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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

مقالة

تهديدات أميركية بقطع المساعدات عن أي وزارة يتوالها حزب الله

صيغة حكومية جديدة للحريري
ّ
خالفًا لـ«إجماع» القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة على التشاؤم ،أكد الرئيس سعد الحريري أمس أن تشكيلته
ّ
الحريري يناقضه ّالسعي األميركي إلى الضغط على لبنان ،سواء عبر العقوبات
ستبصر النور في أقل من  10أيام .التفاؤل
التي استهدفت أمس ضحية جديدة ،أو عبر التحريض ضد تولي أعضاء في حزب الله حقائب وزارية
ُعـمـلـيــا ،ف ــإن ال ـع ـقــدة ال ــوح ـي ــدة الـتــي
ف ـتــح ال ـب ــاب أمـ ــام حـلـهــا ه ــي الـعـقــدة
الــدرزيــة ،بعدما أبــدى رئيس الحزب
الـ ـتـ ـق ــدم ــي االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي اسـ ـتـ ـع ــداده
لـلـتـخـلــي ع ــن مـطـلــب ال ـح ـصــول على
ال ـح ـص ــة ال ـ ــوزاري ـ ــة الـ ــدرزيـ ــة كــام ـلــة.
ل ـك ــن مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ف ـق ــد أب ـ ـ ــدى ال ــرئ ـي ــس
سعد الـحــريــري ،عبر برنامج «صــار
الــوقــت» ال ــذي يقدمه الزميل مرسال
غانم على شاشة «أم تــي فــي» ،ثقته
بــأن الحكومة ستتشكل فــي غضون

ّ
األميركيون يحثون منظمات
على منع وصول مساعدات
دولية
ّ
إلى أي مقرب من حزب الله
مصادر التيار الوطني الحر:
جعجع مصر على منع تأليف
الحكومة ...بهدف ضرب العهد
أسبوع إلى  10أيام .هل من معطيات
جدية تؤكد هذا التوجه ،أم أن ما قاله
ال ـحــريــري يـعـ ّـبــر ع ــن أم ـن ـيــات رئـيــس
ال ـح ـكــومــة امل ـك ـلــف أك ـث ــر م ــن تـعـبـيــره
ع ــن وق ــائ ــع املـ ـف ــاوض ــات الـحـكــومـيــة
الـتــي ال ت ــزال مـتـعـثــرة؟ فــي الــوقــائــع،
ف ـ ــإن الـ ـعـ ـق ــدة الـ ـق ــواتـ ـي ــة ال ت ـ ــزال فــي
مكانها ،خاصة بعدما أصدر الحزب
بـيــانــا نـفــى فـيــه مــا ي ـتــردد عــن تـنــازل
رئاسة الجمهورية عن نيابة رئاسة
الحكومة ،ملصلحة القوات اللبنانية،
إضافة إلى إعطائها وزارات التربية
والشؤون االجتماعية والثقافة .كما
أعـ ــاد ال ـتــأك ـيــد أن «ح ـق ـهــا الـطـبـيـعــي
بـ ــال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى ث ـ ـلـ ــث ال ـت ـم ـث ـي ــل
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة إن ع ـلــى
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رسائل نتنياهو بين عامي  2014و :2018منشآتنا أكثر انكشافًا
علي حيدر
ملاذا املقارنة مع رسالة العام  ،2014تحديدًا؟ ألنها املرة
الوحيدة التي بادرت فيها إسرائيل منذ بدء األحداث
ال ـس ــوري ــة ،إل ــى ت ـج ــاوز الــرســائــل ال ـكــام ـيــة ،وتــوجـيــه
ضــربــة عسكرية جــويــة ضــد مـنـشــأة لـحــزب الـلــه في
منطقة جنتا على الحدود اللبنانية السورية (العمليات
األمـنـيــة لها سـيــاقــات أخ ــرى) .وهــدفــت مــن وراء ذلك
إل ــى الـتــأسـيــس ملـحــاولــة تــوسـيــع نـطــاق االسـتـهــدافــات
العسكرية التي كانت بدأت في األراضي السورية قبل
أكثر من سنة ،باتجاه لبنان.
تـمـيــزت رســالــة ال ـعــام  ،2014بــأنـهــا رســالــة تنفيذية
عمالنية حاولت من خاللها تل أبيب إظهار جديتها
وعزمها على تنفيذ خيارها ،وأوحت من خاللها أيضًا
أنها على استعداد للذهاب بعيدًا في خيارها العدواني.
لكن إسرائيل عــادت وانكفأت بعدما اكتشفت أن رد
حزب الله يعني عزمه على مواصلة ردوده في مواجهة
هذا النوع من االعتداءات وأنه لن يسمح بتوسيع نطاق
اعتداءاتها على الساحة السورية إلى الساحة اللبنانية،
من دون أثمان تتلقاها إسرائيل.
وباملقارنة مــع رســائــل نتنياهو مــن على منبر األمــم
املـتـحــدة ،كــانــت رســالــة الـعــام  ،2014اخـتـبــارًا بــالـنــار،
ول ــم تمهد لـهــا فــي حينه عـلــى املـسـتــويــن السياسي
واإلعالمي ،وكان يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية
واس ـع ــة .فـيـمــا رس ــائ ــل نـتـنـيــاهــو ال ـحــال ـيــة ،كــامـيــة -
سياسية  -حتى اآلن  -تهدف إلى محاولة التحريض
الداخلي والدولي على املقاومة في لبنان.
تم اعتداء جنتا ،ولم تكن قد مضت مدة طويلة على بدء
تدخل حزب الله في سوريا ،دعمًا لجيشها في معركة

وجود خاضاها في مواجهة الجماعات اإلرهابية التي
كــانــت تـطــرق أب ــواب دمـشــق .وبــالـتــالــي ،كــان يفترض
نظريًا أنه ليس لدى حزب الله مصلحة في الــرد على
إسرائيل في مواجهة هــذا النوع من الرسائل تجنبًا
لخوض مواجهة عسكرية قاسية على جبهتني في آن.
بل يمكن الجزم بأن هذا التقدير هو الذي شجع العدو
اإلسرائيلي على املبادرة إلى هذا «االعتداء  -االختبار».
املفاجأة كانت أن حزب الله رد على الضربة  -الرسالة،
بعملية تفجير عـبــوة ناسفة فــي م ــزارع شبعا ،على
قــاعــدة الـتـنــاســب ،لـكــن دوي ـهــا تـ ــرددت أص ـ ــداؤه لــدى
مــؤس ـســة الـ ـق ــرار ف ــي ت ــل أب ـي ــب ال ـت ــي ف ـه ـمــت ال ــدالل ــة
السياسية لرد حزب الله ،وأن إصرارها على مواصلة
هــذا الـخـيــار سـيــؤدي للتدحرج إلــى مــواجـهــة واسـعــة،
فانكفأت على املستوى العمالني .وفي كل مرة كان
ي ــرى ح ــزب ال ـلــه أن ال ـع ــدو يـتــوثــب ل ـت ـكــرار مـثــل هــذه
الـخـطــوة كــانــت رســائــل األم ــن الـعــام لـحــزب الـلــه تبدد
له األوهــام التي يستند إليها ،بمواقف حازمة تتوعد
بالرد القاسي واملؤلم ،وخــارج أي توقعات يستندون
إليها.
املعطى اإلضافي الذي يضفي خصوصية معينة على
رد حزب الله في حينه ،أنه أتى في ذروة املواجهة ضد
الجماعات التكفيرية ،وفي ظل رهانات وتقديرات بأن
املعركة في سوريا ال أفق زمنيًا لها ،وأن حزب الله قد
يكون استطاع املساعدة في منع سقوط النظام ،ولكنه
قد يكون تــورط  -بحسب تقديرات تل أبيب في تلك
الفترة  -في معركة استنزاف طويلة جدًا ،ستضعفه
وتـقـ ِّـوض قــدراتــه على مــواجـهــة التهديد اإلسرائيلي.
فــي املـقــابــل ،اتـضــح بالتجربة العملية أن ق ــرار حزب
الله بالرد في حينه ،استند إلى شجاعة ورؤية دقيقة

علم
و خبر
حاصباني يتراجع

الحريري ال يمانع حصول حزب الله على وزارة الصحة (داالتي ونهرا)

المشنوق ألصحاب المولدات :ال تعطوا رأيكم
مع بدء وزارة االقتصاد تنفيذ محاضر ضبط بحق أصحاب املولدات املخالفني لقرار تركيب
العدادات للمشتركني ،وتأكيد الوزير رائد خوري أن األمر انتهى وال خيار أمام هؤالء سوى التنفيذ،
رد أصحاب املولدات باإلعالن عن رفع دعوى جزائية بحق خوري ،على خلفية وصفه لهم باملافيا.
كما دعا املتحدث باسم أصحاب املولدات أحمد يونس ،خالل مؤتمر صحافي لتجمع مالكي
املولدات الكهربائية ،إلى الجاهزية من أجل إطفاء تحذيري للمولدات ،مؤكدًا أن «ال كهرباء من دون
تعرفة عادلة».
وأعلن يونس رفض التجمع للتسعيرة التي حددتها وزارة الطاقة للكيلوواط ( 410ليرات) ،معتبرًا
أنها «غير عادلة وغير مربحة وتتسبب في خسارتنا وإفالسنا وبالتالي بقطع أرزاقنا وأعناقنا».
في املقابل ،فقد جاء الرد الرسمي سريعًا ،حيث عقد وزيرا الداخلية نهاد املشنوق واالقتصاد
رائد خوري اجتماعًا في وزارة االقتصاد ،أكد بعده املشنوق أن «وزارة الداخلية ستواكب بالقانون
تركيب العدادات للمولدات الكهربائية الخاصة في كل لبنان» .كما أشار إلى أن القرار نهائي وال
عودة عنه ،رافضًا «الربط بني التركيب وبني التسعيرة التي يمكن التفاوض حولها كل يوم».
أما في شأن اإلطفاء التحذيري الذي دعا إليه أصحاب املولدات ،فقال املشنوق« :ليسمحوا لنا ،فهم
غير شرعيني والحق ليس عليهم بل على تقصير الدولة اللبنانية التي تسببت بوجود هذه املولدات،
والتي هي حل مؤقت مهما طال الزمن» .وقال ردًا على سؤال« :أصحاب املولدات ليسوا جهة قانونية
ليعطوا آراء وليحضروا خبراء وقضاة لتحديد التسعيرة».
من جهته ،أعاد خوري التأكيد أن «على أصحاب املولدات تطبيق القرار ألن ال مفر من تطبيقه ،ومع
الوقت تعود األمور لتعدل نفسها ،وإذا كانت هناك حاالت ومولدات تخسر ،وأنا ال أعتقد ذلك ،فاألمر
يتحسن وفقًا للدراسات الفعلية على األرض».

مـ ـسـ ـت ــوى عـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء أو نــوع ـيــة
الحقائب ،ولن ترضى ببعض الفتات
م ــن ه ـن ــا وهـ ـن ــاك ك ـم ــا يـ ـ ــروج ل ــه فــي
التركيبة املزعومة».
بمفاوضات
معنية
وكشفت مصادر
ّ
تأليف الحكومة أن الحريري يحضر
لصيغة حكومية جديدة سيطرحها
ع ـل ــى ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي األيـ ــام
القليلة املقبلة .وهذه الصيغة تستند
إلــى تقسيم املقاعد الحكومية وفق
الصيغة املعروفة 10 :مقاعد لرئيس
الـجـمـهــوريــة والـتـيــار الــوطـنــي الحر
وحلفائه فــي تكتل «لبنان الـقــوي»،
 6مقاعد لرئيس الحكومة 6 ،مقاعد
ل ـح ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل 4 ،مـقــاعــد
للقوات اللبنانية 3 ،مقاعد للنائب
السابق وليد جنبالط ،مقعد لتيار
املـ ـ ــردة .وهـ ــذه ال ـص ـي ـغــة ال ـت ــي تلقى
قـ ـب ــول غــال ـب ـيــة املـ ـك ــون ــات امل ـتــوق ـعــة
للحكومة ،ال ت ــزال تـصـطــدم بكيفية
ت ــوزي ــع ال ـح ـق ــائ ــب ،ف ــي ظ ــل ت ـمـ ّـســك
ال ـ ـق ـ ــوات ب ـ ـثـ ــاث حـ ـق ــائ ــب «وازن ـ ـ ـ ــة»
وم ـن ـص ــب ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
«على األقل»؛ في مقابل رفض التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر ل ــذل ــك .وب ــدا واضـحــا
أن الــرئـيــس مـيـشــال عــون أصــر على
اعتبار نيابة رئيس مجلس الوزراء
مــن حـصـتــه ،مــع اسـتـعــداده للتخلي

عـنـهــا ،بـعــد تثبيت أن ه ــذا املنصب
ه ــو م ــن ح ـصــة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة.
وق ــد ع ـ ّـد ال ـحــريــري مــرونــة ع ــون في
ه ـ ــذا املـ ـج ــال ب ـ ـ ــادرة إي ـج ــاب ـي ــة لـحــل
ع ـق ــدة ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـق ــوات ــي ،ع ـل ـمــا أن
مـصــادر رفـيـعــة املـسـتــوى فــي التيار
الوطني الحر ال تزال تؤكد أن رئيس
حــزب ال ـقــوات سمير جعجع «يصر
على عرقلة تأليف الحكومة ،لضرب
الـعـهــد ،كــونــه يــرى فــي نـجــاح العهد
خ ـط ـرًا ع ـلــى ط ـمــوحــاتــه ف ــي امل ـع ــارك
التي سيخوضها مع الوزير جبران
ً
باسيل مستقبال».
أما في شأن تمثيل النواب السنة من
خــارج تيار املستقبل فــي الحكومة،
ف ـق ــد أعـ ـ ــاد الـ ـح ــري ــري اإلشـ ـ ـ ــارة إل ــى
مــوق ـفــه ال ــراف ــض لـتـمـثـيـلـهــم وزاريـ ــا
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن أن ال ح ـ ــزب أو تـكـتــل
يمثل هؤالء .وأكد في املقابل تأييده
ل ـح ـص ــول ح ـ ــزب الـ ـل ــه ع ـل ــى حـقـيـبــة
الصحة ،بالرغم مــن إمكانية توقف
املساعدات ألي وزارة يتوالها ،على
مـ ــا قـ ـ ــال .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،عـلـمــت
«األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة
عــادت إلى تكثيف تهديداتها بقطع
امل ـس ــاع ــدات ع ــن أي وزارة يـتــوالهــا
حزب الله ،في محاولة منها للضغط
على مؤلفي الحكومة .واقـتــرح أحد

امل ـق ــرب ــن م ــن ال ـح ــري ــري م ــا ق ــال إنــه
«حــل وســط» ُيرضي األميركيني في
شأن إسناد وزارة الصحة إلى عضو
ف ــي ال ـح ــزب ،يـقـضــي بــإن ـشــاء وزارة
دول ـ ـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـص ـح ـي ــة ،تـتـلـقــى
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ،ف ــاق ــى الـ ـط ــرح رف ـضــا
فــوريــا مــن الـسـفــارة .كذلك فــإن حزب
الـ ـل ــه ،ب ـح ـســب مـ ـص ــادر ف ــي  8آذار،
«لـيــس فــي وارد املــوافـقــة عـلــى هكذا
خ ــزعـ ـب ــات» .وت ـ ـحـ ـ ّـرك األم ـي ــرك ـي ـ ّـون
للضغط على منظمات دولـيــة تنفذ
بــرامــج مساعدات فــي لبنان ،لحثها
على أن تطلب من اإلدارات والوزارات
املختصة إطــاعـهــا على هــويــات كل
املـسـتـفـيــديــن م ــن ه ــذه ال ـب ــرام ــج ،مع
«التهديد» بإيقافها في حال استفاد
منها أي ُم ّ
قرب من حزب الله.
وف ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط األمـ ـي ــركـ ـي ــة
عـلــى لـبـنــان ،أضــافــت وزارة الـخــزانــة
األميركية أم ــس ،اســم محمد األمــن،
نجل الوزير السابق عبد الله األمني،
عـلــى الئـحــة الـعـقــوبــات ،متهمة إيــاه
بتسهيل أع ـمــال رج ــل األع ـمــال أدهــم
ط ـبــاجــة ال ـ ــذي س ـبــق أن وضـ ــع على
الئـ ـح ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات .وشـ ـم ــل الـ ـق ــرار
األم ـيــركــي أي ـضــا مـعــاقـبــة  7شــركــات
يملكها األمني في أفريقيا ولبنان.
(األخبار)

ب ـعــد الـجـلـســة الـحـكــومـيــة األخ ـي ــرة قـبـيــل دخــول ـهــا ف ــي مــرحـلــة
تصريف األعـمــال فــي أيــار الـفــائــت ،أصــدر وزيــر الصحة غسان
حاصباني قــرارًا يقضي بإلغاء املرسوم رقم  4599الــذي اعتاد
وزراء ال ـص ـحــة اع ـت ـم ــاده ل ـتــوزيــع اع ـت ـم ــادات ال ـس ـقــوف املــالـيــة
ُ
للمستشفيات الـخــاصــة والـحـكــومـيــة (األمـ ــوال الـتــي تــدفــع من
ال ـخــزي ـنــة ال ـع ــام ــة ب ــدل اس ـت ـش ـفــاء امل ــواط ـن ــن غ ـيــر املـضـمــونــن
ص ـح ـيــا) .وع ـمــد إل ــى إصـ ــدار ق ــرار يـعـيــد تــوزيــع ه ــذه الـسـقــوف
بطريقة عشوائية تــؤدي إلــى إضعاف املستشفيات الحكومية
ع ـبــر خ ـفــض اع ـت ـمــادات ـهــا م ـقــابــل رف ــع اع ـت ـم ــادات مـسـتـشـفـيــات
ً
خ ــاص ــة ،بـيـنـهــا ت ـلــك ال ـت ــي ت ــرف ــض غــالـبـيـتـهــا أصـ ــا اسـتـقـبــال
مريض على حساب الوزارة إال بطلب من مكتب الوزير .ونتيجة
عدم قانونية هذا القرار ،لم يمر في وزارة املالية وبقي عالقًا قي
دي ــوان املحاسبة .لذلك استسلم حاصباني لألمر الــواقــع بعد
ارتفاع صرخة املستشفيات ،وأصــدر أول من أمــس قــرارًا يلغي
قراره ،ليصبح املرسوم  4599ساريًا مجددًا.

إبعاد «غير سياسي»
تبلغ لبنان بواسطة جهات أمنية رسمية في كينشاسا حقيقة
األسباب القضائية التي تقف خلف قرار سحب اإلقامات من عدد
من اللبنانيني العاملني هناك ،مؤكدة غياب أي ُبعد سياسي لهذه
الخطوة .ويفترض أن تصل إلــى بـيــروت ملفات قضائية أعــدت
فــي الكونغو تعرض تفاصيل املشكلة الخاصة بالذين أعيدوا
إلــى لبنان في األيــام القليلة املاضية .وكانت الجهات الرسمية
في لبنان قد طلبت إيضاحات حول حقيقة ما حصل قبل ثالثة
أسابيع في العاصمة الكونغولية على اثــر انهيار أحــد املعامل
العائدة إلــى بعض املبعدين ما تسبب بوفاة عــدد من املوطنني
هناك.

أموال «أوجيرو» محجوزة
ت ـع ــان ــي ه ـي ـئــة أوج ـ ـيـ ــرو م ــن ش ــح ف ــي األمـ ـ ـ ــوال ،ب ـس ـبــب تــأخــر
وزارة االتصاالت بتسليمها مستحقاتها ،على رغم الطلبات
املـتـكــررة مــن الـهـيـئــة .وفـيـمــا تــؤكــد الـ ــوزارة أن الـتــأخـيــر يعود
ل ـع ــدم تــوق ـيــع ال ـع ـقــد م ــع ال ـه ـي ـئــة ،ول ــوج ــود ح ـكــومــة تـصــريــف
أعمال ،فإن مصادر أجيرو تؤكد أن استمرار الوضع على ما
هو عليه سيؤدي إلى إعالنها عن عدم قدرتها على تلبية كل
طلبات الصيانة التي تصلها من املواطنني

وبعيدة املدى ،أسست ملعادلة ما زالت فاعلة حتى اآلن،
وحمت لبنان مــن كثير مــن االع ـتــداءات اإلسرائيلية.
ونـتـيـجــة ذلـ ــك ،يــاحــظ أن مـحـطــة اع ـت ــداء ج ـن ـتــا ،في
الرابع والعشرين من شباط  ،2014والــرد عليها في
مزارع شبعا ،تحضر دائمًا على ألسنة كبار املعلقني
العسكريني في إسرائيل كمحطة تأسيسية في إرساء
معادلة الردع بني حزب الله وإسرائيل.
في املقابل ،فــإن رسالة نتنياهو من على منبر األمم
ً
املتحدة ،وفـضــا عــن كونها لــم تخرج حتى اآلن عن
إط ــار الـتـهــديــد ال ـكــامــي ،لــم تحشر ح ــزب ال ـلــه ،وهــي
«الـحـشــرة» التي راهـنــت إسرائيل على تحقيقها من
خالل اعتداء جنتا .بل يبدو الحزب أكثر تصميمًا على
مواصلة بناء وتطوير جاهزيته للدفاع عن لبنان وعن
املقاومة ،أيًا كان الصراخ اإلسرائيلي.
صحيح أنه في العام  2014كانت الرهانات اإلسرائيلية
عـلــى إس ـقــاط الـنـظــام ال ـس ــوري مــا زال ــت قــائـمــة .لكن
فــي الـعــام  ،2018استنفدت تــل أبـيــب رهــانــاتـهــا على
الجماعات التكفيرية ،وبــات ثبات النظام وعلى رأسه
الرئيس بشار األسد ،من ثوابت املشهد اإلقليمي ،وهو
ً
ما يحشر إسرائيل أمام خيارات محدودة ...لكن بدال
من أن يضعف حزب الله بفعل مشاركته في معركة
الــدفــاع عــن ســوريــا ولبنان ،تـطــورت قــدراتــه باعتراف
القادة اإلسرائيليني على املستويني الكمي والنوعي.
بل في تلك الفترة ( )2014لم تكن إسرائيل تتحدث
عن صواريخ دقيقة ونقطوية لدى حزب الله .وأهمية
هــذا املعطى «الـجــديــد» أنــه عندما نجح حــزب الـلــه في
ردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها في لبنان لم يكن
باالستناد إلــى ق ــدرات صاروخية دقيقة ،باملستوى
الذي يتخوف منه صانع القرار في تل أبيب.

أمــا اآلن ،فبات الحديث يــدور عــن ق ــدرات صاروخية
دق ـي ـقــة ،بـحـســب م ــا أوض ــح نـتـنـيــاهــو ف ــي كـلـمـتــه في
األم ــم املـتـحــدة عـنــدمــا ت ـحــدث عــن ص ــواري ــخ بهامش
خطأ عـشــرة أم ـتــار ،وهــو مــا يـعــزز مــن ق ــدرات حزب
ال ـلــه الـعـمــانـيــة وال ــردع ـي ــة وال ــدف ــاع ـي ــة .وه ـك ــذا تـكــون
إســرائـيــل وجــدت نفسها أمــام مسارين متناقضني،
األول ارتفاع دوافع العدوان على خلفية فشل الرهانات
السابقة؛ وفي املقابل ،ارتفاع الكوابح التي تردع الحرب،
بمنسوب أعلى من ارتفاع الدوافع.
على املستوى اإلقليمي أيضًا ،هناك هوة هائلة بني ما
كانت عليه البيئة اإلقليمية عام  - 2014عندما كانت
تسيطر الجماعات اإلرهابية والتكفيرية على معظم
األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،إض ــاف ــة إل ــى ال ــوض ــع ال ــذي كــان
سائدًا في العراق  -وبني ما هي عليه اآلن .شهدت هذه
البيئة تطورًا نوعيًا كبيرًا ملصلحة حزب الله ومحور
املقاومة .فلم يعد ثمة من رهــان معتبر على إمكانية
إسقاط النظام ،وبات حزب الله وبقية محور املقاومة
أكثر قــدرة على التفرغ ملواجهة الـعــدوان اإلسرائيلي،
بعد االنتصارات في سوريا والعراق ولبنان ،وصار
حــزب الله أكثر كفاءة وتطورًا وثقة بقدرة االنتصار
على إسرائيل ،واألهم أن حزب الله استكمل جاهزيته
ُ ِّ
الصاروخية والعسكرية التي تمكنه من تغيير معادلة
الـصــراع في شكل جــذري في حــال أخطأت إسرائيل
فــي الـحـســابــات وب ــادرت إلــى خـطــوات غير مــدروســة،
تـ ــؤدي إل ــى ت ـعــريــض مـنـشــآتـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
الـجـبـهــة الــداخـلـيــة لــاسـتـهــداف الـنـقـطــوي ،ويـفـتــرض
أن هــذه الحقيقة تحضر بـقــوة على طــاولــة مؤسسة
القرار السياسي واألمني في تل أبيب ،لدى دراسة أي
خيارات عدوانية.
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سياسة

سياسة
قضية اليوم

تقرير

قانون «النفط في البر» :وزير الطاقة وحي ـدًا
بدا المشهد في اجتماع اللجان النيابية ُ
المشتركة َ
يوم أمس سورياليًا .خالل ُمناقشة اقتراح قانون الموارد البترولية في
األراضي اللبنانية ،ظهر وزير الطاقة وحيدًا ُمدافعًا عن حق الحكومة بمنح التراخيص ،فيما معظم نواب تكتل «لبنان
القوي» أيدوا ،كما غالبية نواب الكتل األخرى ،فكرة العودة إلى مجلس النواب للتصديق عليها
ميسم رزق
بـعــد إق ــرار قــانــون املـ ــوارد البترولية
في البحر (املياه اإلقليمية واملنطقة
االقتصادية الخاصة) ،وتوقيع لبنان
ّأول ات ـفــاق ـي ـتــي اس ـت ـك ـشــاف وإن ـت ــاج
َ
للنفط والغاز فيها ،انتقل البحث إلى
امل ــوارد البترولية في البر اللبناني.
لهذه امل ــوارد اقـتــراح قــانــون سبق أن
ّ
تقدم به النائب السابق محمد قباني.
درسته لجنة فرعية برئاسة النائب
َ
وبات اليوم
السابق جوزف املعلوف،
في عهدة اللجان املشتركة التي بدأت
بمناقشته َ
يوم أمس.
لم ُ
يم ّر النقاش من دون جدل ظاهره
دسـ ـت ــوري وبــاط ـنــه س ـيــاســي ،فــأخــذ
م ـســاحــة ســاع ـتــن م ــن األخـ ــذ والـ ــرد.
وص ــل الـ ـن ــواب إل ــى امل ـ ــادة ال ـثــان ـيــة -
ّ
الفقرة  ،3التي ّ
«يحدد
تنص على أن
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء امل ـنــاطــق املـحـظــورة
مـ ــن األراض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـل ــوالي ــة
ال ـق ـضــائ ـيــة ل ـل ـج ـم ـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة

أبي خليل :المجلس
الدستوري أجاز سابقًا
للحكومة حق منح التراخيص
بـمــوجــب م ــرس ــوم ب ـنــاء عـلــى ا ُق ـتــراح
ستند
الوزير املعني (وزير الطاقة) امل ِ
إدارة قطاع النفط.
إلى توصية هيئة»
ُ
هـنــا انـقـســم ال ـن ــواب ،وف ـتــح السجال
حول ما إذا كانت الحكومة اللبنانية
هــي الجهة الصالحة ملنح الشركات
النفطية عـقــود تشغيل أو امتيازات
للتنقيب عن النفط والغاز في البر ،أو
أن قرار الحكومة يحتاج إلى تصديق
مجلس النواب .الغالبية الساحقة من
مختلف الكتل النيابية أصــرت على
«ض ـ ــرورة مــواف ـقــة مـجـلــس ال ـن ــواب»،
مستندة إلــى امل ــادة  89مــن الدستور
الـتــي تـنـ ّـص على أنــه «ال يـجــوز منح
أي التزام أو امتياز الستغالل مورد
مــن م ــوارد ث ــروة الـبـلــد الطبيعية أو
م ـص ـل ـحــة ذات م ـن ـف ـعــة ع ــام ــة أو أي
اح ـت ـكــار إال بـمــوجــب ق ــان ــون» .ن ــواب
ح ــزب الـلــه وحــركــة أم ــل وال ـق ــوات من
أكثر املدافعني عن هــذه الفكرة .فأكد
النائب إبراهيم املوسوي أن «من حق

تصويب واعتذار

بيفاني مع
الصندوق
السيادي
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الفرزلي :مع العودة إلى مجلس النواب بشرط أن ال يؤدي ذلك إلى عرقلة اإلجراءات التلزيمية (هيثم الموسوي)

املجلس مراقبة عمل الحكومات .ألن
ّ
البرملان حني يسن ويـشـ ّـرع القوانني
ي ـل ـحــظ مـسـتـقـبــل أجـ ـي ــال مـقـبـلــة وال
يحصرها بفترة آنية».
الــوزيــر س ـيــزار أب ــي خليل لــم يتآلف
ّ
مـ ــع ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة ،ومـ ـع ــه ق ــل ــة مـ ــن نـ ــواب
ّ
ّ
ت ـك ــت ــل ل ـب ـن ــان ال ـ ـقـ ــوي .ت ـس ــل ــح وزي ــر
ال ـط ــاق ــة بـ ـق ــرار امل ـج ـلــس ال ـ َـدس ـت ــوري
(رق ــم  )2002\2ال ــذي «س ـبــق أن أجــاز

ل ـل ـح ـكــومــة م ـن ــح رخ ـص ـت ــن لـتـقــديــم
خــدمــات الـهــاتــف الـخـلـيــوي» ،مــؤكـدًا
أمام النواب أن «ما ُ
سيمنح في مجال
النفط والـغــاز في البر ليس امتيازًا،
ب ــل عـقــد اسـتـكـشــاف وإن ـت ــاج توقعه
الدولة اللبنانية مع أطــراف آخرين».
نــواب تيار املستقبل أصــروا على أن
هذا األمر من مهمات الحكومة .فيما
الـغـلـبــة ،ف ــي ال ـت ـصــويــت ،كــانــت ل ــرأي

نواب الكتل األخرى ،إضافة إلى نواب
عونيني ،أصروا على ضرورة العودة
إل ــى مجلس ال ـنــواب .لـكــن إق ــرار هــذه
امل ــادة فــي الـلـجــان املشتركة ال يعني
ّ
تحولها إلى قانون ،فالكلمة الفصل
سـ ـتـ ـك ــون ل ـل ـه ـي ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة مل ـج ـلــس
ال ـ ـنـ ــواب ح ــن ُي ـ ـ ــدرج االق ـ ـتـ ــراح عـلــى
جدول أعمالها.
في اتصال مع «األخبار» ُيعيد وزير

ال ـطــاقــة م ــا ق ــال ــه ف ــي جـلـســة الـلـجــان
املشتركة عن قرار املجلس الدستوري
وع ـقــد االس ـت ـك ـشــاف .ويـعـتـبــر أن ما
حـصــل «لـيــس مـعــركــة دس ـتــوريــة ،بل
َ
هــي مـعــركــة صــاحـيــات ب ــن مجلس
ال ـنــواب والـحـكــومــة» .أب ــي خليل أكــد
ّ
أن «امل ـ ــوارد ال ـب ـتــرولـيــة ت ـح ـتــاج إلــى
قـ ــانـ ــون ،ل ـك ـن ـهــا ال ت ـس ـتــوجــب إقـ ــرار
ق ــان ــون خ ـ ــاص ل ـك ــل ت ــرخ ـي ــص .ه ــذا

ورد في تقرير نشرته «األخبار» تحت
عـنــوان «الـصـنــدوق الـسـيــادي للنفط:
اخ ـت ــاف (طــائ ـفــي) عـلــى بـيــع السمك
فــي امل ــاء» ( األرب ـع ــاء  3تـشــريــن األول
 ،)2018كالمًا منسوبًا إلى املدير العام
ّ
العامة أالن بيفاني ،تبني أنه
للمالية
ّ
غـيــر صـحـيــح ،وال يـعــبــر ع ــن مــواقـفــه
ال ـتــي أدلـ ــى بـهــا ف ــي اج ـت ـمــاع اللجنة
النيابية الفرعية املنبثقة من اللجان
املشتركة ،التي تتولى مناقشة اقتراح
القانون الرامي إلى إنشاء الصندوق
ال ـس ـيــادي (ل ـعــائــدات الـنـفــط وال ـغ ــاز)،
م ـ ــا يـ ــوجـ ــب الـ ـت ــوضـ ـي ــح واالع ـ ـ ـتـ ـ ــذار
مــن بـيـفــانــي .إذ نـقـلــت امل ـص ــادر الـتــي
اس ـت ـن ــد إل ـي ـه ــا ال ـت ـق ــري ــر أن بـيـفــانــي
ط ــال ــب بـ ــ«إنـ ـش ــاء ح ـس ــاب خـ ــاص في
امل ـصــرف امل ــرك ــزي بـحـجــة أن عــائــدات
النفط ستتأخر» ،وأنــه اقترح «وضع

الـ ـع ــائ ــدات ف ــي صـ ـن ــدوق االس ـت ـق ــرار.
وهذا الصندوق يعني ربط اإليــرادات
النفطية باملوازنة».
ال ـص ـح ـي ــح أن ب ـي ـف ــان ــي ّأيـ ـ ـ ــد إنـ ـش ــاء
ال ـص ـنــدوق ال ـس ـيــادي وه ــو مــن الــذيــن
عملوا على إدراج ــه فــي قــانــون النفط
األســاســي ،ولكنه أصـ ّـر على أن تكون
مهمته الوحيدة هي إدارة واستثمار
كــل الـعــائــدات البترولية فــي الـخــارج،
مـعـتــرضــا عـلــى تــوظـيــف أي ج ــزء من
هــذه الـعــائــدات فــي الــداخــل ،خــافــا ملا
نــص عليه اقـتــراح الـقــانــون املعروض
لجهة إنشاء صندوقني واحد لالدخار
واآلخــر لالستثمار .واعتبر أن إنشاء
صندوق الستثمار هذه العائدات في
لبنان هو خطأ فادح كونه يؤدي إلى
مــا يـعــرف بــاملــرض الـهــولـنــدي ويترك
آثارًا سلبية على االقتصاد واملجتمع،

ودع ـ ــا إلـ ــى إيـ ـج ــاد ح ــائ ــط م ـن ـيــع بني
الصندوق السيادي ومــوازنــة الدولة،
م ــوضـ ـح ــا أن الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق عـ ـلـ ـي ــه أن
ّ
يـ ــوظـ ــف كـ ــل ال ـ ـعـ ــائـ ــدات فـ ــي الـ ـخ ــارج
ويعمل للحصول على أفضل مــردود
وأدنـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـخـ ــاطـ ــر ،عـ ـل ــى أن ي ـج ــري
تخصيص ج ــزء مــن املـ ــردود (ولـيــس
الـعــائــدات النفطية) كــإيــرادات ملوازنة
ال ــدول ــة ،ف ــي ح ــن أن املـ ـ ــردود الـبــاقــي
تـقــرر الــدولــة فقط كيفية استخدامه،
ولـيــس الـصـنــدوق ،س ــواء فــي اإلنـفــاق
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري أو ت ـخ ـف ـي ــض ال ــدي ــن
الـعــام أو فــي أي توظيف مــن أي نــوع،
فهذه مسؤولية الــدولــة حـصـرًا .وقــال
بيفاني فــي الجلسة إنــه فــي الـبــدايــة،
خــال الـسـنــوات األول ــى ،هـنــاك حاجة
كــي يلعب الـصـنــدوق دورًا كصندوق
استقرار حتى ال ينتج آثارًا سلبية من

تدفق العائدات النفطية ،على ينتقل
الحقًا ليلعب دوره الرئيس كصندوق
ادخار لألجيال املقبلة.
واق ـ ـتـ ــرح ب ـي ـف ــان ــي أن يـ ـك ــون ال ـفــريــق
املكلف ب ــإدارة الـصـنــدوق صـغـيـرًا ،إذ
ال يــوجــد أي سـبــب كــي يـكــون الفريق
كبيرًا منذ اآلن ،كما اقترح أن يجري
ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف ع ـ ـبـ ــر مـ ـجـ ـل ــس الـ ـخ ــدم ــة
املدنية وأن يخضع للتفتيش املركزي
وف ــق دف ـتــر ش ــروط خ ــاصّ ،
ورد على
املـ ـط ــالـ ـب ــن ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء الـ ـصـ ـن ــدوق
مـ ــن رقـ ــابـ ــة ه ــات ــن امل ــؤس ـس ـت ــن ب ــأن
ع ـلــى ال ــدول ــة أن ت ـق ــرر ّإمـ ــا أن هــاتــن
املؤسستني غير صالحتني وبالتالي
يـجــب ن ــزع رقــابـتـهـمــا ع ــن ك ــل اإلدارة
ّ
وإما أنهما صالحتان وبالتالي يجب
إخضاع كل اإلدارة لهما.
(األخبار)

المجلس األعلى للكاثوليك :سقوط آخر حصون فرعون

األمر يدخل ضمن صالحيات مجلس
ال ـ ـ ــوزراء» .وي ــداف ــع وزي ــر ال ـطــاقــة عن
موقفه انطالقًا من أن «مجلس النواب
مـهـمـتــه ال ـت ـشــريــع وامل ـح ــاس ـب ــة .ف ــإذا
أعطي ملجلس الـنــواب حق املصادقة
عـلــى الـتــراخـيــص وظـهــر فــي مــا بعد
أي خـ ـل ــل ،ف ـح ـي ـن ـهــا مـ ــن ي ـحــاس ـبــه؟
هــل يـحــاســب مجلس ال ـنــواب نفسه،
فـيـمــا دوره ه ــو مـحــاسـبــة الـحـكــومــة
والوزراء؟».
ن ـ ـ ــواب امل ـس ـت ـق ـب ــل تـ ــاقـ ــوا مـ ــع وزيـ ــر
الطاقة بحصر هذا األمر بالحكومة.
لكن خلفيتهم فــي النقاش كانت من
منطلق سياسي .فأكدوا أن «االقتراح
كله في مضمونه هو عمل حكومي،
ل ــذا يـنـبـغــي أن ت ـبــادر الـحـكــومــة إلــى
إع ـ ـ ــداده وت ـح ـمــل م ـســؤول ـي ـتــه ،منعًا
لـتــداخــل عـمــل الـسـلـطـتــن التنفيذية
ّ
والتشريعية» .من جهته ،أكد النائب
نقوال نحاس في حديث مع «األخبار»
أن م ــن األف ـض ــل «االح ـت ـك ــام ال ــى رأي
هيئة التشريع واالستشارات» .وهو
موقف أعلنه في الجلسة وأيده زمالء
آخرون منهم النائب ميشال معوض.
ّ
أصر نواب الكتل األخرى
في املقابل،
على موقفهم بالعودة إلــى البرملان،
م ــؤك ــدي ــن أن الـ ـك ــام داخ ـ ــل الـجـلـســة
«كان نقاشًا دستوريًا» ،وأن التمسك
ب ـحــق مـجـلــس الـ ـن ــواب إن ـم ــا ه ــو من
بـ ــاب ال ـح ــرص ع ـلــى ال ــدس ـت ــور .هــذه
ً
«الشريعة» تطرح سؤاال عن تغاضي
النواب سابقًا عن «خــرق الدستور».
ينتبه «أصحاب السعادة»
فلماذا لم
ِ
(ســواء كانوا هم شخصيًا حاضرين
ف ــي ال ـن ـقــاشــات ال ـســاب ـقــة ،أو كتلهم)
إلى حق مجلس النواب في املصادقة
على التراخيص حني أقرت الحكومة
قــانــون امل ــوارد البترولية فــي البحر؟
هل تذكر النواب اليوم املادةُ 89؟ ملاذا
ُيفترض بمجلس النواب «املصادقة»
ّ
مهمته فــي التشريع
تنحصر
فيما
ِ
واملـ ـح ــاسـ ـب ــة؟ أجـ ــوبـ ــة ال ـ ـنـ ــواب «وال
أسـهــل» .بعضهم يربطها «بترسيخ
م ـبــدأ الـشـفــافـيــة» ،وآخـ ــرون اعـتـبــروا
أن «م ــا ح ـصــل ســاب ـقــا ه ــو خ ـطــأ وال
ّ
يبرر ذلك ارتكابه مـ ّـرة أخــرى» .بهذه
ال ـب ـس ــاطــة إذًا ي ـج ــري ال ـت ـعــاط ــي مــع
م ـس ــائ ــل إدارة ال ـ ـشـ ــأن ال ـ ـعـ ــام ،وف ــي
م ــواض ـي ــع ش ــدي ــدة األه ـم ـي ــة كـقـطــاع
البترول .في هذا اإلطار ،يرى النائب
إيلي الفرزلي أن «التغاضي عن هذه
املسألة فــي قــانــون امل ــوارد البترولية
فــي الـبـحــر ك ــان خـطــأ .لـكــن إذا كانت
األك ـ ـثـ ــريـ ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة غـ ـي ــر م ـك ـتــرثــة
ب ــال ــدس ـت ــور ،ف ـه ــل ن ـت ـبــع ن ـه ـج ـهــا؟».
ويشير إلــى أنــه «يــؤيــد فكرة العودة
ّ
إلى مجلس النواب ،بشرط أل يؤدي
ذلك إلى عرقلة اإلجراءات التلزيمية».

منذ  14عامًا ،والمجلس
األعلى لطائفة الروم
الكاثوليك ُيحاول إدخال
تعديالت على نظامه
الداخلي .كان األمر يصطدم
برغبة «العائالت» في الحفاظ
على مركز نفوذ لها .نتائج
االنتخابات النيابية ّ
«حررت»
المجلس األعلى من هذا
«العبء» ،فأصبح لدى اللجنة
القانونية المعنية خمسة
اقتراحات تبحث بينها للخروج
بالصيغة األنسب
ليا القزي
ُ
خـ ـ ـس ـ ــارة الـ ـشـ ـخـ ـ ُصـ ـي ــات «املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة»
(غ ـيــر الـحــزبـيــة) املـمـثـلــة لـطــائـفــة ال ــروم
الـكــاثــولـيــك ف ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة،
وتحديدًا ميشال فــرعــون فــي األشرفية
ومـيــريــام سـكــاف فــي زحـلــة ،سـ ّـهــل على
ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــةُ ،م ـم ـث ـلــة بــال ـنــائــب
جــورج عقيص والــوزيــر ملحم رياشي،
طــرح التعديالت على النظام الداخلي
لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى لـ ـل ــروم ال ـكــاثــول ـيــك،
بـمــا ي ـ ّ
ـؤدي إل ــى تحويله إل ــى مــا ُيشبه
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس االسـ ـ ـتـ ـ ـ ُش ـ ــاري إل ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
الـ ـبـ ـط ــري ــركـ ـي ــة .امل ـ ـت ـ ـض ـ ـ ّـرر األول مــن
املـشــروع هــو فــرعــون ،الــذي يحتفظ من
كنائب لرئيس «املجلس
خــال موقعه
ٍ
األع ـ ـلـ ــى» (رئ ـي ـس ــه ال ـب ـط ــري ــرك يــوســف
ال ـع ـب ـســي) ،ب ــآخ ــر ح ـص ـ ٍـن يـسـتـمــد منه
نفوذه السياسي والشعبي .انطالقًا من
ُ
ه ـنــا ،تـفـهــم «حـســاسـيــة» فــرعــون تجاه
طــرح التعديالت على النظام الداخلي،
«وات ـه ــام ــه لــريــاشــي ب ـم ـحــاولــة إق ـصــاء
ال ـ ـعـ ــائـ ــات ،ل ـح ـس ــاب ت ـق ــوي ــة ال ــوج ــود
الـ ـ ـح ـ ــزب ـ ــي» ،ب ـح ـس ــب املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،ال ـت ــي
ُ
ّ
تسارع إلى التوضيح بأن وزير الدولة
ف ــي حـكــومــة تـصــريــف األع ـم ــال «اقـتـنــع
ّ
ّ
أخـيـرًا ،ألن الروحية غير عدائية ،وألن
ُ
التعديالت لن تصبح نافذة قبل انتهاء
ّ
والي ــة فــرعــون فــي ّاملجلس ،وأخـيـرًا ألن
الرجل لم يعد يحق له الترشح ملنصبه
الحالي في املجلس كونه خسر مركزه
النيابي».
ي ـ ــوم االث ـ ـن ـ ــن ،عـ ـق ــد املـ ـجـ ـل ــس األعـ ـل ــى
اجتماعه الــدوري ،في ّ
مقر البطريركية
ّ
ف ــي الـ ــربـ ــوة ،ت ـن ــاول ع ـمــل كـ ــل ال ـل ـجــان،
ومن ضمنها اللجنة القانونية برئاسة
ـراب ـل ـس ــي .ف ـ ُـع ــرض ــت ورق ــة
إب ــراهـ ـي ــم ط ـ ُ
ال ـت ـع ــديــات امل ـق ـت ــرح ــة ع ـلــى الـنـظــامــن
ُالتأسيسي والداخلي للمجلس األعلى،
املـ ـق ــدم ــة مـ ــن ج ـ ـ ــورج ع ـق ـي ــص وم ـل ـحــم

ٌ
رياشي ،ودار نقاش حولها.
ال ـغ ــاي ــة م ــن ت ـعــديــل ال ـن ـظ ــام ال ــداخ ـل ــي،
ك ـمــا ج ــاء ف ــي «الـ ــورقـ ــة» ال ـت ــي حصلت
«األخ ـ ـبـ ــار» ع ـلــى ن ـس ـخــة م ـن ـهــا ،إب ـعــاد
الـ ـن ــزاع ــات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـح ــزب ـي ــة عــن
امل ـج ـلــس ،إدخ ـ ــال ط ــاق ــات ج ــدي ــدة على
ت ــرك ـي ـب ــة املـ ـجـ ـل ــس ،م ــواكـ ـب ــة امل ـج ـلــس
ل ـل ـت ـحــديــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وامل ـع ـي ـش ـيــة
ال ـتــي ت ـع ـتــرض ال ــوط ــن ع ـمــومــا وأب ـن ــاء
الـ ـط ــائـ ـف ــة خ ـ ـصـ ــوصـ ــا .ل ـ ــذل ـ ــك ،ش ـم ـلــت
الـتـعــديــات قـسـمــن ،الهيئة التنفيذية
والـهـيـئــة الـعــامــة .بالنسبة إل ــى الهيئة
العامةُ ،يطرح أن تتألف «من كل أعضاء
النقابات الحاليني والنقباء الحاليني
ّ
لكل املهن ّ
الحرة املعترف بها
والسابقني
ّ
ّ
فــي لبنان ،أو املنظمة بقوانني مهنية،
ص ـيــات ق ـ ّـدم ــت لـلـطــائـفــة
ومـ ــن أي ش ـخ ـ ً
ول ـل ــوط ــن خ ــدم ــة ه ــام ــة ،ع ـل ــى أن تـبــت
الهيئة التنفيذية بقبول انتسابها بناء
على اق ـتــراح أي عضو مــن أعضائها».
وي ـط ـلــب ال ـت ـعــديــل «إلـ ـغ ــاء الـتـعـيـيـنــات
ال ـ ـتـ ــي ي ـج ــري ـه ــا صـ ــاحـ ــب ال ـغ ـب ـط ــة أو
أصحاب السيادة ،وتفعيل عمل اللجان
املتخصصة».
أمـ ــا ف ــي م ــا خـ ـ ّـص ال ـه ـي ـئــة الـتـنـفـيــذيــة،
فاألساس فيها هو «إلغاء منصب نائب
الرئيس العلماني ،إلغاء منصب األمني
ضــة ع ـنــه بــأمــانــة سـ ّـر
اُل ـع ــام واالس ـت ـعــا ّ
تـحـ ّـدد مهامها بــدقــة ،إلغاء التعيينات
التي يجريها صاحب الغبطة وأصحاب
ال ـس ـيــادة ،وتشكيلها فـقــط باالنتخاب
من أعضاء الهيئة العامةّ ،
يتم انتخاب
الـهـيـئــة الـتـنـفـيــذيــة ل ــوالي ــة واح ـ ــدة وال
يقبل الترشح ّ
مرة ثانية إال بعد انقضاء
والية كاملة تفصل بني الواليتني ،إلغاء

العضوية الحكمية في الهيئة التنفيذية
للنواب وال ــوزراء الحاليني والسابقني،
ّ
يضمهم ويرأسه
وإنشاء مجلس أمناء
غبطة البطريرك ،يجتمع ّ
مرة كل ثالثة
أشهر ملناقشة املسائل السياسية التي
ّ
تهم الوطن والطائفة».
الغاية األولى لورقة رياشي  -عقيص،
هــو فصل السياسة عــن عمل املجلس
ـن مـ ــا ي ـظ ـه ــر مـ ــن خ ــال
األعـ ـ ـل ـ ــى .ولـ ـك ـ ّ
الـ ـتـ ـع ــدي ــات ،أنـ ـهـ ـم ــا ي ـن ـق ــان ـه ــا إل ــى
مـجـلــس األم ـ ـنـ ــاء .ف ـمــا ال ـه ــدف إذًا ّمن
إنُ ـش ــاء األخ ـي ــر؟ تــوضــح امل ـص ــادر أن ــه
ّ
ّ
«ن ــدرك أن السياسة مــوجــودة فــي كل
مـكــان ،ولـكــن نــريــد أن نلغي الـنــزاعــات
السياسية داخ ــل املجلس األعـلــى بني
الـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب ،ال ــذي ــن يستغلونه
لـتـعــزيــز ن ـفــوذه والـبـحــث عــن مــواقــع».
لــذلــك املـطـلــوب هــو «أن يـضـ ّـم املجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى ال ـع ـل ـم ــان ـي ــن ف ـ ــي ال ـط ــائ ـف ــة،
ب ــرع ــاي ــة اإلكـ ـلـ ـي ــروس ،ل ـل ـتــرك ـيــز عـلــى
املشاريع اإلنمائية واالجتماعية التي

موقف التيار الوطني
ّ
الحر «إيجابي» من
المسودة التي طرحها
عقيص ورياشي

ّ
اتهم فرعون رياشي بأنه يحاول «إقصاء العائالت» (هيثم الموسوي)

ّ
ت ـه ـ ّـم امل ـج ـت ـمــع» .ف ــي ح ــن أن مجلس
األمـنــاء «يجمع السياسيني ،مــن دون
أن ي ـكــون ه ـنــاك واليـ ــة أو انـتـخــابــات،
ّ
مهمتهم ُفي ظــل هــذا النظام الطائفي
البدائي ،املطالبة بالحقوق السياسية
للكاثوليك ،بحسب العناوين العريضة
مــن دون الـغــرق فــي تفاصيل األسـمــاء
واملحسوبيات».
م ـ ـ ــوق ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـر
«إيـ ـج ــاب ــي» م ــن ال ــورق ــة ال ـت ــي قـ ّـدم ـهــا
عقيص وريــاشــي .يقول النائب نقوال
ّ
الصحناوي إن التيار «باملبدأ ،موافق
ً
ُ
عليها ،فهي أص ــا غير مسيسةّ ،ولم
ُت ّ
قدم كمقاربة حزبية»ُ ،مضيفًا بأنها
«مسودة غير سيئة».
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال االج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع ،تـ ـل ـ ّـه ــى
املـجـتـمـعــون بـنـقــاش ح ــول اإلجـ ــراءات
ُ
ال ـتــي ســتـعـتـمــد لتطبيق الـتـعــديــات،
عوض الحديث عن التعديالت نفسها.
ّ
فتقرر تأجيل البحث بــاملــوضــوع إلى
ّ
جلسة ثانية ،وتحويل كل االقتراحات
إلـ ـ ـ ــى ل ـ ـج ـ ـنـ ــةٍ تـ ـشـ ـكـ ـل ــت مـ ـ ــن إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
ّ
طرابلسي (رئـيـســا) وعـضــويــة كــل من
ع ـق ـيــص والـ ــوزيـ ــر س ـل ـيــم جــريـصــاتــي
وفرعون« ،مع إمكانية أن ينضم إليها
آخرون».
ليست املـ ّـرة األولــى التي ُيـحــاول فيها
امل ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـ ـلـ ــروم ال ـك ــاث ــول ـي ــك
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تعديل نظامه« ،ب ــدأت ّ
ع ــام ــا ،م ــن دون أن يـتـحــقــق ال ـه ــدف».
ُ
ط ـ ـ ــوال ت ـل ــك ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،ك ــان ــت تـ ـق ـ ّـدم
إل ـ ــى ال ـل ـج ـن ــة ُ ال ـق ــان ــون ـي ــة اقـ ـت ــرا ُح ــات
ّ
ة ،وضمت
للتعديالت« ،نبشت هذه املر ُ
إل ــى االق ـت ــراح ــات ال ـج ــدي ــدة امل ـق ــدم ــة».
أصبح أمام اللجنة القانونية «خمسة
اق ـتــراحــات ،وال ي ــزال أمــامـهــا  15يومًا
الستقبال اقتراحات إضافية».
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق سـ ـلـ ـي ــم وردة هــو
أح ــد ال ــذي ــن ت ـقــدمــوا ب ــورق ــة تـعــديــات
الداخلي .يقول في اتصال مع
للنظام
ً
«األخبار» ّإنه ّ
تقدم باقتراحه ُ
«مباشرة
إل ــى الـلـجـنــة الـقــانــونـيــة ،لــذلــك ل ــم تتم
م ـنــاق ـش ـتــه خ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع االث ـ ـنـ ــن».
ال ي ــواف ــق وردة بــال ـكــامــل ع ـلــى إب ـعــاد
ّ«الـسـيــاســة» عــن املجلس األع ـلــى ،ولو
ً
أنــه يعتبره «اقتراحًا قابال للنقاش».
بالنسبة إلـيــه« ،أهمية املجلس
ولكن ّ
األعلى ،أنه يجمع على الطاولة نفسها
ّ
كل اإلكليروس والعلمانيني ،حــرام أن
ُ
ّ
تلغى هــذه امل ـيــزة» .وفــي كــل األح ــوال،
ّ
يعتبر وردة أن «ورشة العمل ستكون
ط ــوي ـل ــة .ال ي ـ ــزال ه ـن ــاك  15ي ــوم ــا مــن
أجــل تقديم االقـتــراحــات ،بعدها شهر
ّ
م ــن أجـ ــل ج ـمــع كـ ــل األوراق وضـمـهــا
ّ ُ ّ
فــي مـســودة واح ــدة ،وث ــم تـنــظــم خلوة
ملناقشتها».
ح ـتــى ول ــو ك ــان ــت اإلجـ ـ ـ ــراءات طــويـلــة،
ّ
ولـ ـكـ ــن مـ ـصـ ــادر فـ ــي امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
ّ
ُ
ت ـع ـت ـبــر أن «ال ـت ـع ــدي ــل أص ـب ــح م ـل ـحــا،
بسبب وج ــود طــاقــات شبابية كثيرة
خارج املجلس».

تقرير

استقاالت في «القومي»… وحردان يواجهها
ّ
تقدم أمس أربعة أعضاء من املجلس األعلى في الحزب السوري
القومي االجتماعي باستقاالتهم من مناصبهم الحزبية ،وهم :رئيس
املكتب السياسي في «القومي» كمال النابلسي ،حسام العسراوي،
عاطف بزي ،عصام بيطار .أتت هذه الخطوة بعد صراعات في
لرئيس املجلس األعلى
«القومي» ،داخل الفريق الواحد «املوالي» ّ
النائب أسعد حردان ،بدأت منذ أيار املاضي .لكل واحد من األعضاء
األربعة «مشكلة» داخل الحزب القومي« ،ولكنهم اتفقوا على نقطة
واحدة ،هي دفع رئيس الحزب حنا الناشف إلى االستقالة ،ومحاولة
انتخاب النابلسي رئيسًا» ،استنادًا إلى مصادر في املجلس األعلى
لـ «القومي» .اصطدم األعضاء األربعة (كانت جبهتهم تتألف من
ستة أعضاء) ،بالجدار الذي رفعه أسعد حردان ،واقفًا ّ
سدًا منيعًا

ّ
أمام استقالة الناشف« ،فحردان ُيدرك أنه ،بحسب النظام الداخلي،
ّ
ال ُيمكنه حاليًا الترشح إلى رئاسة الحزب ّالقومي .كذلك فإنه مرتاح
إلى وجود الناشف ،الذي يتماهى معه بكل املواقف ،ولن ُيخاطر
بانتخاب رئيس جديد في هذه املرحلة الدقيقة» .كذلك ّ
فإن حردان
«ال يزال يرفض محاورة أعضاء املجلس األعلى املحسوبني عليه
والحردانني حاليًا».
ُيضاف إلى األعضاء األربعة املستقيلني ،ثالثة أعضاء ال ُيشاركون
في جلسات املجلس األعلى :النائبان السابقان غسان األشقر وأنطون
خليل ورئيس «القومي» السابق جبران عريجي .إال ّأن مصادر املجلس
األعلى ،تؤكد أن «ال خوف على تعطيل القرار أو فقدان نصاب املجلس
األعلى» .فالرجل األقوى داخل «القومي» ،حردانّ ،
أعد سيناريو بوجه

معارضيه ُ
الجدد« ،فطلب من نائب رئيس الحزب في الشام صفوان
سلمان تقديم استقالته من منصبه ليستعيد عضويته في املجلس
األعلى ،األمر نفسه انطبق على أحد األعضاء األردنيني .بهذه الطريقة،
تمكن حردان من تأمني نصاب آخر جلسة للمجلس األعلى ،فحضر
 ١٠حزبيني (كان يكفي حضور تسعة أعضاء لعقد الجلسة)».
كذلك فإن هناك أعضاء رديفني ،من املمكن تعيينهم مكان األعضاء
املستقيلني من أجل الحفاظ على شرعية املجلس األعلى ،وهي أن
ال ينقص العدد عن  ١٣عضوًا» .ولكن بالنسبة إلى املصادر« ،يحق
لرئيس املجلس األعلى عدم تالوة االستقاالت خالل الجلسة املقبلة،
ُ
فال ت َع ّد نافذة».
(األخبار)
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مجتمع

مجتمع

دراسة إذا كانت بداية العام الدراسي الحالي قد مأزومة وينقصها الكثير لتنهض من كبوتها،
بالتعليم الرسمي ،وأن بعض اإلشـــارات المضيئة لتقدمها عائد
استعادة الثقة
حملت تباشير
ّ
ّ
ّ
ّ
فإن هذا ال ينفي أن المدرسة الرسمية ال تزال لجهود فردية لمديريها ومعلميها ،وال يتعلق

حتى اآلن بأي قرار سياسي بتعزيز هذا ّالمرفق
ـوطــنــي ّعــلــى مــســتــوى التخطيط
ـحــيــوي الـ
الـ ّ
ّ
والتنظيم والرقابة والتقويم

ّ
ّ
نصف طالب المرحلة المتوسطة متــأخرون دراسيًا
أزمة المدرسة الرسمية
ماجد جابر *
ي ـعـ ّـول بـعــض الـتــربــويــن عـلــى نتائج
االمـتـحــانــات الـ ّـرسـمـ ّـيــة فــي الـ ّـسـنــوات
األخ ـي ــرة وازديـ ـ ــاد ع ــدد ال ـتــامــذة في
بعض الـثــانــويــات واملـ ــدارس ،وتـفـ ّـوق
الـبـعــض الـقـلـيــل م ــن ت ــام ــذة امل ــدارس
الـ ّـرسـمـ ّـيــة ،مـقــارنــة بــالـعــدد اإلجـمــالــي
ّ
للمتفوقني ،كمؤشرات تطور وتقدم.
ّ
ّ
ّ
ّ
لكن هذا ال يعني أن املدرسة الرسمية
ّ
ل ـي ـســت مـ ــأزومـ ــة ،أو أن ال ـ ّـس ـي ــاس ــات
ّ
ّ
ال ــت ــرب ــوي ــة ع ـلــى م ـس ـتــوى الــتـخـطـيــط
ّ
ّ
ّ
والتنظيم والــرقــابــة والــتـقــويــم تسير
على مــا ي ــرام ،رغــم الـجـهــود املـبــذولــة.
ّ
ف ـ ـهـ ــذا ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم امل ـ ـ ـحـ ـ ــدود ق ـ ــد ي ـك ــون
فـ ــي األغ ـ ـلـ ــب ن ـت ـي ـج ــة جـ ـه ــود ف ــردي ــة
اس ـت ـث ـنــائـ ّـيــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى مـ ــدارس
وثانويات ّ
محددة ال يتأخر مديروها
ّ
ّ
ومـ ـع ــلـ ـم ــوه ــا ف ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ــظ ـ ــروف

أبرز المعوقات
ت ــواج ــه املـ ــدرسـ ــة ال ـ ّـرسـ ـم ـ ّـي ــة م ـعــوقــات
أســاس ـيــة تـتـعـلــق ب ـع ــدم اه ـت ـمــام األه ــل
بمتابعة أبنائهم ،وعــدم تزويد املــدارس
ّ
ّ
العلمية والتجهيزات الكافية
باملختبرات
ّ ّ
ّ
وع ـ ــدم ت ــوف ــر امل ـ ـ ــوارد امل ــال ــي ــة ال ــازم ــة،
ّ
ّ
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـ ــتـ ــدخـ ــات ال ـ ّـس ـي ــاس ـ ّـي ــة
وال ـخــارجـ ّـيــة فــي عـمــل املــديــر وق ــرارات ــه
وعـ ــدم ام ـتــاكــه ال ـصــاحـ ّـيــات الـكــافـيــة،
ّ
وضعف العالقة والتواصل مع املجتمع
ّ
ّ
ومؤسساته ،وعدم إجراء دورات
املحلي
ّ
تــدريـبــيــة كــافـيــة للمعلمني ،وع ــدم اتـبــاع
ّ
ّ
ب ــرام ــج مـمـنـهـجــة لـل ّــتـعـلـيــم الــتـعــويـضـ ّـي
ّ
ّ
ّ
ّ
الوظيفي
صحيحي ،وتفشي التعاقد
والت
ال ـ ـع ـ ـشـ ــوائـ ـ ّـي وامل ـ ّـنـ ــاف ـ ـعـ ـ ّـي واملـ ـن ــاق ــات
الـعـشــوائـ ّـيــة للمعلمني وخـصــوصــا في
ّ
ّ
التعليم األســاسـ ّـي ،والــتــرهــل فــي بعض
ّ
الكوادر الت ّ
عليمية.

ّ
ّ
املعوقات
املناسبة للتعلم ومواجهة
التي يمكن أن تعترضهم ،وإن كانت
هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج تـ ـش ــي بـ ـ ــأن املـ ـ ـ ــدارس
ّ
ّ
الر ّ
ّ
تتصدر وتتألق
سمية يمكنها أن
إذا توفرت لها الظروف املناسبة.
حجم أزمة املدرسة الرسمية تبرزها،
بوضوح ،نتائج دراسة ميدانية ضمن
رسالة ماجستير في اإلدارة التربوية
في الجامعة اإلسالمية ،شملت عينة
عشوائية مــن  35مــديـرًا و 250معلمًا
ّ
ّ
ّ
الرسمي ،إضافة
ومعلمة في التعليم
ّ
إلــى مقابالت مع مسؤولني تربويني،
وأسفرت عن مؤشرات مقلقة.

ب ـعــدمــا ح ــاف ــظ ع ـلــى عـ ــدد املـنـتـسـبــن
إلـيــه خ ــال الـسـنــوات الـعـشــر األخـيــرة
ّ ً
ومسجال ارتفاعًا
بنحو  56000طالب،
تجاوز  60000طالب عام  2017ـ ـ ،2018
بذلك ،وعن جدارة ،عدد طالب
مناهزًا ّ
الث ّ
ّ
الخاصة،
املدارس
في
ة
انوي
املرحلة
ّ
ّ
ومـنــافـســا ب ـجـ ّـد ّيــة الــتـعـلـيــم الــثــانــوي
ّ
الخاص.

خيار اضطراري
والـ ـ ـ ـ ّـسـ ـ ـ ــؤال املـ ـ ـه ـ ــم ،إالم ي ـش ـي ــر ه ــذا
ّ
ّ
ال ــت ــدن ــي ف ــي عـ ــدد الـ ـت ــام ــذة ،م ــع أن
ّ
ّ
عــدد امل ــدارس والـثــانــويــات الرسمية
ي ـف ــوق عـ ــدد امل ـ ـ ــدارس ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة غير
املـ ـج ــانـ ـي ــة ( 1256مـ ـق ــاب ــل ،)1197
الر ّ
ّ
ّ
املدرسية ّ
سمية أصبحت
واألبنية
ّ
أك ـث ــر ج ـ ــودة وان ـت ـش ــارًا ف ــي املـنــاطــق
وال ـق ــرى؟ وكـيــف سيصبح ال ـعــدد لو
ّ
أن األح ــوال املــاديــة ألهــالــي التالمذة
ّ ّ
ّ
أفـ ـض ــل ،ول ـ ــو أن ال ــت ـع ـل ـي ــم الـ ـخ ــاص
َ َ
ّ
املتوسطة
جــانـ ّـي شمل املــرحــلــتـ ْـن
املـ ّ
والث ّ
انوية؟ الـجــواب ،باختصار ،هو
ّ
ض ـع ــف ث ـق ــة ال ــل ـب ـن ــان ـي ــن ب ــامل ــدرس ــة
ّ
الر ّ
ّ
الوطنية ،واعتبارها خيارًا
سمية
ً
ّ
اضطراريا وليست بديل عن املدارس
ّ
الخاصة.

دور المدير رقابي
على مستوى مديري املدارس ،أظهرت
ّ
الدراسة ّأن  %60من املديرين ّ
يعينون
وف ــق مـعــايـيــر غـيــر مــوضــوعـيــة وغير
ّ ّ ّ
الس ّ
ّ
دخلت ّ
ياسية
علمية ،إذ تشكل الت
ّ
والـ ـ ـح ـ ــزب ـ ــي ـ ــة امل ـ ـع ـ ـيـ ــار األ ّس ـ ـ ـ ـ ــاس فــي
االختيار ،رغم خضوع املرشح ملنصب
اإلدارة الختبار مقابلة أمام لجنة من
ّ
وزارة ال ــت ــرب ـ ّـي ــة .وي ـخ ـضــع امل ــدي ــرون
ـاف خـ ـ ــال سـ ـن ــوات
لـ ـت ــدري ــب غـ ـي ــر ك ـ ـ ـ ٍ
ّ
الـ ـخ ــدم ــة ،إن ل ـج ـه ــة املـ ـ ـ ـ ّـدة ال ــزم ـن ـ ّـي ــة
لـ ـلـ ـت ــدري ــب ،أو ل ـج ـه ــة امل ــوض ــوع ــات
ّ
التدريبية التي ال تشمل كل املهارات
ّ
ّ
اإلدارية والفنية الالزمة لعمل املدير.
َّ
ّ
وبـ ّـيـنــت الــدراســة أن إش ــراف املديرين
ع ـلــى امل ـع ـل ـمــن ي ــأخ ــذ طــاب ـعــا رقــاب ـيــا
إداري ـ ــا أك ـثــر بـكـثـيــر م ــن كــونــه طابعًا
تــربــويــا وتــوجـيـهـيــا .فـفــي وق ــت يهتم
م ــدي ــرو املـ ـ ــدارس ال ـ ّـرس ـم ـ ّـي ــة بتطبيق
األنظمة والـقــرارات اإلداري ــة الـ ّـصــادرة
عــن الـ ـ ــوزارة ،ورص ــد حـضــور وغـيــاب
ّ
ّ
املـتـعــلـمــن وامل ـعــل ـمــن ،ي ـقـ ّـصــرون في
تـطـبـيــق األن ـظ ـمــة ال ـت ــي تـضـمــن سير
ّ
ال ـع ـم ـلـ ّـيــة الــت ـع ـل ـي ـمـ ّـيــة ب ــان ـت ـظــام ّ ،إلــى
ّ
ج ــان ــب الــت ـق ـص ـيــر ف ــي ت ـعــزيــز الــن ـمــو
ّ
املعلمني.
املهني لدى
ُ َ
ّ
َ
أمــا التقويم املـعــتــمــد ،فــا يرتقي إلى
ّ
ـروط ال ــت ـق ــوي ــم امل ــدرس ـ ّـي
ت ـح ـق ـيــق شـ ـ ـ َّ
الـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــل وال ـ ـ ــش ـ ـ ــام ـ ـ ــل ،إذ ال يـ ـج ــري
ّ
ّ
الــت ـنــويــع ف ــي أســال ـيــب الــت ـقــويــم ذات
ّ ّ
ّ
ّ
الــطــابــع الــتـشـخـيـصــي ،وال ـتــي تسمح
ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات دق ـي ـقــة
ّ
عن مستوى ُّ
ّ
العلمي
تقدم التحصيل
ّ
ّ
ّ
واملعرفي لــدى املتعلمني وعــن تحقق

ارتفاع نسب المتأخرين دراسيًا

زاد االقبال على المدارس الخاصة على حساب الرسمية بمعدل الثلث خالل  15عامًا (هيثم الموسوي)

ّ
األه ــداف والـكـفــايــات الـتــربـ ّ
ـويــة ،إذ إن
ّ
تـقـيـيــم تـحـصـيــل املـتـعــلـمــن ينحصر
ّ
فـ ــي إ ّج ـ ـ ـ ــراء االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـف ـص ـلــيــة
أو ال ــش ـه ـ ّ
ـري ــة ف ـق ــط ،م ــن دون الـعـمــل
ج ــدي ــا ع ـلــى تـحـلـيــل وت ـق ــوي ــم نـتــائــج
االختبارات.

تدني أعداد التالمذة اللبنانيين

َأ َمـ ُّـر دليل على أزمــة التعليم ّ
الر ّ
سمي
ه ــو مــؤشــر االن ـخ ـفــاض ال ـ ّـدائ ــم لـعــدد
ّ
ال ـت ــام ــذة الــل ـب ـنــانـ ّـيــن (أي م ــن دون
األجـ ـ ــانـ ـ ــب) املـ ـس ـ ّـجـ ـل ــن فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
الـ ّـرسـمـ ّـيــة .إذ تشير إحـصــاءات املركز

ّ
ال ـت ــرب ـ ّ
ـوي لـلـبـحــوث واإلنـ ـم ــاء ال ــى أن
ّ
ّ
ّ
عدد التالمذة اللبنانيني في التعليم
ّ
الرسمي انخفض من  320396تلميذًا
عام  2004ـ ـ  2005إلى  264364تلميذًا
عــام  2017ـ ـ  ،2018فــي مقابل ارتـفــاع
ال ـ ـعـ ــدد فـ ــي امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة غـيــر
املـجــانـ ّـيــة بـشـكــل ت ـصــاعـ ّ
ـدي الف ــت من
 452120إل ــى  512077تـلـمـيـذًا ّخــال
الفترة نفسها .وكذلك الحال بالنسبة
إل ــى التعليم ال ـخـ ّ
ـاص شـبــه املـ ّـجــانـ ّـي،
ّ
ّ
إذ ارتفع عدد التالمذة اللبنانيني من
ّ
 110128إل ــى  ،125486أي أن الـفــارق
ازداد  131347تلميذًا (من  241852إلى

 ،)373199بـمــا ي ـعــادل الـثـلــث تقريبًا،
خ ـ ـ ــال  15سـ ـن ــة مل ـص ـل ـح ــة املـ ـ ـ ــدارس
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة (م ـجــانـ ّـيــة وغ ـيــر مـجــانـ ّـيــة)
ّ
التعليم ّ
الرسميّ.
على حساب

الثانويات تحتفظ بطالبها
ت ـع ـكــس هـ ــذه األرق ـ ـ ــام ت ـمــامــا اإلق ـب ــال
ّ
ّ
املجانية
الخاصة
الكبير على املدارس
وغ ـي ــر امل ـج ــان ـ ّـي ــة ،م ـق ــارن ــة بــاملــدرســة
ال ـ ّـرس ـم ـ ّـي ــة ال ـت ــي ان ـخ ـفــض االن ـت ـســاب
إليها بشكل كبير جدًا ،خصوصًا في
ّ ّ
ّ
ّ
األساسي ،في حني أن التعليم
التعليم
ّ
ً
الث ّ
انوي ّ
الر ّ
سمي يشهد تطورًا الفتا

 %60من المديرين
ّ
وفق
نون
يعي
ّ
علمية
معايير غير
وبناء على تدخالت
سياسية وحزبية

ُ
مــن امل ــؤش ـ ّـرات املـقـ ِـلـقــة ،أي ـضــا ،ارتـفــاع
ِن َسب املتأخرين دراسيًا (عمر التلميذ
أكـبــر مــن العمر الطبيعي لـصـفــه) ،إذ
ّ
التربوي ّللعام
تشير إحصاءات املركز
ّ
املتأخ ّرين
نسبة
 2017ـ ـ  ،2018إلى أن
ّ
ّ
املتوسطة (الحلقة الثالثة)
في املرحلة
ب ـل ـغــت ن ـحــو  %50م ــن الـ ـع ــدد ال ـك ـلـ ّـي
ّ
للمسجلني ( 34334تلميذًا مــن أصل
ّ
 68949تلميذًا) ،و  %33.4في التعليم
الـ ـ ّـثـ ــانـ ـ ّ
ـوي ( 20122ط ــال ـب ــا م ــن أص ــل
ّ
 .)60305والالفت أن  %26من التالمذة
ّ
ف ــي املــرح ـلــة امل ـتــوس ـطـ ّـة و %12.7في
املــرحـلــة الـثــانــويــة م ـتــأخــرون دراسـيــا
س ـن ـتــن أو أكـ ـث ــر ،وقـ ــد يـنـتـهــي األم ــر
إلى ّ
تسرب العدد األكبر منهم نتيجة
ّ
تأخرهم ّ
ّ
راسي.
الد
ّ
فــي ض ــوء كــل مــا ي ـجــري ،ثــمــة أسئلة
ّ
املهتمون باملدرسة ّ
الرسمية
يطرحها
وبنهوضها :ألم يساهم إعطاء الدولة
ملــوظ ـف ـي ـهــا ت ـقــدي ـمــات وم ـن ـحــا مــالـ ّـيــة

تقرير

ّ
ّ
الجنسية
المثلية
«مرفوضة» في لبنان!
ايلده الغصين

ً
مــدرسـيــة سـ ّنــويــا عــامــا أســاسـيــا في
ّ
إض ـع ــاف الــث ـقــة بــالــتـعـلـيــم ال ـ ّـرس ـم ـ ّـي،
ّ
ّ
وتـ ـع ــزي ــز ال ــت ـع ـل ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــاص م ــادي ــا
واجـتـمــاعـيــا؟ ومل ــاذا ال تـفــرض الــدولــة
ّ
ع ـلــى مــوظ ـف ـي ـهــا وضـ ــع أب ـنــائ ـهــم في
املدارس ّ
الرسمية؟ أال يدعم ذلك تطوير
ّ
ّ
ّ
التعليم الرسمي ،املعبر الحقيقي إلى
الــوطــن واملــواطـنـيــة؟ وكـيــف سيصبح
ّ
ّ
التعليم ّ
الر ّ
سمي لو أن مجموع املنح
امل ــال ـي ــة ُ ب ـع َ ـش ــرات م ــاي ــن ال ـ ـ ــدوالرات
نفقت لتطويره؟
سنويًا أ ًّ ِ
ال شـ ّـك أن هــذه الـتـســاؤالت مشروعة،
وال ت ـع ـفــي الـ ــدولـ ــة م ــن ت ـ ّ
ـورطـ ـه ــا فــي
ّ
إض ـع ــاف الــتـعـلـيــم ال ـ ّـرس ـم ـ ّـي ول ــو عن
غ ـي ــر قـ ـص ــد .ل ـك ــن ف ــي امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ــر،
ّ
ال ي ـع ــارض غــالـبـيــة امل ــوظ ـف ــن وضــع
أب ـنــائ ـهــم ف ــي املـ ـ ــدارس الـ ّـرس ـم ـيــة ،إذا
ج ــرى تــذل ـيــل م ـش ـكــات ه ــذا التعليم
ال ـب ـن ـي ـ ّ
ـوي ــة وامل ـس ـل ـك ـ ّـي ــة ب ـم ــا يـجـعـلــه
ق ـ ــادرًا ع ـلــى ال ـن ـهــوض بــاملـسـتـلــزمــات
ّ
ّ
والت ّ
ّ
ربوية املطلوبة ،وهنا
عليمية
الت
بيت القصيد.
بــدايــة ال ـعــام ال ــدراس ــي  2018ـ ـ ـ ـ ّ2019
ح ـم ـل ــت تـ ـب ــاشـ ـي ــر اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ال ــث ـق ــة
ّ
الرسمية ،فــاألعــداد الوافدة
باملدرسة
ّ
ّ
ّ
ب ـك ـثــرة ع ـلــى الــت ـع ـل ـيــم ال ــرسـ ـم ــي هــذا
العام ،كما رشح عن مصادر رسمية،
ّ
ّ
تشي بأن هذا القطاع التعليمي ربما
ولكن،
بدأ يستعيد عافيته ونهوضهّ .
لـكــي ال نـفـشــل ف ــي تـعــزيــز ه ــذه الــثـقــة
وتكريسها واقعًا محتمًا ،يصبح لزامًا
عـلــى الـ ّـسـلـطــة الـ ّـسـيــاسـ ّـيــة والـقــائـمــن
ّ
ّ
على ّ
الدولة ،التفكير في دعم التعليم
ـدي وجـ ــوهـ ــريّ،
ال ـ ّـرس ـ ّـم ــي ب ـش ـكــل جـ ـ ـ ّ
بعدما تغافلوا عنه وأهملوه لسنوات
طوال عجاف.
ٍ
ّ
الر ّ
بأن املدرسة ّ
سمية
ويبقى أن نتذكر
ب ـك ــل م ــراحـ ـلـ ـه ــا ،مـ ــدرسـ ــة الط ـب ـق ـ ّـي ــة،
ّ
مجانية تفتح أبــوابـهــا أم ــام الجميع
من دون تمييز ،ومدرسة ال مناطقية
ّ
تـمـتــد ع ـلــى م ـســاحــة ال ــوط ــن ويـتـعــلــم
فيها أبناؤها تعليمًا واحدا ،ومدرسة
ّ ّ
ال طــائـفـ ّـيــة ،م ـ ِّ
ـوح ــدة ل ـكــل الــلـبـنــانـ ّـيــن
على اخـتــاف مذاهبهم وانتماءاتهم
ّ
والس ّ
ّ
واملناطقية،
ياسية
االجتماعية
ّ
وحاضنة ّ
لتنوعهم الث ّ
قافي وتعددهم
ّ
الديني.
* باحث تربوي

تقرير

ّ
ّ
الجنسية مرفوضة من األمــن العام»! هكذا ّرد مصدر رسمي في جهاز األمن
«املثلية
على ســؤال عــن منعه مؤتمر «ن ــدوى» السنوي حول
الـعــام فــي اتـصّــال مــع «األ ّخ ـبــار»ّ ،
ّ
للحرية واملساواة على مدى
الجنسية» الذي نظمته املؤسسة العربية
«الجندر والحريات
ثالثة أيام ( 29 ،28و 30أيلول املاضي) ،في فندق  Le Crillonفي برمانا ،وجمع أكثر من
مئة ناشط وناشطة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ماذا حدث؟
ً
السبت املاضيّ ،
وجهت هيئة العلماء املسلمني في لبنان «نداء عاجال» إلى وزارة الداخلية
ّ
«يحض على
والبلديات ،تطالب فيه بإلغاء النشاط «الـخــارج عن الـقــانــون» ،معتبرة أنــه
ّ
ويشجع على تعاطي املـخــدرات تحت ستار حقوق اإلنـســان» .ودعت
ارتـكــاب الجريمة
النيابة العامة إلى ّ
«االدعــاء على املرتكبني والتأكيد على الوصف الجرمي لفعل الشذوذ
ّ
ّ
الدينية والــرؤســاء الثالثة للقيام بواجباتهم ووضــع حـ ّـد فوري
واملرجعيات
الجنسي،
ّ
ّ
ّ
ّ
لهذا التمادي الذي يهدد أمن املجتمع والقيم األخالقية والصحة العامة وبنية العائالت
ّ
اللبنانية».
ّ
ّ
ّ
يسرد املدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحرية واملساواة جورج قزي ما حدث« :تحركت
مجموعة من عناصر األمن العام نحو الفندق في اليوم الثاني من ّ املؤتمر ،وسحبت الئحة
بأسماء وج ــوازات سفر املشاركني ونسخة من البرنامج .وحقق عناصر األمــن العام
داخـ ّـل الفندق معي ألكثر من  4ساعات ،لالستفسار عن برنامج املؤتمر» .وعلى رغم
تخطي ّ األمن صالحياته املحصورة بمنح التأشيرات للمشاركني األجانب ،إال أن األمر
ّ
لم يتوقف هنا ،بل تكافلت األجهزة األمنية على اإلمعان في قمع الحريات ،بما فيها حق
ّ
التجمع وحرية التعبير واملعتقد املكفولة في الدستور.
ّ
عناصر األمن العام ،ليعود عناصر بلباس أسود من فرع املعلومات
يقول قزي ً«غادر
ّ
املنظمني بـضــرورة وقــف أعمال املؤتمر وتوقيع ّ
تعهد بعدم عقد
ـاغ
العاشرة ليال ،إلبـ ً
ُ
فرفضت التوقيع رغم تهديدي باالعتقال ،وأنهينا املؤتمر بعدما
مؤتمر مماثل مستقبال،
خضعت إدارة الفندق لقرار األمن العام بإغالق صالة املؤتمرات».
دخول
تأشيرات
على
«حصلوا
املشاركني
مصدر في األمن العام أوضح لـ«األخبار» أن
ّ
ّ ّ
ّ
لآللية املتبعة
إلى لبنان لكنهم لم ينالوا ترخيصًا للمؤتمر ،ولم يبلغوا عن موضوعه وفقًا
ّ
لعقد أي مؤتمر» .واعتبر أن «موضوع املؤتمر حول ّ
الجنسية مرفوض من األمن
املثلية
العام».
ّ
ّ
والدينية في
واملؤسسات الرسمية
وهــذه ليست املــرة األولــى التي تصاب فيها األجهزة
ّ
ّ
املاضي ،اتفقت األجهزة األمنية
«الجمهورية اللبنانية» برهاب املثلية الجنسية .في العام ّ
(الداخلية والجيش واألمن العام) على إلغاء مؤتمر مماثل نظمته جمعية «براود ًليبانون»
تتوعد
فندق مونرو في بيروت ،بعدما أصدرت هيئة العلماء املسلمني بيانًا مماثال ّ
في ّ
برايد» واحتجز منظمه
ـ«بيروت
ل
آخر
نشاط
العام
هذا
ألغي
كما
املؤتمر،
مي
منظ
فيه
ّ
ولم يطلق سراحه إال بعد ّ
تعهده بإلغاء كل النشاطات ّ األخرى املنظمة في اليوم العاملي
ملناهضة رهاب املثلية .بذلك تكون هيئة العلماء قد تمكنت مرة جديدة من تجنيد جهاز
أمني ّ
ضد مؤتمرات مماثلة.
فــي مؤتمر صـحــافــي ،عقدته املــؤسـســة العربية للحريات وامل ـس ــاواة ،أم ــس ،فــي فندق
ّ
الحريات التي يشهدها
سمولفيل في بدارو ،وضع قزي هذه الحملة في إطار «الحرب على
لبنان أخيرًا ،علمًا أننا اخترنا لبنان لتنظيم مؤتمرنا السنوي على اعتبار أنه ال يزال
ّ
يتمتع بمساحة من الحريات غير املتوافرة في باقي املنطقة» ،واعتبر أن «مساحة الحرية
ّ
الحقوقية،
تضيق يومًا بعد يوم ،في حني أن األجهزة األمنية تأخذ طرفًا في هذه القضية
ً
ّ
متطرفة .لذلك نــدرس احتماالت
وبــدال من حماية الحرية تقف في صفوف مجموعات
ّ
ّ
التوجه إلى القضاء للرد على بيان هيئة العلماء املسلمني تحت سقف القانون».
ّ
ّ
وأشارت املحامية ليال صقر وكيلة املؤسسة إلى أن «نشاطات الجمعية مشروعة كونها
ّ
ّ
الحريات وحق ّ
التجمع».
مرخصة منذ  6سنوات ،وأن الدستور يكفل

تقرير

سور بيروت الروماني
مهلة وقف التفكيك انتهت
راجانا حمية

متوسطة البسطة الثانية 80 :تلميذًا في صف واحد؟
فاتن الحاج

ال معلمين
للعلوم واللغة
اإلنكليزية
والتربية
والجغرافيا
والرياضة
والرسم
(األخبار)
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ل ـي ــس ج ــديـ ـدًا اإلربـ ـ ـ ــاك الـ ـ ــذي تـعـيـشــه
امل ـ ــدارس الــرسـمـيــة مــع بــدايــة كــل عــام
دراسي ،إن بسبب التأخير في صدور
قـ ـ ــرارات م ـنــاقــات املـعـلـمــن أو تــأمــن
ب ــدي ــل عـ ــن امل ـع ـل ـم ــن امل ـت ـق ــاع ــدي ــن أو
تلبية الحاجات املستجدة للتعاقد ،أو
لجهة عدم تأمني النسخ املطلوبة من
الكتب املدرسية .لكن ما يحصل منذ
 10أيام في متوسطة البسطة الثانية
الرسمية املختلطة فاق كل التصورات
والـتــوقـعــات ،بحسب مــا ي ــروي أهالي
التالمذة« .طفح الكيل» ،كما يــرددون،
إذ «ل ـيــس طـبـيـعـيــا أن يـبـقــى أبـنــاؤنــا
ح ـتــى اآلن ب ــا مـعـلـمــن وبـ ــا ك ـتــب».
فــال ـن ـقــص الـ ـف ــادح ف ــي مـعـلـمــي املـ ــواد

أدى ،بحسب األهالي ،إلى دمج تالمذة
األول وال ـثــانــي وال ـثــالــث أســاســي في
ق ــاع ــة واح ـ ـ ــدة يــدخ ـل ـهــا ف ـق ــط مـعـلـمــو
اللغة العربية والــريــاضـيــات والــديــن،
ويـغـيــب عنها معلمو الـعـلــوم واللغة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وال ـت ــرب ـي ــة وال ـج ـغ ــراف ـي ــا
ّ
والــريــاضــة والــرســم .يقول االهــالــي إن
أوالدهــم يــرون فقط معلم الرياضيات
وم ـع ـل ـمــة ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ع ـل ــى م ــدار
الحصص الدراسية الست ،ويلعبون
ط ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ــوقـ ـ ــت« ،بـ ـسـ ـب ــب اس ـت ـح ــال ــة
تعليم مستويات تعليمية ثــاثــة في
آن واح ــد ،نـظـرًا لـلـتـفــاوت فــي األعـمــار
وتـعــذر إعـطــاء أي نــوع مــن املعلومات
امل ـخ ـص ـص ــة ل ـك ــل صـ ـ ــف ،لـ ـك ــون دم ــج
الـصـفــوف أدى إل ــى أن يجلس تلميذ
عمره  6سنوات مع آخر عمره  14عامًا

على طــاولــة واح ــدة» .الـيــوم ،التالمذة
«مـ ـ ـ ــزروبـ ـ ـ ــون» وال ي ـت ـع ـل ـم ــون شـيـئــا
باستثناء بعض الخربشات لتضييع
الوقت ،على حد تعبير األهالي.
أمــا القاعة فقد استوعبت ،حتى يوم
أمــس 80 ،تلميذًا ،كما يـقــول األهــالــي،
ف ـي ـمــا ت ـس ـت ـمــر أعـ ـم ــال ال ـت ـس ـج ـيــل فــي
املـ ــدرسـ ــة .األوالد ي ـش ـكــون أي ـض ــا من
االك ـت ـظــاظ وال ـحــر وغ ـيــاب أي وسيلة
م ـ ــن وس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـهـ ــوئـ ــة ،وأه ــالـ ـيـ ـه ــم
ي ـ ـسـ ــألـ ــون« :ألـ ـ ـي ـ ــس م ـ ــن األفـ ـ ـض ـ ــل أن
يالزموا منازلهم بانتظار تأمني العدد
امل ـط ـل ــوب لـلـمـعـلـمــن لـفـتــح الـصـفــوف
الطبيعية؟».
رئ ـيــس املـنـطـقــة الـتــربــويــة فــي بـيــروت
محمد الحمصي شرح لـ ُّ «األخبار» أن
«االنـتـظــام واسـتـقــرار الــشـعــب وتأمني

الـ ـح ــاج ــات إل ـ ــى امل ـع ـل ـمــن ال يـحـصــل
ّ
ع ــادة إال بعد اكـتـمــال أعـمــال تسجيل
ال ـتــامــذة ال ـســوريــن ف ــي ال ـعــاشــر من
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،إذ ي ـم ـك ــن بـ ـع ــده ــا اتـ ـخ ــاذ
اإلجراءات املتوافقة مع أعداد التالمذة،
ك ـض ــم ب ـع ــض الـ ـت ــام ــذة إلـ ــى مـ ــدارس
ً
مـ ـج ــاورة إذا ت ـع ــذر ف ـتــح ص ــف م ـثــا.
ّ
وأشار الحمصي إلى أن وزير التربية
مـ ــروان ح ـمــادة أص ــدر أخ ـي ـرًا تعميمًا
بــدمــج الـصـفــوف الـتــي يـقــل فيها عــدد
التالمذة عن  ،10وهذه هي حالة صف
األول أســاســي فــي متوسطة البسطة
حـيــث بـلــغ ع ــدد ال ـتــامــذة اللبنانيني
املسجلني فيه  5فقط ،لذا جرى دمجهم
مــع أقرانهم فــي صــف الثاني أساسي
الذي يضم  11تلميذًا لبنانيًا.
لكن هناك من يتحدث عن دمــج ثالثة

ص ـفــوف ومــام ـســة ال ـع ــدد  80تلميذًا
ّ
فــي الغرفة الــواحــدة؟ أجــاب أن الدمج
صفني فقط (األول والثاني)،
حصل في ّ
ً
إحصاء دقيقًا
الفتًا إلى «أنني ال أملك
عن عــدد التالمذة السوريني القدامى،
ّ
لـكــن أج ــزم ب ــأن الــرقــم  80غـيــر واقـعــي
ومبالغ فيه» .ونفى الحمصي أن يكون
هناك نقص في عدد املعلمني في غير
مادتي العلوم واللغة اإلنكليزية.
الالفت في متوسطة البسطة الثانية
أن تــامــذتـهــا انـتـقـلــوا مـنــذ  3سـنــوات
إل ــى طبقتني «وك ــوري ــدور» فــي مبنى
«م ــدرس ــة م ـ ــدام ب ـع ـي ـنــي» ف ــي منطقة
سليم سالم على خلفية إجــراء تعديل
عـلــى مبنى مــدرسـتـهــم بــإضــافــة غــرف
وما شابه ،ولم تنته األعمال بعد ،وهم
حاليًا بال ملعب.

بعد جــواب ممثل الدولة اللبنانية ـ ـ ـ هيئة القضايا أمــام مجلس شــورى الدولة ،في ما
يتعلق بقضية السور الروماني ،وطلبه اثبات إقامة الجهة املستدعية في بيروتّ ،قرر
السيد ،بصفته نائبا في البرملان اللبناني« ،وكمواطن قبل كل شيء»،
النائب جميل ّ
ّ
للمادة  72من املرسوم اإلشتراعي املنظم
ًا
د
سن
«الشورى»،
أمام
ل
تدخ
التقدم بطلب
ّ
ّ
لعمل املجلس ،التي تجيز لكل «ذي مصلحة التدخل في الدعوى املقدمة أمام املجلس».
وبهذا ،يضاف هذا الطلب إلى طلب آخر كان قد ّ
تقدم به النائب السابق نجاح واكيم.
ٍ
وعلى ما يبدو لن يكون هــذان الطلبان وحيدين أمــام قاضي غرفة قضاء عجلة ّفي
«الشورى» ،إذ تتقدم ،اليوم« ،جمعية التجمع للحفاظ على التراث اللبناني» بطلب تدخل
يدعم املراجعة املستعجلة التي تقدمت بها املحامية فداء عبد الفتاح ومجموعة حركة
الشعب ،لوقف أعمال تفكيك السور الروماني على العقار  740في منطقة الباشورة.
وقت
وانتهت ،أمس ،مهلة األيام الستة التي منحها قاضي أمور العجلة في بيروت ،في ٍ
سابق ،ردًا على العريضة التي تقدمت بها عبد الفتاح ضد الدولة اللبنانية وشركة
جهاد العرب للمقاوالت ومسؤول الحفريات في املديرية العامة لآلثار والشركة املالكة
للعقار .وفي انتظار قرار «الشورى» في ما ّ
يخص املراجعة املستعجلة املرفوعة أمامه،
تتجه األنـظــار اليوم نحو قضاء العجلة في بيروت للبحث في إمكانية التمديد أيام
أخــرى ملنع تفكيك الـســور .وتجدر اإلش ــارة هنا إلــى أن عبد الفتاح تبلغت أمــس ،من
بجواب لشركة تدعى «عاليه» تبني أنها مالكة العقار حيث
قاضي العجلة في بيروت
ٍ
يجري تفكيك السور ،وقد أمهلت يومني لتقديم جوابها.
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ٌ
ٌ
جولة كاملة خارج بيروت

ُ
مواجهة صعبة للنجمة وفرصة أخيرة لفاليريو

تنطلق اليوم مباريات األسبوع الثالث من بطولة لبنان الـ 59لكرة القدم
للدرجة األولى ،بلقائي األنصار والصفاء على ملعب صيدا البلدي والراسينغ
والشباب الغازية على ملعب ّ
مجمع فؤاد شهاب في جونية ،قبل
مواجهة اإلخاء األهلي عاليه مع ُالنجمة بعد غد السبت على ملعب
أمين عبد النور في بحمدون ،فيما تلعب ثالث مباريات يوم األحد ،حيث
يجمع ملعب النبي شيت فريقي البقاع والعهد ،ويلعب السالم زغرتا
على ملعبه مع ٌ شباب الساحل ،في حين ُ يستضيف التضامن صور طرابلس
مبارياتها في
على أرضه .جولة هي الوحيدة التي لن تلعب أي من ّ
فترة التوقف الدولية
العاصمة بيروت خالل مرحلة الذهاب ،وتسبق ٓ
الثانية التي يستعد فيها منتخب لبنان لبطولة كأس اسيا «اإلمارات »2019
بلقاء المنتخب الكويتي الخميس المقبل
علي زين الدين
الصفاء  -األنصار

الكرة اللبنانية

«الفيفا» يصدر قراره

العهد يفوز ويخسر في دعوى دينيس
انتهت فصول الدعوى
ّ
القضائية التي رفعها نادي
العهد على العبه السابق
األوغندي دينيس إيغوما،
ففاز بطل لبنان وخسر في
ٍآن معًا ،وذلك استنادًا إلى
سياق القضية التي بدأت
فصولها في شباط/فبراير
من العام الماضي
شربل ّ
كريم
فجأة ومن دون ّ
مقدمات اختفى العب
الوسط األوغندي دينيس إيغوما من
مشهد كرة القدم اللبنانية في املوسم
قبل املاضي ،بعدما ترك بصمة الفتة
عند وصوله إلى نادي العهد.
ُ
تفسيرات واجـتـهــادات كثيرة طرحت
ملا حصل بني العهد والعبه ،وجميع
محاوالت رأب الصدع لم تنجح .بقي
دينيس خ ــارج املشهد حتى أطــل من
وبشكل مفاجئ أيضًا العبًا مع
جديد
ٍ
ّ
حاليًا).
النبي شيت (البقاع الرياضي
ُ
مـســألــة لــم تـعـجــب بـطــل ل ـب ـنــان ،فـقــرر
ّ
الدولي لكرة القدم
التوجه إلى االتحاد ّ
لتحصيل حقه بعدما خالف
«الفيفا»
ّ
الالعب العقد املوقع بني الطرفني.
ال شك في أن دينيس ّأخطأ في تصرفه
مكان ّما
وقتذاك ،وهي مسألة أثرت في
ٍ
على مشواره االحترافي ،والدليل أنه
بعد تألقه فــي تصفيات كــأس العرب
لــأنــديــة األب ـط ــال م ــع فــريــق الـنـجـمــة،
ذه ــب األخ ـيــر إل ــى خـيــار ع ــدم تجديد
االرتباط معه بسبب خوفه من صدور
قرار من «الفيفا» يقضي بإيقافه على
ٍ
خلفية الــدعــوى العهداوية ،وهــو أمر
نقلته مصادر عهداوية إلى نظيرتها
الـنـجـمــاويــة ،م ـحــذرة مــن الـتـعــاقــد مع
الالعب األوغندي إثر انتهاء عقده مع
النبي شيت.
وب ــال ـف ـع ــل ق ـ ــرر ن ـ ـ ــادي ال ـن ـج ـم ــة ض ـ ّـم
ً
الـسـنـغــالــي إدري ـس ــا نـيـنــانــغ ب ــدال من

دي ـن ـيــس ،الـ ــذي رب ـم ــا ك ــان مـحـظــوظــا
ج ـ ّـراء ه ّــذه الـخـطــوة ،إذ بـعــد أسابيع
عقد مع نــادي كاظمة
قليلة وقــع على ٍ
الـكــويـتــي مـقــابــل  140أل ــف دوالر في
ســم الــواحــد ومل ــدة  3مــواســم (كــان
املــو ّ
سيوقع للنجمة مقابل  60ألف دوالر،
بعدما لعب مع النبي شيت مقابل 35
ألف دوالر في املوسم املاضي).
ه ــذه الـخـطــوة كــانــت بــا شــك مــؤشـرًا
بــأن مطلب العهد بإيقاف الــاعــب لن
ّ
يقره االتحاد الدولي ،وهو ما حصل
بالفعل مع صدور قرار «الفيفا» الذي
استمع إلــى الطرفني عبر وكيليهما،
أي ال ـع ـهــد (وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي ج ــوزف
ـي
ي ــزب ــك) وديـ ـنـ ـي ــس (وكـ ـيـ ـل ــه امل ـحــامـ ً
البلجيكي مينو تونيسون) ،إضافة
إل ـ ــى اعـ ـتـ ـب ــار ال ـن ـب ــي ش ـي ــت (ال ـب ـق ــاع
الــريــاضــي) طــرفــا ثــالـثــا فــي القضية،
بحسب مستند ال ـقــرار ال ــذي حصلت
األخبار حصرًا على نسخة منه.

طلب العهد تعويضًا
بقيمة  350ألف دوالر
وبإيقاف الالعب

وإذا كـ ــان ال ـع ـه ــد ق ــد فـ ــاز بــالـقـضـيــة
بعدما أقر له «الفيفا» تعويضًا ً قدره
 35.937.50أل ــف دوالر (إض ــاف ــة إلــى
 %5مــن الفوائد املتراكمة على املبلغ
م ـن ــذ  22ش ـب ــاط  ،)2017فـ ــإن ال ـق ــرار
يعتبر خسارة بالنسبة إليه .وبحسب
معلومات «األخ ـب ــار» فــإن العهد كان
تعويضًا بقيمة
قد طلب عبر محاميه ً
 350أل ــف دوالر ،إض ــاف ــة إل ــى إيـقــاف

راض ومحاميه يوضح
العهد غير ٍ

ّ
الصادر
عبر رئيس نادي العهد تميم سليمان عن عدم رضاه عن القرار ّ
يعط النادي حقه ألن
في قضية الالعب األوغندي دينيس إيغوما كونه لم ِ
الالعب ألحق ضــررًا كبيرًا بالنادي .وقــال سليمان« :لــم نستطع استيفاء
حقنا من القرار الصادر عن الفيفا .وقد طلبنا من املحامي جوزف يزبك
استئناف القرار لكننا لم نتابع املوضوع .فمسألة دينيس أصبحت خلف
ظهرنا واملــوضــوع بالنسبة لنا كــان معنويًا وليس مــاديــا .وعلى الصعيد
املعنوي أعتبر أننا قد فزنا ،أما املوضوع املادي فهو ثانوي» .وعن إمكانية
الذهاب أبعد باملوضوع أشار سليمان إلى عدم وجود النية ألي خطوة طاملا
أن النادي نــال حقه املعنوي .من جهته ،أوضــح املحامي يزبك لـ«األخبار»
القضية معتبرًا أن دينيس غادر إلى بالده للمشاركة مع املنتخب
حيثيات ّ
ً
الوطني وتخلف عن العودة محاوال التنصل ّمن العقد .وعليه ،قام النادي
الحكم.
باإلجراءات القانونية وكذلك مارس دينيس حقه بالدفاع ،ثم صدر ّ
أما بالنسبة إلى أسباب الحكم فقد أشار يزبك إلى أن النادي والالعب ُيبلغان
بالحكم فقط ،أي إن الفيفا يعطيك الفقرة ُ
الحكمية ،وهذا ما حصل مع العهد
الذي فاز ماديًا ومعنويًا ،أما تعليل الحكم أي ال ــ« »Grounesفيجب تقديم
طلب ملعرفة تفاصيله .ولفت يزبك إلى أنه في صدد تقديم طلب للحصول
على تعليل الحكم التخاذ القرار باالستئناف أو عدمه .ذلك أن االستئناف
ال يتم في الفيفا بل في محكمة التحكيم للرياضة « »CASولديه إجراءات
معقدة ورسوم عالية.

ال ــاع ــب ب ـس ـبــب الـ ـض ــرر ال ـف ـنــي ال ــذي
ألحقه بالفريق.
لكن مصدرًا ّ
مقربًا من القضية ،شرح
ب ــأن «الـفـيـفــا» وج ــد أن الـحـجــج التي
قـ ّـدم ـهــا مـحــامــي ال ــاع ــب املـتـخـ ّـصــص
ف ــي ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـق ـضــايــا ،وبـعــد
اطالعه على دعوى العهد ،رمت جزءًا
من املسؤولية عن دينيس ،الذي واجه
ال ــدع ــوى بـشـكــوى ت ـم ـحــورت بحسب
ق ــول ــه حـ ــول عـ ــدم الـ ـت ــزام ال ـع ـهــد معه
ُ
بالبنود املالية املتفق عليها بينهما،
وبطريقة التعامل معه.
ّ
أمــا الـخـطــوة املقبلة فهي تحتم على
الالعب دفــع املبلغ خــال  30يومًا من
تاريخ تبلغه بالقرار ،وهو أمر يطال
الـنـبــي شـيــت (ال ـب ـقــاع حــال ـيــا) أيـضــا،
ضمن القضية بسبب
فاألخير أصبح
ّ
ّ
ناد يوقع له العب فسخ
اعتبار أن أول ٍ
عقده مع ناديه األول ،يصبح النادي
الـجــديــد طــرفــا فــي أي قضية مرفوعة
إل ــى «الـفـيـفــا» ،وبــالـتــالــي يلحظ قــرار
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي اسـ ــم ال ـن ـب ــي شـيــت
معتبرًا أنــه جــزء من مسؤولية تنفيذ
ق ـ ــراره بــالــدفــع لـلـعـهــد ،م ــا يـعـنــي أنــه
سـيـكــون عليه تـحـ ّـمــل ج ــزء مــن املبلغ
امل ـط ـل ــوب ف ــي حـ ــال قـ ــال دي ـن ـيــس إنــه
ً
ال ي ـم ـلــك امل ـب ـلــغ ك ــام ــا .أمـ ــا ف ــي حــال
ع ــدم االلـ ـت ــزام ب ــامل ــدة امل ـح ــددة لـلــدفــع،
ف ــإن ــه يـمـكــن لـلـعـهــد رف ــع ش ـك ــوى إلــى
لجنة االنضباط في «الفيفا» التخاذ
املقتضى بحق الالعب.
وبحسب املعطيات أيضًا فإن القضية
قــد ال تغلق نهائيًا ،إذ يمكن ملحامي
ّ
التقدم بطلب استئناف ،وهو
دينيس
أمـ ــر ال بـ ـ ّـد أال ي ـك ــون ض ـم ــن أم ـن ـيــات
ّ
العهد ألنه سيكلفه املزيد من األموال،
وبالتالي فــإن الدفعة التي سيحصل
عـلـيـهــا ب ـعــد ف ـتـ ًـرة أطـ ــول س ـي ـكــون قد
خسر منها نسبة كبيرة.
إذًا القضية قد تطوى قريبًا جدًا ،لكن
ال ي ـب ــدو أن دي ـن ـي ــس ي ــري ــد ال ـخ ــروج
مــن املـحــاكــم ،إذ علمت «األخ ـب ــار» أنه
يـسـتـعـ ّـد لــرفــع دع ــوى قـضــائـيــة بحق
نادي النجمة على خلفية فسخ عقده
بعدما وجد محاميه ثغرة قانونية قد
ّ
بالقضية!
تمنحه الفوز

أقر الفيفا تعويضًا ّ
ماديًا لنادي العهد

ٌ
ٌ
خ ـســارة ثــالـثــة للصفاء تعني غالبًا
الروماني تيتا فاليريو.
إقالة املدرب
ُ
ال يـ ـب ــدو األخ ـ ـيـ ــر امل ـ ــذن ـ ــب ال ــوح ـي ــد
ف ــي ال ـس ـقــوط أم ــام الـعـهــد والـشـبــاب
ال ـغـ ّ
ـازيــة ،بــل بـعــض الــاعـبــن أيـضــا،
ُ
وم ـع ـه ــم اإلدارة ربـ ـ ـم ـ ــا .فـ ــي ال ـل ـق ــاء
ّ
م ــع األنـ ـص ــار س ـي ـكــون مـحــتـمــا على
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي وال ــاع ـب ــن تحقيق
ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ،لـ ـك ــن «األخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر» بـ ـقـ ـي ــادة
مدربه األردنــي عبد الله أبو زمع لن
يسمحوا بــابـتـعـ ّـاد املـنــافـســن عنهم
أكثر .أكثر ما يؤثر في تشكيلة تيتا
هـمــا خـطــا الــدفــاع والــوســط ومعهم
حــراســة املــرمــى .هــدفــان مــن ركنيتني
وثـ ــالـ ــث مـ ــن ه ـج ـم ــةٍ مـ ــرتـ ــدة دخ ـل ــوا
شباك الحارس عمر إدلبي بعد ستة
أه ــداف أخ ــرى فــي مــرمــى محمد طه،
الــذي استبعد عن اللقاء األخير ،مع
املدافعني علي السعدي ومحمد زين
طحان .في املقابلّ ،
يقدم األنصار ً
أداء
عاليًا في جميع خطوطه ،وتسجيل
الهدف الخامس في البطولة ال يبدو
ب ـع ـي ـدًا .ال ـت ــون ـس ــي حـ ـس ــام ال ـل ــوات ــي
س ـي ـم ـنــع ع ـل ــي ك ــرك ــي مـ ــن م ـس ــان ــدة
م ـهــاج ـمــي ف ــري ـق ــه ،م ــا ي ـج ـبــر حـســن
هزيمة على الـتــراجــع أيـضــا ،واألمــر

عـيـنــه يـنـطـبــق عـلــى زي ــن ط ـحــان في
حال مشاركته ،بمواجهته مع حسن
شعيتو «مــونــي» ،أمــا الــدفــاع فعليه
التعامل مع هداف الدوري في املوسم
املاضي ،السنغالي الحاج مالك تال.

اإلخاء  -النجمة
لــم يغب النجمة كثيرًا عــن الـصــدارة
ل ـي ـع ــود إلـ ـيـ ـه ــا ،إذ ك ـ ــان ف ـق ــده ــا فــي
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـعـ ـش ــري ــن م ـ ــن امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ب ـعــد ت ـعــادلــه م ــع األن ـص ــار،
ل ـي ــرت ـق ــي م ـ ـجـ ــددًا إل ـ ــى املـ ــركـ ــز األول
عقب تحقيقه فوزين ّمع انطالق هذا
ً
امل ــوس ــم م ـس ـت ـغــا ت ـعــثــر امل ـنــاف ـســن.
ٌ
صدارة سيكون صعبًا الحفاظ عليها
حني يلتقي «النبيذي» اإلخاء األهلي
عــالـيــه عـلــى مـلـعــب أم ــن عـبــد الـنــور
في بحمدون ،هناك حيث لم يخسر
الفريق الجبلي في مبارياته العشر
األخـيــرة فــي ال ــدوري .للمفارقة ،فإن
الالعب الذي ألحق الخسارة األخيرة
باإلخاء على ملعبه كان العب النجمة
ال ـح ــال ــي أبـ ــو ب ـك ــر امل ـ ــل ،ح ــن سـ ّـجــل
هـ ــدف فـ ــوز ط ــراب ـل ــس ف ــي األس ـب ــوع
 21مــن املــوســم مــا قبل املــاضــي .أداء
النجمة املـخـ ّـيــب وف ــوزه الـبــاهــت في
امل ـب ــاراة املــاضـيــة قـســم الـجـمـهــور ما
ُ
حجيج
بــن مطالب بتعيني مــوســى ً
على رأس الجهاز الفني ،خاصة بعد
قبول اإلدارة استقالة نائب الرئيس

ص ــاح ع ـس ـيــران وأمـ ــن ال ـســر سعد
الدين عيتاني ،اللذين لم يوافقا على
التعاقد مع نجم النادي السابق قبل
ناشد بتجديد
انطالق املوسم ،وبني ُم
ٍ
ال ـث ـقــة بــال ـصــربــي ب ــوري ــس بــون ـيــاك،
األمــر الــذي أقــدم عليه رئيس النادي
أس ـع ــد صـ ـق ــال .األكـ ـي ــد أن ال تغيير
كبيرًا سيطرأ على تشكيلة املدرب مع
استمرار غياب حسن معتوق بداعي
اإلصابة ،فيما قد يلعب محمد جعفر
ً
بـ ـ ــدال م ــن ع ـل ــي ًالـ ـح ــاج ع ـل ــى الـجـهــة
اليسرى ،خاصة مع عدم تقديم األول
املطلوب منه في املباريات األخيرة،
ومشاركة الثاني األولى خالل اللقاء
امل ــاض ــي .اإلخـ ــاء مــن جــانـبــه ُمـطــالــب
بتقديم أداء مختلف عن الــذي ّ
قدمه
ٍ
ٍ
ٌ
صحيح أن الفريق
في أول مباراتني.
ّ
سجل هدفني ،إال أن كليهما جاءا من
هجمةٍ مــرتــدة وركـلــة ثــابـتــة ،وغالبًا
سـيـكــونــان ســاحــي امل ــدرب الـعــراقــي
عـبــد ال ــوه ــاب أب ــو الـهـيــل فــي م ـبــاراة
ال ـ ـغـ ــد .املـ ــواج ـ ـهـ ــة سـ ـتـ ـك ــون خ ـ ّ
ـاص ــة
لــأخ ـيــر ول ــاع ــب فــري ـقــه خ ــال ــد تكه

يطالب بعض جمهور
النجمة بالتعاقد مع
المدرب موسى حجيج
ج ــي ،ف ــاألول خـســر أم ــام «الـنـبـيــذي»
ف ــي ل ـقــاءاتــه األرب ـع ــة م ـعــه ،والـثــانــي
ع ــائ ـ ٌـد ملــواج ـهــة فــريـقــه األس ـب ــق بعد
مروره على األنصار وتسجيله هدفًا
في الـ«دربي».

البقاع  -العهد

تسبق الجولة
الثالثة فترة
التوقف الدولية
التي يستعد
فيها المنتخب
لبطولة آسيا
(عدنان الحاج
علي)

ل ــم ي ـكــن أش ــد املـ ّتـفــائـلــن ف ــي الـبـقــاع
الــريــاضــي لـيـتــوقــع أن يـكــون الفريق
ف ــي امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث ب ـعــد أس ـبــوعــن،
مـحـقـقــا ان ـت ـص ــارًا ع ـلــى أرض ـ ــه أم ــام
ً
الراسينغ ومتعادال مع السالم زغرتا
في الشمال ،من دون أن يدخل شباكه
أي هــدف .إال أن هــذه االنطالقة شبه
املـثــالـيــة لـيـســت غــريـبــة عـلــى الـفــريــق
الــذي هــرب من الهبوط في األسبوع
األخ ـي ــر م ــن امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،إذ إنــه

ّ
ح ــق ــق ال ـن ـتــائــج ع ـي ـن ـهــا ،ب ــل فـ ــاز في
األسبوع الثالث أيضًا ،جامعًا سبع
نـ ـق ــاط ق ـب ــل ت ــده ــور وض ـ ــع ال ـف ــري ــق.
ل ــم يـتـغـ ّـيــر الـكـثـيــر عـلـيــه بــاسـتـثـنــاء
ّ
استبدال األجانب الثالثة ،حتى أنه
العبيه ،حسني رزق
فقد اثنني من أبرز
ّ
وابــراه ـيــم ب ـح ـســون ،لـكــنــه نـجــح في
أول اختبارين مع املــدرب الفنزويلي
إن ــري ـك ــي غ ــارس ـي ــا ال ـس ــاع ــي إلث ـبــات
نفسه على الساحة اللبنانيةٌ .
أمر قد
ال يسمح ّبه مدرب العهد باسم مرمر
بعد التعثر األخـيــر أم ــام الراسينغ،
ّ
خاصة بعدما استعاد خدمات أحمد
زريق الذي لم يكن جاهزًا في املباراة
املاضية .تشكيلته من املفترض أنها
ستعود إلــى ما كانت عليه ،معتمدًا
عـ ـل ــى الـ ـبـ ـلـ ـغ ــاري م ـ ــارت ـ ــن ت ــوش ـي ــف
وزري ــق ومحمد حـيــدر فــي الهجوم،
وم ــن خلفهم حـســن مـنــذر والـغــانــي
عيسى يعقوبو وهيثم فاعور ،فيما
قــد ُي ـش ــارك ال ـس ــوري أحـمــد الصالح
أساسيًا للمرة األولــى في خط دفاع
حامل اللقب ،إلى جانب نور منصور
وحسني دقيق وحسني زيــن ومعهم
الحارس مهدي خليل.

الراسينغ  -الشباب الغازية
بعد تحقيقه فــوزه األول فــي الدرجة
األولــى بعد  23مباراة ،يبدو الشباب
ـوز
ال ـغــازيــة طــامـعــا أك ـثــر بـتـحـقـيــق ف ـ ٍ
ـان ع ـنــدمــا يـلـتـقــي ال ــراس ـي ـن ــغ على
ثــ ٍ
ملعب ّ
مجمع فؤاد شهاب في جونية.
فريق املــدرب فــؤاد ليال قـ ّـدم مباراتني
هجوميتني في مباراتيه مع التضامن
ّ
ص ــور وال ـص ـفــاء تـمــكــن خــالـهـمــا من
تسجيل ثــاثــة أه ــداف عبر أجنبييه
ك ـي ـكــي ج ـي ــان كــري ـس ـت ـيــان وأن ـت ـي ــري
مالك ،اللذين سيواجهان دفاعًا ّ
تكبد
ـداف أم ــام الـبـقــاع الرياضي
أربـعــة أه ـ ّ ٍ
والـعـهــد ،لـكــنــه اسـتـطــاع الـتـعــادل مع
حــامــل ال ـل ـقــب .امل ـ ــدرب رض ــا عـنـتــر ال
يـ ـ ــزال ي ـب ـحــث ع ــن فـ ـ ــوزه الـ ـث ــام ــن فــي
البطولة ،ويبدو أنه بدأ يجد التوليفة
األفـ ـض ــل لـ ـخ ــوض امل ــوس ــم الـ ـج ــاري،
ب ـع ــدم ــا غ ـ ّـي ــر اسـ ـم ــن فـ ــي تـشـكـيـلـتــه
ّ
وعدل في بعض املراكز ،معتمدًا على
الـثـنــائــي خـضــر ســامــي وايـمــانــويــل

اونـيـكــا فــي الـهـجــوم ،ومعهم يوسف
الحاج وسيرج سعيد.

السالم زغرتا  -شباب الساحل

سـبـ ُـع مـبــاريــات قــادهــا م ــدرب السالم
زغ ــرت ــا ،ال ـتــون ـســي ط ـ ــارق ث ــاب ــت في
ك ــأس النخبة والـ ــدوري وك ــأس زايــد
ّ
ل ــأن ــدي ــة األب ـ ـطـ ــال ،ل ــم ي ـت ـمــكــن فيها
الفريق من تحقيق أي فوز .هو اليوم
ُ
ـت مـضــى
مـ ـط ــال ــب أكـ ـث ــر مـ ــن أي وق ـ ـ ـ ٍ
بتحقيق النقاط الـثــاث أمــام شباب
وأداء مـخـ ّـيــب
ـادل
ٍ
ال ـســاحــل ب ـعــد تـ ـع ـ ٍ
على أرضــه مع البقاع الرياضي .في
املقابل ،يعتمد املدرب محمود حمود
ع ـلــى م ـج ـمــوعــة م ــن الع ـب ــي الـشـبــاب
وال ـخ ـبــرة ف ــي تشكيلته ل ـل ـعــودة من
زغــرتــا ول ــو بنقطة ،بـعــدمــا ف ــاز على
طرابلس بثالثة أهــداف وخسر أمام
ـدف وحـيــد .ع ــودة املهاجم
اإلخ ــاء بـهـ ٍ
ال ـس ـن ـغــالــي ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ن ـ ــداي بعد
ّ
غيابه عن أول مباراتني ستشكل دعمًا
للفريق الــذي افتقد لالعب رقــم  9في
صفوفه ،فيما يستمر غـيــاب املــدافــع
البوسني ماركو ميهايلوفيتش عن
الـ ـس ــام ب ـعــد إص ــاب ـت ــه أم ـ ــام ال ــرج ــاء
البيضاوي.

التضامن صور  -طرابلس
ع ـل ــى أرضـ ـ ــه يـسـتـضـيــف ال ـت ـضــامــن
صـ ـ ـ ــور ف ـ ــري ـ ــق طـ ــراب ـ ـلـ ــس م ــدع ــوم ــا
بجمهوره الذي حضر بأعداد ّ
جيدة
في اللقاء األخير مع األنصار .العبو
امل ـ ـ ـ ــدرب م ـح ـم ــد زه ـ ـيـ ــر لـ ــم يـ ـق ـ ّـدم ــوا
ك ــرة هجومية فــي امل ـب ــاراة املــاضـيــة،
وأن ـقــذهــم ال ـح ــارس هـ ــادي مرتضى
م ــن ف ــرص عـ ـ ّـدة ب ـمــواج ـهــة ال ـغــازيــة،
وم ـب ــارات ـه ــم م ًــع ط ــراب ـل ــس سـتـكــون
أصعب ،خاصة بعد خسارة الفريق
الشمالي ِكال مباراتيه .مدرب األخير
فادي ّ
عياد يعتمد على الثنائي أندو
وي ـل ـس ــون وم ـ ـ ــارك ديـ ـ ــون م ــع أح ـم ّــد
دياب ووليد فتوح في الهجوم ،لكنه
يفتقد لصانع األلعاب .فيما يعتمد
أصحاب الضيافة على خبرة محمد
ف ــاع ــور وم ــوس ــى ال ــزي ــات ف ــي وســط
امل ـل ـعــب وف ـض ــل ع ـن ـتــر وج ـ ــاد الــزيــن
وستيفان سارفو في الهجوم.
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العراق

العراق

على الغالف
ما تصفها إحدى السفارات اإلماراتية المتابعة والرافدة
تصل مراجعة جديدة ألوراق السفارة
بقوة لمشروع السعودية في بغداد تحت نظر ودعم
اإلماراتية حلقات المشروع السعودي في العراق
ببعضها البعض .هي «استراتيجية ثامر السبهان» وفق الواليات المتحدة .كان الرهان السبهاني كبيرًا ،وفق

ّ
ُ
الملف العراقي 2017 .شكل ذروة النجاح لألنشطة
النشاط الذي تواكبه «اإلمارات ليكس» .طرد السفير
السابق لدى العراق من بغداد ،لكنه واصل دوره كرأس السبهانية التي بدأت تظهر عالئم انتكاستها جلية منذ
انتخابات رئاسة البرلمان العراقي قبل أيام
حربة سعودية في بلدان المشرق العربي ،بما فيها

ّ
«اإلمارات ليكس» :استراتيجية السبهان غيرت سياســة الرياض
على غرار ما نشرته «األخبار» قبل أيام
في الوثائق السعودية واإلماراتية،
المتعلقة بدور أبو ظبي والرياض في
العراق ،تظهر برقيتان دبلوماسيتان
لسفيرين إماراتيين ،أن دور أبو ظبي
ينصب على مراقبة الرياض
في بغداد ّ
تعده «استراتيجية
ومساندتها في ما ّ
جديدة» للمملكة في بالد الرافدين.
تضمنها رصدًا
أهمية هذه البرقيات ،رغم
ّ
وثرثرات دبلوماسية من قبل السفراء
لمرؤوسيهم في وزارة الخارجية ،أنها
تفصح بوضوح دور التحالف الخليجي
ضد العراق ،وطبيعة سياساته ،بما يصل
حلقات االستراتيجية السعودية بعضها
ببعض ،وال سيما ما اتضح منها في ما
نشرته «األخبار» تحت عنوان «السعودية
ليكس :كيف نخرب العراق؟» ،وربطًا
كذلك باالهتمام األميركي بالملف وهو
تبدى في برقيات إماراتية نشرت تحت
ما ّ
عنوان «اإلمارات ليكس :ترامب يطلب
تخريب العراق بأموال السعودية»
خليل كوثراني
ف ـ ـ ــي بـ ــرق ـ ـيـ ــة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن س ـ ـفـ ــارة
اإلم ـ ــارات ل ــدى ال ــري ــاض ،ب ـتــاريــخ 23
تشرين األول /أكتوبر  ،2017تحمل
توقيع القائم باألعمال أحمد محمد
بسيس الطنيجي ،ي ــرد تعليق على
ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد أول ـ ـ ـ ــى ج ـ ـل ـ ـسـ ــات «م ـج ـل ــس
التنسيق الـسـعــودي ـ ـ ال ـعــراقــي» في
ال ـ ــري ـ ــاض ب ــرئ ــاس ــة وزي ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار م ــاج ــد ال ـق ـص ـب ــي ،عــن
الـجــانــب الـسـعــودي ،ورئـيــس ال ــوزراء
حيدر العبادي ،عن الجانب العراقي،
بـحـضــور وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي
ري ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون ،ال ـ ــذي ش ـ ــارك في
افـتـتــاح الـجـلـســة .تـسـ ّـجــل الـبــرقـيــة أن
«سياسة اململكة تجاه العراق ّ
تغيرت
ب ـش ـك ــل مـ ـلـ ـح ــوظ مـ ـن ــذ تـ ــولـ ــي ث ــام ــر
السبهان ملف الـعــراق ولبنان ،حيث
اعـتـمــد الـسـبـهــان ف ــي اسـتــراتـيـجـيـتــه
عـلــى ان ـخــراط اململكة فــي ال ـعــراق من
ّ
يسهل عملية
الـبــاب االقـتـصــادي ،مــا
إعـ ــادة ب ـنــاء الـثـقــة واس ـت ـعــادة بـغــداد

تقرير

عبد المهدي يبدأ
مساره بـ«حذر»:

عدم ترشيح
النواب أول
المطالب

م ــن الـحـضــن اإلي ــران ــي» .وبــالـتــأكـيــد،
ف ــإن واش ـن ـطــن راع ـي ــة السـتــراتـيـجـيــة
السبهان في الـعــراق ،وهــو ما يؤكده
حـضــور تـيـلــرســون الفـتـتــاح املجلس
بـمــا «ي ــدل عـلــى دع ــم أمـيــركــا للتوجه
السعودي في تطبيق االستراتيجية
األميركية نحو إي ــران» ،وفــق البرقية
التي تشير إلى أن واشنطن بعد ّ
تبدل
س ـيــاس ـت ـهــا ت ـج ــاه إيـ ـ ــران ع ـقــب فـتــرة
حكم باراك أوباما ،باتت تعتمد على
الـ ــدور ال ـس ـعــودي بـشـكــل أك ـب ــر ،وهــو
م ــا اس ـت ـف ــادت م ـنــه امل ـم ـل ـكــة «ل ـي ـكــون
لها دور في محاربة النفوذ اإليراني
ال ــذي أحـكــم سيطرته عـلــى الحكومة
العراقية» .وتعود البرقية في مقطع
آخ ـ ـ ــر ،ل ـت ـك ـشــف بـ ـص ــراح ــة أكـ ـب ــر عــن
حـقـيـقــة ال ـه ــدف م ــن ان ـع ـقــاد «مجلس
ال ـت ـن ـس ـيــق الـ ـسـ ـع ــودي ّ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــراق ــي»،
م ـق ـس ـمــة إيـ ـ ــاه إل ـ ــى ش ــق ــن :سـيــاســي
واقتصادي ،مشيرة في الوقت نفسه،
فــي م ـعــرض اإلشـ ــادة ب ــدور املـجـلــس،
إلى أن «ظاهر هذا املجلس هو الشق
االقتصادي ،بينما باطنه سياسي من
الدرجة األولى» .ويلفت كاتب البرقية
ف ــي ال ـخ ـت ــام إلـ ــى أن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الـسـعــوديــة هــذه تسير «بـمــا يتوافق
مع االستراتيجية األميركية».
فــي برقية ثانية ،ص ــادرة عــن سفارة
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ل ـ ــدى ب ـ ـغـ ــداد ،ب ـت ــاري ــخ 19
تشرين األول /أكتوبر  ،2017تحمل
توقيع السفير اإلماراتي لدى العراق
حسن أحمد سليمان الشحي ،يسهب
الشحي أكثر من زمالئه في الرياض،
في رسم الدور السعودي في العراق،
م ـن ــذ زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ع ــادل
الـجـبـيــر ل ـب ـغــداد فــي ش ـبــاط /فـبــرايــر
ً
 ،2017وص ـ ــوال إل ــى زي ـ ــارة ال ـع ـبــادي

بورتريه
ثامر السبهان

ُ
ما هكذا يستنسخ سليماني يا «ولي العهد»!

برقية إماراتية :عمل السعودية «يجري وفق خطة ممنهجة» (أ ف ب)

ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،ومـ ـ ـ ــرورًا بـ ــزيـ ــارة وزي ــر
التجارة ماجد بن عبد الله القصبي
لبغداد ،وغيرها من محطات .وتحت
ع ـنــوان «ت ـطــور ال ـعــاقــات الـسـعــوديــة
الـعــراقـيــة» ،تشير البرقية إلــى أن ما
حـفــل بــه ع ــام  2017مــن ت ـطــور مطرد
في عالقات البلدين وتكثيف لتبادل
الزيارات« ،يجري وفق خطة ممنهجة

لمواجهة ّ
تحد مستقبلي اسمه «الحشد»
فــي برقية الـقــائــم بــأعـمــال سـفــارة اإلمـ ــارات لــدى الــريــاض ،أحـمــد الطنيجي،
تضع أمامها في املرحلة املقبلة تحدي مواجهة
تكشف الوثيقة أن السعودية
ّ
«الحشد الشعبي» وصعوده املتوقع .ويــرد في البرقية (بتاريخ  23تشرين
األول /أكـتــوبــر  )2017أن ــه أم ــام تـطــور الـعــاقــات الـسـعــوديــة الـعــراقـيــة تمثل
عقبة النفوذ اإليراني في الحكومة العراقية «وتمويلها للكيانات السياسية
وامليليشيات العسكرية الشيعية املوالية لها» .وتنقل البرقية أن الرياض تتوقع
تعاظم قوة «الحشد» بعد تحرير مدينة املوصل من قبضة «داعــش» ،حيث
سيبدأ «تعاظم قــوة الحشد الشعبي عراقيًا وتــأثـيــره الكبير فــي الحكومة
العراقية» ،وهو ما يقود إلى عرقلة «سير هذا التطور في العالقات بني البلدين
(العراق والسعودية)».

فـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــان غ ـ ـيـ ــر ن ـ ـهـ ــائـ ــي ل ـن ـت ــائ ــج
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـح ـل ـي ــة ف ـ ــي «إق ـل ـي ــم
ك ـ ـ ـ ــردسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــان» ،ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ّـدر «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب
الديموقراطي الكردستاني» ،بزعامة
مسعود برزاني ،نتائج ّ
عد األصوات
وفــرزهــا ،وفــق مــا أعلنته «املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات» .وقــال
مـ ـس ــؤول ــو املـ ـف ــوضـ ـي ــة ،ف ـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي فــي أرب ـيــل ،إن «نـتــائــج غير
نهائية لـفــرز حــوالــى  85فــي املـئــة من
أصــوات الناخبني أسفرت عن تصدر
ال ـ ـحـ ــزب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ،ب ـح ـصــولــه
ع ـل ــى  595ألـ ـف ــا و 592صـ ــوتـ ــا» ،فــي
ح ــن ت ــاه «االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي بـ ــ287
ألـفــا و 575صــوتــا ،ثــم حــركــة التغيير
امل ـعــارضــة ب ـ ــ 164ألـفــا و 336صــوتــا».
ولـئــن ج ــاء ت ـفـ ّـوق «ال ـبــرزان ـيــن» على
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َ
«ال ـطــال ـبــان ـيــن» ب ـض ـعــفــي األص ـ ــوات
ت ـقــري ـبــا ،إال أن امل ـحـ ّـص ـلــة الـنـهــائـيــة
ُ
مل ـق ــاع ــد ال ـك ـت ــل لـ ــم ت ـح ـس ــم بـ ـع ــد ،فــي
انتظار اإلعالن النهائي للنتائج .لكن
مــا يبقى مــؤك ـدًا أن «الــديـمــوقــراطــي»
تـ ّ
ـرب ــع ع ـلــى «ع ـ ــرش ال ـت ـم ـث ـيــل األك ـبــر
لـ ـلـ ـمـ ـك ــون الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــردي» ،مـ ـ ــن دون أن
يستطيع تصريف ذلك في استحقاق
انتخاب رئيس الجمهورية ،مع ّ ذهاب
املنصب إلــى برهم صالح ،مرشح آل
طالباني.
وفيما أبــدت أربيل عتبًا على بعض
ال ـقــوى الـعــراقـيــة ـ ـ وتـحــديـدًا ائـتــاف
تصويتها ملصلحة
«الـبـنــاء» ـ ـ لـعــدم ّ
فـ ـ ـ ــؤاد ح ـ ـسـ ــن ،م ــرشـ ـحـ ـه ــا ل ــرئ ــاس ــة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ج ـ ـ ــاء ت زيـ ـ ـ ــارة زع ـيــم
«ت ـحــالــف ال ـف ـت ــح» ،هـ ــادي ال ـعــامــري،

ومــدروســة» تصب فــي إطــار الوقوف
«في وجه التمدد والنفوذ اإليراني في
ال ـعــراق واملـنـطـقــة» .وتـتـطــرق البرقية
إل ــى قـضـيــة ف ـتــح قـنـصـلـيــة سـعــوديــة
ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـجـ ــف ،ن ــاقـ ـل ــة ع ـ ــن «م ـ ـصـ ــادر
مطلعة داخــل أروقــة وزارة الخارجية
العراقية» أن «خطوات فتح قنصلية
س ـعــوديــة ف ــي الـنـجــف تـتــم عـلــى قــدم
وس ــاق ،وأن هــذه الخطوة بــاتــت ذات
أب ـع ــاد إي ـجــاب ـيــة ،وخ ــاص ــة ف ــي ضــوء
تطور العالقات بني بغداد والرياض.
وي ـح ـظ ــى ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع بـتـشـجـيــع
ودعـ ـ ـ ـ ــم قـ ـ ـ ــوي مـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى امل ـ ــؤي ـ ــدة
لالنفتاح على دول الخليج نظرًا إلى
م ــا تـشـكـلــه الـنـجــف مــن مــركــز قـيــادي
للحوزة العلمية التي يقودها املرجع
الديني األعلى علي السيستاني».
ويـ ـعـ ـل ــق م ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـب ــرقـ ـي ــة عـ ـل ــى ه ــذه
األن ـبــاء بــالـقــول «ال ــوج ــود الـسـعــودي
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق وف ـ ــي ع ــاص ـم ــة الـشـيـعــة
(الـ ـنـ ـج ــف) ع ـم ــل اس ـت ــرات ـي ـج ــي مـهــم
ب ـكــل امل ـقــاي ـيــس واالعـ ـتـ ـب ــارات ،حيث
ترتبط املحافظات الجنوبية بحدود
واسـعــة مــع اململكة ،وبالتالي توجد
نظرة بعيدة لــدى القيادة السياسية
ف ـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض بـ ـ ــأن ج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـعـ ــراق

أم ــس ،إلــى عاصمة «اإلق ـل ـيــم» ،حيث
ّ
حـ ــل ض ـي ـفــا ع ـل ــى م ـس ـع ــود ب ــرزان ــي،
ورئيس الحكومة املحلية نيجرفان
بــرزانــي ،لـ «تطييب الـخــاطــر ،وشــرح
مــابـســات انـتـخــاب صــالــح» وف ــق ما
أفـ ـ ــادت ب ــه مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة .وأشـ ــار
ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـك ـت ــب م ـس ـع ــود
برزاني إلى أن الجانبني بحثا «دور
الـ ـق ــوى ال ـك ــردس ـت ــان ـي ــة ف ــي تـشـكـيــل
الحكومة املقبلة» ،فيما لفت البيان
الصادر عن مكتب نيجرفان برزاني
إلى أن الطرفني «أكدا ضرورة حماية
أس ــس ال ـتــوافــق وال ـت ــوازن والـشــراكــة
إلنجاح العملية السياسية ،وتحقيق
َ
معربني عن
االسـتـقــرار فــي ال ـعــراق»،
دعـمـهـمــا «لــرئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـعــراقــي
ّ
امل ـك ــل ــف ب ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ــادل

ه ــو ع ـمــق ح ـيــوي ف ــي األمـ ــن الـقــومــي
ال ـعــربــي واألم ـ ــن الــوط ـنــي الـسـعــودي
وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي ،ونـ ـعـ ـتـ ـق ــد بـ ـ ـ ــأن هـ ــذا
الحضور سيمنع أي تحركات مريبة
إلثـ ـ ــارة امل ـش ــاك ــل ف ــي هـ ــذه امل ـن ــاط ــق».
ويـتــابــع الـسـفـيــر اإلم ــارات ــي فــي ســرد
أس ـب ــاب «ق ـل ــق» ط ـه ــران م ــن الـنـشــاط
ال ـس ـعــودي« :ي ـهــدد ويـتـحــدى النفوذ
والتفرد اإليراني ...هو عمل استباقي
ل ــم تـقــم ب ــه أي دولـ ــة ف ــي ال ـســابــق من
العاملني العربي واإلسالمي ،والسبب
الثاني يكمن فــي أن النظام اإليــرانــي
يـعـتـقــد ب ــأن ال ــوج ــود ال ـس ـع ــودي في
الـنـجــف س ـي ــؤدي إل ــى تـعــزيــز قـنــوات

الطنيجي :األميركيون
يدعمون االستراتيجية
السعودية في العراق

ّ
حط العامري
في أربيل في زيارة
لـ«تطييب خاطر
البرزانيين»

عبد املـهــدي» .وتأتي زيــارة العامري
لـ ــ«ك ــردسـ ـت ــان» تـ ــوازيـ ــا م ــع ان ـط ــاق
عـ ـجـ ـل ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــاشـ ــات حـ ـ ـ ــول ت ـش ـك ـيــل
ّ
الحكومة االتـحــاديــة املقبلة ،فــي ظل

الـ ـت ــواص ــل م ــع ال ـس ـي ـس ـتــانــي وغ ـي ــره
مـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ــديـ ـنـ ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة،
وه ــو أم ــر يثير م ـخــاوف نـظــام واليــة
الفقيه ،والسبب الثالث يتركز في أن
الــوجــود الـسـعــودي الـعــربــي سيقوي
االت ـج ــاه ــات ال ـعــروب ـيــة ع ـلــى حـســاب
التحشيد املذهبي الفارسي».
وهنا يشدد الدبلوماسي اإلمــاراتــي
على أن «الـقــوى السياسية الشيعية
ت ـب ــدو مـجـتـمـعــة ف ــي ال ـظ ــاه ــر ،لكنها
مـ ـتـ ـش ــرذم ــة وم ـش ـت ـت ــة فـ ــي الـ ـب ــاط ــن،
ويـمـكــن الـعـمــل عـلــى اسـتـمــالــة بعض
الـقــوى وتعزيز نفوذها على حساب
قـ ـ ــوى أخ ـ ـ ــرى هـ ــي أق ـ ـ ــرب إليـ ـ ـ ــران مــن
غـ ـي ــره ــا» .ومل ــواصـ ـل ــة ه ـ ــذا ال ـت ـ ّ
ـوج ــه،
يشيد الشحي بخطوات الرياض التي
تكسر ما اتسمت به السعودية على
ّ
للمكون الشيعي ،وأنها
أنها «معادية
ال تقف على مسافة واحدة مع جميع
مكونات الشعب العراقي» ،الفتًا إلى
أن الــريــاض «تـتــواصــل بشكل مكثف
مع الحكومة العراقية ومــع املكونات
السياسية والــديـنـيــة واإلثـنـيــة داخــل
ال ـ ـعـ ــراق» ،ف ــي إط ـ ــار «ح ـ ــرب طــوي ـلــة»
مع إي ــران ،الحل فيها «كسب املعارك
الواحدة بعد األخرى».

حذر تبديه معظم القوى السياسية،
وانـ ـقـ ـس ــام ب ــن تـ ـش ــاؤم ل ـ ــدى ال ـق ــوى
الرافضة لخيار عبد املهدي ،وتفاؤل
لدى تلك الداعمة له بتشكيل حكومة
ّ
«ت ـضــع ال ـب ــاد عـلــى خ ــط اإلص ـ ــاح».
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا وصـ ـ ـ ـ ــف عـ ـ ـض ـ ــو «ائ ـ ـ ـتـ ـ ــاف
ال ـ ـن ـ ـصـ ــر» ،عـ ـل ــي الـ ـسـ ـنـ ـي ــد ،م ـخ ــاض
تــألـيــف الـحـكــومــة ب ــ«ال ـع ـس ـيــر» ،على
ُ
ستشهد
اعـتـبــار أن «املــرحـلــة املقبلة
صدامًا بني الكتل حول نيل الحصص
الــوزاريــة» ،الفتًا إلــى أن «عبد املهدي
ق ـ ّـدم شــروطــا للكتل السياسية حول
تشكيلة حكومته ،ومــن دون تحقيق
ت ـلــك الـ ـش ــروط ف ــإن ــه سـيـمـضــي نحو
االستقالة» ،جاء موقف زعيم «التيار
الـ ـص ــدري» ،مـقـتــدى ال ـص ــدر ،الــافــت،
إزاء تـكـلـيــف عـبــد امل ـه ــدي ،إذ وصــف

ّ
هــم ثــلــة مــن الــدبـلــومــاسـيــن والـعـسـكــريــن الــذيــن عملوا
مع األميركيني والبريطانيني في العقدين املاضيني في
منطقتنا ،تحديدًا منذ حــرب «عاصفة الـصـحــراء» وما
ّ
تــاهــا .م ــذاك ،بــات لـلــواليــات املتحدة «جماعتها» داخــل
سـعــوديــة والـبـلــدان الخليجية .مــع الــوقــت ،ســرعــان ما
الـ ّ
تــرقــى ه ــؤالء فــي مناصبهم داخ ــل اإلدارة الـسـعــوديــة،
وبلغ جيل شــاب منهم ذروة املناصب مع مبالغة فريق
محمد بن سلمان في استرضاء واشنطن طمعًا بتعبيد
طريقه نحو العرش .عــادل الجبير ،وزيــر خارجية لدى
واشـنـطــن ،واح ــد مــن ه ــؤالء .زمـيــل آخــر لــه ،يــدعــى ثامر
السبهان .لم يكن ليذيع صيت األخير لوال أنه بات منذ
ّ
الضيق املعتمد عليه لدى ولي العهد.
مدة ضمن الفريق
ال شــيء فــي مــواصـفــات الــرجــل أو سيرته الــذاتـيــة ،على
عكس زميله الجبير ،يجعل من «األمير» متحمسًا إلى
هــذا الحد إلطــاق يــده فــي أخطر امللفات التي سيتولى
إدارتها الحقًا .اللهم سوى العمل األمني للحائز وسام
«االمتياز والجدارة» من البنتاغون ،مع أعلى قادة القوات
األميركية والبريطانية منذ تقاطرهم على منطقة الخليج
كـضــابــط أم ــن وحـمــايــة مــرافــق :وزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي
ديك تشيني ،ووزيــر الدفاع البريطاني توم كينغ ،وقائد
القيادة املركزية األميركية أثناء حــرب الخليج نورمان
شــوارتــزكــوف ،ورئ ـيــس أرك ــان ال ـقــوات املـشـتــركــة كولن
باول ،والقائد العام للقيادة املركزية جوزيف هور ،وخلفه
بـيـنـفــورد بـبــي ،وقــائــد ال ـقــوات الـجــويــة تـشــارلــز هــورنــر،
إضافة إلى توليه حماية بعض مواقع القوات البريطانية
واألميركية إبان حرب الخليج .هكذا إذًا تصبح «تجربة»
ّ
مشوقة ودسمة ،وترشحه ألن يكون محط ثقة
الرجل
ملهمات «ســريــة» ،خصوصًا تلك الـتــي تتطلب تنسيقًا
مباشرًا مع األميركيني.
اخ ـت ــرع ل ـثــامــر ال ـس ـب ـهــان مـنـصــب وزيـ ــر دولـ ــة ل ـشــؤون
الخليج فــي حكومة «خ ــادم الـحــرمــن» ،رغــم أن العنوان
ال يـمــت إل ــى الـ ــدور بـصـلــة .قـبـلـهــا ،ق ــراب ــة س ــت سـنــوات
قـضــاهــا اب ــن الـ ـ  51عــامــا فــي لـب ّـنــان ،مـســاعـدًا للملحق
العسكري في سفارة بيروت ،رقــي من ثم إلــى منصب
عمل على مراقبة حزب الله كما
امللحق العسكري ،حيث ّ
تشير املعلومات .ما سيتسلمه الحقًا السبهان من دور
يكشف ملاذا جرى «تدريبه» منذ وقت طويل في بيروت،
ً
ولــم اختارت الرياض وواشنطن لهذا الــدور رجــا بهذه
املواصفات األمنية ،ملهمات يفترض أنها «دبلوماسية».
بـبـســاطــة ،اكـتـشــف الـسـعــوديــون حــاجـتـهــم إل ــى «قــاســم
القدس»
سليماني سعودي» ،شخص ينافس قائد «قوة
ّ
في الحرس الثوري اإليراني ،خارج حدود اململكة .يتنقل
في الساحات «الساخنة» لدعم الحلفاء وضرب «العدو»
خلف خطوطهّ .
حددت للسبهان «دول الشمال» ساحات
عـمــل ،هــي نفسها الـتــي يـفـتــرض أنـهــا ســاحــات نشاط
سليماني ،واملقصود بها الــدول الواقعة شمالي اململكة:
العراق ،سوريا ،ولبنان .يقابل السبهان ،شخصية في

ذلــك بــأنــه «أول ــى خـطــوات اإلص ــاح...
وهــا نحن ّ
نتممها بقدر املستطاع»،
م ــؤك ـدًا «عـ ــدم تــرش ـيــح أي وزيـ ــر ألي
ُ
علنًا «مـنــح عبد
وزارة مــن جهته» ،م ِ
املهدي عامًا واح ـدًا إلثبات نجاحه».
ّ
وقال الصدر« :تمكنا من إبقاء رئيس
ً
ً
ال ـ ــوزراء مـسـتـقــا ،بــل ومـسـتـقـيــا من
الفساد الحكومي الـســابــق ،وأوعــزنــا
له بتشكيلة كابينته الوزارية من دون
ض ـغ ــوط ــات ح ــزب ـي ــة ،أو مـحــاصـصــة
طائفية أو عرقية» ،ليختم تغريدته
ّ
ب ـت ـه ــدي ــد مـ ـب ــط ــن« :إم ـ ـ ــا أن يـنـتـصــر
اإلص ــاح تــدري ـجــا ،وإم ــا أن ينتفض
الـشـعــب كـلـيــا» .وع ـلــى ه ــذا الصعيد،
ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادر ق ــري ـب ــة مـ ــن «ال ـت ـي ــار
الصدري» أن األخير لن يشارك بشكل
مـبــاشــر ف ــي ال ـح ـكــومــة ،مــوضـحــة في

«الجنوب» ،أي اليمن ،هو سفير اململكة لدى اليمن محمد
آل جابر .هو نفسه عقل ولي العهد محمد بن سلمان،
الذي يؤمن بمواجهة إيران «بسالحها» ،أنتج هذا النشاط
في املنطقة ،منقلبًا به على النمط التقليدي الهادئ لدوائر
السعودية.
ظهر السبهان كأول سفير للسعودية في العراق مطلع
 .2015أتى إلى «عاصمة الرشيد» وبيده حقائب األموال
ال ـت ــي غـ ــزت ج ـي ــوب عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـس ــاس ــة وش ـيــوخ
العشائر واإلعالميني والنواب في البرملان ،وكثر منهم لم

(األخبار)

يكن يحسب على «جماعة» السعودية ،بل في الجبهات
امل ـع ــادي ــة ل ـهــا .ك ــان ال ـضــابــط ال ـس ـع ــودي سـخـيــا بعض
ال ـشــيء ،نشيطًا وصــاحــب إص ــرار على إتـمــام خططه،
يقتحم الـخـطــوط الـحـمــراء بــاجـتــراء كبير .ظــن السفير
الجديد أن «املـكـ ّـون السني» فــي جيب اململكة ببساطة،
ّ
«املكون الشيعي»
فصب جهده على «شراء» الوالءات لدى
وفق التصنيفات السائدة في العراق ،وهو ما أخطأ كثيرًا
ُ ّ
«ســنــة» فــي بـغــداد حــن يذكر
فــي تـقــديــره .يسخر قــادة
أمامهم اسم السبهان أو السعودية ،بعضهم ينهال اليوم
بالشتائم على السفير السابق فــور اإلشــارة إليه ،رغم
لقاءاته معه! لهؤالء مشكلة أكبر مع نظام الرياض عمومًا،
وهــي مشكلة عــراقـيــة ـ ـ سـعــوديــة لــم ّ
يطوعها استثمار
ّ
الــريــاض فــي أزم ــات ب ــاد الــرافــديــن املــذهـبـيــة .ال يتقبل
ه ــؤالء «الــوصــايــة» الـسـعــوديــة ،وال يـلـتــزمــون توصيات
مندوب ولي العهد ،حتى في عالقاتهم اإلقليمية مع باقي

ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار» أن «ال ـخ ـيــار
املـ ـ ـط ـ ــروح ه ـ ــو ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إل ـ ـ ــى ح ــزب
االستقامة ،واملدعوم من التيار نفسه،
وطـ ـ ــرح وزراء م ــن خ ــال ــه ،ي ـكــونــون
مــن حـصــة ال ـص ــدر» .عـلــى خــط م ــواز،
بـ ــدا الف ـت ــا أمـ ــس ت ـســريــب مـعـلــومــات
ع ــن أن امل ــرج ــع ال ــدي ـن ــي ،ال ـس ـيــد علي
السيستاني ،سيستقبل عبد املهدي،
بعد أكثر من أربع سنوات أحجم فيها
عن استقبال ساسة البالد.
(األخبار)

«ائتالف النصر» :من
دون تحقيق شروطه،
سيمضي عبد المهدي
نحو االستقالة (أ ف ب)

الدول .األزمة السياسية الحالية أظهرت جانبًا كبيرًا من
فشل السبهان ،بعد أن ّ
تبي أن من يفترض بهم «حلفاء»
للمملكة ليسوا في وارد تخريب بالدهم كرمى لعيون
املـنــدوب الـسـعــودي ومــن خلفه محمد بــن سلمان .كان
صعبًا على السبهان ،كحال زميله املـنــدوب األميركي
في العراق بريت ماكغورك (هو نفسه مندوب واشنطن
الـســابــق فــي التحالف ضــد «داعـ ــش» ،ال ــذي ظهر برفقة
السبهان في الرقة السورية العام املــاضــي) ،وهــو يتابع
من غرفة عملياته في األردن مشاهدة أكثرية «سنية»
تتحالف مــع تـيــارات «الحشد الشعبي» ،ومــن ثــم تــزور
تركيا وتلتقي رئيسها رجب طيب أردوغــان ،قبل أيام،
بعد أن أوصلت مرشحها إلى رئاسة البرملان .حصل كل
ذلك ،على الرغم من أن السبهان نشط كثيرًا من األردن
فــي م ــؤازرة مــاكـغــورك عبر دفــع األم ــوال بهدف توحيد
«النواب ُّ
السنة» ملصلحة الكتلة األكبر في البرملان التي
ستوصل حيدر الـعـبــادي إلــى واليــة ثانية ،والـتــأكــد من
ثبات «النواب الشيعة» األصدقاء مع اململكة.
تـبـخــرت ج ـهــود الـسـبـهــان أث ـن ــاء تــولـيــه مـنـصــب سفير
الـسـعــوديــة ل ــدى ب ـغ ــداد ،ال ــذي لــم ي ــدم ألك ـثــر مــن تسعة
أشـهــر .أشهر مليئة بالجدل والفضائح ،بلغت شكاية
شخصيات محسوبة على الطيف املـقــرب مــن اململكة
من طريقة عمل السبهان ،بينهم السياسي إياد عالوي،
ً
فضال عن باقي القوى العراقية .الفضائح ال تتوقف عند
تصريحات الرجل وطائفيته ومحاولته بث الخالفات في
صفوف العراقيني ،وتصل إلى مزاعم محاولة اغتياله.
يشتكي سياسيون لبنانيون ودبلوماسيون عراقيون
بالوقاحة
من «خبث» الرجل ،على حد تعبيرهم .يرمونه ّ
وكل الطباع الخشنة ،ما خال «الدبلوماسية» .يتكلم بلغة
ّ
اآلمــر والناهي والحازم ،ويقل من «النقاش» ،مع افتقار
ّ
إلى اللباقة واللياقات .يذكر بعض هؤالء بخطاب لقاسم
سليماني ،من يفترض أنه «املنافس» للرجل .ففي وقت
كــان فيه الجنرال اإليــرانــي يقول« :أقـ ّـبــل يد األمــن العام
لحزب الله ،السيد حسن نصر الله ...وأفتخر بأني جندي
لــدى (الـقــائــد فــي الحشد الشعبي الـعــراقــي) أبــو مهدي
امل ـه ـن ــدس» ،ك ــان الـسـبـهــان يـهـنــدس عـمـلـيــة االخـتـطــاف
املــذلــة لرئيس الحكومة اللبنانية ،حليف اململكة ،سعد
الحريري! مفارقة تكفي لتذكير األمير الشاب محمد بن
سلمان بأن أقل ما يقال بحق استراتيجيته في املنطقة
وأدواتـهــا وآلياتها ،أنها تحتاج إلى مراجعة شاملة .كل
ذل ــك ،واب ــن سلمان مستمر فــي بسط يــد السبهان في
املنطقة؛ يواصل متابعة امللف العراقي من األردن ،رغم
الخسائر ،يرسل وفــده قبل أيــام إلى شمالي الفرات في
ســوريــا الستنساخ تجربة ش ــراء شـيــوخ العشائر في
الـعــراق ،كما ال يــزال يتابع امللف اللبناني رغــم التوبيخ
األم ـيــركــي لــه عـلــى طــريـقــة إدارت ـ ــه امل ـت ـهــورة وال ـقــاصــرة
لالنقالب على الحريري العام املاضي.
خليل...
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أهل الشام
وجوه

ريبورتاج

ّ
اقتصادية
«المرسوم  »16من زاوية

ليست ظاهرة «البسطات»
جديدة على المجتمع
السوري ،شأنه شأن معظم
المجتمعات المشابهة.
ّ
لكن الضغوط الهائلة التي
ّ
السوريون في
يقبع تحتها
ظل الحرب فاقمت انتشار
الظاهرة ،ودفعت الكثيرين
دخل
إلى اعتمادها مصدر ٍ
لهم .لسوق «البسطات»
قانون أساسي عنوانه:
«البقاء لألقوى» ،ال ّ
سيما في
ظل ّسعي عدد من صغار
المتنفذين و«المافيات» إلى
الهيمنة عليه

نسرين زريق

أبو طالل بائع الكتب ...وعاشقها
ُ
ل ــن تـجــد عـلــى بـسـطــة أب ــو ط ــال كـتــابــا ط ـبــع حــدي ـثــا .جـمـيــع الـنـســخ هـنــا قديمة
ومستعملة ،لكن معظمها ّمن «النسخ النظيفة» .ال يتعامل أبو طالل مع الطبعات
التجارية .يقول «هنا نبيع كل ما هو أصلي وال ّ
ّ
يقدر بثمن .أنا أنتقي كتبي ألنني
بشغف عن العالقة بينه وبــن الكتب التي يبيعها
بذلك أنتقي زبائني» .يحكي
ّ
ُ
«تخلق بيني وبني كل كتاب قصة تعلق كبيرة ،بيع الكتاب يشبه قلع الضرس من
ّ
ّ
مكانه» .يحمل الرجل الستيني شهادة إتمام املرحلة االبتدائية ،لكنه يؤكد أنه يقرأ
جميع الكتب املوجودة على البسطة ،وأنه قرأ املئات من قبلها« .هذا شغف وليس
مجرد عمل أعيش من خالله ،أرباح بيع الكتب هزيلة جدًا ،لكنني أبيع الكتب كي
ّ
أشتري وأقرأ كتبًا جديدة» .ال ُيفضل الرجل الكشف عن اسمه الحقيقي ،يقول
ً
«بــس أبــو طــال ،بيكفي» .يتحدث عــن تـبـ ّـدالت تصيب الــذائـقــة الـعـ ّـامــة ع ــادة «كل
ّ
تتشكل ذائقة جديدة ّ
للقراء ،وأنا أبني عالقتي مع
عشرة إلى خمسة عشر عامًا
زبائني من خالل الكتب التي أنتقيها وأنتقل معهم بشكل تدريجي .هناك فوارق
بني القارئ املستهلك والقارئ املواظب على القراءة» .لن تخطئه عني من يبحث عن
كتب نــادرة ،ستجده جالسًا أو واقفًا يقرأ قــرب بسطته ،تحت «جسر الرئيس»
وســط دمـشــق .يـحــاول أن يـعــزل نفسه وكتبه عــن ص ــراخ الباعة مــن حــولــه وهم
ينادون «أي قطعة بـ 100ليرة».

تأتي هذه الظاهرة لتخلق
فرص عمل جديدة مالئمة
للتركيبة السكانية (أ ف ب)

ّ
«اقتصاد الظل» يتمدد

«بسطات» السوريين مقامات!
دمشق ــ نسرين عالء الدين
«أي ق ـط ـع ــة ب ـم ـي ــة لـ ـي ــرة تـ ـع ــال نـقــي
وش ـ ـ ــوف ،ي ــا بـ ــاش ويـ ــا ب ـل ـيــش وأن ــا
بياع الــدرويــش» ،نــداء ّ
يكرره الصوت
الـصــادر مــن آلــة تسجيل منذ الساعة
السابعة صباحًا ،إلى أن يمل صاحب
الـبـسـطــة ف ـيــريــح اآللـ ــة دق ــائ ــق قـلـيـلــة،
ثــم يعيد الـكـ ّـرة .تختلط األص ــوات في
مـنـطـقــة «ال ـبــرام ـكــة» وس ــط الـعــاصـمــة
دمـ ـ ـش ـ ــق :نـ ـ ـ ـ ـ ــداءات ال ـ ـبـ ــاعـ ــة ،وأب ـ ـ ـ ــواق
«الـســرافـيــس» ،واألغــانــي التي تصدح
م ــن ك ــل مـ ـك ــان .ي ـص ـعــب ال ـس ـي ــر عـلــى
األرصفة هنا ،فالعشرات من البسطات
ُ
ّ
تـحـتــل مـعـظـمـهــا ،م ــن دون أن تـحــدث
امل ــداه ـم ــات امل ـفــاج ـئــة ال ـتــي ت ـقــوم بها
دوري ـ ــات تــابـعــة لــ«مـحــافـظــة دمـشــق»
فارقًا كبيرًا.

البقاء لألقوى!
ي ـت ـخــذ م ــاج ــد (م ـك ـف ــوف) م ــن زاويـ ــة
«مشفى الجلدية» مكانًا يفرش فيه
«بـضــاعـتــه» عـلــى شــرشــف صغير ال
تتجاوز مساحته مترًا ّ
مربعًا واحدًا.
لـيـســت «ال ـب ـضــاعــة» س ــوى ع ــدد من
أكياس املناديل الورقية ،وبضع علبًا
صغيرة من العلكة وقطع البسكويت.
ل ــن تـسـمــع لـلـشــاب الـعـشــريـنــي ن ـ ً
ـداء
ّ
يروج به ملا يبيعه ،هي كلمات قليلة
ّ
يرددها عندما تشتري منه شيئًا من
«ال ـب ـضــاعــة» ال ـتــي ال ت ـت ـجــاوز قيمة
أغ ــاه ــا مـئــة ل ـيــرة س ــوري ــة (.)$0.19
يـ ـق ــول ال ـ ـشـ ــاب« :أرف ـ ـ ــض أخـ ــذ ن ـقــود

ّ
متحسرًا «مع
بال مقابل» ،ويضيف
األسف ال أستطيع املكوث هنا دائمًا.
الــدوريــات تـطــاردنــا ،وأنــا أعـمــى ،وال
يوجد من يعينني على الهرب ،لذلك
أرحل بأقل األضرار بعد أن يطردني
ّ
الدوريات».
رجال
عـلــى درج «ج ـســر الــرئ ـيــس» يـنــادي
حسام على بضاعته« :أي قطعة بألف
وخمسمية ،نحن ملوك األحذية ،يلي
بمحالت الحمرا صارت عنا اليوم».
يقول الرجل« :ال أبيع البضاعة ذاتها
دائ ـم ــا ،ك ــل ي ــوم ه ـنــاك س ـلـ ٌـع جــديــدة
يأتي بها املعلم ونحن نبيعها ،فأنا
م ـجــرد عــامــل أب ـيــع وأت ـقــاضــى أج ـرًا،
ً
وأصـ ـ ــا إذا ل ــم ي ـكــن ل ــواح ــدن ــا ظهر
يحميه فلن يتمكن من فــرش بسطة
خاصة به» .يعمل حسام موظفًا في
ّ
الحكومية ،ويباشر
إح ــدى الــدوائــر
دوامـ ــه عـلــى «الـبـسـطــة» بـعــد انـتـهــاء
الـ ـ ـ ــدوام ال ــرسـ ـم ــي .يـ ـق ــول «الـ ــرواتـ ــب
ل ــم ت ـعــد كــاف ـيــة ل ــدف ــع إيـ ـج ــار امل ـنــزل
ومصاريف الطعام وامل ــدارس ،لذلك
أعمل على البسطة بني خمس وسبع
ساعات ،أتقاضى مقابلها ألفي ليرة
س ــوري ــة ي ــوم ـي ــا» (الـ ـ ـ ـ ــدوالر ح ــوال ــى
 515ل ـ ـيـ ــرة) .وي ـض ـي ــف «ط ـب ـع ــا ه ــذا
ال ـع ـمــل مـجـهــد وي ـعـ ّـرض ـنــا لــإهــانــة،
ح ــن تـلـقــي ال ـشــرطــة ال ـق ـبــض علينا
وتصادر البضاعة ُي ّ
حملنا صاحب
ال ـب ـض ــاع ــة امل ـس ــؤول ـي ــة ،وال يــرضــى
دائـمــا بــالـتـ ّ
ـوســط إلخ ــراج بضاعتنا
م ــن الـ ـحـ ـج ــز» .ل ـي ــس هـ ـن ــاك تــوق ـيــت
ّ
معي لحضور «دوريــات املحافظة»،

أوراق اقتصادية

ل ـك ـن ــك سـ ـ ـت ـ ــدرك م ـ ــن حـ ــركـ ــة ه ـ ــروب
أصحاب البسطات أن الدورية قريبة.
البعض قد يترك بضاعته البسيطة
ويهرب بعيدًا ،وهناك من يحاول أن
يلتقط بيديه وأسـنــانــه مــا استطاع
ّ
يتفرج
من أغراضه قبل الهرب ،فيما
«مــدراء» البسطات الكبيرة على هذا
املشهد مــن دون أن يحركوا ساكنًا،
فـهــاتــف واح ــد مــن صــاحــب البسطة
ً
«األصـ ـل ــي» سـيـكــون كـفـيــا بـحــل أي
مشكلة قد تواجههم.

رواتبنا هزيلة ومعظمنا ّ
يؤمن
حاجياته من البسطات المنتشرة
«أبو حلب»
تـســألــه ع ــن اس ـمــه ف ـيــرد «أب ــو حـلــب».
قبل عامني كــان الــرجــل يفترش ّ
حيزًا
واس ـعــا مــن الــرصـيــف امل ـحــاذي لكلية
الـ ـحـ ـق ــوق .ل ـك ـنــه الـ ـي ــوم ي ـف ــرد أغـطـيــة
الرأس التي يبيعها على سور جامعة
دمشق .يقول «لم أعد أمتلك الرخصة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـم ـن ـح ـه ــا امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ل ـش ـغــل
الــرصـيــف ،لــذلــك أضــع بضاعتي على
األرض ،وأكون مستعدًا للهرب في أي
لحظة .ال أبتعد عن محيط الجامعة،
ّ
ف ـم ـع ـظ ــم زب ــائـ ـن ــي هـ ـ ــن مـ ــن ط ــال ـب ــات
الجامعات واملــوظـفــات» .يبيع الرجل
ب ـضــاعــة «س ـت ــوك ــات» (ف ـي ـهــا ع ـيــوب)
بأقل من سعرها العادي بأربع مرات.

يـ ـش ــرح ظـ ــروفـ ــه ال ـص ـع ـب ــة م ـت ـحـ ّـس ـرًا
«نحن خمس عائالت نعيش من بيع
هذه البسطة ،ليس لنا باب رزق آخر.
خسرنا ورشتنا ومحالنا فــي حلب،
وال نجيد مهنة غير الخياطة سوى
البيع والـشــراء» .سوسن ممرضة في
مـشـفــى ال ـتــول ـيــد (م ـن ـط ـقــة ال ـبــرام ـكــة)
واح ـ ــدة م ــن زب ــائ ــن ال ـب ـس ـطــات .تـقــول
«روات ـب ـن ــا ه ــزي ـل ــة ،ومـعـظـمـنــا يـ ّ
ـؤمــن
ح ــاج ـي ــات ــه م ــن ال ـب ـس ـط ــات امل ـن ـت ـشــرة
على األرص ـفــة ،مــن ل ــوازم امل ـنــازل إلى
الـثـيــاب واالح ــذي ــة ،فــا ق ــدرة لنا على
الـشــراء مــن املـحــات» .وتضيف «هــذه
الـبـسـطــات ت ـسـ ّـد شـيـئــا م ــن حــاجـتـنــا،
أن ــا ال أسـتـطـيــع أن أدفـ ــع ثـمــن دزيـنــة
فناجني قهوة سبعة آالف ليرة ،بينما
يـمـكـنـنــي أن أش ـت ــري ال ـف ـن ـجــان بمئة
ليرة من البسطة ،وكذلك الثياب».
يؤكد الباحث االقـتـصــادي سامر أبو
ّ
عـمــار أن «ظــاهــرة البسطات وعــربــات
ال ـب ــاع ــة ال ـج ــوال ــن م ــن أك ـث ــر امل ـظــاهــر
شيوعًا في البلدان النامية واملتخلفة».
ّ
يقول لـ«األخبار» إن انتشار الظاهرة
ّ
«يـ ــرت ـ ـبـ ــط إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــد كـ ـبـ ـي ــر ب ـق ـص ــور
وفـشــل سـيــاســات االق ـت ـصــاد الرسمي
(اقتصادية واجتماعية) عن استيعاب
ال ـ ـي ـ ــد ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة وف ـ ـش ـ ــل سـ ـي ــاس ــات
التخطيط (االقتصادية واالجتماعية)
ف ــي تـطــويــر الـبـنـيــة املـحـلـيــة لعناصر
االقتصاد ،وتأتي هذه الظاهرة لتخلق
فرص عمل جديدة ومالئمة للتركيبة
السكانية ومعدالت النمو السكاني في
ّ
البلد املـعـنــي» .يــوضــح أن البسطات،

وال ـ ـبـ ــاعـ ــة ال ـ ـجـ ــوالـ ــن ،هـ ـم ــا جـ ـ ــزء مــن
عناصر وأشـكــال «االقـتـصــاد الخفي»
أو «االق ـت ـصــاد امل ـ ــوازي» أو «اقـتـصــاد
الظل» في معظم األدبيات االقتصادية.
يقول «اقتصاد الظل في معظم الدول
ّ
النامية يشكل جزءًا مهمًا من التركيبة
والـبـنـيــة االق ـت ـصــاديــة ل ـهــذه ال ـب ـلــدان،
وتصل مساهمته في بعضها إلى 40
من الناتج املحلي اإلجمالي،
في املئة ٌ
وهي نسبة قد تزيد أو تنقص بسبب
ضـعــف الــرقــابــة اإلحـصــائـيــة وق ـنــوات
جمع املعلومات لعدم وجود سجالت
رس ـم ـيــة ل ـض ـبــط ت ــراخ ـي ــص م ـمــارســة
ه ــذه االع ـمــال واألنـشـطــة االقـتـصــاديــة
في مؤسسات الدولة».
أكثر ما ّ
يميز هــذا النوع من األنشطة
ه ــو ان ـت ـش ــاره ف ــي األسـ ـ ــواق الشعبية
وع ـلــى أرص ـف ــة ال ـطــرقــات واملـجـمـعــات
الـ ـسـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة ،وأحـ ـي ــان ــا
ف ــي أوق ـ ــات ال ـل ـيــل املـ ـت ــأخ ــرة ،ب ـعــد أن
ُ
تقفل أب ــواب األس ــواق الـنـظــامـ ّـيــة ،كما
ه ــي الـ ـح ــال ف ــي «سـ ـ ــوق ال ـح ـم ـيــديــة»
ّ
الدمشقي .يلفت أبو عمار إلى أن «أكثر
األس ـب ــاب امل ـبــاشــرة فــي انـتـعــاش مثل
ه ــذه االع ـمــال هــو الـتـهـ ّـرب الضريبي،
وأكالف التراخيص البلدية واإلدارية،
وب ـع ــض امل ــوافـ ـق ــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـتــي
غالبًا ما تكون مكلفة ومرهقة ،وعدم
وج ـ ــود فـ ــرص ع ـمــل ل ـشــري ـحــة كـبـيــرة
مـ ــن املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،وإمـ ـك ــانـ ـي ــة تـحـقـيــق
دخ ــول مرتفعة أحـيــانــا ال تـتــوافــر في
بعض االعـمــال الرسمية أو مــن خالل
الوظيفة».

من نقل ّ
مدرج بصرى
إلى شاطئ الالذقية؟
في ملتقى النحت على الرمل ،في آب املاضي ،لفت األنظار بني أعمال املشاركني
مجسم رملي ملــدرج بصرى على شاطئ الــاذقـيــةّ .
ّ
تبي الحقًا أن العمل الفني
ّ
كان بأنامل ابن درعــا النحات سعد شوقي الــذي سرعان ما استقطب االهتمام
بشغفه وإرادت ــه .بالتزامن مــع املـعــارك التي كانت تشهدها مدينته ،كــان الرجل
الــذي شــارف السبعني من عمره ينقل صــورة مختلفة عن املدينة الجنوبية في
وجدان الشماليني من أبناء الساحل .عضو اتحاد الفنانني التشكيليني العرب ّقدم،
الـعــام الفائت ،معرضًا يعتبر األول مــن نوعه فــي ســوريــا وسـ ّـمــاه ُ
«هـنــا بــاقــون».
ميزة الحدث الفني أن معرض منحوتاته الفعلي شوارع أحياء مدينته درعا ،حيث
قامت ّ
مجسماته على النحت باستخدام خامات معدنية ،إذ جمع شظايا القذائف
ّ
ّ
وبقاياها ومخلفات الحرب ،ليحولها إلى منحوتات تزين شوارع املدينة املنكوبة.
ّ
وبوصفها أهم مالمح منطقة حــوران عبر العصور ،فإن ّمادته املفضلة للنحت
بقاء ،على ّ
هي صخور البازلت ألنها األكثر ً
حد تعبيره .وعلق على مشاركته في
صنع مجسم مــدرج بصرى على شاطئ الالذقية بقوله« :صحيح أن منحوتات
الرمل سرعان ما تــزول ،لكن ُ
أردت التذكير بأن املــدرج الحقيقي ما زال صامدًا
رغم كل شيء».

ُ
ف ــي غ ـمــرة الـضـجـيــج امل ـث َــار ح ــول «امل ــرس ــوم  »16الـخــاص
ب ــوزارة األوق ــاف ،لــم تحظ الـجــوانــب االقـتـصـ ّ
ـاديــة للمرسوم
بنصيبها من النقاش ،وهي جوانب كثيرة ،انطوى بعضها
على مخالفات للدستور ولــأعــراف واملنطق االقـتـصــادي،
وح ـظــي بعضها بـمـضـمــون إي ـجــابــي .ت ـنـ ّـص امل ــادت ــان «29
و »67م ــن امل ــرس ــوم ع ـلــى م ـنــح إعـ ـف ــاءات ضــري ـبـ ّـيــة كــامـلــة
ّ
ّ
ّ
الوقفيةُ .ويشكل هذا
للمكلفني بالعمل الديني ،والعقارات
األمــر مخالفة للفقرتني  3و 4من «املــادة  »33من الدستور
السوريّ ،
وتنصان على ّأن املواطنني «متساوون في الحقوق
والواجبات ،ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل
أو اللغة أو الدين أو العقيدة»ّ ،
وأن الدولة «تكفل مبدأ تكافؤ
ّ
الفرص بني املواطنني» .كذلك ،تشكل هذه اإلعفاءات مخالفة
ّ
االقتصادية ،إذ ال يحق للمؤسسات املستقلة ماليًا
لألعراف
ّ
طلب إع ـفــاءات ضريبية وجمركية وإع ـفــاءات مــن الــرســوم
ً
فضال ّ
تجاوز لتشديد
عما تحويه املادة  33من
القضائية،
ٍ
الحكومة على قيام جميع القطاعات بتسجيل موظفيها لدى
ُ
ّ
االجتماعية» على نفقة املؤسسة .تـقـ ّـدم الدولة
«التأمينات
خدماتها للجميع ،والجميع من موظف ورب عمل ومستهلك
يــدفـعــون ضرائبهم بموجب العقد االجـتـمــاعــي مــع الــدولــة،
ّ
وإذا كان هناك متسع الستثناءات ،فاألولى إعفاء عناصر
الـجـيــش ،وذوي الـشـهــداء العسكريني واملــدنـيــن ،ومصابي
ّ
الضريبية .أمــا «امل ــادة  »12فتبيح
الـحــرب مــن االقتطاعات
ّ
لــ«األوقــاف» استقدام أشخاص من حملة جنسيات أخرى
ّ
األمنية،
للعمل في الشأن الديني السوري .بعيدًا عن املحاذير
وم ــن منطلق اقـتـصــادي بـحــت ،فــال ـكــوادر الــذيــن ُيخصص
املــرســوم جــزءًا مــن «أم ــوال االوق ــاف» لتدريبهم وتطويرهم
أولــى بتوظيفهم وفق شــروط «قانون العمل» وليس بعقود
خــارجـيــة يعقدها شخص حسب الـحــاجــة .بــدورهــا ،تبيح
«امل ــادة  »89لـ«مجلس األوق ــاف األع ـلــى» تأسيس شركات
تجارية ضمن قوانني التجارة والقانون املدني السوري .ال
مشكلة في اإلج ــراء ّ
بحد ذاتــه ،شريطة أن يتم تحت رقابة
ً
«هـيـئــة الــرقــابــة والـتـفـتـيــش» أص ـ ــوال .وإذا لــم يـتــم تشميله
بـقــوانــن االسـتـثـمــار (الـســابـقــة أو الــاح ـقــة) تـجــب معاملة
ال ـشــركــات مـعــامـلــة تـجــاريــة مــن حـيــث تحصيل الـضــرائــب
والرسوم ورسوم الترخيص والرسوم الجمركية والتأمينات

ّ
األهمية،
االجتماعية وغيرهاّ .ثمة أيضًا مالحظة شــديــدة
ّ
تتعلق ب ــ«اآلث ــار اإلســامـ ّـيــة» الـتــي أن ــاط املــرســوم بــالــوزارة
إدارت ـهــا ،وسمحت الفقرة «خ» مــن امل ــادة  2لها باستثمار
ال ـت ــراث اإلس ــام ــي «بــالـتـنـسـيــق مــع الـسـلـطــات األث ـ ّ
ـري ــة» ،ما
يعني السماح للوزارة باستثمار الوقف أو تأجيره ولو كان
أثريًا! وتضاف إلى كل ما ّ
ّ
عامةّ ،
تقدم مالحظات ّ
أهمها عدم
وجود أي رقابة مالية على الوزارة من ناحية تنفيذ خططها
وتوجيه أوا ّمــر صرفها وضبط العوائد ودراســة التكاليف.
أمــا مــا يتعلق بــ«صـنــدوق الــزكــاة» ،فهو ال يحمل أي صفة
ّ
إلزامية ،وهــو أشبه بـ«صندوق ّ
تبرعات» يدعمه من يشاء
بكامل إرادته.
ثمة منحى اقتصادي إيجابي في عموم املــرســوم ،ويمكن
تحويله إل ــى ن ـمــوذج قــابــل للتطبيق مــع بقية الـ ـ ــوزارات ،إذ
سجل لـ«األوقاف» ُ
ُي َّ
سعيها إلى تحقيق استقالل مالي يتيح
ممكن للعاملني تحت يدها ،بما يتجاوز
تحقيق أعلى دعم
ٍ
ّ
الحكومية الضئيلة ،ويضمن جعل شــرط العمر
الــرواتــب
أكثر مرونة ،عالوة على تحصيل مزايا كثيرة للعاملني من
املــوازنــة الخاصة بــالــوزارة بوصفها زيــادات غير محسوبة
عـلــى «أص ــل ال ــرات ــب» .ويــرتـبــط ذل ــك بمنح الـ ــوزارة الفرصة
ل ــزي ــادة مــداخـيـلـهــا ع ـبــر ال ـس ـمــاح بــاسـتـثـمــار ال ـع ــوائ ــد في
البنوك وشــركــات التأمني اإلسالمية وتغيير تقدير عوائد
ّ
الوقفية حسب أسعار السوق ،وهوامش أخرى
اإليـجــارات
كثيرة .الـســؤال اآلن هــو :هــل يمكن منح مــزايــا مماثلة لكل
ً
تعمل فعال على تحقيق وفــورات
الـ
ـوزارات بما يتيح لها أن ّ
ّ
مالية وتجييرها ملصلحة موظفيها وزيادة دخولهم من دون
ّ
تحميل الخزينة العامة ً
إضافية؟
أعباء

ّ
إذا كان هناك متسع الستثناءات،
فاألولى إعفاء عناصر الجيش
وذوي الشهداء

بريد دمشق
«الكرتونة البيضا»
صهيب عنجريني
حــن وق ـعــت عـيـنــاي عـلـ ّـى «ال ـكــرتـ ًـونــة الـبـيـضــاء» أصــابـنــي
ٌ
كنت قد تلق ُ
ارتباك كبيرُ .
يت مكاملة من سائق ميكروباص
ّ
ّ
ينقل الــركــاب بني مدينتني سوريتني ،يطلب ً مني مالقاته
ّ
شخصية أرسلها أحد
أتسلم أغــراضــا
فــي «ال ـكــراج» كــي
َ
أقــاربــي .ويبدو ّأن املرسل أراد تجميع األغــراض في علبة
واحــدة ،وهكذا وجـ ُ
ـدت نفسي وجهًا لوجه مع «الكرتونة».
ٌ
لحظات ّ
ّ
(ربما كانت دقائق) والسائق ينظر ّ
بصبر
مرت
إلي ّ ٍ
نافد .كانت العلبة في األصل واحدة من تلك التي توزعها
ّ
ً
ُ
ُ
وابتعدت
املنظمات اإلغــاثـ ّـيــة مملوءة باملعونات ،حملتها،
ُ
ُ
ورحت أبحث حولي عن
نحو زاوية خاوية .وضعتها أرضًا،
أي شيء يفيدني في تغليف العلبة التي بدت لي أشبه بتهمة
ُ
ٌ
ّ
يحاكم
شيء من وعيي ،وراح
علي التعمية عنها .استيقظ
ّ
باملنطق مسألة االرتباك هذه .أول ما خطر لي أن السر يكمن
ّ
ّ
في ّأن الحرب لم ّ
البشرية» ّ
في،
«العنجهية
تروض عنصر
ّ
خاصة أنني كنت واحدًا من املحظوظني الذين لم يصطفوا
يومًا للحصول على معونةّ .
مرت في البال أسماء أشخاص
ُ
ُ
ُ
ّ
ويتفوقون ّ
علي في كثير من األشياء ،وأعرف
ثر أعرفهم،
ك
ٍ
ً
تنه ُ
ّأن الحرب عقدت عالقة بينهم وبني هذه ُ
العلبّ ،
دتّ ،ثم
ّ
حملت العلبة خارج «الكراج» ّ.بينما ُأنتظر سيارة أجرة لم
يفارقني االرت ـبــاك ،قلت« :لعله الخجل مــن أن يــرانــي ّ أحـ ٌـد
ّ
فيظن العلبة مملوءة باملعونات التي ال أستحقها».
يعرفني،

ّ
ّ
ّ
«املفيمة» وقــد اصطفت
تــذكــرت منظر عشرات السيارات
صناديقها
أمــام مراكز التوزيع ّ ،وراح أصحابها يمألون
ً
ُ
فقر ُ
بالعلبّ ،
ورسمت ابتسامة واثقة
رت أن أقلد وقاحتهم،
على وجهي .ركبت سيارة األجرة ،وأنا أسترجع حكايات
أهل حلب عن «الكراتني البيض» تحديدًا ،وعن ّأن ّالقائمني
عليها ال ّ
يوزعونها إال ألصحاب الواسطات واملدللني .بدا
لي شكل الصليب والهالل األحمرين مرسومًا على واجهة
بنكتة عن «الفسيفساء ،وعناق
«الكرتونة البيضا» أشبه
ٍ
ّ
الصليب وال ـهــال» ،وال ّ
«الوقفية»
سيما فــي ظــل الــزوبـعــة
الـتــي تشغل الـســوريــن ال ـيــوم .قــادنــي تــداعــي األف ـكــار إلــى
ّ
ُ
ت ــذك ــر ح ـكــايــة الـشـهـيــد الـ ــذي ف ـقــد جـثـمــانــه ف ــي الــاذقـ ّـيــة
بفضل «الـهــال األحـمــر» ،فــي قضية لــم يرشح شـ ٌ
ـيء عن
ّ
أشخاص
تطوراتها سوى احتماالت عقوبة طاولت بضعة
ٍ
واقتصرت على سحب امتيازات وتغيير مناصب .حتى
أهــل الشهيد امتنعوا عــن الـخــوض فــي هــذا الـحــديــث ،رغم
«الشعراء والغاوين»،
محاوالتي املتكررة .شطح بي خيال
َ
وتخي ُ
ّ
لت «الكرتونة البيضاء» كفنًا لم يحظ به جثمان ذلك
ُ
ُ
الشهيد املفقود .نفضت رأسي ،وراح لسان حالي يقول لي
ساخرًا« :مو ناقص غير تعمل من الكرتونة سيرة وطن».
ُ
ُ
أقهقه ،لوال ّأن عيني وقعت على جملة «غير ّ
مخصص
كدت
ُ
للبيع» ،واسترجعت مشهد كثر من أبناء جلدتي يبيعون
ّ
معوناتهم على األرص ـفــة .حسنًا ،إنـهــا سيرة وطــن على
األرجح!
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العالم

العالم

ّ
سوريا ال توفر أنقرة الوقت في استغالل نفوذها العسكري والسياسي على طيف واسع
من القوى المعارضة وحلفائها ،لتسير على خطى واشنطن في ربط الوجودالعسكري
في سوريا بانطالق الحل السياسي وإجراء انتخابات في نهايته

فلسطين

عقار «السعدية» بيد المستوطنين:
على عينك يا ...أقصى!

رهانات «اتفاق إدلب» و«اللجنة الدستورية»

أنقرة :لن ننسحب
قبل «االنتخابات»
بـعــد دع ــم ديـبـلــومــاســي غــربــي واس ــع
لـ ـلـ ـم ــوق ــف الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ،قـ ـبـ ـي ــل الـ ـج ــول ــة
األخـيــرة مــن محادثات أستانا (جــرت
فــي ط ـه ــران) ،خ ــرج «ات ـفــاق إدل ــب» من
ّ
ليجمد العمليات العسكرية
سوتشي
فــي محيط إدلــب إلــى أجــل غير محدد
ب ـعــد .ورغ ــم أن االت ـف ــاق  -فــي شـكـلــه -
يـحـ ّـد مــن انـتـشــار الـفـصــائــل وقــدرتـهــا
العسكرية فــي حــدود منطقة «خفض
التصعيد» األخيرة ،فإنه ّ
يكرس نفوذ
تركيا على تلك املنطقة لتضاف إلى
شريط ح ــدودي واســع يمتد إلــى نهر
ال ـفــرات ،حاليًا .وبمعزل عــن مستقبل
االتفاق واحتماالت نجاح تطبيقه من
عدمها ،فإن الوجود التركي العسكري
وم ــا يــراف ـقــه م ــن سـيـطــرة عـلــى ال ـقــرار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـل ـف ـ ّص ــائ ــل فـ ــي ال ـش ـم ــال
الـ ـ ـس ـ ــوري ،س ـي ـثــقــل دور أنـ ـق ــرة عـلــى
طاولة «التسوية السورية» ،وسيجعل
تفاوضها مع كل من روسيا والواليات
امل ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـيــة ،وح ـل ـفــاء ك ــل من
ال ـطــرفــن ،مــدعـمــا بـ ــأوراق ق ــوة مهمة.
هذا املوقع التركي برز في تصريحات
الف ـت ــة ل ـلــرئ ـيــس ال ـت ــرك ــي رجـ ــب طـيــب
أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان أم ـ ـ ــس ،رب ـ ــط ف ـي ـه ــا وجـ ــود
انسحاب قوات بالده من املناطق التي
تحتلها في سوريا ،بإجراء انتخابات
يشارك فيها السوريون هناك.
هـ ــذا ال ـت ـص ــري ــح األول م ــن ن ــوع ــه مــن

الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــرك ــي ،ي ـح ــاك ــي امل ـق ــارب ــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ب ـ ـشـ ــأن امل ـل ــف
ال ـســوري واالن ـت ـشــار الـعـسـكــري شــرق
الـ ـف ــرات .ويـتـقــاطــع إل ــى ح ــد كـبـيــر مع
رؤي ـ ـ ــة دول «املـ ـجـ ـم ــوع ــة املـ ـصـ ـغ ــرة»،
ال ـت ــي (ل ـل ـصــدفــة ربـ ـم ــا) دع ـي ــت أن ـقــرة
إلــى املشاركة فيها أو تعزيز التعاون
والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـعـ ـه ــا ،ب ــالـ ـح ــدي ــث عــن
املضي بإنشاء «اللجنة الدستورية»
واملـضــي بعدها إلــى تغيير الدستور
فــان ـت ـخــابــات «ح ـ ـ ّـرة وم ــراق ـب ــة» .وكـمــا
راهـ ـن ــت «امل ـج ـم ــوع ــة امل ـص ـغ ــرة» على
ورقة الالجئني واملناطق الخارجة عن
سيطرة الحكومة السورية ،فإن الرهان
التركي يصب في الخانة نفسها ،مع
س ـي ـطــرة أن ـق ــرة ع ـلــى م ـنــاطــق واس ـعــة
تضم عددًا كبيرًا من الفصائل والقوى
الـســوريــة الـتــي فــي غــالـبـهــا ،منصاعة
ملشورة أنقرة السياسية والعسكرية.
ويـ ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك م ــا ت ـب ـن ـيــه أن ـق ــرة
مــن شعبية فــي ال ـشــارع ،اسـتـنــادًا إلى
توليها ملفات املـســاعــدات والتمويل
والخدمات في الشمال السوري.
وخ ــال الـفـتــرة املقبلة ،ستعمل أنقرة
ع ـلــى اس ـت ـغ ــال ف ـت ــرة االسـ ـتـ ـق ــرار في
إدل ــب ،للعمل وف ــق خـطــة مـشــابـهــة ملا
جرى في مناطق ريف حلب الشمالي،
م ـس ـت ـن ــدة فـ ــي ن ـق ــاش ـه ــا مـ ــع ال ـجــانــب
الروسي إلى زخم غربي واسع ضد أي

رغم إجماع عائالت مقدسية على توقيع عريضة تشدد على منع تسريب
ُالعقارات إلى إسرائيليين ،جراء التحقيق الذي نشرته «األخبار» عام  2016عن عقار
لمشتر آخر .أمس ،اقتحم
اشتري بأموال إماراتية ،أصرت عائلة جودة على بيعه بسرعة
ٍ
المستوطنون البيت القريب جدًا من األقصى ،واستولوا عليه .العائلة تدور حول
مختف .المشتري األول (فادي السالمين) يرقص فرحًا
نفسها .المشتري الجديد
ٍ
ّ
وشماتة ،إذ لو بقي البيت معه ،كما يقول ،لكان محميًا ...بأموال اإلمارات!

تصعيد في إدلب .وبذلك تراهن تركيا
وفق ما أوضح املتحدث باسم الرئاسة
إب ــراه ـي ــم ق ــال ــن ،ع ـلــى أن ـهــا ل ــن تسمح
بتدفق موجة جديدة من الالجئني من
إدلـ ــب ،وذل ــك عـبــر عـمــل واس ــع تـتــواله
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـتــرك ـيــة م ــع مختلف
الفصائل «املـعــارضــة وغـيــرهــا» ،على
حد تعبر قالن ،لوضع «اتـفــاق إدلــب»
على سكة التنفيذ .وتناقلت أوســاط
معارضة خالل اليومني املاضيني ،ما

جوزف فوتيل :تسليم
منظومة «»300 S
غير ّ
مبرر
مفاده أن الجهد التركي عبر وساطة
مــن «هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام» ،تمكن من
ت ــأجـ ـي ــل ت ـص ـع ـي ــد عـ ـل ــى ج ـب ـه ــة ري ــف
الالذقية الشمالي ،كان يخطط له عدد
من الجماعات «الجهادية» .وتستفيد
تــركـيــا مــن نـفــوذهــا الـكـبـيــر عـلــى عــدد
مـ ــن أق ـ ـطـ ــاب املـ ـع ــارض ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
الس ـت ـخــدام مـلــف الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة
ف ــي ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـجــانــب ال ــروس ــي.
وهــو مــا بــدا واضـحــا فــي حديث وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــركــي م ــول ــود جــاويــش
أوغـ ـل ــو أم ـ ــس ع ــن أن «بـ ـع ــض ال ـ ــدول

عنصر من «جبهة تحرير سوريا» في ريف حلب الغربي أول من امس (أ ف ب)

تـحــاول قلب ال ـتــوازن (ضـمــن اللجنة)
ملصلحة النظام» ،معتبرًا أن الحديث
ه ـن ــا ي ـخ ــص «م ـس ـت ـق ـبــل بـ ـل ــد ..وه ــذه
فرصة أخيرة من أجل الحل السياسي
فــي ســوريــا ،لــذلــك علينا أن نستغلها
جـيـدًا» .وب ــدوره رأى املبعوث األممي
سـتـيـفــان دي م ـي ـس ـتــورا ،ال ــذي التقى
ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو أم ـ ــس ،أن «ال ـل ـج ـنــة
الــدسـتــوريــة هــي الـتــي ستبحث الحل
السياسي ...وإذا ضاعت هذه الفرصة
س ـن ـعــود ل ـل ـحــل ال ـع ـس ـك ــري ،وه ـ ــذا قد
يكون ميدانيًا أو إقليميًا نصرًا ،ولكنه

سيزيد من مأساة اللجوء».
ومـ ــع بـ ــدء ال ــره ــان ع ـلــى قـ ــوة ال ـن ـفــوذ
والتحالفات في دخول مسار «التسوية
السياسية» ،سيكون ملناطق سيطرة
«قـ ـ ــوات س ــوري ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» في
شمال شرقي سوريا ،حضور الفت في
«الـبــازار» األميركي  -التركي .إذ تركز
تصريحات املسؤولني األتراك األخيرة
على ملف منبج ،وتل أبيض وغيرها
من مناطق شرق الفرات .وحمل وزير
ال ــدف ــاع ال ـت ــرك ــي خ ـل ــوصــي أك ـ ــار ه ــذا
امللف أمــس إلــى أعـضــاء «حلف شمال

األطلسي» في موازاة تصريحات شبه
يومية من أنقرة .وفي املقابل ،تحاول
واش ـن ـط ــن ت ــأك ـي ــد ال ـت ــزام ـه ــا خــري ـطــة
الـطــريــق الـخــاصــة بمنبج ومحيطها
(غ ـ ـ ــرب الـ ـ ـف ـ ــرات) ،وتـ ــؤكـ ــد أن ال ـع ـمــل
ـار لنقل تنفيذ االت ـفــاق إلــى مرحلة
جـ ٍ
«ال ــدوري ــات املـشـتــركــة»؛ وهــو مــا أكــده
قائد القيادة املركزية األميركية جوزف
فوتيل .وفي سياق آخــر ،أشــار األخير
في تصريحات للصحافيني في وزارة
الدفاع األميركية ،أمــس ،إلى أن بالده
«ال تسعى إلــى الـحــرب مــع إي ــران ،وال

أعتقد أن هذا ما نركز عليه» ،مضيفًا
أن «الطريقة الرئيسية التي نتبناها
تقوم حاليًا على الضغط الدبلوماسي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .وأنـ ـ ــا أؤيـ ـ ــد ذلـ ـ ــك ،وال
أرى أن ذل ــك ب ــال ـض ــرورة ه ــو الـطــريــق
للحرب مــع إيـ ــران» .وبينما اعتبر أن
ال ـق ـصــف ال ـص ــاروخ ــي اإلي ــران ــي على
مــواقــع فــي دي ــر الـ ــزور «طــائــش وغير
ّ
آم ــن وت ـص ـع ـيــدي» ،عــلــق عـلــى تسليم
نظام الدفاع الجوي « »300 Sللجانب
السوري بأنه «غير مبرر».
(األخبار)

اليمن

األزمة االقتصادية تحاصر «التحالف»« :ثورة الجياع» مستمرة ومتصاعدة
مع استمرار التظاهرات
المناوئة لـ«التحالف»
والقوى المحلية الموالية
له في «المحافظات
الم ّ
ُ
حررة» ،يزداد موقف
واإلمارات
السعودية ّ
حراجة في ظل عجزهما
عن تسويق وعود
جديدة .وفيما ُي ّ
سجل
فشل لـ«االنتقالي» في
استنهاض الشارع خلفه
بعيدًا عن الهم المعيشي،
تجد «أنصار الله» اللحظة
مناسبة للتصعيد ضد
العدوان تحت شعار «ثورة
جياع»

ف ــي وقـ ــت ي ـع ـلــو الـ ـص ــراخ ع ـل ــى مـقـلــب
ال ـقــوى املـحـلـيــة املــوال ـيــة لــ«الـتـحــالــف»
بـفـعــل ت ـب ــادل االت ـه ــام ــات بــاملـســؤولـيــة
عـمــا آل ــت إل ـيــه األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة،
ت ـع ـكــف ح ـك ــوم ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ ف ــي صـنـعــاء
ع ـل ــى م ـح ــاول ــة إيـ ـج ــاد ح ـل ــول عــاجـلــة
ل ــأزم ــة ،ف ــي ظ ــل دع ـ ــوة أط ـل ـق ـهــا قــائــد
«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» عـ ـب ــد املـ ـل ــك ال ـح ــوث ــي
إل ـ ــى «الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي إصـ ـ ــاح وضـع ـنــا
ً
ال ــداخ ـل ــي» ،ب ــدال م ــن «ج ـ ّـر ال ـن ــاس إلــى
الفوضى» .دعوة وجهود يقابلها على
الضفة املضادة تراشق كالمي ازدادت
ّ
حدته مع تهديدات «املجلس االنتقالي
الجنوبي» ،والتي بدا أمس أنها لم تكن
س ــوى م ـحــاولــة «فــاش ـلــة» لــاسـتـثـمــار
احتجاجية ال تفتأ
السياسي في
موجة ّ ً
وجهة سهامها نحو
تتسع رقعتهاُ ،م
«التحالف» و«الشرعية» و«االنتقالي»
على السواء.
ّ
ّ
وأطــل الحوثي ،أمــس ،في خطاب تركز
على الـجــانــب االقـتـصــادي ،دعــا خالله
إلـ ــى «ثـ ـ ــورة ج ـي ــاع ع ـلــى ع ــدون ــا ال ــذي
ّ
ن ـق ــل ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ،واح ـ ـتـ ــل مـنــابــع
ثرواتنا النفطية ،ومنع حركة املوانئ
واملـ ـ ـط ـ ــارات»ُ ،مـ ـح ــذرًا ِم ـ ّـم ــن ي ـحــاولــون
«توجيه السخط إلى الداخل ،ويسعون
ل ـل ـق ـي ــام ب ـ ـثـ ــورة ع ـل ــى أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم» .وإذ
دعـ ــا ال ـح ــوث ــي ،ح ـكــوم ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ ،إلــى
«تفعيل الريال اإللكتروني والوسائل

الـبــديـلــة الـتــي تـحـتــاج ملـ ّســانــدة مــن كل
أصـ ـح ــاب الـ ـخـ ـب ــرة» ،حـ ــض املــواط ـنــن
ع ـلــى «ال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى امل ـن ـتــج امل ـح ـلــي،
واالت ـجــاه إلــى ال ــزراع ــة» ،حــاثــا التجار
على التعاون مع «اللجنة االقتصادية
وال ـح ـكــومــة» .وس ـبــق خ ـطـ َ
ـاب الـحــوثــي
ـورة «ضـ ـب ــط 40
إعـ ـ ــان ال ـل ـج ـ ّنــة امل ـ ــذك ـ ـ َ
ش ــرك ــة وم ـح ــل ص ــراف ــة ث ـ ُـب ــت تــاعـبـهــا

أعلنت األمم المتحدة
للحدّ
أنها تناقش خطة
من هبوط الريال
ب ــأس ـع ــار الـ ـص ــرف ،وال ـت ـع ــام ــل بعملة
محظورة فــي أمــانــة العاصمة» .ضبط
هــو جــزء مــن جملة إج ــراءات اتخذتها
ّ
للحد من انهيار الريال اليمني،
اللجنة
الذي تراجع سعر صرفه أمام الــدوالر،
خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات امل ــاضـ ـي ــة ،إل ـ ــى 690
للشراء و 720للبيع .لكن تلك اإلجراءات
ّ
ت ـ ـظـ ــل ،ب ـح ـســب ال ـل ـج ـن ــة ،قـ ــاصـ ــرة عــن
ّ
ّ
إيجاد حل جذري في ظل «تحكم قوى
الـ ـع ــدوان وال ـخــونــة بــال ـغــاز وال ـب ـتــرول
فــي م ــأرب وشـبــوة وحـضــرمــوت وعــدم
االس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن عـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــده» ،وك ــذل ــك
االسـتـمــرار فــي طباعة العملة مــن دون
غ ـطــاء ن ـق ــدي .وه ــو م ــا جـ ـ ّـدد الـحــوثــي
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الـتـحــذيــر م ـنــه ،الف ـتــا إل ــى أن «األمـ ــوال
املطبوعة في روسيا ،والتي تصل إلى
ُ
ّ
عـ ــدن ،ت ـص ــرف ع ـلــى ال ـخ ــون ــة»ُ ،م ــذك ـرًا
ّ
ب ــأن «الـسـفـيــر األم ـيــركــي ت ــوع ــد ،خــال
مشاورات الكويت ،بأن تكون قيمة فئة
ّ
األلــف ريــال يمني أقــل مــن قيمة الحبر
الذي ُت َ
طبع به».

هذه الحرب املتواصلة على االقتصاد،
وال ـت ــي أريـ ــد مـنـهــا «تـضـيـيــق الـخـنــاق
عـ ـل ــى شـ ـعـ ـبـ ـن ــا» كـ ـم ــا ق ـ ـ ــال الـ ـح ــوث ــي،
استفاقت إليها أخـيـرًا األم ــم املتحدة،
بإعالنها أم ــس ،على لـســان مبعوثها
إلـ ـ ــى الـ ـيـ ـم ــن مـ ــارتـ ــن غ ــريـ ـفـ ـي ــث ،أن ـه ــا
ّ
للحد مــن هبوط
تناقش خطة طــارئــة

الريال واستعادة الثقة في االقتصاد،
الفـتــة إل ــى إمـكــانـيــة ات ـخــاذ «مجموعة
من اإلج ــراءات الفورية» بعد التناقش
فـيـهــا بــن «ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،وص ـنــدوق
النقد الدولي ،ووكــاالت األمــم املتحدة،
وال ـخ ـل ـيــج بــال ـط ـبــع ،وح ـك ــوم ــة الـيـمــن
(ح ـكــومــة ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور هـ ــادي)»
بـحـســب تـعـبـيــر غــري ـف ـيــث .إال أن تلك
الخطة املفترضة ،التي ربطها غريفيث
َ
ب ــ«ال ـت ـحــالــف» و«ال ـش ــرع ـي ــة» ،ال ُيـعــلــم
إل ــى أي م ــدى يـمـكــن املـنـظـمــة الــدولـيــة
ّ
تطبيقها ،فــي ظ ــل اعـتـبــار الـسـعــوديــة
واإلمـ ــارات االنـهـيــار االقـتـصــادي جــزءًا
م ــن أدوات ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى الـيـمـنـيــن،
وعجز حكومة هادي عن وقف التدهور
وبــل ممارستها عمليات فساد وهــدر
ّ
في عز الحرب.
ّ
مـمــارســات ال ت ــزال تـشــكــل ،إل ــى جانب
س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات «الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــف» ،عـ ـ ـن ـ ــوان
ال ـت ـظــاهــرات الـغــاضـبــة املـتــواصـلــة في
م ــديـ ـن ــة ت ـ ـعـ ــز ،والـ ـ ـت ـ ــي خـ ــرجـ ــت أم ــس
أك ـب ــره ــا ت ـحــت ش ـع ــار «ث ــورت ـن ــا ث ــورة
ج ـي ــاع» .وأفـ ــادت م ـصــادر محلية بــأن
املتظاهرين عمدوا إلى إغالق الشوارع
ال ــرئ ـي ـس ــة وال ـف ــرع ـي ــة وس ـ ــط امل ــدي ـن ــة،
وأجـبــروا شركات الصرافة على إقفال
ّ
أب ــواب ـه ــا ،ف ــي ظ ــل إضـ ـ ــراب ع ــام شمل
ّ
املحال التجارية واملؤسسات الخدمية.
وطــالــب املحتجون بــ«إسـقــاط حكومة

أحمد عبيد ّبن دغر ،وتشكيل حكومة
طــوارئ مصغرة» ،متهمني السعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـ ــ«م ـ ـم ـ ــارس ـ ــة س ـي ــاس ــة
تجويع لتحقيق مكاسبهما» .أمــا في
املحافظات الجنوبية ،فعلى رغم دعوة
«االن ـت ـق ــال ــي» إل ــى «ان ـت ـفــاضــة شعبية
للسيطرة على املؤسسات اإليــراديــة»،
إال أن ه ـ ـ ــدوءًا م ـش ــوب ــا ب ــال ـح ــذر س ــاد
مــديـنــة ع ــدن ،تــوازيــا مــع ص ــدور ردود
فـعــل م ـضــادة عـلــى بـيــان «االنـتـقــالــي»،
سخرت من دعوة األخير إلى السيطرة
ّ
واملقار الحكومية
على املرافق الحيوية
على اعتبار أن هذه ًخاضعة للسيطرة
اإلم ــاراتـ ـي ــةُ ،م ـت ـه ـمــة «امل ـج ـل ــس» بــأنــه
ي ـ ـحـ ــاول «اس ـ ـت ـ ـغـ ــال ثـ ـ ـ ــورة الـ ـجـ ـي ــاع،
واسـتـخــدامـهــم أدوات» لـبـلــوغ غــايــات
س ـي ــاس ـي ــة .وهـ ــي اتـ ـه ــام ــات تـسـنــدهــا
ً
الكثير من املعطيات ،فضال عن توقيت
إص ــدار الـبـيــان الـتـهــديــدي ال ــذي سبق
ً
لقاء بني رئيس «االنتقالي» عيدروس
الزبيدي ،وبني املبعوث األممي ،في أبو
ظبي ،ناقش بحسب «املجلس» «جهود
إلحياء املفاوضات ،ومشاركة
غريفيث
ّ ً
ال ـج ـنــوب ُم ـمــثــا بــاملـجـلــس االنـتـقــالــي
فــي املـفــاوضــات املقبلة» ،فــي مــا ّ
يفسر
بيانه
محاولة «االنـتـقــالــي» ،مــن خــال
ّ ً
أول م ــن أم ــس ،تـصــويــر نـفـســه ُمـمــثــا
للهبة الشعبية ّ
وقيمًا عليها.
(األخبار)

ضــرب ـتــان «مــوج ـع ـتــان» للمقدسيني
في أقل من  24ساعة أطاحتا عقارين
مـ ـه ـ ّـم ــن ،إن ك ـ ــان ل ـج ـه ــة ال ـ ـقـ ــرب مــن
املـسـجــد األق ـصــى ،أو لجهة املساحة
امل ـس ـتــولــى عـلـيـهــا .إذ ه ـجــم ع ـشــرات
امل ـس ـت ــوط ـن ــن ف ـج ــر أم ـ ـ ــس ،ب ـح ـمــايــة
مــن شــرطــة االح ـت ــال ،عـلــى ع ـقــار في
ح ــارة الـسـعــديــة فــي الـبـلــدة الـقــديـمــة،
واسـتــولــوا عليه ،مــن دون أن يتضح
ب ـع ــد ت ـف ــاص ـي ــل ت ـس ـل ـيــم الـ ـعـ ـق ــار ،أو
ط ــريـ ـق ــة الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـل ـي ــه ل ـل ـنــاح ـيــة
«ال ـق ــان ــون ـي ــة» .ال ـع ـق ــار املـ ـك ـ ّـون م ــن 3
طـبـقــات ،وال ـعــائــد إل ــى عــائـلــة ج ــودة،
ويـبـعــد  100مـتــر فـقــط ع ــن األق ـصــى،
كــانــت «األخ ـب ــار» قــد أنـجــزت تحقيقًا
ً
مـ ـفـ ـص ــا عـ ـن ــه قـ ـب ــل عـ ــامـ ــن (راجـ ـ ـ ــع:
فـلـسـطـيـنـيــون وإم ــاراتـ ـي ــون يبيعون
القدس ،العدد  2895في )2016/5/27
( ،)2HZ9MOJ/https://bit.lyبعدما
حصلت على أوراق تفصيلية بشأنه،
أظهرت بيعه في الخامس من تشرين
الثاني  2014من مالكه (ملياء جــودة،
وابنها أديــب جــواد ج ــودة) ،للمدعو
فـ ـ ـ ــادي ال ـ ـسـ ــامـ ــن ،املـ ـحـ ـس ــوب عـلــى
ال ـق ـيــادي املـفـصــول مــن حــركــة «فـتــح»
مـحـمــد دحـ ــان ،املـقـيــم ف ــي اإلم ـ ــارات،
وقــد سجله املشتري ملصلحة شركة
إماراتية تابعة لألخير.
وبعدما ّ
سبب التحقيق حجز أمــوال
ً
ال ـس ــام ــن أوال (ب ـ ـقـ ــرار م ــن ال ـنــائــب
الـ ـع ــام ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي) ،وث ــان ـي ــا إل ـغــاء
البيع كما أعلن بنفسه (بأمر قضائي
إسرائيلي)َ ،
بيع العقار للمدعو خالد
م ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد ع ـ ـطـ ــاري ،فــي
 ،2016/9/28أي بـعــد ش ـهــور قليلة
على تحقيق «األخبار» ،وهو ما يظهر
حرص عائلة جــودة على بيع البيت،
رغــم مــا أثـيــر حــولــه مــن ضـجــة .ورغــم
أن العائلة لم تقدم توضيحات بشأن
البيع األول ،اكتفت آنذاك بالدفاع عن
نفسها ووطنيتها (ابنها أديــب كان
يعمل شرطيًا إسرائيليًا ،كذلك فإنه
يحمل مفتاح كنيسة القيامة بوصفه
أمينًا عليه).
«األخبار» حصلت على نسخة من عقد
البيع الجديد (راجع نهاية التقرير)،
علمًا أن السالمني حرص على إظهار
أن البيع له قد ألغي (عبر منشور على
صفحته بتاريخ  ،)2017/5/12كذلك
فــإنــه اسـتـغــل ال ـحــادث أم ــس ،ليوحي
ع ـبــر م ـن ـش ــورات مـتـتــالـيــة أن ش ــراءه
الـعـقــار (بمبلغ  2.5مـلـيــون دوالر لم
يعقب ُ
بعد على أن مصدرها إماراتي)
ك ــان ب ـه ــدف ح ـمــاي ـتــه ،وأن املـشـتــري
الجديد تقف خلفه السلطة التي كان
هو نفسها على عالقة جيدة بها قبل
أن يختلف معها وينضم إلى دحالن،
ً
فضال عن تقديم فادي دعوى (قائمة)
فـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء األمـ ـي ــرك ــي ضـ ــد «ب ـنــك
فـلـسـطــن» (راجـ ـ ــعِ :ك ـب ــاش م ــع «بـنــك
فلسطني» :تحقيق «األخبار» بتدبير
امل ـص ــرف واملـ ـخ ــاب ــرات! ،ال ـع ــدد 3488
.)http://cutt.us/yvsy7( )11/6/2018
أما عقد البيع الجديد (املشطوب فيه
أرق ـ ــام ال ـه ــوي ــات الـشـخـصـيــة واملـبـلــغ
امل ـب ـي ــع ب ــه ال ـع ـق ــار ك ـم ــا وص ـل ـن ــا مــن
امل ـصــدر) ،فشمل إش ــارة واضـحــة إلى
البيع السابق للسالمني ،وأن إلغاءه

ك ــان ألن األخ ـيــر لــم يكمل دف ــع املبلغ
املستحق على الحساب بعد إرساله
ال ــدف ـع ــة األول ـ ـ ــى ف ـق ــط (ن ـح ــو مـلـيــون
ونصف مليون) .وبذلك ،قدمت دعوى
ُ
وألـغــي البيع .وكــان الفـتــا ،على نحو
ي ــدي ــن الـ ـس ــام ــن ،أن ال ـب ـن ــد ال ـثــانــي
فــي الـعـقــد الـجــديــد ذك ــر أن ف ــادي «لــم
ي ـت ـقــدم بــائ ـحــة دف ــاع ـي ــة ،وال ــدع ــوى
تـحــت الـقـيــد واالن ـت ـظــار فــي املحكمة
(اإلسرائيلية)» ،خاصة أن العائلة لم
توضح أنها ردت الدفعة األولى التي
تسلمتها منه ،كذلك إن البند الرابع
(فقرة ب) أكد «إبطال الوكالة الدورية

ّ
قدم السالمين
ما حدث على أنه
«دليل براءة» وأن
السلطة هي المتهم

غير القابلة للعزل الـتــي أعطيت من
الفريق األول للسالمني» ،وهي خطوة
قــانــونـيــة تـحـتــاج إل ــى «واسـ ـط ــة» مع
اإلسرائيليني لتتم.
وفــي البند  14مــن عقد البيع ،يظهر
أن هـنــاك طــرفــا ثالثًا ُسـ ّـمــي «األم ــن»
ّ
سيتسلم الدفعة األولــى من املشتري
ح ـتــى إتـ ـم ــام عـمـلـيــة ال ـب ـيــع ب ـصــورة
سليمة ،وذلك عائد إلى خوف البائع
واملـشـتــري (كـمــا يظهر فــي البند )16
م ــن أن ــه «ال س ـمــح ال ـل ــه (إذا) ل ــم يتم
إب ـطــال الـصـفـقــة مــع الـســامــن يلتزم
امل ـش ـتــري تــرجـيــع ال ــوض ــع الـقــانــونــي
ك ـم ــا ك ـ ــان ق ـب ــل ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ه ــذه
االت ـفــاق ـيــة ،وي ـل ـتــزم ال ـبــائ ـعــون إع ــادة
املـبــالــغ إل ــى امل ـش ـت ــري .»...ول ــم تشمل
اتفاقية البيع أي إشارة إلى موضوع
تسريب العقار إلى جهات إسرائيلية
أو التحذير منه ،رغــم أن العقد شمل
بــالـتـفـصـيــل ق ـض ـيــة ال ـس ــام ــن ال ــذي
مــن املفترض أنــه ألغي البيع لــه ً
بناء
صورة للعقار الذي استولى عليه
المستوطنون (أرشيف)

على سبب سياسي (ملكية اإلمارات)
وسـبــب قــانــونــي ظــاهــري (ع ــدم ســداد
الدفعة الباقية) ،وهــو ما يــدل بالحد
األدنــى على أن العائلة غير حريصة
على مآل بيتها.
وب ـ ـ ـشـ ـ ــأن الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث ،اكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــى االبـ ـ ــن
أدي ـ ــب ب ـم ـن ـشــور ع ـلــى صـفـحـتــه على
«ف ـ ــايـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك» أمـ ـ ـ ـ ــس ،ي ـك ـت ـف ــي ف ـيــه
باإلشارة إلى حدوث البيع «قبل أكثر
مــن ع ــام» (م ــن دون تـحــدد الـتــاريــخ)،
وأنه «قمنا قبل بيعه العقار بالسؤال
عــن شخص الدكتور خالد العطاري
من شخصيات فلسطينية بارزة وقد
أش ــادوا جميعًا بــأخــاق ...وبعائلته
وب ـ ــاألخ ـ ــص إخـ ــوتـ ــه ذوي ال ـس ـم ـعــة
الـطـيـبــة» ،وذل ــك مــن دون تلميح إلــى
ً
كــونــه م ـس ــؤوال عــن الـتـســريــب أو أنــه
ّ
جـ ــرى ج ـب ـرًا ع ـن ــه ،ومـ ــن دون تـحــمــل
أدن ــى مسؤولية عـ ّـمــا حــدث مــن جهة
ً
العائلة ،أو حتى التعقيب (فضال عن
االستنكار) على اقتحام املستوطنني.
واألن ـكــى أن التسريب حــدث رغــم أنه
انـتـشــر بــن املـعـنـيــن مـقـطــع مـسـ ّـجــل،
وص ــل «األخ ـب ــار» نـسـخــة عـنــه ملكاملة
مسجلة مع أحد أقرباء العائلة ،وهو
ع ــدن ــان غــالــب الـحـسـيـنــي ،الـ ــذي كــان
محافظ الـقــدس الـســابــق فــي السلطة
ووزي ـرًا لشؤون القدس وكذلك مديرًا
ألوقـ ــاف ال ـقــدس ومـسـتـشــارًا لرئيس
السلطة لشؤون املدينة .يسأل املتصل
عــن طبيعة املـشـتــري الـجــديــد (خــالــد
عـ ـط ــاري) ،فـيـمــا يــؤكــد ل ــه الحسيني
أنــه جــرى التحقق منه عبر األجـهــزة
األم ـن ـي ــة والـ ـت ــأك ــد م ــن س ــام ــة مـلـفــه
والتشديد على أنــه ال يمكنه الـشــراء
ّ
يصر
والـبـيــع كيفما يــريــد .وعـنــدمــا
املـتـصــل ،ال ــذي يـبــدو أنــه على معرفة
بــاملـحــافــظ ال ـســابــق ،عـلــى ال ـتــأكــد من
ذلــك ،يحاول األخير التملص والقول
إن ال ـع ـقــار «وقـ ــف» ول ــم ي ـقــدم إجــابــة
حاسمة ،إلى أن حدث ما حدث أمس.
ووف ـ ــق م ـع ـلــومــات ص ـحــاف ـيــة ،يعمل
ع ـطــاري فــي مـجــال الـبـنــوك وشــركــات
الـتــأمــن ،ويـبــدو أنــه ح ــاول الحصول
عـ ـل ــى ع ـ ـ ـقـ ـ ــارات أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي امل ــديـ ـن ــة
املحتلة .وه ــذا البيت جــزء مــن مبنى
مـعــروف فــي عقبة دروي ــش فــي حــارة
السعدية ،وكانت تستأجر فيه عيادة
طبية تابعة لـ«كوبات حوليم» (هيئة
إسرائيلية صحية) أخليت منذ مدة
قــري ـبــةُ .
وي ـف ـضــي امل ـن ــزل إل ــى مـحــاور
طرق ألحياء رئيسية ،وهو يطل على
األقصى.
وأول م ــن أمـ ــس ،اس ـتــولــت الجمعية
االستيطانية «إل ـع ــاد» تـحــت حماية
قـ ــوات االح ـت ــال ع ـلــى مـبـنــى وقـطـعــة
أرض في وادي حلوة في قرية سلوان،
القريبة من القدس ،تعود ملكيته إلى
عائلة فتيحة التي تعيش حاليًا في
الواليات املتحدة ،وأجبروا الساكنني
فيه من عائلة مسودة ،مع أنها تعيش
فيه منذ  30عامًا ،على إخالئه .ووفق
مركز «معلومات وادي حلوة» ،يتكون
الـ ـعـ ـق ــار مـ ــن ش ـق ـت ــن ب ـم ـس ــاح ــة 160
مـتـرًا مــربـعــا ،إضــافــة إل ــى أرض تبلغ
مـســاحـتـهــا  800مـتــر مــربــع مــزروعــة
بأشجار الزيتون والتني.
(األخبار)
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العالم

العالم
إيران

تقرير

«الباسيج»:
أمام
خامنئي
ال ارتماء في حضن أميركا ما دمت حيًاّ
رغم تقديم جون
بولتون ،أمس ،إيران في
استراتيجية بالده لـ«مكافحة
اإلرهاب» ،على أنها «الممول
الرئيسي العالمي لإلرهاب
الدولي» ،فإن التصريحات
على الضفتين ال تشي
باستعدادات للحرب.
مع ذلك ،تحتاج الضغوط
األميركية المتصاعدة
إلى «التحدي» الذي شهره
خامنئي أمس أمام جموع
«الباسيجيين» في طهران،
تبديدًا لرهان واشنطن على
«استسالم» إيران
م ــع اسـ ـتـ ـع ــادة إي ـ ـ ــران ل ــذك ــرى ح ــرب
الـسـنــوات الثماني مــع ال ـعــراق ،على
وق ــع االعـ ـت ــداء ال ـقــاســي الـ ــذي ط ــاول
الـعــرض العسكري للحرس الـثــوري
قبل أيام ّ
وردت عليه طهران بهجوم
صاروخي عابر للحدود ،وكذلك مع
اقتراب العقوبات األميركية األقسى
من التنفيذ ،خرج املرشد األعلى علي
خــامـنـئــي ،أمـ ــام عـنــاصــر «الـتـعـبـئــة»
(الباسيج) في استعراض كبير أراد
إرس ـ ــال رس ــائ ــل ف ــي ات ـج ــاه ــات ع ــدة،
أبـ ــرزهـ ــا رف ـ ــع االسـ ـتـ ـع ــداد الـشـعـبــي
لبلوغ الضغوط األميركية ذروتها،
وال سيما على املستويات املعنوية

واإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة .وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه،
الطمأنة مبكرًا إلــى أن طهران قــادرة
ع ـل ــى تـ ـح ــدي الـ ـعـ ـق ــوب ــات وال ـت ـغ ـلــب
عليها ،رغــم اختيار طــريــق التحدي
ملشروع اإلدارة األميركية الجديد.
وقـ ــال امل ــرش ــد اإلي ــران ــي إن اقـتـصــاد
إي ـ ــران «ق ـ ــادر ع ـلــى إل ـح ــاق الـهــزيـمــة
بــالـعـقــوبــات» األمـيــركـيــة ،واعـ ـدًا بــأن
الــواليــات املـتـحــدة «ستتلقى صفعة
أخـ ــرى» بـعــد فـشــل عـقــوبــاتـهــا .وأق ـ ّـر
خ ــام ـن ـئ ــي ،فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ب ــأن
ال ـط ــري ــق أم ـ ــام ال ـت ـق ــدم مـ ـش ـ ّـرع «لـكــن
هـنــاك بـعــض الـعـقـبــات» ال ـبــاد التي
تـ ـع ــان ــي م ـ ــن مـ ـش ــاك ــل اقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
بينها االق ـت ـصــاد الـنـفـطــي ال ــذي هو
«ع ـيــب كـبـيــر ف ــي ح ــد ذات ـ ــه» ،إضــافــة
إل ـ ــى «اإلس ـ ـ ـ ـ ــراف» وافـ ـتـ ـق ــاد «ث ـق ــاف ــة
التوفير» .واستطرد خامنئي بالقول
ّ
إن «العيب الحقيقي أن يظن الشاب
داخل البالد أن ال سبيل للحل سوى
االرت ـم ــاء فــي حـضــن ال ـع ــدو» .وحــذر
م ــن أن م ــا ي ـحــاك ض ــد إيـ ــران يتمثل
في إيصال الشعب إلــى نتيجة بأنه
«يواجه طريقًا مسدودًا ،وأن ال سبيل
لـلـحــل إال بــال ـخ ـضــوع واالس ـت ـســام
أم ـ ـ ـ ــام أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا» .واتـ ـ ـه ـ ــم خ ــام ـن ـئ ــي
املــروجــن لفكرة أن «ال سبيل سوى
االرتماء في حضن العدو» بـ«خيانة
البالد» ،مضيفًا« :لن أسمح ما دام ّ
في
ٌ
رمق بأن يحصل هذا األمر» .ورأى أن
تجاوز العقبات أمام إيران ممكن من
خــال تأكيد الـعــداء األمـيــركــي وعــدم
إن ـك ــاره ،إض ــاف ــة إل ــى الـثـقــة بالنفس
ومعرفة من أي ساحة سيشن العدو
هجومه.
وف ــي كـلـمــة ل ــه ،أمـ ــس ،أمـ ــام ع ـشــرات
اآلالف من عناصر قوات «الباسيج»
في ملعب «آزادي» في طهران ،شدد
ع ـل ــى «ع ـظ ـم ــة إيـ ـ ـ ــران» واس ـت ـع ـصــاء
إلحاق الهزيمة بها ،مشيرًا إلى طلب
الرئيس األميركي من األوروبيني أن
يتريثوا شهرين أو ثالثة الجتثاث
ال ـن ـظ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي ،م ـع ـل ـقــا ب ــال ـق ــول:

ّ
حذر خامنئي من
«استغالل العدو»
لإلعالم ووسائل
التواصل

ّ
«تـ ــذكـ ــرت ت ـص ــري ـح ــات ق ـب ــل أرب ـع ــن
ع ـ ــام ـ ــا أيـ ـ ـ ّض ـ ــا ألم ـ ـيـ ــركـ ــا ّ وع ـب ـي ــده ــا
كــانــوا ُيـبــشــرون فيها بأنها (الـثــورة
ُ
اإلي ــرانـ ـي ــة) ســت ـج ـتــث م ــن ج ــذوره ــا

ف ــي غ ـضــون س ـتــة أش ـه ــر ،ه ــا ق ــد مـ ّـر
 40ع ــام ــا الـ ـي ــوم ،وقـ ــد ت ـح ـ ّـول ــت تلك
الـغــرســة الـطــريــة إلــى شـجــرة باسقة.
واآلن ي ـق ــوم هـ ــذا ال ـب ــائ ــس (دون ــال ــد
ت ــرام ــب) بـتـمـنـيــة ن ـف ـســه وأعـ ــوانـ ــه».
وت ـ ــاب ـ ــع خ ــامـ ـنـ ـئ ــي« :ه ـ ـ ـ ــذا ال ـش ـع ــب
والجيل الجديد قد قـ ّـرر أن ال يجري
اسـتـحـقــاره م ـ ّـرة أخ ــرى ،وق ــد ق ـ ّـرر أن
ال يخضع للعدو والـقــوى األجنبية،
وقد ّ
قرر أن يبلغ بإيران قمم الشرف
والعزة ،وهو قادر على ذلك» .وحذر
من رهان األميركيني وحلفائهم على
اسـتـغــال وســائــل اإلع ــام ووســائــط
الـتــواصــل االجتماعي «فــي مواجهة
الرأي العام».
في غضون ذلــك ،قــدم مستشار األمن
ال ـق ــوم ــي األمـ ـي ــرك ــي ،جـ ــون بــول ـتــون،
أمــس ،استراتيجية بــاده لـ«مكافحة

ً
بوتين يصل الهند محمال بـ«أس  :»400الدوالر خارج المعادلة

اإلرهاب» .وركزت االستراتيجية التي
عــرضـهــا بــولـتــون أم ــام الصحافيني،
عـ ـل ــى كـ ــل مـ ــن إي ـ ـ ـ ــران و«الـ ـجـ ـم ــاع ــات
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة امل ـت ـط ــرف ــة».
وقــال املسؤول األميركي إن الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة تـ ــواجـ ــه تـ ـه ــدي ــدات إي ـ ـ ــران،
واصفًا إياها بأنها «املمول الرئيسي
العاملي لإلرهاب الدولي منذ ،»1979
فيما رأى في ما وصفها بـ«الجماعات
اإلس ــامـ ـ ّي ــة اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة امل ـت ـط ــرف ــة»،
أنـ ـه ــا ت ـم ــث ــل «أب ـ ـ ــرز ت ـه ــدي ــد إره ــاب ــي
عـ ـب ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ل ـ ـلـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة
ومصالحها في الـخــارج» .من جهته،
ق ــال قــائــد ال ـقــادة املــركــزيــة األميركية
جــوزيــف فــوتــل ،إن الــواليــات املتحدة
«ال تسعى إلــى الـحــرب مــع إي ــران ،وال
أعتقد أن هذا ما نركز عليه».
(األخبار)

غير آبهة بتلويح واشنطن بفرض
عقوبات عليها ،مضت الهند قدمًا
في شراء صواريخ «أس  »400بقيمة 5
ُمليارات دوالر من روسيا ،في صفقة
أبرمت بحضور بوتين ،ستكون األضخم
بعملة غير الدوالر
كشف وزير الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف ،في
تموز املاضي ،عن ضغوطات تمارسها واشنطن على
ً
كل من تركيا وإندونيسيا والهند ودوال أخرى ،بشكل
ّ
سري وعلني ،من أجل التخلي عن صفقات أسلحة
مرتقبة مع روسيا ،واصفًا ثقافة التهديد األميركية
بـ«املؤسفة» .حينها ،أكد الفروف أن «االقتصادات
النامية» سترفض محاوالت «التقييد» األميركية ،ولن
توافق على تحول حقها في التجارة الحرة مع الدولة
التي تريدها ،موضع إنذار وتهديد .هذا «االطمئنان»
الروسي ترجمته نيودلهي ،أمس ،حني استقبلت
ً
الرئيس فالديمير بوتني ،الذي جاء محمال بمنظومة
صواريخ من طراز «أس  ،»400وغيرها من األسلحة
واملعدات العسكرية .توقيع الصفقة ،التي تبلغ قيمتها

التعاون مع نيودلهي تصديًا للصني ،التي تخوض
معها حربًا تجارية شرسة منذ وصول ترامب إلى
ّ
الرئاسة .كما أن اإلجراءات األميركية قد تشكل تهديدًا
لالتفاق الذي أبرمته واشنطن مع الهند ،حول إجراء
مناورات عسكرية مشتركة عام  ،2019وتبادل
معلومات عسكرية حساسة.
وشهدت العالقات الروسية-الهندية تحسنًا ملحوظًا
العام املاضي ،حني عقد مودي وبوتني قمة ثنائية
مثمرة ،وأجروا لقاءات جانبية في أستانا ،وخالل قمة
مجموعة العشرين في أملانيا ،قبل أن يلتقيا مجددًا
خالل العام الحالي .ويأتي ذلك ،بعد أن تدهورت العالقات
في السنوات القليلة املاضية ،نتيجة االصطفافات
السياسية ،بعد تقارب الهند مع واشنطن ،وتوجه
موسكو نحو تعزيز عالقاتها مع الصني وباكستان.
من املتوقع أن يبحث بوتني ورئيس الوزراء الهندي،
ناريندرا مودي ،احتمال التعاون مع روسيا لبناء محطة
نووية ثانية في الهند ،في وقت تقوم موسكو ،بتوسيع
أكبر محطة «كودانكوالم» الكهروذرية في والية تاميل
نادو الهندية الجنوبية .وعلى جدول األعمال أيضًا،
تدريب الجانب الروسي رواد فضاء من الهند ،التي
تسعى إلى إرسال أول مهمة فضائية في عام .2022
(األخبار ،أ ف ب)

لشراء سفن حربية روسية بقيمة  2.2مليار دوالر،
كانت قد أبرمتها مع موسكو عام  .2016وفي هذا
السياق ،أفادت تقارير إعالمية روسية ،بأن موسكو
تخطط أيضًا لتزويد الهند  200مروحية خفيفة
من طراز «كا ،»-226بقيمة مليار دوالر .وتعتزم
نيودلهي تسديد جميع الصفقات املبرمة مع موسكو
خالل زيارة بوتني ،بالعملة الهندية ،بسبب العقوبات
األميركية ،التي تمنع البنوك الهندية من تحويل األموال
إلى حسابات الشركات الروسية.
ّ
وتربعت الهند ،على عرش الدول األكثر استيرادًا
للسالح في العالم ،خالل السنوات الـ 5املاضية ،وفق
تقرير مفصل عن مبيعات السالح في العالم ،بني
عامي  2013و ،2017نشره «معهد استوكهولم
الدولي ألبحاث السالم» ( ،)Sipriالذي كشف أن
ُ
نيودلهي تستورد  12%من األسلحة عامليًا .وت ّعد
روسيا ،املصدر الرئيسي لهذا السالح ،إذ شكلت
صفقات التسليح الروسية  62%من واردات الهند.
وتحتل الواليات املتحدة املركز الثاني ،في حني ازدادت
شحنات األسلحة الواردة إلى الهند من الواليات
املتحدة ،خالل تلك الفترة ،بأكثر من ست مرات.
ليس واضحًا ما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات
على الهند بالفعل ،ال سيما أنها تحتاج إلى توثيق

 5مليارات دوالر ،وسبق أن وافقت عليها أعلى هيئة
ملصادقة الدفاع في الهند ،مطلع األسبوع الحالي ،لم
ّ
يعكره الصراخ األميركي ،كما لم تزعزعه العقوبات
التي فرضتها واشنطن على الصني ،الشهر املاضي،
عقب شراء األخيرة مقاتالت «سوخوي» (سو)-35
ومنظومات «أس »-400الروسية.
وعلى الفور ،عادت واشنطن إلى لغة التهديد ،فحذرت
الهند ،أول من أمس ،بسيناريو العقوبات نفسه،
وذلك تطبيقًا لقانون «مواجهة أعداء أميركا عبر
العقوبات» ( ،)CAATSAالذي على ما يبدو قد تنجح
موسكو في تجاوزه .وسبق أن حثت وزارة الخارجية
األميركية «جميع حلفائنا وشركائنا على االمتناع
عن التعامالت مع روسيا ،التي تؤدي إلى عقوبات»،
بموجب هذا القانون ،الذي يهدف إلى «معاقبة» الرئيس
الروسي بسبب «ضم شبه جزيرة القرم األوكرانية
عام  ،2014وتورطه في الحرب األهلية السورية،
ّ
وتدخله في انتخابات الرئاسة األميركية» عام .2016
الهندية ،نقلت
صحيفة «»The Times of India
ّ
عن مصدر حكومي قوله ،إن روسيا ستسلم الهند
صواريخ «أس  »400في غضون خمس سنوات،
وذلك بقرار نهائي غير قابل للبحث .ويأتي ذلك،
بعد أن وافقت الهند أخيرًا ،على بدء تنفيذ صفقة

خامنئي :اقتصاد إيران قادر على إلحاق الهزيمة بالعقوبات (أ ف ب)
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ميركل في إسرائيل:
ّ
تمسك باالتفاق النووي والخروج اإليراني من سوريا

(أ ف ب)

قد ال تكون زيــارة املستشارة األملانية
أنـجـيــا مـيــركــل مــع طــاقـمـهــا الـ ــوزاري
إلى إسرائيل حدثًا استثنائيًا أو حتى
محطة الفتة في حركة الواقع اإلقليمي
والــدولــي ،فهي تـنــدرج ضمن التقليد
السنوي بني البلدين .لذلك أتت برفقة
 10وزراء وبـعــض رج ــال األع ـمــال .مع
ذل ـ ــك ،ت ــأت ــي هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة ف ــي سـيــاق
إق ـل ـي ـمــي ي ـض ـفــي عـلـيـهــا خـصــوصـيــة
محددة تنبع من أن لكل من برلني وتل
أبيب مواقف متباينة ومتقاطعة في
أكثر من ملف وتحد فرض نفسه على
جـ ــدول أع ـم ــال ال ــزي ــارة .ت ـبــدأ مــروحــة
املواقف التي تهم الطرفني من االتفاق
الـنــووي مع إيــران ونفوذها اإلقليمي
وتعاظم قدراتها الصاروخية ،مــرورًا
ب ــال ــوض ــع اإلق ـل ـي ـم ــي والـ ــوضـ ــع عـلــى
ً
ال ـس ــاح ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وصـ ـ ــوال إلــى
الداخل اإلسرائيلي.
مساحة التالقي والتباين بني الطرفني
برزت خالل املؤتمر الصحافي املشترك
بــن بنيامني نتنياهو ومـيــركــل التي
أكدت ضرورة «منع إيران من الحصول
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على األسلحة النووية ،وعلى أن تكون
ســوريــا خالية مــن اإليــرانـيــن» ،لكنها
أوض ـحــت أن ـهــا تختلف مــع إســرائـيــل
بخصوص املوقف من االتفاق الدولي
مــع إيـ ــران .فــي امل ـقــابــل ،دع ــا نتنياهو
امل ـس ـت ـشــارة األملــان ـي ــة لــان ـس ـحــاب من
ه ـ ـ ــذا االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ،م ــوضـ ـح ــا أن «ل ـي ــس
سـ ـرًا أن ـن ــي ّ أع ـ ــارض االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
ال ـ ــذي ضـ ــخ مـ ـلـ ـي ــارات الـ ـ ـ ـ ــدوالرات فــي
أيــدي الــدولــة األكـثــر رعــايــة لــإرهــاب».

دعا نتنياهو
المستشارة األلمانية
لالنسحاب من
االتفاق النووي

وأض ـ ـ ــاف أن «االتـ ـ ـف ـ ــاق س ـي ـع ــزز آالت
الحرب اإليــرانـيــة» .واستغل نتنياهو
املناسبة من أجل التأكيد على مواصلة
الـهـجـمــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة عـلــى املــواقــع
اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي سـ ــوريـ ــا ،م ــوض ـح ــا أن
إسرائيل «ستواصل القيام بكل ما هو
ممكن لـلــدفــاع عــن نفسها ،سنواصل
منع إيــران من تحويل سوريا ولبنان
إلى قاعدة لها».
ّ
وعبرت ميركل عن مخاوفها في شأن
سياسة االستيطان «الـتــي تجعل من
الصعب تطبيق حل الدولتني الذي هو
الحل األكثر حكمة للصراع» .ورأت أنه
ّ
«بـمــرور الوقت أعتقد ،وربما تتشكل
ً
هناك حلوال أخــرى ولكن يبدو لي أن
ه ــذا هــو الـحــل (ح ــل الــدول ـتــن) األكـثــر
مـنـطـقـيــة .ول ـف ـتــت إل ــى أن بــرلــن على
دراي ـ ــة ب ــال ــواق ــع ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط،
وتــؤيــد حــق إســرائ ـيــل فــي ال ــدف ــاع عن
نفسها ،لكنها استدركت بالقول« :لكن
الـ ـس ــؤال :م ــا ه ــي ال ـج ـهــود السياسية
التي يمكن القيام بها حتى ال يشغلنا
ذلك في املستقبل؟».

ّ
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،تـ ـج ــن ــب ن ـت ـن ـي ــاه ــو فــي
املناسبة نفسها ،إعالن تأييده لخيار
«ح ــل ال ــدول ـت ــن» ،ووجـ ــه االت ـه ــام إلــى
رئـيــس السلطة الفلسطينية محمود
عباس بأنه «يخنق تدفق األموال إلى
قطاع غزة ما أدى إلى تدهور األوضاع
ّ
فـيـهــا ،وتـشــكــل حــالــة مــن الـضـغــط ،ما
دفــع حماس إلــى تصعيد العنف على
الحدود» .وتوجه بالتهديد إلى حركة
حماس أنها «سترتكب خطأ كبيرًا في
حال هاجمت إسرائيل» ،ولفت إلى أن
«ردنــا سيكون صعبًا جـدًا ،وإسرائيل
ستقوم بكل مــا هــو ممكن للدفاع عن
نفسها وعن مواطنيها» .وبخصوص
«قــانــون الـقــومـيــة» ،عـ ّـبــرت مـيــركــل عن
مـخــاوفـهــا مــن ســن ال ـقــانــون وتــأثـيــره
ع ـل ــى ح ـق ــوق األقـ ـلـ ـي ــات ،م ـش ـي ــرة إل ــى
أنـهــا قـلـقــة« :نـحــن نـصــر عـلــى التأكيد
أن ل ــأق ـل ـي ــات حـ ـق ــوق ــا» ،م ـض ـي ـفــة أن
حـكــومـتـهــا «ت ـكــافــح م ـع ــاداة الـســامـيــة
التي تولدت من تدفق املهاجرين إلى
أملانيا».
(األخبار)
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أفقيا
 -1فنان وموسيقي فلسطيني شهير – من الطيور –  -2ماركة سـيــارات فخمة –
 -3عاصمة أوروبية – نزع الريش أو الشعر –  -4يبس ونشف الحبر – ما ُيعرف
بعلم الحساب –  -5مسكن ودار أو منزل – أزال أثــر السرقة – مـ ِـرض –  -6مرض
صدري – ِجمال –  -7مدينة مصرية في أقصى جنوب سيناء على البحر األحمر
مركز سياحي عاملي لإلستجمام واإلسترخاء تشتهر بالغوص –  -8أشتم وألعن
– أحرف متشابهة –  -9حرف تحقيق – عسل – من عوامل الطبيعة في الشتاء – -10
ممثلة نمساوية راحلة إنتحرت في باريس بتناولها جرعات كبيرة من الكحول
والحبوب املنومة

عموديًا
 -1مــن رؤســاء الجمهورية فــي الــواليــات املتحدة األميركية – بــرد –  -2مخلص –
ماركة ساعات عاملية –  -3وجع – من الحبوب –  -4بلدان – شخصية من الرسوم
املتحركة –  -5من األقــارب – يدفع املال للبدء في مشروع – ّ
فرق ونثر املاء في كل
ُ
اتجاه –  -6سلسلة جبال في روسيا تعتبر حــدودًا فاصلة بني أوروب ــا وآسيا –
يلمع باألجنبية –  -7شـ ّـد وألتصق بالشخص – ذبائح –  -8عائلة أديــب لبناني
طرابلسي راحل له « تاريخ سوريا « – صفة مركب يعمل بواسطة البخار املضغوط
–  -9بلدة لبنانية بقضاء جبيل من أصغر املحميات الطبيعية – أحسب املال – -10
لوى الحبل – ّ
قوي وجبار

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1بيل كلينتون – ّ -2
حطي – فيروز –  -3رم – شعشوع –  -4اعرابي – بار –  -5يسر – خالف – -6
ظهرا – النمر –  -7الي – دلف – ان –  -8مر – دبق – مغس –  -9ادريس – فوري –  -10تيبر – باروس

عموديًا
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مشاهير 2982

حلول الشبكة السابقة

 -1بحر الظلمات –  -2يطمع – هاردي –  -3لي – ريري – رب –  -4كنشاسا – دير –  -5عبر – دبس
–  -6يفشي – الق –  -7نيو – خلف – فا –  -8ترعبان – مور –  -9و و – أملاغرو –  -10نزار فرنسيس

حل الشبكة 2981

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مؤرخ موسيقي لبناني ( )2012-1934من أكبر املؤرخني املوسيقيني في
الشرق األوسط .استطاع على امتداد أربعني عامًا أن يجمع ما هو نادر
وأصيل ّ
وقيم في الفن العربي
 = 1+4+9+8+7+6الصوت الصادر عن القطار ■  = 2+3+5مرض صدري
■  = 5+11+10مسكن الرهبان

حل الشبكة الماضية :ادوارد ساخاو

جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب ال ـل ــوت ــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1654وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 39 - 34 - 33 - 22 - 9 - 6 :الرقم
اإلضافي36 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:306,748,667
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقـــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 114,782,680ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل شبكة57,391,340 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 56,165,040ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,808,252 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 56,165,040ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,129 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 49,748 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 137,960,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17,245 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 545,181,897 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1654وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح51107 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 75,000,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.1107 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.107 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.07 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 680
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة762 :
• يومية أربعة1436 :
• يومية خمسة29336 :
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
تقرير

ابنة الفقيد :الدكتورة رنده غارانا
أشقاؤه :بول غارانا زوجته ظريفه
قسيس وأوالده:
ك ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــون ،إدوار ،ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان
وبرناديت
املرحوم إدوار غارانا زوجته نايفة
عازار وأوالده:
ريتا ،سامي وعائلته ولينا
هـ ـن ــري غ ـ ــاران ـ ــا زوج ـ ـتـ ــه ج ــوزف ــن
مبارك وولداه:
جـ ــان ك ـل ــود وع ــائ ـل ـت ــه ،بــاتــريـسـيــا
وعائلتها
أوالد شـقـيـقـتــه امل ــرح ــوم ــة كــارمــن
أرملة املرحوم شمعون آحو:
روبير وعائلته وفريدا وعائلتها
وعـ ـم ــوم عـ ــائـ ــات :غـ ــارانـ ــا ،حـ ــداد،
عازار ،قسيس ،آحو ،مبارك ،خوري
وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن األس ــى
فقيدهم املأسوف عليه املرحوم
شارل لويس غارانا

جاءت التصفية بدعوى تحول الشركة إلى جهة
خاسرة كليًا وال يمكن إصالحها (أ ف ب)

إغالق شركة أسسها عبد الناصر:

إنهاء عهد
ُ
الملك الحكومي
صدر قرار رسمي بتصفية أعمال
«الشركة القومية لإلسمنت» التي أسسها الراحل
جمال عبد الناصر ضمن «خطة النهضة الصناعية».
أغلقها نظام عبد الفتاح السيسي لمصلحة شركات
أخرى قيد اإلنشاء وتتبع الجيش ،ضمن خطة
للتخلص من الشركات الخاسرة وطرح أسهم الرابحة
في البورصة!
القاهرة ــ جالل خيرت
خطا النظام املصري خطوة جديدة يواصل بها تأكيد النهج االقتصادي
الجديد الــذي يسعى فيه إلى التخلص من الشركات الحكومية ،سواء
ُ
أكانت خاسرة ،فتباع دون محاولة االستفادة منها وإعادة هيكلتها ،أم
رابحةُ ،
فيطرح جزء منها في البورصة للحصول على أموال لتسد عجز
املوازنة املتفاقم وسط ضغوط دولية قد تؤدي إلى نتائج سلبية تنسف
اآلثار التي توقعتها الحكومة من اإلجراءات االقتصادية القاسية التي
تطبقها منذ بداية صــرف قــرض ال ــ 12مليار دوالر من «صندوق النقد
الــدولــي» .وواض ـ ٌـح أن الحكومة ال تسعى إلــى االسـتـفــادة مــن الشركات
التي تملكها ،إذ إن قطار الخصخصة الذي انطلق في عهد نظام حسني
مبارك وتوقف قبل الثورة ،جــراء بــروز نتائجه السلبية على العاملني
واالقـتـصــاد ،يعود مــرة أخ ــرى ،لكن بـصــورة جــديــدة ،ومرتبطة بإعادة
إنـشــاء شــركــات ومصانع تتبع الـقــوات املسلحة مباشرة ،أو بالشراكة
مــع القطاع الـخــاص ،لتواصل الحكومة التخلص مــن آخــر مــا بقي من
ممتلكاتها.
فبعد أي ــام قليلة مــن افـتـتــاح أكـبــر مصنع إسمنت فــي الـشــرق األوســط
بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزرائ ــه ،تقرر رسميًا تصفية
«الشركة القومية لإلسمنت» ،عمالق صناعة اإلسمنت على مدار عقود،
وهو املصنع الذي دشنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام ،1956
وضــم وقــت إنشائه  6أف ــران كبيرة .وجــاء قــرار التصفية تحت مسمى
تحول الشركة إلــى جهة خاسرة على نحو كامل وال يمكن إصالحها،
وهذا ليس دقيقًا ،ألن محاوالت التصفية اإلجبارية للشركة التي أنشئت
على أط ــراف الـقــاهــرة آن ــذاك ،وبــاتــت فــي منطقة حيوية للغاية بفضل
الـتــوســع الـعـمــرانــي ،أصبحت أرضـهــا تحت أعــن الجيش ال ــذي يرغب
كأراض سكنية ضمن مشروعات عمالقة
في السيطرة عليها وطرحها
ٍ
ً
استغالال ملوقعها املتميز في الوقت الحالي.
ّ
قبل سنوات كانت الحكومة تعد الستغالل األرض بعد نقل الشركة إلى
موقع آخر ،لكن سياسات متتالية من القائمني على «القومية لإلسمنت»
بداية من  2014بدأت تدخل بها في منعطف آخر هو الخسارة الكاملة
التي تؤدي إلى االنهيار وليس إعــادة البناء ،ليصف املسؤولون عنها
قرار التصفية حاليًا بأنه «خطوة صحيحة اقتصاديًا وبداية لإلصالح»!
ووفــق مصادر ،تعمدت الدولة تخريب الشركة بتعيني قيادات فاسدة
حــاول العمال مواجهتهم ووقــف خططهم الهادفة إلى زيــادة الخسائر
وتصفية الشركة ،كما لــم يحقق أحــد مــع أي مــن املسؤولني السابقني،
رغم إعالن تقارير للرأي العام تحدد مسؤولية أشخاص تولوا مناصب
سابقًا وارتـكـبــوا مخالفات أض ــرت بالشركة وأدت إلــى تحويلها إلى
شركة خاسرة تأكل حقوق املساهمني فيها ،بل خسرت نحو  12مرة من
قيمة رأسمالها!

امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  4تـشــريــن
األول  ،2018م ـت ـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الــدي ـن ـيــة .يـحـتـفــل بــال ـصــاة لــراحــة
نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر
يــوم السبت  6ال ـجــاري فــي كنيسة
سـ ــان ل ــوي ــس ل ــآب ــاء الـكـبــوشـيــن،
بــاب إدري ــس ،ثــم ي ــوارى الـثــرى في
مدفن العائلة ـ الفنار.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ً
ابتداء من الساعة
صالون الكنيسة
الواحدة بعد الظهر ويــوم األحــد 7
ال ـجــاري فــي صــالــون كنيسة ســان
ل ــوي ــس ل ــآب ــاء ال ـك ـب ــوش ـي ــن ،ب ــاب
ً
ابتداء من الساعة الحادية
إدريس،
عـشــرة قبل الظهر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء.
السادسة
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

تعزية ►
ذكرى ►
◄ على
◄ شكر
ذكرى أربعني
يصادف نهار السبت  6تشرين أول
ذكرى مرور أربعني يوما على وفاة
املرحومة الحاجة خديجة سليم حيدر
(زوجة الحاج رضا مراد)
أوالده ـ ــا:ال ـ ـح ـ ــاج أكـ ـ ــرم وال ــدك ـت ــور
محمد.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا:امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
باسمة،بهية،الحاجة ايمان،الحاجة
إحسان،حنان ونسرين.
أصهرتها :عبد الله شلهوب،عصام
ج ــراح،ال ـح ــاج حـســن فـقـيــه،الـحــاج
علي شور وفؤاد طراد.
إخـ ـ ـ ــوة زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا :املـ ـ ــرحـ ـ ــوم س ـل ـيــم
امل ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــود،امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم
أنيس،علي،حسن وداوود مراد.
إخــوت ـه ــا :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج مـحـمــد،
املرحوم الحاج أحمد ،الحاج علي،
الـ ـح ــاج ح ـس ــن وامل ـ ــرح ـ ــوم ال ـح ــاج
حسن.
شقيقتها :املرحومة الحاجة فاطمة
حيدر .
وبهذه املناسبة يقام مجلس عزاء
عــن روحـهــا الـطــاهــرة فــي حسينية
بلدتها الــرمــاديــة الـســاعــة الــرابـعــة
والنصف عصرا
اآلس ـف ــون :آل مـ ــراد ،ح ـيــدر وعـمــوم
أهالي بلدتي الرمادية وقانا.
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بالغ رقم2/13 :
ُ
ت ـع ـلــن وزارة االت ـ ـصـ ــاالت بــان ـهــا سـتـضــع
قـيــد التحصيل اعـتـبــارًا مــن 2018/10/16
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر
ايلول عام 2018
باإلضافة الــى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير امل ـســددة ،ولـقــد ح ــددت مهلة اقصاها
 2018/11/14لـتـســديــد ه ــذه ال ـك ـشــوفــات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاس ـت ـق ـبــال فـقــط»
اعتبارًا من تاريخ .2018/11/15
 2ـ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـط ــوط امل ـش ـتــركــن املـتـخـلـفــن
عــن الــدفــع بــاالتـجــاهــن اعـتـبــارًا مــن تاريخ
 2018/12/03وتستوفى الغرامة عن إعادة
وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد
مرور شهر واحد على تاريخ قطع االشتراك
اعتبارًا من  2019/01/02ويعاد وصله بعد
تـســديــد امل ـتــأخــرات املـسـتـحـقــة إضــافــة الــى
رسم اعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك
حتى تاريخ اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة نـهــائـيــة
بعد مــرور ثالثة أشهر على تاريخ اإللغاء
امل ــؤق ــت اع ـت ـبــارًا م ــن ت ــاري ــخ 2019/04/01
وت ـس ـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شـهــريــا
وتحرر االرقــام امللغاة وتحصل املتأخرات
بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املــادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ يحرم املشترك امللغى رقمه من الحصول
ع ـلــى إشـ ـت ــراك ج ــدي ــد ق ـبــل ت ـســديــد جميع
الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خـ ـط ــوط امل ـش ـتــركــن
املتخلفني عن دفــع فــاتــورة هاتف شهر آب
عام  2018باتجاه واحد «لالستقبال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2018/10/16
ب ـ ـ ـ يـمـكــن للمشتركني املـلـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن ل ــم يـ ـس ــددوا فــوات ـيــرهــم امل ـتــأخــرة
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفــي مصلحة
الـشــؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتـصــاالت،
شــارع ريــاض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد ال ـفــوات ـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ـ لـ ــدى اي صـ ـن ــدوق م ــن ص ـن ــادي ــق قبض
الـفــواتـيــر التابعة ل ــوزارة االت ـصــاالت على
9/26/18
2:51 PM
كافة االراضي اللبنانية.

ـ ـ ـ ل ــدى أي م ـصــرف ع ـبــر تــوطــن ال ـفــاتــورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو أكثر
(لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ م ـكــاتــب  :LibanPostم ـقــابــل  2.000ل.ل.
ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بـكـلـفــة  1.500ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـت ــراك بخدمة
«ج ـب ــاي ــة م ــن ال ـع ـن ــوان» (ل ــاش ـت ــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة وي ـس ـتــرن يــون ـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ م ـكــاتــب شــركــة وي ـس ـتــرن يــون ـيــون BOB
 FINANCEبـكـلـفــة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير :عبر
االتصال على املجيب الصوتي رقم  1515أو
عبر صفحات االنترنت الخاصة بالوزارة
( )mpt.gov.lbوهيئة أوجـيــرو (ogero.gov.
.)lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565امل ـ ــادة الـثــالـثــة م ـنــه) وتـعــديـلــه
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لإلعتراض
بعد إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
اعــاه ،ووجــوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـل ــب م ــن امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام ال ـت ـج ــاوب
السريع مع مضمون هــذا الـبــاغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  25ايلول 2018
املدير العام إلستثمار وصيانة املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 2004
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إعالن بيع عقاري للمرة السابعة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2009/34
الرئيس مريانا عناني
طالب التنفيذ :بنك البحر املتوسط ش.م.ل.
املنفذ عليهم :ورثــة املــرحــوم عــدنــان احمد
عرقجي
وهم مارل سعد الدين جزار رعد
شيرين عرقجي
ياسمني عرقجي
وليد عرقجي
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر عــن
محكمة ال ــدرج ــة االولـ ــى املــدنـيــة ق ــرار رقــم
 2005/180/210وال ـقــاضــي بــالــزام املنفذ
عليهم بدفع مبلغ وقدره /5.534.587/د.أ.
وم ـب ـلــغ وق ـ ــدره /584.665.960/ل.ل .مع
Akhbar-LebEuFest-2018.pdf
منهما تـســري من
الـفــائــدة القانونية لكل

تاريخ .2005/4/30
تاريخ التنفيذ2009/1/8 :
تاريخ تبلغ االنذارات :ورثة املرحوم عدنان
احمد عرقجي وهم :مارل سعد الدين جزار
رع ــد  -ش ـيــريــن  -يــاس ـمــن وول ـي ــد عــدنــان
عــرق ـجــي ن ـش ـرًا ف ــي ج ــري ــدة ال ـب ـلــد تــاريــخ
.2014/5/15
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز 2009/6/12 :اع ــان
تحول الحجز االحتياطي رقــم 2015/415
الى حجز تنفيذي.
 الـقـســم  /16/مــن ال ـع ـقــار رق ــم  947رأسبيروت  2400سهمًا.
وه ـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن م ــدخ ــل وثـ ـ ــاث م ـكــاتــب
ومطبخ وحمام  -الطابق انترسول شرقًا
تاريخ قرار الحجز2009/6/12 :
تاريخ تسجيله2009/7/3 :
تاريخ محضر الوصف2010/1/27 :
تاريخ تسجيله2010/2/12 :
مساحة العقار 74 :م2
حدود العقار :غربًا عقار رقم  - 1810شرقًا
ً
امــاك عامة  -شـمــاال امــاك عامة  -جنوبًا
عقار رقم 945
قيمة التخمني/222.000/ :د.أ.
قيمة الطرح للمرة السابعة/96.662/ :د.أ.
موعد املزايدة ومكان اجرائها :يوم الثالثاء
الواقع في  2017/10/23الساعة  11ظهرًا
في مكتب رئيس دائرة تنفيذ بيروت.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة السابعة حصص املنفذ عليهم في
العقار املنوه عنه واملوصوف اعاله.
فـعـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـش ــراء تـنـفـيـذًا الحـكــام
املواد  973و 987و 983من االصول املدنية،
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ل ـ ــدى ص ـن ــدوق
الخزينة أو احــد املـصــارف املقبولة مبلغًا
موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة مصرفية
ت ـض ـمــن هـ ــذا امل ـب ـل ــغ وع ـل ـي ــه اتـ ـخ ــاذ م ـقــام
مختار لــه فــي نطاق الــدائــرة ان لــم يكن له
م ـقــام ف ـيــه او ل ــم يـسـبــق ل ــه ان ع ــن مـقــامــا

م ـخ ـتــارًا ف ـيــه ،واال ع ــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
م ـخ ـتــارًا ل ــه وعـلـيــه اي ـضــا ف ــي خ ــال ثــاثــة
ايــام مــن تــاريــخ صــدور قــرار االحــالــة ايــداع
كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في
صندوق الخزينة او احد املصارف املقبولة
تحت طائلة اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر
واال ف ـع ـلــى ع ـهــدتــه فـيـضـمــن ال ـن ـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن
وال ــرس ــوم وال ـن ـف ـقــات بـمــا فـيــه رس ــم دالل ــة
خـمـســة بــاملــايــة مــن دون حــاجــة النـ ــذار او
طلب وذلــك خــال عشرين يومًا من تاريخ
صدور القرار باالحالة ،للراغب في الشراء
االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحمن العاكوم
إعالن قضائي
ب ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ
 2018/3/15وامل ـص ـ ّـح ــح ب ـمــوجــب ال ـق ــرار
الصادر بتاريخ  2018/7/3اعلنت املحكمة
االبتدائية الثانيةفي جبل لبنان برئاسة
القاضي هالة الحجار وعضوية القاضيني
سـتـيـفــانــي ال ــراس ــي ودي ــان ــا ش ــري ــم ،شهر
إفـ ــاس ش ــرك ــة الري ـب ـي ـكــا ش.م.م .وح ــددت
تــاريــخ توقفها عــن الــدفــع فــي 2016/9/15
وع ـي ـن ــت ع ـض ــو امل ـح ـك ـمــة ال ـق ــاض ــي دي ــان ــا
ش ــري ــم ق ــاضـ ـي ــا مـ ـش ــرف ــا عـ ـل ــى ال ـت ـف ـل ـي ـســة
ً
واملحامي لينا معلوف وكيال لها.
فعلى الــدائـنــن وأصـحــاب الحقوق التقدم
مــن وكيل التفليسة الثـبــات ديونهم خالل
مهلة  15يومًا من تاريخ النشر في مكتب
املـحــامــي لينا مـعـلــوف الـكــائــن فــي منطقة
فــرن الـشـبــاك  -تقاطع الشفروليه  -مقابل
سينما ابراج  -خلف الدفاع املدني  -بناية
الحمصي  -الطابق الثاني هاتف 293969
(.)03( 295592 - )01
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

محكمة االستئناف املدنية في الشمال
 2018/1573الغرفة السادسة
برئاسة القاضي فادي العنيسي
ل ـل ـم ـط ـلــوب ادخ ــالـ ـهـ ـم ــا :أحـ ـم ــد األيـ ــوبـ ــي -
ط ــراب ـل ــس  -مـ ـح ــرم  -ب ـ ــاب ال ــرم ــل  -مـحــل
دهانات وعماد طه ضناوي  -حي السلم -
بناية البرجاوي  -خلف محالت عطية ط ،3
مجهولي االقامة
تــدعــوكــم املـحـكـمــة لـلـحـضــور الـيـهــا لتبلغ
اوراق الــدعــوى نــوع  -عـقــاري  -املقامة من
بالل شميسم واتخاذ مقام لكم ضمن نطاق
املحكمة واال فكل تبليغ لكم بعد انقضاء 20
يومًا من تاريخ النشر بواسطة رئيس القلم
يعتبر صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
معني طالب
إعالن
ت ـع ـل ــن ب ـل ــدي ــة ب ـم ـه ــري ــه عـ ــن ت ـل ــزي ــم قـطــف
واستثمار كــروز الصنوبر ملوسم /2018/
بــاملــزاد العلني ،وذلــك يــوم الجمعة الواقع
ف ــي  2018/10/26ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة بعد
الظهر ،واالطــاع على دفتر الشروط خالل
الدوام الرسمي.
رئيس بلدية بمهريه
املهندس جوزف أ .ملكون
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
ط ـل ــب اح ـم ــد ح ـس ــان ملــوك ـل ـتــه روال ال ــزي ــن
بوكالتها عن محمود الزين شـهــادات قيد
بدل ضائع للعقارات  1و 102و 736قبريخا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلب يعقوب ونا احد ورثة نسيب بطرس
طانيوس ونى شهادة قيد بدل ضائع في
العقار  1019القليعه.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلب ســام ســامــه ملوكلته نــدى الخطيب
احــد ورث ــة عــدنــان ابــراهـيــم مهنا شـهــادات
قيد بدل ضائع في العقارات  1071و2030
و 4400الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلبت بسمه صبره ملوكلتها سهام ملحم
ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ض ــائ ــع ف ــي ال ـع ـقــار 439
مجدل سلم.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عباس محمد جشي بوكالته عن عبير
محمد علي دنش ملورثها محمد علي كريك
سند تمليك بدل ضائع للعقار  102ارزون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ـب ــت ي ـ ــوال طـ ـن ــوس ال ـب ـس ـت ــان ــي وك ـي ـلــة
طنوس الياس البستاني هو نفسه طنوس
الياس طنوس البستاني سند ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقار  1781برجا.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ف ــادي ام ــن ال ـخــوري ملــورثـتــه لطيفه
رش ــدان الـيــان سند تمليك بــدل ضــائــع عن
حصتها في العقار  1075رشميا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب شـ ـ ــادي ش ـك ـيــب ن ـص ــر ال ــدي ــن وك ـيــل
امل ـح ــام ـي ــة ل ـي ـنــا ق ـي ـصــر ت ــوي ـن ــي بـصـفـتـهــا
وكيلة نجيبه راشد ابراهيم الفليج وبشار،
ف ـه ــد ،س ـي ــري ــن ،عــائ ـشــة ع ـبــد ال ـع ــزي ــز فهد
الـفـلـيــج بـصـفـتـهــم ورثـ ــة عـبــد ال ـعــزيــز فهد
عبد العزيز الفليج بصفته احد ورثــة عبد
الـلـطـيــف ف ـهــد الـفـلـيــج س ـنــدي مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  2230 ،2231بعلشميه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب جورج مخايل عزيز سند ملكية بدل
ضائع للعقار  26/5946الشياح.

للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب م ــاه ــر اح ـم ــد ش ــاه ــن وك ـي ــل صــالــح
ع ـف ـيــف ص ــال ــح س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  C 10 /33تحويطة الغدير.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

◄ مبوب ►
◄ للبيع ►
للبيع
ش ـقــة لـلـبـيــع مـنـطـقــة ال ـحــازم ـيــة م ــار تـقــا.
مساحة  420م ,صالونان و سفرة 4 ,نوم
( 2مــاسـتــر),غــرفـتــي ج ـلــوس 5 ,حـمــامــات,
مطبخ مجهز ,غــرفــة خــادمــة ,غــرفــة غسيل
وموقف عدد 2
03/624421

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
MD MOTALIB
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـ ـخ ـ ــدوم ـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/869837
غادرت العاملة البنغالدشية
TANIA BEGUM
مـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/821502
غادرت العاملة البنغالدشية
SOMPA AKTER
من منزل كفيلها عفاف كمال عباس,
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف عـ ـن ــه ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 01/309995
غادر العامل البنغالدشي
RAKIB HOSSAIN
مـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/645462
غادر العامل املصري
فادي ابو املعاطى محمد ابو املعاطى
مـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/985815
غادر العامالن البنغالدشيان
MD ABDALAL
SUMON SARKAR
م ــن عـنــد مـخــدومـهـمــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عنهما شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/749285
غادر العامل البنغالدشي
MD ABON MIAH
مـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/208989
غادر العمال البنغالدشيون
WAHID
HABIB AHASAN
MIAH SHOHEL
MOHAMMAD ABDUL HUSEN
ASAD MIA
م ــن ش ــرك ــة ال ـت ـن ـظ ـيـفــات وال ـخ ــدم ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ,الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـم ـ ــن يـ ـع ــرف
ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
03/874100
غادر العمال البنغالدشيون
JUWAL MOLLA

NAYAN MIAH
RONI SHEIKJ
RASED
ARIF
MD RAZU MIAH
MOHAMMAD ARAFAT
MOHAMMAD NURA ALAM
KHALIL MIAH
MD SADDAM HOSSAIN
من شركة Workers
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 03/445563
غادر العمال البنغالدشيون
MD ABDUL RAHIM MUNSI
MD KADIR MABDER
MABZEL
MOHAMMAD ALAM
MOHAMMAD IQBAL
MD MAINUL BISWAS
MD SAHABUL ISLAM
MOHAMMAD MASUD MIA
MOHAMMAD RAZIBUL HASSAN BIPLOB
MOHAMMAD AZBAHAR ALI
BABLU HOSSAIN
SHEIKH JASIM
ZAHIRUL HAQUE KHAN
MOHAMMAD NADIM HOSSAIN
MOHAMMAD NANNU
MOHAMMAD JEWEL RANA
MD LITON MOLLA
MOHAMMAD ROBEL MIAH
JUWEL KHA
MD NAZMUL
MD APU SHEIKH
ONYE SHARIF
CHAN MIA
AZAD SAEDER
SHOMON
MOSARAF HOSSAIN
MOKTER HOSSAIN
HIRU SHEIKH
SHAHID ALI
SOJAN MIAH
IMRAN SHIKDAR
MOHAMMAD RUBEL
IQBAL
IBRAHIM HAWLADER
MD DELOWER HOSSAIN
RUBEL SHARDER
HAZI MOHAMMAD RUBEL
MOHAMMAD ANOWAR HOSSAIN
SAHJAHAN MIAH
من شركة Palmers Group
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 03/527447
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة تحصيل بيروت املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت  -شــارع بشارة الخوري  -مبنى فيعاني -
الطابق الثاني ,لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نشر هذا االعالم,
واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ,علما انه سيتم نشر
هذا االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املاليةhttp://www.finance.gov.lb .
				
				
رقم املكلف
رقم االنذار
رقم البريد املضمون
اسم املكلف

تكنو غرافيك ش.م.ل

RT000138280LB

2018 /3978

95022

وفاء عبد املجيد الديماسي

RT000140801LB

2018 /4354

1495566

شركة الهالنة

RT000137977LB

2018 /3432

1184255

محمد جميل الخطيب

RT000138276LB

2018 /3974

94334

مطعم يور رسيت

RT000134546LB

2018 /1772

1224541

قيس شينغ كومباني

RT000137976LB

2018 /3429

1184246

كالرا فهد نخله

RT000133598LB

2018 /1377

944796

شركة اطلس سبور

RT000134551LB

2018 /1806

1230953

شركة مكروا

RT000137975LB

2018 /3428

1184184

روال فؤاد براك

RT000133038LB

2018 /930

942597

مايا محمد ربيع عماش

RT000140710LB

2018 /4282

656371

بوسطن سيانتفيك ميدل ايست ش.م.ل اوف
شور

RT000134796LB

2018 /1900

1247660

فيصل نايف عنترازي

RT000137974LB

2018 /3427

1183931

ندى محبوب املالح

RT000135796LB

2018 /2650

989178

جهاد عيد بخعازي

RT000140740LB

2018 /4312

1437594

شركة امفكو

RT000137970LB

2018 /3412

1181687

حسام حسن رمضان

RT000135938LB

2018 /2697

992617

محمد كامل حسني الرفاعي

RT000140793LB

2018 /4349

2195746

شركة البالس الدولية

RT000137968LB

2018 /3409

1180601

شركة بيومي

RT000137967LB

2018 /3407

1180572

رشا صالح الدين كريديه

RT000140454LB

2018 /4193

1212835

رضوان عبد الحسني كسروان

RT000137503LB

2018 /2226

1309659

علي محمد املقداد

RT000137965LB

2018 /3403

1179130

وداد صالح الدين كريديه

RT000140455LB

2018 /4194

1212843

هشام عبدالله الفنج

RT000137500LB

2018 /3679

1308173

سليم الداعوق وشركاه

RT000138006LB

2018 /3506

1188993

رجاء صالح الدين كريديه

RT000140453LB

2018 /4192

1212839

ابراهيم عبد الحسني هاشم

RT000137509LB

2018 /3687

1314887

باتريوان للتعهدات

RT000138005LB

2018 /3505

1188955

هال حسني الحسيني

RT000140492LB

2018 /4227

1184718

بروفكتو ش.م.ل

RT000135500LB

2018 /2232

1320836

)دانتال ايدفيتا غروب (ناضر وزياده

RT000138004LB

2018 /3504

1188950

عبد املجيد محمد سالم

RT000137422LB

2018 /3431

1104946

الجامعة العربية االوروبية اللبنانية

RT000134539LB

2018 /1766

1223283

شركة ميزون فلوري

RT000138003LB

2018 /3503

1188908

رفعت احمد كلماني

RT000137395LB

2018 /3394

1100934

رزيدانس نور الحياة

RT000134543LB

2018 /1769

1223927

اويل اند شيبينغ كومباني

RT000138002LB

2018 /3502

1188820

رشيد سمعان فرحات

RT000137650LB

2018 /3603

1123444

سماح رشيد االشقر

RT000140821LB

2018 /4373

1094643

شركة سوريا اويل

RT000138001LB

2018 /3500

1188772

ناديا محمد لطفي كزبر

RT000140479LB

2018 /4214

1211060

جوزيف الفريد مصري

RT000137480LB

2018 /3659

1283736

اوقته اويل استايت

RT000138000LB

2018 /3499

1188764

شركة غانا للطيران

RT000134536LB

2018 /1765

1223057

مؤسسة سليم فخر الدين لالقمشة

RT000137475LB

2018 /3656

1280614

شركة الشرق االوسط لصناعة السجاد

RT000137999LB

2018 /3497

1188521

شركة سكاي كار

RT000134549LB

2018 /1804

1229938

باسم الياس كامل

RT000137454LB

2018 /3645

1265096

شركة دبداب اخوانه

RT000137997LB

2018 /3494

1188311

 ZUBLIN COشركة

RT000134548LB

2018 /1801

1228581

لينا يوسف ابو هنود

RT000137511LB

2018 /3689

1315500

شركة لوران حلوجي وولده

RT000137996LB

2018 /3492

1188305

شركة شيدادا ش.م.م

RT000134547LB

2018 /1773

1225254

حسني علي شهاب

RT000137070LB

2018 /3295

1251225

شركة بيار بشاره مزنر

RT000137995LB

2018 /3490

1188042

اكسفوتو للتجارة ش.م.م

RT000134794LB

2018 /1890

1246793

محمد ناجح بدرة

RT000137060LB

2018 /3285

1238736

شركة مصفاة بانياس

RT000137994LB

2018 /3488

1187989

ش.م.م  Toffee & Coffeeتوفي اند كوفي

RT000134799LB

2018 /1911

1249884

سنتيا حبيب الزهار

RT000137400LB

2018 /3130

822721

)شركة االتحاد العقاري واملالي ( اوفي

RT000137993LB

2018 /3481

1187879

ال ريشكا ش.م.م

RT000135320LB

2018 /2144

1276302

خالدية عثمان العلي

RT000137391LB

2018 /3127

819567

شركة نطفجي اخوان

RT000137992LB

2018 /3479

1187607

مطعم ومقهى كازادار

RT000134540LB

2018 /1767

1223568

ريان عبد الحميد صبيدين

RT000136489LB

2018 /2477

669806

حسني منصور واوالده

RT000137991LB

2018 /3478

1187535

محمود ياسني فقيه

RT000137452LB

2018 /3643

1263762

نجال عزت طبارة

RT000136487LB

2018 /2469

669581

) شركة بروتيل ( شمص وسكاف

RT000137990LB

2018 /3476

1187495

جان يوسف املر

RT000137450LB

2018 /3307

1263104

نجوى بهيج تقي الدين

RT000136488LB

2018 /2471

669703

ارسني كريكور بكاليان

RT000137989LB

2018 /3475

1187439

هالة عيتاني

RT000140799LB

2018 /4352

3265897

زياد احمد سوبرة

RT000136343LB

2018 /2455

661760

محل علي زينو للتجارة العامة

RT000137864LB

2018 /3367

1162945

لينا محمد طراف كجك

RT000140421LB

2018 /4172

1136748

بروكس ش.م.م

RT000138021LB

2018 /3730

898495

مهدي محمد الحاج دياب

RT000137824LB

2018 /2785

1131374

عبد الحسن مالك عبد الله

RT000137529LB

2018 /3697

1319032

شادي حنا ابو صعب

RT000137901LB

2018 /3722

880259

احمد عدنان املحمود

RT000137826LB

2018 /2787

1133257

بيرنار يوسف الجعلوكي

RT000137451LB

2018 /3642

1263510

حسني عبد الرزاق الداشر

RT00013790.1LB

2018 /3716

865940

محمد مصطفى الحاج

RT000137830LB

2018 /2791

1135384

احمد سعيد ناصر

RT000137469LB

2018 /3654

1279832

فؤاد مساعد الصالح

RT000137950LB

2018 /3384

1171137

يوسف حليم املصري

RT000137841LB

2018 /2802

1145259

سليمان يوسف عبد النور

RT000137489LB

2018 /3668

1297906

حبيب ايليا ابو جمرة

RT000137946LB

2018 /3378

1168063

مريم حبيب كحيل

RT000140881LB

2018 /4418

677020

RT000137058LB

2018 /3283

1237497

فؤاد وفيق جعفر

RT000137945LB

2018 /3377

1167981

محمد بدر الدين عبد النبي

RT000137845LB

2018 /2806

1146554

2018 /3292

1246441

اف اند اف انترناسيونال ش.م.ل

RT000137944LB

2018 /3374

1167098

مي جوزف عون

RT000137847LB

2018 /2808

1146995

1251569

سليمان قاسم سليمان

RT000137666LB

2018 /3641

1130567

شركة منيمنة اخوان

RT000138351LB

2018 /3570

1212521

سعاد يوسف الهراوي

RT000136923LB

2018 /3241

1086994

سليم غبريال وشركاه بوكني

RT000138349LB

2018 /3568

1212072

هاروت كريكور بقاليان

RT000137858LB

2018 /3359

1155781

شركة ارجنتينا

RT000138348LB

2018 /3567

1212049

شركة ف.ن للتخليص والشحن

RT000137988LB

2018 /3474

1187417

شركة اربا لتسطير وطبع الورق

RT000138343LB

2018 /3562

1208072

شركة بول الشريف

RT000137987LB

2018 /3473

1187401

كوان اون بلوس

RT000138472LB

2018 /3597

1220896

وليد عبدالله عيتاني

RT000137985LB

2018 /3462

1185764

شركة ارا وشركاه  -لبنان

RT000138342LB

2018 /3561

1207682

عيسى عبدالله عيتاني

RT000137984LB

2018 /3458

1185762

مؤسسة جمال سعيد حمادة للتجارة العامه

RT000136979LB

2018 /3247

1087943

منى عبدالله عيتاني

RT000137986LB

2018 /3472

1185766

شركة سند ات ش.م.ل

RT000136774LB

2018 /3232

1081816

عماد الدين عبدالله عيتاني

RT000137983LB

2018 /3456

1185758

مارسال سليم صلبان

RT000136723LB

2018 /3193

1068250

شركة اوتوسباركو

RT000137981LB

2018 /3446

1184703

شركة ابناء عبد الفتاح عارف التجارية

RT000136716LB

2018 /3186

1057318

نوبار بالي وشركاه

RT000137980LB

2018 /3442

1184371

اكرم عبد الفتاح عارف

RT000136718LB

2018 /3188

1058241

شركة مانهاتن تريدنغ كومباني  /علي
العبدالله

RT000137979LB

2018 /3441

جومانا الشيخ باترو اليازجي

1184363
			

RT000136717LB

2018 /3187

1057560

نافوار شينغ ان ترايدينغ كومباني

RT000137978LB

2018 /3440

1184281

ريتا سيمون الحصري

RT000138173LB

2018 /3195

399214

خضر محمد شاتيال

RT000133018LB

2018 /893

930532

مصطفى حسني ذياب

RT000133017LB

2018 /890

927990

هناء سعد الدين شاتيالVEGAS -

RT000132950LB

2018 /858

922266

الشركة الحديثة التجارية للمحركات سباركو

RT000138207LB

2018 /3965

94032

محمد احمد عوض عبد الله

RT000138205LB

2018 /3963

94004

)مون اليت ( ماجد العماد

RT000138203LB

2018 /3961

93860

خليل زكريا خالد

RT000138199LB

2018 /3957

93305

سعد الدين محمد العجوز

RT000138197LB

2018 /3954

93255

كينكز اوبتيك

RT000138186LB

2018 /3948

92295

سمير اميل خوري

RT000138158LB

2018 /3944

92227

خوري هاوس اوف جينز

RT000138159LB

2018 /3945

92232

علي محمود هزيمة

RT000138146LB

2018 /3937

91657

محرم مورللي

RT000138145LB

2018 /3936

91631

شركة خدمة هوندا

RT000138142LB

2018 /3934

91484

جوزاف سليم الحبيس

RT000140451LB

2018 /4190

339014

فهد محمد سعد

RT000140442LB

2018 /4184

636556

بديع اسد عازار

RT000140443LB

2018 /4186

1526414

هيام بكري امونة

RT000140428LB

2018 /4174

658169

حسني عقيل شلهوب

RT000140437LB

2018 /4181

1199830

فوزية عمر مكداشي

RT000140429LB

2018 /4175

1658801

خالد يوسف شاتيال

RT000137589LB

2018 /3705

578835

Fal Tower - ACHRAFIEH-SAL

RT000140461LB

2018 /4200

1032908

اسامة محمد عيتاني

RT000138120LB

2018 /3765

88532

ميسر عبدAL HOUDA INDUSTRIES -
الحميد املحمد

RT000138025LB

2018 /3521

1190888

ابراهيم احمد الوكاعLa Recreation .co -

RT000138034LB

2018 /3526

1191858

شربل لطفي العيسى

)اف.ان.تي انترناشيونال (للتسويق والتجارة

RT000138044LB

2018 /3536

1193039

منى يوسف شقير

RT000137067LB

زهير عبد اللطيف سعد

RT000138125LB

2018 /3770

89493

الشيخ فهد بن ناصر بن حمد آل ثاني

RT000137071LB

2018 /3296

زين العابدين عبد اللطيف سبليني

RT000138126LB

2018 /3771

89696

تميمه محي الدين االغر

RT000136940LB

2018 /3242

1224111

) شركة البالستيك الشرقية (سيالست

RT000138127LB

2018 /3772

89698

شركة  1110جستنيان ش.م.م

RT000140771LB

2018 /4329

2948

املركز العاملي للتجارة والصناعة

RT000138131LB

2018 /3776

90385

جان نقوال طرابلسي

RT000140783LB

2018 /4340

1880372

سهيلة حسني بخاري

RT000138133LB

2018 /3778

90460

سمير خليل كرم

RT000136564LB

2018 /3050

1024985

ميسر عبد الرحمن الشيخ

RT000138134LB

2018 /3779

90486

جورج لويس القزي

RT000136632LB

2018 /3069

1026218

مؤسسة روال للتجارة العامة واملقاوالت

RT000138135LB

2018 /3780

90733

يوسف سعيد فواز

RT000136636LB

2018 /3072

1034371

عفيف محمد شمص

RT000138136LB

2018 /3781

90816

نهاد فيليب الشمالي

RT000136652LB

2018 /3089

1045286

عفيف شمص للطباعه والنشر

RT000138137LB

2018 /3930

90818

صفوان نسيب مصطفى العجالني

RT000136483LB

2018 /3034

1014664

كو ديسى بدارو

RT000138139LB

2018 /3932

91024

شركة يوسيما التجاريه اوف شور ش.م.ل

RT000137664LB

2018 /3638

1130317

شركة غازي وعدنان خضر التجارية

RT0000138292LB

2018 /3990

96511

غسان عبد الكريم زهر الدين

RT000137657LB

2018 /3616

1128282

شركة بابو التجارية سنو وشركاه

RT000138289LB

2018 /3987

95623

جواد علي ارزوني

RT000140806LB

2018 /4361

141771

)اف سي اس (سنو وشهاب

RT000138286LB

2018 /3984

95403

مزيد حسني غبار

RT000140813LB

2018 /4365

1198977

مدير الورادات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1979
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فلسفة

القلق الوجودي ...الثمن البـاهظ لـ«الحرية»
جوي سليم

«قلق»
للتشكيلي
اندري نيمز
( 1909ــــ
)1985

23

ّ
متزوجة حديثًا نوبات
عانت امــرأة
رع ـ ـ ـ ـ ٍـب كـ ــانـ ــت تـ ـنـ ـت ــابـ ـه ــا ح ـ ــن ك ــان
زوج ـهــا يـخــرج مــن امل ـنــزل ويتركها
ً
وح ـ ـيـ ــدة .ف ــي ك ــل م ـ ــرة ،ك ــان ــت تـجــد
نفسها بمفردها بعد رحيله ،كانت
ت ـص ــاب ب ــال ــذع ــر م ــن ف ـك ــرة واح ـ ــدة:
أن تـجـلــس خ ـلــف ال ـن ــاف ــذة وت ـن ــادي
املـ ـ ّ
ـارة عـلــى طــريـقــة بــائـعــات الـهــوى.
ٌ
لم يكن هناك شــيء في ماضي هذه
ال ـس ـيــدة ،شخصيتها أو تــربـيـتـهــا،
يـبـ ّـن سبب الـخــوف الــذي يعتريها.
ّ
لعل ظرفًا ما ،بال أهمية كبرى ،مثل
حديث عابر أو قراء ة ما ،أثار لديها
ٍ
ّ
نسميه «دوار املمكن».
مــا ُيمكن أن
ً
وجـ ــدت امل ـ ــرأة نـفـسـهــا ف ـج ــأة «ح ـ ّـرة
ب ـش ـك ــل مـ ـت ـ ّ
ـوح ــش» ،وه ـ ــذه ال ـحــريــة
ٍ
الـ ـت ــي ت ـب ـع ــث ع ـل ــى «ال ـ ـ ـ ـ ــدوار» ب ــدت
نافذة على احتماالت المتناهية.
كمدخل
هذه الحكاية رواها سارتر
ٍ
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن شـ ـع ــور ال ـق ـل ــق الـ ــذي
حجز مكانًا كبيرًا فــي فكر فالسفة
الوجودية .ارتبط القلق لدى هؤالء
ب ـث ـي ـمــات وجـ ــوديـ ــة م ـح ــوري ــة م ـثــل:
الـ ـع ــدم ،املـ ـ ــوت ،ال ـح ــري ــة اإلن ـســان ـيــة
وغيرها.
ت ـش ـب ـي ــه الـ ـقـ ـل ــق ب ـ ـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـ ــدوار» ل ـيــس
خاصًا بـســارتــر ،إذ نجده عند عدد
من الفالسفة الوجوديني .حتى إننا
نجد التشبيه نفسه لدى الفيلسوف
ال ـفــرن ـســي بــاس ـكــال (ال ـق ــرن الـســابــع
ً
عشر) ،وصــوال إلى التعبير األشهر
عـ ـن ــد كـ ـي ــركـ ـيـ ـغ ــارد ،أبـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـفــة
ال ــوج ــودي ــة الـ ـ ــذي أعـ ـل ــن ف ــي ك ـتــابــه
«مفهوم القلق» أن «القلق هو دوار
الحرية».
ّ
م ــن مــنــا ل ــم يـشـعــر ب ـهــذا ال ـ ــدوار من
قـ ـب ــل؟ ي ـم ـكــن ت ـع ــري ــف الـ ـ ـ ــدوار بــأنــه
تـ ـح ــديـ ـدًا االنـ ـ ـج ـ ــذاب ن ـح ــو ال ـ ـفـ ــراغ.
هكذا ،إن القلق يختلف عن الخوف،
ّ
موجهًا نحو موضوع
بكون األخير
ّ
ّ
معي .أمــا القلق فهو شعور موجه
ن ـحــو الـ ـف ــراغ ،ول ـيــس ل ــه مــوضــوعــا.
بــالـنـسـبــة إل ــى ك ـيــرك ـي ـغــارد ،إن هــذا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوار ي ـ ـجـ ــيء م ـ ــن «ان ــده ــاشـ ـن ــا
أم ــام ال ـعــدم» .ولـكــن كـيــف يــأتــي هــذا
الشعور؟ وكيف يمكن تجاوزه؟

«حتى ال نغفو في عالم من
األوغاد»
«ح ـ ــن أرى ال ـع ـم ــى وال ـ ـبـ ــؤس ل ــدى
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،ح ــن أش ــاه ــد ك ــل ال ـك ــون
صــام ـتــا ،واإلن ـس ــان م ـتــروكــا لنفسه
ب ــا ضـ ــوء ،ح ــائ ـرًا ف ــي ه ــذه ال ــزاوي ــة
مـ ــن الـ ـ ـك ـ ــون ،مـ ــن دون مـ ـع ــرف ــة َم ــن
وضعه هنا ،ماذا جاء ليفعل ،وماذا
سيصبح ،حــن سيموت عــاجـزًا عن
ك ــل م ـعــرفــة ،أدخـ ــل ف ــي ال ــذع ــر ،مثل
رجــل ُحمل نائمًا فــي جــزيــرة قاحلة
ومرعبة ،واستيقظ من دون معرفة
أين هو ،ومن دون وسيلة للخروج».
يـمـكــن اع ـت ـبــار وص ــف بــاس ـكــال هــذا
تعريفًا ّأولـيــا للشرط اإلنساني من
وجهة نظر الوجوديني ،على الرغم
مـ ــن ك ــون ــه آتـ ـي ــا مـ ــن ح ـق ـب ــة ســاب ـقــة
بكثير على ظهور الوجودية كتيار
فلسفي .إن اإلحساس املهيمن لهذا
ال ـ ـشـ ــرط اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي وال ـ ـ ـ ــذي ن ـج ــده
لـ ــدى ك ــل ال ـف ــاس ـف ــة ال ــذي ــن اه ـت ـمــوا
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود ،ه ـ ـ ــو ال ـ ـق ـ ـلـ ــق ب ـح ـس ــب
ال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل
مونييه.
للقلق كمفهوم فلسفي ،مكانة مهمة
ل ــدى كـيــركـيـ ّغــارد ،هــايــدغــر ،ســارتــر
وب ــوف ــوار .مــثــل هــذا املـفـهــوم محركًا
ل ـل ـم ـع ــال ـج ــة ال ـ ــوج ـ ــودي ـ ــة ل ــإن ـس ــان
وال ـ ـك ـ ــون وع ــاقـ ـتـ ـهـ ـم ــا .ف ـ ــي ك ـت ــاب ــه
«مـفـهــوم ال ـق ـلــق» ،جـعــل كـيــركـيـغــارد
مـ ـ ــن إح ـ ـ ـسـ ـ ــاس ذات ـ ـ ـ ــي ِمـ ـ ـث ـ ــل ال ـق ـل ــق
م ــوض ــوع ــا ملـ ـفـ ـه ــوم ف ـل ـس ـف ــي .ب ـه ــذا
الـ ـكـ ـت ــاب ،يـ ــرى ك ـث ـي ــرون أنـ ــه ّأس ــس
لـ ـنـ ـظ ــري ــات ه ــاي ــدغ ــر وس ـ ــارت ـ ــر عــن

املوضوع ،وحتى لفرويد.
ل ـ ــدى كـ ـي ــركـ ـيـ ـغ ــارد ،أن الـ ـ ـ ــروح هــي
الـتــولـيــف ( )synthesisبــن النهائي
وال ـ ــانـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي ،وه ـ ـ ـ ــذا الـ ـت ــولـ ـي ــف/
التركيب يتم فقط عبر القلق .القلق
ّ
ه ــو دوار ال ـح ــري ــة ال ـ ــذي ي ــول ــد ألن
ال ــروح تــريــد الـتــولـيــف بــن النهائي
والالنهائي ،بني محدودية اإلنسان
والمحدودية املمكن .الروح هي «قوة
مـلـتـبـســة» ،فـيـمــا الـقـلــق ه ــو الــرابــط
بني اإلنسان وبني هذه القوة .يشرح
ك ـي ــرك ـي ـغ ــارد أن ال ـق ـل ــق ه ــو «واق ـ ــع
ال ـ ــروح» ال ــذي يـظـهــر دائ ـم ــا كـ ـ «عــدم
غــامــض» ،لـكـنــه يختفي مــذ نـحــاول
اإلم ـ ـسـ ــاك بـ ــه ،ه ــو «ال ش ـ ــيء» لـكـنــه
ق ــادر عـلــى إقــاق ـنــا .الـقـلــق هــو دوار
أنطولوجي (مرتبط بالكينونة) في
ّ
وجه املطلق الذي تولده الحرية.
يــرى مونييه أن الفالسفة املثاليني
«هـ ـ ــربـ ـ ــوا» إلـ ـ ــى األن ـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي لــم
ت ـخ ــدم س ــوى ه ــدف واح ـ ــد :الـعـثــور
عـلــى ال ـس ــام .ن ـظــام دي ـك ــارت ،نـظــام
هـ ـيـ ـغ ــل ،وغـ ـي ــرهـ ـم ــا لـ ـيـ ـس ــت س ــوى
ّ
متعجلة» في وجه املستقبل
«سدود
ومـ ـخ ــاط ــره .ه ـ ــذه األن ـظ ـم ــة املـقـفـلــة
ال ت ــري ــد س ــوى إل ـغ ــاء ال ـق ـلــق «ال ــذي
ينفجر من األعماق املربكة للكائن».
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـف ــة
ال ــوج ــودي ــة ل ـت ـج ـعــل الـ ـك ــائ ــن يـقـظــا
دائ ـ ـمـ ــا .ت ــأت ــي ك ـ ـ «ح ـم ـل ــة ع ـق ــاب ـي ــة»،
بـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر مـ ــون ـ ـي ـ ـيـ ــه ،ض ـ ـ ــد ه ـ ـ ــروب
«ال ـس ـي ـس ـتــام» ال ــذي يـمـيــل إل ــى نــزع
ثقل املسؤوليات عن الـفــرد ،لرميها
عـلــى األج ـهــزة ،األيــديــولــوجـيــات ،أو
األس ــاطـ ـي ــر .ال ــوج ــودي ــون ي ـع ـيــدون
وض ـ ـ ــع ثـ ـق ــل «الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدر» عـ ـل ــى ك ـت ـفــي
اإلنـســان وح ــده ،حتى ال «نغفو في
عالم من األوغاد» ،كما يقول سارتر.

الدهشة أمام العدم
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـ ـق ـ ــول لـ ـطـ ـف ــل «ال ت ـق ـط ــع
ً
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع» ،ي ـن ـت ـب ــه ف ـ ـجـ ــأة إلـ ـ ــى أن ــه
ً
«قــادر» على أن يقطع الشارع فعال.
ّ
انـطــاقــا مــن هـنــا ،حــلــل كـيــركـيـغــارد
نـ ـ ّـص ال ـس ـق ــوط م ــن س ـف ــر ال ـت ـكــويــن
فــي العهد الـقــديــم ال ــذي اعـتـمــده في
مقصده.
«مفهوم القلق» لتوضيح
ّ
إن امل ـنــع اإلل ـه ــي أرب ــك آدم ف ــي جــنــة
ع ــدن ،فــأوقــظ فــي داخ ـلــه اإلمـكــانـيــة،
مــا جعل آدم فــي تلك اللحظة يــدرك
أنه ٌّ
حر.
بــرأي كيركيغارد ،قلق آدم جــاء من
إمكانية أن ينتهك املنع اإللـهــي في
أي لحظة .يلفت هنا إلــى التناقض
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاخـ ـ ــر ،حـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ّ
املتجسد في املنع (ال تأكل
األخالقي
ّ
م ــن ش ـج ــرة م ـعــرفــة ال ـخ ـيــر وال ـش ــر)
نفسه هــو الــذي يحث اإلنـســان على
«الخطأ».
ينطوي القلق عند كيركيغارد على
معنى مزدوج :نفسي وأنطولوجي.
ً
أوال ،ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد الـ ـنـ ـفـ ـس ــي،
ّ
وانـطــاقــا مــن تحليل الـنــص نفسه،
يــرتـبــط الـقـلــق بــاإلحـســاس بــالــذنــب.
ه ـنــا ت ـظ ـهــر ال ـت ــوج ـه ــات املـسـيـحـيــة
لكيركيغارد ،كما ينظر لهذا البعد
لـ ّـديــه ،بارتباطه بالجنسانية التي
مثلت حجر زاوية التحليل النفسي
م ــع فـ ــرويـ ــد .ث ــان ـي ــا ،ع ـل ــى الـصـعـيــد
األن ـ ـطـ ــولـ ــوجـ ــي ،إن ال ـق ـل ــق مــرت ـبــط
بالخلط بــن الــذعــر والــدهـشــة التي
يثيرها العدم واملوت لدى اإلنسان.
أما نتيجة الربط بني هذين البعدين
(ال ـن ـف ـس ــي واألنـ ـط ــول ــوج ــي ،ال ــذن ــب
والدهشة) فهي الحرية.
أمـ ــا ك ـي ــف يـ ـت ـ ّـم تـ ـج ــاوز هـ ــذا ال ـق ـلــق
بالنسبة إلى الفيلسوف الدانمركي،
فــإن اإلجــابــة ج ــاء ت على مرحلتني.
ً
أوال ع ـبــر االخ ـت ـي ــار .بــالـنـسـبــة إلــى
كيركيغارد إن االختيار هو «اللحظة
املحظية للوجود» .يقول مونييه إن
االخ ـت ـي ــار «ط ـ ــارد ف ـكــر كـيــركـيـغــارد
مثلما طــارد ّ
هم الكلية فكر هيغل».

هو
برغم كل آالم اإلنسان ومآسيهّ ،
يمتلك أن يختار ،األمر الذي يمكنه
ّ
ّ
مــن تـجــاوز القلق .لكن هــذا «الـحــل»
ً
لم يصمد طويال لديه ،إذ إنه اقتصر
عـلــى املــرحـلــة األخــاقـيــة مــن مــراحــل
الوجود الثالث في فكره (إلى جانب
امل ــرح ـل ـت ــن ال ـج ـم ــال ـي ــة وال ــدي ـن ـي ــة).
ومثلما آمــن إبــراهـيــم بمشيئة اإللــه
ح ــن كـ ــاد أن ي ـضـ ّـحــي ب ــاب ـن ــه ،يــرى
كيركيغارد أن «قفزة اإليـمــان» هذه
ّ
هي الحل األخير لإلنسان.
ك ــذل ــك ،أش ـ ــار مــون ـي ـيــه ف ــي م ـعــرض
ح ــديـ ـث ــه ع ـ ــن مـ ـفـ ـه ــوم الـ ـقـ ـل ــق ل ــدى
ك ـيــرك ـي ـغــارد إلـ ــى أن األخـ ـي ــر أج ــاب
على الــذيــن عــارضــوا التشديد على
ّ
مشبهني إياه بالتعبير
القلق لديه،
ع ــن ف ـك ــرة «االضـ ـ ـط ـ ــراب» ف ــي الـفـكــر
ال ـب ــورج ــوازي .فــأوضــح أن ال عالقة
لألمرين بعضهما ببعض إال عندما
تـتـقـلــص فـلـسـفــة الـقـلــق إل ــى «شـعــار
سوسيولوجي».

كائن الممكن
يـ ـقـ ـل ــق اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ،ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ــى
هايدغر ،ألنه غير قادر على أن يكون
نفسه ،ألنــه يشعر بأنه غير أصيل،
ألن ـ ــه مـ ـتـ ـغ ـ ّـرب ف ــي الـ ـع ــال ــم ال ـي ــوم ـ ّـي
الـعــادي .هــذا العالم يطمئنني ،لكن
فــي الــوقــت نفسه أشـعــر فيه بغربة،
غــربــة ع ــن ال ـك ـي ـنــونــة .ف ــي الـتـعــاطــي
ال ـي ــوم ــي ي ـع ـجــز امل ـ ــرء ع ــن أن يـكــون
ذاتــه .من هنا ،يأتي القلق بالنسبة
إلى الفيلسوف األملاني .فيما يكون
الـخــوف «خــوفــا مـ ــن ،»...يــأتــي القلق
أمام نفسي ،ألنني لست متحققًا.
بالنسبة إلــى هايدغر ،نحن قلقون
ّ
ألنـنــا «مــرم ـيــون» .قـلـقــون ألن هناك
تـفــاوتــا بــن مــا نـحــن عليه وب ــن ما

يقلق اإلنسان ــــ بحسب هايدغر ــــ
ألنه غير قادر على أن يكون نفسه،
ألنه ّيشعر بأنه غير أصيل ،ألنه
متغرب في العالم اليومي العادي
ّ
اإلنسان يهرب من
أن
رأت دو بوفوار
ّ
«الجدي» ،إلى
القلق باللجوء إلى
ّ
االحتماء بالقيم المعدة سلفًا
نريد أن نكون .وهنا التفاوت ليس
فقط باملعنى الــذي تجعلنا الحياة
ال ـي ــوم ـي ــة ن ـف ـه ـم ــه ،بـ ــل هـ ــو ت ـف ــاوت
مرتبط بالكينونة بحد ذاتها.
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ه ــاي ــدغ ــر
مـنـهـمــك ف ــي االن ـش ـغ ــاالت ال ـيــوم ـيــة،
ولـ ــذلـ ــك هـ ــو ل ـي ــس ن ـف ـس ــه« .ال ـ ـعـ ــام»
ي ـس ـل ــب م ـن ــه أص ــالـ ـت ــه ،ي ـح ــرم ــه مــن
أن يـتـحـقــق ك ـكــائــن .يـصـبــح «األنـ ــا»
هــو نفسه «ال ـ ُـه ــم» ،بــالـتــالــي تصبح
ال ــذات مطبوعة بــالـجـمــاعــة ،فيكون
االغتراب هو النتيجة.
ال ـكــائــن قـلــق ألن ــه غـيــر مـحـقــق .ألنــه
يعلم أنــه غير أصـيــل .القلق يصيب
ع ــال ــم ال ــام ـع ـن ــى الـ ـ ــذي ي ـح ـيــا ف ـيــه.
ال ـق ـل ــق ي ـف ـتــح ال ـك ــائ ــن ع ـل ــى امل ـم ـكــن.
يـ ـش ــرح م ــون ـي ـي ــه أن اإلن ـ ـسـ ــان ل ــدى
هايدغر ،من ّ
شدة تطويعه لألشياء
واألدوات ،ينتهي بــأن يصبح غير
أص ـ ـيـ ــل ألنـ ـ ــه ي ـع ـت ـب ــر ن ـف ـس ــه ش ـي ـئــا
ب ــن ه ــذه األشـ ـي ــاء .تـعـبـيــره يصبح
ث ــرث ــرة ي ــوم ـي ــة ،ح ـي ــث ك ــل م ــوج ــود
يـتـقـلــص ال ــى ال ـخ ـطــاب ال ــذي نقوله
عنه .الوجود في العام ،يتقلص الى
الثرثرة في العام.
يوضح مونييه وجهة نظر هايدغر
على النحو اآلتي :ليس قلق هايدغر
مــن شــيء بعينه ،بــل هــو تعبير عن
ـار ل ـل ـك ــائ ــن فــي
إدراك وحـ ـش ــي وعـ ـ ـ ـ ٍ
العالم وليتمنا وسيرنا نحو املوت.

وي ـل ـفــت ال ـف ـي ـل ـســوف ال ـفــرن ـســي إلــى
أن ال ـ ـخـ ــوف يـ ـق ــود ب ــال ـن ـه ــاي ــة إل ــى
الـطـمــأنـيـنــة ،ألن ــه خ ــوف م ــن أش ـيــاء
معينة ،وإن أفضل عدو لإلنسان هو
العدو املرئي ،في حني أن القلق هو
رعب «ال يمكن أن نمسك به».
وبإشارة الفتة ،يشير مونييه إلى أن
هايدغر فهم أن كــل عقيدة خــاص،
ديـنـيــة أو أيــديــولــوجـيــة ،تــذهــب إلــى
تشييد «مالجئ للخوف» عوضًا عن
القلق .الـخــوف مــن شــيء /موضوع
أو مـ ـ ــن آخ ـ ـ ـ ــر ،م ـ ـ ـعـ ـ ــروف وواض ـ ـ ـ ــح،
يـقــي اإلن ـس ــان الـقـلــق م ــن الــامـحــدد
والـ ــام ـ ـت ـ ـنـ ــاهـ ــي .م ـ ــن ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـيـ ــاء
الرهيب« :روح الخوف تذيب القلق
س ــري ـع ــا ب ــن آالف امل ــاج ــئ امل ــادي ــة
واألخالقية».
إذا كــان القلق لــدى كيركيغارد هو
ق ـلــق م ــن اإلم ـك ــان ـي ــة ،وت ـح ــدي ـدًا مــن
«إم ـكــان ـيــة أن أكـ ـ ــون» ،ف ــإن هــايــدغــر
يـ ـضـ ـف ــي ب ـ ـع ـ ـدًا أنـ ـط ــول ــوجـ ـي ــا ع ـلــى
ّ
فيعرف اإلنسان
تفسير كيركيغارد،
على النحو اآلتــي« :كائن ـ املمكن».
القلق لدى هايدغر هو نداء الوعي.
ي ـن ــادي ـن ــي وعـ ـي ــي ب ــواسـ ـط ــة ال ـق ـلــق
كــي أتحقق ،كــي أصبح «أن ــا» .حتى
انتقل من شعور الغربة إلى شعور
األص ــال ــة .هـنــا ي ـكــون الـقـلــق مــرادفــا
ً
لـ ـ ـس ـ ــؤال :كـ ـي ــف أصـ ـب ــح أص ـ ـيـ ــا فــي
حـيــاة تـشـ ّـدنــا دوم ــا بــاتـجــاه انـعــدام
األصالة؟
إن ــه «نـ ــداء ال ــوع ــي» نـحــو املستقبل.
قلق نحو املشروع .وفي حني القلق
ي ــدف ـع ـن ــي ،ف ـ ــإن الـ ـخ ــوف ال يــدع ـنــي
أسـ ـي ــر ،وال أن أحـ ـق ــق ذات ـ ـ ــي ،ب ــرأي
هايدغر.

القلق كجزء من «الفعل»
لفهم القلق مــن وجهة نظر سارتر،
يجب فهم ،ولو عام وسريع ،لفلسفة
الــوجــود لــديــه .بـخــاف كيركيغارد
وهـ ــايـ ــدغـ ــر ،ي ـغ ـي ــب ال ـب ـع ــد ال ــدي ـن ــي
أو ال ـ ــروح ـ ــي عـ ــن نـ ـظ ــري ــة سـ ــارتـ ــر.
اإلن ـس ــان م ـتــروك فــي عــالـ ٍـم ال خــالــق
َ
لــه ،وبالتالي ال أمــل خارجيًا يمكن
التعلق به .كل شيء ممكن َ
وع َرضي.

ن ـح ــن وح ـ ـيـ ــدون بـ ــا مـ ـس ــاع ــدة وال
أع ـ ـ ـ ـ ــذار .اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان مـ ــرمـ ــي ف ـ ــي ه ــذا
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وه ـ ــو امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ال ــوح ـي ــد
ع ــن ك ــل م ــا ي ـف ـع ـلــه .م ــن ه ـن ــا نـفـهــم،
م ــا ي ـق ـص ــده ال ـف ـي ـل ـســوف ال ـفــرن ـســي
ح ــن يـ ـق ــول إن اإلن ـ ـسـ ــان «م ـح ـك ــوم
بالحرية» .محكوم ،ألن هذه الحرية
مـثـقـلــة لـلـغــايــة ،ال بـصـيــص أم ــل من
ال ـخ ــارج ،اإلن ـســان م ـســؤول بـمـفــرده
عن اإلنسان وعن مستقبله.
َّ
ل ــذل ــك ،ول ـك ــون ـن ــا مـ ـت ــروك ــن ،ي ـحــتــم
علينا أن نختار بأنفسنا كينونتنا.
ل ـ ــذل ـ ــك ،الـ ـ ــوجـ ـ ــود ي ـس ـب ــق ال ـج ــوه ــر
لـ ــدى سـ ــارتـ ــر ،وه ـ ــذا ه ــو ال ـت ـعــريــف
األساسي للفلسفة الوجودية لديه.
أن ــا أك ــون م ــا أص ـي ــر ،وال ـجــوهــر هو
م ـ ـشـ ــروع ي ـب ـن ـي ــه اإلن ـ ـس ـ ــان ،ول ـي ــس
ً
معطى مسبقًا.
هذه املهمة كلها تتزامن بالطبع مع
الـقـلــق .فيصبح اإلن ـســان بـحـ ّـد ذاتــه
مرادفًا للقلق ،برأي سارتر .يستعني
الفيلسوف الفرنسي بــرمــزيــة قصة
النبي إبراهيم ،القصة العزيزة على
كيركيغارد .يقول إن قلق إبراهيم،
عـ ـن ــدم ــا ي ـ ــأم ـ ــره ال ـ ـلـ ــه بــال ـت ـض ـح ـيــة
بــابـنــه ،لــم يـكــن قلقًا فــرديــا فحسب،
ب ــل ه ــو ق ـلــق ألن إب ــراه ـي ــم كـ ــان فــي
تـلــك الـلـحـظــة مـفــوضــا عــن الـبـشــريــة
ٌ
ج ـم ـعــاء .ألن اإلنـ ـس ــان مـ ـس ــؤول عن
اإلنـســان ،إن كل ما يحدث مع الفرد
كأنه يحدث مع كل إنسان .لذلك إن
كل اختبار أخالقي ،بأهمية اختبار
إب ــراه ـي ــم ،ي ـكــون فـيــه اإلن ـس ــان كــأنــه
موضع أنظار اإلنسانية كلها.
يلفت سارتر إلى أن األمــر ال يتعلق
هنا بالقلق الــذي يقود إلــى سكينة
الالفعل ،بــل إن القلق الــذي تقصده

الفلسفة الــوجــوديــة هــو ذل ــك الــذيــن
يـ ـح ـ ّـرك ب ــاتـ ـج ــاه «الـ ـفـ ـع ــل» .ك ـم ــا أن
ً
ال ـق ـل ــق ل ـي ــس س ـ ـتـ ــارة ت ـف ـص ـل ـنــا عــن
الـفـعــل ،لكنه ج ـ ٌ
ـزء مــن الـفـعــل نفسه.
في الشق امللحد من الــوجــوديــة ،إذا
جــاز التعبير ،ال أمــل إال ب ـ «الـفـعــل».
اإلنـ ـ ـس ـ ــان لـ ـي ــس سـ ـ ــوى مـ ــا ي ـف ـع ـلــه،
هــذه نـجــدتــه الــوحـيــدة .وهـنــا تكمن
أه ـم ـي ــة ال ـق ـل ــق ،ك ــداف ــع ن ـح ــو الـفـعــل
ال ــذي ي ـحـ ّـول الــوجــوديــة إلــى عقيدة
تـ ـف ــاؤلـ ـي ــة ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،فـ ــي وجـ ـ ــه مــن
ي ـت ـه ـم ـه ــا ب ـ ـ «ال ـت ـب ـش ـي ــر ب ــالـ ـي ــأس».
القلق هو ّ
املنبه الذي يوقظ اإلنسان
ليصنع اإلنسان.

المظهر المزعج للحرية
ع ـل ــى خ ـط ــى سـ ــارتـ ــر ،رأت سـيـمــون
دو ب ـ ــوف ـ ــوار أن اإلنـ ـ ـس ـ ــان م ـ ـتـ ـ ٌ
ـروك
تمامًا ،وبذلك تصبح أفعاله حتمية
وال ـ ـتـ ــزامـ ــات م ـط ـل ـق ــة .إذا ك ـ ــان ال ـلــه
م ــوج ــودًا ،ف ــإن بــإم ـكــانــه أن يصفح
ّ
ويعوض ،ولكن إذا كان الله
ويمحو
غير موجود تصبح أخطاء اإلنسان
ال تغتفر.
قدمت بوفوار فكرة جديدة ومثيرة
لــاهـتـمــام فــي ه ــذا الـسـيــاق ،حينما
أش ــارت إلــى أن اإلن ـســان ال يـحـ ّـب أن
يشعر بأنه في خطر .وبما أن القلق
هــو املـظـهــر املــزعــج لـلـحــريــة بحسب
تعبيرها ،يهرب اإلنسان من القلق،
وهـ ــو ب ــال ـت ــال ــي يـ ـه ــرب م ــن حــري ـتــه.
ك ـ ـيـ ــف؟ ب ــالـ ـلـ ـج ــوء إلـ ـ ــى «ال ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـدي»،
إلــى االحـتـمــاء بالقيم امل ـعـ ّـدة سلفًا،
واالن ـ ـضـ ــواء ت ـح ـت ـهــا ك ـم ــا يـنـضــوي
ال ـط ـف ــل فـ ــي ع ــال ــم الـ ـكـ ـب ــار .ت ــوض ــح
ال ـف ـي ـل ـس ــوف ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة أن وض ــع
كون
الطفل يتسم بإيجاد نفسه في
ٍ
لــم يـســاعــد فــي تــأسـيـســه ،يــأتــي إلــى
عــالـ ٍـم مـصـمــم مــن دونـ ــه ،وه ــو لــذلــك
يـظـهــر بــالـنـسـبــة إل ـي ــه ك ـم ـط ـلــق ،وال
يمكنه بالتالي إال أن يخضع له .في
عيني الطفل ،إن اختراعات اإلنسان،
ال ـل ـغــة وال ـق ـي ــم ،ه ــي وق ــائ ــع مـعـطــاة
س ـل ـفــا ،ال يـمـكــن تـجـنـبـهــا كــالـسـمــاء
واألشجار.
ولكن بعد الطفولة ،تبدأ «العيوب»
بــالـظـهــور .يـصــاب الطفل بــالــذهــول،
ثم يسأل نفسه «ماذا ّ
علي أن أفعل؟».
ع ـن ــد هـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ،ي ـن ـه ــار ال ـعــالــم
ال ـ ـجـ ــدي ،وتـ ـح ــن ل ـح ـظــة االخ ـت ـي ــار
ال ـت ــي ت ــأت ــي ف ــي امل ــراهـ ـق ــة ت ـح ــدي ـدًا.
ت ـ ـقـ ــول بـ ـ ــوفـ ـ ــوار إن امل ـ ــراهـ ـ ـق ـ ــة هــي
لحظة االختيار األخالقي .األخــاق،
األيديولوجيات ،االلتزامات الكبرى،
ت ـقــي اإلنـ ـس ــان م ــن «دوار ال ـحــريــة»
الذي يحكي عنه كيركيغارد .تبقيه
م ـت ــوازن ــا ت ـحــت س ـقــف ال ـي ـقــن وفــي
مـ ـن ــأى ع ــن خ ـط ــر املـ ـمـ ـك ــن .ف ــي ه ــذه
الحالة ،يغلب الحنني إلى الطفولة،
إلـ ــى األم ـ ـ ــان ،ال ل ـش ــيء ول ـك ــن ألن ـنــا
ب ـحــاجــة إل ــى «آلـ ـه ــة» ت ـثـ ّـبــت األرض
تحتنا ،ولتريحنا من دوار الحرية
املرهق.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
«سيزيف» َينتقم

صورة
وخبر

غـدًا السـبتُ ،يفتتـح متحـف ( Body Worldsعوالـم الجسـد) فـي لنـدن ،مسـتحوذًا علـى  28ألـف
ّ
قـدم مربعـة مـن «متحـف ريبلـي» سـابقًا فـي ميـدان بيكاديللـي .يضـم المتحـف الجديـد مئتـي
ُقطعـة فنيـة مصنوعـة مـن أجـزاء مـن أجسـام بشـرية حقيقيـة ،تـم حفظهـا باسـتخدام تقنيـة
تدعـى  ،plastinationابتكرهـا عالـم التشـريح األلمانـي غونتـر فـون هاغنـز (الصـورة) .قبـل أن
يحـط فـي العاصمـة البريطانيـة ،جـاب  Body Worldsأكثـر مـن  130مدينة حول العالـم منذ عام
 ،1995مسـتقطبًا مـا يزيـد علـى  47مليـون زائـر( .دانيـال ليـل أوليفـاس ـــ أ ف ب)

خضر رجب «يسأل»
عن عبد المطلب

في كتب…
على مفرق «ة»

مكتبة الحلبي:
«عاليًا وبعيدًا»

«اسأل ّ
مرة ّ
علي» ،هو عنوان
األمسية الغنائية التي
يستضيفها «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت) في  17تشرين
ّ
األول (أكتوبر) املقبل .املوعد الذي
يأتي في سياق الحفالت التي
تستعيد أرشيف كبار من الزمن
الجميل ،يستوحي اسمه من
أغنية محمد عبد املطلب ( 1910ـ
 /1980الصورة) التي كتبها علي
السوهاجى ّ
ولحنها ّ
سيد مكاوى،
ّ
فيما يتألف البرنامج من باقة
من أجمل وأشهر أعمال الفنان
ّ
املصري الراحل .يتولى خضر
ّ َ
مهمت ْي الغناء والعزف
رجب
على الكمنجة ،على أن يرافقه
املوسيقيون :فراس عنداري
(عود) ،ووسام دبول (قانون)،
وأحمد الخطيب (إيقاع).

ّ
للمرة الثانية ،يدعو مقهى
ّ
«ة» في  11تشرين األول
(أكتوبر) الحالي إلى املشاركة
في النشاط املجاني لتبادل
الكتب ،تحت عنوان «في كتب
عاملفرق» .في الباحة الخارجية
املحاذية لـ«ة» من جهة
الرصيف في شارع الحمرا،
سيجري هذا النشاط التفاعلي
ـ الثقافي ،القائم على أساس
تبادل الكتب .الجميع مدعوون
إلى ّاصطحاب كتبهم/ن
املفضلة ،أو تلك ّ
املكررة على
رفوف مكتباتهم/ن ،أو أخرى
ّ
ويودون استبدالها،
قرأوها
ليتم وضعها على طاولة
مليئة باإلصدارات من مختلف
املواضيع والعناوين ،واختيار
كتب جديدة عوضًا عنها.

«اسأل ّ
مرة ّ
علي» :األربعاء 17
ّ
تشرين األول ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
والنصف
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

«في كتب عاملفرق» :الخميس 11
تشرين األول ـ من الساعة الرابعة
والنصف بعد الظهر لغاية السابعة
ً
مساء ـ «ة» (الحمرا ـ
والنصف
بيروت) .لالستعالم01/350274 :

ضمن فعاليات األسبوع
العاملي للفضاء (من  4إلى 10
تشرين األول /أكتوبر الحالي)،
وبالتعاون مع World Space
 ،Week Lebanonتدعو «مكتبة
الحلبي» اليوم الجمعة إلى قراءة
قصة «عاليًا وبعيدًا» (نص
ورسوم :توم مكلوفني ـ ترجمة:
سمر محفوظ َب ّراج ـ دار كلمات)،
واملشاركة في نشاط متصل
بالقصة .تدور القصة حول
«هاني» الذي ينجح في صناعة
كوكب في غرفته ،لكن املشكلة
ّ
أن الكوكب لم يكن سعيدًا.
يبذل «هاني» جهده ملساعدته
ويستعني بكتب لهذه الغاية.
يلي القراءة تعريف بالكواكب
ّ
متطوعي ،WSWL
من قبل أحد
ّ
ونشاط صنع كوكب ومجرة من
املعجون مع «دعدوكة».
«عاليًا وبعيدًا» :اليوم ـ  17:00ـ
«مكتبة الحلبي» (شارع حمد ـ
قصقص ـ بيروت) .الدعوة عامة
ومجانية .لالستعالم01/851154 :

ْ
ْ
 ...بل سأفعل!
َ ُ
أرض األشرار.
 :سأ ُنزل إلى ِ
أرضهم.
سأنزل إلى ِ
َ
سهوب
أرعى ِمعزاتي ـ ِمعزاتي العليلة ـ في
ِ
باعهم وخنازيرهم.
ض ِ
ِ
ُ ْ
ُ
ت
أشرب ِمن مائهم الـمن ِ ِ
َ
ُ
ّ
يء
خبزهم ال ُـم َعف ِـر
ن
م
وآكل
ِ
بدماء األضاحي ،وق ِ
ِ
ِ
َ
وبول البهائم.
املجذومنيِ ،
إلى أرضهم سأنزل.
ُ
ومقاب ِر
ور َبـغائهم
إلى كهوفهم
ِ
ِ
ومعابدهم ود ِ
أسالفهم.
ُ
َ
َ
مام يأس ـ
ت
على
أو
أمل
مام
ت
على
ـ
سأنزل
ٍ
َِ
ِ ّ َ َ
َ
جبل العذاب َوي ُـنوءُ
«سيزيف» حقيقي يـرتـقي
كـ
ٍ
ِ
بصخر ِته...
َ
ّ
وحقيقي
ساخ ٍط
ك
سيزيف ِ
ٍ
ُ
والجحور،
واملقابر،
أرجاء املعابد،
أطوف في
ِ
ِ
ِ
َ
خازن
العظام
وأهراء
واملباغي،
ِ
ِ
والجماج ِم ،وم ِ
ِ
والذهب واملومياءات.
األسلح ِة
ِ
َ
ُ
ُ
استطعت النزول ...وأكثر.
سأنزل ما
ُ ُ
َ
البحث ْ
أشالء نفسي.
عن
واصل
ِ
وأ ِ
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