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سياسة

سياسة
قضية اليوم

في الواجهة

حكومة بال سياسة ...وجدول أعمال مــحصــور بمنع االنهيار
إبراهيم األمين
م ـ ـ ــع انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ،ت ــدخ ــل
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد مـ ــرح ـ ـلـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ي ـت ـه ـ ّـي ــب
الجميع مشكالتها الضخمة ،ماليًا
واق ـت ـص ــادي ــا ،أك ـثــر م ــن أي هــواجــس
أخرى سياسية أو أمنية .فالضغوط
الخارجية لم تعد تجد تصريفًا لها
سوى في باب العقوبات االقتصادية.
وقـ ـ ـ ـ ــد أدرك الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ،لـ ـلـ ـم ــرة
االولـ ــى ،رب ـمــا ،أن الـتـهــويــل بــالـحــرب
اإلسرائيلية لم يعد يجدي نفعًا ،فيما

لبنان أكثر املستفيدين من انحسار
املــوجــات التكفيرية في املنطقة .وما
بقي من توتر سياسي ،محصور في
ما يريد السياسيون استخدامه في
معرض خالفاتهم على كعكة الدولة
واالقتصاد.
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاه ـ ـمـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـبـ ـق ــت إقـ ـ ـ ــرار
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وحـ ـت ــى نـ ـي ــل الـ ـثـ ـق ــة ،لــم
ت ـش ـت ـم ــل م ـط ـل ـق ــا عـ ـل ــى أي م ـل ـف ــات
س ـي ــاس ـي ــة .ول ـ ـ ــدى م ـن ــاق ـش ــة ال ـب ـي ــان
الـ ـ ـ ــوزاري ،ل ــم ي ـجــر ن ـق ــاش جـ ـ ّـدي في
مسائل كـســاح املـقــاومــة أو املحكمة

الــدولـيــة أو الـعــاقــات مــع ســوريــا ،إذ
ك ــان الـجـمـيــع م ــدرك ــا أن ه ــذه ليست
ع ـل ــى جـ ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـح ـك ــوم ــة ،وال
ه ــي م ــن اخ ـت ـص ــاص م ــن يـجـلـســون
إل ـ ــى طـ ــاولـ ــة م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء .وق ــد
ي ـكــون م ــن امل ـنــاســب اإلش ـ ــارة ال ــى أن
ق ــوة الـتـفــاهـمــات الـقــائـمــة بــن الـقــوى
كافة ،تستند أساسًا الى أن أيًا منها
ال ي ـت ـح ـمــل ال ـب ـق ــاء خـ ـ ــارج ال ـس ـل ـطــة،
كـ ـم ــا أن أيـ ـ ــا م ـن ـه ــا لـ ـي ــس فـ ــي وارد
االستئثار بالحكم فــي هــذه اللحظة
العصيبة .وهذا ليس تعففًا ،بل لكون

ّ
يتحملها
امل ـســؤول ـيــات أك ـبــر م ــن أن
فريق بمفرده .أكثر من ذلك ،فإن قوة
التفاهمات ناجمة عن أنها تمت بني
الـقــوى االصلية ولـيــس بــن الــوكــاء،
وهو ما ّ
يفسر ضيق هامش املناورة
أمـ ــام أط ـ ــراف ب ــات ــوا ثــانــويــن ال ـيــوم،
رب ـم ــا أب ــرزه ــم ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ،تليه
«القوات اللبنانية».
ال ـت ـحــدي االق ـت ـص ــادي غـيــر مـسـبــوق.
فــال ـج ـم ـيــع ي ـ ــرى ،ب ـ ـ ّ
ـأم الـ ـع ــن ،مــامــح
االنهيار املالي بعد انهيار االقتصاد
وال ــدول ــة .وجـ ــدول األع ـم ــال امل ـطــروح

س ـ ـي ـ ـكـ ــون قـ ــاس ـ ـيـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع،
خ ـص ــوص ــا أن ال ــاعـ ـب ــن األبـ ـ ـ ــرز فــي
ال ـح ـكــومــة (ت ـي ــار املـسـتـقـبــل وال ـت ـيــار
الوطني الحر وحــزب الـلــه) يجهرون
بأنهم سينخرطون في اللعبة ،فيما
تـجـلــس ال ـق ــوى املـمـسـكــة بــاالقـتـصــاد
ع ـل ــى الـ ـط ــرف امل ـق ــاب ــل م ــن ال ـط ــاول ــة،
وأب ــرزه ــا قـطــاع امل ـصــارف والـهـيـئــات
االقتصادية وكبار التجار (التجارة،
هنا ،يقصد بها تجارة الطب والدواء
والـنـفــط وال ـغــاز واالتـ ـص ــاالت ...الــخ)،
وأيـ ـ ــدي ه ـ ــؤالء ع ـلــى ق ـلــوب ـهــم ،ال ألن

هـ ـن ــاك م ــام ــح ث ـ ـ ــورة ش ـع ـب ـيــة تــريــد
اس ـتــرداد حـقــوق الــدولــة وال ـنــاس ،بل
ّ
وسيتسبب
ألن االنهيار سيطيحهم
ّ
لهم بأضرار وكوارث أكبر ّ
مما يتخيل
الكثيرون ،مهما نجحوا فــي تهريب
أموالهم الخاصة من لبنان.
يـقــف عـجــز امل ــوازن ــة الـعــامــة وحـســاب
الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام وخ ــدمـ ـت ــه عـ ـل ــى رأس
ال ـت ـح ــدي ــات .وهـ ــو م ــا ف ـ ــرض ،لـلـمــرة
االولى من سنوات طويلة ،أن يتحدث
الـجـمـيــع ح ــول ال ـح ـلــول املـمـكـنــة اآلن
أو ع ـل ــى املـ ـ ــدى امل ـت ــوس ــط وال ـب ـع ـيــد.
وبـحـســب م ــا عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ،فــإن

قوة التفاهم
الحكومي أنه ّ ليس بين
الوكالء ما يفسر ضيق
هامش المناورة أمام
أطراف باتوا ثانويين
كجنبالط وجعجع

يدرك الحريري أن
ال مجال القتصار
اإلجراءات على
خطوات حكومية
وأن المصارف لن
تبادر من تلقاء
نفسها ما لم
تضطر الى ذلك
(مروان طحطح)

من يريد تصفير الحسابات؟
َّ
بـيـنـمــا ُيــت ـهــم ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
بــأنــه «نـســي» مــا أع ــده تـحــت عـنــوان
اإلب ـ ــراء املـسـتـحـيــل ،لـجـهــة املـطــالـبــة
بعملية تدقيق ملعرفة كيفية إنفاق
ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة
مـ ـبـ ـل ــغ الـ ـ ـ ـ ـ ــ 11م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر الـ ـ ــذي
تجاوزت به القاعدة اإلثني عشرية،
ك ــان الف ـتــا أن ي ـعــود ح ــزب ال ـلــه إلــى
إث ـ ـ ــارة م ــوض ــوع ح ـس ــاب ــات ال ــدول ــة
ب ـص ــورة عــامــة ف ــي مــداخ ـلــة الـنــائــب
حسن فضل الله في مجلس النواب
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء امل ـ ــاض ـ ــي .تـ ـل ــك امل ــداخـ ـل ــة
جعلت كثيرين يفسرون األمــر على
أنه قرار من حزب الله بالدخول في
مواجهة مع الرئيس سعد الحريري
وفــريـقــه ،بــاعـتـبــار أن الــرئـيــس فــؤاد
الـسـنـيــورة هــو أب ــرز مــن تــولــى هــذه
امللفات ،حتى أن معارضني للحزب
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ذه ـبــوا إل ــى اعـتـبــار الـطـلــب محاولة
لالقتصاص السياسي من الرئيس
السنيورة وفريقه.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورة ال ت ـ ـ ـقـ ـ ــف عـ ـن ــد
ال ـ ـت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــرات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة مل ــوق ــف
ال ـ ـح ـ ــزب ،ب ـ ــل ف ـ ــي كـ ـ ــون ج ـم ـي ــع مــن
شارك الرئيس السنيورة في الحكم
خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـطــوي ـلــة ،ال يــريــد
لـ ـه ــذا املـ ـل ــف أن ي ــأخ ــذ م ـ ـجـ ــراه إل ــى
ح ـيــث ت ـظ ـهــر ال ـن ـت ــائ ــج .واآلن ،ثـمــة
خ ـش ـيــة لـ ــدى أوسـ ـ ــاط بـ ـ ــارزة م ــن أن
ت ـن ـت ـصــر وج ـه ــة ن ـظ ــر مـ ـت ــداول ــة فــي
وزارة املــال ـيــة ،ت ـقــول بتصفير هــذه
الحسابات وإقفالها إلى غير رجعة،
ّ
حسابي يتم
وذلك عن طريق إجــراء
بالتعاون مع ديوان املحاسبة.
وح ــذرت أوس ــاط معنية بــاملـلــف من
أن ح ـص ــول ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـص ــدي ــق مــن

دون مـحــاسـبــة سيفتح ال ـبــاب أمــام
ت ـكــرار ال ـتــاعــب بـحـســابــات الــدولــة،
علمًا أن معرفة أيــن أنفقت مليارات
الدوالرات ليس ترفًا في ظل الوضع
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ـش ــه لـ ـبـ ـن ــان .وي ـ ـبـ ــدو أن
األنظار تتجه صوب موقف الرئيس
نبيه بري والوزير علي حسن خليل
من هذا امللف.
وفــي شــرحـهــا لــأمــر ،تـقــول مـصــادر
في وزارة املالية إن الوحدات املكلفة
ب ــإع ــادة ت ـكــويــن ال ـح ـســابــات املــالـيــة
الـنـهــائـيــة ل ـلــدولــة ،أن ـجــزت أعمالها
ضـ ـم ــن امل ـ ـهـ ــل امل ـ ـ ـحـ ـ ــددة ،ووضـ ـع ــت
ت ـق ــاري ــر ب ـش ــأن ال ـف ـت ــرة امل ـم ـت ــدة بني
عــام  1993و ،2017متضمنة ميزان
الــدخــول لسنة  1993وكــل السنوات
الـتــي تـلــت .وفـتــح ذل ــك ب ــاب الـســؤال
عــن الخطوة التالية ل ـلــوزارة ،إذ إن

املحاسبة تعني عدم االكتفاء بهذه
الـ ـخـ ـط ــوة ،ب ـع ــد أن ك ـش ـف ــت عـمـلـيــة
الـتــدقـيــق كـمــا ت ـقــول م ـصــادر وزارة
امل ــالـ ـي ــة ،عـ ــن حـ ـس ــاب ــات «ض ــائ ـع ــة»
تتضمن ُ«عشرات ماليني الــدوالرات
هد َرت أو ُسرقت».
قد تكون أ ِ
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار سـ ـيـ ـق ــوم وزي ـ ــر
امل ـ ـ ــال عـ ـل ــي حـ ـس ــن خ ـل ـي ــل ب ــإرس ــال
ال ـح ـســابــات إل ــى دي ـ ــوان املـحــاسـبــة،
ع ـلــى أن ي ـقــرر ال ــدي ــوان ف ــي م ــا بعد
ال ـخ ـطــوات الــاح ـقــة .ون ـفــت مـصــادر
م ـط ـل ـعــة م ــا ي ـح ـكــى ع ــن االس ـت ـعــانــة
بــاسـتـشــاريــن لـلـتــدقـيــق م ـجــددًا في
ّ
مـحــاولــة لتمييع املــوضــوع أو حله
عـلــى طــريـقــة الـتـســويــات السياسية
الـ ـت ــي ت ـح ـصــل عـ ـ ــادة ف ــي أي م ـلــف،
مــؤكــدة أن «إرسـ ــال الـحـســابــات إلــى
دي ــوان املـحــاسـبــة يـمـكــن أن يحصل

الـيــوم أو غ ـدًا ،وأن التأخير مرتبط
بإجراء ات شكلية َ
ليس إال» .أما في
ما يتعلق بقطع الحساب فإن «وزير
املال علي حسن خليل سيرسله إلى
مجلس الوزراء».
م ــن ج ـهــة أخـ ــرى ،عـلـمــت «األخ ـب ــار»
أن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـيــه
ّ
بري ،لن يوافق على تمرير مشروع
قرض الـ 400مليون دوالر املقدم من
البنك الــدولــي تحت عنوان مشروع
ال ـب ـن ــك ال ــدول ــي ل ـت ـمــويــل ال ــوظ ــائ ــف
الــوط ـن ـيــة .وه ــو ق ــد أك ــد أم ــام زواره
«أن املشروع متى وصل إلى الهيئة
الـعــامــة ملجلس ال ـنــواب فـســوف ّ
تتم
مناقشته حــرف حــرف» ،ملمحًا إلى
ميله «رفــض املـشــروع مــن أســاســه»،
ال سيما بعد الكشف عــن أن أمواله
«ستصرف على أمور غير مبررة».

الـ ـبـ ـح ــث ب ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة وامل ـ ـصـ ــرف
امل ــرك ــزي وجـمـعـيــة املـ ـص ــارف ت ـنــاول
مجموعة من االفكار ،أبرزها:
 ات ـف ــاق ث ــاث ــي ع ـلــى س ـلــة إج ـ ــراءاتتستند ال ــى تجميع سـلــة نـقــديــة في
م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان بـ ـف ــائ ــدة صـ ـف ــر فــي
املـئــة تستخدم ملــواجـهــة أعـبــاء الدين
والسندات الخارجية.
 اتـ ـف ــاق ث ــاث ــي ب ـخ ـط ــوات مـتـقــابـلــة،تـبــدأهــا امل ـص ــارف بـتــرك ودي ـعــة لــدى
املـ ـص ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي ،ت ـش ـمــل إق ــراض ــه
مـبـلـغــا ك ـب ـي ـرًا ب ـف ــائ ــدة ص ـف ــر ،مـقــابــل
اس ـت ـغ ـن ــاء «املـ ـ ــركـ ـ ــزي» عـ ــن ق ـس ــم مــن
أربـ ــاحـ ــه والـ ـت ــوق ــف ع ــن ض ـخ ـهــا فــي
خزائن املصارف من خالل الهندسات
(اقـ ــرأ الـبـهـلــوانـيــات) املــال ـيــة ،عـلــى أن
يكون األمر رهن سلة إصالحات تقوم
بـهــا ال ــدول ــة ،وتـقـضــي بــآلـيــة لتقنني
التوظيف في القطاع الـعــام ،وإطــاق
أوس ـ ــع ش ــراك ــة ب ــن ال ـق ـطــاعــن ال ـعــام
وال ـخ ــاص فــي إدارة امل ــراف ــق الكبيرة
مـثــل الـكـهــربــاء وامل ـي ــاه واالت ـص ــاالت،
وال ـش ــروع فــي بــرنــامــج جـبــايــة ثابت
للضرائب والرسوم املالية والجمركية
التي يعتقد مصرفيون بارزون بأنها
س ـت ــدخ ــل ال ـ ــى خ ــزي ـن ــة الـ ــدولـ ــة نـحــو
مليار دوالر سنويًا على االقل.
 فكرة غير مقبولة ،تقوم على شطبق ـســم م ــن ال ــدي ــن الـ ـع ــام ،ع ـلــى قــاعــدة
إعـ ــادة الـنـظــر ف ــي سـلــة ال ـفــوائــد على
ودائع طويلة األجل ،وهي فكرة يبدو
ً
مسؤوال بارزًا قد ّ
أعدها
أن فريق عمل
ّ
ضمن برنامج متكامل ،لكن كثيرين
مــن أصـحــاب االخـتـصــاص يعتقدون
بــأن الـظــرف الـعــام فــي الـبــاد والعالم
لن يسمح بها.
ومع أن الحريري رفع السقف في ّ
رده
عـلــى مـنــاقـشــات ال ـن ــواب فــي جلسات
ال ـث ـقــة ،إال أن ــه ي ـعــرف أن الـتـفــاهـمــات
قـ ـ ــادمـ ـ ــة ال م ـ ـحـ ــالـ ــة ،وأن ال مـ ـج ــال
الق ـت ـص ــار اإلج ـ ـ ـ ــراءات ع ـلــى خ ـطــوات
ح ـك ــوم ـي ــة ،وأن ت ـق ـل ـيــص ال ـع ـج ــز لــن
ي ـك ـف ــي وحـ ـ ـ ــده ت ـق ـل ـي ــص ال ـ ــدي ـ ــن وال
خــدمـتــه ،وأن امل ـصــارف لــن تـبــادر من
تلقاء نفسها الــى خطوة كهذه ما لم
تـضـطــر الـيـهــا ،وأن ــه لــن ي ـكــون ألحــد،
غـيــر ال ــدول ــة ،ال ـق ــدرة عـلــى مـصــارحــة
الـقـطــاع املـصــرفــي ب ــأن عليه العيش،
لـخـمــس س ـنــوات عـلــى االقـ ــل ،بــأربــاح
تـ ــوازي نـصــف مــا يـحـقـقــه ال ـي ــوم .أمــا
التهويل بهروب الرساميل والودائع،

فإن العارفني بخفايا األمــور يدركون
ج ـي ـدًا صـعــوبــة خ ــروج ودائـ ــع كبيرة
مــن لـبـنــان ال ـي ــوم ،ألن ال ـت ـطــورات في
امل ـن ـط ـقــة والـ ــوضـ ــع االقـ ـتـ ـص ــادي فــي
الـ ـع ــال ــم وم ــراقـ ـب ــة االمـ ـ ـ ـ ــوال مـ ــن قـبــل
ّ
ستصعب
حكومات عربية وغــربـيــة،
ص ـحــاب ه ــذه ال ــودائ ــع الـعـثــور
عـلــى أ ّ
ع ـلــى جــنــة ألمــوال ـه ــم أف ـضــل م ــن هــذا
البلد.
عـ ـل ــى أن الـ ــافـ ــت كـ ـ ــان فـ ــي ال ــدخ ــول
ال ـقــوي ل ـحــزب ال ـلــه م ـجــددًا فــي امللف
االقتصادي واملالي واملعيشي .فبعد
أسابيع من الهدوء والتسريبات عن
عــدم نية الـحــزب الــدخــول فــي معركة
قــد تتسبب لــه فــي مـتــاعــب سياسية
وغ ـيــر س ـيــاس ـيــة ،عـ ــادت ق ـيــادتــه الــى
اتـخــاذ ق ــرار املـضــي فــي هــذه املعركة.
ويبدو أن الفرق الخاصة التي تعمل
ّ
مع لجنة مكافحة الفساد التي شكلها
الحزب ـ ـ ويرأسها النائب حسن فضل
تعمل بصورة مكثفة ،لكن وفق
الله ـ ـ ُ
شـ ــروط أب ـل ـغــت ال ــى م ــن يـهـمــه االم ــر،
وفحواها:
 ان الـ ـح ــزب ل ــن ي ــدخ ــل ف ــي م ـعــركــةاسـتـعــراضـيــة .ولــذلــك عـلــى الجمهور
أال يتوقع منه تصريحات وبيانات
وأخبارًا كالتي يتداولها السياسيون
فــي حــروبـهــم الـصـغـيــرة ،بــل سيعمل
عـ ـ ـل ـ ــى إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء مـ ـ ـل ـ ــف لـ ـ ـك ـ ــل قـ ـضـ ـي ــة،
وس ـي ـتــم ال ـت ـعــامــل م ــع ك ــل م ـلــف وفــق
خ ـ ـصـ ــوص ـ ـي ـ ـتـ ــه .ف ـ ـمـ ــا ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج الـ ــى
تشريعات جديدة سيصار الى بحثه
مع الكتل النيابية من دون استثناء
لـلـتـعــاون فــي املـجـلــس الـنـيــابــي ،ومــا
يحتاج الى قرارات حكومية ،سيصار
الــى إثــارتــه مــع الــرؤســاء الثالثة ومع
املجموعات الوزارية ،وما يحتاج الى
الذهاب فورًا الى القضاء سيتم التقدم
ب ــه أم ـ ــام ال ـن ـي ــاب ــات ال ـع ــام ــة املـعـنـيــة،
وي ـط ـل ــب ال ـ ــى ال ـق ـض ــاء ال ـت ـع ــام ــل مــع
الــوقــائــع .وسيكون الـحــزب فــي موقع
مــراقـبــة الـقـضــاء فــي ح ــال خـضــع ألي
نوع من الضغوط السياسية أو غير
السياسية.
وفــي مــا خـ ّـص «الكيدية السياسية»
ال ـتــي تـسـتـخــدم ضــد ال ـحــزب بــالـقــول
إنه لن يكون قادرًا على فتح ملفات قد
تصيب حلفاءه ،فإن الجهات املعنية
في البالد صارت في أجواء أن الحزب
ليس في وارد الــدفــاع عن أي متورط
فــي الـفـســاد ،وأن عـلــى اآلخــريــن ممن
ّ
يدعون الحرص على مواجهة الفساد
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــداد م ـل ـف ــات مــوث ـقــة
وعـ ـ ــدم االكـ ـتـ ـف ــاء ب ـب ـي ــان ــات تـشـهـيــر،
وأن يــذه ـبــوا ال ــى ال ـق ـضــاء ،وعـنــدهــا
ليختبر هؤالء الحزب إن كان سيدافع
ع ــن أي م ـت ــورط .ويـعـتـقــد ال ـح ــزب أن
لــدى االجـهــزة االمنية في الــدولــة ،وال
سيما فــروع التحقيق في قوى االمن
الــداخ ـلــي ،ق ــدرة عـلــى لـعــب دور كبير
فــي متابعة هــذا الـجــانــب ،والتشديد
ع ـلــى م ـنــع اس ـت ـخ ــدام ه ــذه املــؤسـســة
للتصويب على فاسد دون آخر ،وأنه
متى أظهرت قــوى األمــن حرصًا على
العمل مــن دون مـحــابــاة ،فــإن الحزب
س ـي ـت ـع ــاون م ـع ـه ــا ،ك ـم ــا هـ ــي ال ـح ــال
بالنسبة إل ــى بقية األج ـهــزة االمنية
والقضائية .ويأتي هــذا الحديث في
ضـ ــوء ب ــرن ــام ــج ع ـم ــل ت ـق ــوم ب ــه ق ــوى
االمــن ـ ـ وال يــزال في بدايته ـ ـ ملالحقة
مشتبه فــي تــورطـهــم بــالـفـســاد داخــل
املؤسسة نفسها.
وط ـ ــامل ـ ــا أن ال ـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة أو
السياسية الــراغـبــة فــي التغيير غير
قــادرة على وضع برنامج عمل يقلب
الـ ـط ــاول ــة ع ـل ــى رأس ال ـج ـم ـي ــع ،ف ــإن
الـ ـن ــاس ،ون ـح ــن م ـن ـهــم ،سـيـنـتـظــرون
وي ــراقـ ـب ــون م ــن دون أوه ـ ـ ــام ك ـب ـيــرة.
وكـ ــل ع ـن ــاص ــر الـ ـتـ ـش ــاؤم ،ت ـج ـعــل أي
حــدث إيجابي أشبه معجزة فــي بلد
الطائفيني املارقني!

حزب الله على طريق «اللبننة»
أو أكثر بكثير؟
أكثر من تساؤل أثارته،
منذ االنتخابات النيابية
وباتت أكثر جالء في األيام
األخيرة ،إشارات جديدة
أطلقها حزب الله في
الداخل اللبناني ،من دون
إظهار أي صلة لها بدوره
اإلقليمي .أكثر من أي
وقت مضى يلتفت إلى
ملفات الداخل ،كأنه
ّ
يجرب «اللبننة»
نقوال ناصيف
ينكر خصوم حزب الله عليه «اللبننة».
بينهم َمن ّ
فسر موقفه األخير في مجلس
الـ ـن ــواب ( 15شـ ـب ــاط) ،بـ ـ ــإزاء ال ـس ـجــال
ّ
الجميل ،أنه
املتوتر على الرئيس بشير
ّ
يتعمد إرساء معادلة جديدة ،يخاطب
ب ـهــا مـنـتـقــديــه وخ ـصــومــه ف ــي الـفــريــق
املسيحي ،مفادها اآلتــي :تسكتون عن
سالحنا اإليراني ،نسكت عن سالحكم
اإلسرائيلي.
ً
قد ال يكون حزب الله أراد ،فعال ،معادلة
كهذه ،من دون أن ينكر بدوره على نفسه
الـتـصــاقــه ب ــإي ــران سـيــاسـيــا وعـقــائــديــا
ودي ـ ـن ـ ـيـ ــا .فـ ــي ج ــان ــب مـ ــن ال ـت ـب ــري ــرات
الـ ـت ــي ق ـ ّـدمـ ـه ــا ب ـع ــد «هـ ـ ـف ـ ــوة» ال ـن ــائ ــب
ن ــواف املــوســوي (األرب ـعــاء  13شـبــاط)،
حرصه على االستقرار وعــدم االنتقال
باالشتباك إلى الشارع ،وبني الطوائف،
جراء ردود الفعل السلبية التي تسبب
فيها ما ُعـ ّـد انفعال املــوســوي .اضطلع
الحزب بــدور مماثل في كانون الثاني
 ،2018بتدخل مباشر ،لفض االشتباك
بــن الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر وحــركــة أمــل
بعدما ّ
تسببت «هفوة» للوزير جبران
باسيل بنزول شيعي إلى الشارع ،شأن
الـ ـن ــزول املـسـيـحــي إل ــى الـ ـش ــارع مـســاء
األربعاء.
ك ــأي م ــن األح ـ ــزاب الـلـبـنــانـيــة األخـ ــرى،
ي ــري ــد ح ــزب ال ـل ــه ال ـظ ـهــور بـمـظـهــر أنــه
فــي قلب «اللبننة» ،كما لــو أن ليس له
ه ــذا الـحـجــم اإلقـلـيـمــي الـكـبـيــر ،وال ــدور
املـ ــؤثـ ــر فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن دول ـ ـ ــة ب ـ ـ ــدءًا مــن
سوريا انتهاء باليمن .عند هذا الدور
تتقاطع حــربــه مــع إســرائـيــل وتـهــديــده
إي ــاه ــا ب ــال ــدخ ــول إل ــى فـلـسـطــن حـتــى،
وحربه على اإلره ــاب والتكفيريني في

ً
لـبـنــان وخ ــارج ــه ،وصـ ــوال إل ــى أن نــاط
بنفسه الدفاع عن نظام الرئيس بشار
األس ـ ــد وال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى أبـ ـع ــد مـ ــن ذل ــك
فــي الـخـلـيــج الـعــربــي ح ـتــى .فــي اآلون ــة
األخ ـي ــرة أض ـحــى مـعـظــم خـطــابــه يــدور
فــي امللفات املحلية وأخـ ّـصـهــا األزمــات
االق ـت ـصــاديــة وامل ـع ـي ـش ـيــة ،ب ـكــامــه عن
ال ـف ـس ــاد وال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـ ـ ــدواء وإه ـ ــدار
امل ـ ـل ـ ـيـ ــارات ،وح ـم ـل ـتــه ع ـل ــى ال ـص ـف ـقــات
وال ـت ــوظ ـي ــف ال ـع ـش ــوائ ــي ف ــي اإلدارات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ومـ ـص ــاع ــب امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
والعجز املالي والفضائح املستشرية،
راغبًا في حملها إلى القضاء.
ال ت ـق ـلــل م ــن ح ــاج ـت ــه إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـ ــدور
الجديد النتائج املفاجئة التي تلقفها
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة األخـ ـي ــرة،
وخ ـصــوصــا ف ــي ال ــدائ ــرة األم لــديــه في
بعلبك  -ال ـهــرمــل ،واألرق ـ ــام ال ـصــادمــة.
حـ ــاز أول ال ـف ــائ ــزي ــن م ــن ك ـت ـلــة ال ـحــزب
إي ـهــاب ح ـمــادة  18أل ــف ص ــوت ،بينما
حاز أول الفائزين في الالئحة من خارج
الـ ـح ــزب الـ ـل ــواء ج ـم ـيــل ال ـس ـ ّـي ــد ضـعــف
األصوات تقريبًا وهو  33ألفًا .أما وزير
ال ـح ــزب ح ـي ـنــذاك حـســن ال ـح ــاج حسن
ّ
ورأس مرشحي الـحــزب ،فحل سادسًا
ّ
السيد .كانت تلك أولى
بنصف أصوات
اإلشــارات السلبية كي يلتفت أكثر إلى
الداخل.
ل ـيــس آخـ ــر ال ــوج ــوه غ ـيــر امل ــأل ــوف ــة عن
ح ــزب ال ـلــه ،مــوقــف الـنــائــب محمد رعــد

عالقة حسن الجوار
مع حزب الله تضع
للحريري معادلة جديدة:
االستقرار قبل العدالة

فــي مجلس الـنــواب بــالــذات ،والطريقة
الـتــي عـ ّـبــر مــن خــالـهــا عــن ّ
تنصله من
ذلــك االنـفـعــال ،مــن غير أن يتوهم أحد
أن الحزب ّ
غير في نظرته إلى الرئيس
ال ــراح ــل .م ــن ق ـبــل تــأك ـيــد أم ـي ـنــه ال ـعــام
السيد حسن نصرالله أن وزير الصحة
لـيــس حــزبـيــا ب ــل قــريـبــا م ـنــه .قـبــل هــذا
وذاك ،إص ـ ـ ـ ــراره ع ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الـحــريــري لرئاسة الحكومة ،وتمسكه
ال ـق ــاط ــع ب ــات ـف ــاق الـ ـط ــائ ــف ،وال ـظ ـه ــور
ب ـم ـظ ـهــر املـ ـح ــاي ــد ،غ ـي ــر املـ ـع ــرق ــل ،فــي

لم يعد لحزب الله خصوم في معادلة السلطة (هيثم الموسوي)

امل ـخ ــاض ال ـط ــوي ــل ل ـتــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة.
ن ــاه ـي ــك ب ـن ـف ـيــه ع ـن ـهــا ص ـف ــة «ح ـكــومــة
حزب الله» وقوله إنها حكومة ائتالف
وطني.
يطرح خصوم حزب الله أكثر من عالمة
استفهام عن مآل ّ
ّ
متدرج ،بدأ عام
تحول
 1992بكتلة نيابية فحسب ،وانتهى -
بصبر طويل على الطريقة اإليرانية -
بعد أقل من ثالثة عقود إلى أن يصبح
ذا دور مـ ـق ـ ّـرر ف ــي ك ــل االس ـت ـح ـقــاقــات
الــدس ـتــوريــة :بـعــد رئــاســة الجمهورية
( )2016وال ـقــانــون النسبي لالنتخاب
( ،)2018جاء دوره  -من دون صالحيات
 كي يساهم في تأليف ثالثة حكوماتالـحــريــري ( ،)2019إلــى حــد اتهامه أنه
الشريك الثالث غير الدستوري لرئيس
الجمهورية والرئيس املكلف .من مرحلة
ُع ّد فيها سالحه مصدر اضطراب كانت
أح ــداث  7أي ــار  2008أفـضــل دل ـيــل ،إلــى
مرحلة حالية عنوانها االستقرار .يكاد
حــزب الله أكثر مــن أي وقــت مضى بال
خ ـص ــوم داخـ ــل ال ـس ـل ـطــات ،ب ـ َـم ــن فيهم
أعتاهم كحزب الـقــوات اللبنانية الذي
أضحى بدوره شريكًا له داخل السلطة،
يـ ـض ــاهـ ـي ــه ف ـ ــي ال ـ ـك ـ ــام ع ـ ــن م ـك ــاف ـح ــة
الفساد ،ويصفه خصوصًا بـ«الخصم
الشريف» ،ويقترب من مهادنته.
لــم يـعــد ال ـحــريـ ّـري ُيـسـمــع يـتـحــدث عن
ال ـســاح ،بــل يفضل كــف «ش ـ ّـر» الحزب
عــن دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،وي ـقــول إنــه
يتنازل في سبيل االسـتـقــرار .ثم يقول
إن ســاح ح ــزب الـلــه إقـلـيـمــي ،أكـبــر من
مـقــدرة لبنان على بـتــه .إلــى أن انتهى
بــه الـقــول الخميس الـفــائــت ،فــي ذكــرى
 14شباط ،أنه لن يسمح لقرار املحكمة
الــدول ـيــة بــالـتـسـبــب فــي فـتـنــة لبنانية.
إشارة إضافية مهمة ،مقدار ما ُت َ
حسب
خـ ـطـ ـي ــرة إذ ت ـم ـح ــو سـ ـج ــل اش ـت ـب ــاك ــه
مــع ال ـحــزب مـنــذ ع ــام  :2005االسـتـقــرار
قبل الـعــدالــة .ليست امل ــرة األول ــى يــردد
الحريري عبارة كهذه ،وخصوصًا في
ذك ــرى اغ ـت ـيــال وال ـ ــده .إال أن ـهــا تصبح
اآلن أكثر مغازي ،عندما يقول إن عمل
املحكمة  -ومن ثم قرارها ُ -يختم هذه
ال ـس ـنــة ،وع ـنــدمــا يـضــع االس ـت ـق ــرار في
رأس س ـلــم أولـ ــويـ ــات ال تـقـتـصــر على
األمــن ،بل يرتبط بعالقة ُحسن الجوار
الـ ـت ــي ب ــات ــت ت ـج ـم ـعــه بـ ـح ــزب الـ ـل ــه مــن
خالل واسطة العقد رئيس الجمهورية
ميشال عون ،حليف الطرفني في آن.
وجهتا نظر متناقضتان ،يتداولهما
خ ـص ــوم ال ـح ــزب ب ـ ــإزاء تـفـسـيــر منحى
االن ـع ـط ــاف املـسـتـجــد وامل ـت ـح ـمــس إلــى
الداخل:
أواله ـ ـمـ ــا ،ح ــاج ـت ــه إلـ ــى الـ ـق ــول إن فــي
وسعه أن يكون جزءًا ال يتجزأ من دولة
يـمـكــن أن يـنـجــح ن ـمــوذج ـهــا م ــن خــال
وجــوده فيها ،ســواء في توفير عاملي
االستقرارين األمني والسياسي لها ،أو
عندما يكون على رأس حقيبة حيوية
أساسية أثير الكثير من ُاللغط املحلي
وال ــدول ــي م ــن حــول ـهــا ،وأرفـ ـق ــت بكثير
م ــن ال ـت ـه ــوي ــل وال ـت ـه ــدي ــد وال ـت ـخــويــف
بـمـقــاطـعـتـهــا .م ــا لـبـثــت الـحـقـيـبــة هــذه
أن استقرت عند حــزب الله كما أرادهــا
أن تكون له منذ اليوم األول للتكليف.
نموذج الدولة هذه ال يــزال ساريًا منذ
ّ
ع ـ ــام  2016ف ــي ظ ـ ــل ت ـس ــوي ــة ان ـت ـخــاب
ع ــون رئـيـســا لـلـجـمـهــوريــة وال ـحــريــري
رئيسًا للحكومة .ثم أتت حكومة 2019
لتكريس الثالثية الجديدة.
ثانيتهما ،حاجته إلى الداخل اللبناني،
وإل ـ ــى م ــواق ــع أس ــاس ـي ــة ف ــي الـسـلـطــات
والتأثير فيها ،بغية تعويض أضــرار
لحقت أو يفترض أنـهــا تلحق ب ــدوره،
فــي ســوريــا بـعــدمــا ب ــات ال ـق ــرار فــي يد
روس ـ ـيـ ــا ولـ ـي ــس إيـ ـ ـ ـ ــران ،والـ ـعـ ـق ــوب ــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارده ،والـ ـ ـ ــدور
الصاعد للسعودية في الخليج العربي.
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تقرير

ّ
«النهضة السورية القومية» ...منشقون عن حزب سعاده؟

غسان عطالله:

واثق من تعاون جنبالط إلنهاء ملف المهجرين

ّ
يطمح الوزير الشوفي غسان عطالله إلى أن يتمكن من إنهاء ملف المهجرين خالل توليه الحقيبة الحالية ،وأن تغلق
الوزارة من بعده في الحكومات المقبلة .التحديات كبيرة ،أهمها كيفية إدارة العالقة مع الزعامة الجنبالطية
فراس الشوفي

تقرير

الحرب األهلية اللبنانية أثرًا
لم ّتترك ً
ّ
املهجرين29 .
أشد فجاجة من وزارة
عامًا من «السلم» وأكثر من ملياري
ـف ل ـطـ ّـي
دوالر م ــن األم ـ ـ ـ ــوال ،ل ــم تـ ـك ـ ِ
صفحة التهجير والتهجير املضاد،
ولــم تكتمل ال ـعــودة ،ولــم تعد مئات
البيوت املحتلة إلى أصحابها.
ّ
املهجرين
لثالثة عقود ،بقيت وزارة
ّ
ّ
تتحرك ملفاتها
موسمية ،ال
«تجارة»
ّ
إل على أعتاب االنتخابات النيابية،
فـ ـتـ ـشـ ـت ــرى ال ـ ــذم ـ ــم ب ــال ـت ـع ــوي ـض ــات
امل ـس ـت ـح ـقــة وغ ـي ــر امل ـس ـت ـح ـقــة .حتى

الغريب
في سوريا

المرحلة األولى ّمن العمل
البيوت
هي إغالق ملف
ّ
المحتلة من قبل مهجرين
الـ ـه ــوام ــش األخ ـ ـ ــرى ال ـت ــي ت ـحــوزهــا
ال ــوزارة ،وتـتـشــارك فيها مــع وزارات
أخرى ،مثل األشغال والطاقة ،لجهة
تنفيذ املـشــاريــع اإلنـمــائـيــة وتعبيد
الطرقات وحفر اآلبار بهدف التحفيز
عـلــى ال ـع ــودةُ ،س ـخــرت جميعها في
خدمة االنتخابات .في حني ّ
تم إهمال
وظ ــائ ــف الـ ـ ــوزارة األخ ـ ــرى ،بتشكيل
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات األه ـ ـل ـ ـيـ ــة وت ـش ـج ـي ــع
امل ـص ــال ـح ــات وإقـ ــامـ ــة ورش الـعـمــل
ف ــي امل ـنــاطــق ودعـ ــوة امل ـهـ ّـجــريــن إلــى
التفاعل مع أبناء القرى من املقيمني.
الـيــوم ،يــأتــي الــوزيــر الـجــديــد غسان
ـوى
عـطــالـلــه ،لتنفيذ مــا أعـلـنـتــه الـقـ ّ
الـسـيــاسـ ّـيــة ع ــن نـيـتـهــا إغ ــاق مـلــف
املـهـ ّـجــريــن إلــى غـيــر ع ــودة .عطالله،
اآلتــي من األرض ،ومن خبرة العمل
فــي الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر ط ــوال 15

تقرير

رامي ّقنبلة «الجديد»
ُيسلم نفسه
ّ
سلم الشيخ مــازن ل .نفسه إلــى مفرزة تحري
بـيــروت صباح أمــس ،ليعترف بأنه رمــى قنبلة
أمــام محطة «الجديد» صباح  2شباط الجاري،
ع ـلــى خـلـفـيــة ب ــث ب ــرن ــام ــج قـ ــدح وجـ ــم مـشـهـدًا
رأى فـيــه إسـ ــاءة ال ــى طــائـفــة املــوحــديــن ال ــدروز
ورموزها .وأفاد مازن املحققني بأن هذا املشهد
ّ
استفزه ّ
ليقرر االنتقام بيده .وذكــر في إفادته
أمــام املحققني أنــه انتقل بسيارته مــن نــوع كيا
التي طلب من ابن خاله بهاء ز .قيادتها .ولدى
وصولهما امــام مبنى التلفزيون ،رمــى القنبلة
وحده،
الدفاعية من شباك السيارة .لم يكن مازن ّ
بــل قــدم معه قريبه بهاء زهــر الــديــن الــذي سلم
نفسه ّ
ليقر أثناء التحقيق معه بأنه كــان يقود
سيارة مــازن ،وأنــه لم يكن يعلم ما ينوي مازن
فعله ،ليفاجأ به يرمي القنبلة .وقد أشار النائب
العام االستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو
حيدر بتوقيف مازن وبهاء وحجز السيارة.
(األخبار)

سأزور جنبالط وتيمور في أقرب فرصة ممكنة (هيثم الموسوي)

عامًا في جبل لبنان الجنوبي ،ومن
شـبـكــة ع ــاق ــات واس ـع ــة أب ــرزه ــا مع
ّ
الحزب التقدمي االشتراكي ،يخطط،
على ما يقول لـ «األخبار» ،لـ «تقديم
ّ
املهجرين».
نموذج جديد في وزارة
ابـ ــن ب ـل ــدة ب ـط ـمــة ا ّل ـش ــوف ـي ــة ،يـطـمــح
إلــى إنـهــاء كــل املـلــفـ ّـات املـتــراكـمــة في
الـ ــوزارة ،وخـتــم مـلــف التعويضات،
ّ
ع ــن ال ـت ـه ـج ـيــر وح ـ ــل أزم ـ ــة ال ـب ـيــوت
ّ
ّ
التي تزال محتلة من قبل مهجرين،
وت ـ ـسـ ــويـ ــة األب ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ال ت ـ ــزال
ّ
تــذكــر الـلـبـنــانـيــن وال ـسـ ّـيــاح بحقبة
الـ ـح ــرب األهـ ـلـ ـي ــة .واألهـ ـ ـ ــم ،بـحـســب
الــوزيــر الجديد ،هو السعي الجدي
إلـ ــى إعـ ـ ــادة امل ـه ـ ّـج ــري ــن إلـ ــى ق ــراه ــم،
ً
وصوال إلى «الهدف ،أي إلغاء وزارة
ّ
املهجرين في الحكومات املقبلة».
وم ــع أن ط ـمــوح ال ــوزي ــر ك ـب ـيــر ،لكن
عطالله يــدرك حجم كــرة الـنــار التي
ّ
ب ــن ي ــدي ــه .ف ــال ـع ــودة ق ـبــل ك ــل شــيء
ّ
ّ
«سياسية ،وتتطلب تفاهمًا وهدوءًا
على مستوى البلد ،وليس املناكفة
والـ ـ ـص ـ ــراع والـ ـت ــراش ــق اإلعـ ــامـ ــي».
وث ــان ـي ــا اق ـت ـص ــادي ــة« ،ك ـث ـي ــرون مــن
امل ـه ـ ّـج ــري ــن ال يـ ـع ــودون إلـ ــى قــراهــم
ليس بسبب ذاكرة الحرب ،بل بسبب
الحياة الجديدة التي أنشأوها في
امل ـنــاطــق ال ـتــي ن ــزح ــوا إل ـي ـهــا ،وه ــذا
االمـ ــر يـتـطـلــب ج ـه ـدًا ك ـب ـي ـرًا إلع ــادة
تأهيل املناطق فــي البنية التحتية
وتأمني الحوافز للعودة واملشاريع

وال ـض ـمــانــات االق ـت ـصــاديــة الــازمــة
ّ
املهجرين باالنتقال من املدن
إلقناع
والسواحل إلى القرى».
في أيامه األولى ،بدأ عطالله بالعمل
ع ـل ــى املـ ـلـ ـف ــات ال ـس ـه ـل ــة وإك ـم ــال ـه ــا،
تمهيدًا ملعالجة الكبيرة« ،وضعت
ّ
أمــامــي الـهــدف األول وهــو حــل أزمــة
ّ
ال ـب ـيــوت امل ـح ـت ـلــة» .،وع ـلــى مــا يـقــدر
ف ــري ــق ع ـمــل ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ـه ـنــاك حـتــى
اليوم ما ال يقل عن مئة منزل لم تعد
إلــى أصحابها «بــدأنــا التواصل مع
أص ـح ــاب األمـ ــاك لــانـتـهــاء مـنـهــا».
ّ
وي ــؤك ــد ال ــوزي ــر أنـ ــه «س ـن ـض ــع رق ــم
ات ـصــال ســريــع ب ــال ــوزارة وبــالــوزيــر
ل ـت ـس ــري ــع األعـ ـ ـم ـ ــال واالن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
امللفات بالتوالي» .الخطوة الثانية
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـنـ ــوي الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ت ـح ـق ـي ـق ـه ــا،
االنـتـهــاء مــن تأهيل املباني الـتــي ال
ّ
ت ــزال تــذكــر بــال ـحــرب .فـحـتــى الـيــوم،
هـنــاك عـشــرات املـبــانــي على خطوط
ال ـت ـم ــاس ال ـق ــدي ـم ــة ،والـ ـت ــي ال ت ــزال
واجـهــاتـهــا تحتفظ بثقوب ونــدوب
الــرصــاص وال ـقــذائــف ،وتــأهـيــل تلك
ـزل عــن داخ ـل ـهــا ،هو
الــو ّج ـهــات بـمـعـ ّ ٍ
املهجرين.
مهمة وزارة
يبقى الـتـحـ ّـدي األكـ ّبــر أم ــام الــوزيــر،
هــو الـعـمــل عـلــى م ـلــف ال ـع ــودة ،ومــا
ّ
يتطلبه األمــر مــن نـشــاط سياسي ـ ـ

اجتماعي ـ ـ اقـتـصــادي ،تحديدًا في
قرى جبل لبنان الجنوبي.
وهــذا األمــر ،ال يمكن أن يتحقق في

ّ
ظ ــل اس ـت ـم ــرار الـ ـص ــراع وال ـت ـج ــاذب
ّ
بــن الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر والـحــزب
ال ـت ـق ــدم ــي االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ،الـ ـ ــذي س ــاد
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـفـ ــاقـ ــم مــع
وصـ ــول الــرئ ـيــس م ـي ـشــال ع ــون إلــى
ّ
آت لـفـتــح
سـ ـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة« .أنـ ـ ــا ل ــم ِ
م ـل ـف ــات امل ـ ــاض ـ ــي» ،يـ ـق ــول ع ـطــال ـلــه.
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ــوزي ــر ،فــإنــه «واث ــق
م ــن ق ــدرت ــي وم ــن ت ـج ــاوب الــزعــامــة
الـ ـجّـ ـنـ ـب ــاطـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون ف ـ ــي ه ــذا
امل ـلــف ملــا فـيــه مصلحة الـجـمـيــع في
الـجـبــل» .على الــرغــم مــن التحريض
واإلشـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـت ــي ط ــال ــت ع ـطــال ـلــه
ف ــي مــرح ـلــة االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
امل ـ ــاض ـ ـي ـ ــة ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا كـ ـ ـ ــان م ــرش ـح ــا
رئـيـسـيــا لـلـتـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر في
ّ
ّ
ال ـش ــوف ،إل أن ــه يــؤكــد لـ ـ «األخ ـبــار»
ّ
نيته العمل جنبًا إلــى جنب مــع كل
املعنيني في الشوف وعاليه إلنهاء
ملف املهجرين إلى غير عودة« ،هذا
هو االنـجــاز األهــم الــذي إذا حققناه
نـسـتـطـيــع أن ن ـق ــول إن ـن ــا ت ـجــاوزنــا
مــرحـلــة الـ ـح ــرب» .ويـكـشــف عطالله
عــن نيته الـقـيــام بــزيــارة قــريـبــة إلــى
النائب السابق وليد جنبالط ولقاء
النائب تيمور جنبالط ،لوضعهما
فــي أجـ ــواء خـطـتــه لـلـمــرحـلــة املقبلة
ّ
وسبل التعاون بني الطرفني ،مؤكدًا
لـ ـ «األخ ـب ــار» إل ــى أن «ي ــدي مـمــدودة
للجميع ،ووا ّثــق بــأن جنبالط يريد
إنهاء هذا امللف بقدر ما نريد».

كـســر وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن صـ ــالـ ــح ال ـغ ــري ــب
«الـ ـقـ ـطـ ـيـ ـع ــة» الـ ـت ــي كــرس ـهــا
ت ــوزي ــر م ـع ــن امل ــرعـ ـب ــي بــن
ال ــوزارة والحكومة السورية،
بــزيــارتــه دم ـشــق ي ــوم أم ــس،
ولـقــائــه وزي ــر اإلدارة املحلية
ال ـس ــوري ــة ح ـســن م ـخ ـلــوف.
وبال شك ،فإن زيارة الغريب
تحوز اتفاقًا ضمنيًا لبنانيًا
بني الرئاسات الثالث والقوى
السياسية الـنــافــذة ،ال سيما
حزب الله ،على معالجة ملف
النازحني بصورة ّ
جدية من
دولة الى دولة هذه املرة ،على
ال ــرغ ــم م ــن امل ــواق ــف الـعـلـنـيــة
امل ـع ــادي ــة ل ـس ــوري ــا ،وال ـت ــي ال
ي ــزال رئـيــس الـحـكــومــة سعد
ال ـحــريــري يــدلــي ب ـهــا .وفيما
اقـتـصــر الـجـهــد فــي املــاضــي
على دور املدير العام لألمن
ال ـعــام ال ـلــواء عـبــاس إبــراهـيــم
والحقًا النائب السابق نوار
ال ـســاح ـلــي امل ـك ـلــف بـمـتــابـعــة
املـ ـل ــف عـ ــن حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،فــي
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـس ــوري ــة وإع ـ ـ ــادة
النازحني عبر هــذه القنوات،
ترسم زيــارة الــوزيــر الجديد
إل ـ ــى دمـ ـش ــق اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ـمــل وتــؤشــر
إلى تفعيل املبادرة الروسية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ج ـ ـ ّـم ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا م ـ ــواق ـ ــف
ال ـح ــري ــري ال ـس ــاب ـق ــة .وب ــدت
زي ــارة الـغــريــب ،أم ــس ،زي ــارة
اسـتـطــاعـيــة أول ـي ــة ،ولــوضــع
الخطوات األولى من التعاون،
مــع ت ـكــرار مـخـلــوف مــا أكــده
ال ــرئـ ـي ــس بـ ـش ــار األسـ ـ ــد فــي
خطابه قبل يومني عن الرغبة
السورية في عــودة النازحني
بأسرع وقــت ممكن ،وتأكيد
ال ـ ـ ـغـ ـ ــريـ ـ ــب م ـ ـ ــوق ـ ـ ــف لـ ـبـ ـن ــان
ب ــالـ ـع ــودة وت ــوج ــه ال ـح ـكــومــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـل ـع ـم ــل ال ـف ـع ـل ــي.
وبـ ـ ــدا الفـ ـت ــا ت ــأك ـي ــد ال ـغــريــب
ف ــي تـصــريـحــاتــه أن ال ــزي ــارة
جاءت بعلم الحريري ،قاطعًا
الـطــريــق على بعض املــواقــف
الـ ـ ــراف ـ ـ ـضـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ب ــن
الحكومة ونظيرتها السورية
لحل ملف النازحني ،ال سيما
الـحــزب التقدمي االشتراكي
وحزب القوات اللبنانية.
(األخبار)

ما يحصل داخل الحزب
السوري القومي
االجتماعي ،هو نقيض
مبدأ «الوحدة» ،التي
قام عليه الحزب .فال
ُمنافس له في عدد
««المعارضات» لقيادته،
سواء أبقيت محصورة
ّ
داخل «المؤسسات» أم قررت
االنشقاق وتأسيس تنظيم
ُمستقل .آخر هذه الحركات،
هي «النهضة السورية
القومية» ،التي تتحضر
لعقد مؤتمرها العام األول
ليا القزي
أع ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري الـ ـق ــوم ــي
االجتماعي التي ُرفعت أول من أمس
خ ـ ــال تـ ـظ ــاه ــرة «ال ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـبــي
ّ
لـ ــإن ـ ـقـ ــاذ» ،لـ ــم تـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى ُمـ ـش ــارك ــة
ّ
قـ ـي ــادة الـ ـح ــزب ف ــي الـ ـتـ ـح ــرك .ه ــؤالء
كــانــوا ُمـنــاصــريــن ل ــ«حــركــة النهضة
ال ـس ــوري ــة ال ـق ــوم ـي ــة» ،ال ــذي ــن كـشـفــوا
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاب ع ـ ــن أن ـف ـس ـه ــم ف ـ ــي ت ـش ــري ــن
الثاني املاضي .قوميون في العقيدة،
ول ـكــن ُم ـع ــارض ــون لـلـقـيــادة الـحــزبـيــة

ّ
ويعملون خ ــارج التنظيمُ ،يشكلون
جـ ــزءًا م ــن لـجـنــة امل ـتــاب ـعــة ل ــ«ال ـح ــراك
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ل ـ ــإنـ ـ ـق ـ ــاذ» مـ ـ ــع األحـ ـ ـ ـ ــزاب
واملـنـظـمــات «املــدن ـيــة» ،الـتــي تخوض
مـعــركــة فــي ال ـش ــارع ض ـ ّـد الـسـيــاســات
االقتصادية واملالية للدولة .لــم يكن
ُمـ ـق ـ ّـررًا أن يــرف ـعــوا ع ـلــم حــزب ـهــم يــوم
ّ
األحـ ـ ــد .إال أن وج ـ ــود أع ـ ــام حــزبـيــة
أخ ــرى (ال ـح ــزب الـشـيــوعــي ،التنظيم
الشعبي الـنــاصــري ،حــزب الطليعة)،
دفعهم إلى تظهير هويتهم الحزبية.
ُيشاركون في هذه التحركات ،خالفًا
للموقف الــرسـمــي لــ«الـقــومــي» ،الــذي
ق ـ ـ ـ ّـررت ق ـي ــادت ــه الـ ـن ــأي ب ـن ـف ـس ـهــا عــن
ٌ
واحد من أوجه
الحراك الشعبي .هذا
الـخــاف بـ ُـن الـحــزب الـقــومــي وحركة
النهضة ،املنبثقة عنه.
ال ّ
يمر وقـ ٌـت طويل ،داخــل «القومي»،
ق ـبــل أن تـطـفــو ع ـلــى ال ـس ـطــح مشكلة
داخـلـيــة ج ــدي ــدة ،عـنــوانـهــا الرئيسي
الصراع على السلطة .فال يوجد بني
القوميني من ُيخالف موقف القيادة
من املسائل االستراتيجية ،بل ُيريدون
أن يكونوا شركاء في القرار .مع من؟
ي ـت ـه ـم ــون رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس األعـ ـل ــى
ال ـنــائــب أس ـعــد حـ ـ ــردان ،بــاالسـتـئـثــار
ب ــالـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،وت ـ ـطـ ــويـ ــع امل ــؤسـ ـس ــات
ال ـحــزب ـيــة ل ـصــال ـحــه .ح ــرك ــة الـنـهـضــة
ال ـســوريــة الـقــومـيــة ،لـيـســت االخـتـبــار
ـزب ُع ــرف بـمـعــارضــاتــه،
األول ،فــي ح ـ ٍ
الداخلية والخارجية ،الكثيرة .حتى
ّ
أن تنظيمًا حمل االس ــم نفسه ،خرج
مــن الــرحــم الـقــومــي ،فــي ال ـعــام .2008

الجمهور الذي تتوجه
له «النهضة» ،هو
أعضاء الحزب القومي،
والمعارضون للقيادة

ّ
ولكنه هذه املرة يظهر بعد تجربتني
معارضتني ،لــم ُيكتب لهما النجاح:
ســوريــون قوميون مــوحــدون (قسم)،
ّ
وحركة  8تموز .ولكن أعضاء التنظيم
ّ
ال ـج ــدي ــد «م ـت ـف ــائ ـل ــون» ألن «ال ـع ـمــل
ُم ـن ـظ ــم وهـ ـن ــاك خ ـط ــة ع ـم ــل وم ـي ـثــاق
ُيحدد العالقة بني القوميني».
ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ،ع ـق ــدت «حــركــة
الـنـهـضــة ،اجـتـمــاعــا لهيئتها العامة
ٌ
اجتماع آخــر في
في شتورة ،ثم ُعقد
الشهر عينه ،في طرابلس ،النتخاب
القيادة املؤقتة .تألفت هــذه األخيرة
من يوسف زيدان (الرئيس) ،ربيع زين
الــديــن (نــائــب الــرئـيــس) ،نبيلة غصن
(ن ــام ــوس) ،وع ـ ــارف ف ـيــاض كــرئـيــس
للجنة التحضيرية لـ«املؤتمر القومي
العام» ،والذي ُ
سينظم في مهلة سنة
مــن انعقاد الهيئة الـعــامــة .الجمهور
الـ ــذي ت ـتــوجــه ل ــه «ح ــرك ــة الـنـهـضــة»،

ه ـ ــو ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــاس أعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـح ــزب
القومي ،واملعارضون للقيادة .الراية
ال ـت ــي يــرفـعــونـهــا (وظ ـه ــر ذل ــك خــال
تظاهرة يــوم األحــد) هي علم الحزب
الـ ـق ــوم ــي« .دسـ ـت ــوره ــم» ه ــو م ـب ــادئ
الزعيم أنطون سعاده .لذلك ال ُيمكن
التعامل مــع «النهضة» إال بوصفها
تنظيما ُمـنـشـقــا عــن ق ـيــادة الــروشــة،
ي ـب ـح ــث عـ ــن م ـ ـكـ ــان لـ ــه فـ ــي ال ـس ــاح ــة
الـسـيــاسـيــة .يــرفــض أع ـض ــاء الـحــركــة
ال ـج ــدي ــدة وص ـف ـهــم ب ـحــالــة ان ـش ـقــاق،
«نسعى لنكون حزبًا يبعث النهضة.
م ـن ــذ س ـن ــة ونـ ـص ــف ن ـع ـم ــل ،نـظـمـنــا
أن ـف ـس ـنــا أخـ ـيـ ـرًا ل ـن ــأخ ــذ م ـشــروع ـيــة.
ّ
وسيكون لدينا مؤتمر ندعو إليه كل
السلطات،
القوميني ليكونوا مصدر ُ
على العكس مــن املــؤتـمــرات املعلبة».
إن لم يكن هــذا انشقاقًا ،مــاذا ُي ّ
سمى
ُ
إذًا؟ «املـ ـنـ ـش ــق ه ــو ال ـ ــذي اب ـت ـع ــد عــن
غــايــة الـحــزب وعـقـيــدتــه .هــم (الـقـيــادة
الحالية) انشقوا منذ زمان».
تـحـتــل املــؤس ـســات داخـ ــل ً «ال ـقــومــي»
أهمية استثنائية ،مقارنة باألحزاب
األخـ ــرى .معظم الـقــومـيــن يعتبرون
ّ
أن العمل الحزبي الفعلي ،من ضمنه
ّ
ّ
املـعــارضــة ،يـتــم فــي ظــلـهــا .فـلـمــاذا لم
ُيـ ـم ــارس أعـ ـض ــاء «ح ــرك ــة الـنـهـضــة»
مـ ـع ــارضـ ـتـ ـه ــم م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــزب؟
«ال ـ ـحـ ــزب ه ــو ال ـش ـخ ـص ـيــة امل ـع ـن ُــويــة
التي هي مرجعنا ،ولكن نحن نميز
بينه وبــن التنظيم القائم (برئاسة
حنا الناشف) .أمــا املؤسسات فحني
تـصـبــح خ ــارج ــة ع ــن األصـ ـ ــول ،تفقد

ّ
ه ــوي ـت ـه ــا»ُ .ي ـخ ـب ــرون أنـ ـه ــم ح ــاول ــوا
ـس الـ ـح ــزب
إج ـ ـ ـ ـ ــراء ح ـ ـ ـ ــوار م ـ ــع رئ ـ ـيـ ـ ُ
الناشف« ،طــرح علينا أن نشارك في
مجلس ُ
العمد ،ولكن اشترطنا إجراء
ّ
ً
إصـ ــاحـ ــات أوال ُ .فـ ــي حـ ــن أن رأي
الناشف كان أن نشارك في التنظيم،
وب ـ ـعـ ــدهـ ــا ن ـت ـك ـل ــم ب ـ ــاالص ـ ــاح ـ ــات».
ُي ـص ـ ّـر أع ـض ــاء ف ــي «ال ـن ـه ـضــة» خــال
الحديث معهم على عدم الغوص في
الخالفات الداخلية« ،سنخسر األمة
واملجتمع ،وال زلـنــا نبحث بالداخل
م ــاذا يـحـصــل .انـكـفــأ ال ـح ــزب نتيجة
ال ــدور ال ــذي يلعبه .ال ُمشكلة لدينا
فــي أن تكون حليف أي فــريــق ،شرط
ُ
أن ت ـ ـمـ ــارس دورك ص ـ ـ ـ ّـح» .املـشـكـلــة
الرئيسية إذًا هي عدم قيام «القومي»
ب ـ ـ ــدوره ال ـح ـق ـي ـقــي« ،وال ـت ـم ــاه ــي مــع
بقية األحزاب ،إلى ّ
حد التبعية» ،قبل
ـاء فــي «الـنـهـضــة»
أن ي ـس ـتــدرك أع ـضـ ّ
سريعًا ،موضحني أنهم يلتقون «في
القضايا االستراتيجية مع املقاومة،
ّ
أما في امللف االجتماعي وإدارة البلد،
فــا ضير مــن التمايز» .مــا صحة ما
ُيـ ـق ــال ع ــن اج ـت ـمــاع ـكــم بـمـمـثـلــن عن
حـ ــزب ال ـل ــه والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر
ط ــال ـب ــن دع ـ ُم ـه ــم املـ ـعـ ـن ــوي واملـ ـ ــادي
لالنطالق ،ونصحتم بالحفاظ على
وحـ ـ ــدة الـ ـح ــزب الـ ـق ــوم ــي؟ «أب ـ ـ ـ ـدًا ،لــم
نتواصل مــع أي ح ــزب .ولـكــن ،بحكم
عــاقــاتـنــا الـطـبـيـعـيــة ،وخ ــال إحــدى
امل ـن ــاس ـب ــات ،اس ـت ـف ـهــم أش ـخ ــاص من
حزب الله عن حركتنا .الجميع ُمتابع
ويعرف الوضع».

تقرير

«القومي» يغيب عن الشارع :اسألوا «الشيوعي»!
ال ُيشارك الحزب السوري
القومي االجتماعي في
ُالتحركات الشعبية التي
تنظمها األحزاب المعارضة
للنظام ومجموعات
«مدنية» ،ألسباب عديدة،
أبرزها سوء التنسيق مع
الشيوعي ،واعتبار
الحزب
ّ
«القومي» أن قيادة
الوتوات لم تدعه إلى
المشاركة ،ولم تعرض عليه
دراستها االقتصادية
ليا القزي
ُ
مـنــذ أن أطـلـقــت األح ـ ــزاب امل ـعــارضــة
لـلـنـظــام الـلـبـنــانــي ال ـحــالــي (ال ـحــزب
ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ،ال ـت ـن ـظ ـي ــم
الـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــري ،ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
ـدد
الــدي ـم ـقــراطــي ال ـش ـع ـبــي…) م ــع ع ـ ٍ
م ــن امل ـج ـمــوعــات «امل ــدن ـي ــة» (ب ـيــروت
مــديـنـتــي ،املــرصــد الـشـعـبــي ملحاربة
ال ـف ـس ــاد ،ح ـ ــراك املـ ــن األعـ ـل ــى ،تـيــار
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع امل ـ ـ ــدن ـ ـ ــي…) ،ت ـح ــرك ــات ـه ــا
ملواجهة الواقع االقتصادي
الشعبية
ً
ـ ـ املاليُ ،مترافقة مع ورقة اقتصادية
ُت ّ
حدد مكامن الخلل وتطرح خريطة
طريق للمرحلة املقبلة ،كــان املشهد
«ناقصًا» مع غياب الحزب السوري
ال ـق ــوم ــي االج ـت ـم ــاع ــي ع ــن الـ ـش ــارع.
أت ــى غ ـيــاب األخ ـي ــرُ ،م ـقــابــل االلـتـقــاء
بـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات غ ـ ـيـ ــر س ـي ــاس ـي ــة
و«ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي» ،وات ـ ـفـ ــاق ال ـفــري ـقــن
للمرة األولى على عناوين اقتصادية

ّ
موحدة .وهو األمر الذي لم يسبق له
أن حـصــل ،ملــا بــن االثـنــن مــن جبال
م ــن االخـ ـت ــاف ــات ،ع ـلــى ال ـع ـكــس من
العالقة بني «الشيوعي» و«القومي».
ف ــرغ ــم الـ ـت ــاري ــخ امل ـخ ـت ـلــف بـيـنـهـمــا،
ب ــن ال ـحــزبــن ال ـش ـيــوعــي وال ـقــومــي،
وال ـخ ـل ـف ـيــات ال ـع ـقــائــديــة امل ـت ـبــاعــدة،
وفـشــل مـحــاوالت تحالفهما سابقًا،
ّ
ولكن يبقى أن بني الفريقني قواسم
«اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة» ع ـ ــدي ـ ــدة ،ك ـ ــان مــن
ُ
امل ـف ـتــرض أن ت ـسـ ّـهــل عـمـلـيــة إي ـجــاد
أرض ـي ــة مـشـتــركــة بـيـنـهـمــا ،إن أرادا
ذلك.
أسباب االنكفاء التي يجري التداول
بـهــا بــن مـســؤولــن قــومـيــن عــديــدة،
ّ
أبرزها أن قيادة الوتوات لم تتواصل
ُ
مع «القومي» وت ّ
نسق معه خطوات
ّ
ُ
الشعبي األخ ـ ّيــر .كـمــا يتهم
ال ـحــراك
ّ
ـأنــه ُ
«يـفــضــل أن يعمل
«الشيوعي» بـ
وح ـ ـ ـي ـ ـ ـدًا وال ي ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع أحـ ـ ـ ــد»،
خــاصــة م ــع ط ــرف كــال ـحــزب الـقــومــي
«الــذي لديه قــدرة أكبر على الحشد،
وحضوره السياسي أفعل ،وقد ظهر
ذلــك خــال االنتخابات النيابية في
أي ــار» ،مــن دون إغـفــال سبب داخلي
ّ
التخبط التي
أســاســي ،وهــو «حــالــة
ّ
تمر بها ُقيادتنا ،نتيجة الخالفات
الداخلية املستمرة منذ فـتــرة»ّ .أدى
ذلك إلى أن تكون األولويات القومية
مكان آخــر ،وأن ال يصل النقاش
في
ٍ
الـحــزبــي ح ــول األمـ ــور املـطـلـبـيــة إلــى
ّ
«أي نتيجة ّ
جدية» ،علمًا بأن الحزب
ُ
ال ـق ــوم ــي ق ـ ـ ّـرر أن ي ـص ـبــح ل ــه مــوطــئ
قـ ــدم ف ــي «م ـل ــف م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد»،
وي ـت ـحـ ّـدث امل ـس ــؤول ــون ع ــن «اإلعـ ــداد
لورقة تفصيلية للواقع االقتصادي
ّ
ـ املالي ،قائمة على اعتبار أن أساس
ُ
ّ
الفساد هو املصارف» .لم تقر الورقة
بـعــدُ ،
ويبحث فــي إمكانية أن تكون
ّ
مواكبة للتحرك الشعبي.

ي ـ ـ ـبـ ـ ــدأ ع ـ ـم ـ ـيـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
ـرس
االجـتـمــاعـيــة ف ــي «ال ـق ــوم ــي» بـطـ ّ
س ـ ـعـ ــاده ح ـ ُـديـ ـث ــه ب ــال ـت ــوض ـي ــح أنـ ــه
«إذا كـنــا ال ن ـش ــارك فــي الـ ّتـظــاهــرات
الشعبية ،فذلك ال يعني أنـنــا خــارج
الحراك املطلبي .فنحن جزء أساسي
العمالي الـعــام ،الجامع
مــن االتـحــاد
ُ
ّ
لكل التحركات ،ونشارك في أنشطته،
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس م ــن ال ـش ـي ــوع ــي ال ــذي
انسحب من االتـحــاد» .يغفل سعاده
طريقة
وجود مالحظات عديدة على
ّ
العمل داخــل ّ «االت ـحــاد» ،أبــرزهــا أنــه
صيغة ُمصغرة عن أحــزاب السلطة،
وراع ملصالحها .يرفض سعاده ذلك،
«فــأهــداف ـنــا داخ ــل االت ـح ــاد العمالي
ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن غـ ــايـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــن.
يدعمنا فيها
لــديـنــا مطالبنا ،وم ــن
ّ
ُ ّ
نكون قريبني منه»ُ ،متهمًا «املنظرين
الـيـســاريــن بـتـهــديــم املــؤس ـســات من
خـ ــال أسـ ـل ــوب ال ـن ـق ــد املـ ـط ـل ــق» .أم ــا
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي،
فــإطــاقــه دع ــوة ع ـ ّ
ـام ــة إل ــى املـشــاركــة
معه« ،ليس أم ـرًا كافيًا .فــاألحــزاب ال
يدعو بعضها بعضًا بهذه الطريقة.
ّ
الدعوة العامة توجه للناس»ّ .
ي ــؤ ّخ ــذ ع ـل ــى قـ ـي ــادة ال ـ ــوت ـ ــوات أن ـه ــا
ُ
ُ ّ
وي ــذك ــر
ت ـفــضــل «ال ـت ـ ّح ـ ّـرك وح ــده ــا».
سـ ـ ـع ـ ــاده ب ـ ــأن ـ ــه ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام امل ــاض ــي
ُ
«طـ ـ ـ ـ ــرح م ـ ــوض ـ ــوع ّ ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـي ـن ـنــا
وبــن الشيوعي .مثلنا نائب رئيس
الحزب وائل حسنية ،وعن الشيوعي
العالقات السياسية حسن
مـســؤول
َ
خـ ـلـ ـي ــل .لـ ــم نـ ـلـ ــق تـ ـج ــاوب ــا مـ ــن قـبــل
ال ـش ـي ــوع ـي ــن» .م ــا ال ـس ـب ــب؟ يـعـتـقــد
عميد العمل والـشــؤون االجتماعية
ّ
أن «ال ـش ـيــوعـ ّـي ُيـحـجــم ع ــن م ـ ّـد الـيــد
ل ـنــا ،عـلـمــا بــأنـنــا أك ـثــر حــزبــن يجب
أن يلتقيا ،ملا يجمعنا من نقاط ،وال
ّ
سـ ّـيـمــا مــا يـتـعــلــق بــاملـقــاومــة وإلـغــاء
الطائفية».

درجـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة ع ـ ـلـ ــى أن يـ ــراقـ ــب
«القومي» التحركات الشعبية «بعني
م ـف ـت ــوح ــة» ،اح ـت ـيــاطــا م ــن أن تـكــون
ـداف أخـ ـ ــرى .هـ ــذه املـ ـ ّـرة
واجـ ـه ــة أله ـ ـ ـ
ٍ ّ
أي ـض ــا ،ال ي ـبــدو أن ال ـح ــزب الـقــومــي
ُيعطي ثقته للتحركات الشعبية ،لكن
ألسباب أخرى .يعتقد بطرس سعاده
ّأن «التحركات الجزئية ال ّ
تؤدي إلى
أي نتيجة .أي تٌـحـ ّـرك مطلبي يجب
ُأن تكون له أهداف استراتيجية ،ولم
ّ
يقوله
نــاحــظ ذلــك فــي الـتـحــرك» .مــا ٌ
سعاده غير دقيق ،وفيه «إجـحــاف»
ّ
ّ
بحق الـحــزب الشيوعي ،ألن األخير
قـ ّـدم في كانون األول املاضي دراســة
ُ
ّ
اقتصادية عملية ،تشكل خطة عمل،
ُ
وت ّ
حدد اإلجراءات الواجب تطبيقها،
تهميشًا
منعًا لتحميل الفئات األكثر
ّ
تـبـعــات االن ـه ـيــار .ي ـ ّ
ـرد س ـعــاده بــأنــه
ّ
ُ
لــم يطلع على ال ــدراس ــة ،مـقــارنــا بني
الحزب الشيوعي والـحــزب التقدمي
االشتراكي «الــذي وضــع ورقــة ،ودار
بها على القوى السياسية لشرحها».
ّ
وه ـ ـ ــو ي ـع ـت ـب ــر أن م ـ ــا ُي ـ ــرف ـ ــع خ ــال
الـتـظــاهــرات ال يـعــدو أكـثــر مــن كونه
ّ
«شعارات وأفكارًا عامة ،في حني أن
عمل األح ــزاب هــو فــي وضــع أهــداف
اسـتــراتـيـجـيــة .ال ت ـجــدي الـتـحــركــات
نـفـعــا إذا ل ــم تـكــن أهــداف ـهــا ُم ـح ـ ّـددة،
كالسترات الصفراء في فرنسا ،التي
كرد فعل على إجراء ُم ّ
أتت ّ
حدد».
ّ
يأتي ًالــرد من الشيوعيني بالتأكيد
ّ
بـ ــدايـ ــة ع ـل ــى «اعـ ـتـ ـب ــارن ــا أن امل ــوق ــع
ال ـط ـب ـي ـع ــي ل ـل ـق ــوم ــي هـ ــو أن ي ـك ــون
إل ــى ج ــان ــب ق ـضــايــا الـ ـن ــاس» ،يـقــول
العالقات السياسية حسن
مـســؤول
ّ
خليل .ويوضح أنه خالل التحركات
ّ
األخ ـ ـيـ ــرة« ،وح ـ ــن رأيـ ـن ــا أن األمـ ــور
متجهة نـحــو االن ـه ـيــار ،ب ــادرن ــا إلــى
إط ـ ــاق ال ــدع ــوة إلـ ــى ال ـت ـظــاهــر عـبــر
ّ
مــؤتـمــر ص ـحــافــي ،داع ــن ك ــل الـقــوى

ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وال ـن ُـق ــاب ـي ــة
واأله ـل ـي ــة وامل ــدن ـي ــة إلـ ــى أن ن ـش ــارك
ّ
كلنا معًا .فالساحة ليست حكرًا على
ّ
أح ـ ــد» .ول ـك ــن أن ـت ــم وج ـه ـتــم ال ــدع ــوة
ً
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إلـ ـ ــى ال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـش ـّع ـبــي
ّ
الناصري؟ يرد خليل بالقول إنه مع
الـنــائــب أسـ ُـامــة سـعــد «يــوجــد اتـفــاق
سياسي ،ون ّ
نسق في كل خطواتنا.
دعــونــاه بحكم هــذه الـعــاقــة» ،نافيًا
أن يـ ـك ــون ل ــاخ ـت ــاف ــات ال ـع ـقــائــديــة
والتاريخية مع «القومي» أي تأثير
ح ــول الـعــاقــة الـثـنــائـيــة« ،ه ــذا األمــر
غير مـطــروح أب ـدًا .فنحن حريصون
عـلــى وج ــود ك ــل ال ـق ــوى ال ـتــي تــرغــب
في أن نتشارك معها تلك املواجهة.
والرفاق في القومي هم حزب مقاوم
وع ـق ــائ ــدي وغ ـي ــر ط ــائ ـف ــي .نـتـقــاســم
مـعـهــم الـكـثـيــر ،وف ــي بـعــض املـنــاطــق
تلتقي قيادتانا املناطقية ،وعليهم
ه ــم أن ي ـ ـحـ ــددوا مــوق ـع ـهــم ف ــي تـلــك
املواجهة».

يعتبر
«القومي»
ّ
أن الحزب
الشيوعي
ُ«يحجم عن ّ
مد
ِ
اليد إلينا»
(هيثم
الموسوي)
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على الغالف

ّ
الوزيرة الليبرالية وحكاية ابريق الزيت
بيار أبي صعب
ال ـيــوم فــي ل ـب ـنــان ،كــل أه ــل السياسة
ب ـ ــات ـ ــوا م ـ ــن دعـ ـ ـ ــاة االصـ ـ ـ ـ ـ ــاح ،وم ــن
مكافحي الفساد .بل إن هناك تيارات
ّ
سياسية لم تنل ّ
حصة
وشخصيات
كافية في «طورطة» املحاصصات ،أو
ّ
االقتصادية
خــافــت على مصالحها
ف ــي امل ـ ـعـ ــادالت الـ ـج ــدي ــدة ،فـغــافـلـتـنــا
ّ
جميعًا وقـفــزت مــن ضفة «الزعماء»
ّ
ّ
إل ــى ضــفــة «ال ـش ـع ــب» ،وم ـشــت كلها
فــي جـنــازة ج ــورج زري ــق ال ــذي دفناه
ون ـس ـي ـن ــاه ف ــي أقـ ــل م ــن  48س ــاع ــة.
الطبقة السياسية باتت ناطقة باسم
«الشعب املسكني» .هــذا الشعب التي
يعتاش «ثوار» آخر زمن من دمه ،منذ
أج ـي ــال ،وقـبـلـهــم آب ــاؤه ــم وأج ــداده ــم،
أق ـط ــاب ج ـم ـهـ ّ
ـوريــة امل ـ ـ ــزارع ،ك ــل ذلــك
ّ
لألسف في حماية املؤسسة الدينية.
أما الوزيرة ّريــا الحسن ،فليست من

ّ
اقطاعية ،بل هي هنا تلعب دور
ساللة
ّ
امل ــرأة ،الـشــابــة ،الـعـصــريــة ،الليبرالية،
ال ـتــي وص ـلــت ال ــى الـسـلـطــة بنضالها
وعلمها… مــا ّ
يخولها أن تـكــون من
«دع ـ ـ ــاة االص ـ ـ ـ ــاح» ،أك ـث ــر م ــن ف ـلــول
االق ـطــاع الـسـيــاســي« .إصــاحـيــة» إذًا
الوزيرة الحسن ،بمعزل عن جذورها
ّ
سنيورية.
النيو -
املهم أن الــوزيــرة الشابة بوسعها أن
تغري الرأي العام الجديد الذي تعجز
ّ
ّ
والتقدمية املستقلة،
االحزاب الوطنية
ّ
حتى اآلن ،عن استقطابه .تلك الكتلة
ّ
الشابة واألقل شبابًا ،التي زج بها في
خانة غامضة ،ملتبسة ،هي «املجتمع
املـ ــدنـ ــي» ،ت ـت ـن ــازع عـلـيـهــا ك ــل ال ـقــوى
ال ـت ـق ـل ـيـ ّ
ـديــة الـ ـي ــوم ،وي ـع ـمــل أخـطـبــوط
املـ ـنـ ـظـ ـم ــات غـ ـي ــر الـ ـحـ ـك ــوم ـ ّـي ــة ع ـلــى
تدجينها واستغالل غضبها واحتواء
ان ــدف ــاع ـت ـه ــا الـ ـصـ ـح ـ ّـي ــة .ه ـ ــذه الـ ـق ـ ّـوة
املشتتة التي يـ ّ
ـوحــدهــا الـعــداء للنظام

اللبناني الفاسد والطائفي ،ليس لديها
من يخاطبها اليوم في دائرة السلطة
سوى نائبة واحدة تأتي إلى «عملها»
على مــن الـ ـ  vespaال ــزرق ــاء .م ــاذا لو
ّ
جـ ّـربــت وزيـ ــرة الــداخ ـلـ ّـيــة حــظـهــا ،في
غواية «املجتمع املدني» ،ماذا لو «رمت
حجرًا في املياه الراكدة»؟
ب ـع ــد أن رفـ ـع ــت الـ ـس ــوات ــر مـ ــن أمـ ــام
وزارتها ،معلنة والدة «دولة املواطن»،
ك ـمــا ت ـع ـلــن س ـن ــون ــوة والدة الــرب ـيــع،
ان ـت ـق ـلــت م ــن دون مـ ـق ـ ّـدم ــات إل ــى…
معركة «الزواج املدني» .يا لها من امرأة
شجاعة! يا معاليك ّ
عدي للعشرة…
ه ــل أن ــت ق ـ ّـده ــا؟ روال ط ـبــش واح ــدة
تكفي ،مصيرك سيكون «االستتابة»!
ال بد من أن ريــا الحسن صادقة في
ما أعلنته على «يورونيوز» في لحظة
ّ
تجلّ :
«أحبذ ،شخصيًا ،أن يكون هناك
ّ
إطار للزواج املدني» .وأضافت ،كأنها
أدركت هول هذا التصريح« :سأسعى

لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول
هذه املسألة مع كل املرجعيات الدينية
وغيرها ،وبدعم من رئيس الحكومة
سعد الـحــريــري ،حتى يصبح هناك
اعتراف بالزواج املدني».
إن مـعــركــة الـ ــزواج املــدنــي فــي لبنان،
ص ــارت مثل «حـكــايــة ابــريــق الــزيــت».
والكل يعرف منذ أيام الرئيس إلياس
الهراوي على األقل ،أن انتظار رضى
املــؤس ـســة الــدي ـن ـيــة ف ــي ه ــذا الـسـيــاق
ّ
ال ي ـجــدي ،علمًا أن ــه غـيــر دس ـتــوري.
ّ
ف ـم ـش ــروع الـ ـق ــان ــون الـ ـ ــذي تـ ـق ــدم بــه
الرئيس الراحل في أواخر أيام عهده،
ّ
باألكثرية
ووافق عليه مجلس الوزراء
ال ـســاح ـقــة ( 18آذار  ،)1998دفـنــه
الرئيس الــراحــل رفيق الحريري ،ولم
يـحـقــق س ــوى ان ـج ــاز واح ـ ــد :توحيد
كــل ال ـطــوائــف ،املـتـنــاحــرة آن ــذاك ،ضد
املشروع .هذه املؤسسات ال تدافع عن
الــديــن ،بل عن امتيازاتها ووجــودهــا.

ّ
وأي تغيير في املعادلة يتطلب بروز
قوى سياسية جديدة ،وازنة ،يمكنها
أن ت ــزع ــزع ث ــواب ــت ال ـن ـظ ــام ال ـق ــدي ــم.
والقوى البديلة التي ستحمل التغيير
لن تأتي غدًا صباحًا ،ولن نجدها في
أي من املجموعات السياسية الحالية،
خصوصًا في التيار السياسي الذي
تـنـتـمــي إل ـيــه ال ـح ـســن ،وف ــي الـجـهــات
وااليديولوجيات التي ترعاه.
فــي الـعــام  2013هـ ّـدد املفتي األسبق
ّ
محمد ّقباني «كل املسؤولني املسلمني
فــي السلطة التشريعية والتنفيذية»،
بــأن مــن يــوافــق بينهم «عـلــى تشريع
الــزواج املدني وتقنينه ،ولو اختياريًا،
مــرتــد وخ ــارج عــن ديــن اإلس ــام ،وال
يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال
يدفن في مقابر املسلمني» .هذه ّ
املرة
ً
ّ
لم يتأخر رد فعل «دار الفتوى» أصال:
«الرفض املطلق ملشروع الزواج املدني
أحكام الشريعة
في لبنان ،ألنه يخالف ً
ً
اإلسالمية السمحاء جملة وتفصيال،
ويـ ـخ ــال ــف أيـ ـض ــا أح ـ ـكـ ــام ال ــدس ـت ــور
الـلـبـنــانــي» .لـنــدع جــانـبــا وجـهــة النظر
القانونية لـ «دار الفتوى» بالدستور،
إذ يـضـيــق امل ـجــال بمناقشتها هنا.

ولـنـتـفــاد ال ـن ـقــاش الــدي ـنــي فـهــو ليس
مــن اخـتـصــاصـنــا ،ول ــو إنـنــا ّ
نتمسك
بــاج ـت ـهــادات ال ـعــامــة ال ــراح ــل الشيخ
عبد الـلــه العاليلي ال ــذي رأى أن على
«الشريعة أن تجيب عن حاجات الناس
في زمنهم» ،وقال بامكان الــزواج بني
ك ـتــابـ ّـي ومـسـلـمــة مـسـتـنـدًا إل ــى اآلي ــة
ّ
الـكــريـمــة «ال ـي ــوم أحـ ــل لـكــم الـطـيـبــات،
ّ
وطـعــام الــذيــن أوت ــوا الكتاب حــل لكم،
ّ
وطعامكم حــل لهم ،واملحصنات من
املؤمنات ،واملحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم» (املائدة.)5:
ّ
إن الزواج املدني ال يشكل خطرًا على
الدين وال اإليمان ،وال يهدد بـ «تفكيك
ّ
االسالمية» ،بل ّ
يخولنا أن
املجتمعات
نبني أخ ـي ـرًا دول ــة تـقــوم عـلــى أســاس
ال ـقــوانــن الــوض ـعـ ّـيــة ،وت ـح ـتــرم حـ ّ
ـريــة
املـعـتـقــد ،ووط ـنــا جــدي ـرًا بـهــذا االس ــم،
يتألف مــن شعب واحــد بغض النظر
عن انتماءات ابنائه الدينية وعقائدهم
الـسـيــاسـ ّـيــة .وطـنــا محصنًا ضــد كل
االنـقـســامــات وال ـح ــروب األه ـلـ ّـيــة .هــذا
الـ ـ ـ ــزواج امل ــدن ــي «االخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري» ال ــذي
ي ـت ـعــايــش م ــع ال ـ ــزواج ال ــدي ـن ــي ،ينهي
حالة الفصام التي يعيشها لبنان ،إذ

هذا الزواج يخولنا
بناء دولة تحترم
حرية المعتقد

يعترف بــالــزواج املــدنــي ،إذا أقـيــم في
دول أخ ــرى .أمــا الـفـقــراء ،فممنوعون
م ــن الـ ـ ـت ـ ــزاوج ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــم خ ــارج
ّ
الطائفية…
غيتوهاتهم
نعرف تمامًا أن توقيت هــذا النقاش،
ل ـيــس م ـف ـي ـدًا اآلن ،ب ــل إن ــه ال يـحـمــل،
ّ
كما رأيـنــا ،إال التشنج ،ويفتح أبــواب
ال ـخ ــوف م ــن ج ـهــة واألص ــول ـي ــات من
الـجـهــة األخـ ــرى .ويـعـيــدنــا إل ــى ال ــوراء
فــي مـعــركــة الـ ــزواج امل ــدن ــي ،بترسيخ
الخطاب املحافظ الرافض لها ،من كل
ّ
االنعزالية
الـجـهــات ،ويــزكــي الـنــزعــات
وم ــواوي ــل ال ـفــدرال ـيــة وال ـكــون ـفــدرال ـيــة
عـلــى ق ــاع ــدة «ال ـج ـمــاعــة م ــا بينعاش
مـعـهــم»! الـغــريــب أن الــوزيــرة الشابة،
ال ـع ـص ـ ّ
ـريــة ،ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ،ف ــي حـكــومــة

«إل ــى الـعـمــل» ،ب ــدأت العمل مــن املكان
ال ـخ ــاط ــئ ،ولـ ــم ت ـن ـت ـبــه إلـ ــى ك ــل ذل ــك!
فــي الـسـيــاســة ،الــواقـعـ ّـيــة هــي فضيلة
ال ـف ـض ــائ ــل .ف ــي ان ـت ـظ ــار أن يـلـتـحــق
ل ـب ـنــان ب ــرك ــب الـ ـحـ ـض ــارة ،ي ـم ـكــن أن
ّ
نكتفي بأقل من الزواج املدني بكثير.
هـنــاك منذ خمس س ـنــوات ،وتحديدًا
مـنــذ ســابـقــة خـلــود سـكـ ّ
ـريــة ونـضــال
درويش ،واجتهادات محاميهما طالل
ّ
الحسيني ،ما ّ
املدنية،
يسمى العقود
بــن مــواط ـنــن مــن الـجـنـســن شطبوا
مذهبهم عن ّ
الهوية .ال نعرف إذا كان
ال ــوزي ــر ن ـهــاد امل ـش ـنــوق ه ــو م ــن أزال
ّ
ّ
الداخلية ،لكنه
الحواجز من أمام وزارة
ترك لخلفه في أدراج الــوزارة عشرات
ّ
ّ
الشرعية ،التي عرقل
املدنية،
العقود
تسليمها ألصحابها لسبب غامض.
بما أن الرئيس الحريري ّ
يؤيد وزيرته
في منحاها التقدمي التنويري ،وبما
أن القانون يجيز لها ذلك ،لتبدأ وزيرة
الداخلية رحلة األلف امليل نحو الزواج
املدني الذي ّ
«تحبذه» ،بخطوة صغيرة،
متواضعة ،هــي اطــاق ســراح العقود
ّ
املدنية املحتجزة ،ضد منطق القانون،
في األدراج التي باتت اآلن أدراجها…

امتناع ّ وزارة الداخلية والبلديات عن عرقلة تنفيذ عشرات عقود الزواج المدنية
ُ
التي نظمت في لبنان ،هو أبرز الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الوزيرة الجديدة
ّريا الحسن ،إلثبات وجود نية ّ
جدية بوضع إطار للزواج المدني .أما «الحوار مع
المرجعيات الدينية» فيعني ،ببساطة ،العودة إلى النقطة الصفر

هديل فرفور
ق ـبــل أيـ ـ ــام ،ص ـ ّـرح ــت ال ــوز ّي ــرة حسن
إلــى محطة «يورونيوز» أنها ُت ّ
حبذ
شخصيًا أن يكون هناك إطار للزواج
ً
املــدنــيُ ،مـشـيــرة إلــى أنـهــا «ستسعى
إلى فتح الباب لحوار جدي وعميق
حول هذه املسألة مع كل املرجعيات
ال ــدي ـن ـي ــة وغ ـي ــره ــا ( )...وب ــدع ــم مــن
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــومــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري،
حتى ُيصبح هناك اعتراف بالزواج
امل ــدن ــي» .ت ـصــريــح ال ـح ـســن ينسجم
وما قاله الحريري قبل ست سنوات،
البرامج الحوارية السياسية
في أحد ّ
لجهة تمنيه «شخصيًا إق ــرار زواج
م ــدن ــي فـ ــي ل ـب ـن ــان ( )...ب ـع ــد حـ ــوار
حقيقي مع املرجعيات الدينية».
«بدعم»
بهذا املعنى ،تكون الحسن،
ٍ
مـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،قـ ــد ربـ ـط ــت م ـســألــة
إق ـ ـ ــرار ح ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــن بــاالخ ـت ـيــار
املــدنــي الـحــر فــي الـحـيــاة الشخصية
وال ـع ــائ ـل ـي ــة ،ب ـ ـ «ن ـت ــائ ــج الـ ـح ــوار مع
املــرج ـع ـيــات الــدي ـن ـيــة» :ال ـع ـ ّ
ـدو األول
للزواج املدني .ما يعني العودة ّإلى
النقطة الصفر .وكــل ما فعلته ،أنها
أق ــام ــت الــدن ـيــا وأق ـع ــدت ـه ــا ،ب ـ ـ «شـبــه
تصريحها» الذي أعاد معركة الزواج
املدني في لبنان إلــى الخلف .وخير
دلـيــل عـلــى ذل ــك بـيــان «دار الـفـتــوى»
أمــس ،تعليقًا على الــوزيــرة الحسن.
وكـ ـ ــان م ـف ـتــي ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ّـســابــق
م ـح ـمــد رش ـي ــد ق ـب ــان ــي ق ــد ك ــف ــر ع ــام
ّ
 2013ك ــل م ــن ي ـت ـ ّ
ـزوج مــدن ـيــا ،و«ك ــل
املـ ـس ــؤول ــن امل ـس ـل ـم ــن ف ــي الـسـلـطــة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة» ال ــذي ــن
ي ــواف ـق ــون ع ـلــى ق ــان ــون يـسـمــح بـهــذا
الزواج.

وق ــد ع ــاودت دار الـفـتــوى ال ـكـ ّـرة يــوم
أمـ ــس ،إذ أصـ ــدر مـكـتـبـهــا اإلع ــام ــي
ب ـ ـيـ ــانـ ــا أشـ ـ ـع ـ ــل مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي بالتعليقات والتعليقات
امل ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــادة ،وقـ ـ ـ ّـسـ ـ ــم سـ ـ ـك ـ ــان الـ ـع ــال ــم
االفتراضي بني مؤيد ومـعــارض .إذ
ّ
أك ــد أن مــوقــف دار الـفـتــوى مـ ُعــروف
م ـنــذ سـ ـن ــوات «فـ ــي ال ــرف ــض امل ـط ـلــق
ملـ ـش ــروع الـ ـ ـ ــزواج امل ــدن ــي ف ــي لـبـنــان
ومـ ـع ــارضـ ـت ــه ألنـ ـ ــه ي ـخ ــال ــف أح ـك ــام
الشريعة اإلسالمية السمحاء (…)».
ودع ـ ــا إلـ ــى «ع ـ ــدم الـ ـخ ــوض وال ـق ـيــل
وال ـق ــال فــي مــوضــوع الـ ــزواج املــدنــي
الذي هو من اختصاص دار الفتوى
في الجمهورية» .هذا املوقف ينسجم
مـبــدئـيــا م ــع امل ــوق ــف امل ـع ـلــن ،أو غير
املـعـلــن ،ملــرجـعـيــات ديـنـيــة أخ ــرى في
لبنان ،تــرفــض مـجــرد فـكــرة مناقشة
«الزواج املدني».
ّ
الحقوقية والناشطة
نايلة جعجع،
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــات وحـ ـ ـق ـ ــوق
ـارت ،ت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـلــى
املـ ــواط ـ ـنـ ــة ،أشـ ـ ـ ـ ـ ّ
البيان ،إلى أن الحق بالزواج املدني
االخ ـت ـي ــاري ه ــو ت ـكــريــس لـلــدسـتــور
ّ
الـلـبـنــانــي ،ول ـيــس انـتـهــاكــا ل ــه ،وأن
«احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام خـ ـص ــوصـ ـي ــة الـ ـط ــوائ ــف
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال األحـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة
هــو اسـتـثـنــاء ن ـ ّـص عـلـيــه الــدسـتــور،
ول ـي ــس اح ـت ـك ــارًا أو ام ـت ـي ــازًا ل ـهــا»،
ً
ّ
ُمشيرة إلى أن مسألة تنظيم الزواج
ا ُمل ــدن ــي «م ــن صــاح ـيــات وواج ـب ــات
املـشـ ّـرع املنتخب مــن الشعب وليس
دار الفتوى أو أي مرجعية طائفية
أخرى» .ولفتت جعجع إلى أن هناك
ّ
عـشــرات مـشــاريــع الـقــوانــن املتعلقة
ب ــال ــزواج امل ــدن ــي ف ــي ل ـب ـنــان« ،فـمـنــذ
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات حـ ـت ــى عـ ـ ــام ،2014

بــاالم ـت ـنــاع ع ــن الـتـسـجـيــل وتـسـلـيــم
وثائق الزواج وسجالت إخراج القيد
العائلي .أطلق الوزير يومذاك تحفته
الـشـهـيــرة« :ق ـبــرص لـيـســت بـعـيــدة»،
داعيًا من يريد أن يتزوج مدنيًا إلى
أن يفعل ذلك خارج لبنان! مع كل ما
يحمله ه ــذا األم ــر مــن تـكــالـيــف على
فئة من اللبنانيني تطمح إلى قوانني
مدنية خارجة عن سلطة املرجعيات
الدينية.
األهــم اليوم هو التذكير بــأن هناك،
ف ــي ل ـب ـن ــان ،س ــواب ــق إداريـ ـ ــة ُمـثـبـتــة
قــانــونـيــا ت ـنـ ّـص عـلــى إمـكــانـيــة عقد
زواج مدني .وبالتالي إن الخطوات
ّ
ّ
«الجدية» املتعلقة بهذا امللف تبدأ،
ّ
رب ـمــا ،مــن وض ــع ح ــد ل ـقــرار تجميد

ربط إقرار الزواج
المدني بـ «الحوار
مع المرجعيات
الدينية» عودة إلى
النقطة الصفر
ّ
الحق بالزواج المدني االختياري تكريس للدستور اللبناني وليس انتهاكًا له (هيثم الموسوي)

عـ ـش ــرات الـ ـعـ ـق ــود امل ــدنـ ـي ــة ال ـقــاب ـعــة
فــي أدراج وزارة الــداخـلـ ّـيــة مــن أيــام
املشنوق .وبحسب مصادر قانونية
ّ
ُم ــط ـل ـع ــة ع ـل ــى املـ ـلـ ــف ،ف ـ ــإن ال ـح ـســن
شــارات
«ل ــن تـحـتــاج إل ــى إج ــراء اسـتـ ُ
جديدة التخاذ قرار من أجل املضي

تقرير

الجامعة:
رئيس
ّ
االنتخابات «غصبًا عنا»
في تشرين الثاني
فاتن الحاج

الحسن يمكن أن تبدأ من أدراج وزارتها!
صيغت الكثير من القوانني في هذا
ّ
الـ ـش ــأن ،إل أن ـه ــا ب ـق ـيــت مـهـمـلــة في
أدراج مجلس النواب».
تجدر اإلشارة إلى أن لبنان شهد في
السنوات املاضية سوابق إيجابية،
بشأن إمكانية مقاربة الزواج املدني
في القانون اللبناني .هــذه الطريقة
تـشـتــرط شـطــب املــذهــب عــن الـهـ ّ
ـويــة،
وبـصـفــة الــامـنـتـمــي إل ــى أي طائفة،
يصبح بإمكان املواطن أن يقيم عقدًا
ّ
مدنيًا مع مواطن من الجنس اآلخر.
ُ ِّ َ
ث ــاث ع ـش ــرة زي ـج ــة مــدن ـيــة ســجــلــت
ع ـق ــوده ــا ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي ع ـهــد وزي ــر
الداخلية والبلديات السابق مــروان
ّ
ذك ـ ِّـر َأم ــس هــذا
شــربــل ( ،)2013كـمــا ُ
األخ ـي ــر .تـلــك ال ـع ـقــود ن ــف ــذت بعدما
أقــدم أصحابها على حجب اإلشــارة
ع ــن ق ـي ــده ــم ال ـط ــائ ـف ــي م ــن س ـجــات
الـنـفــوس ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تعميم أص ــدره،
قبل شربل ،وزير الداخلية والبلديات
السابق زياد بارود ( ،)2009وبات كل
ذلك ممكنًا استنادًا إلى الهيئة العليا
لــاسـتـشــارات فـ ّـي وزارة الـعــدل التي
رأت أن «م ــن ح ــق الـلـبـنــانــي ال ــذي ال
ينتمي إلى طائفة ما إن يعقد زواجه
مــدن ـيــا ف ــي ل ـب ـن ــان» ،ع ـلــى أن يـكــون
ّ
املختص
الـكــاتــب ال ـعــدل هــو املــرجــع
ل ـع ـق ــد ال ـ ـ ـ ــزواج املـ ــدنـ ــي وال ـت ـص ــدي ــق
ع ـل ـي ــه ،وأن ت ـك ــون ل ـل ــزوج ــن حــريــة
تعيني القانون املدني الذي يختارانه
ليرعى عقد زواجهما.
بعد تلك الزيجات ،وصل إلى الوزارة
ّ
متزوجني
نحو  52عقدًا مدنيًا (مــن
كــانــوا قــد شطبوا قيدهم الطائفي)،
ّإل أن أيــا من هــذه العقود لم ُي ّ
سجل
بسبب إيعاز وزير الداخلية السابق
نهاد املشنوق إلى املوظفني املعنيني

أيوب في اللقاء مع الطالب أمس (هيثم الموسوي)

بـعـقــود ال ـ ــزواج امل ــدن ــي املـبـنــي على
شـ ـط ــب ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــة» .أم ـ ـ ــا ال ـ ــذي ـ ــن ال
يريدون شطب قيدهم الطائفي ،رغم
اخ ـت ـيــارهــم الـ ـ ــزواج مــدن ـيــا ،ف ـهــؤالء
يحتاجون إلــى قانون يقره مجلس
النواب…

وأع ـ ـ ّـدت مـجـمــوعــة م ــن «الـنــاشـطــن»
(ات) الحقوقيني (ات) كتابًا موجهًا
إلـ ــى الـ ــوزيـ ــرة ال ـح ـس ــن ،ت ـطــال ـب ـهــا بـ
«إص ــدار تعميمات وتوجيهات إلى
ّ
املوظفني املعنيني تذكرهم بواجبهم
ومسؤولياتهم لجهة قـبــول طلبات

شـطــب اإلشـ ــارة إل ــى الـقـيــد الطائفي
مــن جهة (فــي دوائ ــر النفوس وعلى
كافة األراضــي اللبنانية) ،وتسجيل
عقود الزيجات املدنية املعقودة على
األراضــي اللبنانية من جهة أخرى».
وأعـ ـلـ ـن ــت املـ ـجـ ـم ــوع ــة اسـ ـتـ ـع ــداده ــا

ملــواكـبــة هــذا املـلــف ،وتــزويــد ال ــوزارة
ّ
بكل املستندات واملعطيات التي تؤكد
قــانــونـيــة ه ــذا املـطـلــب ومـشــروعـيـتــه.
ف ـه ــل تـ ـتـ ـج ــاوب ال ـ ــوزي ـ ــرة ال ـج ــدي ــدة
ُ
وتـثـبــت نيتها الـجــديــة بــوضــع إطــار
للزواج املدني؟

كشف رئـيــس الجامعة اللبنانية ،فــؤاد
أيـ ـ ـ ــوب ،أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـط ــاب ـي ــة لــن
تجري قبل تشرين الثاني ،أي في العام
الجامعي املقبلّ .
وحدد نهاية آذار املقبل
ك ـحــد أق ـص ــى ،إلق ـ ــرار مـجـلــس الـجــامـعــة
للنظام الداخلي لالتحاد الوطني لطالب
الجامعة.
أيـ ـ ــوب ك ـ ــان ي ـت ـح ــدث أمـ ـ ــس ،فـ ــي ن ـقــاش
م ـف ـت ــوح م ــع الـ ـط ــاب دع ـ ــا الـ ـي ــه «ن ـ ــادي
سـمــا» ،للبحث فــي انـتـخــابــات املجالس
ال ـط ــاب ـي ــة وال ــرق ــاب ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ،ق ـب ــل أن
يـ ـح ـ ّـول ــه رئ ـ ـيـ ــس الـ ـج ــامـ ـع ــة إلـ ـ ــى حـ ــوار
مباشر و onlineشمل قضايا الجامعة
وهواجسها املتعددة .وهو افتتح اللقاء
بعرض ساليدات تتضمن معلومات عن
الجامعة التي تضم  80874طالبًا و5467
أستاذًا و 2834موظفًا .ولفت إلى الحاجة
إلــى توظيف 1000مــوظــف لتسيير أمور
 16كلية ومعهدًا منتشرة في  64مركزًا
على مساحة الوطن ،و 3معاهد دكتوراه.
ّ ّ
وأكــد أن الجامعة تنجز نصف األبحاث
الـعـلـمـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ،م ـش ـي ـرًا ال ــى غـيــاب
سياسة وطنية لدعم البحث العلمي ،إذ
ُ
«يرصد مليون دوالر سنويًا لكل أبحاث
ال ـجــام ـعــة ،ف ــي ح ــن ت ــرص ــد الـجــامـعــات
الخاصة  6ماليني دوالر لبحث واحد».
باالنتخابات الطالبية،
وفــي مــا يتعلق
ّ
قال رئيس الجامعة إنها ستنجز حتمًا
فــي الـعــام الجامعي املـقـبــل ،ألنـهــا شرط
مــن ش ــروط الـهـيـئــات الــدول ـيــة لحصول
ال ـج ــام ـع ــة ع ـل ــى االعـ ـتـ ـم ــاد األك ــاديـ ـم ــي
( )accreditationبـعــد اعـتـمــاد املؤسسة
الـ ــذي نــالـ ّتــه ه ــذا ال ـع ــام« .م ــش بــرضــانــا
غـصـبــا عــنــا بــدنــا نـعـمــل االن ـت ـخــابــات»،
ع ـب ــارة ك ــرره ــا أيـ ــوب أك ـثــر م ــن مـ ــرة ،في
إشــارة إلى أن الجامعة ال يمكن أن تنال
االع ـت ـم ــاد م ــن دون إشـ ـ ــراك ال ـط ــاب في
املجالس األكاديمية واإلداري ــة والحياة
الـجــامـعـيــة .ووص ــف املـجــالــس الطالبية
امل ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـدد لـ ـه ــا مـ ـن ــذ  10سـ ـ ـن ـ ــوات ب ــأن ـه ــا
ّ
«قانونية ولكن غير شرعية» ،إذ إن هناك
قرارًا صادرًا عن رئيس الجامعة السابق
عدنان السيد حسني يجيز لها االستمرار
فــي ممارسة مهامها حتى إشـعــار آخــر.
ونـفــى أن يـكــون الـتـحــاصــص السياسي
سـبـبــا إلج ـهــاض االن ـت ـخــابــات سـنــة تلو
أخ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ــل إن «ت ـع ـل ـي ــق االس ـت ـح ـق ــاق
مــرتـبــط بــالــوضــع ال ـشــاذ عـلــى املـسـتــوى
الوطني العام ،والشرخ العمودي داخل

املجتمع اللبناني ،والخشية من تنظيم
االنتخابات كانت مــن مجلس الجامعة
قبل أهل السياسة».
وعـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـب ـ ــب تـ ـ ـس ـ ــري ـ ــب خـ ـ ـب ـ ــر إجـ ـ ـ ـ ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـ ــدل إعـ ــانـ ــه فـ ــي مــؤت ـمــر
صـحــافــي ،أج ــاب أي ــوب« :الـبـعــض يأخذ
علينا خجلنا فــي التعاطي مــع وسائل
اإلع ــام .مــا حصل أنـنــا كنا نتحدث في
الـلـقــاء مــع البطريرك بـشــارة الــراعــي عن
إنجازات الجامعة ،وقلنا له إن الحصول
عـ ـل ــى االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ي ـس ـت ــوج ــب أن ي ـك ــون
الطالب شركاء لنا من خالل االنتخابات،
وتسرب الخبر قبل أن نصدر توصياتنا
في هذا الخصوص .لكن ،في كل األحوال،
سيعكف مجلس الجامعة على دراســة
كــل الـهــواجــس والـبـيــانــات الـتــي صــدرت
عـ ــن جـ ـه ــات س ـي ــاس ـي ــة وم ـس ـت ـق ـل ــة بـعــد
شـ ـي ــوع الـ ـخـ ـب ــر .وف ـ ـ ــور جـ ـه ــوز امل ــوق ــف
بشأن آلية إجــراء االنتخابات والقانون
ال ـ ــذي س ـت ـجــري ع ـلــى أس ــاس ــه ،سنعقد
م ــؤت ـم ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا ،ع ـل ـمــا بـ ــأن أع ـض ــاء
مجلس الجامعة يوافقون جميعًا على
إجـ ــراء االن ـت ـخ ــابــات»ّ .
ورجـ ــح أن يـجــري
االستحقاق وفق النظام النسبي ،بحيث
تتنافس الئحتان مقفلتان في كل وحدة
انتخابية ،وأن تنظم االنتخابات في يوم
ّ
واحــد في نحو  53مركزًا .وأكــد« :لن نقر
ق ــان ــون ان ـت ـخــابــات ع ـلــى ق ـيــاس أحـ ــد ،ال
أحزاب وال أندية .وليتفق الجميع في ما
بينهم».
ونـفــى أي ــوب ،مــن جهة أخ ــرى ،أن يكون
قد وعد أحدًا بتحقيق التوازن الطائفي
فـ ــي ت ـع ـي ـي ـنــات األس ـ ــات ـ ــذة وامل ــوظـ ـف ــن،
«فلست طائفيًا ،وال شخصيتي تسمح
بــأن يصدر عني كــام كـهــذا» .وعــزا عدم
خــوض املــزايــدات الفتتاح الكافيتريات
فـ ــي الـ ـكـ ـلـ ـي ــات إلـ ـ ــى خـ ـض ــوع ال ـج ــام ـع ــة
لقانون املحاسبة العمومية.

أعد أحدًا
لم ِ
بتحقيق التوازن
الطائفي في التعيينات

8
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مصارف

تقرير َ
فرنسبنك السنوي ...النمو %1
فرنسبنك في تقريره السنوي الذي ّ
أعلن َ
يعده عن االقتصاد اللبناني لعام  2018أن لبنان
ّ
ّ
ّ
ّ
تمكن من تحقيق معدل نمو حقيقي في حــدود  ،%1وذلــك بسبب التحسن الحاصل في
نشاط مطار بيروت رفيق الحريري الدولي ارتكازًا على الزيادة في عدد املسافرين عبره
بمعدل  7.4%عن عام  ،2017بحيث وصل إلى أكثر من  8.8مليون مسافر في عام .2018
وذكــر التقرير أن حركة السياحة ّ
تحسنت استنادًا إلى الزيادة الحاصلة في عدد السياح
بمعدل  %5.8عن عام  2017ليصل إلى ما يقارب املليوني سائح في عام  .2018كذلك أظهر
التقرير أن هناك تحسنًا أيضًا في حركة التصدير الوطني التي ّ
توسعت بنسبة  %4.4على
أساس سنوي إلى نحو  2.7مليار دوالر حتى نهاية تشرين الثاني  .2018كما يرتبط هذا
ّ
بالتحسن الحاصل في النشاط املصرفي ،حيث زادت موجودات املصارف التجارية
النمو
بنسبة  %13.8على أساس سنوي لتصل إلى  250مليار دوالر في نهاية .2018
على صعيد آخ ــر ،كشف التقرير أن ع ــددًا مــن القطاعات االقـتـصــاديــة سـ ّـجــل تراجعًا في
نشاطه ،كان بينها القطاع العقاري الذي شهد انخفاضًا في عدد املعامالت العقارية بنسبة
 %17.4بـ ـ ـ ــن عـ ــامـ ــي
 2017و ،2018وأيـضــا
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاضـ ــا فـ ـ ــي ق ـي ـمــة
عمليات الـبـيــع الـعـقــاري
بنسبة  %18.3إلى نحو
 8مليارات دوالر ،وكذلك
انخفاضًا في مساحات
ّ
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ــرخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  %23.1إلـ ــى
ن ـ ـحـ ــو  9م ـ ــاي ـ ــن م ـتــر
م ــرب ــع .وتــراج ـعــت قيمة
الـ ـشـ ـيـ ـك ــات امل ـت ـق ــاص ــة،
الـتــي تــؤشــر على حركة
اإلنـ ـ ـف ـ ــاق االس ـت ـه ــاك ــي
واالستثماري للقطاع الخاص ،بنسبة  %2.5بني عامي  2017و .2018وذكر التقرير أن املالية
العامة للدولة شهدت عجزًا ماليًا أكبر في األشهر التسعة األولى من عام  ،2018حيث بلغ
نحو  4.5مليار دوالر مقارنة مع ملياري دوالر للفترة ذاتها من عام  ،2017وذلــك بسبب
زيــادة اإلنفاق العام بنسبة  %26.6إلى  13.2مليار دوالر ،وزيــادة اإلي ــرادات العامة بنسبة
 %3.2إلى نحو  8.7مليار دوالر.
من ناحية أخرى ،بلغ الدين العام اإلجمالي نحو  83.6مليار دوالر حتى نهاية تشرين الثاني
 2018بنمو سنوي نسبته  %5.2عــن نهاية تشرين الثاني  ،2017فيما بلغ الــديــن العام
الصافي  75مليارًا و 69.3مليار على التوالي للفترتني املذكورتني .وبذلك تقف نسبة الدين
العام اإلجمالي إلى الناتج املحلي اإلجمالي عند نحو  %150لعام .2018
وأش ــار التقرير إلــى أن القطاع الـخــارجــي سـ ّـجــل تــدهــورًا فــي عــام  ،2018حيث زاد العجز
التجاري بنسبة  %2.3عن الفترة ذاتها من عام .2017

فعاليات إقتصادية

الهيئة العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

انعقدت امس الهيئة العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي بحضور وزيــري االقتصاد
منصور بطيش واالتصاالت محمد شقير ،و النائبني شوقي الدكاش وفادي عالمة .االعضاء
في املجلس االقتصادي واالجتماعي.
وأكد شقير لرئيس املجلس شارل عربيد انه سيطلب من مجلس الوزراء ارسال كل االمور
االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،الى املجلس االقتصادي واالجتماعي ليبدي رأيه فيها.
بــدوره لفت بطيش الــى اخــذ اللجنة االقتصادية في املجلس بكل االقتراحات التي تعرض
عليها ،مشيرًا الى ان االولوية هي لبناء اقتصاد وطني منتج حيوي مؤنسن ،والى حوار دائم
بني العمال ورواد االعمال.
من جهته ،اكد عربيد استمرار الوزيرين بطيش وشقير والنائبني دكاش وعالمة بعضوية
املجلس االقتصادي واالجتماعي ،واعرب عن تفاؤله بالدور الذي سيلعبونه.

القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز

يعقد «مؤتمر القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز في لبنان» ( )2019-LIOGمن  2إلى
 4نيسان /أبريل املقبل ّفي فندق هيلتون بيروت حبتور جراند .ويأتي انعقاد القمة بعد
تشكيل الحكومة وفي ظل سعي لبنان لتعزيز أنشطته البترولية خالل العام الجاري ،وهو ما
َ
القطاعني
ساهم بزيادة اهتمام املستثمرين وصناع القرار املحليني واإلقليميني والدوليني من
ّ
املتحدثني من خبراء النفط والغاز املعروفني
العام والخاص .ويستضيف املؤتمر عددًا من
ّ
ويخصص الـحــدث ال ــذي يتمحور حــول شـعــار« ،مجموعة كاملة
مــن جميع أنـحــاء الـعــالــم.
ً
من الــرؤى والـفــرص» يومًا كامال لتكنولوجيا صناعة النفط وذلــك للمرة األولــى في تاريخ
ّ
التحول الرقمي في قطاع
املؤتمر .وتتضمن املداخالت التقنية بعض املواضيع املهمة مثل
النفط والغاز ،والتطورات الجيولوجية والتكنولوجية في القطاع وتأثيرها على صناعة النفط
والغاز اللبنانية .كما يركز برنامج القمة على مواضيع الشفافية والحوكمة في قطاع البترول
اللبناني ،والتزام الحكومة اللبنانية بمثل هذه القضايا ،خاصة في ضوء القوانني واألنظمة
التي ُأ ّ
قرت حديثًا.

مؤتمر االتحاد الدولي لوسطاء النقل

يستضيف لبنان وللمرة األولــى مؤتمر االتـحــاد الــدولــي لوسطاء الشحن في منطقة أفريقيا
والشرق األوسط ،وذلك بعد عملية تصويت جرت في املؤتمر العاملي لالتحاد الدولي لوسطاء
الشحن فــي الهند فــي شهر تشرين األول سنة  .2018سينعقد املؤتمر الــذي يحمل عنوان
«نحو  :2025أحــدث االتجاهات واملـبــادرات لتحفيز قطاع الشحن واإلم ــدادات اللوجستية في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا» في فندق فينيسيا بيروت أيام  24و 25و 26حزيران
برعاية دولة الرئيس سعد الحريري ،وبالتعاون مع وزارة األشغال العامة والنقل وغرفة التجارة
والصناعة في بيروت وجبل لبنان وبدعم من مرفأ بيروت والقطاع الخاص.
ّ
املستجدات والتطورات في قطاع الشحن والفرص املتاحة في املنطقة
سيناقش املؤتمر آخر
لتطوير هذا القطاع وتحفيز الشراكة املحلية واإلقليمية ،باإلضافة إلى مواضيع متعلقة بمكننة
هذا القطاع ومستقبل الشحن الذكي والدور الريادي الذي يطمح لبنان لتحقيقه في هذا املجال.
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تسويق

ّ
عالمة لبنان التجارية ...مشوهـ ــة وفي الحضيض
استخدامًا في القاموس السياسي اللبناني خالل األشهر
إذا قمنا بمراجعة أكثر الكلمات
ّ
الماضية (أقله الكلمات ذات المغزى) لحلت «سيدر» في المرتبة األولى .المشاريع االستثمارية
الموعودة كانت إحدى نقاط اإلجماع عند مختلف األفرقاء لضرورة اإلسراع في تشكيل
الحكومة ،وبعض المشاريع المخصصة لبعض الملفات كانت سببًا للتناتش على بعض
الوزارات ،حتى البيان الوزاري تمحور بمعظمه حول «سيدر»
رضا صوايا
املـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة أن االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ال ـت ــي
ن ـن ـت ـظــرهــا م ــرت ـب ـط ــة إل ـ ــى ح ــد كـبـيــر
بالسياسة .قرار الدعم كان سياسيًا،
ل ـك ــن ،أن ـح ــن ح ـقــا ب ـحــاجــة ملــؤت ـمــرات
عاملية للحصول على بضعة مشاريع
استثمارية؟ أليس لبنان جذابًا إلى
الحد الــذي يجذب فيه املستثمرين؟
وه ــل حـقــا األوضـ ــاع فــي املنطقة هي
ال ـتــي تــؤثــر ف ــي تــدفــق االس ـت ـث ـمــارات
علينا وعلى جيراننا؟
الـحـقـيـقــة أك ـث ــر إي ــام ــا م ـمــا نـتـصــور
وإن ك ـ ــان ال ن ـل ـغ ــي آثـ ـ ـ ــار ال ـ ـظـ ــروف
اإلقـلـيـمـيــة املـحـيـطــة ب ـنــا .املـشـكـلــة أن
لبنان فشل في تسويق نفسه كمكان
جــذاب للمستثمرين ورجــال األعمال
ّ
والسياح.

تـمـيــل إل ــى التفكير ب ــاألمل ــان كشعب
م ـت ـف ــوق ص ـن ــاع ـي ــا ،ي ـق ــدم مـنـتـجــات
وخدمات عالية الجودة .األمر عينه
ينطبق على اليابانيني واألميركيني
والفرنسيني .يصبح تفوق عالماتهم
ال ـت ـج ــاري ــة مــرت ـب ـطــا ب ــال ــدول ــة ك ـكــل،
والعكس صحيح .أي أزمة سياسية

فشل لبنان في تسويق
نفسه كمكان جذاب
للمستثمرين ّورجال
األعمال والسياح

الدول تسوق أيضًا
نعم ،كما أن الشركات تسوق لنفسها
فالدول تسوق لنفسها أيضًا .وكما
نـتـحــدث عــن عــامــة تـجــاريــة لشركة
مـ ـ ــا هـ ـن ــال ــك عـ ــامـ ــة تـ ـج ــاري ــة
لدولة ما .العالمات التجارية
تؤثر في الدول كما أن الدول
تــؤثــر فــي الـعــامــات التجارية.
ً
ل ـنــأخــذ أملــان ـيــا م ـث ــا .ح ــن تــرى
ش ـ ـ ـعـ ـ ــار شـ ـ ــركـ ـ ــة امل ـ ـ ــرس ـ ـ ـي ـ ـ ــدس ال
يـنـحـصــر ت ـف ـك ـيــرك بــال ـشــركــة فقط
ك ـم ــؤس ـس ــة تـ ـج ــاري ــة ،بـ ــل ال إرادي ـ ـ ــا

¶ خدمات

خدمة جديدة لبيع السيارات من أوليكس

أعلنت أوليكس،
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
امل ـ ـت ـ ـخـ ـ ّـص ـ ـصـ ــة
ب ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة بـ ـي ــع
الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــارات
املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة
ع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت
ف ــي ل ـب ـن ــان ،عن
إطــاق خدمتها
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
«Cash My
مـ ـ ـ ــن
Car
 »OLXك ـجــزء
مـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــع
عـ ـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا
وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع
ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــارات.
ت ـه ــدف هـ ــذه ال ـخ ــدم ــة إلـ ــى ت ـس ـه ـيــل ع ـم ـل ـيــة ب ـي ــع ال ـس ـي ــارات
ّ
وتسريعها مع ضمان إجــراء كل عملية بيع بطريقة شفافة
وب ـح ـســب األسـ ـع ــار امل ـع ــروض ــة ف ــي الـ ـس ــوق .ب ـه ــذه الـعـمـلـيــة
ّ
سيتمكن البائعون املحتملون من الوصول إلى الخدمة عبر
حيث
صفحة مخصصة لذلك ّ ،cashmycar.olxliban.com
يمكن للمستخدمني الحصول على جميع املعلومات املتعلقة
بهذه الخدمة الجديدة.
كـخـطــوة أولـ ــى ،يـتـقــدم ال ـبــائــع بـطـلــب تـحــديــد مــوعــد لفحص
س ـيــارتــه عـلــى املـنـصــة بـعــد إدخـ ــال تـفــاصـيــل س ـيــارتــه على

في هذه الدول من املمكن أن تؤثر في
عالماتها التجارية ،وقد شهدنا هذا
األم ــر مــع الــرئـيــس األمـيــركــي ترامب
ح ــن فـضـلــت ال ـعــديــد م ــن ال ـشــركــات
ن ـق ــل ع ـم ـل ـيــات ـهــا إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج حــن
قرر فرض ضرائب على األوروبيني،
وهو ما أثر في قوة بعض العالمات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات وع ـ ـلـ ــى
أسهمها...
لكن كيف نقيس الـعــامــة التجارية
ل ــدول ــة مـ ــا؟ ال ـطــري ـقــة امل ـت ـب ـعــة تـقــوم
على إسقاط املنهجية املعتمدة على
الشركات على الدول ،وذلك من خالل
تصورات مواطني أي دولة والسياح
ال ــذي ــن ي ـق ـصــدون ـهــا وامل ـس ـت ـث ـمــريــن
ال ــذي ــن يــرغ ـبــون ب ـم ـمــارســة األع ـمــال
ف ـي ـهــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــأث ـيــر ال ـص ــورة
الـ ـت ــي ت ـن ـقـل ـهــا ل ـن ــا وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ووســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي عن
هذه الدولة.

لبنان آخر الدول
بــاالعـتـمــاد عـلــى ه ــذا السيناريو
ووفـ ـ ـ ـ ــق ت ـ ـقـ ــريـ ــر ل ـ ـشـ ــركـ ــة Brand
 Financeالعاملية الذي درس العالمة
الـت ـجــاريــة ل ـلــدول وم ــدى جاذبيتها
للسياح واملستثمرين وآثــارهــا على
ّ
الشركات العاملة فيها ،حل لبنان في
املرتبة  95مــن أصــل  100لـعــام 2018
م ـتــراج ـعــا مــرت ـبــة ع ــن تــرت ـيــب ال ـعــام
ّ
 2017حني حل في املرتبة .94

غرار العالمة التجارية ،النوع ،املوديل ،السنة ،والكيلومتراج،
ّ
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ـع ـل ــوم ــات ش ـخ ـص ـيــة ت ـم ــك ــن ال ـش ــرك ــة مــن
االت ـص ــال ب ــه .بـعــد ذل ــك ،يـتــواصــل فــريــق أولـيـكــس مــع الـبــائــع
لـتـحــديــد مــوعــد الـفـحــص املـجــانــي لـلـسـيــارة فــي الــوقــت الــذي
يناسبه .وبعد تحديد املوعد يتم فحص السيارة في منشأة
« »Cash My Carفي سن الفيل .ومن ّثم يتلقى البائع عرضًا
ّ
فوريًا ويتخذ قــراره مباشرة .وفــي حــال موافقة البائع على
السعر املـعــروض تقوم أوليكس بدفع املبلغ له نقدًا وبشكل
فوري ،بحيث ال تستغرق العملية بالكامل أكثر من  30دقيقة
من لحظة اقتياد السيارة للفحص حتى لحظة تسديد املبلغ
للبائع وتنفيذ األوراق الالزمة.

¶ شركات

«هوريكا» لبنان بنسخته الـ26
يعد «هوريكا» لبنان بنسخته الــ 26ل ــ Seaside Arenaهذا العام،
ّ
ّ
املتخصص في مجال الصناعة
ومن املتوقع أن يستقطب املعرض
ّ
متخصص وأكثر
والضيافة والخدمات الغذائية أكثر من  18ألف
مــن  350عــارضــا محليًا ودول ـيــا مــن فــرنـســا وإيـطــالـيــا وتركيا
والـيــونــان وهــولـنــدا واإلمـ ــارات العربية املـتـحــدة ومـصــر وســوريــا
واألردن وكــوريــا ،ما ّ
يؤمن للزائرين فرصة الكتشاف املنتجات
والـخــدمــات ألكثر مــن  2500عالمة تجارية خــال املـعــرض الــذي
ّ
يستمر مل ــدة أرب ـعــة أي ــام .وم ــن املــرتـقــب أن يحضر ال ـحــدث أكثر
مــن  60خبيرًا دولـيــا مــن عالم املــأكــوالت واملـشــروبــات والضيافة
للقيام بالعروضات واملـشــاركــة فــي تحكيم عــدد مــن املسابقات.
كـمــا سيستضيف «هــوري ـكــا» لـبـنــان حــدثــن مميزين يسلطان
ً
الضوء على النكهات اللبنانية ،أوال «املطبخ» ،حيث سيقدم الطهاة
اللبنانيون والعامليون مهاراتهم في مجموعة ّ
متنوعة من ورش
الطبخ لتكريم تــراث الطعام املحلي ،وثانيًا مختبر «الـعــرق» الذي
يتيح الفرصة أمام خبراء العرق املحليني لتبادل خبراتهم.
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قــد يـبــدو أن مناكفاتنا السياسية
والـ ـت ــذاك ــي ع ـل ــى ب ـع ـض ـنــا ال ـب ـعــض
وال ـ ـت ـ ـفـ ــاهـ ــات ال ـ ـتـ ــي نـ ـنـ ـج ــر إل ـي ـه ــا
لـيـســت إال م ــادة لـلـتـنــدر اإلع ــام ــي،
ل ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة فـ ـ ـ ــإن آث ـ ــاره ـ ــا
ع ـظ ـي ـم ــة وان ـع ـك ــاس ــات ـه ــا خ ـط ـي ــرة.
ص ـ ــورة ل ـب ـنــان ب ــات ــت م ـش ــوه ــة ،وال
ي ـك ـفــي ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة أو ال ـق ـيــام
بـبـعــض اإلص ــاح ــات ه ـنــا وهـنــالــك
لـتـحـسـيـنـهــا .واألمـ ــر لـيــس مرتبطًا
بـ ـعـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات والـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـع ــام ـل ــة ف ــي دولـ ـ ــة م ــا.
ص ـح ـيــح أن أب ـ ــرز الـ ـ ــدول م ــن حـيــث

اﻟﻴﺎﺑﺎن

الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة هـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدول
الصناعية الكبرى ،لكن املفارقة فإن
أفضل الدول من حيث النمو املسجل
فــي عــامــاتـهــا هــي دول تشبهنا ال
بل من حيث واقعها املعيشي أسوأ
منا بــأشــواط .لكنها الـصــورة التي
نعكسها عن أنفسنا ومدى جديتنا
فــي االرت ـقــاء نحو األفـضــل .فــي هذا
ّ
اإلطـ ـ ـ ــار ح ــل ــت قـ ـب ــرص فـ ــي امل ــرت ـب ــة
األولى من حيث الدول ذات العالمة
األفـ ـ ـض ـ ــل ً
أداء ت ـل ـي ـه ــا ج ـم ـه ــوري ــة
ال ـك ــون ـغ ــو ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة وم ـصــر
وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا...

المساعدة متوافرة
إلطالق شركة ناشئة
خطا لبنان خطوات كبيرة ّلناحية تأمين بيئة العمل
المناسبة للمبدعين ورواد األعمال والشركات
الناشئة ،الذين بات بإمكانهم االستفادة من توافر
عدد كبير من مسرعات األعمال والمؤسسات التي
تقدم الخبرات والنصائح واألدوات الالزمة لالنطالق
والنجاح .وبعدما كانت الشكوى دائمة من عدم
وجود أسس بنيوية ومادية لتحتضن الطاقات
البشرية اللبنانية وتواكبها ،باتت النهضة الحالية
في هذا المجال واالهتمام المتزايد من القطاعين
العام والخاص بتوفير الدعم ألي فكرة رائدة
وطموحة ضمانة نهضة مستقبلية

ّ
تحدي ريادي األعمال من «توتال»

ّ
املقدمة ّ
امللفات ّ
لتحدي ريادي
أعلنت مجموعة توتال في لبنان عن اختيار  15مشتركًا من
األعمال بنسخة عــام  ٢٠١٩ - ٢٠١٨وذلــك من بني أكثر من  309تسجيالت ،من خالل
ّ
استبيان وتصويت عبر اإلنترنت ،قبل أن ّ
متخصصني.
تتم دراستها من ِقبل
وقـ ـ ّـدم املـتـســابـقــون ال ـ ــ 15الـنـهــائـ ّـيــون
مشاريعهم على ّ
مدى َ
يومني ،بعد أن
ّ
تلقوا تدريبًا ليأتوا ويخضعوا لتقييم
لجنة التحكيم املـحـلـ ّـيــة ،وف ــي نهاية
الترشيحات ستعلن لجنة التحكيم
في ّ
األول من آذار  2019أسماء الفائزين الثالثة ،وسيحصل ّرواد األعمال الشباب على
ّ
مساعدة مالية قد تصل قيمتها إلى  12500يورو ودعمًا من توتال لبنان ،وسيستفيدون
ّ
ّ
ّ
ّ
النسائية
سيتم منح لقب الجائزة
وإعالمية لترويج مشاريعهم .كما
إعالنية
من حملة
إلى إحدى ّ
ّ
املتأهالت لتشجيع مشروعها .سيتم أيضًا تكريم جميع املتسابقني في حفل
توزيع الجوائز الرسمي.

¶ نشاطات

المعرض التوعوي حول األمراض السرطانية
شارك املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية -مستشفى رزق في املعرض التوعوي
ّ
األول حول األمراض السرطانية الذي أقيم في الفوروم دو بيروت من  8حتى  10شباط
ّ
 ،2019والــذي نظمته «جمعية برباره نصار» بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والذي
يهدف إلى لفت االنتباه إلى أهمية الوقاية والكشف املبكر عن السرطان .وقد قام املركز
الطبي للجامعة اللبنانية األميركية -مستشفى رزق بتنظيم ورشة عمل حول سرطان
الغدد اللمفاوية وأنواعها ومراحلها وطرق العالج ،ألقى خاللها الدكتور هادي غانم ،رئيس
قسم أمراض الدم واألورام في املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية -مستشفى رزق
محاضرة ،تالها شهادتان من َ
ناجيني من مرض السرطان هما روماريو أبو شديد الذي
ّ
ّ
كممرض في املركز الطبي ،وميشال حجل وهي مريضة سابقة تلقت عالجها في
يعمل
املركز الطبي.

نور عتريسي ،أطلقت شركة لتثقيف المراهقين إلكترونيًا

أدرك ــت ن ــور عـتــريـســي أن الـحـلــول واملـســاعــدة شارك في نسختها األخيرة  91تلميذًا.
ب ــات ــت م ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ملـ ــن ي ـ ّـرغ ــب فــي يـخـضــع امل ـش ــارك ــون ل ـ ــدورات مـتـنــوعــة تغطي
تأسيس شركة ناجحة ،وهــو ما حفزها على مجاالت واسعة من االختصاصات ،تضم إلى
برمجة الكمبيوتر ،تعليم
امل ـ ـبـ ــادرة واإلقـ ـ ـ ــدام على
ك ـي ـف ـي ــة ت ــأسـ ـي ــس م ــوق ــع
خــوض التجربة ،وجعل
إلكتروني وإنشاء تطبيق
حلمها حقيقة ما دامت
الفكرة ّ
عـ ـل ــى الـ ـه ــات ــف الـ ـخـ ـل ــوي،
مميزة واألدوات
لتحقيقها مـتــوافــرة .في لم يعد مفهوم األمية كما التصوير باستخدام
الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــرات امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـيـ ـ ــرة
هذا السياق ،أسست
نور محصورًا بمن ال يجيد
(الـ ـ ــدرونـ ـ ــز) ،إض ــاف ــة إلــى
عام  2014شركة Teens
القراءة والكتابة ،بل
دروس ف ـ ــي الـ ـهـ ـن ــدس ــة
 Who Codeالتي تهدف
إل ـ ـ ــى ت ـث ـق ـي ــف األط ـ ـفـ ــال أصبح يشمل من ال يجيد والهندسة املــدنـيــة واألمــن
الـسـيـبــرانــي .كــذلــك تتولى
واملــراه ـقــن تكنولوجيًا،
استخدام الكمبيوتر
ال ـش ــرك ــة تـنـظـيــم زي ـ ــارات
وخ ـ ــاص ـ ــة أن م ـف ـه ــوم
ل ـع ــدد م ــن ال ـش ــرك ــات كي
األم ـيــة ت ـطــور حـتــى بــات
ي ـت ـعــرف امل ـش ــارك ــون عن
ال ينحصر بمن ال يجيد
ك ـث ــب إلـ ــى ك ـي ـف ـيــة الـعـمــل
القراءة والكتابة ،ليشمل
التطبيقي فــي ســن مـبـكــرة،
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ي ـج ـي ــد
كما تؤمن للبعض منهم فرصة التدرب في هذه
استخدام الكمبيوتر وعالم اإلنترنت.
تـتــوجــه ًالـشــركــة الـتــي بــاتــت تـضــم فــريــق عمل الشركات.
متكامال ،إلى املراهقني من عمر  12حتى عمر إضــافــة إل ــى الـبـعــد التعليمي ،تتضمن ال ــدورة
 ،18وبعدما بدأت مهامها بإعطائهم حصصًا الصيفية تـمــاريــن ريــاضـيــة يومية بما يـتــواءم
تعليمية يوميًا بعد الظهر ،تطورت نشاطاتها مع مقولة العقل السليم في الجسم السليم .أما
حتى باتت تنظم ،منذ عام  ،2016دورة صيفية أحدث ابتكارات الشركة فكان إطالقها منصة
تـمـتــد مل ــدة شـهــر كــامــل تـحــت اس ــم  Unleashإل ـك ـتــرون ـيــة يـمـكــن ل ـل ـم ــدارس أن تستخدمها
 Your Potentialفي  Beirut Digital Districtلتعليم الطالب كيفية برمجة الكمبيوتر.
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رياضة

رياضة

NBA

دوري أبطال أوروبا

مواجهة خاصة بين كلوب وكوفاتش

مباريات «كل النجوم»
ّ

صقور بافاريا في مدينة الـ«بيتلز»
حسن رمضان
«حينما بــدأت العمل مــع غــوارديــوال،
كـ ــان ع ـم ــري  29ع ــام ــا ،قـ ــال الـجـمـيــع
إن الـ ــوقـ ــت ف ـ ــات ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــي لـكــي
أت ـ ـطـ ــور م ـ ـعـ ــه ،لـ ـك ــن مـ ــا حـ ـ ــدث أن ـن ــي
ت ـط ــورت ك ـث ـي ـرًا ت ـحــت ق ـي ــادت ــه» .هــذه
كلمات النجم الهولندي آريني روبني
الع ـ ــب ب ــاي ــرن م ـي ــون ـي ــخ ،ع ــن م ــدرب ــه
الـســابــق ،اإلسـبــانــي بيب غــوارديــوال.
تصريحات روبــن لصحيفة «دايلي

ّ
م ـيــل» ،لـهــا أب ـعــاد كـثـيــرة ،ول ـعــل أبــرز
م ــا يـمـكــن اسـتـنـتــاجــه ،ه ــو أن النجم
ال ـه ــول ـن ــدي غ ـي ــر م ــرت ــاح وال يـشـعــر
باالستقرار الفني مع املــدرب الحالي
ل ـل ـفــريــق ،ال ـك ــروات ــي نـيـكــو كــوفــاتــش.
ال ـب ــاي ــرن ه ــذه ال ـس ـنــة ،وال ـس ـنــة الـتــي
س ـب ـق ـت ـهــا ،ل ــم ي ـعــد «ال ـب ـع ـب ــع» ،ال ــذي
يخيف الـفــرق األوروب ـ ّـي ــة ،بــل لــم يعد
يستطيع أن يـتـصـ ّـدر الترتيب العام
فــي الـ ــدوري ،ظــاهــرة لــم تعتد عليها
ج ـم ــاه ـي ــر ال ـ ـنـ ــادي «الـ ـ ـب ـ ــاف ـ ــاري» فــي

ّ
املواسم السابقة .يحتل البايرن املركز
الـثــانــي فــي الـتــرتـيــب ال ـعــام ل ـلــدوري،
ّ
املتصدر بوروسيا دورتموند،
خلف
ّ
الــذي بــدوره استغل الهبوط املفاجئ
في مستوى العمالق األملــانــيّ ،
ليقدم
بدوره موسمًا مميزًا على الصعيدين
الفردي والجماعي.
روبـ ــي ،ك ــان صــريـحــا ،ف ــأن ي ـقــول بــأن
غوارديوال هو أفضل مدرب في العالم،
ّ
موجهة
هذا يعني أن الرسالة ليست
لكوفاتس فقط ،بل إلدارة النادي التي

استغنت عــن خــدمــات الـ«فيلسوف»،
بعد ثالثة مواسم ،لم ينجح فيها بيب
في تحقيق لقب دوري األبطال .عندما
ّ
يتعلق األمر بالفرق الخمسة األقوى
ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،أو إذا ص ــح ال ـت ـع ـب ـيــر،
الـفــرق الـتــي تملك تــاريـخــا ولـهــا اسم
في بطولة دوري األبطال والبطوالت
امل ـح ـل ـ ّـي ــة (ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ريـ ـ ــال م ــدري ــد،
بايرن ميونيخ ،يوفنتوس ،ليفربول)،
ّ
فـ ــإن عـ ــدم ال ـت ـمــك ــن م ــن تـحـقـيــق لـقــب
أعـ ــرق ال ـب ـطــوالت األوروبـ ـ ّـيـ ــة ،يعتبر
البايرن
يمتلك ّ
مميزة
عناصر
(ماتياس بالك
ـ أ ف ب)

نجم يغيب وآخر يحضر
ميسي «وحيدًا» في مواجهة شباب ليون
حسين فحص
م ـن ــذ ق ــراب ــة األس ـ ـبـ ــوع ،أع ـل ـن ــت إدارة
نـ ــادي بــرش ـلــونــة ت ـجــديــد ع ـقــد م ــدرب
الـ ـف ــري ــق أرنـ ـسـ ـت ــو ف ــالـ ـفـ ـي ــردي ،ن ـظ ـرًا
ّ
محليًا .يتصدر
ملـســار ال ـنــادي الجيد
برشلونة ال ــدوري اإلسـبــانــي ،كما أنه
قاب قوسني أو أدنــى من الفوز بكأس
امللك ،لكن حتى وإن تحققت الثنائية
هــذا املــوســم ،سيتصف موسم النادي
بــال ـف ـشــل إن ل ــم ي ـح ـقــق دوري أب ـطــال
أوروبا .ولهذا الغرض يرحل برشلونة
ل ـل ـقــاء ل ـيــون ال ـفــرن ـســي ال ـي ــوم (22:00
بتوقيت بيروت).
ـوات م ـ ـضـ ــت لـ ـ ــم ي ـت ـم ـكــن
ثـ ـ ـ ــاث سـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ٍ
الـعـمــاق الـكـتــالــونــي مــن ت ـجــاوز دور
ٌ
خيبات متتالية أوروبيًا
الربع نهائي.
مقابل نـجــاح الـغــريــم التقليدي ريــال
م ــدري ــد ،ج ـعــل دوري األبـ ـط ــال هــدفــا

رئيسيًا لبرشلونة هــذا املــوســم .ظهر
ه ــذا جليًا فــي امل ـبــاريــات الـتــي تسبق
البطولة األوروب ـيــة ،حيث قــام املــدرب
ب ــإراح ــة أب ــرز ن ـجــوم ال ـفــريــق ،غـيــر أن
ذل ــك ق ــد ال ي ـك ــون ك ــاف ـي ــا ،ن ـظ ـرًا لـعــدم
تواؤم هؤالء «النجوم» مع ما يتطلبه
بـ ـط ــل املـ ـس ــابـ ـق ــة .ه ـ ـجـ ـ ٌ
ـوم ب ــاه ــت فــي
قرارات
النادي هذا املوسم ،ترافق مع
ٍ
خ ــاط ـئ ــة م ــن امل ـ ـ ــدرب ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
امل ـب ــاري ــات ،خـفـضــت أس ـهــم برشلونة
في بورصة املرشحني األوائــل .نتائج
مـتـخـبـطــة وانـ ـتـ ـص ــارات غ ـيــر مـقـنـعــة،
جعلت الفريق يتصدر ال ــدوري نظرًا
صفقات
لتراجع قطبي مدريد« .شبه»
ٍ
أجراها النادي في سوقي االنتقاالت
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــن ،أثـ ـبـ ـت ــا ضـ ـع ــف اإلدارة
وس ــوء تـخـطـيـطـهــا .أس ـم ـ ٌ
ـاء كـمــالـكــوم
دي أوليفيرا وكيفن برينس بواتنغ
ف ـش ـلــت ف ــي ت ـقــديــم أوراق اع ـت ـمــادهــا

للنادي الكتالوني في موسمها األول،
بعد أن ظهر اختالف خصائصها مع
ما تتطلبه التشكيلة .عثمان ديمبيلي
فشل هو اآلخر في فرض نفسه كأحد
قـ ــادة ال ـه ـجــوم ،رغ ــم م ـس ـتــواه الــافــت
فــي بــدايــة امل ــوس ــم ،لــم يتمكن الـشــاب
ال ـف ــرن ـس ــي مـ ــن سـ ــد ف ـ ـ ــراغ ن ـي ـم ــار دا
سيلفا ،ويبدو أنه لن يتمكن أبـدًا من
ذلك.
بمبلغ
ـو
ـ
ي
ـ
ن
ـ
ي
ـ
ت
ـو
ـ
ك
فيليبي
ـيء
ـ
ج
ـ
م
مــع
ٍ
ض ـخ ــم م ــن ل ـي ـف ــرب ــول ،ت ـ ّ
ـأمـ ـل ــت إدارة
الـ ـ ـن ـ ــادي اسـ ـتـ ـع ــادة ل ــوي ــس س ــواري ــز
مستواه الــذي ألفه في ملعب األنفيلد
عندما شكل الــاعـبــان ثنائيًا ناجحًا
تحت إمرة املدرب برندن رودجرز ،غير
أن ما حدث هو العكس تمامًا ،إذ تراجع
م ـس ـت ــوى كــوت ـي ـن ـيــو ل ـي ـص ـبــح ب ـســوء
زمـيـلــه ال ـســابــق ،ويـجــالــس الـبــرازيـلــي
دكــة الـبــدالء فــي الفترة األخـيــرة .دفـ ٌ
ـاع

يحمل ميسي الفريق
على عاتقه (بول بارينا ـ أ ف ب)

ٌّ
لإلصابة،
هــش ظهر بغياب أومتيتي
ً
ّ
كلف الفريق العديد من النقاط ،إضافة
ملعضلة الظهير األيمن منذ رحيل داني
ألفش .مع عودة أومتيتي ،سيستعيد
خــط الــدفــاع ت ــوازن ــه ،غـيــر أن املشاكل
األخرى قد ال يحلها سوى االنتدابات
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ض ـع ـفــا .ل ـهــذا ال ـس ـبــب ،ي ــرى الـجـمـيــع
أن ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي بــرشـلــونــة ،لم
يبلغ ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي فــي آخــر
ثــاثــة م ــواس ــم ،األم ــر ال ــذي جـعــل من
لقب دوري األبطال ،الهدف األول في
املوسم الحالي للـ«بالوغرانا» ،وهذا
مــا وع ــد ميسي الـجـمــاهـيــر بــه بــدايــة
املــوســم .وفــي الحديث عــن بيب وعن
الـ«تشامبيونزليغ»ّ ،
مر املــدرب الذي
ت ـ ّـوج باللقب عينه مــع برشلونة في
أول مــوســم ل ــه ،ب ـعـ ّـدة ظ ــروف جعلت
مـ ـن ــه ي ـخ ـس ــر ويـ ـ ـخ ـ ــرج م ـ ــن األدوار
امل ـت ـقـ ّـدمــة ،م ــن بـيـنـهــا اإلص ــاب ــات .ما
يمكن استنتاجه أيـضــا مــن تصريح
روبــن ،هو أن لديه عالقة مميزة مع
املـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي ،ح ـتــى ل ــو أنـ ــه لم
يحقق دوري األب ـطــال تحت إشــرافــه،
عـلـمــا بــأنــه حـقــق الـلـقــب امل ـن ـشــود في
 2013تـحــت ق ـيــادة املـ ــدرب املـخـضــرم
ّ
ي ــوب هــايـنـكــس ،إل أن ــه ال ي ــزال يــرى
ّ
بأن بيب هو األفضل ،وربما هذا هو
ً ّ
الواقع فعال .كل من برشلونة وبايرن
ميونيخ ال ـيــوم ،يـفـتـقــدان ملـجـهــودات
ّ
َ
مدربني
بيب الفكرية ،ففي ظل وجود
ك ـكــوفــاتــش وأرن ـس ـت ــو ف ــال ـف ـي ــردي ،ال
ي ـم ـكــن س ـ ــوى ال ـت ـح ـ ّـس ــر ع ـل ــى م ــدرب
عظيم كبيب .بالنسبة مل ـبــاراة اليوم
أم ـ ـ ـ ــام لـ ـيـ ـف ــرب ــول ( 22:00ب ـت ــوق ـي ــت
بيروت)ّ ،
املهمة ستكون صعبة ،نظرًا
لـقــوة ال ــ«ر ّي ــدز» عـلــى أرض ـيــة ميدانه
أنفيلد .الكفة ستميل لفريق يورغن
ك ـل ــوب ع ـلــى ال ـ ـ ــورق ،ب ـس ـبــب الــوضــع
امل ـخ ـت ـل ــف وامل ـ ــوس ـ ــم الـ ـن ــاج ــح حـتــى
اآلن لــزمــاء الـفــرعــون املـصــري محمد
صالح.
الـ ـنـ ـج ــم امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،ي ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدر ت ــرت ـي ــب
ه ـ ّـداف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزيّ ،
ورب ـم ــا
سيفي بــوعــده ال ــذي قطعه لجماهير
«األن ـف ـي ـلــد» ،والـ ــذي يقتضي تحقيق
جائزة هداف الدوري للموسم الثاني
ّ
ت ــوالـ ـي ــا .إل أن ص ـ ــاح ه ـ ــذا امل ــوس ــم
مختلف عــن املــوســم ال ـســابــق ،تمامًا
ك ـم ــا هـ ــو لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،ال ـ ـ ــذي اخ ـت ـل ـفــت
شخصيته مع بداية املوسم الحالي.
ف ــي ال ـس ـنــة ال ـت ــي م ـض ــت ،ك ــان صــاح
م ــاك ـي ـن ــة أهـ ـ ـ ــداف ال تـ ـت ــوق ــف ،سـ ّـجــل
أبــو صــاح  32هــدفــا بقميص الــريــدز

ف ــي ال ــ«بــري ـم ـيــرل ـيــغ» (رقـ ــم ق ـيــاســي)،
وال ـي ــوم ،مــع ال ــوص ــول لـلـجــولــة الـ ــ،27
سـ ّـجــل صــاح  17هــدفــاّ .أم ــا بالنسبة
لـ ـلـ ـف ــري ــق ،فـ ـه ــو عـ ـل ــى عـ ـك ــس ص ــاح
تمامًا ،الفريق يقدم موسمًا معاكسًا
ملوسمه السابق ،حيث يحتل الفريق
اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ــرك ــز الـ ـث ــان ــي وبـ ـف ــارق
األهداف برصيد  65نقطة خلف فريق
مانشستر سيتي (مــع وجــود مـبــاراة
زائ ــدة للسيتي) .وجــود فريق الريدز
فــي املقدمة ،لــم يكن مألوفًا كثيرًا في
املواسم املاضيةّ ،
مما يجعل املتابعني
ّ
يــؤم ـنــون ب ـفــريــق ،رب ـمــا ع ــرف أن هــذا
املــوســم هــو املـنـتـظــر ،وال ــذي سيكتب
فـيــه أول لـقــب لـلـبــريـمـيــرلـيــغ بنظامه
ال ـجــديــد فــي تــاريــخ الـقـلـعــة ال ـح ـمــراء.
على ال ــورق ،ليفربول فــريــق متذبذب
املـسـتــوى ،ف ـتــارة يـقــدم م ـبــاراة تجعل
ّ
كل من يتابعه يؤمن بأن هذا الفريق
سيحقق الـلـقــب ،وت ــارة أخ ــرى يسقط
م ـ ــن جـ ــديـ ــد ف ـ ــي ف ـ ــخ م ـ ــن الـ ـتـ ـع ــادالت
(ت ـح ــدي ـدًا ف ــي مــرح ـلــة اإلي ـ ـ ــاب) ،الـتــي
ّ
قــلـصــت ال ـفــرق مــع السيتي إل ــى ثــاث
نـ ـ ـق ـ ــاط فـ ـ ـق ـ ــط .فـ ـ ــي دوري األب ـ ـ ـطـ ـ ــال،
الوضع مختلف ،الليفر عاش موسمًا
استثنائيًا السنة املاضية ،حيث ّ
توجه
ببلوغه ال ــدور النهائي مــن البطولة،
ّ
إل أن الحارس كاريوس والحظ ،وقفا
بوجه كلوب ،الذي كان قريبًا جدًا من
تحقيق املعجزة .أنفيلد سيستضيف
ع ـمــاقــا م ــن عـمــالـقــة دوري األب ـط ــال،
ت ـمــامــا ك ـمــا ه ــو أي ـض ــا ،ع ـشــرة أل ـقــاب
«تشامبيونزليغ» ،كافية ،لتجعل من
هذا اللقاء ،سهرة كروية ممتعة.

فـ ــي سـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت املـ ـقـ ـب ــل .رغ ــم
الخلل الــواضــح فــي الخطوط الثالثة،
وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـغ ــري ـب ــة الـ ـت ــي يـتـخــذهــا
املدرب أحيانًا ،يبقى برشلونة مرشحًا
للقب فــي نهاية املـطــاف نظرًا لوجود
مـيـســي ،الـ ــذي أع ـلــن بـكــل وضـ ــوح أنــه
سيفعل مــا بوسعه للتتويج بــدوري
األبطال مجددًا.
ّ
ت ـم ــكــن م ـي ـســي ب ـف ـضــل أدائـ ـ ــه ال ـثــابــت
م ــع ت ــوال ــي الـ ـسـ ـن ــوات ،م ــن م ـســاعــدة
برشلونة على رفع الــدوري اإلسباني
 3م ــرات ً فــي املــواســم األرب ـعــة األخـيــرة
ً
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ت ـت ــوي ـج ــه بـ ـط ــا ل ـكــأس
مـلــك إسـبــانـيــا  4م ــرات مـتـتــالـيــة ،غير
أن مـجـهــود األرجـنـتـيـنــي قــد ال يخدم
بــرش ـلــونــة أوروب ـ ـيـ ــا إن ل ــم يـسـتـيـقــظ
ال ـف ــري ــق ب ــأك ـم ـل ــه .ال ـف ـش ــل الـ ـ ــذي ظـهــر
عليه برشلونة في السنوات املاضية
جــاء بفعل ســوء نتائج الفريق خــارج
مـلـعـبــه ،ح ـيــث ش ـهــد ان ـت ـص ــارًا واحـ ـدًا
فقط في مبارياته الـ  6األخيرة بعيدًا
ع ــن أرضـ ـ ــه ف ــي األدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة،
ً
م ـس ـج ــا ث ــاث ــة أهـ ـ ـ ــداف ف ـق ــط م ـقــابــل
 13هــدفــا ف ــي م ــرم ــاه .ب ـهــذه ال ـظــروف
السيئة ،يحل ن ــادي برشلونة ضيفًا
ع ـلــى ث ــال ــث ال ـ ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي لـيــون
في محاولةٍ لحسم التأهل مبكرًا ،في

مهمةٍ محفوفة باملخاطر نظرًا ملتانة
املنظومة الفرنسية الشابة.
ـوات مــن ال ـغ ـيــاب ،ع ــاد نــادي
بـعــد س ـن ـ ٍ
لـيــون إل ــى غـمــار األدوار املـتـقــدمــة من
دوري األبطال ،حيث أن هذه هي املرة
يصل فيها
األولــى منذ سبعة مواسم
ٌ
ل ـيــون إل ــى دور ال ـ ــ .16مـنـظــومــة شابة
صنعها املدرب جينيسيو برونو ،نتج
عنها فريق أقرب للكمال لوال هشاشة
ُ
مواهب شابة قد تجعل
قلبي الدفاع.
ليون أحــد أبــرز املنافسني على اللقب
األوروبـ ـ ــي ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـق ــادم ــة إن
ّ
تمكنت اإلدارة من االحتفاظ بعناصر
الـ ـف ــري ــق ،رغـ ــم ص ـع ــوب ــة امل ـه ـم ــة ن ـظ ـرًا
ل ـك ـثــرة ال ـط ـلــب ع ـلــى م ــواه ــب ال ـن ــادي،
الذي يشبه إلى ٍّ
حد ما موناكو ،2016
ال ــذي ق ــاده امل ــدرب لـيــونــاردو جــارديــم
إلى نصف نهائي أوروبا.
م ــع غ ـي ــاب ن ـب ـيــل ف ـق ـي ــر ،ت ـب ــدو مـهـمــة
الفريق الفرنسي صعبة أمام الضيف،
الـ ـ ــذي س ـي ـن ــزل ب ـك ــام ــل عـ ـت ــاده لـلـفــوز
ب ـ ــاملـ ـ ـب ـ ــاراة .رغـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،يـ ـع ــول مـ ــدرب
الفريق على نجم الوسط ندومبيلي،
لتكرار ما أنجزه باريس سان جيرمان
فــي أرض مانشستر يونايتد بغياب
نجميه نيمار وكافاني ،رغم االختالف
بني الفريقني.

يعاني ليفربول
من عدم ثبات
في المستوى
في األسابيع األخيرة

تنتظر الجماهير شهر شباط/فبراير
من كل عام ،لما يحمله هذا
الشهر من مباريات هامة لكل
من جمهور كرة القدم والسلة.
يترقب األول عودة دور الـ16
من بطولة دوري أبطال أوروبا،
في حين ينتظر الثاني مباراة كل
النجوم ،والتي ّ
تعد المناسبة
ّ
األهم خالل العام.
وية
السل
المباراة التي ُت ّ
عد حدثًا سنويًا
يشارك فيها نخبة من العبي
كرة السلة في دوري رابطة
كرة السلة األميركي للمحترفين
« ،»NBAيتلهف الماليين حول
العالم لمشاهدتها واالستمتاع
باالستعراض الكروي اآلسر ألبرز
نجوم اللعبة
زهراء ّرمال

ليكرز الــذي فشل فــي الحصول على خدماته
رغم محاوالته الحثيثة حتى الساعات األخيرة
قبل إقفال سوق االنتقاالت .وضم فريق «امللك»
أيضًا أفضل العب وأفضل مسجل في البطولة
الحالية ،نجم هيوسنت روكتس جيمس هاردن.
بدوره ،لعب اليوناني يانيس مع ستيفن كوري
(ووريرز) ،الكاميروني جويل إمبيد (فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز) ،بــول جــورج (أوكالهوما
س ـي ـتــي ثـ ــانـ ــدر) وك ـي ـم ـبــا ووكـ ـ ــر (ت ـش ــارل ــوت
ه ــورن ـت ــس) ال ــذي ــن اخ ـت ــاره ــم كــأســاس ـيــن في
الـفــريــق مـعــه .وك ــان الفـتــا األجـ ــواء الـهــادئــة بني
الالعبني ،والتنافسية البعيدة عن أي تشنج على
عكس مباريات الدوري.
وح ــرص ــت رابـ ـط ــة الـ ـ ـ ــدوري ع ـل ــى إج ـ ـ ــراء ه ــذا
اإلص ــاح الـجــديــد فــي نـظــام الـلـعــب ،وال ــذي بــدأ
سريانه العام املاضي ،بهدف استعادة الطابع
الـتـنــافـســي ف ــي أم ـس ـيـ ٍـة غــال ـبــا م ــا يـمـيــل فيها
الالعبون إلى االستعراض على حساب اللعب،
أو يغيب فيها الـتــوازن بني املنطقتني ،إذ مالت
كـفــة املـنـطـقــة الـغــربـيــة الـتــي ف ــازت  7م ــرات في
املباريات العشر األخيرة .وسعيًا منها لتحقيق
هذه الزيادة في القدرة التنافسية للعبة ،رفعت
الــرابـطــة الـجــائــزة املالية مــن  50ألــف دوالر إلى
 100ألف دوالر لكل العب في الفريق الفائز ،في
حني يتلقى الخاسرون  25ألف دوالر لكل منهم.
ويختار كل فريق جمعية أو مؤسسة خيرية
لدعمها ماليًا ،إذ خصصت رابطة الدوري 500
أل ــف دوالر لـلـتـبــرع بـهــا لـلـجـمـعـيـتــن .يحصل
الـفــريــق الـفــائــز على  350ألــف دوالر للجمعية

 350وسيلة إعالمية من  44دولة حرصت على
الـحـضــور إل ــى ملعب «سـبـكـتــروم سـنـتــر» في
لنقل املباراة إلى
شارلوت -كاروالينا الشمالية ِ
املتابعني في  215دولة وعبر  49لغة .لكن منذ
الـعــام املــاضــي ،غيرت رابـطــة دوري كــرة السلة
للمحترفني شكل مباراة «كل النجوم» ،إذ لم تعد
تجمع أفضل الالعبني في املنطقة الشرقية في أسبوع «كل النجوم»
مواجهة أفضل العبي املنطقة الغربية.
فبحسب جلب  116مليون دوالر
النظام الجديد ،صـ ّـوت الجمهور الختيار قائد
من القسم الشرقي وآخر من الغربي وفقًا ألعلى إلى لوس أنجلوس
األصـــوات ،وهــو مــا تــم بالفعل ووقــع االختيار العام الماضي
عـلــى «امل ـل ــك» ل ـي ـبــرون جـيـمــس نـجــم كليفالند
ك ــاف ــال ـي ـي ــرز وي ــان ـي ــس أن ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو الع ــب
ميلووكي باكس كقائدين للفريقني ،ليختارا
زمالءهما فــي الفريق على اخـتــاف انتمائهم
املناطقي .حصل جيمس على أعلى تصويت
حضر اللقاء أساطير اللعبة (أ ف ب)
في املنطقة الغربية ( 4.62مليون صــوت) ،في
حني جاء اليوناني املتحدر من أصول نيجيرية
فــي مـقــدمـ ُـة تـصــويــت الـشــرقـيــة ( 4.37مليون
َ
لقائدي الفريقني في
صــوت) .وأعطيت الحرية
اختيار العبيهم األساسيني من ضمن الالعبني
الــذيــن حـصـلــوا عـلــى أك ـبــر نـسـبــة أصـ ــوات في
االقتراع ،الذي يقوم على تصويت الجمهور (50
 ،)%الصحافيني ( )%25والالعبني ( .)%25في
حني قام مدربو أندية دوري املحترفني باختيار
الــاعـبــن االحـتـيــاطـيــن ،مــع اإلش ــارة إلــى أنــه ال
ُيسمح لهم بالتصويت لصالح العبيهم.
حني بدأ جايمس عملية تشكيل فريقه ،اختار
ً
أوال كيفن دورانت ،أحد ثالثة العبني من فريق
غــولــدن ستايت ووري ــرز الـفــائــز بلقب ال ــدوري
في املوسمني املاضيني .وجاء في املقام الثاني
كــايــري إيرفينغ ال ــذي أح ــرز معه لقب البطولة
بقميص كليفالند كافالييرز قبل
فــي 2016
ّ
أن يخرج من ظل «امللك» وينتقل إلى بوسطن
سـلـتـيـكــس ف ــي ص ـيــف عـ ــام  .2017واخ ـت ــار
ج ـي ـمــس الع ـب ــا آخـ ــر م ــؤثـ ـرًا ف ــي م ــاض ـي ــه هــو
دوايــن وايــد صديقه وزميله سابقًا في ميامي
هيت والــذي ُدعــي بشكل استثنائي للمشاركة
في مباراة «كل النجوم» من قبل رابطة دوري
املحترفني من أجل االحتفال بانتهاء مسيرته
قــريـبــا .كـمــا وق ــع اخـتـيــار جـيـمــس أي ـضــا على
أنـطــونــي ديـفـيــس ،الع ــب ارت ـكــاز نـيــو أورلـيــانــز
بـيـلـيـكــانــز ،ف ــي م ــا يـشـبــه م ـقــدمــة لـضـمــه إلــى

التي اختارها ،في حني يحصل الفريق الخاسر
على  150ألف دوالر .إال ّأن الالعبني والجمعيات
الخيرية ليسوا الوحيدين املستفيدين ّ
ماديًا من
هذه املباراة ،إذ ّإن املدينة املستضيفة تنتعش
اقتصاديًا بشكل كبيرّ ،
ألن حدثًا ضخمًا مثل
هذا يجذب الزوار من جميع أنحاء البالد ،الذين
ينفقون املال في الفنادق واملطاعم وأماكن اللهو
والـتـسـلـيــة .وق ــد أظ ـهــرت ال ــدراس ــات ّأن أسـبــوع
«كل النجوم» جلب  116مليون دوالر إلى لوس
أنجلوس في العام املاضي ،و 45مليون دوالر
إلــى نيو أورلـيـنــز عــام  .2017فــي امل ـبــاراة التي
جــرت فجر االثـنــن فــاز فريق ليبرون جيمس
بنتيجة ( ،)164-178وكــان لقب أفضل العب
من نصيب كيفن دورانت .وشهدت هذه الدورة
أيـضــا حـفــات وعــروض ــا تــرفـيـهـيــة ،وفــواصــل
تسويقية عادت على إدارة اللعبة بمئات ماليني
الدوالرات ،عدا عن نسب املشاهدة الكبيرة ّ
جدًا،
إذ حضر الـلـقــاء فــي امللعب  19070متفرجًا،
بينهم أساطير اللعبة ونجوم السينما ،ومئات
املاليني خلف الشاشات.

أجور الالعبين
ّ
تثير الجائزة املالية املخصصة لالعبي مباراة
النجوم الكثير مــن الـتـســاؤالت حــول أهميتها،
ُ
إذ تطرح أسئلة عديدة عن حاجة العبني أمثال
ليبرون جيمس ،ستيفن كاري وكيفن دورانت
إلى مبلغ  25أو  100ألف دوالر ،في الوقت الذي
يجني هؤالء ماليني الدوالرات سنويًا .فجيمس
هــو الــاعــب األعـلــى أج ـرًا فــي ال ــدوري األميركي
ل ـل ـم ـح ـتــرفــن ل ـل ـع ــام ال ـخ ــام ــس ت ــوال ـي ــا بـحـســب
فوربس ،إذ يحصل على راتب سنوي يبلغ 35.7
مليون دوالر إلى جانب  53أخرى من صفقات
الرعاية ،ليصبح إجمالي عائداته  88.7مليون
دوالر .ستيفن ك ــاري هــو ثــانــي أكـثــر الالعبني
أجرًا إذ يحصل على  79.5مليون دوالر (راتب
 +صـفـقــات الــرعــايــة) ،فــي حــن يحتل دوران ــت
املــركــز ال ـثــالــث ب ـعــائــدات تـصــل إل ــى  65مليون
دوالر سنويًا .إذًا ّ
فإن دافع الالعبني للمشاركة
في املباراة لم يكن يومًا الفوز من أجل املال ،بل
إلم ـتــاع الجماهير فــي م ـبــاراة تــزخــر بــاملــواهــب
والخبرات األفضل في عالم كرة السلة.
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مع رفيق العمر جورج ّالبطل

ّ
اإلنسان الحقيقي ،المفكر الحر ،أمير الصراحة
ّ
مروة *
كريم
مـهـمـتــي ف ــي ه ــذا ال ـحــديــث ال ـي ــوم ع ــن رفـيــق
ال ـع ـم ــر جـ ـ ــورج ال ـب ـط ــل ،ه ــي م ـه ـمــة صـعـبــة.
ول ـل ـص ـع ــوب ــة م ـ ـصـ ــدران مـ ـت ــرابـ ـط ــان .ي ـعــود
املـصــدر األول إلــى أن ج ــورج هــو رفـيــق عمر
ودرب وقـضـيــة عـلــى ام ـتــداد خمسة وستني
عامًا من عمرنا املشترك .أما املصدر الثاني،
فـيـعــود إل ــى أن ل ـج ــورج شـخـصـيــة تستحق
االهتمام ،لندرة ما اجتمع فيها من سمات.
لكن هــذه الصعوبة بمصدريها ال تثنيني
ّ
عما أنــا مقتنع بـضــرورة الـبــوح بــه حــول ما
أعرفه عن جــورج وبرفقته على امـتــداد هذه
األعـ ـ ـ ــوام ال ـخ ـم ـســة والـ ـسـ ـت ــن .هـ ــذه امل ـعــرفــة
بجورج البطل تقودني من دون افتعال إلى
إع ـطــائــه ث ــاث ص ـف ــات :اإلنـ ـس ــان الـحـقـيـقــي،
املفكر الحر ،وأمير الصراحة.
لهذه املعرفة بجورج بداية مثل كل معرفة .كان
ذلك في عام  .1951فقد جمعتنا الصدف في
املأتم الحاشد الــذي أقامه الحزب الشيوعي
للمناضل فرج الله حنني الذي كان قد خرج
من السجن إلــى القبر بعد أن كــان قد شارك
في إحــدى املظاهرات العاصفة التي نظمها
الحزب الشيوعي من أجل تأسيس الجامعة
الوطنية .وهكذا دخل فرج الله في املظاهرة،
ومنها إلــى السجن ،ومــن السجن إلــى القبر.
وعـ ـ َّـد طـ ـ ُ
ـاب ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة وال ـط ــاب
ال ـج ــام ـع ـي ــون فـ ــي ال ـج ــام ـع ـت ــن األم ـي ــرك ـي ــة
َ
الشهيد األول
واليسوعية فــرج الـلــه حـنــن،
للجامعة الــوطـنـيــة .وكــانــت مـشــاركــة جــورج
البطل في املأتم تعبيرًا بسيطًا ومباشرًا في
اآلن ذاته عن انتمائه إلى الشيوعية من دون
أن يدخل في صفوف الحزب الشيوعي .وكان
لي ولجورج في ذلك التاريخ وفي مأتم فرج
الـلــه حـنــن رفـيـقــان ،هـمــا نــديــم عـبــد الصمد
وألـبـيــر ف ــرح ــات ،لــذلــك اخ ـتــرت ه ــذه الـبــدايــة
في الحديث عن جــورج لداللتها التاريخية
الخاصة به والخاصة بالجامعة َاللبنانية
وبفرج الله حنني وبالرفيقني اآلنفي الذكر.
وقـ ــد كـ ــان م ــن املـ ـص ــادف ــات ال ـت ــي ت ـت ـكــرر في
التاريخ أن ذلك املأتم لفرج الله حنني قد جاء
في العام األول لتأسيس الجامعة اللبنانية
تحت اسم «دار املعلمني العليا».
والجدير بالذكر ،في هذه البداية من الحديث
عن جورج ،أنه ينتمي إلى عائلة برجوازية.
فوالده سليم البطل كان أحد كبار أصحاب
معامل الــدبــاغــة فــي بـلــدة مشغرة البقاعية،
مـسـقــط رأس ج ـ ــورج .واإلش ـ ـ ــارة إل ــى عــائـلــة
ج ـ ــورج ه ــي ل ـل ـقــول ه ـنــا ب ــال ــذات إن ج ــورج
الـ ــذي ك ــان ق ــد ب ــدأ مـنــذ شـبــابــه ال ـبــاكــر يـقــرأ
ف ــي ال ـك ـتــب امل ــارك ـس ـي ــة ،س ــرع ــان م ــا دخـلــت
األف ـ ـكـ ــار االش ـت ــراك ـي ــة ف ــي ح ـي ــات ــه وح ـ ّـول ـت ــه
بالتدريج إلى الشيوعية من بابها الواسع.
وعندما التقينا في عام  1953في املهرجان
ال ـعــاملــي لـلـشـبــاب والـ ـط ــاب ،ك ــان ق ــد أصـبــح
شيوعيًا باملعنى السائد النتماء األفراد إلى
الشيوعية وإلى أحد أحزابها .وكان لجورج
في عملية االنتقال من مثل تلك العائلة إلى
حضن الشيوعية رفيقان :لبناني ،هو فؤاد
زح ـي ــل ،ومـ ـص ــري ،ه ــو مـحـمــد س ـيــد أح ـمــد،
ابن الباشا أو ما يشبهه في الجاه والثروة.
وص ـ ــار ال ـث ــاث ــة ف ــي ان ـت ـمــائ ـهــم ال ـك ــام ــل إلــى
أفكارهم التي اخـتــاروا الصيغة التنظيمية
لها في صفوف الحزبني اللبناني واملصري
وتخليهما الكامل عن الثروة والجاه ،صاروا
في توصيفي لهم ثالثة أبطال تراجيديني.
ُ
لبنان أربع سنوات بني عامي 1953
غبت عن ُ
و ،1957إذ أرسـ ـل ــت بـ ـق ــرار م ــن الـ ـح ــزب إلــى
بودابست لكي أمثل في قيادة اتحاد الشباب
الديمقراطي الـعــاملــي الشبيبة الديمقراطية
اللبنانية والـعــربـيــة .وحــن عــدت إلــى لبنان
ان ـت ـق ـلــت ال ـع ــاق ــة م ــع جـ ـ ــورج إل ـ ــى مـسـتــوى
ُ
عرفت فيما بعد أنــه كان
أوســع وأعمق .وقــد
ُ ِّ
ّ
قــد كــلــف فــي ع ــام  1959مهمة ســريــة تتمثل

ّ
ف ــي الـ ــذهـ ــاب إل ـ ــى دمـ ـش ــق ف ــي ظ ـ ــل ال ــوح ــدة
الـســوريــة املصرية إليـصــال رســائــل وصحف
إلى قادة الحزب ،مستفيدًا في ذلك من سيارة
البويك الكبيرة التي كان يقودها ومن كونه
ابـ ــن ع ــائ ـل ــة ب ــرج ــوازي ــة مـ ـع ــروف ــة .وكـ ـ ــان قــد
ت ـعـ ّـرف فــي ع ــام  1958إل ــى الـقــائــد الشيوعي
الـشـهـيــد ف ــرج ال ـلــه ال ـح ـلــو الـ ــذي ك ــان يتنقل
ب ــن دم ـش ــق وبـ ـي ــروت ب ــاس ــم «أبـ ــو ف ـي ــاض».
وعندما انفجرت ثورة  1958ضد حكم كميل
شـمـعــون ال ــذي ك ــان قــد ّ
زور االنـتـخــابــات في
ع ــام  1957مــن أج ــل اإلت ـيــان بمجلس نيابي
ي ـع ـ ّـدل ال ــدس ـت ــور وي ـج ــدد ل ــه واليـ ـت ــه ،كــانــت
ّ
تسجل لــه .وكانت
لجورج أدوار مهمة فيها
تـلــك ال ـثــورة قــد انـفـجــرت فــي أن ـحــاء مختلفة
مــن ال ـبــاد .وإذ ك ــان امل ـقــاومــون بـحــاجــة إلــى
سالح ،فقد كان من مهمات جورج البطل مع
رفيقه نديم عبد الصمد الذهاب إلــى دمشق
واالتفاق مع فرج الله الحلو لنقل السالح في
سـيــارة ج ــورج وفــي وســائــط أخ ــرى ،بما في
ذلك البغال إليصالها إلى مراكز املقاومة في
البقاع والجنوب وبـيــروت .وكــان لهما رفاق
آخـ ــرون فــي تـلــك املـهـمــة .وك ــان ذل ــك يقتضي
من جورج ونديم الجرأة االستثنائية للقيام
بـتـلــك امل ـه ـمــة ال ـص ـع ـبــة .ف ـقــامــا ب ـهــا وتـحـ ّـمــا
ّ
استنادًا إلى انتمائهما الراسخ ألفكارهما كل
احتماالت النتائج لتلك املغامرة .إال أنه كانت
لهذين الرفيقني جــورج ونديم مهمة صعبة
ُ ِّ
أخرى كلفاها للذهاب إلى املختارة واالتفاق
مع القائد الشهيد كمال جنبالط على إرسال
مقاتلني شيوعيني من ذوي االنتماء الطائفي
املسيحي إلــى منطقة الـشــوف للتخفيف من
الـطــابــع الطائفي ال ــدرزي للمقاومة فــي تلك
املنطقة التي كان سكانها خليطًا من الدروز
واملسيحيني .وجــرت العملية بنجاح وذهب
املقاتلون.
إال أنني ،وأنا أتحدث عن عالقة جورج بفرج
الله الحلو ،أجدني مدفوعًا إلى رواية تتصل
باعتقال فرج الله الحلو في دمشق في شهر
حزيران من عام  .1959وكان فرج الله يشرف
عـلــى إص ــدار جــريــدة «ال ـن ــداء» الـيــومـيــة التي
ّ
كنت عضوًا في هيئة تحريرها وأحد كتابها.
يقول جــورج إنــه أخبر فــرج الله بعد عودته
م ــن إح ـ ــدى م ـه ـمــاتــه ف ــي دم ـش ــق أنـ ــه شــاهــد
رفـيــق رض ــا ،عـضــو اللجنة املــركــزيــة للحزب
الشيوعي املسؤول عن أمــن فــرج الله ،شاهد
رفيق رضا في دمشق يدخل مع مجموعة من
األمنيني املعروفني إلــى أحــد املطاعم كما لو
أنه واحد منهم .رفض فرج الله بشكل قاطع
ً
تلك الرواية ،قائال لجورج« :إنك اشتبهت به
يا جورج ،فرفيق رضا قائد ومناضل موثوق
وال يمكن أن يرتكب تلك الخيانة» .لكن جورج
ّ
أصر على موقفه استنادًا إلى معرفته برفيق
رضــا .فذهب فــرج الله في شهر حــزيــران إلى
دمشق من دون أن يأخذ في االعتبار ما رواه
له جــورج البطل عن رفيق رضــا .فاعتقل في
م ــدخ ــل ال ـب ـيــت الـ ـس ـ ّـري الـ ــذي ك ــان يـقـيــم فيه
عندما كان يذهب إلى دمشق.
ف ــي امل ـع ـت ـقــل ف ــوج ــئ ف ــرج ال ـل ــه بــرف ـيــق رضــا
يـقــول للمحققني األمـنـيــن :إن ال ــذي أمامكم
ليس «أبــو فـيــاض» ،بــل هــو فــرج الله الحلو.
ّ
ً
وتــوجــه إلــى فــرج الـلــه ،قــائــا لــه بـكــل وقــاحــة:
«اعترف يا فرج الله»ُ .صدم فرج الله بما رأى
ولم يجد أمامه سوى أن يبصق في وجه ذلك
الخائن .وبعد ساعتني من ذلك الحادث كان
فــرج الله قد مــات تحت التعذيب .وأصبحت
ال ــرواي ــة عــن اعـتـقــالــه وتـعــذيـبــه م ـعــروفــة في
الـكـتــاب ال ــذي أصـ ــدره أح ــد املـحـقـقــن سامي
جمعة ،راويًا التفاصيل املذهلة لذلك الحدث،
معلنًا في الكتاب أنه لم يشارك في التعذيب.
وك ــان ش ــاه ـدًا ف ــي املـحـكـمــة ال ـتــي أقـيـمــت في
دمـشــق حــول قضية فــرج الـلــه ،بعد انفصال
وسوريا ،وصدر فيها عن
الوحدة بني مصر
ّ ّ
النيابة العامة بيان يتبنى كل تلك التفاصيل
املتصلة بذلك الـحــدث ،التي انتهت بتذويب

جسد فرج الله وإلقائه في مجارير دمشق.

معركة االنفصال
ّ
ثم ّ
تمر األيام .ويدخل جورج البطل مع رفيقه
ج ــورج ح ــاوي بـقـيــادة الـقــائــد نـقــوال شــاوي
ف ــي ع ــام  1964ف ــي مـعــركــة ان ـف ـصــال الـحــزب
الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي عــن ال ـحــزب الشيوعي
ال ـس ــوري ،ال ـتــي اقـتـضــت منهما تـحــديـدًا أن
يلتقيا بأكبر عدد من الشيوعيني اللبنانيني
إلقـنــاعـهــم بـتـلــك ال ـض ــرورة الـتــاريـخـيــة .وتـ ّـم
لهم ذلك باستثناء مجموعة من الشيوعيني
الــذيــن عــارضــوا االنـفـصــال .فاضطر الحزب
إل ــى إخــراج ـهــم م ــن ص ـفــوفــه .وبـ ــدأت عملية
ّ
بناء الـحــزب الشيوعي اللبناني ،فدخل كل
من جورج حاوي وجورج البطل إلى اللجنة
املركزية .ودخلت أنــا بعد عودتي من فيينا
في قيادة مجلس السلم العاملي إلــى املكتب
ال ـس ـيــاســي .وكـ ــان ل ـنــا رفـ ــاق ع ــدي ــدون ممن
اختارهم نقوال شاوي بعناية وبدقة ،استنادًا
ُ ِّ
إلى أدوار مهمة كانوا قد كلفوها إلى صفوف
اللجنة املركزية واملكتب السياسي .وفي عام
 1965تأسست جبهة األحزاب والشخصيات
الــوط ـن ـيــة م ــن ال ـح ــزب ال ـت ـقــدمــي االش ـتــراكــي
والحزب الشيوعي وحركة القوميني العرب،
ّ
وك ــل مــن الـنــائـبــن م ـعــروف سـعــد والـجـنــرال
جميل لـحــود والـسـيــدة نـهــاد سـعـيــد ،وال ــدة
ّ
النائب السابق فــارس سعيد .وكــان لكل من
جــورج حــاوي وج ــورج البطل وأن ــا ،رفيقهم
الـثــالــث ،مهمة تمثيل الـحــزب الشيوعي في
تلك الجبهة بقيادة كمال جنبالط .لكن ذلك
ًّ
ال ـع ــام ق ــاد ك ـ ــا م ــن ج ـ ــورج ال ـب ـطــل وج ــورج
حاوي إلى السجن بوشاية من أحد الرفاق(!)
إذ كانا ّ
يعدان للقيام بعمل شعبي للتضامن
مــع عمال شركة التبغ ،وخــاضــا فــي املعتقل
معركة مع قــوى األمــن النتزاع الئحة أسماء
كانت بيد حاوي فوضعها في فمه وابتلعها.
ذهـ ـب ــت ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ل ـل ـق ــاء كـ ـم ــال ج ـن ـبــاط
وإعالمه بما حدث .وكان الجورجان عزيزين
جـ ـدًا ع ـلــى ق ـلــب ج ـن ـبــاط ،فـفـعــل املـسـتـحـيــل
ل ــإف ــراج عـنـهـمــا .وال ـج ــدي ــر بــالــذكــر ه ـنــا أن
دخـ ــول جـ ــورج الـبـطــل إل ــى الـسـجــن ف ــي ذلــك
العام كان الثاني في مسيرته النضالية .ففي
أواسط الخمسينيات دخل إلى سجن الرمل
في بيروت بعد مظاهرة كان قد شارك فيها
وبقي فيه ثالثة أشهر .وله روايات طريفة عن
تلك املرحلة داخل السجن.
ّ
ثم دخلنا نحن الثالثة في ذلك العام بالذات
في حوار دعتنا إليه حركة القوميني العرب
للبحث فــي إمكانية توحيد الـقــوى الثورية
ال ـعــرب ـيــة ،وه ــو ال ـش ـعــار ال ــذي س ــاد ف ــي تلك
املرحلة .وكنا في الحزب من الذين تبنوا ذلك
الـشـعــار ،وكتبنا الكثير حــولــه ،وكـنــت أكثر
ً
الذين كتبوا .لكن ذلك اللقاء لم يعش طويال.
إذ اكتشف رفاقنا في الحوار أننا غير َّ
مهيئني
ملثل تلك املهمة .إذ كنا نرى أن إطالق الشعار
شيء ،والتسرع في الدخول في تحقيقه شيء
آخر .وخاضوا على صفحات مجلة «الحرية»
مـعــركــة واس ـعــة ضــد ال ـحــزب الـشـيــوعــي ،من
دون أن يؤثر ذلــك الخالف في وجــودنــا معًا
شــركــاء فــي جبهة األحـ ــزاب .وقـبــل أن يغادر
ج ــورج إل ــى مــديـنــة ب ــراغ ،لـكــي يمثل الـحــزب
الشيوعي فــي هيئة تحرير مجلة «قضايا
السلم واالشتراكية» التي كانت تنطق باسم
األح ــزاب الشيوعية في العالم ،شــارك باسم
الحزب الشيوعي في املهرجان الشهير الذي
أقامته جبهة األحــزاب في بلدة بتخنيه في
املنت األعلى .وأشهد من خالل متابعتي لدور
جورج في املجلة ،وفي مشاركتي في العديد
من الـنــدوات التي أقامتها املجلة ،أن جورج
كان في هيئة تحرير املجلة وفي عالقاته مع
أعضائها ،وال سيما مع املندوبني السوفيات
أص ـح ــاب الـ ـق ــرار ال ـح ــاس ــم ف ـي ـهــا ،ك ــان سيد
أفكاره ،قارئًا نقديًا للمواقف من دون الوهم
بأنه يستطيع أن ّ
يغير ما كان ممثلو الحزب

ال ـش ـيــوعــي ال ـســوف ـيــاتــي ي ـقــدمــونــه ك ـق ــرارات
ومواقف قاطعة .وكانت األحــزاب الشيوعية
تقبل بما يفرض عليها باسم األممية التي
س ــادت عـلــى ام ـتــداد تــاريــخ طــويــل فــي شكل
مختلف ّ
عما أراده مــاركــس وإنجلز ولينني
منها .ويهمني في هذا السياق أن أشير إلى
أن ج ــورج صــاحــب الشخصية املـمـيــزة ،كما
ّ
وصـفـتـهــا ،ظ ــل يـقــرأ مــا وص ــل إلـيــه مــن كتب
وك ـت ــاب ــات م ــارك ــس وإن ـج ـلــز ول ـي ـنــن .وك ــان
أكثر اقتناعًا بما قدمه له ماركس في كتبه
وكتاباته .وكان ينتقد إنجلز ،وال سيما في
كتابه « .»Anti Duhringوكان يرى أن ماركس
ل ــم يـكــن قــاطـعــا ف ــي أفـ ـك ــاره ،إذ ك ــان ي ــرى أن
الفكر ،كل فكر ،هو فكر تاريخي كما أشار إلى
ذلك في قول معروف «ال ّ
تحولوا األفكار إلى
ّ
عقائد جامدة» .وظل جورج في ذلك املوقف
ّ
وتميزًا حتى آخر حياته.
يزداد استنارة

الخالفات الداخلية واالنهيار
ّ
ثم يأتي عام  ،1966العام الذي خرجت فيه إلى
النور خالفات داخلية في قيادة الحزب بني
تيار مجدد كــان يـقــوده نقوال ش ــاوي ،ومعه
الـجـيــل ال ـثــانــي فــي ق ـيــادة ال ـح ــزب ،وب ــن من
ُعـ ّـدوا في ذلك التاريخ «الحرس القديم» .ولم
يلبث هذا الخالف أن ّ
تحول إلى معركة كنت
أول من عوقب بسبب أفكاري ومواقفي فيها
بــإرســالــي إلــى املــدرســة األمـمـيــة فــي موسكو
إلعادة تأهيلي .وكنا ،جورج حاوي وأنا ،قد
أصبحنا عضوين في املكتب السياسي وفي
سكرتاريا اللجنة املركزية .في غيابي اندلعت
امل ـعــركــة ،وك ــان ج ــورج ح ــاوي بطلها األول،
ومعه حشد من الرفاق في املكتب السياسي
والـلـجـنــة املــركــزيــة م ــن جـيــل ال ـش ـبــاب .وك ــان
جورج البطل ،وهو في براغ وأنا في موسكو،
نتابع املعركة التي انتهت في صيف ،1967
بعد أن كان جورج حاوي قد عوقب باتهامه
ّ
مــن قـبــل ك ــل مــن ســوسـلــوف وبــونـيـمــاريــوف
من قــادة الحزب الشيوعي السوفياتي بأنه
ع ـم ـيــل ل ـل ـم ـخــابــرات األم ـي ــرك ـي ــة .فـ ـغ ــادر إلــى
الخارج رغبة منه في إبقاء املعركة بطابعها
التجديدي هي األساس .انتصر جيل الشباب
فــي معركته ضــد الـتــدخــل السوفياتي الفظ.
وعقد اجتماع للجنة املركزية تقرر فيه عقد
املؤتمر الثاني للحزب في صيف عام .1968
والـجــديــر بالذكر فــي هــذا السياق أن جــورج
البطل لم يستطع أن يبقى بعيدًا عن املعركة،
فغادر براغ إلى بيروت ،وكان من أكثر الرفاق
نشاطًا في تلك املعركة التاريخية.
انعقد املــؤتـمــر الـثــانــي ،وك ــان لـجــورج البطل
دور مهم إلى جانب رفــاق آخرين مع الرفيق
غ ـس ــان ال ــرف ــاع ــي ال ـ ــذي كـ ــان رئ ـي ــس الـلـجـنــة
ّ
املكلفة إعــداد وثائق املؤتمر .وتشير أحــداث
كثيرة بعد انعقاد املؤتمر الثاني إلى املرحلة
ال ـج ــدي ــدة امل ـه ـمــة ال ـت ــي دخـ ــل ف ـي ـهــا ال ـح ــزب.
وكــان لـجــورج البطل على ال ــدوام مــن موقعه
ف ــي بـ ــراغ خ ــال خـمـســة ع ـشــر ع ــام ــا ،وخ ــال
زياراته للبنان ،دور مهم في صياغة مواقف
الحزب .لكن ما هو في نظري األهــم في دور
ج ــورج هــو مــا قــام بــه ،بــاســم الـحــزب وباسم
مجلة «قضايا السلم واالشـتــراكـيــة» وباسم
عدد
أفكاره ،من نشاطات بالغة األهمية في ٍ
من بلدان العالم في أوروبــا وآسيا وأفريقيا
في املؤتمرات والندوات واملحاضرات .وكنت
شاهدًا على واحدة من تلك املحاضرات التي
كـتــب نـصـهــا جـ ــورج ف ــي مــوسـكــو وأطـلـعـنــي
ّ
تتميز باملواقف الجديدة التي
عليها ،وكانت
كــان ج ــورج حريصًا على الـبــوح بها عندما
كانت تتاح له فرص من ذلك النوع.
عندما دخلنا في الحرب األهلية في عام ،1975
كان جورج ال يزال في موقعه في مجلة «قضايا
ال ـس ـلــم واالشـ ـت ــراكـ ـي ــة» .لـكـنــه ك ــان ي ــأت ــي إلــى
بيروت بني وقت وآخر .وكانت لنا نقاشات مع
أعضاء قيادة الحزب كنت شريكًا له في الكثير
ُّ
مــن آرائـ ــه .واس ـت ـنــادًا إل ــى ه ــذا ال ــواق ــع ،كلفنا،

جورج البطل وأنا ،من قبل األمني العام للحزب
جورج حاوي في عام  1988إعداد وثيقة فكرية
ً
وسياسية احتفاال بمرور عشرين عامًا على
انـعـقــاد املــؤتـمــر الـثــانــي لـلـحــزب .كـنــت يومها
أقيم في موسكو ضيفًا على اللجنة املركزية
للحزب الشيوعي السوفياتي منذ صيف عام
 .1987فالتحق بي جورج البطل إلى موسكو.
وهناك وضعنا خالل شهر بعد نقاشات بيننا
وتفكير عميق وقراءة للواقع القائم في لبنان
ّ
فــي ظ ــل ال ـحــرب األهـلـيــة وف ــي الـعــالــم العربي
وفي العالم ،وضعنا وثيقة من قسمني :القسم
األول يـحـكــي ف ــي صـيـغــة قـ ــراءة نـقــديــة قصة
األع ــوام الـعـشــريــن الـتــي كــانــت قــد مـضــت بعد
انعقاد املؤتمر الثاني .أما القسم الثاني ،فقد
اخترنا أن نعطيه طابع موضوعات تتناول
ّ
ك ــل الـقـضــايــا الـلـبـنــانـيــة والـعــربـيــة والـعــاملـيــة
والـقـضــايــا املـتـصـلــة بــالـحــزب ف ـك ـرًا وسـيــاســة
وتنظيمًا .وعدنا إلى لبنان حاملني معنا تلك
الوثيقة .لكننا فوجئنا بأن املكتب السياسي
واللجنة املركزية لم يوافقا عليها ،وال سيما
في ما يتعلق بقراءتنا النقدية فيها للحرب
األهلية ولدخول الحزب فيها .وكنا قد توقفنا
نقديًا في الوثيقة عند املقاومة الفلسطينية
ال ـت ــي ك ــان ــت ق ـبــل ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة ق ــد أقــامــت
دول ـت ـه ــا ف ــي ل ـب ـن ــان داخ ـ ــل الـ ــدولـ ــة ،ودخ ـل ــت
بالشراكة مــع الحركة الوطنية اللبنانية في
الـحــرب األهـلـيــة .ولــم نـتــرك قضية إال وقدمنا
فيها قراءتنا النقدية للمواقف الخاصة بها.
وتوقفنا ّ
مليًا فــي آخــر مــوضــوعــة عند رأينا
فــي صيغة ال ـحــزب الـشـيــوعــي فـكـرًا وسياسة

وتنظيمًا .وقدمنا رؤيتنا للحزب في صيغته
الجديدة كما تصورناها.
ُرف ـض ــت الــوث ـي ـقــة ،وخـضـعـنــا لــذلــك الــرفــض،
ووضعتها في أحد أدراج مكتبتي في منزلي.
وأذكــر أننا أعدنا ترتيبها طباعة في صيغة
كتاب ،ووضعنا له مقدمة ،وقررنا أن ننشره.
وكــان ذلــك في عــام  .2005لكننا عندما أعدنا
قراءة الوثيقة اكتشفنا أنها أصبحت متخلفة
ّ
عما صار جديدًا في فكرنا ،ومختلفًا اختالفًا
أســاس ـيــا ع ــن ال ـس ــاب ــق .فـعــدلـنــا ع ــن نـشــرهــا.
ّ
ل ـك ـن ـنــا ،ج ـ ــورج وأن ـ ــا ،تــاب ـع ـنــا كـ ــل م ـنــا عـلــى
طــريـقـتــه الـبـحــث فــي كيفية تـجــديــد أفـكــارنــا،
ان ـطــاقــا مـمــا ك ــان ي ـبــدو لكلينا فــي مـشــروع
غورباتشوف باسم البرسترويكا أنــه يحمل
وج ـهــن مـتـنــاقـضــن .وج ــه أول ،ه ــو الــرغـبــة
فــي تجديد االشـتــراكـيــة وإع ــادة بنائها على
أس ــس مختلفة ع ــن ال ـســابــق .وال ــوج ــه اآلخ ــر
الـنـقـيــض ه ــو م ــا كــانــت تـشـيــر إل ـيــه الــوقــائــع
من أن غورباتشوف باسم البرسترويكا كان
يهدم ما كــان قائمًا في االتـحــاد السوفياتي،
داخل الحزب وداخل الدولة ،من دون أن يضع
أسسًا متينة ملــا يكان يـعـ ّـده إع ــادة بـنــاء .ولم
يلبث أن انهار االتحاد السوفياتي ،وانهارت
معه التجربة االشتراكية ّ
برمتها .وكنا نعد
فــي الـحــزب لعقد املــؤتـمــر ال ـســادس فــي ربيع
عام  .1992وجرت نقاشات واسعة في الحزب
ح ــول الــوثـيـقــة الـتـحـضـيــريــة .وك ــان ال بــد من
ّ
وضــع وثيقة نهائية تـقـ ّـدم للمؤتمر .فكلفنا
األم ــن ال ـع ــام لـلـحــزب ج ــورج حـ ــاوي ،ج ــورج
ال ـب ـط ــل وأنـ ـ ــا ،وض ـ ــع مـ ـش ــروع ص ـي ـغــة لـتـلــك

ّ
تابعنا كل منا
على طريقته
البحث في
كيفية تجديد
أفكارنا ،انطالقًا
مما كان
يبدو لكلينا
في مشروع
غورباتشوف
باسم
البرسترويكا أنه
يحمل وجهين
متناقضين

الوثيقة .فذهبنا إلى مكتب الحزب في دمشق،
ووض ـع ـن ــا ذلـ ــك املـ ـش ــروع خـ ــال ثّ ــاث ــة أيـ ــام،
ّ
ً
وسلمناه لجورج حاوي لكي يتبناه تسهيال
لالتفاق ُحوله ألننا كنا ،جــورج البطل وأنــا،
قد بدأنا نعتبر من الهراطقة ،رغم أنني كنت
رسميًا رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وقــد أق ـ ّـرت الوثيقة فــي املؤتمر مــع تعديالت
طفيفة .وكنا قد حرصنا في صياغتها على
ت ـقــديــم صـ ــورة ج ــدي ــدة مـخـتـلـفــة ل ـل ـحــزب في
الفكر وفي السياسة وفي التنظيم تتالءم مع
املرحلة الجديدة في شقيها :الداخلي املتصل
بنهاية الحرب األهلية وتوقيع اتفاق الطائف،
وعامليًا املتصل بسقوط التجربة االشتراكية.
وكان قد بدأ يجري في ذلك التاريخ الحديث
عن تغيير اسم الحزب .وكانت الفكرة أن نعود
إلــى حــزب الشعب الــذي كــان هــو اســم الحزب
في البدايات .لكن املؤتمر ّ
أقر الوثيقة ورفض
تـغـيـيــر اس ــم ال ـح ــزب .ووض ـع ــت الــوث ـي ـقــة في
ً
األدراج .وأذك ــر أن ج ــورج قــد نـشــر م ـقــاال في
مجلة «الطريق» في عــام  1994في إصدارها
ً
الـجــديــد ،ال ــذي كـنــت م ـســؤوال عـنــه ،أعـلــن فيه
بوضوح انتهاء صيغة الحزب الشيوعي التي
ســادت على امتداد القرن العشرين وأن على
الجيل الجديد من االشتراكيني أن يبحث عن
صيغة جديدة للحزب في الشروط الجديدة
البالغة التعقيد.
بــدأ ج ــورج منذ ذلــك الـتــاريــخ ،وكـنــت شريكًا
له ،في الخروج التدريجي من العمل الحزبي
فـ ــي ص ـي ـغــه امل ـخ ـت ـل ـف ــة .وه ـ ــو مـ ــا ح ـص ــل فــي
املــؤتـمــر الـثــامــن للحزب ال ــذي عقد فــي مطلع
عام  .1999لكن الحزب كان قد دخل في أزمته
املــزمـنــة .فكتبنا ،ج ــورج وأن ــا ،بـيــانــا موجهًا
إلى الشيوعيني نشرناه في جريدة «النهار»
ّ
في عــام  ،2000دعوناهم فيه إلــى العمل بكل
طاقاتهم من أجل إنقاذ الحزب مما كان سائدًا
فيه وإخــراجــه مــن أزمـتــه ووضـعــه بالتدريج
فــي املـكــان ال ــذي يـعــود لــه فــي عملية التغيير
الديمقراطي في البلد .وكــان ذلك آخر إسهام
لنا في العمل باسم الحزب من خارج املواقع
فيه.

محطات في مسيرة البطل
ال أس ـت ـط ـيــع أن أن ـه ــي هـ ــذه ال ـت ــداع ـي ــات فــي
الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن جـ ـ ـ ــورج الـ ـبـ ـط ــل م ـ ــن دون أن
أت ــوق ــف ع ـنــد م ـح ـطـ ّـات أخ ـ ــرى س ــاب ـق ــة ،أذك ــر
منها أن جورج قد مثل الحزب في عام 1968
ف ــي الـلـجـنــة الـتـحـضـيــريــة لـلـمــؤتـمــر الـعــاملــي
ل ــأح ــزاب ال ـش ـيــوع ـيــة ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي صيف
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عــام  .1969وكــان متألقًا بشهادة العديد من
الشيوعيني الــذيــن شــاركــوه فــي تلك اللجنة.
فــي ذلــك الـتــاريــخ بــالــذات كــان قــد حــدث ربيع
ب ــراغ .وك ــان ل ـجــورج مــوقــف صــريــح وواض ــح
بــاالع ـتــراض عـلــى الـتــدخــل الـســوفـيــاتــي الــذي
أطـ ــاح الــرئ ـيــس دوب ـت ـشــك .لـكــن ال ـح ــزب ،رغــم
أن ــه ك ــان فــي مــؤتـمــره الـثــانــي عـلــى خ ــاف مع
االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي ،فــإنــه تــأخــر فــي إعــان
موقفه املعترض على التدخل السوفياتي ضد
ربيع براغ وضد الشيوعية األوروبية .وأذكر
في اآلن ذاته أننا في عام  1970كنا في طريقنا
إلى اللقاء مع رئيس الجمهورية السورية نور
الدين األتاسي في دمشق .على الحدود أوقف
جورج البطل .وبعد جهد جهيد أطلق سراحه
وذهـبـنــا إل ــى املــوعــد مــع الــرئـيــس .فأخبرناه
بما حصل وســألـنــاه عـ ّـمــا إذا كــان مــن املمكن
إزالة هذه اإلضبارات .فأجابنا ضاحكًا :وهل
تعتقدون أن بإمكاني أن أزيــل إضبارتي أنا
التي قد تقودني ذات يوم إلى السجن ،والله
ـض ب ـض ـعــة أش ـه ــر ح ـتــى كــان
أعـ ـل ــم؟ ولـ ــم ت ـم ـ ِ
الــرئـيــس األتــاســي قــد دخ ــل إل ــى الـسـجــن بعد
االنقالب الذي قاده حافظ األســد .وخرج منه
بعد عشرين عامًا إلى القبر.
غادر جورج الحياة وهو في قلب املعاناة ،إذ
كثرت املشاكل الصحية التي واجـهـتــه .لكنه
ّ
ظ ــل ص ــام ـدًا وق ــوي ــا ف ــي مــواج ـهــة ت ـلــك اآلالم
ّ
ّ
التي تهز الجبال .وظل محتفظًا بذاكرة نادرة
امل ـث ــال جـعـلـتــه مـعـتــرضــا عـلــى كـتــب الـتــاريــخ
وعلى املؤرخني ،وال سيما ما يتعلق بتاريخ
لبنان قديمه وحديثه .ولم يكن بمقدور أحد
م ـنــا أن ي ـجــادلــه ف ــي ٍّ
أي م ــن امل ــواض ـي ــع الـتــي
تـعــود إل ــى ال ـتــاريــخ .وكــانــت تــرافـقــه صــراحــة
حقيقية نــادرة املثال في اإلعــراب عن مواقفه
والتعليق على مواقف اآلخرين .فأطلقنا عليه
ّ
صفة أمير الصراحة .أما في ما يتعلق بفكره
ّ
ً
ّ
النير ،فقد ظل يقوى على الزمان ،وصوال إلى
بدايات تعارض مع الكثير من أفكار ماركس.
ّ
لكنه آثر أل يتدخل في عمل الحزب ،رغم أنه
كان شديد النقد للكثير من سياساته.
ل ـق ــد ح ــرص ــت ف ــي هـ ــذا ال ـح ــدي ــث ع ــن ج ــورج
البطل ،وأنــا ّ
أودع األع ــوام الخمسة والستني
من عمرنا املشترك باسم االشتراكية ،حرصت
ّ
ع ـلــى أن أظ ـ ــل م ـعــه ف ــي ذك ــري ــات ذلـ ــك الــزمــن
ّ
الـطــويــل الـجـمـيــل .وه ــو سـيـظــل يــرافـقـنــي في
ال ــذاك ــرة عـلــى ام ـتــداد األعـ ــوام الـبــاقـيــة لــي من
العمر.
* قيادي سابق في الحزب الشيوعي اللبناني
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العالم

العالم

سوريا

العراق

ُ
تفاهمات الصدر ـ ـ العامري تغضب «الحكمة»:
خالفات «اإلصالح» تتفاقم

جدل أوروبي حول مصير «أجانب داعش»
موسكو :أنقرة مسؤولة عن «لجم اإلرهاب» في إدلب
دخلت الدول األوروبية ،وغيرها من
الدول التي ّ
انضم بعض مواطنيها إلى
في جدل
صفوف «داعش» أو ناصروهّ ،
واسعُ ،جراء ضغط واشنطن لحل ملف
من اعتقل منهم على يد «التحالف» ،قبل
االنسحاب األميركي المنتظر من سوريا
لم تحمل زيارة قائد القيادة املركزية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،جـ ــوزيـ ــف ف ــوتـ ـي ــل ،إل ــى
ش ـمــال ش ــرق س ــوري ــا ،أي تطمينات
عـلـنـيــة ملـضـيـفـيــه ف ــي «ق ـ ــوات ســوريــا
الديموقراطية» ،الذين أعلنوا صراحة
رغبتهم في بقاء قوات أميركية «وإن
كانت مـحــدودة» ،برفقة غطاء جوي.
فالجنرال الذي يستعد بدوره ملغادرة
مـنـصـبــه ق ــري ـب ــا ،وخـ ــال ل ـقــائــه قــائــد

ّ
شككت موسكو مجددًا
في احتمال «انتهاء» الوجود
األميركي في سوريا
«قسد» مظلوم كوباني في واحدة من
القواعد األميركية ،اختصر التباين
فــي ال ــرؤى بــالـقــول« :نـفـهــم بالتأكيد
ما يريدوننا أن نفعله ،لكن هذا ليس
املـســار الــذي نسلكه فــي هــذه املرحلة
بــالــذات» .وأكــد أنه ملتزم «تنفيذ أمر
الرئيس دونالد ترامب» باالنسحاب
الكامل ،وأن النقاش يــدور اآلن حول
ّ
مه قوات التحالف».
«ما يمكن أن تقد ّ
ومن املتوقع أن تحفز مالبسات زيارة

فوتيل ردود فعل مستنكرة مــن ِق َبل
أنقرة ،بدءًا من لقائه مظلوم كوباني
(أحـ ــد أبـ ــرز امل ـط ـلــوبــن ل ــدى تــرك ـيــا)،
ولـ ـي ــس انـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن دور
«التحالف» املحتمل في «حفظ األمن»
ف ــي ش ـ ــرق الـ ـ ـف ـ ــرات ،وه ـ ــو م ــا رف ـضــه
الجانب التركي غير ّ
مرة.
ويراعي الحراك األميركي الالفت مع
الشركاء على األرض ،حساسية أحد
أب ــرز املـلـفــات الـتــي تضغط واشنطن
ّ
لـحــلـهــا قـبـيــل م ـغ ــادرة قــوات ـهــا ،وهــو
م ـص ـيــر ع ـنــاصــر «داع ـ ـ ــش» األج ــان ــب
وع ــوائـ ـلـ ـه ــم .وبـ ـع ــدم ــا أعـ ـل ــن ت ــرام ــب
ص ــراح ــة أن ع ـل ــى ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
«اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  800م ـق ــات ــل
س ــاب ــق ف ــي داع ـ ـ ــش ...ومـحــاكـمـتـهــم»،
ولـ ـ ّـوح ب ــأن «ال ـبــديــل غـيــر الـجـيــد هو
االضـطــرار إلــى اإلف ــراج عنهم» ،كانت
االستجابة األوروبـيــة خــال اليومني
الفائتني باردة للغاية ،وتراوحت بني
الرفض والتشكيك في جدوى الطرح
األميركي .السلطات البريطانية أكدت
أن ــه «ي ـجــب مـحــاكـمــة مـقــاتـلــي داع ــش
األج ــان ــب حـيــث ت ــم الـقـبــض عـلـيـهــم»،
ً
فيما رأت برلني أن «األمر ليس سهال
م ـث ـل ـمــا تـ ـط ــرح ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة»،
وأشار وزير خارجيتها هايكو ماس
إل ــى أن «بــإم ـكــان ه ــؤالء ال ـع ــودة إلــى
أمل ــان ـي ــا ،ف ـقــط إذا تـسـنــى ل ـنــا ضـمــان
اح ـت ـج ــازه ــم ف ـ ــور وص ــولـ ـه ــم» .وم ــن
جهتها ،قالت وزيــرة الدفاع األملانية،
أورس ــوال فــون در لــن ،إنــه «لـيــس في
س ــوري ــا حـكــومــة بــإمـكــانـنــا االعـتـمــاد
ع ـل ـي ـهــا( ،ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـش ــار)
األس ــد ال يمكن أن يـكــون شريكًا لنا،
وقــوات سوريا الديموقراطية ليست
حكومة».

ّ
تتبنه ّ
أي جهة (أ ف ب)
عقب انفجار مزدوج استهدف أحد أحياء مدينة إدلب أمس ولم

أم ــا فــي ب ــاري ــس ،الـتــي رشـحــت عنها
مــواقــف سابقة تفتح «طــريــق عــودة»
ل ـ َـح ـ َـم ـل ــة ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة وه ــم
األغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة بـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــاصـ ــر «داع ـ ـ ـ ــش»
وع ــوائـ ـلـ ـه ــم وف ـ ـ ــق إحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاءات غ ـيــر
رس ـم ـيــة ،فـقــد أش ـ ــارت وزي ـ ــرة ال ـعــدل،
نيكول بيلوبيه ،في حديث إلى قناة

«ف ــران ــس  ،»2إل ــى أن «ه ـن ــاك سـيــاقــا
جيوسياسيًا جــدي ـدًا مــع االنـسـحــاب
األميركي ...وفي الوقت الراهن ال نعمل
عـلــى تغيير سـيــاسـتـنــا» ،مضيفة أن
الحكومة «ستلتزم سياستها الحالية
في التعامل مع كل حالة على حدة».
ول ـف ــت وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـبـلـجـيـكــي،

ديــديـيــه راي ـن ــدرز ،مــن جـهـتــه ،إل ــى أن
حكومته ملتزمة إعــادة األطفال دون
سن العاشرة «كلما أمكن ذلك» ،بينما
سيتم الـتـعــامــل مــع اآلخــريــن «بشكل
ف ـ ـ ــردي» .ك ــذل ــك ،اس ـت ـب ـعــدت مـفــوضــة
ال ـ ـش ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـيــديــري ـكــا مــوغ ـيــري ـنــي،

ّ
ّ
أي ت ــدخــل لــات ـحــاد ف ــي ه ــذا ال ـشــأن،
ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن ـه ــا «م ـس ــأل ــة تـخــص
الحكومات الوطنية».
ّ
ووسط هذا الزخم لحل األزمات التي
أح ـيــاهــا ق ــرار االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي،
ال ت ــزال مــوسـكــو مشككة فــي النيات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ،ألن
«الــواليــات املتحدة باتت أكثر الــدول
الـتــي ال يمكن الـتـنـ ّـبــؤ بتصرفاتها»
عـ ـل ــى ح ـ ــد ت ـع ـب ـي ــر امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
«الـ ـك ــرمـ ـل ــن» ديـ ـمـ ـيـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف.
ورأى األخير ،في مقابلة مع صحيفة
«حـ ــري ـ ـيـ ــت» الـ ـت ــركـ ـي ــة ،أن الـ ــوجـ ــود
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي س ــوري ــا «لـ ــن يـنـتـهــي
عـلــى األرج ـ ــح ...وقــد يستمر بطريقة
م ـ ـ ــا» .وح ـ ـ ــول ت ـ ـصـ ـ ّـور ب ـ ـ ــاده ل ـف ـكــرة
تديرها أنقرة،
إنشاء «منطقة آمنة»
ّ
قــال إن «اتفاقية أضنة تــوفــر أرضية
ق ــان ــون ـي ــة ي ـم ـك ــن ات ـ ـخـ ــاذ ال ـخ ـط ــوات
الــازمــة ضمن إطــارهــا» .واعتبر ،في
تـعـلـيــق ع ـلــى ت ــواص ــل أن ـق ــرة األم ـنــي
مــع دمـشــق ،أن «كــل ال ــدول التي تريد
إنـقــاذ ســوريــا ...يجب أن تتعامل مع
رئيسها الـشــرعــي» .وعــن مستجدات
ّ
إدلــب واحـتـمــال شــن عملية عسكرية
ه ـن ــاك ،ل ـفــت إل ــى أن «األم ـ ــر ي ـجــب أن
يترك للعسكريني ...وعلينا أن نقرر
م ــا إذا كــانــت تــرك ـيــا س ـت ـقــوم ب ـهــا أو
أطــراف أخــرى» .وأضــاف أن «التهديد
اإلرهابي في إدلب وصل إلى مستوى
ينذر بالخطر ...والجماعات اإلرهابية
ت ـهــاجــم بــاس ـت ـمــرار ،وم ــن مـســؤولـيــة
تركيا منع هذه الهجمات» ،الفتًا إلى
أنه «يجب وقف االعتداء على قاعدة
حميميم وع ـلــى حـلــب وع ـلــى مــواقــع
الجيش السوري».
(األخبار)

تقرير
ّ
رئاسيات الجزائر :ترشح بوتفليقة يوقظ مارد الشارع
ّ
لم ّ
يتقبل كثير من الجزائريين ترشح
عبد العزيز بوتفليقة لوالية رئاسية
خامسة ،واستشعروا في ذلك إهانة
ّ
بحق بلدهم .وتشهد العديد من
المحافظات تظاهرات غاضبة ّ
ضد هذا
ّ
الترشح ،فيما يعتزم نشطاء معارضون
تنظيم مسيرة كبرى األحد المقبل
الجزائر ــــ محمد العيد
لــم تكن السلطات الجزائرية تنتظر
أن يثير إعــان ّالرئيس عبد العزيز
بــوتـفـلـيـقــة ال ـتــرشــح ل ــوالي ــة خامسة
حـفـيـظــة الـ ـش ــارع ،الـ ــذي ب ــدأ يتحرك
رفضًا لهذا الواقع ،من خالل تنظيم
سـ ـي ــرات ووقـ ـ ـف ـ ــات عـ ـف ــوي ــة وغ ـي ــر
مـ ـ ّ
مرخصة ،تتسع رقعتها شيئًا فشيئًا
لتشمل عددًا من املحافظات في شرق
البالد ،وحتى الجالية الجزائرية في
ّ
ويتحدى الجزائريون بذلك
الخارج.
التحذير الذي سبق أن أطلقه الوزير
األول أحمد أويحيى ،الذي ّ
هدد بأن
الدولة لن تسمح باستعمال الشارع
في التشويش على االنتخابات.
وسجلت مدينة خراطة في محافظة
ب ـج ــاي ــة ( 250ك ـل ــم ش ــرق ــي ال ـج ــزائ ــر
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة) ،ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـم ــل رم ــزي ــة
ت ــار ّيـ ـخـ ـي ــة ،أك ـ ـبـ ــر مـ ـسـ ـي ــرة رافـ ـض ــة
لترشح بوتفليقة ،حيث خرج اآلالف
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في مشهد نادر يوم السبت املاضي،
وجـ ــابـ ــوا الـ ـ ـش ـ ــوارع وه ـ ــم ي ـح ـم ـلــون
شـعــارات مناهضة للنظام ،من دون
أن ُت ّ
سجل أي حــوادث عنف .وتزامن
خ ـ ـ ــروج امل ــواطـ ـ ُن ــن فـ ــي خـ ــراطـ ــة مــع
ّ
مسيرات أخرى نظمت في محافظات
ب ـ ــرج ب ــوع ــري ــري ــج وج ـي ـج ــل وت ـي ــزي
أوزو ،وهــي كلها مــدن تقع في شرق
ّ
وسجل الجزائريون املقيمون
البالد.
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ب ــاري ــس
حـضــورهــم كــذلــك أول مــن أم ــس ،في
وق ـفــة ف ــي ســاحــة الـجـمـهــوريــة دع ــوا
ف ـي ـهــا إلـ ــى رح ـي ــل ال ـن ـظ ــام ال ـح ــال ــي،
ون ـ ـ ّـددوا بـتــرشـيــح الــرئـيــس املــريــض
مرة أخرى.
ومـعـلــوم أن املـسـيــرات فــي العاصمة
ال ـج ــزائ ــري ــة م ـح ـظ ــورة ب ـق ــرار إداري
يعود إلى عام  ،2001بسبب تظاهرة
ّ
ك ـب ــرى نــظـمـهــا األم ــازي ــغ احـتـجــاجــا
عـلــى الـقـمــع ال ــذي ت ـعــرضــوا ل ــه على
أيــدي السلطات فــي منطقة القبائل.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ح ــري ــة تنظيم
املسيرات في بقية محافظات الجزائر
مكفولة قانونًا ،إال أن الحصول على
تــرخـيــص ُي ـعـ ّـد شـبــه مستحيل .لكن
مــع ذلــك ،تعاملت قــوات األمــن بحذر
ـرات ،وتركتها
شــديــد مــع ه ــذه امل ـس ـيـ ً
تسير بـحــر ّيــة اسـتـجــابــة لتعليمات
عـلـيــاُ ،مـتـجــنـبــة االس ـت ـفــزاز ال ــذي قد
تنجم عنه تطورات ال يمكن التحكم
بها .ولـجــأت قــوات األم ــن ،فــي بعض
ّ
األح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ،إلـ ـ ـ ــى اع ـ ـت ـ ـقـ ــال م ـن ــظ ـم ــي
امل ـس ـي ــرات ،واإلفـ ـ ــراج عـنـهــم ســاعــات
بعد ذلــك ،وهــو تكتيك أمني معهود

ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،ل ـت ـفــريــق ال ـت ـظــاهــرات
وت ـخ ــوي ــف م ــن ي ــري ــد ال ـ ـخـ ــروج إل ــى
الشارع.
وال ــاف ــت أن ه ــذه امل ـس ـيــرات ل ــم َي ـ ُ
ـدع
إل ـي ـه ــا أي حـ ــزب ف ــي املـ ـع ــارض ــة ،إذ
أشرف على الدعوة إليها وتنظيمها
مــواط ـنــون ل ــم يـحـمـلــوا أي ش ـعــارات
ت ـش ـيــر إلـ ــى انـ ـتـ ـم ــاءات س ـيــاس ـيــة أو
أيــديــولــوج ـيــة ،وه ــو م ــا أث ــار انـتـبــاه
امل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــن ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون ك ـيــف
س ـي ـت ـطــور األم ـ ــر ف ــي األيـ ـ ــام املـقـبـلــة،

حصر الجزائريون
حراكهم في السنوات
األخيرة بالمطالب
المهنية واالجتماعية

سجلت مدينة خراطة أكبر مسيرة رافضة لترشّح بوتفليقة (أ ف ب)

ّ
فــي ظــل تــوالــي الــدعــوات إلــى تنظيم
مـسـيــرات رافـضــة لـلــواليــة الخامسة.
وبـ ــاتـ ــت ت ـظ ـه ــر مـ ــن حـ ــن إلـ ـ ــى آخ ــر
ُ َ
نـ ـ ـ ـ ــداءات تـ ـط ــل ــق ع ـب ــر «ف ـي ـس ـب ــوك»،
لتنظيم تجمعات أو مسيرات يدعو
إل ـي ـه ــا ن ـش ـط ــاء م ـح ـل ـي ــونّ ،وه ـ ــو مــا
بــدأ يقلق السلطات التي حــذرت من
وجود أطراف تسعى لضرب الجزائر
عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي.
ّ
خضم ما يجري،
وتتجه األنظار ،في
إلى معرفة حجم االستجابة للدعوة
الـ ـت ــي أط ـل ـق ـت ـه ــا ح ــرك ــة «م ــواطـ ـن ــة»
لـتـنـظـيــم م ـس ـيــرات ف ــي ك ــام ــل أن ـحــاء
الوطن يوم  24شباط /فبراير املقبل،
وذلــك بالتزامن مع الـخــروج املنتظر
ل ـل ــرئ ـي ــس عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز بــوت ـف ـل ـي ـقــة
ل ـتــدشــن املـ ـط ــار ال ـج ــدي ــد وامل ـس ـجــد
األعـظــم (بـنــاء هــو الـثــالــث فــي العالم
ب ـع ــد الـ ـح ــرم ــن) ،ك ــان ـط ــاق ــة فـعـلـيــة
للحملة االنتخابية الـتــي يتوقع أن
يغيب عنها الرئيس بسبب ظروفه
الصحية التي ال تسمح له بتنشيط
التجمعات أو مخاطبة املواطنني.
ويـ ـ ـ ــرى م ـن ـس ــق حـ ــركـ ــة «مـ ــواط ـ ـنـ ــة»
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،ج ـي ــال ــي سـ ـفـ ـي ــان ،فــي
ت ـص ــري ــح إلـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أن ه ــذه
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــرات ،فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال امـ ـ ـت ـ ــداده ـ ــا
ً
وتــوس ـع ـهــا «س ـت ـش ـكــل أم ـ ــا جــدي ـدًا
للجزائر إلعادة بناء نظام سياسي
على أسس سليمة ،من خالل إعادة
الشرعية إلى الشعب» .ويرى سفيان
أن «ما يدفع املواطنني إلى الخروج
إلى الشارع ،شعورهم باإلهانة إزاء

ازداد الحديث أخيرًا عن
تنامي الخالف بين عمار
الحكيم ومقتدى الصدر،
ّ
في ظل تقارب األخير مع
هادي العامري .وعلى رغم
التوقعات بإمكانية ّ
تصدع
أركان تحالف «اإلصالح» ،إال أن
مصادر من داخل «التحالف»
ّ
توصف ما يدور إلى اآلن بأنه
«تباين طبيعي» داخل البيت
الواحد
بغداد ـــ األخبار
مــا بــن زعيم «التيار الـصــدري» مقتدى
ال ـصــدر ،وزعـيــم «تـحــالــف الـفـتــح» هــادي
الـ ـع ــام ــري ،ت ـف ــاه ـم ــات ع ـل ــى م ـس ـتــويــات
عديدة ،بلغت بحسب بعض املعلومات
ّ
على مرشح وزارة الداخلية،
حد االتفاق
ّ
ع ـل ــى رغ ـ ــم ت ـح ــف ــظ م ـ ـصـ ــادر ال ـجــان ـبــن
إل ــى اآلن ع ـلــى إعـ ــان «ص ـي ـغــة الـتـفــاهــم
النهائية» .تفاهمات ال يبدو أنها تروق
حلفاء الصدر داخل تحالف «اإلصالح»،
وتحديدًا «تـيــار الحكمة» بزعامة عمار
الحكيم .ما يثير حفيظة األخـيــر ،ومعه
ب ـق ـيــة ق ـ ــادة «اإلص ـ ـ ــاح» (إي ـ ــاد عـ ــاوي،
حـيــدر ال ـع ـبــادي ،أســامــة الـنـجـيـفــي) ،هو
ّ
«ت ـج ــاوزه ــم ف ــي الـعـمــل عـلــى ح ــل العقد
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،ب ـت ـع ـب ـيــر مـ ـص ــدر ن ـيــابــي
فــي «اإلص ـ ــاح» يكشف فــي حــديـثــه إلــى
«األخـ ـب ــار» أن «ال ـح ـك ـيــم ،وف ــي أك ـثــر من
ح ــدي ــث داخـ ـل ــي ،ي ـق ــول إن مـســاعـيــه في
مأسسة اإلص ــاح اصـطــدمــت بتحركات

الـ ـص ــدر ،وات ـف ــاق ــات ــه ال ـت ــي ي ـجــري ـهــا مع
الـ ـقـ ـي ــادات األخـ ـ ـ ـ ــرى» .وي ـض ـي ــف« :ع ـلــى
سبيل املثال ،عندما طرح اسم عادل عبد
املهدي لرئاسة الوزراء ،لم يكن اإلصالح
على علم بهذه الخطوة».
ه ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ــاف ،الـ ـ ـ ــذي ت ـص ـف ــه مـ ـص ــادر
«ال ـ ـ ـح ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــة» و«ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدري»
بــ«الـطـبـيـعــي» ،ان ـع ـقــدت خ ــال الـيــومــن
املاضيني اجتماعات مكثفة لـ«تطويقه،
ووضـ ـ ــع قـ ـط ــار ت ـح ــال ــف اإلص ـ ـ ــاح عـلــى
ال ـس ـكــة» ،بتعبير م ـصــدر نـيــابــي حضر
االجتماعات التي شــدد فيها الجانبان
على «تجنب الخالفات وتوحيد الصف»،
داعـ َـيــن إلــى «اتـخــاذ مــواقــف مـ ّ
ـوحــدة في
البرملانّ ،
تعبر عن آراء الجميع ،خاصة
بعد املواقف األخيرة للصدر والعامري
إزاء االنـسـحــاب األمـيــركــي مــن ال ـعــراق».
وأض ــاف الـبــرملــانــي ،ال ــذي رفــض الكشف
ع ــن اس ـم ــه ف ــي حــدي ـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار»،

ّ
أن «ال ـح ـك ـم ــة ك ـ ــان ل ــدي ــه ت ـح ــف ــظ ح ــول
امل ــوق ــف األخـ ـي ــر ل ـس ــائ ــرون وال ـف ـت ــح من
الــوجــود األجنبي فــي الـبــاد ،إذ يــرى أن
ُ
املسألة يجب أن تحسم من ِقبل األجهزة
َ
األمـنـيــة املتمثلة فــي وزارت ـ ــي الــداخـلـيــة
والدفاع» ،في حني أن اجتماع «سائرون
ّ
ـ ـ ـ الفتح مثل ضربة قاسية للحكمة ،بعد
إعالنهما موقفًا موحدًا تجاه االنتشار

رفض «سائرون» تعيين
قيادي في «الحكمة»
أمينًا لمحافظة بغداد

ّ
معلومات عن اتفاق الصدر والعامري على حل عقدة «الداخلية» (األرشيف)

األميركي من دون حضور الحكمة».
ك ــذل ــك ،ي ـب ــدو أن م ــا وراء ت ـفــاقــم خــاف
الـصــدر ـ ـ الحكيم أسبابًا متصلة بآلية
اخ ـت ـيــار ع ــدد م ــن امل ـحــاف ـظــن .وف ــي هــذا
اإلطـ ــار ،يــأتــي رف ــض «س ــائ ــرون» تعيني
ال ـق ـي ــادي ف ــي «ال ـح ـك ـمــة» ،ع ـبــد الـحـســن
عبطان ،في منصب أمني ملحافظة بغداد.
وع ـل ــى رغ ــم أن ع ـب ـطــان ت ــم تـعـيـيـنــه في
منصب «ممثل رئيس ال ــوزراء للشؤون
الـخــدمــاتـيــة» ،إال أن «س ــائ ــرون» لــم ُيـبـ ِـد
حـ ـم ــاس ــة كـ ـبـ ـي ــرة لـ ـل ــرج ــل فـ ــي مـنـصـبــه
الجديد أيضًا .وفي هذا السياق ،تساءل
الـنــائــب عــن «س ــائ ــرون» ،صـبــاح طلوبي
العكيلي« :هل عبطان سيكون مستشارًا
ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة؟ هـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء غـيــر
دستوري وغير قانوني».
وفيما تشدد أوســاط «الحكمة» على أن
«التحالف مع الصدر استراتيجي ،وما
ّ
يـحـكــى ع ــن إمـكــانـيــة تـفــكـكــه إش ــاع ــات»،
تــرى مصادر سياسية في ما يــدور بني
َ
ً
«الحليفني» دليال على «تململ صدري
من الحكمة ،الذي كان يسعى إلى تحقيق
الكثير من املــآرب عبر التيار الصدري»،
ً
فـ ـض ــا ع ــن أن «لـ ـغ ــة ال ـح ـك ـمــة ه ــي لـغــة
اس ـت ـعــائ ـيــة ،ت ــرى ف ــي ال ـت ـيــار ال ـصــدري
نـمـطــا شـعـبــويــا يـمـيــل إل ــى االرت ـجــال ـيــة
والـعـفــويــة فــي ات ـخــاذ الـ ـق ــرارات ،ورفــض
أساليب اإلدارة الحديثة في الدولة» .وفي
سياق قريب ،سرت أنباء خالل الساعات
املاضية عن ّ
«تعرض الحكمة لهزة عنيفة
تمثلت في تقديم  28عضوًا استقاالتهم
بشكل جماعي إلــى قيادة التيار ،وسط
ّ
مـحــاوالت منذ يومني للتكتم على هذه
االس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت وتـ ـ ـج ـ ــاوزه ـ ــا» ،وه ـ ــو أمـ ـ ٌـر
ً
تنفيه مـصــادر «الـحـكـمــة» ،واص ـفــة إيــاه
بـ«العاري من الصحة».

مصر

ُ
َّ
الحكومة تختلق اإلشاعات لنفيها :هكذا تمرر القرارات
ت ــرش ـي ــح رئ ـي ــس غ ــائ ــب ي ـع ــان ــي مــن
ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى ال ـحــركــة وال ـكــام،
واعـتـقــاد كثير مــن الـجــزائــريــن بأن
الرئيس في وضعه الحالي هو في
ج ـم ــاع ــة ت ــري ــد أن ت ـح ـكــم ب ــاس ـم ــه».
وي ـل ـفــت إل ــى أن «م ــا نـعـيـشــه ال ـيــوم
فــي الـجــزائــر هــو لحظة وعــي َفارقة
بـمـصـيــر ال ـب ــاد ،ألن الـتـغـيـيــر ثـ َـبــت
أنه ال يمكن أن يأتي من األحزاب أو
االنتخابات».
ويـبــدي جــزء مــن املـعــارضــة مخاوف
إزاء ف ـك ــرة ت ـحــريــك الـ ـش ــارع خشية
انـ ــزالق األوض ـ ــاع إل ــى الـعـنــف ،فيما
تلعب السلطة وأنصارها على وتر
التحذير مــن التالعب بما تعتبرها
«م ـكــاســب األم ــن واالس ـت ـق ــرار» التي
تحققت في سنوات حكم بوتفليقة،
والدفع بالجزائر إلى أتون املجهول،
ُم ـس ـت ـح ـض ــرة ن ـ ـمـ ــاذج دول عــرب ـيــة
أخـ ــرى ًكـلـيـبـيــا املـ ـج ــاورة وس ــوري ــا،
وم ِّ
ُ
خوفة من إعادة البالد إلى سنوات
«العشرية السوداء» في التسعينيات
التي ضرب فيها اإلرهــاب بعنف في
البالد.
وال ـ ـج ـ ــدي ـ ــر ذك ـ ـ ـ ــره أن الـ ـج ــزائ ــري ــن
حـ ـ ـص ـ ــروا ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـيـ ــرة
لجوءهم إلى الشارع بوجود مطالب
مهنية واجتماعية ،من دون أن يصل
تـحــركـهــم إل ــى امل ـطــالــب الـسـيــاسـيــة،
باستثناء بعض الوقفات املحدودة
احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــة ال ــرابـ ـع ــة
للرئيس بوتفليقة في  ،2014والتي
عـ ــرفـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــة كـ ـي ــف ت ـح ـتــوي ـهــا
سريعًا.

لم يعد لدى الحكومة المصرية
من عمل في هذه األيام سوى
نفي اإلشاعات ،في مناورة واضحة
إللهاء المواطنين عن قضايا كثيرة،
وتمرير قرارات أخرى مثل الزيادات
الجديدة على األسعار
القاهرة ـــ جالل خيرت
منذ تعيني رئـيــس الـ ــوزراء امل ـصــري ،مصطفى مدبولي،
في منصبه ،ازداد اهتمام الحكومة بنفي إشاعات يتبني
الحقًا أنها هي نفسها وراء اختالق غالبيتها ،إلى ّ
حد أن
صحافيني رصدوا ّ
تورط الحكومة أكثر من مرة في نفي
أمــور حقيقية حدثت بالفعل بعد ذلــك .هكذا ،صــار نفي
ً
اإلشاعات دليال في بعض األحيان على وقوع أمر ما ،علمًا
أن َمن يتصدر هذا الدور مستشار رئيس الوزراء لإلعالم،
هاني يونس ،وهو صحافي في «األهرام» الرسمية.
ال يتوقف «مــركــز مــواجـهــة الـشــائـعــات» ،بــرئــاســة يونس،
عن نفي إشاعات «غريبة» ،منها على سبيل املثال قضية
إص ــدار عـمــات فضية مــن فـئــات نقدية ،أو تبديالت في
ً
السلع التموينية ،أو تغييرات في مواعيد القطارات ،وصوال
إل ــى قـضــايــا جــديــة مـثــل تغيير أس ـعــار امل ـحــروقــات كما
حدث في موضوع «بنزين  »95الذي ّ
تقرر تحرير سعره
ْ
الـســوقــي وف ــق آلـيــة حكومية تــضـمــن بيعه فــي املحطات
بالسعر العاملي بدءًا من نيسان /أبريل املقبل.
في هذا السياق ،ينفي «مواجهة الشائعات» أخبارًا عن نية
َ
الحكومة إلغاء الدعم كليًا في ملفي الكهرباء واملحروقات،
ّ
ّ
ل ـكــن ه ــذا ي ـبــدو ك ـجــرعــة م ـهــدئــة ف ــي ظ ــل خ ـطــة مــوجــودة

ومعتمدة مــن الـبــرملــان إللـغــاء الــدعــم .أيـضــا ،ينفي املركز
نفسه توقف الحكومة عن التعيينات ،في وقت صار ثابتًا
فيه أن العمل الحكومي ّ
مقيد بضوابط صارمة ال تسمح
ّ
ّ
بالتعيني بــل بــالـتـعــاقــدات مل ــدد م ـح ــددة ،وبــأجــور أق ــل من
القطاع الخاص ،وفوق ذلك ال أحقية للمتعاقدين بالتعيني
ً
الدائم مستقبال.
م ــوض ــوع آخ ــر م ــارس ـ ّـت فـيــه الـحـكــومــة األس ـل ــوب نفسه،
فبينما تنفي نيتها التخلص من ماليني املوظفني في الدولة
خــال السنوات الخمس املقبلة ،تضع امـتـيــازات للمعاش
ً
املبكر ،فضال عن وجود ماليني سيخرجون بالفعل بحكم
ّ
تقاعدهم مع بلوغهم سن الستني حتى  ،2022وفق األرقام
واإلحصاءات املوجودة في املراكز الحكومية املختلفة.
بعيدًا من الـقــرارات والخطط ،تختلق الحكومة اإلشاعات،
وتقتطع أحاديث بعض املذيعني في قنوات جماعة «اإلخوان
امل ـس ـل ـمــون» امل ـح ـظ ــورة ،وت ـب ـنــي عـلـيـهــا ل ـت ـقــول إن ه ــؤالء
ّ
يروجون ألكاذيب ّ
تمس األمن القومي .صحيح أن ما يقوله
ه ــؤالء يحمل ع ــادة مبالغات بحكم عــدائـهــم للنظام ،لكن
اإلعالم الرسمي يفعل النقيض تمامًا ،وذلك بإظهار الحياة
في البلد وكأنها بال مشكالت ،أو وكأن املواطن يعيش في
سعادة وال يواجه سوى صعوبات محدودة ،مع أنه يمكن
ألي شخص أن يلمس في الشارع حالة غضب حادة تجاه
النظام مــن ارتـفــاع األسـعــار وتــدنــي مستوى املعيشة ،بل
ّ
االنتقادات اليومية املعلنة بحق الرئيس والحكومة.
فــي املـحـ ّـصـلــة ،حـ ّـولــت الـحـكــومــة اإلش ــاع ــات ،عـبــر مــركــز
املواجهة ،لتكون نقطة تشغل بها الــرأي العام عن قضايا
معينة ،فيما ت ـصـ ّـدر مـلـفــات أخ ــرى ،إل ــى ح ـ ّـد أنـهــا باتت
تصدر تقارير أسبوعية وأحيانًا مرتني في األسبوعني
لنفي إشاعات ربما لم يسمع بها سوى مسؤولي الدولة،
بــل إن بعض الـقـنــوات اململوكة لــأجـهــزة األمـنـيــة أطلقت
برامج ومواد دعائية تنفي فيها اإلشاعات على نحو أدى
إلى العكس ،أي ساهم في نشرها.

ف ــي امل ـقــابــل ،وس ــط حــالــة الـضـبــابـيــة ف ــي ال ـح ـصــول على
املعلومات ،والتعتيم غير املسبوق على األوضاع الداخلية
واألحـ ـ ــداث فــي ال ـش ــارع (بـفـضــل الـسـيـطــرة األم ـن ـيــة على
مختلف وســائــل اإلعـ ــام داخ ــل م ـصــر) ،ص ــارت مــواقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي امل ـن ـبــر ال ــوح ـي ــد ل ـل ـح ـصــول على
املـعـلــومــات .صحيح أن بـعــض الـصـفـحــات الـتــي تـبـ ّـث من
الخارج تبالغ في بعض األرقــام ،لكن هذه املبالغة ال تجد
ّ
مــن ي ـ ّ
ـرد عليها داخـلـيــا فــي ظــل تــأخــر خ ــروج املعلومات
الرسمية عن بعض الحوادث (مثل االعتداءات اإلرهابية)
بالساعات ،وربما باأليام.
فــي سـيــاق ذي صـلــة ،علمت «األخ ـب ــار» أن الــرئـيــس عبد
الفتاح السيسي طلب من مدبولي البقاء في العاصمة ما
دام األول فيها ،ملناقشته في أي أمور طارئة ،طالبًا إليه أن
تنحصر جوالته على املحافظات بالوقت الذي يكون فيه
السيسي خارج البالد .ووفق مصدر رسمي ،أكد رئيس
الوزراء التزامه البقاء في القاهرة ،وأال تتخطى جوالته مع
وجــود السيسي القاهرة الكبرى ومحيطها ،فيما يقوم
بزياراته خارجها خالل سفر الرئيس.
من جهة أخرى ،أظهرت التغطية اإلعالمية أن زوجة الرئيس،
انتصار السيسي ،كانت موجودة في الوفد الرسمي الذي
زار مــديـنــة ميونيخ مــن أج ــل حـضــور فـعــالـيــات «منتدى
ميونيخ لألمن» ،في واحــدة من املــرات القليلة التي ترافق
فيها زوجـهــا مــن دون ظهور رسمي لها .لكن السيسي
غــابــت عــن الـظـهــور فــي فـعــالـيــات املـنـتــدى ال ــذي ألـقــى فيه
زوجها كلمة حول األمن في الشرق األوسط ،ثم ظهرت في
ميادين التسوق الشهيرة برفقة صديقات لها وبحراسة
أمنية محدودة من قوات «الحرس الجمهوري» التي ارتدت
مالبس مدنية .ووفــق مصدر قريب مــن الــرئــاســة ،جالت
«السيدة األولــى» على عدد من معالم ميونيخ ،كما زارت
أحد املقاهي أكثر من مرة ،فيما لم ُيسمح بالتقاط الصور
لها مع بعض املواطنني العرب الذين ّ
تعرفوا إليها.
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تقرير

ابن سلمان يخضع لمعادلة خان :االستثمارات وقود العالقات
على ّرغم أن فوز عمران
خان مثل ضربة للسعودية
أطاحت حلفاءها
التقليديين ،إال أن إسالم آباد
ال تجد مانعًا من التعامل
مع الرياض بهدف إنقاذ
اقتصادها المترهل .وفي
المقابل ،تحرص السعودية
على إدامة العالقات مع
باكستان ألغراض متعددة،
ليس السعي األميركي إلى
كبح جماح االستثمارات
الصينية مستثنى منها
علي جواد األمين
ي ــدي ــر رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــاك ـس ـتــانــي،
ع ـ ـمـ ــران خ ـ ــان ،ع ــاق ـت ــه بــال ـس ـ ّعــوديــة
انطالقًا من إرث تاريخي متجذر منذ
ً
ثمانينيات القرن املاضي ،وصوال إلى
حـكــم ن ــواز شــريــف ،ال ــذي حــافــظ على
أواص ـ ــر قــويــة بــاملـمـلـكــة ع ـلــى رغ ــم ما
شابها أخـيـرًا مــن خــافــات ،ســواء في
شأن موقف إسالم آباد من األزمة مع
قـطــر ،أو عــدم انخراطها فــي الـعــدوان
ع ـلــى ال ـي ـمــن ب ـس ـبــب رفـ ــض ال ـب ــرمل ــان.
ول ــم ت ـكــن بـصـمــة خ ــان ف ــي الـسـيــاســة
الـخــارجـيــة خــافـيــة عـلــى الـسـعــوديــن،
ّ
حتى قبيل تولي الرجل منصب رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ف ــي آب /أغ ـس ـطــس املــاضــي؛
إذ لعب حزبه «اإلنـصــاف» دورًا كبير
ف ــي م ـنــع امل ـش ــارك ــة ف ــي ح ــرب الـيـمــن،
َ
ح ــن ق ــاط ــع الـ ـب ــرمل ــان ل ـق ــراب ــة سـبـعــة
أش ـه ــر ،طــال ـبــا م ــن أح ـ ــزاب امل ـعــارضــة
ال ـت ـ ّ
ـوح ــد ف ــي م ــواج ـه ــة مـخـطــط ال ـ ّ
ـزج
بالجيش في هذه الحرب العبثية ،كما
رف ــض مـشــاركــة ب ــاده فــي «الـتـحــالــف
اإلسالمي» الذي أعلن عنه ولي العهد
ال ـس ـعــودي مـحـمــد بــن سـلـمــان ،وعـ ّـن
قــائـدًا لــه رئـيــس األرك ــان الباكستاني
املتقاعد راحيل شريف.
خ ــان ،ال ــذي أع ـلــن مــع ف ــوزه ب ــدء عهد
مـكــافـحــة ال ـف ـســاد وال ـف ـقــر ف ــي ال ـبــاد،
أوحى بنيته اعتماد نوع من التوازن
ف ـ ــي ع ــاقـ ـت ــه بـ ـ ــإيـ ـ ــران والـ ـسـ ـع ــودي ــة،
بغية استقطاب دعــم مالي سعودي،
وتـ ـع ــاون اق ـت ـص ــادي إي ــران ــي ،يسمح
ل ــه بــإن ـقــاذ اق ـت ـص ــاد ال ـب ــاد امل ـتــرهــل،
وال ـ ــذي ي ـح ـتــاج إل ــى أك ـث ــر م ــن عـشــرة
مليارات دوالر بحسب تقدير الخبراء

ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــن .هـ ـك ــذا ،اخـ ـت ــار خ ــان
الـسـعــوديــة ،الـتــي تـ ّ
ـوجـســت مــن فــوزه،
كــأول محطة خارجية لــه ،األمــر الــذي
دفــع بالسعوديني إلــى إرســال رسائل
إليه بشأن رغبتهم في تأييده العلني
لــ«الـتـحــالــف اإلس ــام ــي» ،بـحـســب ما
أفـ ــادت بــه م ـصــادر ديـبـلــومــاسـيــة في
حينه .لكن خــان رفــض ذلــك بأسلوب
لـ ـ ّـن ،وإن أعـ ــرب ع ــن اس ـت ـع ــداد ب ــاده
لـ ــ«فـ ـع ــل ك ـ ــل م ـ ــا ب ــوس ـع ـه ــا ل ـح ـمــايــة
األم ــاك ــن امل ـقــدســة ف ــي امل ـم ـل ـكــة» ،وهــو
ً
ت ـع ـهــد عـ ـ ــادة م ــا ي ـتــرج ـمــه امل ــراق ـب ــون
عن الحياد.
الباكستانيون بأنه تعبير ّ
ّ
ف ــي ظ ــل ع ـهــد خـ ــان ،الـ ــذي مــثــل ف ــوزه
ضربة للسعودية أطــاحــت بحلفائها
التقليديني ،وأهـمـهــم حــزب «الــرابـطــة
اإلسالمية» الذي يتزعمه نواز شريف،
يبدو أن عالقة الــريــاض بــإســام آبــاد
س ـتــرســو ع ـلــى م ـعــادلــة ال ــدع ــم املــالــي
م ـق ــاب ــل مـ ــواقـ ــف خ ــارجـ ـي ــة داع ـ ـمـ ــة ال
يكون من شأنها التأثير في مصالح
بــاك ـس ـتــان وأم ـن ـه ــا ال ـق ــوم ــي .هـ ــذا ما
س ـعــى إل ـيــه رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـجــديــد،
الذي أيقن أن ما يشغل بال السعوديني
هــو عــدم التفريط بعالقتهم بالدولة
ص ــاحـ ـب ــة س ـ ـ ـ ــادس أك ـ ـبـ ــر جـ ـي ــش فــي
العالم ،والتي توفر لهم أيضًا خيارًا
في ما يتعلق بسعيهم للحصول على

سالح نــووي إذا دعت الـضــرورة .وقد
ّ
تجلت بعض فصول تلك املعادلة بعد
ّ
أيــام على تــولــي خــان رئــاســة ال ــوزراء،
ح ـ ــن وق ـ ـ ــف إل ـ ـ ــى جـ ـ ـ ــوار الـ ـسـ ـع ــودي ــة
فــي األزمـ ــة مــع ك ـنــدا .وه ــو مــا بــادلـتــه
ّ
الرياض بإرسالها بعد أقــل من شهر
فــريـقــا ت ـجــاريــا رف ـيــع امل ـس ـتــوى ،أب ــرم
خـمــس اتـفــاقـيــات تـجــاريــة كـبـيــرة مع
إسالم آباد.
وع ـق ــب ذل ــك ب ـش ـهــريــن ،اق ـت ـنــص خــان
ف ــرص ــة م ــؤت ـم ــر «م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة مـسـتـقـبــل
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» الـ ـث ــان ــي فـ ــي الـ ــريـ ــاض،
والـ ــذي قــوطــع عـلــى ن ـطــاق واس ــع إثــر

تسعى السعودية إلى
تثبيت قدم لها في منطقة
ميناء جوادر
جريمة اغـتـيــال جـمــال خاشقجي في
ّ
ليسجل مشاركته بمبرر
إسطنبول،
ح ــاج ــة ب ـ ـ ــاده املـ ــاسـ ــة إل ـ ــى األمـ ـ ـ ــوال،
قـبــل أن يــدعــو املـسـتـثـمــريــن األجــانــب
إل ــى وض ــع أمــوال ـهــم فــي مـشــاريــع في
ب ــاكـ ـسـ ـت ــان .وق ـ ــد ع ـ ــاد خ ـ ــان مـ ــن ذل ــك
املؤتمر بحزمة وعــود سعودية أعلن

يدعم نصف االتفاقيات اقتصاد باكستان واآلخر يمنح الرياض موطئ قدم في جوادر (أ ف ب)

عـنـهــا الح ـقــا وزي ــر املــال ـيــة أس ــد عمر،
متحدثًا عــن «أك ـبــر اسـتـثـمــار أجنبي
في تاريخ باكستان» .وكان ال بد لتلك
الوعود أن ُت ّ
توج بزيارة لولي العهد،
انتهت إلــى توقيع  8اتـفــاقـيــات تضمّ
ثــاث مــذكــرات تفاهم لالستثمار في
ق ـط ــاع ــات ال ـن ـفــط والـ ـط ــاق ــة ،وشـمـلــت
اتـفــاقـيــة إلن ـش ــاء مـصـفــاة ل ــ«أرام ـك ــو»
في ميناء جــوادر الباكستاني بقيمة
ً
 10مليارات دوالر ،فضال عن مشاريع
ت ـن ـم ــوي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة واق ـت ـص ــادي ــة
لتجعل قيمة مـجـمــوع االسـتـثـمــارات
أكثر من  20مليار دوالر.
بالنظر إلى هذه االتفاقيات ،يتبني أن
نصفها يحتاجه اقتصاد باكستان،
واآلخ ــر يسمح للسعودية بــالــدخــول
ع ـلــى خ ــط م ـي ـنــاء ج ـ ـ ــوادر ،الـ ــذي يقع
عـ ـل ــى بـ ـح ــر ال ـ ـعـ ــرب ويـ ـحـ ـت ــل مــوق ـعــا
ب ــارزًا فــي خطة املـمـ ّـر االقـتـصــادي بني
الـ ـص ــن وب ــاكـ ـسـ ـت ــان .تـ ـق ــول م ـص ــادر
مـ ـع ــارض ــة إن اس ـت ـث ـم ــار ال ـس ـع ــودي ــة
فــي املـيـنــاء ليس إال مرحلة أول ــى من
استثمارات خليجية متوقعة ،تلبية
لرغبة أميركية باالستثمار بما يفوق
حجم االستثمار الصيني ،الــذي بلغ
 52مليار دوالر في أيــام حكومة نواز
شريف (صــرف منها  18مليار دوالر
حتى اآلن) ،وقــد يصل إلــى ما بني 90
و 95مليار دوالر ،وذلك قبل عام ،2030
املوعد الذي يفترض أن يتم فيه إنجاز
امل ـشــروع بحسب االت ـفــاق بــن الصني
وباكستان.
تــدفــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بـحـلـفــائـهــا،
ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات وأي ـض ــا قـطــر،
إل ـ ــى االس ـت ـث ـم ــار ف ــي املـ ـيـ ـن ــاء ب ـهــدف
قطع الطريق على الصني ،وإخراجها
م ــن امل ـش ــروع االق ـت ـص ــادي .ووفـ ــق ما
قــالــه العميد املـتـقــاعــد آص ــف ه ــارون،
ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ـ ـ ــى ص ـح ـي ـف ــة «األمـ ـ ـ ــة»
الـبــاكـسـتــانـيــة أمـ ــس ،ي ـق ــوم امل ـش ــروع
ً
األمـ ـي ــرك ــي ع ـل ــى ث ـ ــاث مـ ــراحـ ــل :أوال
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار سـ ـ ـع ـ ــودي ب ـق ـي ـم ــة ع ـش ــرة
ّ
م ـل ـي ــارات دوالر ،يـلـيــه اس ـت ـث ـمــار كــل
م ــن اإلم ـ ـ ــارات وق ـط ــر بـقـيـمــة مـمــاثـلــة،
وفــي املــرحـلــة الـثــالـثــة ،يــرجــح العميد
املتقاعد أن تستثمر الواليات املتحدة
ف ــي امل ـي ـن ــاء ب ـع ـشــريــن م ـل ـي ــار دوالر،
مشيرًا إلى أن الرياض تسعى في هذا
اإلط ـ ــار إل ــى شـ ــراء أراض ف ــي ج ــوادر
ب ـح ـجــة م ـص ـف ــاة ال ـن ـف ــط ،ل ـك ــي تـثـ ّـبــت
قــدم ـهــا ف ــي ه ــذه امل ـن ـط ـقــة ،وذلـ ــك فــور
انتهاء عقد بني باكستان وإيران يلزم
األول ـ ــى ب ـع ــدم اس ـت ـخ ــراج ال ـن ـفــط فــي
منطقة ج ــوادر الـتــي تـحـتــوي ذخــائــر
الغاز والنفط حتى عام .2020 - 2019

ّ
يتفهم
خان
غضب المعارضة
كمــا فــي زياراتــه األخيــرة
ّ
إلــى كل مــن مصــر وتونــس
وموريتانيــا والجزائــر ،القــى ابــن
ســلمان مواقــف رافضــة لــه فــي
باكســتان ،أطلقهــا عــدد كبيــر
مــن األحــزاب واملنظمــات ،توازيــا
مــع تنظيــم مســيرات وتظاهــرات
منـ ّـددة بالزيــارة .وبينمــا تـ ّـم
اقتحــام مكاتــب بعــض األحــزاب
واعتقــال كــوادر منهــا علــى
خلفيــة التظاهــرات ،بحســب مــا
أفــادت بــه مصــادر املعارضــة
«األخبــار» ،تواصــل وزراء فــي
حكومــة عمــران خــان مــع «مجلــس
وحــدة املســلمني» ،واســتمعوا إلــى
أســباب رفــض زيــارة ابــن ســلمان،
والتــي ّ
عددهــا مســؤول العالقــات
الخارجيــة فــي الحــزب ،شــفقت
الشــيرازي ،فــي حديــث إلــى
«األخبــار» ،الفتــا إلــى «املجــازر
التــي ارتكبــت فــي اليمــن ،ونشــر
الفكــر الوهابــي لخدمــة املشــروع
األميركــي فــي املنطقــة ،وتســويق
صفقــة القــرن ،وتأجيــج الصــراع
ّ
الطائفــي بــن الســنة والشــيعة».
وأشــار الشــيرازي إلى أن «الوزراء
ّ
تقبلــوا موقــف املعارضــة،
ّ
واعتبــروا أن مــن حقهــا االعتراض
علــى الزيــارة ،لكنهــم طلبــوا العمــل
علــى تخفيــف حــدة احتقــان
الشــارع ،فقــط ألجــل مصلحــة
الوطــن وحفاظــا علــى األمــن»،
خصوصــا أن «مجلــس وحــدة
املســلمني» أقــرب إلــى حكومــة
خــان مــن باقــي أحــزاب املعارضــة،
وتجمعــه لجنــة مشــتركة بحركــة
ّ
يتزعمهــا
«اإلنصــاف» التــي
رئيــس الــوزراء.
(األخبار)

السودان

شهران على االحتجاجات« :تجمع المهنيين» يقود مركب المعارضة
الخرطوم ــ أشرف محمد
شـهــران مضيا مــن عمر االحتجاجات
املـطــالـبــة بــإسـقــاط نـظــام الــرئـيــس عمر
البشير ،والتي تركت األزمــة السياسية
تـ ـح ــوم فـ ــي خ ــري ـط ــة جـ ــديـ ــدة ألح ـ ــزاب
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواالة .ب ـ ـ ــات «ت ـج ـم ــع
املهنيني الـســودانـيــن» الـنـقــابــي ،الــذي
جــدول التظاهرات في مختلف مناطق
تحد للحكم املستمر
البالد ،يشكل أكبر ٍ
منذ ثــاثــة ع ـقــود .ه ــذا فــي امل ـي ــدان ،أما
في السياسة ،فقد بات «التجمع» الذي
نما على مطلب «إسقاط النظام» ،يحتل
مــرك ـزًا مـتـقــدمــا بــن أحـ ــزاب املـعــارضــة،
األم ــر ال ــذي بــدا جليًا فــي تــوحــد أحــزب
املـ ـع ــارض ــة ع ـل ــى امل ـط ـل ــب ال ـ ـ ــذي رف ـعــه
املحتجون منذ اليوم األول ،وانضوائها
تحت «ميثاق الحرية والتغيير» الذي
ش ــدد عليه «الـتـجـمــع» ،خ ــال اجتماع
جرى في دار حزب «األمة» في أم درمان،
أكبر أحزاب املعارضة.

وبعد مشاركة ممثل «تجمع املهنيني»،
م ـح ـمــد ي ــوس ــف أح ـم ــد م ـص ـط ـفــى ،في
مــؤتـمــر امل ـعــارضــة الـخـمـيــس املــاضــي،
ل ـ ــم يـ ـج ــد ال ـب ـش ـي ــر ط ــريـ ـق ــا ل ـت ـســويــق
«ش ـب ـح ـيــة» ال ـت ـج ـمــع ،أو ات ـهــامــه بــأنــه
كـيــان «سـ ــري» يسيطر عـلـيــه «الـحــزب
ال ـ ّش ـي ــوع ــي ال ـ ـسـ ــودانـ ــي» .وب ــال ـت ــال ــي،
خــفــض الــرئ ـيــس م ــن س ــردي ــة «ال ـتــآمــر
الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي» ،الـ ـت ــي ط ــامل ــا اتـ ـه ــم بـهــا
«ب ـ ـعـ ــض» امل ـح ـت ـج ــن ،ك ـم ــا دأب مـنــذ
انطالق االحتجاجات ،في حني لم يعد
ً
«ال ـت ـغ ـي ـيــر» ف ــي ن ـظ ــره مـسـتـحـيــا من
خــال «فايسبوك ووات ـســاب» ،بحسب
ما أشار سابقًا ساخرًا ،في إشارة إلى
«تجمع املهنيني».
ممثل التجمع محمد يوسف أحمد أكد
فــي حديث إلــى «األخ ـبــار» أن «التجمع
م ــوج ــود م ـن ــذ وقـ ــت ط ــوي ــل ،ون ـشــاطــه
معروف للقاصي والداني» ،مشيرًا إلى
أن «ق ـي ــادات ــه مـعـلــومــة ل ــدى الـحـكــومــة،
س ــواء ب ـشــأن م ـكــان الـعـمــل أم الـسـكــن».

وأرج ـ ـ ـ ـ ــع أح ـ ـمـ ــد «إل ـ ـ ـصـ ـ ــاق ال ـغ ـم ــوض
بــالـتـجـمــع (إلـ ـ ــى) م ـحــاولــة يــائ ـســة من
ال ـح ـكــومــة إللـ ـه ــاء ال ـش ـعــب ال ـس ــودان ــي
ع ــن قـضـيـتــه األس ــاس ـي ــة وه ــي إس ـقــاط
الـنـظــام» ،مـشــددًا على أن «الـشـبــاب هم
الداعم الرئيس للتجمع ،وأن جذوته لن

لم يستمد «تجمع المهنيين»
جماهيريته من عضوية مكوناته
أو من المعارضة
تنطفئ» ،وأنه «قريبًا سيحقق أهدافه».
وف ـي ـمــا أث ـب ــت «ال ـت ـج ـمــع» ق ــدرت ــه على
تــوج ـيــه الـ ـح ــراك م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ،اب ـتــدر
القيادي في «املؤتمر الوطني» ،وعضو
القطاع السياسي ،ربيع عبد العاطي،
حديثه إلــى «األخ ـب ــار» ،بــأن «التجمع
ي ـ ـض ـ ــم ف ـ ـ ــي م ـ ـكـ ــونـ ــاتـ ــه (شـ ـي ــوعـ ـي ــن

وإسالميني وبعثيني) ،وهــذا مــا جعل
االرت ـ ـبـ ــاك ي ـب ــدو ظ ــاهـ ـرًا ف ــي ص ـفــوفــه،
وم ـحــاوالتــه فــي الــوصــول إل ــى القصر
فاشلة ،وإن كثرت» ،بحسب ما قال .لكن
الخبير النقابي محمد علي خوجلي
رأى أن قيادة «تجمع املهنيني» أكدت
فــي املـمــارســة «صـحــة تكتيك االنتقال
مــن قضية إلــى أخ ــرى» ،مشيرًا إلــى أن
«جماهيرية التجمع لم يعد يستمدها
من عضوية مكوناته ،بل من جماهير
ال ـش ـعــب ال ـ ــذي ع ـ ّـب ــر ع ــن أهـ ــدافـ ــه ،كما
نجح وبامتياز في الربط بني النشاط
ال ـع ـل ـنــي وال ـ ـسـ ــري ،واس ـت ـط ــاع تــأمــن
حــركــة ق ـيــاداتــه وتــوسـيـعـهــا ،لــذلــك لم
تعرقل االعتقاالت نشاطه».
وأوض ــح الخبير النقابي ،أن التجمع
«ت ـحــول مــن هيئة صـغـيــرة ال ـعــدد إلــى
هيئة واسعة النفوذ» ،رغم أن القانون
ي ـح ـظ ــر ت ـش ـك ـي ــل الـ ـنـ ـق ــاب ــات امل ـه ـن ـيــة
امل ـس ـت ـق ـل ــة ،وي ـس ـم ــح ب ـن ـق ــاب ــات تـضــم
ج ـم ـيــع ال ـعــام ـلــن ف ــي امل ــؤس ـس ــات من

دون ف ـصــل ،األمـ ــر الـ ــذي دف ــع بمئتني
م ــن أسـ ــاتـ ــذة ج ــام ـع ــة الـ ـخ ــرط ــوم إل ــى
إن ـ ـشـ ــاء ت ـج ـم ــع م ـه ـن ــي غـ ـي ــر رسـ ـم ــي،
وشـجــع املهنيني فــي أنـحــاء العاصمة
الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم عـ ـل ــى إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ت ـج ـم ـع ــات
مشابهة .ففي عام  ،2016قررت ثمانية
مـ ــن ال ـت ـج ـم ـع ــات امل ـه ـن ـي ــة امل ـن ـف ـص ـلــة،
ضمنها «اإلعــام ـيــون» و«الـصـيــادلــة»
و«املعلمون» و«املـحــامــون» و«األطـبــاء
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـطـ ــري ـ ـيـ ــون» ،ت ــأسـ ـي ــس «ت ـج ـم ــع
املـهـنـيــن ال ـس ــودان ـي ــن» ،لـتـكــون أول ــى
أنشطته بعد أسـبــوع مــن التظاهرات،
فـ ــي  25مـ ــن كـ ــانـ ــون األول/ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر
امل ــاض ــي ،ال ــدع ــوة إلـ ــى ت ـظ ــاه ــرة نحو
الـقـصــر ال ـج ـم ـهــوري «لـتـسـلـيــم مــذكــرة
ّ
بتنحي
لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة تـطــالــب
ال ــرئـ ـي ــس ف ـ ـ ــورًا عـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة» ،وه ــو
مـطـلــب ل ــم ي ـبــدلــه الـتـجـمــع ك ـمــا فعلت
أح ــزاب معارضة أخــرى سابقًا ،تلبية
ل ـل ـحــوارات الـتــي ك ــان يطلقها البشير
عند كل منعطف سياسي.

المقابلة

األميركي في أفغانستان ،كانت ظاهرة إنتاج
على مدار سنوات الوجود ّ
المخدرات وتهريبها تتسع باطراد ،حتى بلغ حجم إنتاج األفيون عام ،2018
 6400طن ،وفقًا لما يفيد به جنرال االحتياط ومدير مركز المعلومات
العلمية والتحليلية في معهد الدراسات الشرقية التابع ألكاديمية العلوم
بلوتنيكوف ،في حوار مع «األخبار» .يؤكد بلوتنيكوف أن
الروسية ،نيكوالي ّ
الظاهرة ،بل ورعتها ،ضمن
الواليات المتحدة غضت الطرف عن استشراء هذه
ً
استراتيجيتها القائمة على استخدام المخدرات باعتبارها أداة من أدوات زعزعة
استقرار الدول

نيكوالي
بلوتنيكوف

أجراها وليد شرارة

• أفغانستان تحولت بعد الحرب إلى أبرز دولة منتجة للهيرويين
• واشنطن تغاضت عن الظاهرة بهدف زعزعة استقرار الجوار
• األميركيون ّ
يعممون الفوضى ،وروسيا حريصة على االستقرار
من املحتمل أن يــؤدي اتفاق اإلطــار
الذي توصلت إليه الواليات املتحدة
وحـ ـ ــركـ ـ ــة «طـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــان» إلـ ـ ـ ــى ن ـه ــاي ــة
إح ـ ــدى أط ـ ــول الـ ـح ــروب ال ـعــدوان ـيــة
األمـيــركـيــة املـسـتـمــرة مـنــذ أك ـثــر من
 17عــامــا .ك ــان ال ـهــدف املـعـلــن لـهــذه
الـ ـح ــرب ه ــو ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى تـنـظـيــم
«ال ـقــاعــدة» ،امل ـســؤول عــن هـجـمــات ال ـحــادي عشر
مــن أيـلــول ،وعلى حركة «طــالـبــان» التي آوتــه في
أفغانستان .إن أدى االتفاق املذكور إلى انسحاب
الـقــوات األميركية مــن هــذا البلد ،فمن املـ َّ
ـرجــح ُّأن
تتمكن «طالبان» في مستقبل غير بعيد من تسلم
السلطة فيه .وبما أن معيار االنتصار أو الهزيمة
فــي الـحــرب هــو نـجــاح الـطــرف ال ــذي يـبــادر إليها
فــي تحقيق أه ــداف ــه الـسـيــاسـيــة املـعـلـنــة أو فشله
في ذلــك ،ستضاف حــرب أفغانستان إلــى سلسلة
هزائم التدخالت العسكرية األميركية في العقدين
األخيرين.
منذ بداية هــذه الحرب ،كــان أحــد أبــرز االتهامات
ال ـت ــي ُو ّجـ ـه ــت إل ــى «ط ــالـ ـب ــان» ،رعــاي ـت ـهــا ل ــزراع ــة
امل ـخ ــدرات فــي أفـغــانـسـتــان وتـهــريـبـهــا للحصول
على موارد مالية .لكن الالفت أن إنتاج املخدرات
ّ
تـ ـط ـ ّـور ب ـ ــاط ـ ــراد طـ ـ ــوال فـ ـت ــرة ال ـ ـحـ ــرب ،ح ـت ــى فــي
امل ـنــاطــق الـخــاضـعــة لـسـيـطــرة ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
وحـلـفــائـهــا ،فيما زاد تــدفــق امل ــواد امل ـخــدرة نحو
األس ــواق الـعــاملـيــة ،وخـصــوصــا نحو بـلــدان آسيا
الوسطى وروسـيــا .ويعتقد البعض فــي روسيا،
ومنهم نيكوالي بلوتنيكوف ،أن الواليات املتحدة
تغاضت عن تعاظم هــذه الظاهرة في هــذا البلد.
وهو يرى ،في مقابلة مع «األخبار» ،أن واشنطن
تـلـجــأ ع ـم ـدًا إل ــى مـحــاولــة تــوظـيــف امل ـخ ــدرات في
عـمـلـيــات زع ــزع ــة اس ـت ـقــرار بـعــض ال ـ ــدول ،ومنها
روسيا ،على الرغم من قناعته بافتقاد األميركيني
استراتيجية جدية في الشرق األوسط.
لم يمنع استعار الحرب في أفغانستان تحولها
إلــى مركز إلنتاج  %90من الهيرويني في العالم،
وم ــن إدخـ ــال تـقـنـيــات جــديــدة عـلــى ه ــذا اإلن ـتــاج،
ومن تطوير بذور جديدة ّ
معدلة وراثيًا .نيكوالي
بلوتنيكوف يــؤكــد أن «مـصــالــح العـبــن كثيرين
الـتـقــت ف ــي إن ـت ــاج املـ ـخ ــدرات ف ــي أفـغــانـسـتــان من

األفـ ـي ــون ،م ـث ــل :أج ـه ــزة م ـخ ــاب ــرات ب ـعــض ال ــدول
األج ـن ـب ـيــة ،وف ـص ــائ ــل أف ـغــان ـيــة مـخـتـلـفــة ،ولـيــس
طـ ــال ـ ـبـ ــان ف ـ ـقـ ــط ،وع ـ ـصـ ــابـ ــات إجـ ــرام ـ ـيـ ــة دولـ ـي ــة
مـتـخـصـصــة ف ــي إنـ ـت ــاج امل ـ ـخـ ــدرات وت ـســوي ـق ـهــا.
وب ــال ـت ــال ــي ع ـمــل ك ــل ه ـ ــؤالء ع ـلــى خ ـلــق ال ـظ ــروف
امل ــوات ـي ــة ل ــزي ــادة م ـح ـصــول خ ـش ـخــاش األفـ ـي ــون،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر الـ ـ ـب ـ ــذور امل ـ ـعـ ـ ّـدلـ ــة وراثـ ـي ــا
لخشخاش األفيون ،بما يسمح بجني محاصيل
كثيرة ،مع استخدام املبيدات ،واأللواح الشمسية
ملضخات املـيــاه املستخدمة فــي ال ــري ،واستيراد
املواد املساعدة إلى أفغانستان على نطاق واسع،
الـتــي مــن دونـهــا يستحيل الـحـصــول على املنتج
النهائي ،أي الهيرويني».
م ـكــاف ـحــة زراعـ ـ ــة امل ـ ـخـ ــدرات وت ـج ــارت ـه ــا سـيــاســة

ليست لدى األميركيين
أي استراتيجية للشرق األوسط
بشكل عام

رسمية لجميع األطراف الدولية الرئيسة ،فلماذا
لــم ُت َ
عتمد خطة تـهــدف إلــى الـقـضــاء على إنتاج
الهيرويني ُفي هذا البلد؟ «ال توجد أي خطة من
ّ
هــذا القبيل أ ِق ـ ّـرت دولـيــا ،مــع أن مــن املفترض أن
تكون موجودة .ولكن من الضروري قبل كل شيء
أن تكون هناك إرادة سياسية مــن ِقـ َـبــل املجتمع
الدولي كله ،وتنسيق للجهود من أجــل مكافحة
ظاهرة واسعة النطاق ،مثل إنتاج املخدرات في
أفغانستان ،وهــذا أيضًا غير موجود .والنتيجة
أنه منذ عام  ،2001خالل فترة الوجود العسكري
األجـنـبــي فــي أفـغــانـسـتــان ،حصلت زي ــادة هائلة
ف ــي إن ـت ــاج امل ـ ـخـ ــدرات .ه ـنــا ب ـعــض األرقـ ـ ــام فـقــط.

قبل مـجــيء األميركيني إلــى أفغانستان فــي عام
 ،2001بلغ إنتاج األفيون  180طنًا .في عام ،2015
بـلـغــت امل ـســاحــات امل ــزروع ــة بـخـشـخــاش األف ـيــون
في أفغانستان  183ألــف هكتار ،وفــي عــام 2016
( )201ألف هكتار ،وفي  )328( 2017ألف هكتار،
وفـ ــي  )263( 2018ألـ ــف ه ـك ـت ــار .ووص ـ ــل إن ـتــاج
األف ـيــون فــي عــام  2015إلــى  3300طــن ،وفــي عام
 2016إلى ( )4800طن ،وفي  2017إلى ( )9000طن،
وفــي  2018إلــى ( )6400طــن .أمــا االنـحـســار الــذي
حصل للمساحات امل ــزروع ــة ،وتــراجــع محصول
الـهـيــرويــن فــي ال ـعــام امل ــاض ــي ،فـقــد ك ــان نتيجة
ل ـع ــامــل ال ـج ـف ــاف ال ـش ــدي ــد ف ــي عـ ــدة م ـحــاف ـظــات.
الوضع الحالي كارثي».
هذا الواقع يدفع بديهيًا إلى التساؤل عن الغايات
األميركية الفعلية من التغاضي عن تعاظم هذه
الـظــاهــرة ،وعــن احـتـمــال وج ــود رغـبــة بتوظيفها
م ــن أج ــل زع ــزع ــة اس ـت ـقــرار روس ـي ــا« .بـشـكــل ع ــام،
من الصعب فهم األميركيني .فهم مــوجــودون في
أفـغــانـسـتــان م ُـنــذ  18عــامــا .لــم يتحقق أي نجاح
يـ ــذكـ ــر ،واآلن ت ـ ـجـ ــرى مـ ـف ــاوض ــات بـ ــن ط ــال ـب ــان
وواشنطن حول انسحاب القوات األميركية .وما
يـحــدث هــو أشـبــه بتسليم األميركيني لحلفائهم
املتمثلني بالحكومة األفـغــانـيــة ،وف ــرار الــواليــات
امل ـت ـح ــدة م ــن هـ ــذا الـ ـبـ ـل ــد» .ل ـك ــن امل ـت ــاب ــع ال ـج ــدي
للسياسة األمـيــركـيــة فــي مــا ُس ـمــي يــومــا «ق ـ َ
ـوس
األزم ــات» ال يمكنه إال أن يخلص إلــى أنها تعمل
على تعميم ال ـخــراب .فهي قــد ّ
سببت فــي سوريا
ولـيـبـيــا وال ـع ــراق فــوضــى ع ــارم ــة ،ودم ــرت دولـهــا
ومجتمعاتها جزئيًا أو كليًا .بحسب بلوتنيكوف،
«ليست لــدى األميركيني أي استراتيجية للشرق
األوس ـ ــط بـشـكــل عـ ــام ،وال تــوجــد اآلن ع ـلــى وجــه
الخصوص .فالسياسة الخارجية األميركية في
العالم بأسره تتسم بالتهور ،وعــدم الـقــدرة على
ال ـت ـن ـبــؤ ،وت ـج ــاه ــل م ـصــالــح ال ـب ـل ــدان وال ـش ـعــوب
األخ ــرى ،واسـتـخــدام أساليب العصابات فــي حل
املشاكل الدولية املعقدة ،والنفاق املطلق ،وانتهاك
قواعد القانون الدولي».
روسيا ّأدت دورًا رئيسًا في تحقيق االستقرار في
سوريا ،فهل املصلحة االستراتيجية تتمثل في منع
انهيار الــدول في الشرق األوســط ،بينما مصلحة

الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ت ـســريــع م ـثــل هـ ــذا االن ـه ـي ــار؟
«ن ـع ــم ،ص ـح ـيــح ،ل ـقــد ّأدى ب ـلــدنــا وجـيـشـنــا دورًا
مهمًا في تحقيق االستقرار في سوريا .وروسيا
ج ــاءت إلــى ســوريــا بـنـ ً
ـاء على طلب مــن الحكومة
الشرعية إلنقاذ هذا البلد ،ودعم السلطة الشرعية
فـيـ ّـه ،وض ــرب الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة الــدولـيــة .وقد
تحققت تلك املهمات .اآلن املهمة الرئيسية للجيش
الــروســي فــي ســوريــا تقديم املـســاعــدات اإلنسانية
إلى الشعب السوري ،ومساعدة أجهزة السلطة في
إعــادة الالجئني والنازحني إلى ديارهم .أعتقد أن
مواطني سوريا سيتذكرون بكل امتنان جنودنا،
الذين غالبًا ما كانوا يوصلون إلــى الناس املــواد
الغذائية واألدويــة والضروريات األساسية تحت
ّ
نيران الجماعات اإلرهابية .وسيظل في ذاكرتنا
األطـبــاء العسكريون ال ــروس الــذيــن قتلوا بنيران
مسلحي القاعدة وداعــش ،بينما كانوا يساعدون
الـجــرحــى املــدنـيــن فــي حـلــب ودي ــر الـ ــزور ،وكــذلــك
مشاة البحرية الذين يحرسون قوافل املساعدات
اإلنسانية ،والذين قتلوا أثناء تصديهم لهجمات
من كمائن ،وكذلك خبراء إزالة األلغام واملتفجرات
الذين أبطلوا آالف األلغام والعبوات الناسفة .لكن
إذا تـحــدثـنــا بشكل ع ــام عــن مصلحة روس ـيــا في
منطقة الشرق األوسط ،فإن أمن حدودنا الجنوبية
يعتمد إلى ّ
حد كبير على الوضع في تلك املنطقة.
لذلك ،تدعو روسيا باستمرار إلى ضرورة أن يكون
تطور العمليات الدولية في املنطقة على أساس
ّ
الـتـقـيــد ال ـص ــارم بــال ـقــانــون ال ــدول ــي ،ل ـئــا تنشب
ال ـح ــروب ،ول ـكــي ي ـكــون ل ــدى ال ـنــاس أيـنـمــا كــانــوا
م ـكــان يـعـيـشــون ف ـيــه ،وت ـكــون لــديـهــم ثـقــة بــاألمــن
وال ـغ ــد وال ـح ـيــاة ال ـكــري ـمــة ،وأن ي ـكــون بــإمـكــانـهــم
الحصول على الرعاية الطبية ،وأن يكون بإمكان
أطفالنا الحصول على تعليم جيد وعـمــل الئــق،
لكي تقرر شعوب الـشــرق األوس ــط بنفسها كيف
تـعـيــش ،ال أن يـمـلــي عليها أح ــد ذل ــك .فموسكو،
بخالف واشنطن وعدد من الدول األخرى ،تحتفظ
بعالقاتها مع كافة دول الشرق األوس ــط ،وتبني
عالقات اقتصادية تقوم قبل كل شيء على املنفعة
املتبادلة .وبهذا كله ،تختلف سياسة روسيا عن
تـصــرفــات الــواليــات املـتـحــدة فــي املنطقة اختالفًا
جذريًا» ،يختم بلوتنيكوف.
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
تقرير

ّ
االتحاد األوروبي يحذر:
ال للتصعيد العسكري في فنزويال
في الوقت الذي يسعى فيه خوان غوايدو
إلى استفزاز الجيش الفنزويلي ،بإعالنه ّ
ه
التوج
ّ
إلى الحدود مع كولومبيا ،السبت المقبل ،لتسلم
المساعدات ،ظهر أول مؤشرات المعارضة األوروبية
ألي ّ
تحرك عسكري أميركي ،على لسان مسؤولين
ّرجحوا كفة «الحل السياسي»
ّ
ح ــذر االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،أم ــس ،من
ع ــواق ــب ح ـص ــول ت ـص ـع ـيــد عـسـكــري
في فنزويال ،في ما يعتبر معارضة
ألي تـ ـح ـ ّـرك ع ـس ـكــري ه ـ ـ ّـدد الــرئ ـيــس
األمـيــركــي بالقيام بــه فــي هــذا البلد.
وخــال مؤتمر صحافي إثر اجتماع
ل ـ ـ ـ ــوزراء خ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء
فــي بــروكـســل ،قــالــت وزي ــرة خارجية
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـي ــدي ــريـ ـك ــا
مــوغـيــريـنــي« :لـقــد استبعدنا بشكل
ق ــاط ــع أي دعـ ــم ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ــي
لـتـصـعـيــد عـسـكــري ف ــي ف ـنــزويــا ،أو
أي قبول بذلك» ،في حني أعرب وزير
الخارجية األسباني جوزيب بوريل
ع ــن قـلـقــه ح ـي ــال م ـع ـلــومــات تـتـحــدث
عــن «ان ـت ـشــار ج ـنــود أمـيــركـيــن على
ال ـحــدود بــن كولومبيا وفـنــزويــا».
وص ـ ّـرح لــدى وصــولــه إلــى االجتماع
بــأنــه «يـجــب تــأكـّيــد ه ــذه املـعـلــومــات،
ولكن علينا تجنب تصعيد عسكري
في فنزويال بكل السبل».
ق ـلــق ال ــوزي ــر اإلس ـب ــان ــي ت ـ ـ ّ
ـردد على
لسان نظراء لــه ،من دون أن يغفلوا
ّ
ت ـجــديــد دع ـم ـهــم لـتـســلــم االن ـقــابــي
خ ــوان غ ــواي ــدو الـسـلـطــة ،بــ«الـسـبــل
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ـي ـ ــة» .فـ ـ ـق ـ ــد رأى وزي ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـف ــرنـ ـس ــي جـ ـ ــان إي ــف
لودريان أنه «لن يجري الخروج من
األزمة السياسية في فنزويال إال عبر
انتخابات رئاسية» ،معتبرًا أن «هذا
املخرج الدبلوماسي بالنسبة إلينا
ي ـعــود إل ــى خـ ــوان غ ــواي ــدو (رئ ـيــس
البرملان الفنزويلي املـعــارض) ،ألنه
ي ـت ـم ـتــع ح ــال ـي ــا بــال ـشــرع ـيــة إلجـ ــراء
هذه االنتخابات» .كذلك ،قال نظيره
األملــانــي هايكو م ــاس« :لـيــس واردًا
أن ي ـ ـمـ ــارس (الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ن ـي ـك ــوالس
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م ــادورو) لعبة الــوقــت وينتصر في
الـنـهــايــة .لـهــذا الـسـبــب ،مــن املـهــم أن
ن ـب ـقــي ال ـض ـغــط ع ـلــى الـ ـنـ ـظ ــام» ،في
إش ــارة إلــى إمكانية فــرض عقوبات
جديدة.
من جهة أخرى ،أوضحت موغيريني
أن االتـحــاد األوروب ــي واألوروغ ــواي،
اللذين يشاركان في ترؤس مجموعة

قلق إسباني من
معلومات عن «انتشار
جنود أميركيين على
الحدود بين كولومبيا
وفنزويال»

االت ـص ــال الــدول ـيــة ،سـيــرســان بعثة
تقنية «هــذا األسـبــوع» إلــى كراكاس،
بـ ـ ـه ـ ــدف «تـ ـقـ ـيـ ـي ــم الـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـ ــواج ـ ــب
تـقــديـمــه لـفـتــح ال ـطــريــق أم ــام انـتـقــال
ديـمــوقــراطــي وس ـل ـمــي» ،وخصوصًا
إج ـ ــراء «ان ـت ـخ ــاب ــات رئــاس ـيــة ح ــرة».
وأك ــدت أن أعـضــاء الــوفــد «سيلتقون
مختلف األفــرقــاء» ،مضيفة« :نسعى
إل ـ ــى مـ ـخ ــرج س ـل ـمــي لـ ـه ــذه األزم ـ ـ ــة».
ورفضت موغيريني أي إجراء يطاول
سـكــان فـنــزويــا واقـتـصــادهــا ،لكنها
ل ــم تـسـتـبـعــد إض ــاف ــة أس ـم ــاء جــديــدة
إلــى قائمة األف ــراد فــي نظام مــادورو

ّ
تكدست المساعدات األميركية على الحدود بين فنزويال وكولومبيا (أ ف ب)

امل ـ ـح ـ ـظـ ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــم دخـ ـ ـ ـ ــول االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبــي .وقالت« :ستكون عقوبات
ّ
محددة ومبررة بمسؤولية عن أعمال
العنف أو إعاقة الديموقراطية».
التصريحات األوروبـيــة جــاءت غداة
ط ــرد ال ـح ـكــومــة الـفـنــزويـلـيــة خمسة
نواب أوروبيني محافظني ،األمر الذي
أدانته موغريني .وهؤالء النواب هم
ثالثة إسـبــان وهولندية وبرتغالي،
وي ـن ـت ـم ــون إلـ ــى «الـ ـح ــزب ال ـش ـع ـبــي»
األوروبـ ـ ــي .وق ــد أع ـل ـنــوا ،أم ــس ،أنهم
س ـي ـحــاولــون الـ ـع ــودة إل ــى ف ـنــزويــا،
السبت املقبل ،مع املساعدة اإلنسانية
األميركية املكدسة في كولومبيا .وفي
تصريح صحافي أدلى به في مدريد،
ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب األوروب ـ ـ ـ ـ ــي اإلس ـب ــان ــي
اس ـت ـي ـب ــان غ ــون ــزالـ ـي ــس بـ ــونـ ــس ،إن
«وزيــر الخارجية الكولومبي اتصل
ب ــي وقـ ــال ل ــي :ت ـعــال إل ــى كــولــومـبـيــا
ال ـس ـب ــت املـ ـقـ ـب ــل» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :قـبـلـنــا
الــدعــوة ،وسـنـحــاول امل ــرور مــع مــواد
غذائية وأدوي ــة من كوكوتا» املدينة
الكولومبية الحدودية مع فنزويال.
في هذا الوقت ،تزداد حدة املواجهة
ب ــن غ ــواي ــدو وال ــرئ ـي ــس نـيـكــوالس
مـ ــادورو ،بـشــأن وص ــول املـســاعــدات
ال ــدولـ ـي ــة .وقـ ــد ح ـ ـ ّـدد غـ ــوايـ ــدو ي ــوم
الـسـبــت املـقـبــل ،أي بـعــد م ــرور شهر
على إعــان نفسه رئيسًا بالوكالة،
مـ ــوع ـ ـدًا مل ــواجـ ـه ــة مـ ـ ـ ـ ــادورو ب ـش ــأن
املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ،الـ ـت ــي تـ ـك ـ ّـدس ــت ق ــرب
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة فـ ــي مــدي ـنــة
كوكوتا الكولومبية .وقــال غوايدو
ف ـ ـ ــي رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى  600أل ـ ـ ـ ــف م ــن
أن ـصــاره ،الــذيــن انـضـمــوا حتى اآلن
إلـ ــى ال ـت ـح ــرك الـ ـه ــادف إلـ ــى إدخـ ــال
املـســاعــدات ،إن «مهمتنا األساسية
ت ـت ـم ـثــل ف ــي الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى م ـل ـيــون
متطوع بحلول  23شباط/فبراير».
وأكد أن املتطوعني سيتجمعون في
نـقــاط م ـحـ ّـددة أو سـيـشــاركــون عبر
وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .إال
أن غ ــواي ــدو لــم يــوضــح كـيــف ينوي
ت ـج ــاوز ال ـحــواجــز ال ـح ــدودي ــة الـتــي
وضعها الجيش الفنزويلي بأوامر
من مادورو.
(األخبار ،أ ف ب)

إعالن
ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صـيــدا باملعاملة
التنفيذية رقــم  2017/143غــرفــة الرئيس
القاضي رانــي صــادق لبيع العقارين رقم
 881و  883الوسطاني باملزاد العلني.
املنفذين :زيــاد احمد السيد وهيثم عماد
الــديــن ن ــوام بــوكــالــة املحامية مــايــا غسان
املجذوب
املنفذ عليه :عبد القادر يوسف الشريف
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ت ــام ــن بـقـيـمــة
 /657363750/د.أ .عدا اللواحق والفوائد
والرسوم
تاريخ تبلغ االنذار2017/3/3 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2017/2/24 :تــاريــخ
تسجيه 2017/3/1
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2017/3/23 :
تاريخ تسجيه 2017/8/18
مـحـتــويــات الـعـقــار رق ــم /881الــوس ـطــانــي:
هــو ع ـبــارة عــن قطعة ارض مشيد عليها
هنغار مؤلف من حيطان باطون وسقف
اترنيت – غرفة صغيرة
مساحته/701 :م2
بدل التخمني /352400 :د.أ.
بدل الطرح /190.296 :د.أ.
ً
حدود العقار رقم/881الوسطاني :شماال:
العقار رقم  879شرقًا :العقار رقم 731
جنوبًا :العقار رقــم  ،883غربًا العقار رقم
882
مـحـتــويــات الـعـقــار /883ال ــوس ـط ــان ــي :هو
ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض ضـمـنـهــا حــديـقــة
مــزروعــة ببعض اشـجــار النخيل ويوجد
ثــاث غــرف مستعملة كمكاتب مؤلفة من
حيطان بــاطــون وسـقــف بــاطــون بداخلها
حـمــامــن  +غــرفــة ب ــراد  +صــالــة تستعمل
كمسلخ للدجاج  +غرفة كبيرة تستعمل
كجاروشة حيطان باطون وسقف زينك.
مـســاحـتــه/1413 :م 2ح ــدود الـعـقــار /883
ً
الوسطاني :شماال 881 :شرقًا 731 :جنوبًا:
طريق عام غربًا 884
بدل التخمني /634200 :د.أ.
بدل الطرح /342.468 :د.أ.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـق ــد ت ـح ــدد ن ـهــار
الخميس الــواقــع في  2019/3/28الساعة
ال ـتــاس ـعــة ص ـبــاحــا م ــوع ـدًا لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شــروط البيع :على الــراغــب فــي الـشــراء ان
يـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي صـنــدوق الخزينة
او فــي أحــد امل ـصــارف املقبولة فــي الــدولــة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـب ــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ وعليه
ان يـتـخــذ م ـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايــداع كامل الثمن ورســم الداللة
خــال مهلة ثــاثــة أي ــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االح ــال ــة واال تـعــاد امل ــزاي ــدة بالعشر
على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صـيــدا باملعاملة
التنفيذية رقــم  2018/250غــرفــة الرئيس
ال ـقــاضــي رانـ ــي صـ ــادق لـبـيــع ال ـع ـقــار رقــم
 /236/عني الدلب باملزاد العلني.
امل ـن ـفــذ :مـحـمــود عـبــدالـلــه سـلـيــم – وكيله
املحامي محمد احمد الزين
املنفذ عليهم :اميرة يوسف نهرا ورفاقها
السند التنفيذي :حكم املحكمة االبتدائية
ف ــي ل ـب ـنــان ال ـج ـنــوبــي ت ــاري ــخ 2016/6/8
وامل ـض ـمــن ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع ف ــي ال ـع ـقــار رقــم
 /236/عني الدلب عن طريق بيعه باملزاد
العلني.
تاريخ تبلغ االنذار2018/7/5 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2018/10/5 :
تاريخ تسجيله 2018/11/14
محتويات الـعـقــار  /236عــن الــدلــب :هو
عـبــارة عــن قطعة ارض مــزروعــة بعدد من
اشجار الزيتون .
مساحته/1648 :م2
بدل التخمني 2400 :سهم /65920 :د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /65920 :د.أ.
ً
حـ ـ ــدوده :ش ـم ــاال :ال ـع ـقــار  /235/جـنــوبــا:
العقارين  /237/و/442/
شرقًا :العقار  /647/غربًا :العقار /547/
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـق ــد ت ـح ــدد ن ـهــار
الخميس الــواقــع في  2019/3/14الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا م ــوع ـدًا لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي أمـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في

صيدا.
شــروط البيع :على الــراغــب فــي الـشــراء ان
يـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي صـنــدوق الخزينة
او فــي أحــد امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
محل اقامة مختارًا له ضمن نطاق الدائرة
اذا لــم يـكــن لــه مـقــامــا فـيــه واال اعـتـبــر قلم
الــدائــرة مقامًا مـخـتــارًا لــه وعـلــى املشتري
ايداع كامل الثمن ورسم الداللة  %5خالل
مـهـلــة ثــاثــة أي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحــالــة واال تـعــاد امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر على
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
اعالن بيع باملعاملة 2018/83
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2019/3/5الساعة  3:00بعد الظهر سيارة
املنفذ عليه الـيــاس يــوســف خـشــان ماركة
ن ـي ـس ــان  ARMADA-LEمـ ــوديـ ــل 2004
ً
رقــم /202241/ج الخصوصية تحصيال
لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـ ـن ــك االعـ ـتـ ـم ــاد
املصرفي ش.م.ل .وكيلته املحامية سحر
ولـ ـي ــد ف ــرن ـس ـي ــس الـ ـب ــال ــغ $/1914.20/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/3662/
واملطروحة بسعر  $/2800/او ما يعادلها
بالعملة الوطنية ويترتب عليها ميكانيك
منذ العام .2014
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى م ـ ــرآب س ـي ــري ــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
املوضوع :تبليغ استثنائي
املرجع :محكمة صور الشرعية الجعفرية
رقم الصادر 2019/53
االثنني في 2019/2/11
ال ــى مـجـهــولــة مـحــل االق ــام ــة وداد حسني
ش ــرف الــديــن نبلغك بـمــوعــد الـجـلـســة في
الــدعــوى املـقــامــة ض ــدك مــن مـيــرنــا موسى
عسكر رقــم اس ــاس  2018/453بموضوع
الـ ـ ـ ــزام ب ـت ـس ـل ـيــم م ـه ــر فـ ــي م ـح ـك ـمــة ص ــور
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة وذل ــك ن ـهــار االثـنــن
 2019/3/18ال ـســاعــة ال ـتــاس ـعــة صـبــاحــا
غرفة القاضي الشيخ محمد محسن الفقيه
وب ـحــال تخلفك عــن الـحـضــور يعتبر قلم
هذه املحكمة هو املرجع الصالح لتبليغك
كــافــة االوراق واملـسـتـنــدات وحـتــى الحكم
النهائي القطعي.
رئيس قلم
محكمة صور الشرعية الجعفرية
الشيخ محسن بغدادي
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير املتأخرة التي لم
تـســدد للجباة والـعــائــدة الــى قسم جبيل،
اصدار  2018/10توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فواتيرهم املذكورة ،املبادرة الى تسديدها
فــي الــدائــرة املعنية خــال مهلة اسبوعني
م ــن ت ــاريـ ـخ ــه ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ق ـط ــع ال ـت ـيــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي عـ ـنـ ـه ــم ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
النظامية بحقهم والـتــي تصل الــى الغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد م ــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2019/2/12
رئيس مجلس االدارة  -املدير العام
كمال الحايك
التكليف 280
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عن اسـتــدراج للعروض لشراء
 1000خرطوش فيزيبل 40 – 25 – 16 – 10
أمبير –  24ك.ف .وذلــك وفــق املواصفات
الفنية والشروط االدارية املحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية
(تضاف  )TVAمن دائرة الشؤون املشتركة
فــي مركز الشركة فــي البحصاص مــا بني
الساعة  8صباحًا و 12ظـهـرًا مــن كــل يوم

عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  12آذار  2019الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 282
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت املحامية ميشال ابو نصر بوكالتها
ع ــن ع ـل ــي م ـح ـمــد الـ ـح ــاج ب ـص ـف ـتــه ال ـق ـيــم
الشرعي على املحجور عليها انصاف فهد
يحي وبموجب االذن الشرعي الصادر عن
املحكمة الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة فــي بـيــروت
اس ـ ــاس  2019/155ت ــاري ــخ 2019/1/31
باالستحصال على سند تمليك بــدل عن
ضائع عن حصة املحجور عليها انصاف
فهد يحي بالعقار  130رأس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـ ـلـ ــب ال ـ ـ ـيـ ـ ــاس جـ ـمـ ـي ــل نـ ـ ــوفـ ـ ــل ب ـص ـف ـتــه
ال ـش ـخ ـص ـيــة سـ ـن ــدات م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ضــائــع
عــن حصصه فــي الـعـقــارات  1052و 1056
و 1057و 1159و 1160و 1170و3057
الدامور.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة الرقم 211/2014
امل ـن ـفــذون :نـيـكــول ولـيـنــا وميشيل وزيـنــة
أنطوان أبو ناضر -وكيلهم املحامي ايلي
حنا الخوري.
املنفذ عليهم -1 :جوسلني ونيكول هنري
ابو ناضر برمانا
 - 2راكـ ــل وجــول ـيــات يــوســف اب ــو نــاضــر-
بواسطة رئيس القلم
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر عــن
الغرفة االبتدائية التاسعة في جبل لبنان
املــن رقــم  304/2013تاريخ 2013/7/25
القاضي باعتبار أن العقارات رقم /1141/
و /1142/و/2387/م ـ ـ ـ ــن مـنـطـقــة بــرمــانــا
العقارية غير قابلة للقسمة العينية بني
ال ـش ــرك ــاء وب ــإزال ــة ال ـش ـي ــوع فـيـمــا بينهم
عــن طــريــق طــرحـهــا للبيع بــاملــزاد العلني
لصالحهم أم ــام دائ ــرة التنفيذ املختصة
وعلى ان تعتمد اساسا للطرح في املزايدة
االولـ ــى امل ـبــالــغ امل ـح ــددة م ــن الـخـبـيــر بعد
اعــادة التخمني والبالغة /536500/دوالر
اميركي بالنسبة للعقار  /1141/برمانا
و /367200/دوالر امـ ـي ــرك ــي بــالـنـسـبــة
للعقار رقــم  /1142/برمانا و/486500/
دوالر اميركي بالنسبة للعقار رقم /2387/
بــرمــانــا وب ـتــوزيــع نــاتــج الـثـمــن والــرســوم
واملـصــاريــف بــن الشركاء وبنسبة ملكية
كل منهم بحسب قيود الصحيفة العينية.
تاريخ محضر الوصف.2014/8/22 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى أم ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري14/10/2014 :
العقارات املطروحة للبيع:
 - 1كامل العقار رقــم /1141/برمانا قطعة
أرض ال بناء عليها مشجرة صنوبر يقع
شمالي الـطــريــق الرئيسية لبلدة برمانا
مساحته  /1273/م 2يحده غربًا العقارين
رقم  /1133/و  /1132/شرقًا مجرى ماء،
ً
شماال العقار رقم  /2/جنوبًا العقار رقم
 /93/منتفع بـحــق امل ــرور عـلــى الـعـقــارات
رقم  /176/و./1142/
 – 2كامل العقار رقم  /1142/برمانا قطعة
ارض ال بـ ـن ــاء ع ـل ـي ـهــا م ـش ـج ــرة ص ـنــوبــر
م ـســاح ـتــه /670/م 2ي ـح ــده غ ــرب ــا طــريــق
عام والعقار رقم  /399/شرقًا العقار رقم
ً
 /2/شماال مجرى ماء جنوبًا العقار رقم
 /1133/ينتفع بــاملــرور عـلــى الـعـقــار رقــم
 /176/ومــرت ـفــق ب ـحــق امل ـ ــرور لـلـعـقــارات
رقــم  /1133/و /1141/تصديق تخطيط
وبراح باملرسوم .971/2177
 -3كامل العقار رقم  /2387/برمانا قطعة
ارض بعل ال بناء عليها مشجرة صنوبر
مـســاحـتــه /1108/م 2ي ـحــده غــربــا حــدود
منطقة بيت مــري الـعـقــاريــة شــرقــا العقار

ً
رق ــم  /2388/ش ـم ــاال ط ــري ــق ع ــام جـنــوبــا
العقار رقم ./2388/
قيمة التخمني والطرح:
 – 1ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1141ب ــرم ــان ــا بـمـبـلــغ
 /536500/دوالر أميركي.
 – 2ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1142ب ــرم ــان ــا بـمـبـلــغ
 /367200/دوالر أميركي.
 – 3ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /2387ب ــرم ــان ــا بـمـبـلــغ
 /486500/دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم االربعاء الواقع فيه
 6/3/2019الساعة الحادية عشرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وف ــي محكمة
املنت.
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
باملزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة
وات ـخــاذ محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة
وخالل ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه ايداع
كــامــل الـثـمــن تـحــت طــائـلــة اعـ ــادة املــزايــدة
بزيادة العشر وإال فعلى عهدته فيضمن
الـنـقــص وال يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعليه
خــال عشرين يوما دفــع الثمن والــرســوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .5 %
رئيس القلم
زياد داغر
اعالن بيع باملزاد العلني للمرة السابعة
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا باملعاملة
التنفيذية رقم 2016/624
املنفذ :بنك عــودة لالعمال وكيله االستاذ
سمير موسى
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :جـ ــورج سـلـيــم الــزعـت ـي ـنــي –
زغرتا
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ت ــأم ــن بـقـيـمــة
 /39607.81/د.أ عدا الرسوم والنفقات.
تاريخ محضر الوصف2014/8/25 :
املـطــروح للبيع :املقسم رقــم  10من العقار
 582زغــرتــا وهــو يقع فــي الـطــابــق الثالث
من بناء مؤلف من أربع طبقات كناية عن
شـقــة سكنية بـمــواصـفــات جـيــدة – يوجد
بالكني لجميع الغرف البالط من املوزاييك
واألبـ ـ ـ ــواب ال ــداخ ـل ـي ــة م ــن ال ـخ ـشــب الـشـقــة
مؤلفة مــن غرفتني نــوم وصــالــون وسفرة
وخالء وحمام.
املقسم رقم  11من العقار / 582/زغرتا وهو
عبارة عن شقة سكنية من الطابق الثالث
– مواصفاتها جيدة – الشبابيك الداخلية
وال ـخــارج ـيــة مــن الـخـشــب ب ــاط مــوزايـيــك
م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن غ ــرفـ ـت ــن وص ـ ــال ـ ــون وسـ ـف ــرة
ومطبخ وخــاء ،وفرندا كبيرة في منطقة
مكتظة وان املـقـسـمــن يـسـتـعـمــان كشقة
واحدة ،مساحة املقسم 128/582/10م.2
امل ـق ـســم رق ــم  10م ــن ال ـع ـقــار  /582زغــرتــا
مساحته /128م2
بدل التخمني/96000/ :د.أ
بدل الطرح/34011/ :دوالر اميركي
مقسم  11من العقار /582زغرتا مساحته
130م.2
بدل التخمني/97500/ :د.أ
بدل الطرح/34543/ :دوالر أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار االرب ـع ــاء
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2019/3/27ع ـن ــد ال ـســاعــة
ال ـثــان ـيــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر أم ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ زغرتا.
ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء وقـ ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
باملزايدة أن يدفع بدل الطرح في صندوق
مـ ــال زغ ــرت ــا أو ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
مسحوب ألمــر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا
وأن يتخذ مقاما لــه ضمن نـطــاق الــدائــرة
أو ت ــوك ـي ــل مـ ـح ــام وع ـل ـي ــه االطـ ـ ـ ــاع عـلــى
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع
املــزايــدة وعليه رســوم التسجيل والــداللــة
البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع باملزاد العلني
للمرة الثانية
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ شحيم
باالستنابةرقم2016/7 :
القاضي مايا غازي عويدات
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل.
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :جودات نعيم علوه
املوضوع :استنابة من دائرة تنفيذ بعبدا
رقم  2015/450تاريخ 2015/12/19
ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــن/62540.56/ :د.أ+ .
/16501.46/د.أ .عدا الفوائد والرسوم.
تاريخ تبليغ االنذار 2015/3/30 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/1/20 :
تاريخ تسجيله2016/9/16 :

 ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ح ـصــة املـنـفــذعليه جــودات نعيم علوه البالغة /2400/
سهم في القسم رقم  C5من العقار /289/
ال ــوردان ـي ــة ،وه ــو ع ـبــارة عــن شـقــة سكنية
تـقــع فــي الـقـســم الـخــامــس مــن الـعـقــار رقــم
 /289/الــوردان ـيــة وه ــي دوبــاكــس تصل
اليها من درج خارجي عليه درابزين حديد
ومدخل وصالون وطعام ومطبخ وحمام
وشرفات ودرج داخلي يؤدي الى الطابق
الثاني املكون من مــوزع وثــاث غرف نوم
مــع حـمــام وغــرفــة خــادمــة وشــرفــات ودرج
داخ ـ ـلـ ــي ي ـ ــؤدي ال ـ ــى ال ـس ـط ــح وال ــواجـ ـه ــة
الغربية مكشوفة على البحر.
 مساحة العقار/170/ :م2 التخمني/195500/ :د.أ.ب ــدل ال ـط ــرح امل ـق ــرر ب ـعــد الـتـخـفـيــض%10
يصبح/105570/ :د.أ.
تاريخ ومكان اجراء املزايدة :تجري املزايدة
نـ ـه ــار االربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ــي 2019/3/6
الساعة الحادية عشر صباحًا امام رئيس
دائرة تنفيذ شحيم.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
تـنـفـيـذًا الح ـكــام املـ ــواد  973و  978و 983
من االصول املدنية ،أن يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ شحيم قبل املباشرة باملزايدة
لــدى صـنــدوق الخزينة أو احــد املـصــارف
امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـب ــدل ال ـط ــرح أو
يـقــدم كـفــالــة مصرفية تضمن هــذا املبلغ،
وعـلـيــه ات ـخــاذ م ـقــام مـخـتــار لــه فــي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
لــه ان عــن مقامًا مختارًا فيه واال عــد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في
خ ــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن بــاســم رئيس
دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او
احد املصارف املقبولة تحت طائلة اعادة
املــزايــدة بــزيــادة العشر ،واال فعلى عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة
وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات
بـمــا فـيــه رس ــم داللـ ــة  %5م ــن دون حــاجــة
إلن ــذار أو طلب وذلــك خــال عشرين يومًا
من تاريخ صــدور القرار باالحالة للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور التنفيذ
سناء ضاهر
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017 /1704
املنفذ :بنك عــوده ش.م.ل .وكيله املحامي
سمير موسى
املنفذ عليه :جرجس ملحم ابو حيدر مقيم
فــي جــديــدة امل ــن ش ــارع شــالـيــه ســويــس -
بناية جورج غانم طابق اول .
السند التنفيذي :إستنابة من دائرة تنفيذ
بيروت رقم  2016 / 888تاريخ 2016/8/10
ً
تحصيال ملبلغ /24030/د.أ.عـ ـ ـ ــدا الفوائد
والنفقات
 .تاريخ محضر الوصف2016/12/3 :
تاريخ تسجيله7/1/2017 :
املطروح للبيع 31.313 - 1 :سهم في العقار
 105إجبع وهو عبارة عن قطعة ارض بعل
مشجرة عنب ويقع على طريق عام زغرتا
 اجبع  -اهدن ومساحة العقار  265م2بدل التخمني 6677 :د.أ
 .بدل الطرح املخفض 3247 :د.أ
 51.429 – 2سـهــم فــي الـعـقــار رق ــم / 144
اج ـبــع وه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض بعل
مـشـجــرة عـنــب وق ـســم مـنـهــا سـلـيــخ ت ــزرع
حبوب ويقع على طريق عام زغرتا  -اجبع
 اهــدن ويحتوي على ثالثة ابنية ،االولعبارة عن شقة سكنية مساحتها حوالى
 100م 2والـثــانــي ع ـبــارة عــن شـقــة سكنية
مساحتها حوالى  125م 2والثالث عبارة
عن بناء مؤلف من طابقني ،االرضــي شقة
سكنية مساحتها حوالى  200م 2والطابق
االول عـ ـل ــوي ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن شـ ـق ــة سـكـنـيــة
مساحتها حوالى  280م 2ومساحة العقار
 14632م.2
بدل التخمني 35044 :د.أ
بدل الطرح املخفض 17033 :د.أ
 51.429 - 3سـهــم فــي ال ـع ـقــار رق ــم / 227
زغ ــرت ــا وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ب ـن ــاء م ــن حـجــر
مقصوب مؤلف من غرفة للسكن ضمنها
ح ـمــام ومـطـبــخ ويـعـلــوهـمــا مـتـخــت ويـقــع
ب ــال ـق ــرب م ــن م ــدرس ــة راهـ ـب ــات ال ـع ــازاري ــة
ومساحة العقار  31م.2
 .بدل التخمني 232 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 114 :د.أ
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االرب ـعــاء

في  27/3/2019الساعة  13,15ظهرًا امام
دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء وقـ ـب ــل امل ـب ــاش ــرة
باملزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق
مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
مسحوب ألمــر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا
وان يتخذ مقاما له ضمن الدائرة او توكيل
محام وعليه االطالع على قيود الصحائف
العينية لـلـعـقــارات مــوضــوع املــزايــدة وان
يدفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ شحيم
باالستنابة رقم 2017/11
القاضي مايا غازي عويدات
طالب التنفيذ :البنك اللبناني السويسري
ّ
الجميل.
ش.م.ل .وكيله املحامي مروان
املنفذ عليه :محمد علي الخنسا
املوضوع :استنابة من دائرة تنفيذ بيروت
رقم  2016/2370تاريخ 2017/1/10
ق ـي ـمــة ال ــدي ــن/123.377.078/ :ل.ل .عــدا
الفوائد والرسوم.
تاريخ تبليغ االنذار 2016/11/10 :
تاريخ محضر وصف العقار2017/2/28 :
تاريخ تسجيله2017/6/21 :
 ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ح ـصــة املـنـفــذعليه محمد علي الخنسا البالغة /2400/
سهم فــي القسم رقــم  8مــن الـعـقــار /996/
ال ــوردان ـي ــة ،وه ــو ع ـبــارة عــن شـقــة سكنية
تقع فــي الطابق الثاني مــن البناء مؤلف
م ــن ث ـ ــاث غ ـ ــرف ن ـ ــوم وصـ ــالـ ــون وس ـف ــرة
ومطبخ وحمامني واربع شرفات.
 مساحة القسم/130/ :م2 التخمني/90000/ :د.أ.بدل الطرح املقرر/54000/ :د.أ.
تاريخ ومكان اجراء املزايدة :تجري املزايدة
نـ ـه ــار االربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ــي 2019/3/6
الساعة الحادية عشر صباحًا امام رئيس
دائرة تنفيذ شحيم.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
تـنـفـيـذًا الح ـكــام املـ ــواد  973و  978و 983
من االصول املدنية ،أن يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ شحيم قبل املباشرة باملزايدة
لــدى صـنــدوق الخزينة أو احــد املـصــارف
امل ـق ـبــولــة مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـب ــدل ال ـط ــرح أو
يـقــدم كـفــالــة مصرفية تضمن هــذا املبلغ،
وعـلـيــه ات ـخــاذ م ـقــام مـخـتــار لــه فــي نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
لــه ان عــن مقامًا مختارًا فيه واال عــد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في
خ ــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن بــاســم رئيس
دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او
احد املصارف املقبولة تحت طائلة اعادة
املــزايــدة بــزيــادة العشر ،واال فعلى عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة
وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات
بـمــا فـيــه رس ــم داللـ ــة  %5م ــن دون حــاجــة
إلن ــذار أو طلب وذلــك خــال عشرين يومًا
من تاريخ صــدور القرار باالحالة للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور التنفيذ
سناء ضاهر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك الصناعة والعمل ش.م.ل .الذي
اص ـب ــح ب ـن ــك سـ ـ ـ ــرادار ش.م.ل .بــاملـعــامـلــة
 2016/415بوجه طوني يوسف الشامي
ون ــدى ان ـطــوان عــوكــر عـقــدي فـتــح اعتماد
بقيمة /261160/د.أ .عــدا الـلــواحــق وذلــك
بموجب استنابة صادرة عن دائرة تنفيذ
بيروت.
يجري التنفيذ على القسم  4/2026ذوق
مصبح مساحته  /253/م.م .و /21/م.م.
وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة :سفلي
ك ــاراج وارض ــي مــدخــل وارب ــع غ ــرف ودار
وط ـعــام ومـطـبــخ وخـ ــاءان وخ ــدم وثــاث
حـمــامــات وش ــرف ــات .وبــالـكـشــف تـبــن انــه
يقع فــي الطابق االول مــن البناء ومؤلف
م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون ــن وسـ ـف ــرة وشــرفــة
ب ــاط رخ ــام جـفـصــن فــي الـسـقــف وم ــن 3
غ ــرف ن ــوم وغــرفــة ج ـلــوس اح ــدى الـغــرف
ماستر ضمنها حمام اضافة الى حمامني
بـ ــن ال ـ ـغـ ــرف وح ـ ـمـ ــام ضـ ـي ــوف وم ـط ـبــخ
وشرفة املطبخ مقفلة بزجاج والومنيوم
كما يوجد شرفتني لغرف الـنــوم .املجلى
غ ــران ـي ــت م ــع خ ــزائ ــن خ ـش ـب ـيــة امـ ــا ب ــاط

ال ـغــرف فــوبــارك ـيــه وال ـح ـمــامــات واملـطـبــخ
سيراميك وبــورســان .البناء من الخارج
ملبس بحجر صخري باب املدخل خشب
ماسيف واملنجور الخارجي الومنيوم مع
مونوبلوك كما يجري التنفيذ على العقار
 442عني الدلبة مساحته  /820/م.م .وهو
بموجب االفادة العقارية قطعة ارض بعل
سليخ تزرع حبوب ضمنها بعض اشجار
حرجية مفرز عن  /32/بالعقد واملحضر
الفني  986/3/8وبالكشف تبني ان العقار
 /442/عني الدلبة كناية عن ارض سليخ ال
بناء عليه ضمنه اشجار حرجية ومنحدر
بعض الشيء وهو مصاب بالتخطيط.
تاريخ قرار الحجز  2015/10/22وتاريخ
تسجيله .2015/11/16
اشـ ـ ـ ــارة ت ــأم ــن ل ـص ــال ــح ب ـن ــك ال ـص ـنــاعــة
والعمل بقيمة /250000/د.أ .وذلــك على
القسم  4/2026ذوق مصبح .اشارة تأمني
درجة اولى لصالح بنك الصناعة والعمل
بقيمة /300000/د.أ .على العقار  442عني
الدلبة – اشــارة استمالك وتخطيط على
العقار  442عني الدلبة.
بــدل تخمني القسم  4/2026ذوق مصبح
/421600/د.أ .وبدل طرحه /252960/د.أ.
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـع ـق ــار  /442ع ــن الــدل ـبــة
/101250/د.أ .وبدل طرحه /60750/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/3/12الساعة  11.00قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم المــر حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم كـفــالــة
وافـ ـي ــة م ــن احـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة مــن
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
العينية العائدة للقسم والعقار موضوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باإلستنابة
رقم  2017/71وارد غرفة الرئيس القاضي
راني صادق بيع القسم رقم /437/11عبرا
باملزاد العلني.
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذة :شـ ــركـ ــة ك ــابـ ـيـ ـت ــال ان ـف ـن ـس ـم ـنــت
كوربوريشن وكيلها املحامي كميل مراد
املنفذ عليهما :نعمت حبيب الغزيري
محمد مصطفى البراج
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :تـحـصـيــل دي ــن بقيمة
/23.250.000/ل.ل .عدا اللواحق والفوائد
والرسوم.
تـ ــاريـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ــذار2017/11/15 :
و2018/1/18
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز 2018/3/2 :تــاريــخ
تسجيله 2018/3/15
تاريخ محضر الوصف 2018/6/1 :تاريخ
تسجيله 2018/6/21
محتويات القسم رقم  /437 /11عبرا هو
عـبــارة عــن شقة مؤلفة مــن م ــوزع و 2نوم
ومطبخ وحمام وصالون وشرفة عدد .3
مساحته/85 :م2
بدل التخمني /2400 :سهمًا /85000 :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض /2400 :سهمًا:
 /45900د.أ.
ً
ح ــدود الـعـقــار /437عـ ـب ــرا :ش ـمــاال :العقار
 427جنوبًا :العقار 502
شرقًا :العقار  438غربًا :العقار 436
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـق ــد ت ـح ــدد ن ـهــار
الخميس الــواقــع في  2019/3/21الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا م ــوع ـدًا لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي أمـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
صيدا.
شــروط البيع :على الــراغــب فــي الـشــراء ان
يـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي صـنــدوق الخزينة
او فــي أحــد امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـب ــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ وعليه
ان يـتـخــذ م ـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايــداع كامل الثمن ورســم الداللة
خــال مهلة ثــاثــة أي ــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االح ــال ــة واال تـعــاد امل ــزاي ــدة بالعشر
على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن قضائي
تــدع ــو مـحـكـمــة ص ـيــدا امل ـن ـف ــردة املــدنـيــة
امل ــالـ ـي ــة غ ــرف ــة ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ريـ ـم ــا ع ــاك ــوم
املـحـكــوم عليه عبد الـنــاصــر احـمــد داود
ل ـل ـح ـضــور الـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـمــة واس ـت ــام
نسخة عن الحكم رقم  2018/60الصادر
ب ـت ــاري ــخ  2018/11/29ب ــال ــدع ــوى رقــم
 2018/310املـقــدمــة مــن املــدعــي ابــراهـيــم
حسني داود ويصبح الحكم نــافـذًا بعد
انـقـضــاء مهلة ثــاثــن يــومــا تـلــي النشر
اضافة الى مهلة املسافة.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن قضائي
ت ــدع ــو املـحـكـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة املــدن ـيــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي مـحـمــد الـحــاج
ع ـ ـلـ ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة ال ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــن رودنـ ـ ـ ــي
داكسيان وريشار السمرا كل من عدنان
نعمي فضل الله وغسان وغازي وعدنان
ولـيـلــى حـســن طــاهــر فـضــل الـلــه وتانيا
وعلي عدنان فضل الله.
واملجهولي محل االقــامــة الـحـضــور الى
قلم املحكمة السـتــام نسخة عــن اوراق
ال ــدع ــوى رق ــم  .2019/1345امل ـقــامــة من
اس ـعــد شــوقــي غ ـن ــدور .ب ـمــوضــوع ازال ــة
شـ ـي ــوع ع ـل ــى ال ـع ـق ــار رقـ ــم  1182جــويــا
والجواب خالل عشرين يومًا من تاريخ
الـنـشــر واال يـتــم ابــاغ ـكــم بـقـيــة االوراق
وال ـ ـقـ ــرارات بــاسـتـثـنــاء ال ـح ـكــم الـنـهــائــي
بــواسـطــة التعليق عـلــى لــوحــة اعــانــات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
ب ـ ـمـ ــوجـ ــب مـ ـحـ ـض ــر اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/8ت ـقــرر ب ـتــاريــخ 2019/2/12
حل وشطب شركة  ACAJOUالعريسي
وش ــرك ــاه – ت ـضــامــن م ــن ق ـي ــود الـسـجــل
التجاري فــي بـيــروت حيث هــي مسجلة
تحت الرقم  /63050/ورقم تسجيلها في
وزارة املالية  /87181/مديريها عــارف
العريسي وغادة طباره.
فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه
ومالحظاته خالل مهلة عشرة ايام من
تاريخ اخر نشر.
امني السجل التجاري
بالتكليف – مارلني دميان
إعالن صادر عن القاضي العقاري االضافي في
الشمال
القاضي زينب رباب
تقدمت املستدعية فاطمة محمد فريده
بـ ــاس ـ ـتـ ــدعـ ــاء سـ ـج ــل بـ ــالـ ــرقـ ــم 2019/1
يضمن انها تملك العقار  /100/منطقة
بـ ـط ــرم ــاز – غ ــرف ــة الـ ـحـ ـم ــراء وان ـ ـ ــه ورد
اسمها فاطمة محمد حسن خريق على
مـحـضــر الـتـحــديــد والـتـحــريــر وبــالـتــالــي
نطلب اجراء فاطمة محمد فريده فمن له
مالحظات او اعتراض ان يتقدم بها امام
القاضي املذكور.
الكاتب خالد ديب
تبليغ مجهول محل االقامة
امل ـ ــرج ـ ــع :م ـح ـك ـم ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة ،مــوجـهــة ال ــى اكــرم
محمد عليق مجهول محل االقامة.
فــي الــدعــوى املقامة عليك مــن فــرح امني
حوماني بمادة نفقة زوجية ونفقة ولد

◄ مطلوب ►
مؤسسة وفـيــق ادري ــس  ،تطلب مندوبي
مبيعات كــاش ف ــان ،مــع خـبــرة ال تقل عن
 3س ـنــوات  ،مــع رخـصــة س ــوق  10ط ــون ،
ارسال :CV
hr@widriss.com
أو االتصال  05/950820مقسم 109
A medical representative w/ a scientific
background is needed for a
reputable pharmaceutical co. to cover
Dahieh & west Beirut areas. CV
to:boctico@boctico.com.lb

ونـفـقــة ســابـقــة اس ــاس ،2019/370/642
تعني موعد الجلسة فيها يــوم الثالثاء
ف ــي  2019/4/9فـيـقـتـضــي ح ـض ــورك او
ارس ــال مــن يـنــوب عنك الــى قلم املحكمة
الستالم نسخة عن استحضار الدعوى
واال اعـ ـتـ ـب ــرت م ـب ـل ـغــا ح ـس ــب االصـ ـ ــول،
وجــرت بحقك املعامالت القانونية وكل
ت ـب ـل ـيــغ لـ ــك ع ـل ــى ل ــوح ــة االع ـ ــان ـ ــات فــي
امل ـح ـك ـمــة ح ـتــى تـبـلـيــغ ال ـح ـكــم الـقـطـعــي
يكون صحيحًا.
رئيس القلم
هشام فحص
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذيــة رق ـ ــم 2019/48
املتكونة فيما بني
املنفذ :محمد سليم داود
املنفذ عليه :عبير عبد املسيح شمعون
 /القليلة
بـتــاريــخ  2019/2/13تـقــرر اب ــاغ املنفذ
ع ـل ـي ـه ــا ع ـب ـي ــر عـ ـب ــد املـ ـسـ ـي ــح ش ـم ـع ــون
املجهولة محل االقامة بوجوب الحضور
الى قلم دائرة تنفيذ صور لتبلغ االنذار
ال ـت ـن ـف ـيــذي وامل ـس ـت ـن ــدات امل ــرف ـق ــة ب ـهــذه
املـعــامـلــة وال ـج ــواب خ ــال عـشــريــن يومًا
من تاريخ النشر واال اعتبر كل تبليغ لك
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
غرفة االحوال الشخصية
بـ ـت ــاري ــخ  2019/2/19ص ـ ــدر قـ ـ ــرار عــن
رئاسة هذه املحكمة في ملف االستدعاء
رقـ ــم  2018/458ق ـضــى ب ــوق ــف مـفـعــول
قـ ـ ـ ــرار حـ ـص ــر االرث امل ـت ـع ـل ــق بــاس ـت ـيــر
ال ـيــاس بــاصـيــا رق ــم  2018/203تــاريــخ
.2018/7/12
رئيس دائرة صور القضائية
القاضي محمد مازح
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ ال ــى املـنـفــذ عليهما اســامــة ونبيل
نجيب روضة البلح املجهولي املقام
ً
عـ ـم ــا ب ــأحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة  /409/اصـ ــول
م ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــات مـ ــدن ـ ـيـ ــة تـ ـحـ ـظ ــركـ ـم ــا هـ ــذه
الدائرة علمًا بأن لديها في ملف الحجز
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي رق ـ ــم  2011/590انـ ـ ـ ــذارًا
ت ـن ـف ـيــذيــا م ــوج ـه ــا ال ـي ـك ـم ــا مـ ــن طــال ـبــي
الـتـنـفـيــذ ابــراه ـيــم ورام ـ ــي ورلـ ــى روض ــة
الـبـلــح ونــات ـجــا ع ــن طـلــب تـنـفـيــذ الحكم
ال ـص ــادر عــن دائـ ــرة التنفيذ فــي بـيــروت
بتاريخ  2017/5/30اســاس 2016/114
قرار .2017/225
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
اليها بالذات او بواسطة وكيل قانوني
لـتـسـلــم االن ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي خـ ــال مهلة
عشرين يومًا على نشر هــذا االعــان مع
نسخة االنــذار ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنذار البالغة خمسة ايام
ال ــى مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ ف ــي حـقـكـمــا حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نبيل نعوس
تبليغ فقرة حكمية
قــررت محكمة ايـجــارات بيروت برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي الرا عـ ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد ب ـت ــاري ــخ
 2017/10/31بــالـقــرار رقــم 2017/1074
في الدعوى رقم  2010/1625املقامة من
ورثة املرحوم الياس البرجي وهم افلني
وبــانــش وع ــادل البرجي ،بوجه املدعى
عليهما عدنان وعلي ايوب ،قبول الطلب
ً
املقابل شكال واعــان سقوط حق الجهة
املــدعـيــة بــانــش الـبــرجــي ورفـيـقـيـهــا في
ال ـت ـمــديــد ال ـق ــان ــون ــي وال ــزامـ ـه ــم بــاخــاء
املــأجــور الكائن فــي العقار رقــم /59عــن
املريسة وتسليمه للجهة املدعى عليها
ً
ورد الطلب املقابل شكال لجهة املطالبة
بالبدالت.
مهلة االستئناف  15يومًا تلي مهلة
النشر.
رئيس القلم
سامر طه
ابالغ مجهول مقام
ان مـحـكـمــة اي ـ ـجـ ــارات بـ ـي ــروت بــرئــاســة
القاضي سيسيل سرحال تدعو املدعى

عليهما بالنش البرجي والدكتور عادل
ال ـبــرجــي ل ـح ـضــور جـلـســة 2019/3/26
واسـ ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى 2017/1069
املـقــامــة مــن املــدعــن عــدنــان وعـلــي ايــوب
وط ــال ــب ال ـت ــدخ ــل م ــاه ــر ن ـجــم وال ــرام ـي ــة
ال ـ ـ ــى تـ ـح ــدي ــد ب ـ ـ ــدل االي ـ ـ ـجـ ـ ــار ال ـس ـن ــوي
وقيمة الـبــدالت املتوجبة وال ــزام املدعى
عليهما بــدفـعـهــا وذل ــك عــن الـعـقــار /59
ع ــن املــري ـســة مـنــذ  1992حـتــى تــاريـخــه
بــاالضــافــة الــى الـفــائــدة القانونية حتى
تاريخ الدفع الفعلي.
رئيس القلم
سامر طه

باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب املـحــامــي ج ــورج عيد بوكالته عن
شــربــل ج ــوزي ــف ب ــو شـعـيــا ملــوكـلــه نــزيــه
نعمه الــزرقــا سـنــدي تمليك بــدل ضائع
للعقارين  132و 565دردغيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـل ــب حـ ـس ــان م ـح ـم ــد ال ـع ـل ــي بــوكــال ـتــه
عــن عــزمــي يــوســف رسـتــم ملــوكـلــه محمد
نـمــر رسـ ــان رسـ ــان ال ـ ــوارد اس ـمــه على
الصحيفة العقارية محمد نمر رســان
سند تمليك بدل ضائع للعقار  441عني
ابي عبدالله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

تبليغ
ان م ـح ـك ـمــة ال ـب ـق ــاع امل ــذه ـب ـي ــة ال ــدرزي ــة
– ال ــدرج ــة االولـ ـ ــى – راشـ ـي ــا ،ت ـع ـلــن عن
وجـ ــود دعـ ــوى رجــائ ـيــة مـسـجـلــة لــديـهــا
تحت اساس رقم  2018/88مدورة لسنة
 2019برقم  30وموضوعها /ثبوت وفاة
وصحة وصية املــرحــوم اسعد سليمان
ج ــاب ــر م ــن ع ــن ح ــرش ــه – ق ـض ــاء راش ـيــا
ال ـ ـ ـ ــوادي وامل ـ ــؤرخ ـ ــة فـ ــي 1970/06/24
وم ـل ـح ـق ـه ــا املـ ـ ـ ــؤرخ فـ ــي 1978/01/06
وحـصــر ارث ــه وفـقــا ملضمونها  /فيكون
على كل من له صفة او مصلحة الحضور
الى قلم هذه املحكمة لالطالع والجواب
او االع ـتــراض خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
جواد البيطار

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت سكنه علي دروي ــش سند تمليك
بدل ضائع للعقار  619باريش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املحامي اشير املعلوف بوكالته عن
رامي وشادي نبيل حداد ملوكلهما نبيل
فـيـلـيــب حـ ــداد ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  324روم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـ ـل ــب ام ـ ـ ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه خ ـل ـي ـف ــه (رق ـ ـبـ ــة)
وسـلــوى محمد سعيد بــزي (استثمار)
سند ملكية بدل ضائع للعقار 12/3396
الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املحامي حسني احمد عبدو ملوكله
حـسـيــب قــاســم ع ـبــدو س ـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  18/309حارة صيدا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب صــالــح عـلــي الـخـطـيــب وك ـيــل علي
محمد طالب بصفته وكيل الفت محمد
رعد سند ملكية بدل ضائع عن حصتها
في العقار  2548الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب محمد احـمــد الــربـيــع بــوكــالـتــه عن
آدي م ــوس ــى سـلـيــم بــوكــال ـتــه ع ــن مــريــم
ض ــاه ــر س ـل ـيــم مل ــورث ـه ــا ض ــاه ــر مــوســى
سليم شهادتي قيد بدل ضائع للعقارين
 692و 2655جزين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلبت سعاد عبد اللطيف فــواز وغــازي
دي ــب م ـهــدي ملــورثــه دي ــب حـســن مهدي
مسلم نفسه ذيــب حسني مـهــدي سندي
تمليك بدل ضائع للعقار  296غسانية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب علي عبد الرحمن الزعتري ملورثه
عبد الرحمن علي الزعتري سندات بدل
ضائع للعقارات  80و 1814الصرفند.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املحامي انطوان بو راشد بوكالته
عــن م ــارون يــوســف كـنـعــان بــوكــالـتــه عن
ج ـ ــورج ف ـ ــؤاد خ ـل ـي ـفــة ب ـص ـف ـتــه مـشـتــري
ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار 1102
عازور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي نشأت توفيق هالل وكيل
يوسف نجيب النجار سند ملكية بدل
ض ــائ ــع عـ ــن ح ـص ـت ــه فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار 1756
العبادية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن

من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب سعيد الـيــاس تــومــا وكـيــل جــوزف
سعيد كرم بصفته احد ورثة فرحه رزق
الله كرم وسعيد نصر الله كرم وانطوان
سـعـيــد ك ــرم س ـن ــدات مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  957الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب اسكندر شبلي الرياشي بوكالته
ع ــن ج ـ ــورج م ــوري ــس ري ــاش ــي م ــن ورث ــة
جميل جــرجــي الــريــاشــي سـنــدي تمليك
بدل عن ضائع عن حصة مورثه /جميل
جرجي الرياشي بالعقارين  4034و4035
منطقة االشرفية.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي جـ ـه ــاد اسـ ـع ــد ش ــدي ــاق
بوكالته عن نجيب مخايل خطار وكيل
اوليفيه بيار كريم ايـفــان الجميل سند
تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بــاســم /اوليفيه
بـيــار كــريــم اي ـفــان الجميل بــالـعـقــار 694
رميل.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب املحامي سليم يوسف سعاده وكيل
بطريرك انطاكيه وسائر املشرق سندي
ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع ب ــاس ــم ال ـص ـن ــدوق
االجتماعي املاروني للعقارين  864و855
بليبل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن تصحيح خطأ في اعالن البيع
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذيــة رق ـ ــم 2017/33
واملـ ـح ــددة ب ـت ــاري ــخ  2019/3/7املـقــامــة
مــن املـنـفــذ ال ـيــاس رام ــز زخـيــا لـقــد سقط
سهوًا رقم املعاملة  2017/22والصحيح
.2017/33
فإقتضى التصحيح
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
دعوة لحضور جمعية عمومية
يدعو مجلس إدارة الجمعية التعاونية
ل ـل ـتــوف ـيــر وال ـت ـس ـل ـيــف وال ـس ـك ــن ملـعـلـمــي
م ـحــاف ـظ ـتــي ال ـج ـن ــوب وال ـن ـب ـط ـي ــة ،كــافــة
امل ـن ـت ـس ـبــن ل ـح ـض ــور ج ـم ـع ـيــة عـمــومـيــة

دعوة لحضور
.جمعية عمومية عادية لرشكة نقل القوى الكهربائية ش.م.ل

يدعو رئيس مجلس ادارة رشكة نقل القوى الكهربائية ش.م.ل .حرضات املساهمني لحضور جمعية عمومية
عادية للرشكة نهار االثنني الواقع يف  2019/3/12يف متام الساعة العارشة يف مكتب عضو مجلس االدارة السيد
مرسال بطرس الخوري يف النقاش – شارع السفارات – علام ان جلسة الجمعية العمومية العادية للرشكة
التي كانت مقررة يوم االثنني بتاريخ  2019/1/8مل تنعقد بسبب عدم اكتامل النصاب القانوين ملناقشة
جدول االعامل املطروح وذلك لحضور خطأ يف تحديد تاريخ الجلسة السابقة بحيث ورد عن تاريخ الخطأ
نرش موعد انعقاد جمعية عمومية للمساهمني نهار االثنني يف  2019/1/8يف حني ان نهار االثنني كان يقع يف
 2019/1/7:وهو يوم عطلة رسمية ،وذلك للبحث بذات جدول االعامل السابق ،وهو التايل
 – 1.مناقشة تقرير مجلس االدارة
 – 2.مناقشة تقارير مفويض املراقبة
 – 3.املصادقة عىل حسابات سنة  2017وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة
 – 4انتخاب عضو مجلس ادارة جديدة ليحل محل العضو املتويف د.ألرب بطرس الخوري وعن الفرتة املتبقية
.عن مدة والية مجلس االدارة
 – 5.تعيني امني رس للرشكة
 – 6.الرتخيص العضاء مجلس االدارة وفقاً للامدة  159من قانون التجارة
 – 7.اعتبار كل وكالة او مستند قانوين صادر عن غري رئيس مجلس االدارة الحايل ،ملغى وغري قانوين
 – 8متديد مهلة مفوض املراقبة لحسابات سنة  2018وتحديد بدل اتعابه ،وابالغه كتاب بعدم متديد مهمته
.لعام 2019
 – 9.تكليف مفوض املراقبة لحسابات سنة 2019
 – 10.امور مختلفة
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
رئيس مجلس االدارة

« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 263

عادية نهار السبت بتاريخ 2019/3/16
في قاعة استراحة مدينة فرح السياحية
_ الـســاعــة الــرابـعــة عـصــرا واذا لــم يكتمل
ال ـن ـصــاب تـعـقــد بـمــن حـضــر ن ـهــار األح ــد
بـ ـت ــاري ــخ  2019/3/17فـ ــي ذات امل ـك ــان
والزمان ،وعلى جدول اعماله:
 _1االطــاع على ميزانيات األعــوام 2017
و  2018وامل ـص ــادق ــة عـلـيـهــا وابـ ـ ــراء ذمــة
اعضاء مجلس اإلدارة.
 _2انتخاب هيئات مسؤولة.

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ــأم ــن ق ـط ــع غ ـيــار
وس ـكــورة ضــروريــة للمجموعة الرابعة
ف ــي م ـع ـمــل الـ ـ ــذوق الـ ـ ـح ـ ــراري ،مــوضــوع
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم ث4د11662/
تــاريــخ  ،2018/11/10قــد م ــددت لغاية
ي ــوم الـجـمـعــة  2019/3/15ع ـنــد نـهــايــة
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة

إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان بــأنــه قــد تــم تعديل
م ـه ـلــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـشــراء
وت ــرك ـي ــب م ـك ـث ـفــات ت ــوت ــر م ـت ــوس ــط فــي
ب ـع ــض م ـح ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل الــرئ ـي ـس ـيــة،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 11663/تاريخ  ،2018/11/10لغاية
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2019/3/8ع ـن ــد نـهــايــة
الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق

املهندس واصف حنيني
التكليف 275
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا فــي
إجــراء اسـتــدراج عــروض لتأمني حواجز
مطاطية عند مخارج األقنية الى البحر
ملنع تسرب مادة الفيول أويل في محيط
عمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى ام ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/3/22عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2019/2/13
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 273
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/400
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ع ـل ــي وحـ ـس ــن مـحـمــد

حجيج.
املنفذ عليه :حسني نعمة حجيج ورفاقه
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـ ـصـ ــادر
عـ ــن م ـح ـك ـمــة اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـن ـب ـط ـيــة رق ــم
 2017/7تــاريــخ  2017/1/31وامل ـصــدق
لحكم محكمة الـبــدايــة فــي النبطية رقم
 2014/31تــاريــخ  2014/4/15املنتهي
الــى اعــان عــدم قابلية العقار رقــم /971
حبوش للقسمة العينية وطرحه للبيع
باملزاد العلني على اســاس سعر الطرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/9/7 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/1/16 :
العقار املوصوف:
 2400سهمًا من العقار  971من منطقة
ح ـ ـبـ ــوش ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ارض
م ـش ـجــرة غ ـيــر م ـب ـن ـيــة ،ارض ـ ــه مسطحة
وصالحة لالستثمار لكنها ال تــزال بور
وغ ـي ــر مـسـتـصـلـحــة ل ــه واج ـه ــة عــريـضــة
وتوجد فيه بعض اشجار التني.
مساحته 3130 :م2
التخمني 187800000 :ل.ل.
الطرح 187800000 :ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـ ـطـ ــرح هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد
العلني العقار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى
الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك مـصــرفــي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
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أفقيا

 -1النهر املـقـ ّـدس في الهند – صفة من كــان صغير الجثة –  -2وكالة انباء عاملية
أسسها صحافي إنكليزي أملاني األصل – مصباح زيت ّ
مكون من إناء في وسطه
فتيلة تضيء –  -3إمتحن غــور البحر – ّ
غني باألمالك واملــال – سئم وضجر – -4
ُ
آالت يديرها الهواء تستخدم في طحن الحبوب أو إستخراج املاء أو توفير الطاقة
الكهربائية – مدينة مغربية –  -5غــرور مبعثرة – ولــد الحصان –  -6أحــد أحياء
مدينة دمشق العريقة – قصر –  -7أمر رديء غير ُمحكم – عائلة رئيس جمهورية
مصري سابق –  -8مخيف ووقور – عاتب –  -9خالف العسر – حرف نصب – -10
شاعر غزل من أهل نجد هو قيس بن ّ
امللوح العامري

عموديًا

 -1فيلسوف يوناني من كبار مفكري البشرية ّ
مربي اإلسكندر – من الطيور – -2
مطار دولي في فرنسا بضاحية باريس معرض للطيران العاملي –  -3عائلة ّ
رسام
فلسطيني مشهور راحــل عــاش في لبنان شــارك في أكثر من مئة معرض جماعي
ّ
ونعدد محاسنه
عاملي –  -4قادم – خالف سلم ّ– أزرق باألجنبية –  -5نبكي امليت
– ثــرى – عملة آسيوية –  -6غنى على نغمات العود – ارســل مكتوبًا لقريبه – -7
ّ
خفي – سقي الــزرع –  -8بـ ْـرد – أعظم شعراء روما
نوتة موسيقية – تكلم بصوت
القديمة إمتاز بشاعرية رقيقة –  -9معركة شهيرة إنهزم فيها هنيبعل القرطاجي
ضد الجحافل الرومانية – حرف جر –  -10من ّ
أهم أجهزة األمم املتحدة

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3092

حلول الشبكة السابقة

 -1ارلنغتون –  -2لوار – بط – خل –  -3بس – ڤارنا –  -4ريغان – يلبد –  -5فاز – في – كيد –
 -6لواندا –  -7ري – امليزاب –  -8اش – ي و ا – رو –  -9شفيلد – نحبس –  -10كانو – غاندي

حل الشبكة 3091

شروط اللعبة

1

 -1البرفير – شك –  -2روسيا – يافا –  -3ال – غزل ّ– شني –  -4نرڤا – وا – لو –  -5انفاليد
–  -6تبر – ينمو –  -7وطني – ديانا –  -8الكاز – حن –  -9بي – اربد –  -10كلود ديبوسي

عموديًا

إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داك ـس ـي ــان وريـ ـش ــار ال ـس ـمــرا املـسـتــدعــى
ضــدهــم اسـمــاعـيــل وع ـلــي وبـ ــال خليل
عباس ومحمود واحـمــد علي سقسوق
وم ــوس ــى وم ـح ـمــد وع ـل ــي ع ـبــد ال ـعــزيــز
سكيكي وابــراهـيــم عبد الـعــزيــز موسى
سكيكي وزبـيــدة وليندا ولينا وشوقي
وري ـم ــا غ ــال ــب ع ـلــي اح ـم ــد وغ ــال ــب علي
احمد واملجهولي محل االقامة الحضور
ال ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام نـسـخــة عن
اوراق الدعوى رقم  2019/623املقامة من
عربية احمد حدرج بموضوع تصحيح
خ ـطــأ ف ــي ح ـكــم ازال ـ ــة ش ـي ــوع وال ـج ــواب
خ ــال عـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ النشر
واال يتم ابالغكم بقية االوراق والقرارات
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي بــواس ـطــة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

نتائج اللوتو اللبناني
كلمات متقاطعة 3 0 9 2

2

وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضـمــن نطاقها
واال عـ ّـد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع على
ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــارات
املطروحة ودفــع الثمن والرسوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

إعداد
نعوم
مسعود
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11

ممثل لبناني كوميدي إشتهر بشخصية دويك التلفزيونية واستطاع
أن يترك بصمات هامة في ذاكرة املشاهد اللبناني .آمن باملسرح التربوي
ّ
وقدم مسرحيات لألطفال
 = 3+11+1+2+5+4خالف القريب ■  = 10+9+8مدينة سورية ■ = 7+6
خاصته وملكه

حل الشبكة الماضية :ميشال دروكير

جــرى مساء أمــس سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1693وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الرابحة36 - 32 - 26 - 16 - 8 - 6 :
الرقم اإلضافي21 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 127.427.005ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة3 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة42.476.668 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 56.062.890ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 83 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 675.457 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حـســب املــرتـبــة:
 56.062.890ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.732 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 32.369 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجمالية حسب املرتبة: 124.856.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.607 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 649.161.638 :ل .ل.
نتائج زيد
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب زي ــد رق ــم 1693
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح05204 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5204 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.204 :
 الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.04 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـت ـ ــراك ـ ـم ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـح ــب امل ـ ـق ـ ـبـ ــل:
 75.000.000ل.ل.
نتائج يومية
جــرى مساء أمــس سحب "يومية" رقــم 773
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة203 :
• يومية أربعة2631 :
• يومية خمسة99039 :
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فكر ثقافي

كتابه الجديد خالصة تجاربه الحياتية والشخصية والمهنية

ّرمزي النجار:

«بالحبر ال بالنقر»
زوادة العمر ِ
ّ
ّ
ّ
اإلعالمية واإلعالنية في لبنان والمنطقة .في كتاب «فكر
السياسات
اع
صن
أبرز
أحد
ه
إن
عبر» (مكتبة أنطوان) ،يضع رمزي ّ
حبر ُلن ِّ
على ورق ــ ُن ِّ
النجار ما يمكن اعتباره خالصة
أفكاره وآرائه الفلسفية الخاصة في مئة مصطلح /مفهوم مستندًا إلى ذخيرة
والعملية ّ
ّ
ّ
الغنية
الحياتية
وباع طويل في التجارب
وافرة من القراءة والمعرفة ٍ

فراس خليفة
ُ
يــتــوق رم ــزي ج .الـنـ ّـجــار إلــى زمــن
ـح ـ ـبـ ــر ال
الـ ـ ـ ـ ــورق والـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر «بـ ــالـ ـ ِ
ب ــال ـن ـق ــر» .ال ـ ُ
ـرج ــل ال ـ ــذي ُيـ ـع ـ ُّـد أحــد
ّ
أبرز صانعي السياسات اإلعالمية
واإلع ــانـ ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان وامل ـن ـط ـقــة،
ُي ـ ـح ـ ــاول مـ ــن ُ خـ ـ ــال كـ ـت ــاب ــه «فـ ـك ـ ٌـر
ّ
على ورق ـ ـ ن ّ
لنعبر» (مكتبة
حبر
أنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوان) ال ـ ـ ـهـ ـ ــروب م ـ ــن ط ـغ ـي ــان
«وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي»
ع ـل ــى ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـحـ ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة
للناسّ ،
مقررًا «العودة إلى الذات»
ل ـي ـقــدم ل ـل ـقــارئ ال ـعــربــي مـجـمــوعــة
كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن اآلراء ف ـ ــي ال ـف ـل ـس ـفــة
والحياة و«األساسيات» اليومية.
تــرمــي ه ــذه اآلراء إل ــى «إحـ ــداث ما
ّ
يشجع ّ
القراء على الكتابة
يمكن أن
ف ــي امل ــواض ـي ــع ذات ـه ــا ال ـت ــي يكتب
ِّ
فيها املؤلف»!

و«تفاعل
فلسفة
خاصة َ
الورق
تواصلي» على

َ
ل ـ َـك أن ت ـخ ــال اآلن رمـ ــزي ال ـنـ ّـجــار
ُم ِّ
ؤديًا َ
دور رجل ذي معرفة وحكمة
َ
ْ
واس ـ ـعـ ــتـ ــن فـ ــي ف ـي ـل ــم س ـي ـن ـمــائــي
ي ـح ــاك ــي أحـ ــداثـ ــا واق ـع ـي ــة تـحـصــل
املنطقة العربية.
فــي مـكــان مــا مــن َّ
يجلس الــرجــل ذو الشعر األبيض
ت ـحــت ش ـجــرة ع ـمــاقــة ُم ـع ـ ِّـم ــرة في
ّ
الريفية أو داخل قاعة
إحدى القرى
ُ
ليتلوَ
واس ـعــة فــي نــواحــي املــديـنــة
«كلماته -مفاتيحه» أمام مجموعة
م ــن الـ ـن ــاس ي ـغ ـلــب َ عـلـيـهــم ُعـنـصــر
الشباب .يقرأ لهم ِبشغف عن الحياة
«مـ ـب ـ ِّـرر وج ــودن ــا اآلن ـ ـ ــي» ،واملـ ــوت
ذل ــك «ال ـع ــال ــم امل ـج ـه ــول» وال ـخــوف
«مــذلــة ال ـب ُـش ــر» ...عــن ال ـلــه «وجـهــة
اإلن ـســان املـثـلــى» والـجـســد «مركب
الـ ـ ـ ـ ــروح» وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى ك ـ ـ «غـ ـس ــول
ل ـل ــروح ودواء لـلـنـفــس ال ـب ـشـ ُّـريــة»،
واملــال «هاجسنا الدائم» والشهرة
«الـ ـس ــراب ال ـ ـخـ ــادع» ...ع ــن ال ـصــاة
«ال ـب ـل ـس ــم ال ـ ــذي ي ـش ـفــي ج ــراح ـن ــا»
واملسرح «التعبير األكثر نقاء عن
أص ــال ــة اإلبـ ـ ــداع اإلن ـس ــان ــي» ،وعــن
الـكـتــاب «ال ــذي لــن ي ـمــوت» وأيـضــا
عـ ــن الـ ـقـ ـه ــوة «ن ـج ـم ــة ال ـض ـي ــاف ــة»،
ّ
التذوق»
كما عن الشوكوال «نعمة
عند اإلنـســان وغيرها من مفاهيم
وم ـص ـط ـل ـح ــات هـ ــي «م ـ ــن خـ ــواص
ّ
ّ
األساسي ُة».
ومكوناتها
الحياة
ِّ
فـ ُـي كـتــاب «فـكــر عـلــى ورق ـ ـ ـ نحبر
لــن ـعـ ِّـبــر» ،ي ـضــع رمـ ــزي ال ـن ـ ّـج ــار ما
ي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــاره خ ــاص ــة أفـ ـك ــاره
وآرائــه الفلسفية الخاصة في مئة
م ـص ـط ـل ــح /م ـف ـه ــوم م ـس ـت ـن ـدًا إل ــى
ذخيرة وافــرة من الـقــراء ة واملعرفة
ّ
الحياتية
التجارب
وباع طويل في
ٍ
ّ
ـأنـنــا بــالـ ُ
ـرجــل
والـعـمـلـ ّـيــة الـغـنـ ّـيــة .كـ
ينتزع ِمــن الــوقــت ،وقـتــه هــو ،وقتًا
َ
ُّ
للتأمل وتاليًا للكتابة
ُمستقطعًا
ّ
وإلحاحًا
في أكثر املفاهيم أهمية
َّ
لـيـضـعـهــا ف ــي ال ـن ـهــايــة ب ــن دف ـتــي
ّ
كـتــاب أنـيــق فــي مــا يعتبره املــؤلــف
«ك ـتــابــة ه ــادف ــة ُ
وم ـ َـي ـ َّـس ــرة» .يكتب
بلغةٍ فيها مزيج من الكتابة األدبية
و«ال ـك ـت ــاب ــة اإلب ــداع ـي ــة» اإلعــام ـيــة
ال ـ ـتـ ــي ُيـ ـ ـع ـ ـ ُّـد ال ـ ـنـ ـ ّـجـ ــار واح ـ ـ ـ ـ ـدًا مــن
ً
أعالمها ،فضال عن كونه أحد أهم
املــؤثــريــن فــي صناعة ال ــرأي الـعــام،
َ
ّ
ول ــو أن وج ـهــه بـقــي غـيــر مـعــروف
ألغـلــب أب ـنــاء جـيــل الـ ـ «انـسـتـغــرام»
والـ ـ «آي ـب ــاد» .بــأسـلــوبــه األنـيــق في
ّ
الرتابة
الكتابة ،يبتعد املؤلف ّ عن ُ ِّ
كـمــا عــن الــوعــظ أو االدع ـ ــاء املـنــفــر
ـامـ َـعــا بــن الـبـســاطــة في
ل ـل ـقــارئ جـ ِ
ال ـت ـع ـب ـيــر وال ـع ـم ــق ف ــي امل ـض ـم ــون.
ل ــم يـكـتــب ال ـن ـج ــار لـ ُـي ـشـ ِـبـ َـع رغـبـتــه
الخاصة في «التحبير» على الورق
القراء ـ منذ ّ
فقط ،بل دعا ّ
السطور

األولـ ـ ــى ـ ـ ـ إلـ ــى م ـشــارك ـتــه الـتـعـبـيــر
ً
م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـ ــا يـ ـس ـ ّـمـ ـي ــه «تـ ـف ــاع ــا
تواصليًا» بهدف ابتكار فلسفتهم
الخاصة واالبتعاد عن «االستيراد
إذا ك ــان ال ـت ـصــديــر رائـ ـج ــا» .يـقــول
ّ
«م ــن تـحـ ّـديــات هــذا الـنــوع
الـنــجــارِ :
م ـ ــن الـ ـكـ ـت ــا ّب ــة الـ ـ ـ ــذي اخ ـ ـتـ ــرتـ ــه كــي
أكـ ـ ــون م ـح ــف ـزًا لـ ـلـ ـق ــارئ ،أن يـكـتــب
ً
وي ـع ـ ّـب ــر ب ــذات ــه فـ ـع ــا ولـ ـي ــس فـقــط
ف ــي ذه ـن ــه ،ب ــل كـتــابــة عـلــى الــورقــة
البيضاء املقابلة ،أن يواجه الكاتب
خ ـط ــر تـ ـك ــرار امل ـ ـعـ ــروف وامل ــأل ــوف
ّ
في االبتكار
واملمجوج ،لذا التحدي ّ
كما في كشف ما لم يتوقع القارئ
أن يصل إلــى إدراكـ ــه»ِ .مــن البداية
ال ـتــي اخ ـتــار لـهــا ع ـنــوان «الـكـلـمــة»
ب ــوص ـف ـه ــا «مـ ـفـ ـت ــاح ال ـب ـش ــري ــة فــي
سعيها إلى القداسة» حتى النهاية
ال ـتــي تـعـ ّـمــد أن ت ـكــون عــن شبكات
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي «امل ـ َ
ـزد َو َج ــة
ف ـ ــي ف ــائ ــدتـ ـه ــا كـ ـم ــا ف ـ ــي إثـ ـمـ ـه ــا»،
الكبير
سيج ُد القارئ هذا الترابط
ِ
ّ
بني العناوين /املفاهيم كما لو أنه
ُ َّ
أمام سلسلة متصلة ومتكاملة من

األف ـكــار الـتــي «تـتـنــاســل» وتتكاثر
مـ ــن ب ـع ـض ـهــا الـ ـبـ ـع ــض .وإذ عـمــد
ّ
املــؤلــف فــي الـسـطــر األخ ـيــر مــن كل
صفحة إلى التمهيد لـ «املصطلح»
الـتــالــي ،ليؤكد على فـكــرة الترابط
ّ
إي ــاه ــا ،إال أن ال ـع ـنــاويــن املـخـتــارة
بعناية وذكاء يمكن قراء تها أيضًا
ًّ
بشكل مستقل ،كــا على حــدة ،كما
َ
لو أنها قصيدة في ديوان شعري.
يبدو واضـحــا أن «فكر على ورق»
ٌ
كتاب مشغول لهذه املرحلة ،يدعو
الكاتب من خالله إلى جرأة اإلقدام
ع ـلــى الـتـعـبـيــر ك ـمــا ط ــرح األسـئـلــة
ً
وم ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات ،ف ـضــا عن
كــونــه ي ـقـ ّـدم مـســاهـمــة مـعــرفـيــة من
خ ــال اآلراء الـتــي طــرحـهــا الـكــاتــب
ف ــي «مـعـجـمــه» ال ـخ ــاص .وال ـ ُ
ـرج ــل،
م ــن خـ ــال أفـ ـك ــاره ف ــي الـ ـكـ ـت ــاب ،ال
يبدو بعيدًا عن منظومة أخالقية-
دي ـن ـي ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــؤثـ ــرة فـ ــي ب ـنــاء
ش ـخ ـص ـي ـت ــه .م ـن ـظ ــوم ــة ال تـكـتـفــي
بدين سماوي واحد أو بمعتقدات
ّ
جــاهــزة ومعلبة بــل تفتح النقاش
عـ ـ ـل ـ ــى أوسـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ــدى بـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا م ــن
«أفخاخ» ما يمكن اعتباره «توابع
االنـ ـتـ ـم ــاء كــال ـطــائ ـف ـيــة واملــذه ـب ـيــة
والـطـبـقـيــة االجـتـمــاعـيــة ال ـكــاذبــة».
ما يــؤدي في النهاية إلى االنعزال
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــوق ـ ــع ،بـ ـ ـ ـ ــرأي امل ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف .مــع
«فـكــر على ورق» ،يـبــدو لنا رمــزي
ال ـن ـجــار مـثـقـفــا م ــن ال ـط ــراز الــرفـيــع
ً
وم ـح ـ َّـم ــا بـتـجــربــة مـهـنـيــة طــويـلــة
ك ــان فـيـهــا شــاه ـدًا عـلــى ع ــدد كبير
من «االختراقات املذهلة» في عالم
ت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـع ـل ــوم ــات وأدوات
االت ـ ـصـ ــال وال ـ ـتـ ــواصـ ــل« :اح ـت ـف ـلـ ُـت
ب ــالـ ـف ــاك ــس ال ـ ـ ــذي أنـ ـه ــى ال ـت ـل ـكــس
قـبــل أن يـتـخـطــاه اإلي ـم ـيــل ويــزهــق
إنجازه وينوب مكانه».

ّ
والمتحول»
«الثابت
في عالم متغيرّ

ال يـطــرح رم ــزي الـنـجــار فــي «حبر
ع ـلــى ورق» ،ع ـن ــاوي ــن أو مـفــاهـيــم
جــديــدة أو غـيــر مــألــوفــة .قــد تـبــدو
م ـ ـص ـ ـط ـ ـل ـ ـحـ ــات وم ـ ـف ـ ــاه ـ ـي ـ ــم م ـث ــل
«الـ ـ ـح ـ ـ ّ
ـري ـ ــة والـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة وال ـح ـق ـي ـق ــة
والـ ـخـ ـي ــان ــة» مـ ــن أكـ ـث ــر الـ ـعـ ـب ــارات
تكرارًا في يوميات الناس ووسائل
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام و«الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن» ع ـل ــى
اخـ ـت ــاف ُم ـس ـ َّـم ـي ــات ـه ــم .وال ـح ــدي ــث
عن الجسد والجنس والــزواج كما
ِّ
املخدرات
عن املأكل واملشرب وآفــة
ّ
السيارة كوسيلة نقل أو
وحتى عن
عن السينما والتلفزيون وغيرها،
قد ال يبدو ُمغريًا بالنسبة للقارئ

بناء ذخيرة فلسفية ّ
فكرية وأخالقية لكل
إنسان يريد االستقاللية
والبدء بمدرسته
الفلسفية الخاصة
ّ
يقدم عرضًا آلراء
عدد من الفالسفة
وعلماء االجتماع
ينتمون
وأدباء كبار
ّ
إلى ثقافات متعددة

الـ ـ ــذي ي ـت ــاب ــع وي ـك ـت ــب ي ــوم ـي ــا فــي
وس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
ّ
عــن كــل شــيء تـقــريـبــا .لـكــن الـنـ ّـجــار
يـبــدو كــأنــه قـطــع عـلــى نفسه عهدًا
بــأن يكتب فــي مثل هــذه العناوين
املـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة بـ ـ ــالـ ـ ــذات ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
هــاجــس أو دافــع أســاســي للكتابة،
وهو «البدء ببناء ذخيرة فلسفية
ّ
فكرية وأخالقية لكل إنـســان يريد
االس ـت ـق ــال ـي ــة والـ ـ ـب ـ ــدء ب ـمــدرس ـتــه
الفلسفية الـخــاصــة بــه واملساهمة
بها حتى تصهر السوشال ميديا
ع ـ ـقـ ــدهـ ــا وشـ ــرع ـ ـت ـ ـهـ ــا وضـ ـ ــوابـ ـ ــط
سـ ـل ــوكـ ـه ــا» عـ ـل ــى ت ـع ـب ـي ــر الـ ـ ُ
ـرجـ ــل.
وال ـكــاتــب فــي خــواطــره و«كـلـمــاتــه-
امل ـ ـفـ ــات ـ ـيـ ــح» ،ي ـ ـق ـ ـ ّـدم ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق

ع ــرض ــا آلراء ع ـ ــدد مـ ــن ال ـفــاس ـفــة
وع ـل ـم ــاء االجـ ـتـ ـم ــاع وأدبـ ـ ـ ــاء ك ـبــار
ي ـن ـت ـم ــون إل ـ ــى ثـ ـق ــاف ــات مـ ـتـ ـع ـ ّـددة،
لكنه ـ وهذا األهم ـ يطبع املوضوع
بـ ـ ــأف ـ ـ ـكـ ـ ــاره ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة س ـ ـ ـ ـ ــواء م ــن
خ ــال مــوقــف حــاســم أو عـبــر طــرح
م ـج ـمــوعــة أس ـئ ـل ــة ال ت ـخ ـلــص إل ــى
إجــابــات نهائية بــالـضــرورة .يقول
َّ
النجار في إحدى صفحات الكتاب:
َّ
«ل ـع ــل اإلن ـســان ـيــة ف ــي نـهــايــة األم ــر
ُ
ُو ِل ـ ــدت ل ـت ـســأل ..ال لــت ـج ـيــب» .وفــي
اخ ـت ـي ــاره ل ـل ـمــواض ـيــع امل ـط ــروح ــة،
َّ
ثمة مــروحــة واسـعــة مــن العناوين
ال تبدأ بالحديث عن الله والخلود
واملعرفة والجمال كما عن الصداقة
َّ
والرشوة ،وال تنتهي بالحديث عن
املدينة والقرية والضحك والبكاء
والـ ـ ـ ّـس ـ ـ ـمـ ـ ــاء والـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــوم والـ ـشـ ـم ــس
وال ـق ـمــر وغ ـي ــره ــا .م ــا ه ــو أهـ ـ ُّـم من
التوصيف التقليدي ال ــذي ّ
يقدمه
ْ َ
لـهــذه املفاهيم ،هــو أنــه «فل َسفها»
باعتبارها تحمل دالل ــة أو رمزية
ما .ما الذي يمكن أن يضيفه الكاتب
فـ ــي ح ــدي ـث ــه عـ ــن ث ـن ــائ ـي ــة «ال ـب ـح ــر
ً
والجبل» مثال؟ يقول« :اإلبحار في
ُّ
املغامرة ،واإلنجاز في تسلق جبل
ُن َو ّقع على ّ
قمة رأسه برمز تفوقنا
ِّ
ـل ،وم ــن على
م ــن ع ـلــى ع ـل ــوه ك ـج ـبـ َ ُ
عمقه كـبـحــر :هـكــذا ن ــزق اإلن ـســان،
وهـ ـك ــذا ن ـش ـعــر ب ـت ـفـ ّـوق ـنــا وب ـه ــدف
لحياتنا» .وكما في «البديهيات»
و«ال ـ ـ ـثـ ـ ــوابـ ـ ــت» ،ي ـ ـخـ ــوض ال ـن ـج ــار
أي ـضــا فــي قـضــايــا إشـكــالـيــة يمكن
وض ـع ـه ــا ت ـح ــت م ـس ـمــى إش ـكــال ـيــة
«الـ ـث ــاب ــت وامل ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول» الـ ـت ــي أف ــرد
الـكــاتــب لها عـنــوانــا خــاصــا .يقول:
ّ
التحدي الدائم في مسار
«ذلك هو

مقتطفات من الكتاب
¶ الجريدة :هــي مــن أروع مــا أب ــدع اإلن ـســان فــي عــالــم اإلعــام
والتواصل ..أنا من هؤالء الواثقني أن الجريدة كما عرفناها لن
تموت وإن كانت ستخسر.
¶ السوشال ميديا :اختراق تاريخي وإنجاز ّ
غير وجه البشرية
ومنح اإلنسان مقدرة غير مسبوقة في العوملة كما في التواصل.
ُ
لست في وارد نكران فوائدها فاحترام مزاياها هو ثابت وأكيد
وفــي جــوهــر مهنتي واع ـتــزازي بكوني عاصرتها َّ وعرفتها .لم
يعد باإلمكان الرجوع إلى الــوراء ،لكن اإلنسانية نظمت تناسلها
ب ــال ــزواج وال ـع ـق ــود ال ـح ـضــاريــة وال ـح ـق ــوق ال ـقــانــون ـيــة واألح ـ ــوال
الشخصية فأوقفت أو َّ
حدت من العهر والبؤس والجريمة ...وذلك
هو ما أتمناه للسوشال ميديا التي تحتاج منذ اآلن وبقوة وبإلحاح
إلــى التشريع وإل ــى ضبط ذاتـهــا بالشرعة األخــاقـيــة وبإضافة
املعايير واملقاييس واملساءلة واملحاسبة بــدون الوقوع في القمع
واملنع والرقابة السلبية.
ً
ـا أن ن ـحـت ـفــل؟ أيُّ
¶ العلم والتكنولوجيا :نـسـتـحــق ف ـع ـ
علم ه ــذا؟ ّأي ــة تكنولوجيا وت ـطــور؟ نحن فــي خضم انفصام
شخصية البشرية التي ّتدعي السيطرة على كونها ،بينما هي
عاجزة أمام أبسط مقدرات الوجع والظلم والحرمان والتدهور
حتى التالشي.
¶ السفر :يغنينا ويجعلنا نختبر أعماق إنسانيتنا ونــزداد في
معارفنا ،وتتوسع آفاقنا وتنصهر شخصياتنا وتتغير أفكارنا
املسبقة ونحقق كافة طاقاتنا التي نحملها في قدراتنا وملكاتنا،
ونكتسب صداقات وعالقات ومغامرات ترتفع بالتجربة اإلنسانية
ّ
والتنوع.
جدية وجزيلة املردود
لدينا إلى مستويات ُم ِ
¶ المسرح :هو التعبير األكثر نقاء عن أصالة اإلبداع اإلنساني.
كــان املـســرح ويبقى أق ــرب الفنون إلــى طـمــوح اإلنـســان وولعه
في خلق األح ــداث والسيطرة على الشخصيات .ومــن هنا ما
ح ـ ّـدده أرسـطــو بتعبير «التطهير» ،حيث يغسل املـســرح عار
الواقع املؤلم ال قدرة لنا على تغييره ،لذا نحاكيه عبر املسرح،
ُ َ
و«نــظـ ِّـهــر» مشاعرنا وأحاسيسنا العميقة بــاإلبــداع وتحديد
الخاتمة باملشاهدة واملشاركة.

اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة :مـ ـ ــا هـ ـ ــي ال ـ ـثـ ــوابـ ــت؟
وم ــا ه ــي امل ـت ـغ ـيــرات؟ ك ـيــف ن ـحـ ّـدد
مقاييس الـثــابــت؟ ومــا هــي سمات
املـ ـتـ ـح ـ ّـول؟ ه ــل الـ ـث ــواب ــت ظ ــرف ـ ّـي ــة؟
هــل يتغير معيار الـثــوابــت عندما
تـتـطــور الـتـكـنــولــوجـيــا وتـحـقــق ما
ً
ك ــان مـسـتـحـيــا فــي األم ــس وصــار
أمـ ـ ـرًا ع ــادي ــا م ـض ـج ـرًا الـ ـ ـي ـ ــوم؟» .ال
شيء يبقى على حاله.
يـعـيــش ال ـك ــات ــب وال ـ ـقـ ــارئ م ـعــا في
عالم يشهد في كل ساعة متغيرات
مـتـســارعــة .وكـثـيــر مــن «ال ـتــابــوات»
الـتــي كــانــت مـحـظــورات بــاألمــس لم
ت ـعــد ك ــذل ــك الـ ـي ــوم .ف ــي امل ــوق ــف من
ً
«الـ ـع ــومل ــة» مـ ـث ــا ،وهـ ــي أحـ ــد أكـثــر
ً
امل ـص ـط ـل ـح ــات إش ـك ــال ـي ــة وتـ ـ ـ ــداوال
منذ ظهوره قبل عقدين من الزمن،
يـقــف الـكــاتــب فــي «ال ــوس ــط» تمامًا
ً
م ـ ـحـ ــاوال ال ـت ــوف ـي ــق بـ ــن اس ـت ـم ــرار
الـ ـع ــومل ــة والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـه ــوي ــة.
يـقــول« :مــا نـخــاف عليه ال ـيــوم ،هو
م ــزج األلـ ــوان امل ـت ـعــددة الـتــي تغني
اإلن ـس ــان ـي ــة وت ـت ـن ــوع ع ـل ــى خـشـبــة
ّ
رسام املجتمعات ،فتعرض موشور
األلوان ومئات الظالل املتوافرة من
كــل ل ــون ،فـنــرى خـيــارات ال تحصى
ّ
م ــن كـ ــل ل ـ ــون ،م ـمــا ي ـمـنــح اإلن ـس ــان
الغنى وحرية االختيار ،وبالتالي،
يمنح كل واحد منا ضمن وطنه أو
شعبه ،هويته الخاصة به .»...برأيه
«ال قدرة ألحد اليوم على أن يحسم
هـ ــذا ال ـ ـصـ ــراع ب ــن م ـن ــاف ــع ال ـعــوملــة
وأضرارها ،بني حتمية الحفاظ على
الهوية وخطر فقدانها وضياعها».
يضيف« :مع إشراقة كل يوم ،يتغير
الجواب وأحيانًا نرى العوملة ّ
عدوة
الهوية ثم نرى الهوية قيمة مضافة
عـلــى ال ـعــوملــة .مل ــن الـغـلـبــة؟ سيأتي
الـ ـي ــوم ال ـ ــذي ن ـع ــرف ف ـيــه الـ ـج ــواب،
ونتمنى أن تبقى هــويــاتـنــا قائمة
َّ
مستمرة»!
وعوملتنا
ً
ُّ
ُ
فـضــا عــن كــونــه يـعــد مرجعية في
صناعة اإلعالم واإلعالن في منطقة
الشرق األوسط ،لعب النجار ويلعب
دورًا فـ ــي «ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ال ـس ـي ــاس ــي
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ل ـت ـعــزيــز ال ـ ـحـ ــوار بــن
امل ــواطـ ـن ــن والـ ـحـ ـك ــوم ــات وزي ـ ـ ــادة
درج ــة الــوعــي بــن شــرائــح املجتمع
كــافــة وب ـنــاء الـثـقــة والــدعــم وتغيير
املـ ـ ــواقـ ـ ــف واألداء والـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات
وخيارات الحياة السياسية» ،وفق
م ــا ي ــذك ــر ن ــاش ــر الـ ـكـ ـت ــاب .م ــن ه ــذا
َ
ملفهوم ْي
املوقع يمكن فهم مقاربته
«الـ ـح ــرب» و«الـ ـ ّـسـ ــام» .ب ــرأي ــه ،فــإن
ُ
التاريخ «أثبت لنا أن ال فائدة ترجى
مــن ال ـحــروب» .أال يـبــدو هــذا الكالم
ُ
مـثــالـيــا فــي الــوقــت ال ــذي ت ـشــن فيه
أكبر وأقــذر أنــواع الحروب لغايات
ً
وأهـ ـ ــداف اق ـت ـصــاديــة ك ـب ــرى م ـثــا؟
وفي الوقت الذي يرى فيه كثير من
ّ
ُصناع السياسة أن فترة «السالم»
تكاد تكون «االستثناء» سواء كانت
قصيرة أم طويلة ،يذهب ّ
النجار إلى
النهاية من أن «تعود
أنــه ال بد في
ُ
لــإن ـســان ـيــة ن ـع ـمــة ال ـ ّـس ــام ورغ ـبــة
تـعـمـيـمــه وتــرس ـي ـخــه ودي ـمــوم ـتــه».
في أوراق رمــزي النجار التي تبلغ
ال ـ  ،200بما فيها األوراق البيضاء
ّ
ال ـتــي تــركـهــا امل ــؤل ــف ع ـم ـدًا لـلـقــارئ
والقارئة ملشاركته الكتابة ضمن ما
ّ
«منهجية ج ــدوى الكتاب
أسـمــاهــا
وهــدفــه»ّ ،
ثمة ما يشبه العودة إلى
ال ـي ـنــاب ـيــع ال ـن ـقـ ّـيــة ول ـك ــن ب ـ ـ ــ«روح»
ّ
التحدي
العصر وأدواته ومفرداته.
األكبر ـ للكاتب والكتاب معًا ـ ربما
يبقى في مــدى نجاحه في تحقيق
ـرق» ول ــو ن ـس ـبـ ّـي ف ــي مخاطبة
«خـ ـ ـ ٍ
ع ـ ـقـ ـ ّـول األج ـ ـي ـ ــال ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وه ــو
يتمنى عليها أن «ال تستغني عن
ال ـق ـلــم» وأن «تـلـغــي ط ـبــاعــة الـكـتــب
على الورق».
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ّ
ّ
يتجـدد الموعـد السـنوي مع «كرنفال ريـو دي جانيرو» الـذي تعود أصوله إلـى عام  1723حين كان يشـكل
بيـن الثانـي والتاسـع مـن آذار (مـارس) المقبـل،
قوية بين
تكريمـا لآللهـة واحترامـا للميـاه العظيمـة .االسـتعدادات بـدأت على قدم وسـاق .وكالعادة ،يشـهد الحـدث البرازيلي األبـرز هذا العام منافسـة
ّ
أشـهر مـدارس السـامبا فـي البلاد ،ضمـن أجواء مفعمة بالفرح والموسـيقى الصاخبة والرقصـات الالفتة واألزيـاء المبتكرة واأللوان الزاهيـة .علمًا أن من
ّ
ّ
ّ
للتصدي للجرائم( .كارل دي سـوزا ــ أ ف ب)
التعـرف إلى الوجوه ،في محاولـة
المقـرر أن تسـتعين الشـرطة المحليـة بتكنولوجيـا
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الفنانة نورهان
 ...حلم طفلة
تدعو «سينما إشبيلية» (صيدا)،
يوم الجمعة املقبل إلى عرض
فيلم «نورهان ،حلم طفلة» ( 72د ـ
 )2016للمخرجة مي قاسمُ .عرفت
املطربة واملمثلة اللبنانية من أصل
سوري «نورهان» (الصورة) منذ
بداية األربعينيات وحتى منتصف
الستينيات ،قبل أن تضع فجأة ّ
حدًا
لحياتها الفنية وتبتعد عن األضواء
من دون تفسير .بعد مرحلة صمت
طويلةّ ،قررت حفيدتها وهي في سن
الـ  21أن تنبش تاريخ ّ
جدتها وتبدأ
بالتحقيق حتى تنجز هذا الفيلم
الوثائقي الذي ّ
يقدم صورة «وافية»
عن تلك الشخصية وما جرى.
عرض فيلم «نورهان ،حلم طفلة»:
الجمعة  22شباط (فبراير) الحالي
ً
مساء ـ
ـ الساعة السابعة والنصف
«مسرح وسينما إشبيلية» (صيدا ـ ـ
جنوب لبنان) .لالستعالم71/270090 :

SUN FEBRUARY 24 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

