقات كأس العالم التي
تلته والتي تابعها النجم اللبناني السابق .تسأله عن املنتخب
ال ــذي يشجعه ،فيجيبك :الـبــرازيــل وأملــانـيــا .إجــابــة تـبــدو غريبة
بعض الشيء ،في ظل التنافس القوي بني املنتخبني والخصومة
الـ ـل ــدودة ب ــن جـمـهــوريـهـمــا ف ــي ل ـب ـنــان .يـضـحــك عـنـتــر ويـجـيــب:
«الحب األول للبرازيل ،فالعائلة مع البرازيلي ،وأنا مشواري مع
كأس العالم بدأ عام  1994حني أحــرزت البرازيل املونديال ،لكن
بعد سفري إلى أملانيا واحترافي هناك ،أصبحت أحب منتخب
أملانيا أيضًا .وإذا التقى أي منتخب مع منتخب آخــر ،أكــون مع
البرازيل أو أملانيا .أما إذا التقيا ،فسأكون سعيدًا في حال فوز
أي طرف».
وإذا كان مونديال  1994األجمل لقائد منتخب لبنان األسبق ،فإن
كأس العالم  2010في جنوب أفريقيا كانت األسوأ بالنسبة إليه
على صعيد املستوى ،إضافة إلى كأس العالم  2002على صعيد
األداء التحكيمي ،برأيه .ال يحب عنتر أن ّ
يسمي العبًا واحدًا على
أنه األفضل في بطوالت كأس العالم التي شاهدها« ...هناك ثالثة
العـبــن بالنسبة إل ـ ّـي يـتـســاوون بالنجومية :رمــاريــو ،رونــالــدو
وزين الدين زيدان».
وحني تسأله عن مارادونا ،وملاذا ليس من ضمن الالعبني النجوم
بالنسبة إلــى عنتر ،يجيبك الكابنت رضــا« :حــن كــان مــارادونــا
ن ـج ـمــا ،ك ـنــت ص ـغ ـي ـرًا ح ـي ـن ـهــا ،ل ــذل ــك اخـ ـت ــرت ه ـ ــؤالء الــاع ـبــن.
ّ
شــاهــدتـهــم وشــاهــدت نجوميتهم وتــألـق ـهــم» .أم ــا بالنسبة إلــى
اللحظة األجـمــل لــه ،فكانت حــن رفــع الـبــرازيـلـيــون كــأس العالم
عام  .1994أما اللحظة األســوأ ،فكانت في  1998في فرنسا ،حني
خـســرت الـبــرازيــل النهائي أم ــام فرنسا  0ـ ـ « :3تـلــك كــانــت أســوأ
لحظة لي في املوندياالت الستة التي تابعتها».

رياضة
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ألبوم «بانيني» ...ذاكرة المونديال

ّ
يشكل ألبوم بانيني ذاكرة كأس العالم منذ نسخته المونديالية األولى عام  .1970األلبوم ال يزال موجودًا وقد
صدرت النسخة الخاصة بمونديال روسيا  ،2018لكنه فقد الكثير من سحره بسبب ثورة التكنولوجيا و«اإلنترنت»
حسن زين الدين
امل ــون ــدي ــال ف ــي ج ــان ــب كـبـيــر م ـنــه ه ــو ذك ــري ــات
ُ
ملـبــاريــات ال تـنـســى وأهـ ــداف ون ـجــوم ال تتكرر.
لكن ذاكــرة املونديال ليست مجرد هذه األمــور.
ثمة فــي املقابل تفاصيل صغيرة وأم ــور تبدو
عادية للبعض ،لكنها تحمل الكثير من الرمزية.
أش ـيــاء تعيد األذهـ ــان إل ــى مــونــديــاالت سابقة.
الصورة تشكل جزءًا من الذاكرة .في يومنا هذا،
باتت الصورة متداولة بكثرة عبر «اإلنترنت»
وم ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .بــاتــت الـصــور
تتهافت مــن كــل حــدب وصــوب وتصل مــن دون
تعب ومجهود وحتى مباشرة من مالعب كأس
العالم عبر الهواتف الذكية ويتم تناقلها عبر
ال ـعــالــم .ف ــي امل ــاض ــي املــونــديــالــي ،ذل ــك املــاضــي
الجميل تحديدًا ،كان املتابع للمونديال يبحث
بنفسه عــن ال ـصــورة .صــورة ملنتخبه أو نجمه
ّ
املفضل ليلصقها على بــاب غرفته .كــان لألمر
رم ــزي ــة .ك ــان ال ـح ـصــول عـلــى ص ــورة مـمـيــزة إن
كــانــت «بــوسـتــر» أو مقتطعة مــن مجلة ّ
ملونة
ّ
يعد انتصارًا شخصيًا بحد ذاته.
في ذلك املاضي ،كانت ضمن هذا اإلطار ملصقات
بانيني .جيل التسعينيات على األق ــل ال يــزال
ّ
يذكر تلك امللصقات الشهيرة ويحن إلى زمنها.
ّ
ملصقات بانيني تشكل تقليدًا موروثًا في كأس
العالم ،إذ إنها كانت تنتشر فــي األس ــواق قبل
فترة قصيرة من انطالق املونديال ،ومعها تبدأ
أجواء البطولة وأحاديثها واستعادة ذكرياتها.
كان يكفي أن تشتري ألبوم بانيني لتشعر بأنك

امـتـلـكــت امل ــون ــدي ــال .ثــم ت ـبــدأ عملية ش ــراء رزم
امللصقات لتلصقها فــي املـكــان املخصص لها،
إذ إن األلـبــوم كــان ينقسم على عــدد منتخبات
املــونــديــال ويتضمن فــي صفحات كــل منتخب
مـلـصـقــات لـجـمـيــع الع ـب ـيــه .أم ــا ف ــي ح ــال تـكــرر
ملصق الــاعــب ،فتبدأ عملية تـبــادل امللصقات
م ـ ــع األص ـ ـ ــدق ـ ـ ــاء واملـ ـهـ ـتـ ـم ــن م ـ ــن أج ـ ـ ــل إكـ ـم ــال
املجموعة .كــان معروفًا حينها أن صــور نجوم
ً
املونديال تكون قليلة .فمثال في ألبوم بانيني
الشهير في مونديال  ،1990كان الحصول على
ملصقات أســاطـيــر أم ـثــال األرجـنـتـيـنــي دييغو
مارادونا أو األملاني لوثر ماتيوس أو اإليطالي
روبرتو باجيو أو الهولندي ماركو فان باسنت
بمثابة «كـنــز ثـمــن» .طبعًا ،جيل الـشـبــاب كان
األكثر ولعًا بملصقات بانيني .لكن بانيني لم
تكن مـجــرد عملية جمع ملصقات ،بــل هــي في
مكان آخر مصدر للثقافة املونديالية من خالل
املـعـلــومــات ال ـتــي تتضمنها ح ــول املـنـتـخـبــات.
ح ـتــى إن املـهـتـمــن بـبــانـيـنــي ك ــان ــوا أشـخــاصــا
مـتـخـصـصــن كــالـصـحــافــي ال ـفــرن ـســي الـشـهـيــر
ّ
تييري روالن ال ــذي كــان يعلق على املـبــاريــات،
وكــان يقوم بجمع ملصقات بانيني ويحتفظ
بها ويستفيد منها في عمله ،في زمــن لم يكن
فـيــه إنـتــرنــت ،وي ـقــول« :عـنــدمــا كـنــت أذه ــب إلــى
بـطــولــة ك ـبــرى ،كـنــت آخ ــذ مـعــي األل ـب ــوم ألعــرف
العبي املنتخبات الذين ال أعرفهم».

بانيني بين الماضي والحاضر
يـحـمــل أل ـب ــوم بــانـيـنــي ه ــذا االسـ ــم نـسـبــة إلــى

كان الحصول على صورة ّ
ّ
مقتطعة من مجلة
زة
ممي
ملونة ّ
ّ
يعد انتصارًا
الـشـقـيـقــن اإلي ـطــال ـيــن بينيتو وجيوسيبي
بانيني الـلــذيــن أسـســا شــركــة بانيني للنشر
ع ــام  1961ف ــي مــدي ـنــة مــودي ـنــا وال ـت ــي كــانــت
تهتم بنشر الكتب وتوزيع الصحف واملجالت
وامللصقات .ومــع اكتشاف الشقيقني اهتمام
األطفال في إيطاليا بجمع صور العبي الكرة،
قـ ــررا إطـ ــاق أل ـب ــوم ملـلـصـقــات الع ـبــي الـ ــدوري
اإليـطــالــي ،ثــم ّ
توسعت الفكرة لتصبح عاملية
عـبــر إط ــاق أل ـبــوم مــونــديــال  .1970مـنــذ ذلــك
ال ـت ــاري ــخ ،ت ـح ـ ّـول أل ـب ــوم بــانـيـنــي إل ــى ظــاهــرة
وتقليد يسبق كــل بطولة كــأس الـعــالــم ،حيث
ُ
كــانــت ال ـشــركــة تـطـلــق ألـبــومـهــا قـبـيــل الـحــدث
العامليُ .
ويطلق اإليطاليون على شركة بانيني
لـقــب «الـعــائـلــة» ،إذ انـضــم الحـقــا إل ــى بينيتو
وجيوسيبي والدتهما وشقيقاهما اآلخــران
فرانكو وأمـبــروتــو ،ثــم تبعتهما شقيقاتهما:
فـيــرونـكــا ومــاريــا وون ــورم ــان ،إلدارة الشركة
التي راحــت تكبر على مـ ّـر الـسـنــوات وتصبح
اليوم مؤسسة ضخمة ّ
تدر الكثير من األرباح.
ف ــي ش ـهــر آذار امل ــاض ــي ،أط ـل ـقــت بــان ـي ـنــي في
األس ــواق ألبوم مونديال روسيا  ،2018وذلك
في عصر التكنولوجيا واإلنترنت الــذي بات

ْ
جمع الصور فيه يتم عبر الـ"أونالين" .بانيني
دخلت هذا العالم ،لكنها حافظت على تقليدها
واهتمامها الرئيسي باأللبوم الورقي .بيد أن
الزمن ّ
تغير ،وهذا ما جعل ألبوم بانيني يفقد
الكثير من وهجه .وأكثر من ذلك ،فإن الشركة
باتت تهتم بالناحية املــاديــة وكسب األربــاح،
وهــذا مــا اشتكى منه املشجعون الــذيــن ظلوا
أوف ـيــاء لبانيني مــع إط ــاق ألـبــوم  .2018فقد
ارتـفــع سعر رزم ــة امللصقات الــواحــدة بنسبة
 %60ع ــن رزم ـ ــة ألـ ـب ــوم كـ ــأس أوروبـ ـ ـ ــا .2016
الشركة باتت تـ ّ
ـدر ربحًا في موسم املونديال
يصل إلى حدود مليار يورو.
هاربر ،وهو أحد املهتمني بألبومات بانيني
منذ الصغر واألستاذ حاليًا ملادة الرياضيات
ف ــي جــامـعــة ك ــاردي ــف الــوي ـلــزيــة ،ق ــام بعملية
ّ
ليتبي معه أن جمع ألـبــوم بانيني
حسابية
 2018ي ـح ـتــاج إلـ ــى  967رزم ـ ــة ت ـح ــوي صــور
الـ ــاع ـ ـبـ ــن وامل ـ ـ ــدرب ـ ـ ــن وم ـ ــاع ـ ــب املـ ــونـ ــديـ ــال
واألساطير السابقني ويبلغ سعرها  882يورو.
ي ـقــول ه ــارب ــر« :أذك ـ ــر ال ـفــرحــة ال ـتــي اعـتــرتـنــي
ع ـن ــدم ــا ج ـم ـعــت أل ـب ــوم ــي األول ع ـن ــدم ــا كـنــت
صغيرًا .كان ذلك في عام  ،1982خالل مونديال
إسبانياْ .
جمع األلبوم بات أكثر كلفة مع مرور
ّ
ّ
السنني» .هكذا ،تبدل الزمن وتغير معه ألبوم
بانيني .الشركة حافظت على وجــودهــا ،لكن
ألبومها فقد الكثير من سحره .عائلة بانيني
إيـطــالـيــة ،لكن الـحــق ليس على الطليان هذه
املــرة ،بل على الثورة التكنولوجية في زمننا
هذا.

ّ
المهتمون
ببانيني كانوا
أشخاصًا
متخصصين

رياضة
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تتويج من دون كأس!
جمعـت املبـاراة النهائيـة لـكأس العالـم ( 1950أو باألصـح املبـاراة األخيـرة فـي الـدور الحاسـم اسـتثنائيًا فـي ذلـك املونديـال) بين البرازيـل املضيفـة واألوروغـواي علـى ملعـب «ماراكانـا» الشـهير .وأمـام
ّ
نحـو  200ألـف متف ّـرج ،كانـت البرازيـل تحتـاج للتعـادل ،لكنهـا خسـرتِّ ،
وتوجـت األوروغـواي باللقـب .كانـت صدمـة البرازيليين كبيـرة ،وعلـى مـا يبـدو فإنهـا أثـرت فـي املنظمين الذيـن نسـوا منـح
الـكأس للمنتخـب الفائـز ،ليقـوم رئيـس «الفيفـا» حينهـا ،الفرنسـي جـول ريميـه ،بالنـزول إلـى أرض امللعـب ومنـح الـكأس ألوبدوليـو فاريلا ،قائـد األوروغـواي.

سيرة ذاتية

من هو؟

حل العدد السابق :ديل بييرو

سنوات الالعب في فرق لعب فيها

السنوات

الفريق

املشاركات

األهداف

2001-1990

برشلونة

263

6

2002-2001

بريشيا

11

2

2003-2002

روما

4

0

2005-2003

األهلي

18

2

2006-2005

دورادوس

10

1

حل العدد السابق :روي كوستا

«البرازيل تذهب إلى كأس العالم
وهي مرشحة للفوز بكل بطولة،
ال يمكن ألحد أن يفهم ما تعنيه
هذه البطولة لبلدنا» .
(رونالدينهو )

