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على الغالف

ّ
«الشراكة» بين الدولة والقطاع الخاص فرنسا تصدر لنا بضاعتها الفاسدة
موضة» ُالسياسات االقتصادية«
في لبنان تسمى ،حاليًا« ،الشراكة بين
والقطاع الخاص».
القطاع العام
ُ
ّ
هي «موضة» عالمية تقدم
كوصفة لحل األزمات االقتصادية،
خصوصًا في الدول النامية .وفي
لبنان ،يحملها القيمون على تنفيذ
مقررات مؤتمر «سيدر» كشرط
الزم للحصول على األموال .أكثر
المتمسكين بهذا الشرط هي الدولة
ّ
الفرنسية .تبشر بـ«الشراكة» ،فيما
دول االتحاد األرووبي تشهد ّ
«ردة»
َ
عنها ،واستعادة القطاع العام إلدارة
مشاريع الخدمات األساسية للسكان.
في أوروبا  -فرنسا وألمانيا بالدرجة
األولى ّ -
تتعرض «الشراكة» لهجوم
حاد ،نظريًا وعمليًا ،من زاوية عدم
جواز المخاطرة بتسليم «حقوق
الناس» (المياه ،الطاقة ،إدارة
النفايات )...إلى شركات ال تبغي سوى
الربح .موجة من فك العقود تجتاح
القارة العجوز ،فيما ّ
تصر فرنسا على
تسويق بضاعتها الفاسدة في بالدنا.
فاسدة ،باعتراف المؤسسات الرسمية
الفرنسية واألوروبية
)من تقرير ( Transnational Institute 2017

صباح أيوب
في نيسان  ،2018وفي تشرين األول
من العام نفسه ،استضافت باريس
َ
َ
َّ
َّ
«باعتهما»
رسميني
أجنبيني
وفدين
ن ـم ــوذج ــن نـقـيـضــن إلدارة ش ــؤون
ال ـق ـطــاعــات ال ـعــامــة :ال ـن ـمــوذج األول
ك ـ ــارث ـ ـ ّـي عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع املـ ـسـ ـت ــوي ــات،
كــانــت ال ـعــاص ـمــة الـفــرنـسـيــة (وم ــدن
جربته وعانت منه ثم َ
أخرى) ّ
عدلت
عنه ،أما النموذج الثاني فـ«ممتاز»
ُيعتمد في فرنسا منذ فترة وتفتخر
بــه بــاريــس كــإنـجــاز تـبــاهــت بــه أمــام
ّ
زوارها.
الضيف األول كــان لبنان في مؤتمر
«سـ ـ ـي ـ ــدر» ،ب ــاع ـت ــه ف ــرن ـس ــا م ـشــاريــع
َ
«إن ـ ـقـ ــاذيـ ــة» ب ـ ـشـ ــروط ْأم ــل ـت ـه ــا عـلــى
املسؤولني اللبنانيني وأقنعتهم ،من
ّ
دون ع ـن ــاء ،ب ــأن م ــا تـعــرضــه عليهم
ّ
هــو ال ـحــل األن ـســب والــوح ـيــد إلدارة
ال ـشــؤون االقـتـصــاديــة فــي لبنان في
ّ
ظـ ــل أزمـ ـت ــه وعـ ـج ــزه .ال ـن ـم ــوذج هــذا
اس ـمــه «ال ـش ــراك ــة ب ــن ال ـق ـطــاع الـعــام
والخاص» Partenariat public - privé
ّ
تضمنته شروط «سيدر»،
 )(pppالذي
والذي جال مناديًا بضرورة اإلسراع
فــي تطبيقه السفير الـفــرنـســي بيار
دوكـ ــان ف ــي جــولـتــه عـلــى املـســؤولــن
اللبنانيني األسبوع املاضي.
ضيف باريس الثاني ،بعد  6أشهر
من «سـيــدر» ،كــان اليابان .وزراء في
ال ـح ـكــومــة ال ـيــابــان ـيــةُ ،ع ـم ــدة مــديـنــة
ه ــام ــام ــاتـ ـس ــو (حـ ـ ــوالـ ـ ــى  800أل ــف
نسمة) وممثلون عــن «بـنــك اليابان
ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة» ،زاروا بـ ـل ــدي ــة ب ــاري ــس
ف ــي ت ـشــريــن األول لـيـسـتـفـســروا عن
(وي ـس ـت ـف ـيــدوا ِمـ ــن) ت ـجــربــة نــاجـحــة
حـقـقـتـهــا ال ـع ــاص ـم ــة ال ـفــرن ـس ـيــة فــي

الـسـنــوات الـعـشــر املــاضـيــة .التجربة
الـبــاريـسـيــة اسـمـهــا :فـســخ «الـشــراكــة
بـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص» أو
التخلص من نموذج  ،pppوتحديدًا،
استرداد القطاع العام حصرية إدارة
مــرافــق حياتية ّ
مهمة كقطاع املـيــاه.
مياه مدينة باريس عادت منذ 2010
الى كنف الدولة (القطاع العام) بعد
تـجــربــة شــراكــة مــع الـقـطــاع الـخــاص
ّ
دام ـ ــت ألك ـث ــر م ــن  25س ـنــة تـحــكـمــت
خاللها شركتان خاصتان في حياة
أكثر من مليوني نسمة في العاصمة
الـفــرنـسـيــة ،مــا أنـتــج تـجــربــة كارثية
على الصعيد االقتصادي واإلنمائي
واإلنساني.
ما «باعه» الفرنسيون واألوروبيون
إذًا كـ«مشروع إنـقــاذي» ألزمــة لبنان
االقتصادية في مؤتمر «سيدر» هو
فعليًا مــا تتخلى عنه مــدن فرنسية
وأوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وأمـ ـي ــركـ ـي ــة وآسـ ـي ــوي ــة
عديدة منذ سنوات ،بسبب ما أفرزه،
ب ـعــد تـجــربـتـهــم ،م ــن ن ـتــائــج سلبية
(وأح ـي ــان ــا ك ــارث ـي ــة) ع ـلــى االق ـت ـصــاد
َوال ـخ ــدم ــات ع ـلــى املـ ــدى ال ـب ـع ـيــد .ما
ق ــب ــل م ـس ــؤول ــو ل ـب ـنــان ب ــه ّ
وروجـ ـ ــوه
ِ
ّ
السحري»
للبنانيني على أنه «الحل
ّ
ألزم ــاتـ ـه ــم ه ــو بــال ـض ـبــط م ــا ت ـح ــذر
منه ،حرفيًا ،املفوضية األوروبية في
كتابها األخضر ( )2004الــذي يقول
بــوضــوح «صـحـيــح أن ال ـشــراكــة بني
ال ـعــام وال ـخ ــاص قــد ت ـكــون إيجابية
على الصعيد امليكرو ـ ـ اقتصادي إذ
تسمح بتنفيذ م ـشــروع مــا بأفضل
شكل من حيث النوعية  /السعر مع
الحفاظ على أهــداف الصالح العام،
إال أن ال ـل ـجــوء ال ــى ال ـ ـ  pppال يمكن
ّ
أن ُي َّ
قدم كحل سحري للقطاع العام
الذي يواجه مشاكل في ميزانيته».

كـيــف ك ــذب امل ـس ــؤول ــون الـلـبـنــانـيــون
على املـ ّـواطـنــن مـجــددًا وألي هــدف؟
ملاذا تبنوا نموذجًا تسعى دول عديدة
لـلـتـخـلــي ع ـنــه؟ ومل ـ ــاذا تـشـهــد ال ــدول
امل ـت ـقـ ّـدمــة وعـ ــدد م ــن ال ـ ــدول الـنــامـيــة
منذ سنوات موجة إعــادة الخدمات
األساسية وبعض املرافق الحياتية
واالقتصادية الــى القطاع الـعــام؟ لن
تجد الـجــواب في خطابات الرؤساء
واملسؤولني الذين بات وصولهم الى
املناصب مرتبطًا بمدى استعدادهم
لـتـطـبـيــق ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـصــاديــة

في تقاريره منذ عام
 ،2014يصف ديوان
المحاسبة الفرنسي
«الشراكة» بـ«القنابل
الموقوتة»
لم تشهد فرنسا ،على
مدى السنوات الـ20
األخيرة ،أي عملية
انتقال من القطاع
العام الى القطاع
الخاص في إدارة المياه!

الليبرالية وااللتزام بقواعد وشروط
الـبـنــك الــدولــي وال ـشــركــات الـخــاصــة،
وستجد في اإلعالم العاملي «جيشًا»
مــن املحللني يــدافـعــون عــن النموذج
نـفـســه مـعـتـمــديــن ف ــي دفــاع ـهــم على
ظاهرة ازديــاد عدد عقود «الشراكة»
امل ـ ـبـ ــرمـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات األخ ـ ـي ـ ــرة.
ل ـكــن الـ ـج ــواب األكـ ـث ــر إق ـن ــاع ــا يكمن
ف ــي الـ ـتـ ـج ــارب ال ـف ـع ـل ـيــة ع ـل ــى أرض
الواقع ،حيث ّ
سجل العالم حتى عام
( 2017حـســب تقرير Transnational
 )Instituteنـحــو  835ح ــال ــة ،اس ـتـ ّ
ـرد
فيها ّالقطاع الـعــام خــدمــات ومرافق
ك ــان وق ــع فـيـهــا ات ـفــاق ـيــات «ش ــراك ــة»
م ــع ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص 1600 .مــديـنــة
ف ــي  45دولـ ــة رك ـب ــوا م ــا ب ــات يـعــرف
بموجة «االستعادة» أو «االسترداد»
 remunicipalisationأي اس ـت ـعــادة
الــدولــة  /البلدية  /شــركــات القطاع
الـعــام إدارة وتنظيم املــرافــق العامة
ّ
ً
بعد أن كانوا سلموا إدارتها كامال أو
جزئيًا أو من خالل اتفاقية «شراكة»
ل ـل ـق ـطــاع ال ـ ـخـ ــاص .ب ـع ـب ــارة أخ ـ ــرى،
دول العالم الغربي بالدرجة االولى،
وعــدد مــن ال ــدول النامية ،عــادت إلى
ممارسة «التأميم»!

جدل أوروبي ــ دولي بعد تجارب
كارثية
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدل فـ ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ــول مـ ـب ــدأ
«ال ـشــراكــة» ومــاهـيـتـهــا ومـخــاطــرهــا
وج ـ ـ ـ ـ ــدواه ـ ـ ـ ـ ــا ُحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم ع ـ ـن ـ ــد ب ـع ــض
الـبــاحـثــن االق ـت ـصــاديــن مـنــذ زمــن،
ُ
وم ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــدوه ك ـ ـثـ ــر يـ ـسـ ـتـ ـن ــدون فــي
رفضهم له الــى تجارب خيضت في
بلدان عديدة في أوروبــا والواليات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة وبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا وأم ـ ـيـ ــركـ ــا
الـ ــات ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة وآس ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـنـ ــذ أواخـ ـ ـ ــر

الثمانينيات وبــدايــة التسعينيات.
بحسب دراســات أكاديمية وأبحاث
اقتصادية ،فإن تلك التجارب كانت
سلبية بمعظمها في الــدول الغنية
ك ـمــا ال ـن ــام ـي ــة ،وال ـن ـت ــائ ــج ال ـكــارث ـيــة
على االقتصاد واملجتمع والخدمات
كانت مشتركة عند الجميع.
الـ ـ ـج ـ ــدل ف ـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــرب حـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ppp
يـبــدأ مــن التسمية ،فالتسميات «ال
تكون أب ـدًا بريئة» ،إذ يــرى البعض
ت ـس ـم ـيــة «ال ـ ـشـ ــراكـ ــة» (وهـ ـ ــي ع ـب ــارة
«ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــة») فـ ـيـ ـه ــا ت ـض ـل ـيــل
وم ــوارب ــة ،ألن املـصـطـلــح يــوهــم بــأن
هـنــاك دورًا نـ ّـديــا لـلـقـطــاع ال ـعــام مع
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ف ــي االت ـف ــاق ـي ــات،
متساو في الحقوق
ويوحي بوضع
ٍ
وال ــواج ـب ــات وال ـصــاح ـيــات ونـســب
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح .إال أن ذلـ ـ ــك لـ ـي ــس س ــوى
كــذبــة كـبـيــرة ،إذ إن بـعــض املحللني
ال ي ـ ــرون ف ـيــه سـ ــوى ش ـكــل آخـ ــر مــن
«ال ـخ ـص ـخ ـص ــة» م ــع ك ــل م ــا تـعـنـيــه
من سيطرة للشركات الخاصة على
ّ
املــرافــق العامة والتحكم فيها وفق
شروطها وملصلحتها حصرًا.
ي ـ ـقـ ــول ه ـ ـ ـ ــؤالء إن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
االتـفــاقـيــات يسمح ملـســؤولــي الــدول
التي تقع في عجز اقتصادي بإخفاء
جزء من الدين العام من خالل إيهام
الـنــاخـبــن بــأنـهــم يـنـفــذون املـشــاريــع
كما وعدوا ،وبأن الوضع االقتصادي
فـ ــي ال ـب ـل ــد ب ــأل ــف خـ ـي ــر ،ب ـي ـن ـمــا هــم
ّ
فعليًا يــراكـمــون الــديــون ويـســلـمــون
رق ـبــة ال ــدول ــة ورقـ ــاب املــواط ـنــن الــى
مقصلة الشركات الخاصة! وهذا ما
سيوصل البلد املعني في املستقبل
الـ ــى ك ــارث ــة اق ـت ـص ــادي ــة ـ ـ ـ ـ إن ـســان ـيــة
أكبر من التي كان يعاني منها قبل
اعـتـمــاد «ال ـشــراكــة» .هــذا تـحــديـدًا ما
دفـ ــع بـ ــديـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة ال ـفــرن ـســي
ً
مثال إلــى وصــف ال ـ  pppفي تقاريره
منذ عام  2014بـ«القنابل املوقوتة»،
ح ـس ــب ص ـح ـي ـفــة «ل ـي ـب ـي ــراس ـي ــون».
ّ
تـعـبـيــر «ال ـق ـن ــاب ــل امل ــوق ــوت ــة» اح ـتــل
ع ـ ـن ـ ــوان تـ ـق ــري ــر ملـ ـجـ ـ ّل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ
الفرنسي عام  2014حذر من املخاطر
واألعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء املـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـم ـل ـهــا
اتـفــاقـيــات «ال ـشــراكــة» للقطاع العام
ّ
«مضرة
ونتائجها التي قــد تصبح
ج ـ ـدًا ع ـلــى األجـ ـي ــال امل ـق ـب ـلــة ( )...ما
ي ـج ـع ـل ـهــا قـ ـن ــاب ــل م ــوق ــوت ــة تـنـتـظــر
أجـيــال املستقبل» .وفــي هــذا اإلطــار
ُي ـن ـق ــل ع ــن ال ــرئ ـي ــس األول ال ـســابــق
لــديــوان املـحــاسـبــة الـفــرنـســي فيليب
سيغان قــولــه عندما ُسـئــل عــن رأيــه
باعتماد الــدولــة نموذج «الشراكة»،
إن الـ ــدولـ ــة «ب ــره ـن ــت أن ـه ــا مـصــابــة
بقصر نظر مكلف جدًا».
«ان ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــق االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
مـ ـن ــذ  ،2004ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ت ـح ــوي ــل
مـسـتـعـمــراتــه ال ـســاب ـقــة ال ــى مـنــاطــق
ت ـبــادل ت ـجــاري مـفـتــوحــة بغية غــزو
أســواقـهــا تـحــت مـسـ ّـمــى «الـشــراكــات
االقـتـصــاديــة» ،مــن دون أن يستثني
م ــن ه ــذه الـعـمـلـيــة طــري ـقــة إخ ـضــاع
الدول وفرض القيود عليها» ،يلفت
في هذا املجال تحليل ّ
مفصل صادر
ع ــن «م ـج ـم ــوع ــة األب ـ ـحـ ــاث م ــن أج ــل
استراتيجية اقتصادية بديلة».
أحد تقارير ملف بحثي في «جامعة
كيبيك في مونتريال» الكندية يشرح
كيف أن بعض اتفاقيات «الشراكة»
ف ــي م ــراف ــق خــدمــات ـيــة أس ــاس ـي ــة في
ك ـن ــدا والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وفــرن ـســا
ّ
تحسن
وبــريـطــانـيــا واألرج ـن ـتــن لــم
ن ــوع ـي ــة الـ ـخ ــدم ــات ك ـم ــا وع ـ ـ ــدت بــل
ّ
رفـعــت أس ـعــارهــا وانـتـهــت بالتحكم
ف ــي الـ ـش ــروط واالسـ ـتـ ـف ــادة ف ـقــط من
ت ـق ــدي ــم الـ ـ ـ ــدول مـ ـق ــار م ـج ــان ـي ــة ل ـهــا.
كـمــا يثبت كـيــف أن اق ـتــراض الــدولــة
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تقرير تحذيري

الـتـقــريــر الــرسـمــي ال ـص ــادر عــن ديـ ــوان املـحــاسـبــة األوروب ـ ــي عــام
 2018بعنوان «الـشــراكــة بــن القطاع الـعــام والـخــاص فــي االتحاد
األوروبي :قصور ّكثير وإيجابيات محدودة» ،والذي درس اتفاقات
«الشراكة» التي وقعها االتحاد األوروبي مع دول أوروبية (فرنسا،
اليونان ،إيرلندا وإسبانيا) خلص إلى مالحظات خطيرة أبرزها:
بنقص فــي الـكـفــاءة ،مــا ّأدى إلى
● اتسمت معظم «ال ـشــراكــات»
ٍ
تأخير في بناء املشاريع وزيادة كبيرة في األسعار؛
● لم تـ َ
ـن معظم «الشراكات» ًعلى أي تحليل يقارن بني خيارات
ُ
أخــرى .خيار ُالقطاع العام مثال لم يطرح .إذًا ،ال يمكن القول إن
الخيار الذي اعتمد ،أي «الشراكة» كان أفضل الخيارات لتحسني
العامة؛
املوارد وحماية املصلحة
ّ
إضافة إلى مخاطر أخرى تتعلق بغياب الشفافية وصرف مبالغ
طائلة بطريقة غير فاعلة ،أوصى التقرير باآلتي:
● ع ــدم تـعــزيــز ال ـل ـجــوء امل ـتــزايــد عـلــى ات ـفــاقــات الـ ـ ــُ pppوتـ ّـوسـيــع
انتشارها ،ما دامت املشاكل املرفوعة (في التقرير) لم تحل بعد
ولحني أخذ التوصيات باالعتبار.
● تخفيف التأثير املالي لحاالت التأخير وإعــادة التفاوض حول
تكاليف االتفاقيات التي ّ
يتحملها القطاع العام...

األمـ ــوال مــن نفسها لتحسني مرفق
ع ــام أوف ــر بكثير مــن تسليم إدارت ــه
ً
لـشــركــة خــاصــة سـتـفــرض عــاجــا أو
ً
ً
أعباء مالية إضافية على كاهل
آجال
الدولة واملواطنني .هي في الحقيقة
ْ
عملية «نـقــل (مــلـكـيــة) مــن الـعــام الى
ال ـخ ــاص وعـ ـب ــارة ال ـش ــراك ــة ُوض ـعــت
ّ
لتمويه ه ــذا الـنـقــل» ،يــؤكــد البعض
اآل ّخـ ـ ـ ــر» ك ــاش ـف ــا عـ ــن ج ــان ــب يـسـعــى
موقعو «الشراكات» الى إخفائه ،وهو
ج ــان ــب اس ـت ـح ــواذ ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
على املرفق العام واستبعاد أي دور
فاعل للدولة في عملية إدارته.
¶¶¶

ّ
الموجهة الى
أبرز المالحظات
اتفاقيات «الشراكة» من قبل
محللين واقتصاديين غربيين بعد
مئات التجارب حول العالم:
● تـسـهــم ات ـفــاق ـيــات «ال ـش ــراك ــة» في
ت ــدمـ ـي ــر ثـ ـق ــة املـ ــواط ـ ـنـ ــن ب ــال ـق ـط ــاع
ال ـ ـعـ ــام وت ـث ـب ـي ــت ص ـ ـ ــورة م ـغ ـلــوطــة
مفادها أن الدولة ال تستطيع تلبية
ال ـحــاجــات الـخــدمــاتـيــة ب ــأي طــريـقــة،
وأن الشركات الخاصة هي الوحيدة
القادرة على ذلك.
● خ ـط ــورة تـسـلـيــم ش ــرك ــات خــاصــة
(تـ ـبـ ـغ ــي الـ ــربـ ــح فـ ــي نـ ـه ــاي ــة األمـ ـ ــر)
قـطــاعــات مرتبطة مـبــاشــرة بحقوق
املـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة (املـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه،
الكهرباء ،إدارة النفايات ،النقل).
● ال ـك ـل ـف ــة ال ـب ــاه ـظ ــة ل ـل ـع ـق ــود ال ـتــي
تـ ـف ــوق ب ــأضـ ـع ــاف ك ـل ـف ــة أن تـ ـم ـ ّـول
ال ــدول ــة بـنـفـسـهــا م ـش ــاري ــع تـطــويــر
املرافق العامة.
● غ ـيــاب الـشـفــافـيــة ف ــي الـحـســابــات
وع ــدم ال ـقــدرة على مراقبتها ،إذ إن
ال ـت ـكــال ـيــف ال ت ـس ـ ّـج ــل ف ــي م ـيــزان ـيــة
الدولة الرسمية ،إضافة الى خطورة
أن تـ ـتـ ـج ــاوز مـ ـص ــاري ــف امل ـش ــاري ــع
الحدود املتفق عليها.
● تـتـحـ ّـمــل ال ــدول ــة وامل ــواط ـن ــون في
أغلب األحيان تكاليف الصيانة كما
املسؤولية املالية في حال حدوث أي
طارئ على تنفيذ املشاريع.

● فـ ـ ـق ـ ــدان ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـقـ ــدرة
ع ـلــى ت ـطــويــر خ ـبــراتــه وح ـص ــر ذلــك
االمـتـيــاز بــأيــدي الـشــركــات الخاصة
ولصالحها.
● نوعية الـخــدمــات املـقـ ّـدمــة لــم تكن
أف ـض ــل ب ـك ـث ـيــر ،ب ــل ب ــات ــت أسـ ــوأ في
بعض الحاالت.
● تــراجــع الــديـمــوقــراطـيــة ومستوى
ت ـم ـث ـيــل امل ــواطـ ـن ــن فـ ــي م ــؤس ـس ــات
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـع ـ ــام ،وب ــالـ ـت ــال ــي غ ـي ــاب
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي املـ ــراق ـ ـبـ ــة
واملطالبة بالحقوق،
واملحاسبة ّ
● م ـش ـك ـل ــة ف ـ ـ ــض ال ـ ـع ـ ـقـ ــود :ال ـب ـن ــود
ال ـج ــزائ ـي ــة ال ـق ــات ـل ــة وال ـب ــاه ـظ ــة ج ـدًا
التي تفرضها الشركات على الدولة
في حال أرادت ّ
فك «الشراكة» بحيث
تـضـطــر مـعـظــم الـ ــدول إل ــى االنـتـظــار
ح ـت ــى ت ـن ـت ـهــي مـ ـ ـ ّـدة ال ـع ـق ــود امل ـت ـفــق
عليها لتنهيها ،علمًا أنــه فــي بعض
الـ ـح ــاالت ق ــام ــت ب ـعــض ال ـ ــدول بــدفــع
امل ـبــالــغ املــال ـيــة ال ـك ـب ـيــرة املـنـصــوص
ع ـل ـي ـهــا ل ـت ــوق ــف االتـ ـف ــاقـ ـي ــات بـشـكــل
ف ــوري ،نـظـرًا إل ــى م ــدى ال ـضــرر الــذي
كانت تحدثه «الشراكة» (كما حصل
ف ــي م ـشــاريــع ف ــي بــريـطــانـيــا ،الـهـنــد،
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،أمل ــان ـي ــا ،فــرنـســا،
كندا).
¶¶¶

نموذج عملي« :استرداد» مياه
باريس وأكثر من  100مدينة
فرنسية

ّ
فــرنـســا تـصــنــف «بـطـلــة ال ـعــالــم» في
إعادة مرفق املياه الى القطاع العام،
حيث ّ
سجلت بني  2001و106 ،2017
حاالت استرداد من أصل  267حالة
اسـتــرداد فــي الـعــالــم .بــاريــس ليست
ّأول م ــدي ـن ــة فــرن ـس ـيــة وال األخ ـي ــرة
التي أوقفت اتفاقات «الشراكة» بني
القطاعني العام والـخــاص في إدارة
مـ ـي ــاه ال ـش ـف ــة والـ ـ ـص ـ ــرف ال ـص ـح ــي،
ُ
ت ـ ـضـ ــاف ال ـي ـه ــا بـ ــن امل ـ ـ ــدن ال ـك ـب ــرى
غرونوبل ،نيس ،رين ومونبولييه.
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة ( 350أل ـ ـ ـ ـ ــف نـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــة)،
اسـتــرجـعــت الـسـيـطــرة عـلــى مرفقها

الحيوي عام  .2016كانت تلك املدينة
ُ
ً
تـ ـ َـعـ ـ ّـد م ـع ـق ــا ل ـشــرك ـتــي خـصـخـصــة
املـ ـي ــاه (ف ـي ـيــول ـيــا  Veoliaوســوي ـيــز
ُ
 .)Suezولــذلــك ،اعــتـبــر فـ ّـك شراكتها
مع القطاع الخاص في مرفق املياه
تحديدًا إنجازًا ّ
مهمًا للقطاع العام
ال ـف ــرن ـس ــي ،ولـ ــه دالالت ك ـب ـيــرة بــن
املشاريع االخرى .بعد ّ
فك «الشراكة»
ّ
سجلت مدينة مونبولييه انخفاضًا
في سعر خدمات املياه بنسبة .%10
بــاريــس (أك ـثــر مــن مـلـيــونــي نسمة)
استرجعت بلديتها حصرية إدارة
مـيــاه الـشـفــة وال ـصــرف الـصـ ّـحــي من
ش ــركـ ـت ــي «فـ ـيـ ـي ــولـ ـي ــا» و«س ــويـ ـي ــز»
ع ـ ــام  ،2010وك ــان ــت ت ـل ــك ال ـش ــراك ــة
بـ ـ ـ ــدأت عـ ـن ــدم ــا ك ـ ـ ــان ج ـ ـ ــاك شـ ـي ــراك
ع ـم ــدة لـلـمــديـنــة ع ــام  1984وكــانــت
تربطه عــاقــة وطـيــدة بمدير إحــدى
ّ
الشركتني اللتني تــولـتــا إدارة مياه
املدينة منذ ذلك الحني ،كما يوضح
ت ـق ــري ــر «املـ ــركـ ــز الـ ــدولـ ــي ل ــأب ـح ــاث
واملـعـلــومــات ح ــول االق ـت ـصــاد الـعــام
واالجتماعي والتعاوني» CIRIEC
املـفـ ّـصــل عــن م ـيــاه ب ــاري ــس .الـتـقــريــر
ي ـش ــرح ك ـي ــف أن ال ـش ــرك ـت ــن عـ ّـدل ـتــا
س ـ ـنـ ــة ب ـ ـعـ ــد س ـ ـنـ ــة بـ ـ ـن ـ ــود اتـ ـف ــاقـ ـي ــة
الـشــراكــة ملصلحتهما وكـيــف فقدت
ب ـلــديــة ب ــاري ــس خ ـبــرات ـهــا املـعــرفـيــة
والتقنية في مجال املياه ،وبالتالي
قــدرتـهــا عـلــى «الـقـيــادة والـسـيـطــرة»
في هــذا املـجــال ،لتسيطر الشركتان
ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل الح ـ ـ ـقـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى خ ـ ــدم ـ ــات
امل ـي ــاه ف ــي الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة .ثم
فـ ــي ع ـ ــام  2000ف ـت ـح ــت ت ـح ـق ـي ـقــات
داخ ـل ـي ــة ب ـش ــأن ال ـش ــرك ـت ــن وم ـس ــار
ّ
وتبي وجود خلل كبير
االتفاقيات،
ف ــي كـيـفـيــة إدارة امل ــرف ــق ال ـح ـيــوي.
وف ــي األول م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي عــام
 2010أل ـغ ــي االت ـ ـفـ ــاق ب ــال ـك ــام ــل مــع
الـشــركـتــن واس ـت ـ ّ
ـردت شــركــة «مـيــاه
بـ ـ ــاريـ ـ ــس» (قـ ـ ـط ـ ــاع عـ ـ ـ ـ ُـام) ح ـص ــري ــة
ّ
إدارة مــرفــق امل ـي ــاه ،وش ــك ــل مــرصــد
ي ـش ــارك ف ـيــه مـمـثـلــون ع ــن الـهـيـئــات
ّ
املدنية والسكان «مــن أجــل مشاركة
ديـمــوقــراطـيــة فــاعـلــة» فــي إدارة هذا
املجال ،وقد اعتمدت ّ
عدة مدن الحقًا
ّ
ن ـم ــوذج «امل ــرص ــد ال ـســكــانــي» ال ــذي
أرسته باريس.
أول ــى امل ــدن الفرنسية الـكـبــرى التي
استعادت حقها في إدارة املياه هي
غ ــرون ــوب ــل (ن ـح ــو  320أل ــف نـسـمــة)
ّ
ال ـتــي فــكــت شــراكـتـهــا م ــع الـشــركــات
ّ
الخاصة منذ  2001لتتوصل الحقًا
الى استرجاع جميع خدمات الطاقة
(ن ـظــام تــدفـئــة ع ــام مـشـتــرك ،إض ــاء ة
ال ـشــوارع وغـيــرهــا مــن ال ـخــدمــات.)...
أم ـ ـ ــا تـ ـج ــرب ــة م ــديـ ـن ــة نـ ـي ــس (ن ـح ــو
 345ألـ ــف ن ـس ـم ــة) ف ـك ــان ــت ص ــادم ــة
للفرنسيني ،ألن إدارة ه ــذه املدينة
املـ ـح ــافـ ـظ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــا أن ـ ـهـ ــت ع ـ ـ ّـدة
«ش ـ ــراك ـ ــات» م ــع الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
بـ ـ ـ ــدءًا ب ــوس ــائ ــل الـ ـنـ ـق ــل عـ ـ ــام 2012
ث ــم امل ـي ــاه ع ــام  ،2015لـتـنـهــي بــذلــك
تاريخًا من إمساك القطاع الخاص
ب ــامل ــرف ــق ال ـح ـي ــوي الـ ــذي ي ـع ــود الــى
عام  .1952كما استرجعت قطاعات
كـ ـ ــإدارة امل ـطــاعــم امل ــدرس ـي ــة ّ وبـعــض
الـنـشــاطــات الـثـقــافـيــة والـفــنـيــة ،مثل
مهرجان الجاز.
ل ـل ــدالل ــة ع ـل ــى املـ ـس ــار الـ ـت ــي تـتـبـعــه
ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول امل ـت ـق ــدم ــة ،وأب ــرزه ــا
فرنسا التي تحمل شرط «الشراكة»
لـ ـتـ ـف ــرض ــه عـ ـل ــى الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ع ـبــر
«سـ ـ ـي ـ ــدر» ،ت ـك ـف ــي اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن
فرنسا لم تشهد ،على مدى السنوات
ال ــ 20األخـيــرة ،أي عملية انتقال من
القطاع العام الى الخاص في إدارة
املياه!
(املراجع في النسخة اإللكترونية)

تحذير من «أهل بيت»
صندوق النقد الدولي!
ّ
يحذر التقرير الذي ّ
أعده ماكسيميليان كويران،
وهو محلل في قسم الشؤون املالية في صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ،مــن املـخــاطــر املــالـيــة الـتــي ّ
يجرها
نموذج الـ  pppفيعرض أرقامًا ونسبًا ّ
معبرة:
 %55من مجمل اتفاقيات «الشراكة» ّ
يتم إعادة
التفاوض عليها بعد سنتني من توقيعها؛
ُف ــي  %62م ــن الـ ـح ــاالت ب ـعــد إع ـ ــادة ال ـت ـفــاوض
تفرض زيادة في تكاليف الخدمات؛
 %69تــأج ـيــل وتـخـفـيــض م ـســؤول ـيــات الـقـطــاع
املشروع قيد التنفيذ؛
الخاص تجاه
ّ
قد تعلن الشركة املكلفة إفالسها بعد فترة
وتطالب الدولة بإعفائها من مهامها أو
مساعدتها ماليًا
بريطانيا ...عودة روبن هوود!

مــن أوائ ــل ال ــدول الـتــي اعـتـمــدت مـبــدأ «الـشــراكــة»
هــي بريطانيا ،حيث ُي ّ
سمى ال ـن ـمــوذج)Private
 ،Finance Initiatives (PFIsأي «م ـب ــادرات
التمويل الخاص».
لكن اململكة ماضية أيضًا بفض تلك «الشراكات»
فــي مــرافــق ع ــدي ــدة ،أب ــرزه ــا الـنـقــل ( 7ح ــاالت)،
الـنـفــايــات ( 7ح ــاالت) والـطــاقــة ( 5ح ــاالت) .بني
َ
عامي  2008و 2010أنهت بريطانيا عقودًا بقيمة
 20مليار جنيه استرليني مع شركات خاصة
كــانــت مــوكـلــة تــأهـيــل وتـنـفـيــذ مـشــاريــع خطوط
مترو العاصمة لندن ،ألسباب تتعلق بــ« :سوء
إدارة الـشــركــات ،عــدم الـكـفــاءة ،عــدم الـقــدرة على
السيطرة على التكاليف ،غـيــاب خطة واضحة
للمستقبل وس ــوء اإلدارة املــالـيــة…» .أمــا قطاع
الـطــاقــة (ال ـغــاز والـكـهــربــاء) املخصخص بشكل
كــامــل منذ عهد مــارغــريــت تاتشر ،فـبــدأ يشهد
تغييرات كثيرة ّأدت الــى اسـتــرداد القطاع العام
في عــدد من املــدن الكبرى لهذا املرفق الحيوي.
بعض املــدن البريطانية الكبرى أنشأت شركات
ّ
عامة ّ
ّ
تؤمن الطاقة للسكان بعدما الحظت أنه لم
ّ
يعد بمقدور جميع الـســكــان ،وخصوصًا ذوي
الــدخــل املـنـخـفــض ،دف ــع تـكــالـيــف خــدمــات الـغــاز
والكهرباء وهي خدمات حيوية ال يمكن التنازل
عنها .نوتينغهام ( 532ألف نسمة) أنشأت عام
لتوفير
 2015شــركــة «روب ــن ه ــوود إينيرجي»
ّ
الـطــاقــة بــأسـعــار منخفضة وتــوزيـعـهــا على كل
ّ
السكان .وبعد نجاح تجربة «روبــن هــوود» في
نوتينغهام ،انتقل النموذج الى مدن كبرى أخرى
في كل أنحاء بريطانيا ،حيث ّ
يؤمنون اليوم الغاز
َ
والـكـهــربــاء بــأدنــى األس ـعــار ألكـثــر مــن مليوني
نسمة.

نفايات أوسلو
ع ــام  ،2017أنـهــت الـعــاصـمــة الـنــروجـيــة أوسـلــو
«شــراكــة» مع القطاع الخاص في إدارة النفايات
دامت ملدة  20سنة .بني  2016و 2017تصاعدت
االحتجاجات في املدينة بسبب تقصير الشركة
ّ
املكلفة بجمع النفايات من شــوارع ُ املدينة .بعد
تحقيق رسـمــي مــن ّقبل الــدولــة ،اكتشف أيضًا
أن الشركة كانت تشغل بعض ّ
عمالها ملـ ّـدة 90
ساعة في األسبوع ،ما يتنافى مع قوانني العمل
وح ـقــوق ال ـعـ ّـمــال .بــدايــة  ،2017أعـلـنــت الشركة
إفالسها وح ـ ّـررت نفسها من كل املسؤوليات،
مــن ضمنها دفــع مستحقات موظفيها .ومنذ
ذلك الحني ،عــادت إدارة النفايات في أوسلو إلى
القطاع العام.
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على الغالف

ّ
الحريري والبنك الدولي :نموذج الخفة اللبنانية

ّ
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :تجريب المجرب!
ُ
ت ـق ـ ّـدم ال ـشــراكــة بــن الـقـطــاعــن الـعــام
من
وال ـ ـخـ ــاص ،ف ــي ل ـب ـنــان وال ـك ـث ـيــر ّ
الـ ـبـ ـل ــدان امل ـم ــاث ـل ــة ،بــوص ـف ـهــا ال ـح ــل
«السحري» ملشكالت البنية التحتية
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة وال ـ ـعـ ــاج
الفوري ألزمة العجز املالي واملديونية
والـفـســاد وس ــوء اإلدارة وغـيــر ذلــك.
يجري التسويق لهذه الشراكة على
أساس فكرة واضحة ومحددة تتردد
كشعار عام في كل مناسبة« :الدولة
تاجر فاشل» ،فهي تحقق الخسائر
غ ــالـ ـب ــا م ـ ــن جـ ـ ـ ــراء دعـ ـمـ ـه ــا ال ـس ـل ــع
والـخــدمــات الـتــي يحتاجها املجتمع،
ّ
وت ــؤدي تدخالتها فــي األس ــواق إلى
تـشــويــه األس ـع ــار وف ــرض االحـتـكــار
ال ـع ــام وم ـن ــع املـسـتـثـمــريــن املـحـلـيــن
واألجـ ـ ــانـ ـ ــب مـ ــن اقـ ـتـ ـن ــاص األربـ ـ ـ ــاح
ومــراكـمــة رأس امل ــال ،وال سيما في
امل ـج ــاالت ال ـتــي ال يـ ــزال يـنـظــر إليها

كحقوق للمواطنني على الدولة ،مثل
توفير املياه النظيفة والري والكهرباء
ومـعــالـجــة الـنـفــايــات وش ــق الـطــرقــات
وإق ـ ــام ـ ــة ن ـظ ــم ال ـن ـق ــل واالتـ ـ ـص ـ ــاالت
ومرافق الصحة والتعليم واستثمار
امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة وال ـط ـب ـي ـع ـي ــة
واملمتلكات العامة املختلفة ...إلخ.
ّ
تـ ـب ــن ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ه ــذه
«ال ـن ـظ ــري ــة» ،وع ــرض ــت ف ــي اجـتـمــاع
بــاريــس ( 4س ـيــدر) مـشــاريــع بقيمة
تـ ـص ــل إل ـ ـ ــى  7.5م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر
لتنفيذها عـبــر الـشــراكــة مــع القطاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،والـ ـ ـت ـ ــزم ـ ــت فـ ـ ــي ب ـي ــان ـه ــا
ال ــوزاري َ
منح هــذه املشاريع األولوية
فــي بــرنــامـجـهــا االس ـت ـث ـمــاري املمتد
على  10سـنــوات ،واستظلت بالبنك
ال ـ ــدول ـ ــي وصـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي
والـحـكــومــة الفرنسية وغـيــرهــا ممن
تسميها الحكومة «جـهــات مانحة»

لتسويق هذه الشراكة كشرط مسبق
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى قـ ـ ــروض خــارج ـيــة
بقيمة تتجاوز  11مليار دوالر.
ل ــم ت ـق ـ ّـدم ال ـح ـكــومــة ،كـمــا «الـنـظــريــة»
عـمــومــا ،أي بــرهــان على أن «القطاع
ال ـخ ــاص» ،فــي أي م ـكــان فــي الـعــالــم،
ينجح في الحلول محل الدولة من دون
أن يؤدي ذلك إلى أزمات إضافية .بل
إن األبحاث التجريبية التي ينشرها
صندوق النقد والكثير من املؤسسات
الحكومية وغير الحكومية تؤكد أن
تنفيذ االستثمارات العامة بواسطة
القطاع الخاص تنطوي على أكالف
أعـلــى مــن تنفيذها بــواسـطــة القطاع
ال ـع ــام ،وتـنـطــوي أي ـضــا عـلــى أسـعــار
أع ـلــى يتحملها املستهلك مـبــاشــرة
من ميزانيته أو عبر الضرائب التي
يسددها للدولة ويجري استعمالها
في تمويل بعض أشكال هذه العقود،

ً
كما هو مطروح في لبنان مثال على
صعيد إنتاج الكهرباء ،إذ إن الشريك
ال ـ ـخـ ــاص س ـي ـف ــرض أس ـ ـعـ ــاره ال ـتــي
تــؤمــن لــه اس ـتــرداد كلفة االستثمار
في أقــل من  5سنوات والفوائد على
القروض ونفقات التشغيل واإلدارة
وأج ــور العمالة ومـعــدالت الــربــح التي
ي ـع ـت ـقــد أنـ ـه ــا م ـج ــزي ــة ،ف ــي ح ــن أن
الدولة ستتولى تسديد هذه األسعار
ل ــه وس ـت ـق ــوم بـعـمـلـيــة ال ـج ـبــايــة عنه
وضـمــان مخاطره املختلفة ،بما في
ذلك مخاطر تعثره وفشله.
لكن املقيمني في لبنان ليسوا بحاجة
إلــى مثل هــذه البراهني ،فالشراكة مع
القطاع الـخــاص لها تــاريــخ طويل في
هــذا الـبـلــد ،على عكس الـشــائــع ،وهي
أدت إلى نتائج كارثية دفعت الكثيرين
إلــى الـنــزول إلــى الـشــوارع واالحتجاج
على تــراكــم النفايات فــي صيف عام

 .2015ف ـع ـق ــود ش ــرك ــة «س ــوك ـل ــن»
وشقيقاتها والشركات التي خلفتها
هي عقود شراكة مع القطاع الخاص.
وك ــذل ــك ع ـق ــود الـ ـش ــراك ــة م ــع شــركــة
«س ــول ـي ــدي ــر» م ـنــذ ع ــام  ،1994الـتــي
مكنتها مــن االسـتـيــاء على املنطقة
امل ـ ــردوم ـ ــة فـ ــي ال ـب ـح ــر ق ـب ــال ــة وس ــط
بيروت في مقابل تمويل عملية الردم
نفسها وإقــامــة البنية التحتية فيها.
كــذلــك يــذكــر معظم اللبنانيني عقدي
ال ـ ــ BOTإلقــامــة شبكتي الـخـلــوي مع
ش ــرك ـت ــي «س ـي ـل ـي ــس» و«ل ـي ـبــان ـســل»
عــام  ،1994اللتني اضطرت الحكومة
إلـ ّـى اسـتــردادهـمــا عــام  2002بعدما
خلفا أعلى األسعار في العالم وأسوأ
ال ـخ ــدم ــات وم ـل ـف ــات بـقـيـمــة ت ـت ـجــاوز
مليار دوالر لــم تـســددهــا الشركتان
للدولة واملشتركني .وعلى سبيل املثال
أيـضــا ،املعاينة امليكانيكية هــي عقد

ش ــراك ــة م ــع ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،وكــذلــك
مـقــدمــو خ ــدم ــات الـجـبــايــة والـصـيــانــة
والـ ـت ــوزي ــع ف ــي الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،وب ــواخ ــر
ال ـك ـهــربــاء ،ولـيـبــان بــوســت ،وإش ـغــال
األم ــاك الـعــامــة الـبـحــريــة ،واسـتـثـمــار
مغارة جعيتا ،وجميع أعمال املقاوالت
وامل ـش ـت ــري ــات ال ـع ـمــوم ـيــة ف ــي ال ــدول ــة
وخدمات صيانة املباني والتنظيف...
الئـحــة األمثلة طويلة ،وتـكــاد تشمل
ك ـ ــل ج ـ ــوان ـ ــب عـ ـم ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـع ــام
ووظائفه ،فما هي النتائج؟ يقول املثل
«مــن جـ ّـرب املـجــرب ...عقله ّ
مخرب»،
ولسنا بحاجة إلى أي برهان على أن
عقل حكومتنا ّ
مخرب إلى درجة ّأنها
تريد أن تضع حاجات املجتمع كلها
ف ــي ع ـه ــدة ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،لسبب
وحـيــد :ألنــه «تــاجــر شــاطــر» ال يجيد
غير الربح.
(األخبار)

ّ
ّ
المجلس األعلى للخصخصة :تخلي الدولة عما بقي من صالحياتها
«المجلس األعلى للخصخصة» تجربة
جديدة تضعنا أمام نموذج من اإلدارات
الرديفة للدولة ومؤسساتها .البدعة التي
ُ
اخت ِر َعت في سبيل تهريب بعض مشاريع
الخصخصة في عهد الرئيس الراحل
رفيق الحريري تعود بصالحيات أوسع
بفعل قانون الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ّالذي يراه اقتصاديون
«خصخصة مقنعة»
ميسم رزق
يرتفع منسوب الـعــداء للقطاع
فيما
ِ
ّ
يتقدم مـشــروع «الـشــراكــة بني
الـعــام،
الـ ـقـ ـط ــاع ــن ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص» ،مــع
سـ ـع ــي م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن
واالقتصاديني إلى تسويقه بوصفه
ال ـخ ـي ــار ال ــوح ـي ــد إلع ـ ـ ــادة ال ـن ـهــوض
بـ ــال ـ ـب ـ ـلـ ــد .ول ـ ُـك ـ ــي «ي ـ ـك ـ ـتـ ـ ِـمـ ــل الـ ـنـ ـق ــل
بـ ــالـ ــزعـ ــرور» أع ـ ـيـ ــد إح ـ ـيـ ــاء امل ـج ـلــس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـخ ـص ـخ ـصــة ،وت ـضــاع ـفــت
أع ـم ــال ــه وم ـس ــؤول ـي ــات ــه وفـ ــق قــانــون
ال ـشــراكــة ال ــذي أقـ ـ ّـره مـجـلــس ال ـنــواب
فـ ــي ع ـ ــام  ،2017والـ ـ ـ ــذي ن ـ ـ ّـص عـلــى
َ
التفويض إلــى املجلس
(بعد إضافة
كلمة «والشراكة» إلى تسميته) القيام
بمهمات جديدة بنحو مثير للجدل.

التفويض الذي أعطي للمجلس
َ
ليس سوى خرق للدستور وتضارب
للصالحيات مع الحكومة
في لغة السياسة ،يريد دعاة املشروع
م ــن خـ ــال هـ ــذا ال ـت ـف ــوي ــض تـصــويــر
«امل ـج ـل ــس» بـصـفـتــه ال ـج ـهــة امل ـخـ ّـولــة
تنفيذ املشاريع اإلنقاذية .لكن املواد
ّ
كـمــا َ
يلحظها ال ـقــانــون تــؤكــد بـمــا ال
يـ ـ َـدع أي م ـجــال لـلـشــك أن الـتـفــويــض
َ
ليس سوى خرق للدستور وتضارب
للصالحيات مع الحكومة وتقليص
سـ ـلـ ـط ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ــات
الـتــي يشملها ال ـقــانــون (االت ـص ــاالت
والكهرباء والطيران املدني).

لـيـ َـس قــانــون الـشــراكــة بــن القطاعني
ال ـع ــام وال ـخ ــاص بــال ـجــديــد .طرحته
حكومة الرئيس فــؤاد السنيورة في
ع ــام  .2007ل ـكــن حــالــت دون إقـ ــراره
حينذاك األزمــة السياسية في البالد
َ
بـ ــن فــري ـقــي  8و 14آذار ومـقــاطـعــة
وزراء األخير للحكومة بالتزامن مع
إغــاق املجلس النيابي آن ــذاك .أعيد
إحياؤه كاقتراح قانون ّ
تقدم به علي
حسن خليل (كنائب في تلك الفترة)،
ّ
وكـ ـ ــان ن ـس ـخــة مـ ــكـ ــررة ع ــن م ـش ــروع
الـحـكــومــة ،ف ـ ُـدرس فــي لجنة وزاري ــة
ت ــرأس ـه ــا س ـعــد ال ـح ــري ــري وأج ــري ــت
َ
ع ـل ـي ــه ب ـع ــض الـ ـتـ ـع ــدي ــات ،قـ ـب ــل أن
ُ
تسارع القوى السياسية إلى إقــراره
عام  .2017فأي هدف يقف خلف إقرار
الـقــانــون ومــا هــي املنفعة مـنــه ،علمًا
ّ
أن ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ت ـل ــزم مختلف
أشغالها ملتعهدين ومــؤسـســات من
الـقـطــاع ال ـخــاص (مـحـلــي وأجـنـبــي)،
ً
ي ـق ـب ـض ــون أمـ ـ ـ ـ ــواال لـ ـق ــاء ت ـقــدي ـم ـهــم
مـ ـش ــاري ــع وخ ـ ــدم ـ ــات؟ وه ـ ــل ال ـف ـك ــرة
األس ــاس ـي ــة م ــن ُم ـص ـط ـلــح ال ـش ــراك ــة،
تــراجــع ال ــدول واملــؤس ـســات الــدولـيــة
عن إقــراض الــدولــة اللبنانية بسبب
التصنيفات السلبية الصادرة بحق
ل ـب ـن ــان ،ال ـت ــي ي ـت ـحــدث بـعـضـهــا عن
صـعــوبــة اس ـتــدامــة الــديــن ال ـع ــام ،في
مقابل إق ــراض الـقـطــاع الـخــاص بما
سيرفع نسبة أرباحه ويضمن عوائد
املشاريع؟ هل قانون الشراكة بريء
من الخصخصة ،وما دور «املجلس»
في كل هذه العملية؟
يـ ـت ـ َ
ـراج ــع دور كـ ــل وزارات ا ّل ــدول ــة
ُ
ومـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـبـ ــشـ ــرنـ ــا
ال ـقــانــون ،ملصلحة «املـجـلــس األعـلــى
للخصخصة» ،في ما يشبه محاولة
اس ـت ـن ـســاخ ت ـجــربــة مـجـلــس اإلن ـم ــاء
واإلعمار (ولو بصالحيات وطبيعة
م ـخ ـت ـل ـف ـتــن) ل ـج ـهــة ت ـســوي ـقــه كـحــل
ف ـ ـعـ ــال وغ ـ ـيـ ــر فـ ــاسـ ــد وغ ـ ـيـ ــر م ـك ـلــف
لتنفيذ امل ـشــاريــع ال ـك ـبــرى .وم ــع أنــه
لـيـ َـس بــالـجــديــد ،إال أن الصالحيات
الجديدة التي أعطيت له تضعنا أمام
نموذج آخر من اإلدارات الرديفة عن
ومؤسساتها ،مع فــارق كبير
الدولة
ّ
ُوخطير ،يتمثل َ في أن الصالحيات
املعطاة له (وفــق نصوص ملتبسة)
ّ
ت ـح ــل م ـحــل م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء نفسه
والـ ـ ـ ــوزارات وال ـه ـي ـئــات واملــؤس ـســات

مساهمة الدولة في مشروع موازنة المجلس قدرت بمبلغ مليار ليرة لبنانية بدل رواتب وأجور (هيثم الموسوي)

ّ
الــرسـمـيــة .إذ يـحــق لــرئـيــس املجلس
األعلى للخصخصة اقتراح املشاريع،
وت ـ ـقـ ــوم األمـ ــانـ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس
نفسه بإعداد دراسة للمشروع الذي
اقترحه رئيسها ،ويستمزج هو رأي
القطاع الخاص بها .ويوافق املجلس
نفسه على املشروع الذي اقترحه هو،
ّ
ً
ّ
تضم ممثال
فيؤلف لجنة للمشروع
ً
ع ــن الـ ــوزيـ ــر امل ـخ ـت ــص وم ـم ـث ــا عــن
وزيــر املالية ورئيس الهيئة املنظمة
للقطاع َ
عند وجودها .وتستعني هذه
ّ
اللجنة بفريق عمل ينسق نشاطات
املـشــروع مــع أشـخــاص ذوي خبرات
معينة بحسب الحاجة ،مع اإلشــارة

إل ـ ــى أن أي أج ـ ــر إضـ ــافـ ــي يـسـتـحــق
ألح ـ ــد أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة يـ ـك ــون عـلــى
عــاتــق ال ــدول ــة! وه ـنــا ت ـجــدر ال ـعــودة
إل ــى مــوازنــة ع ــام  2019الـتــي ح ـ ّـددت
مساهمة الدولة في مشروع موازنة
املـجـلــس بـمـبـلــغ وق ـ ــدره مـلـيــار لـيــرة
لـبـنــانـيــة ،وه ــي ب ــدل روات ــب وأج ــور،
ً
فضال عن املساهمة في نفقات جارية
أخ ـ ـ ــرى يـ ـق ــرره ــا فـ ــي مـ ــا ب ـع ــد وزيـ ــر
امل ــال ـي ــة! وس ـيــرت ـفــع ت ـمــويــل املـجـلــس
إلى  120مليون دوالر (مقسمة على
خـ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات) فـ ــي حـ ـ ــال ال ـس ـيــر
ب ـقــرض الـبـنــك ال ــدول ــي لـخـلــق فــرص
ع ـمــل ل ـل ـش ـبــاب ،س ـتــذهــب كـلـهــا لـقــاء

اس ـت ـشــارات ودراس ـ ــات .كــذلــك تدخل
ضـ ـم ــن ص ــاحـ ـي ــات املـ ـجـ ـل ــس (ب ـع ــد
م ــواف ـق ــة ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى املـ ـش ــروع)
درس طلبات التأهيل .إذ ّ
تزود لجنة
املشروع التابعة للمجلس ،الراغبني
في التأهل باملعلومات والتعليمات
ال ــازم ــة لـيـتـقــدمــوا بـطـلـبــاتـهــم على
أس ــاسـ ـه ــا .وتـ ـق ــوم بـ ــدراسـ ــة طـلـبــات
التأهيل وفقًا للمعايير التي أعلنتها
لجنة املجلس ،على أن ترفع األخيرة
اقـتــراحــا بــأسـمــاء املــؤهـلــن .وتتولى
الـلـجـنــة ذات ـهــا أي ـضــا إعـ ــداد مـســودة
دف ـتــر ش ـ ــروط ،يـمـكــن تـعــديـلـهــا بعد
مـ ـش ــاورات م ــع املــرش ـحــن املــؤهـلــن،

قبل أن يرسل إلى الحكومة للموافقة
عـلـيــه .مــا يـعـنــي عمليًا إل ـغــاء ال ــدور
امل ـ ـم ـ ـنـ ــوح إلدارة امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات فــي
ّ
ع ـقــد ال ـص ـف ـقــات وال ـه ـي ـئــات املـنــظـمــة
للقطاعات املختلفة.
يعود بعض االقتصاديني إلى حقبة
ال ــرئـ ـي ــس الـ ــراحـ ــل رفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
للحديث عن املجلس .ويصفه هؤالء
ب ـ «البدعة التي اخـ ُـتـ َ
ـرعــت فــي سبيل
تهريب بعض مشاريع الخصخصة،
من دون أن ُ
تمر في مجلس النواب»،
خاصة أن تلك الفترة شهدت أيضًا
تزخيم مشاريع بيع قطاعات الدولة
من الكهرباء إلى املياه إلى مؤسسة
َ
الضمان االجتماعي ،قبل أن يتوقف
املشروع كله بسبب اغتيال الحريري،
ّ
وكــان أول من تولى رئاسته النائب
ال ـســابــق غـ ــازي يــوســف ق ـبــل مـجــيء
زياد حايك.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول هـ ـ ـ ـ ــؤالء إن الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة بــن
الـ ـقـ ـط ــاع ــن «خ ـص ـخ ـص ــة م ـق ـن ـع ــة»،
وه ـ ـ ــي م ـط ـل ــب أس ـ ــاس ـ ــي م ـ ــن ال ـب ـن ــك
ال ــدول ــي وي ــدع ــي أن ــه «ب ـه ــدف تــأمــن
ض ـ ــخ مـ ــال ّـ ــي م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص
بشكل ينشط االقـتـصــاد» .أمــا إيكال
م ـه ـم ــات ت ـن ـف ـيــذ م ـش ــاري ــع ال ـش ــراك ــة
إل ــى امل ـج ـلــس األع ـل ــى للخصخصة،
ف ــإن ــه بــرأي ـهــم «تـ ـك ــرار ت ـجــربــة إل ـغــاء
أدوار ال ـ ــوزارات واس ـت ـبــدال مجالس
خدمات بها ،تقوم على توزيع موارد
ال ــدول ــة عـلــى ال ـنــافــذيــن واملـتـعـهــديــن
املقربني من املسؤولني داخل «األعلى
للخصخصة»».
إذًا ،ن ـح ــن أمـ ـ ــام نـ ـم ــوذج ج ــدي ــد مــن
ّ
واملهجرين واإلنماء
مجالس الجنوب
واإلع ـمــار؟ يــرفــض اقـتـصــاديــون هذا
الـتـشـبـيــه ،ألن «صــاح ـيــات املجلس
األعلى للخصخصة أبعد بكثير من
ّ
مجرد دور تنفيذي» .فتلك املجالس،
على عكس مــا هــو سائد فــي اعتقاد
ً
َ
«ليست بديال من الــوزارات،
البعض
فهي مجالس تنفيذية للمشاريع في
مـخـتـلــف مــراح ـل ـهــا ،ولـيـســت أجـهــزة
لتخطيط امل ـش ــاري ــع» .أم ــا ف ــي حــالــة
املجلس األعلى للخصخصة ،فهناك
«تغييب مقصود للسلطة ،الـتــي لم
ت ـ ُـع ــد ل ــدي ـه ــا ص ــاح ـي ــة وضـ ــع دف ـتــر
الـشــروط ،بل يدخل ذلــك ضمن إطار
مهمات املجلس ومن ثم يوافق عليه
مجلس الوزراء».

أما إذا طرح أحد األعضاء اسمه ،وهو
ما يسعى إليه حاليًا من خالل تواصل
م ــع األعـ ـض ــاء ،يـنـتـقــل امل ــرش ـح ــان إلــى
مــرحـلــة امل ـقــابــات ،قـبــل أن ُيـعـلــن اســم
الرئيس الجديد للبنك.
يرفض حايك اعتبار معركته باملزحة.
يقول إنها «لــو كانت مزحة ملا ضغط
األم ـيــرك ـيــون ف ــي األصـ ــل ،ول ـكــانــوا قد
احترموا اللعبة الديموقراطية وسعوا
إل ــى إق ـن ــاع األع ـض ــاء بـمــرشـحـهــم كما
ً
تفعل كل الــدول بــدال من الضغط على
ل ـب ـنــان ل ـس ـحــب م ــرش ـح ــه» .وي ـض ـيــف:
ال ـ ـض ـ ـغ ـ ــوط ت ـ ـ ـعـ ـ ــود إل ـ ـ ـ ــى م ـع ــرف ـت ـه ــم
بـ ــأن امل ــرش ــح ال ـل ـب ـنــانــي قـ ــوي ويـمـلــك
ً
ح ـضــوظــا ل ـل ـف ــوز ،أوال ألن مــؤهــاتــه
أعـلــى مــن مــؤهــات مرشحهم ،وثانيًا
ألن مــرشـحـهــم يـثـيــر الـقـلــق ف ــي البنك
وخارجه.

إيلي الفرزلي
تخلى الرئيس سعد الحريري عن األمني
ال ـعــام للمجلس األع ـلــى للخصخصة
زيــاد حايك مرتني .مــرة عندما سحب
ت ــرش ـي ـح ــه ل ــرئ ــاس ــة الـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي،
خــاضـعــا لـلـضـغــوط األم ـيــرك ـيــة ،ومــرة
قبل استقالته من املجلس .لكن
عندما ِ
ل ـحــايــك وج ـه ــة ن ـظــر أخـ ـ ــرى .صحيح
ّ
أنـ ــه ل ــم ي ـت ـم ــن أن ت ـت ـعــامــل ال ـح ـكــومــة
اللبنانية مع الضغوط التي واجهتها
ب ـم ـن ـطــق االس ـ ـت ـ ـسـ ــام ،ل ـك ـن ــه ي ـ ــرى أن
ال ـحــريــري فـعــل م ــا ّيـ ــراه مـنــاسـبــا ،من
وجـهــة نـظــره ،لتجنب هــذه الضغوط.
مـهـمــا ك ــان ال ـس ـبــب ،ف ــإن الـنـتـيـجــة أن
ُ
حايك ،حتى تطوى صفحة انتخابات
الـبـنــك ال ــدول ــي ،مــرشــح لــرئــاســة البنك
«بـشـكــل ج ــدي ،لـكــن مــن دون أوهـ ــام».
بـعــدهــا سـيـتـفـ ّـرغ لتحقيق طموحاته
الـشـخـصـيــة ال ـت ــي صـ ــارت ب ـع ـيــدة عن
الحكومة اللبنانية وعن تطبيق قانون
ال ـشــراكــة الـ ــذي «ن ــاض ــل» إلقـ ـ ــراره ،من
دون أن يـعــرف م ــاذا سيحل بتنفيذه
ً
مستقبال .يغادر حايك منصبه تاركًا
ملن يأتي من بعده ثالثة مشاريع يعمل
املجلس على تنفيذها حاليًا :بناء داتا
س ـن ـتــر ،تــوس ـعــة م ـط ــار ب ـي ــروت وشــق
طريق خلدة  -ضبية  -جبيل.
ان ـت ـظ ــر ح ــاي ــك سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة حـتــى
ُي ـق ــر ق ــان ــون ال ـش ــراك ــة ب ــن الـقـطــاعــن
الـعــام والـخــاص .لكنه مــا إن أقــر حتى
قـ ـ ّـدم اس ـت ـقــال ـتــه .ال ع ــاق ــة لــاسـتـقــالــة
ب ـع ـم ـل ــه فـ ــي املـ ـجـ ـل ــس ،ب ـ ـقـ ــدر مـ ــا هــي
ّ
تعبير مـبــاشــر عــن ال ـيــأس مــن تخلي
الحكومة اللبنانية عنه ،وتركه وحيدًا
فــي معركة رئــاســة البنك الــدولــي .تلك
املعركة التي قررت الحكومة خوضها
بكامل إرادت ـهــا ،قبل أن تتخلى عنها
دون ــا عــن إرادتـ ـه ــا ،راض ـخــة لضغوط
أميركية مباشرة.
عندما التقته «األخـبــار» ُبعيد تأليف
ً
ال ـح ـكــومــة ،ت ـح ـ ّـدث ح ــاي ــك ط ــوي ــا عن
م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة ي ـث ــق ب ــأن ـه ــا سـتـقــدم
«نموذجًا في الشفافية وفي املنافسة
العادلة» .كانت حماسته كبيرة أثناء
إعــداد الــدراســات الالزمة إلنجاز ثالث
ّ
مناقصات كلف املجلس تنفيذها على
أســاس قــانــون الـشــراكــة بــن القطاعني
الـخــاص والـعــام .لكن طموح حايك لم

حايك مؤمن بقدرته على منافسة المرشح األميركي! (هيثم الموسوي)

يقف هنا .وجد في نفسه املؤهالت التي
تسمح له بقيادة البنك الــدولــي .طرح
ّ
فتحمس
األمــر على رئيس الحكومة،
األخ ـيــر ،وأوع ــز إلــى وزي ــر املــالـيــة علي
حسن خليل تقديم الترشيح رسميًا.
هذه لم تكن «مزحة» .هو قرار اتخذته
ال ـح ـك ــوم ــة ع ــن دراي ـ ـ ــة ك ــام ـل ــة ،بـعــدمــا
وجدت أن مرشحها قادر على منافسة
املرشح األميركي ديفيد مالباس ،الذي
يلقى ترشيحه تحفظات مــن عــدد من
الــدول املمثلة في مجلس إدارة البنك،
ال ـتــي تـجــد أن أف ـك ــاره ال تـتـنــاســب مع
تطلعاتها ملستقبل البنك .للمناسبة،
إن اختيار رئيس البنك الدولي ،يجري
مــن قـبــل أع ـضــاء مجلس إدارتـ ــه ال ــ،25
بعد مقابالت يجرونها مع املرشحني.
ل ــم ت ـش ــأ أم ـي ــرك ــا الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ه ــذه
امل ــرح ـل ــة ،فـطـلــب ال ـح ــري ــري م ــن حــايــك
س ـحــب تــرش ـي ـحــه ،ل ـكــن األخ ـي ــر أب ــدى
رغبته فــي استكمال املـعــركــة ،واضعًا
اس ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـتـ ــه مـ ـ ـ ــن املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األعـ ـ ـل ـ ــى
ل ـ ـل ـ ـخ ـ ـص ـ ـخ ـ ـصـ ــة ب ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــرف رئـ ـ ــاسـ ـ ــة
الـحـكــومــة ،إذا مــا أصـ ـ ّـرت عـلــى سحب
قبل الحريري االستقالة في
الترشيحِ .
اليوم نفسه لسحب الترشيح األسبوع
ّ
امل ـ ــاض ـ ــي .وفـ ـ ــي الـ ـح ــالـ ـت ــن ل ـ ــم ُي ـب ــل ــغ
حــايــك رسـمـيــا( ،ي ـقــول حــايــك إن ــه علم
بقرار سحب الترشيح بعد نشره في
«األخبار») .بهذه الخفة ،جرى الدخول
في «املعركة» ثم االنسحاب منها قبل
أن تبدأ!

ُ
«خدمت عسكريتي»

حايك :الحريري عمل
ضميره وسحب ترشيحي،
وأنا عملت ضميري
واستمررت بالترشيح

ّ
مرشح بال أوهام
بذلك ،انتهت العالقة التعاقدية لحايك
مــع الــدولــة الـلـبـنــانـيــة ،بـعــدمــا لــم يشأ
تحميلها تـبـعــات ق ــراره بــاالسـتـمــرار.
م ــاذا ب ـعــد؟ بــن  15آذار و 15نـيـســان،
ُيـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض أن يـ ـخـ ـض ــع املـ ــرش ـ ـحـ ــون
مل ـق ــاب ــات م ــع أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس إدارة
البنك الدولي .لكن بما أن لبنان سحب
مرشحه ،فهذا يعني أن حايك بحاجة
إلــى مــن يرشحه ليستمر فــي املعركة.
والترشيح هنا ال يحتاج بالضرورة
إل ــى دول ـ ــة ،ب ــل يـكـفــي أن يـتـبـنــاه أحــد
أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس إدارة ال ـب ـن ــك .إذا لم
يتحقق ذلك ،ينتهي مشوار حايك مع
املـنــافـســة عـلــى رئ ــاس ــة الـبـنــك الــدولــي
ب ـع ــدم ــا ان ـت ـه ــى م ـ ـشـ ــواره ف ــي األم ــان ــة
العامة للمجلس األعلى للخصخصة.

مـ ـ ـ ـ ــاذا ب ـ ـعـ ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ـعـ ــركـ ــة ال ـب ـن ــك
ال ــدول ــي ال ـتــي ص ــارت نتيجتها شبه
مـحـســومــة؟ بــالـنـسـبــة إل ــى حــايــك «أنــا
خ ـ ــدم ـ ــت عـ ـسـ ـك ــريـ ـت ــي وض ـ ـح ـ ـيـ ــت مــن
أج ــل لـبـنــان  ١٣ع ــام ــا» .يـضـيــف« :هــذا
ق ــد ال يـعـجــب ال ـب ـعــض ،لـكــن ه ــذه هي
الحقيقة .أنــا تــركــت عملي ال ــذي كنت
أتـقــاضــى فيه حرفيًا راتـبــا ي ــوازي ٣٠
واآلن حان الوقت
مرة راتبي في لبنانّ .
لـكــي أه ـتــم بـنـفـســي وأن ــف ــذ مـشــاريـعــي
الشخصية ،ومنها االهتمام بمتحف
األب ـ ـجـ ــديـ ــة ال ـ ـ ــذي ب ـن ـي ـت ــه ،وال ـت ــرك ـي ــز
على عملي رئيسًا للجمعية العاملية
لـلـشــراكــة ونــائ ـبــا لــرئـيــس هـيـئــة األمــم
املتحدة للشراكة بــن القطاعني العام
والخاص».
لـ ـك ــن االس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة ل ـ ــم تـ ـحـ ـص ــل ل ـه ــذه
األس ـ ـبـ ــاب ،ب ــل ه ــي مــرت ـب ـطــة بـسـحــب
الترشيح للبنك الدولي .هذا صحيح
ي ـ ـقـ ــول ح ـ ــاي ـ ــك ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :ع ـ ـسـ ــى أن
ت ـكــرهــوا شـيـئــا وه ــو خ ـيــر ل ـك ــم .وإذا
كنت قــد تــرددت سابقًا ،فــإن الظروف
ق ــد ن ـض ـجــت ألنـ ـسـ ـح ــب» .م ــع ذل ـ ــك ال
يـ ـنـ ـف ــي حـ ــايـ ــك قـ ـلـ ـق ــه عـ ـل ــى مـ ـش ــاري ــع
الـشــراكــة الـتــي بــدأهــا ،وعـلــى إمكانية
إجـ ــراء م ـشــاريــع شــراكــة صـحـيـحــة ،ال
ت ـت ـحــول ع ـنــد الـتـن ـفـيــذ إل ــى م ـشــاريــع
ّ
موجهة
خصخصة أو إلى عقود إدارة
سياسيًا!

األمين العام (السابق) للمجلس األعلى للخصخصة :أنا ضد الخصخصة!
قبل استقالة األمني العام للمجلس األعلى للخصخصة
زياد حايك من منصبه األسبوع الفائت ،كان املجلس
يعمل على ثالثة مشاريع شراكة هي :بناء داتا سنتر،
توسعة مطار بيروت وشق طريق خلدة ـ ـ ضبية ـ ـ جبيل.
ال تزال املشاريع الثالثة في مرحلة الدراسة ،إذ يتوقع أن
ً
ُينجز أوال مشروع الداتا سنتر خالل سنتني ،فاملطار
خالل ثالث سنوات وبعده الطريق السريع.
املتحمسون لتنفيذ قانون الشراكة يعتبرون أنه ّ
يحد
ّ
كثيرًا من الصفقات املعلبة والتالعب بالتلزيمات
ودفاتر الشروط والعقود ،كما يغلق منافذ املشاريع
على السياسة أو التدخالت السياسية .لكن هل
ً
املرور عبر املجلس األعلى للخصخصة ّ
يحد فعال
من الفساد؟ يوضح األمني العام السابق للمجلس أن
تطبيق قانون الشراكة يعني تلقائيًا سحب البساط
من تحت مساعي أي جهة للتحكم في مسار التلزيم
بشكل منفرد .يعود ذلك إلى إلزامية إشراك كل الجهات
املعنية في مرحلة التصميم والتنفيذ .على سبيل
املثال ،يوضح حايك أن مشروع توسعة مطار بيروت
يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة
واألشغال والبيئة ،إضافة إلى طيران الشرق األوسط
والجيش .وأكثر من ذلك ،ال بد من إطالع الشركات
املؤهلة على دفتر الشروط وعقد الشراكة املفترض.

هذا يعطيها الفرصة للحؤول دون إعداد املناقصة على
قياس أي من املنافسني.
ّ
بالنسبة إلى حايك ،فقد شكل إقرار قانون الشراكة بني
القطاعني العام والخاص انطالقة جديدة للمجلس ،الذي
صار اسمه املجلس األعلى للخصخصة والشراكة،
علمًا بأن رئيس املجلس كان يأمل إسقاط كلمة
الخصخصة من االسم نهائيًا ،ألنه يعتبر أن لبنان ليس
بحاجة إلى خصخصة ّأي من مرافقه ،مستثنيًا من ذلك
قطاع االتصاالت (علمًا بأن هذا القطاع ـ ـ وبصرف النظر
ّ
عن أن أسعار خدماته باتت ضريبة مقنعة على السكان
ً
ـ ـ يدر على الخزينة العامة امواال طائلة سنويًا ّتفوق
ُ
مليار دوالر) .كما يعتبر عقود اإلدارة ،التي توقعها
الدولة مع الشركات الخاصة ،أسوأ نموذج للتعاون مع
القطاع الخاص ،إذ إن هذه العقود ال ترتب على من يدير
املرفق العام أي أعباء أو مخاطر ،فيما الدولة ّ
تتحمل كل
املخاطر .لذلك ،يرى أن من بني الخيارات الثالثة للتعاون
مع القطاع الخاص (الخصخصة والشراكة واإلدارة)
الشراكة مع القطاع الخاص هي أفضل نموذج يمكن
للبنان أن يعتمده ،حيث ّ
توزع املخاطر بني الدولة وامللتزم،
كما تفرض الدولة رقابة صارمة على كل تفصيل من
تفاصيل العمل .كذلك يعتبر حايك أن هذه الشراكة
تسهم في استقطاب الرساميل األجنبية وإدخالها في

الكتلة النقدية املوجودة .لكنه يؤكد أنها لتكون مفيدة
يجب أن تكون وجهتها القطاعات املنتجة حصرًا وليس
شراء العقارات أو اإليداع في البنوك لتحصيل الفوائد
العالية.
واقع التلزيمات الحالية ال يبشر بالخير .املناقصات
التي تجري هي في الغالب صورية .تبدأ بمبلغ وتنتهي
بمبلغ آخر ،بحجة ما يسمى «»variation order
(ارتفاع أسعار املواد األولية أو الكلفة أو تعديالت على
املشاريع) .كل تعاون مع القطاع الخاص كان على
حساب الدولة واملواطن .نماذج الشراكات التي أجريت
بني القطاع العام والخاص ال تبشر بالخير أيضًا .ولذلك
من البديهي التشكيك في أي مشروع شراكة .في الطاقة،
ال أحد يعرف كيف ّ
تلزم املعامل وال أحد يعرف يكف
يلزم ّ
مقدمو الخدمات .يكفي أن يقرر مجلس الوزراء
مخالفة القانون ،حتى يكون له ما يريد .في القطاعات
األخرى ليست الحال أفضل .كارثة النفايات واضحة
للعيان ،وتلزيمات الطرقات ال ّ
تعبر عن األموال الهائلة
التي دفعت .حتى مغارة جعيتا تشكل نموذجًا مأسويًا
للشراكة مع القطاع الخاصة .لكن بالرغم من كل ذلك،
كان حايك يعد بتقديم نموذج مختلف مبني على
الشفافية وإقفال مزاريب الهدر ،لكنه استقال قبل أن
ينفذ وعده.
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سياسة

سياسة

ّ
ّ
ُ
تالعب عدلي يحول مواطنًا
إلى مطلوب لإلنتربول!
قضية اليوم

تقرير

مغارة االتصاالت 500 :موظف ال يعملون

َ
ُ
تالع ٌب في إجراءات التبليغ ّ
يسبب تحويل مواطن إلى مطلوب دولي لإلنتربول .القضية تكشف أن تواطؤ ثالثة أشخاص
كاف لتوريط أي شخص بأن ُيصبح مطلوبًا داخليًا وخارجيًا ،وسط رفض القضاء استرداد مذكرة توقيف غيابية بحق شخص
ٍ
يطلب استردادها ليمثل أمام المحكمة للدفاع عن نفسه
رضوان مرتضى
فــي لـبـنــان ،يـمـكــن أن يـصـبــح مغترب
لـبـنــانــي ف ــي الـ ـخ ــارج مـطـلــوبــا دول ـيــا
لإلنتربول بموجب «مــذكــرة حمراء»،
وأن ت ـصــدر م ــذك ــرة تــوقـيــف غـيــابـيــة،
بـحـقــه ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ّادع ـ ــاء لـبـنــا ّنــي آخــر
ب ــأن امل ـ ّـدع ــى عـلـيــه خـطـفــه وع ــذب ــه في
الـ ـخ ــارج ،مـسـتـنـدًا إل ــى تـقــريــر طبيب
شرعي في ...لبنان!
هـ ـ ـ ــذا ،حـ ــرف ـ ـيـ ــا ،م ـ ــا حـ ـص ــل م ـ ــع رج ــل
األعمال اللبناني املقيم في جمهورية
الـ ـك ــونـ ـغ ــو ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـيـ ــة ص ــال ــح
عاصي الذي ّادعى محمد ح .أنه أقدم
عـلــى خطفه فــي كينشاسا وتعذيبه
وض ــرب ــه .إال أن الــافــت أن امل ـ ّـدع ــي لم
يتقدم بشكوى لدى سلطات الكونغو،

ُح ّدد مكان سكن المدعى
عليه في حارة حريك التي
لم يسكنها طوال حياته
بــل ع ــاد إل ــى لـبـنــان واسـتـحـصــل على
وطبيب أنف
ُتقرير من طبيب شرعي ّ
أذن وحنجرة ُيفيد بأنه «تلقى ضربة
قوية قبل نحو شهر على األذن ّ
سببت
فقدانه السمع» ،قبل أن يتقدم بشكوى
أم ــام النيابة الـعــامــة فــي جبل لبنان.
وم ــن دون أي دل ـي ـ ٍـل ُيـثـبــت ادع ــاءات ــه
أو االس ـت ـمــاع إل ــى املــدعــى عـلـيــه ،قـ ّـرر
القضاء أن األخير صار مطلوبًا.
ع ــاص ــي قـ ـ ـ ّـدم رواي ـ ـ ــة إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»
تطابق ما ظهر في محاضر التحقيق
وأوراق التبليغات ،وأظهرت أنه ُح ِّدد
م ـكــان إق ــام ــة خــاطــئ ل ــه ،لـ ُـي ـصــار إلــى
ّ
تبليغه وهميًا ،ليتخلف عن حضور
امل ـح ــاك ـم ــة ،وتـ ـص ــدر م ــذك ــرة تــوقـيــف
غيابية بحقه وتعمم مذكرة إنتربول
تجعله مطلوبًا دوليًا.
محمد حّ .ادع ــى أمــام النيابة العامة
ع ـل ــى ع ــاص ــي بـ ـج ــرم ض ـ ــرب وإي ـ ـ ــذاء

ّ
ّ
المشكو منها موقوف حاليًا في قضية «الفساد القضائي» (مروان طحطح)
«المباشر» الذي نفذ التبليغات
ِ

واب ـ ـتـ ــزاز وخ ـط ــف وت ـه ــدي ــد بــال ـق ـتــل.
عـلـمــا أن امل ــدع ــي ،ه ـن ــا ،م ــدع ـ ًـى عليه
ف ــي شـ ـك ــوى ج ــزائـ ـي ــة م ــن ع ــاص ــي ال
تــزال عالقة أمــام قاضي التحقيق في
بيروت فريد عجيب .ويعود الخالف
بـيـنـهـمــا  -ب ـح ـســب رواي ـ ـ ــة ع ــاص ــي -
إلــى خــافــات مــالـيــة .إذ يتهم عاصي
املدعي بأنه سرق منه أكثر من مئتي
ألـ ـ ــف دوالر« ،وهـ ـ ـ ــو ُسـ ـ ِـجـ ــن بـضـعــة
أيـ ــام ف ــي ك ـي ـن ـشــاســا ،ث ــم ت ـعـ ّـهــد أم ــام
جهة رسمية بــإعــادة أكثر مــن نصف

ً
امل ـب ـلــغ .لـكـنــه بـ ــدال م ــن ذل ــك عـمــد إلــى
إرس ــال تسجيالت صوتية مــن رقمه
على هاتفي ُيهددني بالقتل وبإيذاء
عــائـلـتــي ،ويتهمني بخطف شقيقه،
ع ـل ـمــا أن هـ ــذا األخـ ـي ــر م ـس ـج ــون فــي
إفريقيا».
امل ـ ّـدع ــي ،م ــن ج ـه ـتــه ،يـ ــروي أن ــه كــان
ي ـع ـمــل لـ ــدى ع ــاص ــي ف ــي كـيـنـشــاســا
وتشاركا بإنشاء أف ــران فــي عاصمة
الـ ـك ــونـ ـغ ــو .وبـ ـع ــدم ــا ك ـ ــان قـ ــد ات ـفــق
م ــع عــاصــي عـلــى ش ــراء الـطـحــن من

ّ
األخـ ـي ــر ،ق ــرر ال ـت ـعــامــل م ــع م ــوزع ــن
آخـ ــريـ ــن ق ـ ـ ّـدم ـ ــوا إلـ ـي ــه أسـ ـ ـع ـ ــارًا أقـ ــل.
عـ ـن ــده ــا ،ع ـم ــد ع ــاص ــي إل ـ ــى إرس ـ ــال
أ ُشـخــاص تعرضوا ُ ملحمد بالضرب
فأصيب بثقب فــي أذن ــه اليسرى ما
أفقده حاسة السمع .وتضيف رواية
املدعي أن ّ
املدعى عليه «خطفه وهدده
ّ
بالقتل وابتز شقيقه لدفع فدية لقاء
تركه» .ويروي وكيل ّ
املدعي املحامي
مــازن املــولــى ل ـ «األخ ـبــار» أن عاصي
يحتجز شـقـيــق امل ـ ّـدع ــي فــي السجن

ّ
لكونه مدعومًا هناك ،مشيرًا إلى أن
عاصي اشترط التنازل عن الشكوى
ف ــي ل ـب ـنــان إلس ـق ــاط ح ـقــه ه ـن ــاك في
كينشاسا .أما عن التبليغ في مكان
ّ
وهمي ،فيرد بأن املدعي قصد إبالغه
على عـنــوان مسمكة كــان يعتقد أنه
يملكها ،مشيرًا إلى وجود رقم هاتف
املــدعــى عليه على الشكوى ،لكنه لم
يكن ُيجيب .وهذه الشكوى ،بحسب
م ـط ــال ـع ــة ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ،ت ـ ّ
ـأي ــدت
«ب ــأق ــوال املــدعــي وال ـت ـقــاريــر الطبية

تقرير

«بنك التمويل» :رئيس «الرقابة على المصارف» أمام القضاء
ّ
ّ
أك ـ ــدت م ـص ــادر ق ـضــائـ ّـيــة أن رئـيــس
لجنة الرقابة على املصارف ،سمير
ُ
ّ
حمود ،استدعي لإلفادة أمام قاضي
الـتـحـقـيــق ف ــي ب ـي ــروت جـ ــورج رزق،
ّ
خلفية التحقيق مع نزار
أمس ،على
مرعي ،املوقوف منذ أكثر من شهر.
واألخـيــر كــان يشغل منصب «مدير
رئيسي» في بنك التمويل.
وكــان النائب الـعــام املــالــي ،القاضي
علي إبــراهـيــم ،قــد ّادع ــى على مرعي
وأحـ ـ ــالـ ـ ــه عـ ـل ــى قـ ــاضـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق،
بـعــدمــا ك ــان مــرعــي قــد ب ــادر بنفسه
إل ـ ــى ّ
االدعـ ـ ـ ـ ــاء ع ـل ــى ال ـب ـن ــك امل ــذك ــور
ّ
على خلفية الـتـجــاوزات التي كانت

تـ ـحـ ـص ــل فـ ـ ـي ـ ــه .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـصـ ــادر
ّ
مـتــابـعــة ل ـهــذه ال ـق ـضـ ّـيــة ،ف ــإن مــرعــي
كان قد بادر إلى ّ
االدعــاء بعدما فهم
ّأن هناك ّ
نية لتحميله هو مسؤولية
املبررة ،التي
الخسائر الكبيرة غير
ُ
حـصـلــت نـتـيـجــة «ق ـ ــروض» أعـطـيــت
ب ــا ضـ ـم ــات أو ب ـض ـم ــان ــات هــزي ـلــة
جـ ـ ّـدًا ،وأش ـي ــاء أخـ ــرى .ه ـنــا ،ل ــم يكن
ِم ــن الـبـنــك إال أن ّادعـ ــى عـلــى مــرعــي
بجرم السرقة ،وكذلك ســوء األمانة.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،ف ـ ـ ــإن ط ـلــب
االس ـت ـم ــاع إل ــى إف ـ ــادة ح ـ ّـم ـ ّـود يــأتــي
نتيجة إشــارة مرعي إلــى أنــه أخبره
بما يـجــري ،فــي مرحلة ســابـقــة ،فلم

مرعي بادر إلى
ّ
بعدما فهم
عاء
االد
ّ
أن هناك ّنية لتحميله
مسؤولية الخسائر

يـبــادر حـ ّـمــود إلــى فعل ش ــيء ،وكــان
ي ـك ـت ـف ــي بـ ـ ــاإلشـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن ال ـب ـنــك
ّ
«م ــرع ـ ّـي س ـي ــاس ـ ّـي ــا»ُ .يـ ـش ــار إلـ ــى أن
حسن
امل ــدي ــر ال ـع ــام لـبـنــك ال ـت ـمــويــل،
ّ
إنــه
ـال
ـ
ـوار عــن األن ـظــار ُ(ي ـق
ف ــران ،م ـتـ ٍ
ّ
غ ــادر لـبـنــان) وق ــد ص ــدرت فــي حقه
م ــذك ــرة ب ـح ــث وتـ ـح ـ ٍّـر ف ــي ال ـق ـضـ ّـيــة
نفسهاُ .يذكر أن مرعي سيمثل أمام
قاضي التحقيق غدًا ،بعدما ُر َّد طلب
إخ ــاء سـبـيـلــه ،فـيـمــا تـلـفــت مـصــادر
ّ
قضائية رفيعة إلى أن البنك املذكور،
خالل السنوات املاضية ،كان «يشبه
الدكانة ...وأن هناك ّ
تورطات قائمة».
ّ
وك ــان ــت ال ـه ـي ـئــة امل ـص ــرف ــي ــة الـعـلـيــا
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(بــرئــاســة حــاكــم مـصــرف لـبـنــان) قد
ّ
قررت ،في نيسان من العام املاضي،
ّ
ح ـ ــل م ـج ـل ــس إدارة ب ـن ــك ال ـت ـمــويــل
وإعـفــاء مديره العام حسن فــران من
منصبه ،وتعيني نديم رحــال مديرًا
مــؤقـتــا ،ليتولى صــاحـيــات مجلس
اإلدارة واإلدارة الـعـ ّ
ـامــة التنفيذية.
ّ
ّ
للقضية يتحدثون اليوم
متابعون
ّ
ّ
ّ
ع ــن أن ه ــذه ال ـق ـضــيــة ك ــان «م ـق ــدرًا»
ّ
لها أن تحل ّ
حبيًا بني املتخاصمني،
ّ
بدل التشهير الحاصل حاليًا ،الذي
ّ
يسر
يمكن أن يتمادى الحقًا بما ال
جميع املتورطني.
(األخبار)

ومجمل التحقيقات».

عن أي تحقيقات يتحدث القضاء؟
ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــرة سـ ـ ــري ـ ـ ـعـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـحـ ــاضـ ــر
ُ
التحقيقات تظهر تالعبًا بالتحقيق.
ّ
ُ
ضع للمدعى عليه عنوان وهمي
إذ و ِ
فــي ح ــارة حــريــك ،علمًا أنــه لــم يسبق
أن سـكــن فــي ه ــذه املـنـطـقــة ،بــل يقطن
في وســط بيروت بعدما عــاش لفترة
طــويـلــة فــي فـ ــردان .وبــالـتــالــي ،أجــري
تبليغ مـ ّ
ـزور للمدعى عليه على غير
ع ـن ــوان ــه .وال ــاف ــت أن إب ــاغ ــه لصقًا
وصـ ـ ـ ــدور مـ ــذكـ ــرة ال ـت ــوق ـي ــف حـصــا
ب ـ ـسـ ــرعـ ــة ق ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة .ف ـ ـقـ ــد ت ــأس ـس ــت
الـ ــدعـ ــوى ف ــي ق ـل ــم ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق
فــي جـبــل لـبـنــان بـتــاريــخ .2018/8/2
ُ
وع ـ ّـن ي ــوم  2018/10/1مــوع ـدًا لبدء
التحقيقات .لكن وكـيــل املــدعــي الــذي
حضر جلسة أم ــام قــاضــي التحقيق،
عــاد وحضر بتاريخ  3تشرين األول
إل ــى ق ـلــم ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق ف ــي جبل
لـبـنــان ،أي بـعــد يــومــن ،طــالـبــا إبــاغ
املتهم لصقًا ،فـقــرر قــاضــي التحقيق
ذلك في  4تشرين األول ،علمًا أنه في
الثاني من الشهر نفسه كــان املباشر
القضائي ع .م .قد اعاد التبليغ لعدم
الـعـثــور ،بعد أن ادع ــى ســؤالــه سكان
املحلة واملختار .وبعد يوم واحد من
ق ــرار قــاضــي التحقيق إبــاغــه لصقًا،
ُوق ـبــل مــوعــد الـجـلـســة بـخـمـســة أي ــام،
ِّ
نــظــم مـحـضــر إب ــاغ لـصـقــا ج ــاء فيه:
«أل ـص ـقــت الـنـسـخــة األول ـ ــى م ــن ورق ــة
الطلب على باب مقام األخير بمعرفة
مختار املحلة بتاريخ .»2018/10/5
واألخرى جاء فيها« :ألصقت النسخة
األولــى من ورقة الدعوى لدى مختار
املـحـلــة ب ـتــاريــخ  ،»2018/10/5علمًا
ْ
أن ال وج ــود ملـحــل إقــامــة للمتهم في
ً
ح ــارة حــريــك أص ــا .هــذه الـســرعــة في
التبليغات تطرح شبهات حول حقيقة
ً
ح ـصــول ـهــا أص ـ ــا ،ع ـل ـمــا أن مـحـضــر
التحقيق وإفــادة املدعي ال يتجاوزان
الصفحتني .وتجدر اإلشــارة هنا إلى
ـاشــر» (املــوظــف الـعــدلــي الــذي
أن «املـبـ ِ
يتولى تبليغ القرارات القضائية) كان
قــد أوق ــف فــي مـلــف فضيحة الـفـســاد
القضائي في عدلية بعبدا.
إذًا ،عبر استخدام مكان تبليغ وهمي
وتبليغ ّ
مزور ،ومن دون أن ُيستدعى
ّ
أي ش ــاه ــد أو ي ـط ـل ــب دلـ ـي ــل حــســي
على حقيقة حصول الجرائم املدعى
بحصولها ،ص ــدرت مــذكــرة توقيف
غـيــابـيــة ب ـحــق ص ــال ــح ع ــاص ــي .فهل
يـمـكــن ال ــرك ــون إل ــى ت ـقــاريــر األط ـبــاء
الشرعيني بعد الفضائح املتتالية؟
ليس هذا فحسب ،فقد رفضت النائبة
العامة في جبل لبنان القاضية غادة
ع ــون ،اتـخــاذ ق ــرار بــاسـتــرداد مذكرة
الـتــوقـيــف الـغـيــابـيــة الـ ـص ــادرة بحق
عاصي ،رغــم تبيان ما حصل لجهة
عدم تبلغه أي موعد لجلسة تحقيق،
ولـ ـع ــدم وجـ ـ ــود أي عـ ـن ــوان لـلـمـتـهــم
ض ـمــن ن ـط ــاق ج ـبــل ل ـب ـن ــان .وت ـجــدر
اإلشارة إلى أن مذكرة توقيف غيابية
كانت قد صدرت بحق محمد ح ،.في
الدعوى املقامة ضده من عاصي في
ب ـي ــروت ،لـكـ ّـن امل ــذك ــرة اس ـ ُـت ـ َّ
ـردت بعد
ّ
تقديمه اعتراضًا بأنه لم يبلغ وفق
األصول لحضور التحقيق.
طـ ـبـ ـع ــا ،مـ ــا ورد أعـ ـ ـ ــاه ال صـ ـل ــة لــه
بــأصــل ال ــدع ــاوى ب ــن املـتـخــاصـ َـمــن
التي ينبغي للقضاء إثبات البراءة
واإلدانة فيها ،بل بمسار قضائي لم
ُ
ّ
ليتحول ادعاء،
تحترم فيه األصــول،
بسرعة قياسية ،إلــى مذكرة توقيف
دولية!

 500موظف يقبضون
رواتبهم من شركتي
الخلوي من دون أن يعملوا.
تلك ُكانت إحدى الفضائح
التي كشفت في لجنة
المال أمس .الجلسة افتتحت
بمسألة التوظيف غير
القانوني وانتهت َّبفتح كل
ملفات الهدر المنظم في
قطاع االتصاالت
م ــن ب ــاب الـتــوظـيــف ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـعــام،
دخـ ـل ــت ل ـج ـنــة املـ ـ ــال أم ـ ــس إل ـ ــى م ـغ ــارة
قـ ـط ــاع االتـ ـ ـص ـ ــاالت .ص ـح ـيــح أن وزي ــر
االتصاالت محمد شقير ورئيس هيئة
أوجيرو عماد كريدية ّ
أقرا بما ورد في
تـقــريــر الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي عــن توظيف
 453شخصًا في «أوجيرو» و 54موظفًا
فــي الـ ــوزارة بعد قــانــون سلسلة الرتب
والـ ـ ــرواتـ ـ ــب ال ـ ــذي م ـن ــع ال ـت ــوظ ـي ــف فــي
إدارات الدولة ومؤسساتها ،إال أن هذا
اُملـلــف ب ــدا األق ــل أهـمـيــة بالنظر إل ــى ما
فتح من ملفات في الجلسة .الفضيحة
أمـ ـ ــس ك ــان ــت بـ ـعـ ـن ـ ّـاوي ــن ع ـ ــدي ـ ــدة ،لـكــن
أبــرزهــا كــان مــا تكشف عــن وج ــود 500
موظف مــوزعــن على شركتي الخلوي
ي ـق ـب ـض ــون رواتـ ـبـ ـه ــم مـ ــن دون ال ـق ـيــام
ب ــأي ع ـمــل .ف ـهــؤالء لــم يــوظـفــوا لحاجة
الشركتني لهم ،بل ألن وزراء االتصاالت
املتعاقبني طلبوا توظيفهم .أقـ ّـر شقير
بوجود هــؤالء أيضًا ،معلنًا أنــه يدرس
مـلـفــاتـهــم ق ـبــل ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار بـشــأنـهــم.
الــافــت أن أح ــد الـحـلــول الـتــي طرحها،
بـعــدمــا نــاقـشـهــا مــع وزي ــر املــال ـيــة ،على
مــا أك ــد ،ك ــان إع ــادة تــوزيــع ه ــؤالء على
الـ ـ ــوزارات ،بحسب ال ـحــاجــة .ب ـ ّ
ـأي سند
ّ
قــانــونــي ي ــوزع ــون ،وه ــل الــدولــة ملزمة
بإيجاد البديل لهم ،مــا دام ــوا يعملون
في شركتني خاصتني ،وليس في إدارة
رسمية؟ تلك أسئلة طرحت في الجلسة،
وكــانــت كافية ليرفض أعـضــاء اللجنة
ّ
أي ح ــل م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ،وال سـيـمــا في
ضــوء الحاجة ملباريات وقــوانــن يجب
أن تطبق.
مــن قضية الـتــوظـيــف ،انتقلت الجلسة
ل ـتــأخــذ م ـن ـحـ ًـى رق ــاب ـي ــا أوس ـ ــع ،بفضل
َ
مداخلتي النائبني جهاد الصمد وحسن
ف ـضــل ال ـل ــه ت ـح ــدي ـدًا .ال ـص ـمــد ن ــزل إلــى
الجلسة بملف دسم يتعلق بالتلزيمات
والتنفيعات والـخـســائــر الـتــي أنتجها
التوظيف السياسي .وفضل الله ذهب
إلى تشريح ملف خبره على مدى عشر
سـنــوات مــن رئاسته لجنة االتـصــاالت،

منطلقًا مــن الـتــوظـيــف إل ــى كــل اإلنـفــاق
الذي يجري من خارج األطر القانونية.
أصـ ـ ّـر ال ـص ـمــد ع ـلــى أن ع ــدد امل ـيــاومــن
الذين انضموا إلــى الهيئة في العامني
 2017و 2018يبلغ  1360مياومًا ،وقال
إن كلفة رواتبهم ارتفعت من  137مليار
ليرة في عام  ،2016إلى  327مليار ليرة
في عام  ،2018أي بزيادة  140باملئة .أما
الـنـتـيـجــة ،فـكــانــت انـخـفــاض تـحــويــات
وزارة االتـصــاالت إلــى وزارة املالية في
عــام  2018مــا يـعــادل  39باملئة (حسب
املـ ــديـ ــر الـ ـع ــام ــة ل ـل ـمــال ـيــة الـ ـع ــام ــة أالن
بـيـفــانــي) ،أي نـحــو  500مـلـيــون دوالر.
وهذا ال يعود فقط إلى زيادة التوظيف
أو زيادة كلفة سلسلة الرتب والرواتب،
بل إلى اإلنفاق العشوائي والعقود التي
ّ
ُوقعت من دون مناقصات.
ع ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال ،ت ـب ــن أن ال ــوزي ــر
ال ـس ــاب ــق ل ــات ـص ــاالت ،ج ـم ــال ال ـج ــراح،
ت ـعــاقــد م ــع ش ــرك ــة مـتـخـصـصــة بــاألمــن
ال ـس ـي ـب ـيــرانــي ل ـح ـمــايــة ال ـش ـب ـكــة بكلفة
بلغت  150مليون دوالر .ملــاذا اختيرت
هذه الشركة تحديدًا؟ ووفق أي مناقصة
وأي دفتر شــروط حصلت الشركة على
هذا املبلغ الضخم؟
أراد الوزير الحالي أن يبدي حسن النية،

ُ
فتعهد بأن تجرى املناقصات في الوزارة،
ال فــي أوجـيــرو أو فــي شركتي الخلوي.
ب ــدا ذل ــك اق ـت ــراح ــا ال ي ـعـ ّـبــر ع ــن طـمــوح
أع ـضــاء الـلـجـنــة املـطــالـبــن بمناقصات
شفافة .شقير تعهد أيضًا بخفض قيمة
عـقــود الــرعــايــة اإلعــانـيــة إل ــى  6ماليني
دوالر بعدما وصلت في عــام  2018إلى
 20مـلـيــون دوالر (م ــن ضـمـنـهــا حـقــوق
ًَ
بث كأس العالم) 6 .ماليني ليس مبلغا
بسيطًا أي ـضــا ،علمًا أن ه ــذه الـعـقــود ال
تكون ألسباب تجارية بحت ،فشرطها
األساس هو املصالح السياسية وإشارة
الوزير .كل ذلك يجري ،فيما الشركات ال

ّ
الجراح وقع عقدًا مع
شركة أمن سيبيراني
بـ 150مليون دوالر!

تملك سوى املوافقة على طلبات الوزراء
خــوفــا مــن أن يـكــون الـعـقــاب طــردهــا من
جنة إدارة القطاع.
ردًا على طرح فضل الله ملسألة شركات
الخدمات املضافة ( )VASالتي تتعاقد
مــع شركتي الخلوي لتقاسمها مبالغ
كـ ــان يـمـكـنـهــا أن ت ـع ــود ل ـل ــدول ــة ،أعـلــن
شـقـيــر أن ــه يـ ــدرس امل ـســألــة كـمــا ي ــدرس
مردوها على الخزينة .كذلك أشــار إلى
أنه بصدد اإلعداد لقرار يخفض إيجار
أماكن تثبيت أبراج اإلرســال بنسبة 25
في املئة.
ق ـبــل ذل ــك س ــأل ف ـضــل ال ـل ــه ع ــن أس ـبــاب
تعطيل مجلس الخدمة املدنية .قال إن
هــذه الخطوة أدت إلــى مــا وصـلــت إليه
مـســألــة الـتــوظـيــف .س ــأل :مل ــاذا ال يكون
التوظيف عبر املجلس ،ومل ــاذا تعطيل
نتائج املـبــاريــات الـتــي أجــراهــا ،ومنها
مــأمــورو األح ــراج واملحاسبون ،وكذلك
أمناء الصندوق في أوجيرو؟
ووع ــد رئ ـيــس الـلـجـنــة إبــراه ـيــم كنعان
ب ــأن تحقق اللجنة فــي كــل املناقصات
وتـ ـ ـض ـ ــارب م ـ ـصـ ــالـ ــح ،بـ ـع ــد أن ت ــأت ــي
األجــوبــة الكاملة على كل ما طــرح بدءًا
من األسبوع املقبل.
(األخبار)
(هيثم الموسوي)

أزمة «وفد بروكسيل» مستمرة
ّ
لتتحول إلى أحد امللفات
بدأت أزمة النازحني السوريني في لبنان تتبلور تباعًا،
ً
الداخلية األكثر جدال ،على وهج اإلنقسام اللبناني حولها .ففي ضوء اإلستعدادات
ُ
للمشاركة في مؤتمر بروكسل املخ ّصص للبحث في شؤون النازحني ،والذي
سينعقد في  13و 14من الشهر الجاري ،لم يتأخر هذا اإلنقسام في البروز بعدما
سعت القوى السياسية الى القفز فوقه مرات ّ
عدة .وما إن دقت ساعة اإلستحقاق،
ّ
حتى بدأت املكونات املعادية للدولة السورية التستر وراء عباءة شروط املجتمع الدولي
الذي ُ
يربط عودة النازحني بالحل السياسي وإعادة اإلعمار والعودة الطوعية واآلمنة،
مقابل إصرار الفريق اآلخر على تغليب املصلحة اللبنانية القائمة على التنسيق
املجال .وعشية إنتقال الوفد اللبناني الرسمي
التقني مع الجانب السوري في هذا ُ
الى املؤتمر انفجر الخالف حول الوفد املشارك بعد أن ُعلم بأنه سيتألف من رئيس
الحكومة سعد الحريري ووزيري الشؤون االجتماعية ريشار قيومجيان والتربية
أكرم شهيب ،في مقابل استبعاد وزير الدولة لشؤون النازحني صالح الغريبَ .
وبعد
َ
أن ابلغ رئيس الحكومة الوزير جبران باسيل بأنه سيضم الغريب الى الوفد وسيبلغ
األخير بذلك ،لم يبادر الحريري الى تنفيذ ما وعد به ،ما دفع الغريب الى إطالق
ً
تصريح اعتبر فيه أن «البعض ال يروق له ذلك ،إما نزوال عند رغبة بعض األطراف
ّ
وإما تغليبًا لبعض املصالح املشبوهة ّ
بشق املوقف الوطني ّ
املوحدّ ،
الضيقة
الخارجية
أو اإلثنني معًا» .وفي هذ ا اإلطار علمت «األخبار» أن الحريري مستاء جدًا من هذا
التصريح ،وهو ما ُيمكن أن يدفعه الى تغيير رأيه .ومن باب تبرير استبعاد الغريب
قال النائب مروان حمادة أن االتحاد األوروبي هو الذي لم يوجه الدعوة لوزير الدولة
لشؤون النازحني صالح الغريب إلى مؤتمر بروكسل» ،مشيرًا الى ان «ذهاب وزراء
إلى املؤتمر للدفاع عن النظام السوري كإطالق النار على أنفسنا»!

تقرير

نقاش لجنة األشغال :ال بديل من المحارق!
كــل الـطــرق تـقــود إلــى امل ـحــارق .وأغلبية
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ه ــذا
الـ ـخـ ـي ــار .ف ــي اج ـت ـم ــاع ل ـج ـنــة األشـ ـغ ــال
ال ـن ـي ــاب ـي ــة الـ ـ ـ ــذي ُع ـ ـقـ ــد أم ـ ــس ب ــرئ ــاس ــة
رئـيــس اللجنة نــزيــه نـجــم ،كــان واضحًا
أن ال بــديــل عـنــد الطبقة الـسـيــاسـيــة من
الخيار املسمى معامل التفكك الحراري.
فـبــاسـتـثـنــاء ال ـنــائــب أس ــام ــة س ـع ــد ،بــدا
ال ـج ـم ـي ــع ،أم ـ ــس ،م ــؤيـ ـدًا لـ ـه ــذا ال ـخ ـيــار
بــوص ـفــه ال ـخ ـي ــار ال ــوح ـي ــد املـ ـت ــاح لـحــل
مسألة النفايات!
ل ـك ــن م ــع ذلـ ـ ــك ،فـ ــإن ال ـن ـق ــاش ف ــي امل ـلــف
ت ـش ـ ّـع ــب وط ـ ـ ــاول أف ـ ـكـ ــارًا ع ــدي ــدة ت ـصـ ّـب
جـمـيـعــا ف ــي س ـيــاق الـبـحــث ع ــن الـحـلــول

لألزمة املمتدة منذ سنوات .وزير البيئة
فـ ـ ـ ــادي ج ــريـ ـص ــات ــي أجـ ـ ـ ــاب عـ ــن مـعـظــم
ّ
األس ـئ ـلــة ،لـكـنــه لــم يـتـخــل عــن ح ــذره من
تقديم أجوبة نهائية ،بانتظار انتهائه
م ــن ت ـكــويــن خ ـطــة واضـ ـح ــة ي ـت ـقــدم بها
إلى الرأي العام .في الجلسة ،وعد بعقد
مؤتمر صحافي وبتنظيم ورش ــة عمل
إلع ــان الـحـلــول «ال ـتــي ال ت ــؤذي البيئة
وال ـت ــي ال تـ ــؤذي أح ـ ـدًا واملـسـتـعـمـلــة في
كــل الـعــالــم وامل ـف ـيــدة وامل ـث ـمــرة واملنتجة
وتنهي الشذوذ في البلد» ،على ما أعلن
نجم .وإلى ذلك الحنيُ ،وضعت الجلسة،
ال ـت ــي كـ ــان الف ـت ــا م ـش ــارك ــة م ـم ـث ـلــن عــن
مـعــامــل ال ـتــرابــة فـيـهــا ،ف ــي إط ــار «حــالــة

الطوارئ البيئية» ،خاصة أن مطمر برج
ح ـمــود سيمتلئ فــي ت ـمــوز املـقـبــل ،فيما
م ـط ـمــر ال ـكــوس ـتــا ب ــراف ــا ي ـح ـتــاج تـقــريـبــا
إلــى سنتني ليمتلئ إذا جــرت توسعته.
وبعيدًا عن الحلول ،كثرت األسئلة التي
تنتظر إجابات من قبل الحكومة ،والتي
اخـتـصــرهــا نـجــم ب ــاآلت ــي :م ــا دور وزارة
البيئة فــي املــراقـبــة واملـحــاسـبــة بالنسبة
إلــى معامل الـفــرز والتفكك ال ـحــراري؟ ما
دور ال ـب ـلــديــات بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـف ــرز من
املـصــدر والـفــرز عمومًا؟ هــل اتـخــذ الـقــرار
بالنسبة إلــى املــواقــع التي ستركب فيها
امل ـص ــان ــع؟ ه ــل ت ـج ــري دراس ـ ــة إم ـك ــان أن
تـ ـح ــرق نـ ـف ــاي ــات الـ ـشـ ـم ــال فـ ــي م ـصــانــع

اإلسمنت ونفايات الجبل والضاحية في
معامل اإلسمنت فــي سبلني؟ هــل اتخذ
القرار بالنسبة إلى املناقصة املطروحة؟
ما الحل للتخلص من النفايات إلى حني
إق ــرار الخطط املـسـتــدامــة ،خــاصــة أن أي
خـطــة ال ـي ــوم ق ــد تـحـتــاج إل ــى  3سـنــوات
إلنجازها؟
صحيح أن النقاش مستمر في اللجنة،
وأن ال توجهات واضحة لدى أعضائها
أو حتى لــدى وزيــر البيئة ،إال أن أمرين
هـمــا ال ـثــاب ـتــان :الــرغـبــة فــي إن ـهــاء خيار
الطمر (خفض نسبة النفايات املطمورة)
وال ــرغ ـب ــة ف ــي اس ـت ـب ــدال ال ـح ــرق ب ــه .بني
هذين الخيارين كل شيء قابل للبحث.
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مصارف

أبطأ تدهور في األوضاع التجارية خالل عام

لم يعد الحديث اليوم عن تراجع املؤشرات االقتصادية في لبنان ،هو الحدث ،بل بات السؤال إلى
أي مدى ُي ّ
سجل التراجع في كل القطاعات .منذ أيام أظهر التقرير الصادر عن مؤشر بلوم لبنان
 PMIحول نتائج املسح الشهري للنشاط االقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني تراجعًا
هو األبطأ في عام ،رغم الجو اإليجابي الذي رافق تشكيل الحكومة الجديدة.
وسجل املؤشر الرئيسي  46.9نقطة في شهر شباط املاضي ،مرتفعًا عن  46.5نقطة سجلها في

شهر كانون الثاني ،ومشيرًا إلى تدهور قوي آخر في األوضاع التجارية على مستوى اقتصاد
القطاع الخاص .وأشار التقرير الذي يصدر عن شركة  IHS Markitبرعاية Blominvest Bank
منذ شهر أيار  2013إلى تراجع معدل انكماش اإلنتاج في شركات القطاع الخاص اللبناني ،إذ
شهد النشاط التجاري هبوطًا بأبطأ وتيرة في  12شهرًا .ومع ذلك ،فقد ظل االنخفاض األخير
قويًا في املجمل.
وعلى غرار ما شهده النشاط التجاري ،استمر تراجع األعمال الجديدة بشكل ملحوظ في شهر
شباط ،مع تسجيل ضعف في أحوال الطلب بسبب استمرار حالة عدم اليقني السياسي .ومع
ذلــك ،فقد تسارع معدل االنكماش إلـ ّـى أبطأ مستوى في عــام .وواصلت صعوبة بيئة األعمال
التأثير سلبًا على سوق العمل ،حيث قللت شركات القطاع الخاص أعداد املوظفني مرة أخرى في
شهر شباط .وتسارع معدل فقدان الوظائف مقارنة بشهر كانون الثاني ،بالرغم من أن التراجع
كان هامشيًا في املجمل .وأبرز تسارع تراجع الطلبات غير املنجزة غياب الضغط على قدرات
الشركات.
ّ
كما قللت الشركات مشترياتها من مستلزمات اإلنتاج في نصف الربع األول من العام .عالوة
ً
على ذلــك ،جــاء معدل التراجع أســرع قليال من شهر كانون الثاني .ومــع ذلــك ،فقد أدى نقص
املبيعات إلى استمرار نمو مخزون املشتريات .تماشيًا مع زيادة سرعة تراجع النشاط الشرائي،
وتحسن أداء املوردين بشكل هامشي.
ّ
ومع استمرار ترنح معدالت الطلب وهيمنة الضغوط التنافسية ،قامت الشركات اللبنانية في
شهر شباط بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الثاني عشر على التوالي .ومع ذلك،
فقد كان التراجع األخير هو األبطأ منذ شهر أيلول املاضي.
في غضون ذلك ،لم يتغير متوسط التكاليف التي واجهتها الشركات في شهر شباط .وجاء هذا
مدفوعًا بحالة استقرار عام في أسعار املشتريات ،حيث شهدت األجور توسعًا بشكل طفيف.
وأخيرًا ،وجدت الدراسة أن الشركات ظلت متشائمة بشأن مستقبل األعمال ،وأشار العديد من
الشركات املشاركة إلى استمرار عدم االستقرار السياسي.
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قطاع

ّ
ّ
ريادة األعمال في لبنان ...حل للبــطالة ومعبر للعالمية
ّ
والبرازيل التي حلت في املركز .48
الالفت كان حلول قطر في املرتبة األولى
عــاملـيــا واإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة امل ـت ـحــدة في
املركز السابع فيما سبقت مصر لبنان
ّ
بمركز واحد وحلت في املركز  .34وعلى
ّ
مستوى اإلقليم حلت «إسرائيل» وتركيا
ب ـك ــل مـ ــا ت ـخ ـت ــزن ــاه مـ ــن قـ ـ ـ ــدرات تـقـنـيــة
واقتصادية وبشرية في املرتبتني  28و
 29على التوالي .وإن كان من فائدة في
هذه املعطيات هي أنها ّ
تبي بوضوح أن
لبنان قــادر على مقارعة ومنافسة دول
تفوقه مــن حيث حجمها الديموغرافي
وإمكانياتها املادية والتكنولوجية.

رضا صوايا
ف ــي ظ ــل تـسـجـيــل م ـع ــدالت ال ـب ـطــالــة في
ل ـب ـن ــان ن ـس ـبــا م ــرع ـب ــة وت ـخ ـط ـي ـهــا %36
ف ــي اإلجـ ـم ــال و %42ف ــي ص ـفــوف الـفـئــة
العمرية  24 – 18عامًا وفق دراسة حديثة
أجــرت ـهــا جـمـعـيــة «مـ ـب ــادرات وقـ ـ ــرارات»،
كما واألرقام املقلقة عن أعداد اللبنانيني
الــذيــن غ ــادروا لبنان ولــم يـعــودوا العام
امل ــاض ــي وال ـت ــي بـلـغــت  33129شخصًا
بـحـســب «الــدول ـيــة لـلـمـعـلــومــات» ،أضــف
إلـيـهــا املــؤس ـســات الـتــي أغـلـقــت أبــوابـهــا
خــال األشـهــر املنصرمة ومــزاحـمــة اليد
العاملة األجنبية الرخيصة للبنانيني،
أصبحت ري ــادة األعـمــال إح ــدى الحلول
ال ـت ــي يـلـجــأ إل ـي ـهــا الـكـثـيــر م ــن الـشـبــاب
م ـم ــن ي ـم ـل ـكــون أف ـ ـكـ ــارًا الم ـع ــة وخ ــاق ــة.
املـشـجــع فــي امل ــوض ــوع هــو أن الـتـمــويــل
بــات مـتــوافـرًا كـمــا والـخـبــرة والنصائح
التي تقدمها أعداد متزايدة من الشركات
واملنظمات لكل طامح بتأسيس شركة
ناشئة وإطالق مشروعه الخاص .
أظـ ـ ـه ـ ــرت دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان Global
 Entrepreneurship Monitorل ـل ـعــام
 2019/2018تـ ـتـ ـن ــاول مـ ـ ــدى ج ــاذب ـي ــة
ال ـب ـي ـئ ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـ ــريـ ــادة األع ـ ـمـ ــال أن
ّ
لـبـنــان ح ــل فــي املــرتـبــة  35مــن أص ــل 54
دولـ ــة ح ــول ال ـع ــال ــم شـمـلـتـهــا ال ــدراس ــة
وفـ ــي امل ــرت ـب ــة  5م ــن أصـ ــل  12دول ـ ــة في
منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا.
الـنـظــرة امل ـج ـ ّ
ـردة للترتيب قــد تظهر أن
لبنان متخلف عن بقية الدول في مجال
ريادة األعمال ،لكن التدقيق في عدد من
املــؤشــرات تظهر الكثير من اإليجابيات
ال ـتــي يـمـكــن الـتــأسـيــس عـلـيـهــا لتطوير
الـعـمــل فــي ه ــذا ال ـق ـطــاع .وم ــع ه ــذا ،فــإن
ّ
ً
لـبـنــان سـبــق دوال كــروس ـيــا ال ـتــي حــلــت
فــي املــرتـبــة  37وإيـطــالـيــا الـتــي حصدت
املرتبة  40والسعودية التي كــان املركز
 41من نصيبها واليونان في املركز 42

إقبال كبير واإلناث فاعالت
ت ـت ـنــاول ال ــدراس ــة ف ــي أح ــد األقـ ـس ــام ما
تسميه بـ «مجموع النشاط الريادي في
مرحلة مبكرة» وال ــذي تعرفه بالنشاط
املنظم الذي يركز على الفترة التي تسبق
ً
والتي تلي مباشرة انطالق العمل الفعلي
لـلـشــركــة ،أي املــرح ـلــة ال ـتــي ي ـكــون فيها
رائد األعمال مشاركًا بنشاط في إنشاء
ال ـع ـمــل وم ــن ث ــم مـلـكـيــة ال ـع ـمــل وإدارت ـ ــه
مل ــدة  42ش ـه ـرًا .تظهر الـبـيــانــات أن دول
أميركا الشمالية وأوروبــا سجلت نسبًا
منخفضة لناحية ريادة األعمال وهو ما
تفسره الــدراســة بتوافر فــرص عمل في

ّ
حل لبنان في المرتبة
األولى من ّحيث
«عالمية» رواد أعماله

bus@al-akhbar.com
نادر صباغ

ه ــذه األسـ ــواق قــد تلغي حــاجــة البعض
للتفكير بإطالق عمل خاص بهم ،إضافة
إلــى مـسـتــوى املـنــافـســة الـعــالــي ال ــذي قد
يحبط البعض ويمنعهم مــن املجازفة.
في هذه النقطة بالتحديد يحتل لبنان
املرتبة الثالثة وهو ما يظهر مدى إقبال
الـلـبـنــانـيــن عـلــى ري ــادة األع ـم ــال وال ــذي
ال شــك حفزته مـعــدالت البطالة وغياب
االستقرار الوظيفي ما دفــع بالكثيرين
للبحث عن خيارات بديلة.
إحـ ــدى امل ــؤش ــرات الـ ـب ــارزة أي ـضــا تكمن
فــي حصة اإلن ــاث مــن «مجموع النشاط
ال ــري ــادي فــي مــرحـلــة مـبـكــرة» فــي لبنان
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـبـ ـ ّـن أن اإلن ـ ـ ـ ـ ــاث ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
م ـن ـخ ــرط ــات ف ــي ق ـط ــاع ري ـ ـ ــادة األع ـم ــال
بشكل واس ــع وإن كــانــت هــذه النسبة ال
تــزال أقــل بشكل كبير مــن نسب الــذكــور.
تصل نسبة اإلناث من «مجموع النشاط
ال ــري ــادي فــي مــرحـلــة مـبـكــرة» فــي لبنان
إل ــى حــوالــى  ،%18وه ــي نسبة مرتفعة
ج ـ ـدًا إذا مـ ــا قـ ــورنـ ــت ب ـن ـس ــب م ـش ــارك ــة
الـ ـنـ ـس ــاء فـ ــي دول ك ــال ـس ــوي ــد وأمل ــان ـي ــا
وإيطاليا وسويسرا حيث تقل عــن %5
أو ف ــي فــرن ـســا وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة حيث
تالمس النسبة حدود .%5

األول عالميًا
إال أن أكـ ـث ــر امل ـع ـط ـي ــات أه ـم ـي ــة ف ــي مــا
يـخـتــص بـلـبـنــان تـكـمــن ف ــي قـ ــدرة ّ
رواد
األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن عـ ـل ــى ت ـس ــوي ــق
م ـن ـت ـج ــات ـه ــم ل ـ ـل ـ ـخـ ــارج وجـ ـ ـ ــذب ع ـم ــاء
ّ
أج ــان ــب .فــي ه ــذا اإلطـ ــار ح ــل لـبـنــان في
املرتبة األولــى عامليًا من حيث «عاملية»
رواد أع ـم ــال ــه .وتـ ـع ـ ّـرف الـ ــدراسـ ــة ّ
ّ
رواد
األعمال العامليني على أنهم أولئك الذين
تذهب  %25أو أكثر مــن مبيعاتهم إلى
مستهلكني مــن خــارج دولتهم .استنادًا
إل ــى ه ــذا الـتـعــريــف ف ــإن أكـثــر مــن نصف
ّ
رواد األعمال اللبنانيني يصنفون وفق
الـ ــدراسـ ــة ع ـل ــى أن ـه ــم «ع ــاملـ ـي ــون» وه ــي

نسبة مرتفعة ج ـدًا يـتـفــوق فيها لبنان
على كافة الــدول التي شملتها الدراسة
بأشواط( .رسم بياني)

استدامة وتفاؤل

ن ـق ـط ــة إض ــافـ ـي ــة ت ـس ـ ّـج ــل ل ـل ـب ـن ــان أال
وهي تطور الشركة الناشئة لتصبح
«ش ـ ــرك ـ ــة نـ ــاض ـ ـجـ ــة» ب ـح ـس ــب وص ــف
الــدراســة ،والنضج هنا هــو استمرار
ال ـش ــرك ــة ألك ـث ــر م ــن  42ش ـه ـرًا .سـ ّـجــل
ل ـب ـنــان ف ــي ه ــذا امل ـج ــال أي ـض ــا تـقــدمــا
على ســواه مــن ال ــدول وهــو مــا يؤشر

إلــى مــوضــوع فــائــق األهـمـيــة وهــو أن
ه ـن ــال ــك جـ ـهـ ـدًا ك ـب ـي ـرًا يـ ـب ــذل إلن ـج ــاح
الشركات الناشئة في لبنان ومنحها
األدوات ال ــازم ــة ل ـل ـن ـمــو وال ـت ــوس ــع،
وبالتالي ليست ملجأ لفاقدي األمل
أو م ـج ــرد مـ ـح ــاوالت يــائ ـســة نــاجـمــة
عــن الـظــروف املعيشية واالقتصادية
التي تشهدها البالد .وتظهر الدراسة
أن الـغــالـبـيــة الـكــاسـحــة مــن الـشــركــات
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان تـ ـتـ ـح ــول إل ــى
شركات «ناضجة».
وع ـلــى رغ ــم ال ـظ ــروف الــداخـلـيــة التي

غضب ال سياحة

يـشـهــدهــا ل ـب ـنــان وال ـت ــي ق ــد ال تـكــون
م ــؤات ـي ــة ل ـخ ــوض غ ـم ــار األع ـ ـمـ ــال أو
قــد تــدفــع بالكثيرين لتأجيل إطــاق
ب ـ ـعـ ــض املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ري ـ ـث ـ ـمـ ــا ي ـت ـج ـلــى
املستقبل بشكل أوضــح فــإن الخوف
مــن الفشل عند إطــاق شركة ناشئة
س ـج ــل ف ــي ل ـب ـن ــان واح ـ ـ ــدة م ــن أدن ــى
املـ ـسـ ـت ــوي ــات وهـ ـ ــو رب ـ ـمـ ــا م ـ ــا ي ـف ـســر
صـ ـم ــود ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد ط ـ ـ ــوال كـ ــل ه ــذه
ّالسنوات على رغم جميع املحن التي
أملـ ــت ب ــه ،حـيــث ب ـقــي حـيــا ومـحـكــومــا
...بتفاؤل أبنائه.

قلة قليلة من اللبنانيني اليوم ال تــزال مقتنعة بخبرية «لبنان األخـضــر» والعالم
الجميل الذي كانت تضفيه أغاني فيروز ووديع الصافي ورؤى الرحابنة عن بلد
كان قبل أن يكون الكون نفسه.
أصبح من الصعب جدًا أن تقنع ولدك بالبلد ،فكيف أن ّ
تسوقه خارجيًا .السياحة
مؤشر على ذلك .ليس الحديث هنا عن أهمية هذا القطاع بالنسبة الى االقتصاد
الوطني ،دوره التقليدي ،ودور قطاع الخدمات الــذي تميز بــه اقتصادنا الريعي
لعقود .الحديث هنا عن نمط حياة مستجد .فلسفة اجتماعية باتت تتغلغل في
تشكيل سلوكياتنا املستحدثة .السياحة كقرار ملزم.
فــي معرض حديثه عــن القطاع السياحي ،يضرب أحــد أصـحــاب كبرى شركات
السفر العاملة فــي لبنان منذ سـنــوات مـقــاربــة لتوضيح وجـهــة نـظــره .يـقــول إن
اللبناني ك ــان مـعـتــادًا تــاريـخـيــا عـلــى االصـطـيــاف بشكل س ـنــوي .ك ــان ذل ــك أم ـرًا
اعتياديًا عند الكثير مــن الـعــائــات على امـتــداد الــوطــن الصغير ،على الــرغــم من
اخـتــاف مقدراتها املالية ومكانتها االجتماعية وتوزيعها الجغرافي .كــان لكل
منهم طريقته في إيجاد الحل الذي يناسب وضعه الخاص .كان السفر إلى الخارج
حينها مكلفًا ،ومحصورًا بفئة معينة من ذوي الدخل املرتفع نسبيًا .اليوم ،أصبح
السفر «رخيصًا» وبمتناول الجميع ،فتغيرت القاعدة بشكل جذري.
قد يكون تراجع أكالف السفر في البلد سببًا رئيسًا في إقبال املهتمني عليه ،لكنه
ليس كل الحكاية.
تغزوك عروضات السفر على العالم الرقمي واالفتراضي على مدار العام .املناسبات
الترويجية باتت ال تنتهي ،حتى لعيد املعلم أصبح هناك باقات مجهزة .لم يعد األمر
مقتصرًا على موسم صيف أو بحر أو تزلج كما كان في السابق.
أصبح من النادر أن تجد لبنانيًا لم يزر تركيا على سبيل املثال ولو ملرة واحدة .بـ
 $300فقط ال غير ،أصبح باإلمكان أن تقضي  4أيام في اسطنبول أو على شاطئ
بحر إيجة متضمنة تذكرة السفر واإلقامة الفندقية والنقل وحتى وجبة اإلفطار.
مبلغ هــو أقــل كلفة مــن عشاء سمك فــي أحــد مطاعم بـيــروت لعائلة مؤلفة مــن 4
أشخاص.
في لبنان اليوم ،إن قررت عائلة صغيرة (أب وأم وولدان) قضاء عطلة نهاية األسبوع
على الثلج في فاريا ،فإنه مشروع لن تقل كلفة أيامه الثالثة املفترضة عن $1200
كمعدل وسطي .كيف ستنافس هذه الباقة املحلية نظيرتها في أوروبا ،فزيارة بلد
كأرمينيا أو حتى صربيا تكاد تكون أرخص أحيانًا.
ال يشك أحد في أن العامل املــادي هو املقرر األقــوى في خيارات االستهالك لدى
كيف ستقنع «غريبًا»
بأننا ال نزال قادرين كما
كنا في السابق

ّ
جامعية من «لبنان والمهجر»
 150ألف دوالر منح
فـ ـ ـ ــاز ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب (إي ـ ـلـ ــي
ال ـخــونــد وج ــوي ــل طــوق
وجـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــف بـ ـج ــان ــي
ورامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي طـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوش
وت ـ ـي ـ ــري ـ ــزا فـ ـ ـ ـ ــرح) فــي
السنة الجامعية األولى
ب ـم ـن ــح ج ــام ـع ـي ــة يـبـلــغ
م ـج ـمــوع ـهــا  150أل ــف
دوالر ،وذل ــك فــي إطــار
مسابقة The A List
ّ
التي نظمها بنك لبنان
واملهجر .فــي تفاصيل
املسابقة ،قــام  50طالبًا متفوقًا في السنة الجامعية األولــى بحضور ورش عمل تهدف إلى
بناء قدرات الشباب ،وامتدت على َ
يومني من تنظيم وإشــراف برنامج بلوم شباب .سمح لهم
هذا التدريب باكتساب مهارات مهمة تسمح لهم بأن يتحضروا بشكل جيد لتحقيق النجاح
في مجاالتهم ،ومنها اكتشاف الذات والتوجيه الوظيفي وبناء القدرات .وفي اليوم األخير من
املسابقة ،قام الطالب بتقديم عروض أمام لجنة التحكيم .وعلى أساس ّهذه العروض ،تم اختيار
 5طــاب مــن بــن الخمسني املـشــاركــن للفوز بمنحة جامعية يبلغ كــل منها  30ألــف دوالر
أميركي ،في حني قدم املصرف مبلغ  25ألف دوالر كجوائز للطالب الخمسني املشاركني.
وقد هنأ رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان واملهجر سعد أزهــري املشاركني على
ّ
الجدية التي أظهروها في ورشــات العمل وعلى قدراتهم امللفتة على تقديم عــروض مقنعة
ّ
ّ
ومحترفة ،منوهًا بالوعي الذي أظهره الطالب على الرغم من صغر سنهم.

يكرم المشاركين في برنامج ّ
بنك بيبلوس ّ
التدرب 2018
ً

أقام بنك بيبلوس حفال في مقره في األشرفية ملنح شهادات إتمام لجميع الطالب
ّ
الجامعيني الذين شاركوا في برنامج ّ
املتدربني
التدرب لعام  ،2018وجوائز ألفضل
الذين قدموا أداء متميزًا .ويهدف البرنامج بحسب مدير استقطاب املواهب في بنك
ّ
تعليمية واقعية للطالب الجامعيني من شأنها
بيبلوس إيلي مسلم إلى «توفير تجربة
ً
ّ
أن تشكل مدخال لهم إلى القطاع املصرفي والوظائف ذات الصلة».
ويوفر بنك بيبلوس على الدوام مبادرات ّ
ّ
متنوعة للمتدربني تهدف إلى زيادة فعالية
برنامج الـتـ ّ
ـدرب الــذي يخضعون لــه .وتشمل هــذه املـبــادرات بشكل خــاص تدريبات
ّ
ّ
وورش عمل يشاركون فيها ،وهي مصممة خصيصًا ملنحهم خبرة عملية في أداء
الوظيفة ،ومساعدتهم في اتخاذ قرارات ّ
مهنية فضلى ،وتعزيز الكفاءات التي يحتاج
لها القطاع املصرفي.

¶ تجارة

ً
«األغراض األكثر بحثا» على OLX

ﻣﺎرﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎرات واﳌﻮدﻳﻼت
اﻷﻛـﺜــﺮ ﺑﺤﺜــــﺎً

Grand
Cherokee

E-Class

 2011و 2014

2010

3-Series

Picanto

2006, 2007,
و 2008 2012

2015

أصدرت شركة «أولكس» لبنان ،املتخصصة في مجال اإلعالنات
ًّ
ً
تقريرا مصنفا يعكس أكثر املواد التي تم البحث عنها
املبوبة،
في عام  ،2018في الفئات اآلتية :السيارات والهواتف املحمولة
ً
وألـعــاب الفيديو .وأظهر التقرير إقـبــاال على السيارات التي تم
تصنيعها حصرا بني عام  2006و ،2015من بينها بي أم دبليو
وجـيــب ومــرس ـيــدس بـيـنــز وكـيــا وشـيـفــرولـيــه والن ــد روف ــر .أمــا
بالنسبة الى الهواتف املحمولة ،فقد تفاوت البحث بني Iphone
و Samsungو Huaweiو Nokiaبشكل تدريجي .ومن الالفت
أن ألـعــاب الـفـيــديــو حصلت عـلــى نصيبها ال ـعــادل مــن عمليات
البحث ،وقد جاءت لعبة  Call of Dutyفي املرتبة األولى ،تليها
لعبة  Clash of Clansو 5 GTAو 18 FIFAو .Fortniteوفيما
ً
يتعلق بأجهزة ألعاب الفيديو األكثر بحثا ،جاء جهاز الـ XBOX
في الدرجة األولى ،ثم جهاز النينتندو في الدرجة الثانية ،يليهما
الـ  PS3والـ .PS4

¶ نشاطات

الدورة الثانية من مهرجان «تشاينج مايكر»

Range Rover
Sport

Camaro

2006

2010

عقد في غرفة التجارة ّ
والصناعة  -بيروت ،وبالتزامن مع أسبوع املرأة
ُ
ّ
العاملي مؤتمر صحافي عرض خالله موضوع مهرجان «تشاينج
مايكر» لهذا العام والــذي سيحمل عنوان «إلـهــام الشباب والنساء
لـيـكــونــوا ق ــادة ال ـي ــوم» وكــذلــك الـقـضــايــا الـتــي سـيـتـنــاولـهــا .ويـهــدف
مهرجان «تشاينج مايكر» إلى تعزيز انخراط الشباب في االقتصاد
ّ
ّ
االجتماعية ،من خالل تزويد النساء
املحلي عن طريق ريادة األعمال
بفرص ال مثيل لها ،كوجود منافسات ومسابقات تبلغ
والشباب
ّ
قيمة جوائزها ٍ ،$300,000عدا عن ّ
األساسية للمهرجان
املكونات
ّ
والتي ّ
استشارية،
تضم املسرح الرئيسي« ،قهوة التحفيز» ،أكاديمية
مركز التعليم اُلـســريــع ،معرض الـشــركــات الناشئة ،معرض مهن،
ّ
وفرصًا كثيرة أخرى .وبحسب الشريك املؤسس لـ«تشاينج مايكر»
كريم سمرا ،فإن مهرجان هذا العام «سيجمع أكثر من  10,000من
ّ
والشبان في ّ
ّ
جو مليء باإللهام والثقافة والترفيه واالستثمار
النساء
في مستقبل لبنان .إنه أضخم حدث تثقيفي يركز على قضايا املرأة
والشباب في الشرق األوسط».

¶ صحة

داء الكرون والتهاب القولون التقرحي
منتشران في لبنان

استضافت اإلمارات العربية املتحدة فعاليات الدورة األولى من مؤتمر
مــرض األم ـعــاء االلـتـهــابــي فــي الـشــرق األوس ــط ال ــذي نظمته شركة
ّ
العاملية املتخصصة في مجال الصناعات الدوائية الحيوية.
«تاكيدا»
استقطب املؤتمر على مــدار يومني أكثر من  125متخصصًا في
أمراض الجهاز الهضمي والكبد واألمراض الباطنية ،ومن ضمنهم
الــدكـتــور عــاء ش ــرارة ،أسـتــاذ قسم أم ــراض الـجـهــاز الهضمي في
املــركــز الطبي فــي الجامعة األميركية فــي بـيــروت ،ال ــذي كشف أنه
«يمكن أن يصاب اإلنسان بمرض األمعاء االلتهابي بغض النظر عن
عمره ،لكن تشخيصه يتم عادة بني سن  40-15عامًا .ويلعب العبء
النفسي االجتماعي ملــرض التهاب األمـعــاء فــي لبنان دورًا كبيرًا.
وفي دراسة حديثة شملت  15073شخصًا ،تم تشخيص  8منهم
بداء كرون و 16بالتهاب القولون التقرحي ،األمر الذي يعكس نسبة
انتشار  %53.1لكل  100ألف شخص مصاب بداء كرون و%106.2
لكل  100ألف شخص مصاب بالتهاب القولون التقرحي».

ارتفاع معدالت «الشيخوخة» في الخليج يعزز
نمو سوق األدوية

تشير األرقـ ــام ال ـص ــادرة عــن األم ــم املـتـحــدة ،إل ــى أن ع ــدد سكان
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي الــذي يبلغ فــي الــوقــت الــراهــن 53
مليون نسمة سيتخطى  71مليون نسمة عــام  .2050وبحسب
كارا تيرنر مديرة العالمة التجارية لدى «يو بي إم -فارما» أوروبا
وال ـش ــرق األوسـ ــط وأفــريـقـيــا ف ــإن «ع ــدد األش ـخ ــاص الــذيــن تزيد
أعمارهم عن  60سنة في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل
إلى نحو  17.8مليون شخص بحلول عام  2050وهو ما يشكل
 %25من إجمالي عدد السكان» .تعتبر هذه الزيادة كبيرة للغاية
بالعدد الحالي الذي ال يتجاوز مليوني شخص ،وهو
إذا ما قورنت
ً
ّ
ما سيوفر «فرصة ثمينة لشركات صناعة األدوية لتحقيق املزيد
ّ
من النمو في ظل ارتـفــاع الطلب في السوق اإلقليمية التي تقدر

قيمتها حاليًا بما يعادل  40مليار دوالر أميركي» بحسب تيرنر.
في هذ اإلطار سيعقد معرض «سي بي إتش آي» لألدوية الشرق
األوســط وأفريقيا ( )CPhIفي مركز أبوظبي الوطني للمعارض
«أدنيك» في الفترة من  16لغاية  18سبتمبر  ،2019حيث سيتم
التطرق إلــى املواضيع الرئيسية التي تؤثر على صناعة األدويــة،
ومن أبرزها مرحلة الشيخوخة التي تصيب سكان املنطقة.

¶ تأمين

وزير االقتصاد يعرض خطته لقطاع التأمين

نـظـمــت لـجـنــة مــراق ـبــة هـيـئــات ال ـض ـمــان ل ـقــاء غ ــذاء تـعــارفـيــا لــوزيــر
االقتصاد والتجارة منصور بطيش مع قطاع التأمني ،حيث عرض
االستراتيجية التي وضعها لقطاع التأمني للمرحلة املقبلة ،والتي
تــرتـكــز إل ــى ع ــدد مــن امل ـح ــاور ،مـنـهــا تـطــويــر مـقـيــاس املـ ــاءة وفــق
منظومة  ،Risk-based-capitalوتطبيق الحوكمة طبقًا ألفضل
املعايير العصرية ،وتشجيع عمليات الدمج لخلق كيانات تأمينية
تتمتع ب ـقــدرات خدماتية عــالـيــة ،والــرفــع مــن مستوى الشفافية ال
ً
سيما لناحية عقود الضمان اإللزامي والعموالت املرتبطة بها ،فضال
عن تحفيز تأمينات الحياة والتأمينات ّ
االدخــاريــة .وكانت رئيسة
اللجنة باإلنابة ،نادين الحبال ،قد نوهت إلى ضرورة استعادة الدور
الريادي التأميني للبنان من خالل تطبيق أفضل املعايير الرقابية
ّ
الــدولـيــة ،بحيث ينمو القطاع ليتمكن مــن تقديم الحماية الصحية
ً
واالقتصادية ،فضال عن نقل االدخ ــارات إلى األوالد واألحفاد من
جيل إلى جيل.

أغلب ّ الناس حول العالم ،لكنه ليس الحاسم دومًا .نعم .يؤدي العامل النفسي دورًا
ال يقل قوة في كثير من األحيان.
في لبنان اليوم ،هناك أغلبية يتزايد عددها لم تعد مقتنعة بالبلد كوجهة سياحية
لها ولعائالتها .ليس من الناحية املالية فحسب ،بل إن شعورًا يتعاظم لــدى فئة
كبيرة من اللبنانيني بعدم جدوى السياحة الداخلية.
تساهم العوامل النفسية في إنتاج هذا النمط من التعاطي .تراجع إيمان اللبنانيني
العامل النفسي حاسم في هذا املنحى .حتى
أنفسهم بوطنهم كوجهة سياحيةً .
«الضهرات» االعتيادية باتت أكثر تكلفة ،ولم تعد في كثير من األحيان كما كانت
هدفًا جماليًا بحد ذاتــه .كثير من الناس اليوم يخرجون من بيوتهم تعبيرًا عن
ضغوط غير مرئية ،ال طمعًا بأن يقصدوا مكانًا لصفاته الخاصة .بات الخروج
«فشة خلق» غير مفهومة حتى ألصحابها ،أحيانًا كثيرة.
كثير من أوالدنــا في وقتنا هذا ال يعرفون الكثير عن معالم بلدنا األثرية ،أو عن
ً
العديد من املناطق التي كان ارتيادها في السابق ّ
يعد مالذًا جميال لطفولة بريئة.
على صغر البلد ،كثير من مناطقه ال تــزال مجهولة للكثيرين منا .حتى الطفولة
أصبحت متطلبة أكـثــر مــن مـجــرد قـضــاء يــوم تحت شـجــرة برفقة طــابــة وحبل،
واللعب بالرمل مع األقران .والسبب ليس ماديًا فحسب .انفتح العالم على مصراعيه
أمام أعينهم عبر الشاشات الصغيرة التي ال تفارق أصابعهم بحجج مختلفة .باتت
املقارنات قاتلة بني ما هو قائم عندنا ،وبني ما هو موجود لدى «اآلخرين».
ومع كل ذلك ،ليس السبب ماديًا فحسب .حني يتراجع اقتناعك بشيء ،يصبح من
الصعب جـدًا أن تقنع به غيرك .إن لم تكن قــادرًا على إقناع طفل بأهمية طبيعة
لبنان وجمالها بداية موسم الربيع ،فلست لتلوم على ذلك وحيدك .ال يمكن أن ّ
تغير
كلمات قليلة كثرة ما يسمع يوميًا عن نفايات وأمراض وتوترات تحيط بنموه من
كل صوب ،فكيف ستقنع «غريبًا» بأننا ال نزال قادرين كما كنا في السابق.
يكن يومًا كذلك .كان األمر نسبيًا ،وباتت
ال ،لم يعد لبنان سويسرا الشرق ،وهو لم ّ
املقارنة أصعب بكثير .زادت التنافسية وتخلفنا عن الركب.
الـيــوم أح ــوج مــا يـكــون الــوطــن إلــى خطة استنهاض سياحية ألهـلــه قبل الترويج
لصحن تبولة هنا ،أو جاط حمص بطحينة هناك ،حتى لو حضر مندوبون عن
«غينيس» الحفل .من كثرة الضغوط الداخلية ،بات السفر متنفسًا للتعبير عن
غضب داخلي على أحوال بلد ،تتالشى ميزاته التفاضلية يومًا بعد يوم ،أمام أعني
أهله أنفسهم .وليست السياحة بعيدة عن ذلك ،فال تنتظروا الوافدين من الخارج،
وال ّ
تغرنكم حركة املطار ،فاملسافرون أضعاف أضعاف القادمني ،والسياحة ليست
مجرد أرقام.
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رياضة

رياضة

كأس االتحاد

دوري أبطال أوروبا
ّ
أوروبية أخرى لنادي يوفنتوس
ال جديد يذكر وال قديم يعاد .انتكاسة
اإليطالي تضعه من جديد تحت المهجر وسهام النقد ،لتتكرر خيبات
السنوات الماضية .مع مجيء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من
ريــال مدريد ،قيل إن نــادي مدينة تورينو وجد أخيرًا قطعة الــ« بازل»
التي كانت تنقصه في سبيل تحقيق اللقب األوروبي األغلى ،مع ذلك،
أمام أتليتيكو بهدفين
مني فريق ّالسيدة العجوز
ٍ
بخسارة موجعة ُ
نظيفين ،قلصت حظوظه في التأهل .اليوم تلعب مباراة اإليــاب،
وهي االمتحان األهم هذا الموسم ربما

أمام ُالجيش السوري...
يسقط
النجمة
ً
بك»
«مستوى م ٍ
بعد الخسارة األولى أمام الوحدات
األردني على أرض األخير في
المرحلة األولى من كأس االتحاد
اآلسيوي لكرة القدمّ ،
تعرض نادي
النجمة اللبناني لخسارة جديدة أمام
ضيفه الجيش السوري بهدف
دون رد ،على ملعب مدينة كميل
شمعون الرياضية في بيروت.
الخسارة الثانية وضعت الفريق
اللبناني في موقف محرج ،ودخل
مرحلة الحسابات الضيقة بعد
ّ
المتصدر
ابتعاده بـ 6نقاط عن

االمتحان األخير لماسيميليانو أليغري

غوارديوال يراقب
من بعيد
حسين فحص
ّ
املميزة محليًا ،لم
على عكس أرقامه
ي ـق ـ ّـدم كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو الكثير
على الصعيد األوروبــي ،إذ اقتصرت
ـدف واحـ ـ ــد ف ــي ســت
أرقـ ــامـ ــه ع ـل ــى هـ ـ ـ ٍ
م ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ،ج ـ ـ ــاء أم ـ ـ ـ ــام م ــان ـش ـس ـت ــر
ي ــون ــاي ـت ــد ف ــي دور امل ـج ـم ــوع ــات مــن
دوري أبطال أوروبا ،مع بطاقةٍ حمراء
أمام فالينسيا في الدور ّ
األول أيضًا،
ليضع العديد من عالمات االستفهام
ح ــول أدائـ ــه األوروبـ ـ ــي .فــي الـسـنــوات

الشكل الباهت الذي ّيظهر ّعليه
هجوم اليوفي أوروبيًا يتحمل
مسؤوليته ماسيميليانو أليغري
الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،وص ــل يــوفـنـتــوس
إل ـ ــى ن ـه ــائ ــي دوري أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ــا
مــرتــن .ك ــان ذل ــك تـحــت ق ـيــادة مــدربــه
الـحــالــي ماسيميليانو أل ـي ـغــري ،في
ـق يـعـتـمــد ع ـلــى ال ــدف ــاع الـصـلــب.
ف ــري ـ ٍ
رأت اإلدارة ف ـ ــي خ ـ ـبـ ــرة رون ـ ــال ـ ــدو
وشـخـصـيـتــه ال ـق ـيــاديــة ،طــري ـقــا لحل
ّ
لغز دوري األبطال ،لكن الخطة باءت
بالفشل (على األقــل حتى اآلن) .قد ال

يكون الـخــروج من دور ال ــ 16مقياسًا
لفشل صفقة رونالدو كونه إذا خرج
سيكون أمــام أتليتيكو مــدريــد ،لكنه
في النهاية ،يبقى خروجًا من األدوار
األول ــى .مــع رونــالــدو فقد يوفنتوس
ال ـن ـجــاعــة ال ـه ـجــوم ـيــة .ال ـتــرك ـيــز على
تـسـجـيــل رون ــال ــدو وتــوظ ـيــف مــاريــو
مــانــدزوك ـي ـتــش لـفـتــح امل ـس ــاح ــات من
أجل الالعب البرتغاليّ ،
غير من شكل
هجوم يوفنتوس إلى األسوأ .العبون،
كباولو ديباال وبيرنارديسكي ،باتوا
ُ
ـداء لــاعــب الـبــرتـغــالــي .تـبــرز
كـبــش فـ ـ ٍ
األرقـ ــام نـجــاح رون ــال ــدو فــي الـيــوفــي،
لكن على صعيد املنظومة ،يظهر أن
مـجــيء ال ــدون ضــر الـفــريــق أكـثــر مما
س ــاع ــده .كـمــا ت ـضــررت املـنـظــومــة من
رونالدو ،تضرر رونالدو من أليغري
أيضًا .اعتاد كريستيانو على اللعب
الهجومي في الريال ،وإمداده بالكثير
من الفرص املتاحة للتسجيلٌ .
أمر لم
ي ـج ــده ف ــي يــوف ـن ـتــوس الـ ــذي ينتهج
أسـ ـ ـل ـ ــوب الـ ـ ــدفـ ـ ــاع امل ـ ـ ـفـ ـ ــرط .أل ـي ـغ ــري
ويــوف ـن ـتــوس تـ ـع ـ ّـودا ع ـلــى األس ـل ــوب
الــدفــاعــي ،ولـيــس مــن السهل التحول
إلى الهجوم ،بني ليلة وضحاها.
ال ـش ـك ــل الـ ـب ــاه ــت الـ ـ ــذي ي ـظ ـهــر عـلـيــه
هجوم اليوفي ال يتحمل مسؤوليته
رون ــال ــدو ،امل ـس ــؤول األول هــو مــدرب

ال ـف ــري ــق مــاسـيـمـيـلـيــانــو أل ـي ـغ ــري .ال
ت ـخ ـف ــى عـ ـل ــى أح ـ ـ ــد هـ ـ ـف ـ ــوات امل ـ ـ ــدرب
اإليطالي في االستحقاقات األوروبية
ال ـك ـبــرى .رغ ــم وص ــول ــه إل ــى نهائيني
ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،ل ــم يـتـمـكــن ألـيـغــري
مــن رف ــع ال ـكــأس ب ــأي مـنـهـمــا ،بــل إنــه
ٍّ
خسر بنتيجتني فاضحتني أمــام كل
مــن بــرشـلــونــة وريـ ــال م ــدري ــد .الفشل
األوروب ـ ـ ــي اس ـت ـمـ ّـر ه ــذا امل ــوس ــم رغــم
اسـتـقـطــاب كريستيانو رون ــال ــدو ،إذ
ظهر جليًا ضعف أليغري التكتيكي
ف ــي م ـب ــاراة ال ــذه ــاب أمـ ــام أتليتيكو.
ّ
التكتل الدفاعي غير املبرر والتباطؤ
ملدرب دفاعي
في بناء الهجمات سمح
ٍ
كدييغو سيميوني بــالـهـجــوم أغلب
فترات اللقاء ،ليفوز في نهاية املطاف
بنتيجة (.)0-2
أم ـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــع ،وع ـ ـ ــد رون ـ ــال ـ ــدو
جـ ـم ــاهـ ـي ــر الـ ـ ـي ـ ــوف ـ ــي ب ـ ــال ـ ـع ـ ــودة فــي

غ ـي ـل ـس ـن ـك ـي ــرش ــن أم ـ ـ ـ ــام فـ ــريـ ــق ك ــان
يحتل املركز الرابع عشر في الدوري
ً
األمل ــان ــي «بــونــدسـلـيـغــا» ،ق ــائ ــا« :مــا
زلنا غير مستعدين للقتال من أجل
املراحل املتقدمة» .وأضاف أيضًا في
إشارة منه إلى تقدم «الرويال بلوز»
بـهــدفــن للنجم ال ـجــزائــري نبيل بن
طالب من ركلتي جزاء ،وطرد مدافعه
األرجـنـتـيـنــي ن ـيـكــوالس أوتــام ـنــدي،
«م ـن ـح ـن ــاه ــم ركـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــزاء األولـ ـ ــى،
وركـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــزاء ال ـث ــان ـي ــة وال ـب ـطــاقــة
الحمراء ،في هذه املسابقة ما يحصل
غير جيد ،حصل العديد من األمــور،
لو حصل ذلك في مراحل أخرى ،لكان
انتهى األمر».
ف ــي مـ ـب ــاراة ال ــذه ــاب ،ي ــدي ــن ال ـن ــادي
الثاني فــي مدينة مانشستر بفوزه
للمهارات الفردية لالعبيه ،على غرار
األملاني صاحب األصول السينغالية
لـ ـ ـ ــوروا س ــانـ ـي ــه ،الـ ـ ــذي س ـج ــل ه ــدف
التعادل من ركلة حــرة مباشرة بعد
ً
 7دقــائــق مــن دخــولــه بــديــا ،ورحـيــم
سـتــرلـيـنــغ ال ــذي خـطــف ه ــدف الـفــوز
ف ـ ــي ال ـ ــدق ـ ــائ ـ ــق األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة .وي ـس ـع ــى

ّ
األوروبية
الجماهير تطالب بالبطولة
(بول إيلس  -أ ف ب)

علي زين الدين

الفرصة األخيرة للمدرب اإليطالي (ميغيل ميدينا)

ال ـن ـت ـي ـجــة أم ـ ـ ــام أت ـل ـي ـت ـي ـك ــو ،واص ـف ــا
مــوسـمــه األول فــي إيـطــالـيــا بالجيد،
ن ـظ ـرًا إل ــى ابـتـعــاد يــوفـنـتــوس بـفــارق
مريح عن أقــرب مالحقيه نابولي في
ال ــدوري اإليـطــالــي .ال ــدوري اإليطالي
ً
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ب ـ ــات س ـهــا
لنادي يوفنتوس ،يحرزه لعدم وجود
م ـنــافــس ج ـ ــدي .رب ـم ــا خـ ــال املــوســم
املقبل ،قــد يتصف موسم يوفنتوس
بالناجح إذا تمكن مــن الحفاظ على
لـقـبــه ن ـظ ـرًا ل ـص ـحــوة إي س ــي مـيــان
أخ ـي ـرًا وب ـعــض ال ـف ــرق األخـ ـ ــرى ،غير
أن املـقـيــاس الــوحـيــد لـنـجــاح أليغري
هذا املوسم ،هو تحقيق دوري أبطال
أوروبا .الخروج املبكر سيعكس فشل
املدرب نظرًا للتنوع والكمال في كافة
صفوف الفريق.
بـعــد خ ـس ــارة ال ــذه ــاب ،كـثــر الـحــديــث
عــن نهاية حقبة أليغري مــع السيدة

ال ـع ـجــوز ،فــي ظــل حــديــث عــن اقـتــراب
م ـج ــيء ال ـف ـي ـل ـســوف اإلس ـب ــان ــي بيب
غ ــواردي ــوال عـلــى رأس اإلدارة الفنية
ل ـل ـن ــادي اإلي ـط ــال ــي ب ـ ــدءًا م ــن املــوســم
املـ ـقـ ـب ــل .تـ ـح ـ ٍّـد ك ـب ـيــر ي ـن ـت ـظــر امل ـ ــدرب
اإلس ـب ــان ــي إذا م ــا ج ــاء إل ــى إيـطــالـيــا
ن ـظ ـرًا ل ـك ــون ي ــوف ـن ـت ــوس ت ـح ــدي ــا مــن
نوع خاص .في برشلونة ومانشستر
سـيـتــي ،وج ــد بـيــب بيئتني تـخــدمــان
أفـكــاره .في أملانيا ،كــان األمــر أصعب
رغـ ـ ــم وج ـ ـ ــود ن ـ ـ ــواة ق ــابـ ـل ــة ل ـل ـت ـط ــور،
ً
وهــو ما حــدث فعال بــدءًا من موسمه
الثاني .في يوفنتوس األمر مختلف.
بشكل كبير
تتعارض عقلية الفريق
ٍ
م ـ ــع أسـ ـ ـل ـ ــوب امل ـ ـ ـ ـ ــدرب .رغ ـ ـ ــم امـ ـت ــاك
يوفنتوس العديد من الالعبني الذين
يناسبون طريقة التيكي تــاكــا ،على
غرار باولو ديباال ،ميراليم بيانيتش،
ب ـيــرنــاردي ـس ـكــي وغ ـي ــره ــم ،سـيــواجــه

بيب تحديًا ّ
جديًا يكمن بالتوازي بني
وتحقيق األلقاب على
جمالية اللعب ً
حـ ٍّـد س ــواء ،خــاصــة لقب دوري أبطال
أوروبــا الــذي بــات عصيًا على املــدرب
اإلسـبــانــي مـنــذ تــركــه بــرشـلــونــة .رغــم
كثرة املصادر ،نفى غوارديوال صحة
ذلكٌ .
نفي قد يكون احترامًا ملانشستر
سـيـتــي ال أك ـث ــر ،الـ ـن ــادي الـ ــذي يـبــدو
األقرب هذه السنة إلى معانقة دوري
األبطال ،ما سيجعل بيب يذهب إلى
إيطاليا بغية تـحـ ٍّـد جــديــد ،كما فعل
في أنديته السابقة كافة.
ُ
ســتـلـعــب م ـب ــاراة اإلي ـ ــاب ع ـلــى ملعب
آليانز الخاص بيوفنتوس( ،الساعة
 22:00بتوقيت ّبيروت) .صالبة دفاع
أتليتيكو ستعقد املـهـمــة عـلــى رفــاق
رونالدو ،الذي سيبذل جهدًا مضاعفًا
ملساعدة فريقه للتأهل .ورقــة التأهل
لم تحسم بعد.

ال ــ«س ـي ـتــي» ه ــذا ال ـع ــام إل ــى تحقيق
رباعية تاريخية (لــم يحققها سوى
بــرش ـلــونــة وإن ـت ــر م ـي ــان ــو) .وكــانــت
الـ ـب ــداي ــة م ــن إحـ ـ ـ ــرازه ل ـك ــأس راب ـط ــة
األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة امل ـح ـتــرفــة على
حساب تشيلسي .وينحصر الصراع
ب ــن فــريــق «ال ـب ـلــو م ــون» ولـيـفــربــول
ف ــي ال ـ ـ ــدوري امل ـح ـلــي ح ـيــث يـتـصــدر
ال ـس ـي ـتــي بـ ـف ــارق ن ـق ـطــة واحـ ـ ــدة (74
مـقــابــل  ،)73ووص ــل إل ــى الـ ــدور ربــع
ال ـن ـهــائــي م ــن كـ ــأس إن ـك ـل ـت ــرا ،ولـكــن
تبقى البطولة الـقـ ّ
ـاريــة ،األكثر رغبة
ألب ـنــاء غ ــواردي ــوال .وي ـطــالــب عشاق
الـ«سيتيزنس» ،بعد تحقيق فريقهم
ل ـثــاثــة أل ـق ــاب مـحـلـيــة ف ــي ال ـ ــدوري،
ب ــامل ــزي ــد م ــن الـ ـت ــأل ــق ع ـل ــى ال ـســاحــة
األوروبية بانتظار التتويج األول في
تاريخ النادي.
يـ ــدرك مــانـشـسـتــر سـيـتــي ج ـي ـدًا ،أن
الـفــرصــة مـتــاحــة أمــامــه ه ــذا املــوســم
ف ــي دوري األبـ ـط ــال ،خ ـصــوصــا في
ظل خــروج معظم األسـمــاء الكبيرة.
إذ حجز حتى اآلن كل من مانشستر
يــونــاي ـتــد وتــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزيــان،

بـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ــو ال ـ ـب ـ ــرت ـ ـغ ـ ــال ـ ــي وأي ـ ـ ــاك ـ ـ ــس
أم ـ ـس ـ ـت ـ ــردام ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي بـ ـط ــاق ــات
ال ـتــأهــل ل ـلــدور رب ــع الـنـهــائــي ،وهــي
أندية لم تصل إلى هذا الدور املوسم
املــاضــي .وفــي مــواسـمــه السبعة مع
برشلونة وبايرن ميونيخ األملاني،
ن ـج ــح غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ب ــال ــوص ــول إل ــى
ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي ،فــي حــن أن
الـسـيـتــي تــأهــل إل ــى امل ــرب ــع الــذهـبــي
لـلـبـطــولــة م ــرة واح ـ ــدة ف ــي تــاريـخــه
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي  ،2016ع ـنــدمــا خسر
أم ــام ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي حامل
اللقب فــي األع ــوام الـثــاثــة األخـيــرة.
ً
وص ـ ـ ـ ّـرح امل ـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي ق ــائ ــا:
«م ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة م ـ ـ ــع ب ـ ــرشـ ـ ـل ـ ــون ـ ــة ،ري ـ ـ ــال
مــدريــد ،بــايــرن ميونيخ وهــي أندية
تملك تــاريـخــا مــن النتائج الــرائـعــة،
ال مـ ـج ــال ل ـل ـم ـق ــارن ــة مـ ــع ف ــريـ ـق ــي».
ُ
ويعتبر غــوارديــوال مطالبًا بالفوز
أمـ ــام شــال ـكــه ،ال ـفــريــق الـ ــذي يعيش
ف ـت ــرة م ـل ـي ـئــة ب ـ ــاألزم ـ ــات ،وت ـح ــدي ـدًا
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى م ــدرب ــه دوم ـي ـن ـي ـكــو
تيديسكو ( 33عامًا) ،والذي يرتبط
مصيره بإمكانية إقصاء الـ «سيتي»

والتأهل للدور ربع النهائي ،بعدما
م ـن ـح ــه املـ ــديـ ــر الـ ــريـ ــاضـ ــي ال ـج ــدي ــد
ي ــوخ ــن ش ـن ــاي ــدر م ـب ــارات ــن إلث ـبــات
نـفـســه وط ــرد «ش ـبــح اإلق ــال ــة» (أم ــام
ال ـس ـي ـت ــي ال ـ ـيـ ــوم ( 22:00ب ـتــوق ـيــت
بيروت) وأمام ثالث ترتيب الدوري
اليبزيغ السبت املقبل).
ويـ ـ ـخ ـ ــوض ش ــالـ ـك ــه م ـ ـبـ ــاراتـ ــه أم ـ ــام
السيتي بمعنويات ضعيفة ،وذلــك
بـ ـع ــد خ ـ ـسـ ــارتـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري أم ـ ــام
فـيــردر بــريـمــن بنتيجة ( ،)4-2وهــي
ّ
خسارته الثالثة تواليًا .وأكد املهاجم
السويسري بريل إيمبولو ،صاحب
هــدفــي فــريـقــه ضــد بــريـمــن ،صعوبة
ً
امل ــوق ــف ،ق ــائ ــا« :ال ن ـقــاط ،ال تحسن
ك ـب ـي ـرًا ،أوقـ ـ ــات ص ـع ـبــة بــان ـت ـظــارنــا،
األمــور لن تصبح أسهل ،وعلينا أن
نتحضر لذلك» .ويأمل العبو شالكه
إنقاذ رأس مدربهم من اإلقالة ،وذلك
من خالل إسقاط السيتي على أرضه،
لكن املهمة لن تكون سهلة أمام فريق
ف ــاز بـمـبــاريــاتــه الـتـســع األخ ـي ــرة في
ملعبه االتحاد.
(األخبار)

ّ
الـ«سيتي» لعدم تكرار أخطاء الذهاب
يستقبل مانشستر سيتي اإلنكليزي
فــي معقله «االت ـحــاد» ضيفه شالكه
األملــانــي فــي إيــاب دور الثمن نهائي
م ــن دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،واض ـعــا
ن ـص ــب ع ـي ـنــه ع ـ ــدم ت ـ ـكـ ــرار األخـ ـط ــاء
الـتــي وقــع فيها فــي م ـبــاراة الــذهــاب.
ّ
وق ـت ـهــا ،قـلــب «ال ـس ـي ـتــزنــس» تخلفه
وبـعـشــرة العـبــن مــن ( )2-1إلــى فوز
بنتيجة ( )2-3في اللحظات األخيرة.

ّ
المدرب دومينيكو
سيكون
تيديسكو أمام الفرصة األخيرة
إلنقاذ نفسه من اإلقالة

ّأم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى املـ ـ ــدرب األمل ــان ــي
دومينيكو تيديسكو ،فسيكون أمام
ال ـفــرصــة األخ ـي ــرة إلن ـق ــاذ نـفـســه من
اإلقالة.
ّ
مــن جهته ،لــخــص امل ــدرب اإلسباني
بـيــب غ ــواردي ــوال م ـعــانــاة فــريـقــه في
مـ ـب ــاراة ال ــذه ــاب والـ ـت ــي احـتـضـنـهــا
م ـ ـل ـ ـعـ ــب «ف ـ ـي ـ ـل ـ ـت ـ ـنـ ــس أريـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا» ف ــي

11

بعد مباراة اإلخاء األهلي عاليه واألنصار ضمن
األسبوع الــ 18من بطولة الــدوري اللبناني ،أشاد
املـتــابـعــون بـمـسـتــوى «األخ ـض ــر» فــي مـبــاريــاتــه،
ُ
أداء ممتع ،لتجمع
عقب فــوز
جديد برباعية ،مع ٍ
ٍ
جماهير ٍاللعبة على أن صاحب املركز الثالث ّ
يقدم
األداء األجمل في البطولة منذ انطالقها .العهد،
من جهته ،وعلى ّالرغم من أنه ال يقدم املستوى
ّ
املميز أو املمتع ،إل أنه يحافظ على وتيرة ثابتة
ّ
في الدوري املحلي ،وفي كل مرة يكون قادرًا على
ّ
تـجــنــب ال ـخ ـســارة ،ويبتعد بــال ـصــدارة عــن أقــرب
منافسيه ،ولــو ّأن تسعًا مــن مبارياته التي فاز
بهدف واحد .بني األنصار والعهد،
فيها حسمها
ٍ
يقف النجمة ّ
متفرجًا ،ال هو ُيشبه األنصار وال
يحقق نتائج إيجابية كالعهد .حلوله ثانيًا بني
الفريقني ُي ّ
عبر عنه .يبتعد بفارق ثماني نقاط عن
ّ
ّ
العهد ،الذي ال يتفوق عليه باألداء كثيرًا ،ويتقدم
ّ
عـلــى األن ـصــار بــأربــع ن ـقــاط ،لـكــن حــتــى نتائجه
أداء ممتع.
اإليجابية ال تأتي غالبًا بعد ٍ
ت ـقـ ّـلـصــت ح ـظ ــوظ ال ـن ـج ـمــة بــال ـتـ ّ
ـأهــل إل ــى ال ــدور
نصف النهائي عن منطقة غرب آسيا في كأس
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ،بـعــدمــا خـســر أم ــام الجيش
بهدف دون رد ،على ملعب مدينة كميل
السوري
ٍ
شمعون أمس االثنني .هكذا ابتعد «النبيذي» عن
الــوحــدات األردن ــي املـتـصـ ّـدر بست نـقــاط ،ونظام
الـبـطــولــة ُي ـ ّ
ـؤه ــل أول املـجـمــوعــات ال ـث ــاث ،برفقة
ـان .أمـ ٌـر يعني أن النجمة
أفضل صاحب
مركز ثـ ٍ
ٍ
ـاث من مبارياته على
بــات ُمطالبًا بالفوز في ثـ ٍ
ُ
عزز
األقل (يلعب ّاثنني منها على أرضه) ،حتى ي ٌ
حظوظه بالتأهل ،لكنه ال يضمن ذلــك .خسارة
لــم ي ـ َ
ـرض بـهــا الـجـمـهـ ّـور الـغــائــب عــن امل ــدرج ــات،
ً
ال نتيجة وال ً
أداء ،فعلقت صفحة ال ـنــادي غير
ال ــرس ـم ـي ــة ،وهـ ــي األكـ ـب ــر ع ـلــى م ــوق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي «ف ــاي ـس ـب ــوك» ب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـشــوط
ّ
األول بـتـقــدم الـفــريــق الـضـيــف...« :ت ـق ـ ّـدم الجيش
الـســوري بهدف مقابل ال شــيء وســط مستوى
م ـبـ ٍـك لـفــريـقـنــا» ،وع ـ ّـب ــر بـعــض ال ـن ـقــاد عـلــى أداء
النجمة بوصفه كارثيًا على جميع املستويات.
اعتمد نادي النجمة على الكرات الطويلة ،التي لم
تكن مؤثرة ،ورغم ذلك لم ّ
تتغير الخطة إلى لعب
الكرات القصيرة ،أو بناء الهجمات وفق الخطط،
فكان اللعب عشوائيًا في مختلف الفترات .الفريق
السوري كان له العديد من الهجمات املرتدة ،لكن
العبيه لم يتمكنوا من تحويل هــذه الفرص إلى
أهداف ،وإال كانت النتيجة أعلى.
ّ
ّ
وقاريًا
محليًا
أداء سلبي
صعب للفريق على
فوز
ٍ
هذه الخسارة جاءت بعد ٍ
ّ
بهدف متأخر ،في
ـدوري
التضامن صــور في الـ
ٍ

ٌ
اعتراضات على التحكيم ،بسبب
مبارا ٍة رافقتها
للتسلل،
ـه
ـ
ت
ـ
ي
را
ـع
ـ
ف
ر
ـي
ـ
ف
ـد
ـ
ع
ـا
ـ
س
ـ
مل
خـطــأ الـحـكــم ا
ّ
األساسي للعب ،في ظل توقف
الحكم
واستكمال
ّ
العبي التضامن .قبلها تغلب النجمة على البقاع
ـداف ّ
سجلها الـبــديــل علي عــاء الدين
بثالثة أه ـ ٍ
ّ
بعدما كان الفريق متأخرًا في النتيجة ّ ،في حني
أن الخسارة األولى في البطولة منذ تسلم املدرب
موسى حجيج جــاءت أمــام الـســام زغــرتــا ،وقد
ّ
املتصدر ،نادي العهد .هذه
أبعدت «النبيذي» عن
النتائج ،وبعدها الخسارة األخيرة أمــام الجيش
أداء م ـتــواضـ ٍـع لصاحب
ق ــاري ــا ،ج ــاءت ف ــي ظ ــل ٍ
الوصافة .حتى السقوط أمــام الــوحــدات األردنــي
بهدف وحيد ،كان ُيمكن أن يكون بنتيج ٍة أكبر،
ٍ
ولو أن النجمة لم يستحق الخسارة أيضًا ،إال أن
عدم توفيق العبي منافسه أمام املرمى أبقت آماله
بالعودة بالنتيجة حتى الدقيقة األخيرة.
فعليًا ،مستوى معظم فــرق ال ــدوري ضعيف،
وحتى اإلخاء األهلي عاليه صاحب املركز الرابع،
خسر ست ًمرات وتعادل في ثالث مباريات ،وله
هدفان زي ــادة عن األه ــداف التي دخلت مرماه،
في حني أن جميع الفرق التي تأتي بعده ،فارق
األهداف لديها سلبي .ما يعني أن النجمة واجه
فعليًا فريقني منافسني له ،هما األنصار ،الذي
ّ
ـدف مـتــأخــر ل ـنــادر مـطــر ،في
ف ــاز عليه بـعــد ه ـ ٍ
األول ــى للمدرب األردن ــي عبد
مـبــارا ٍة كانت هــي ّ
الله أبو زمع بعد تسلمه التدريب بأيام ،وخسر
أم ــام الـعـهــد بـثــاثـيــة ،وحـ ّـتــى فــي الـلـقــاء ّ
األول،
تختلف وجهات النظر في ما إذا كان هو الطرف
األفضل.

ّ
تقلصت ّحظوظ النجمة
في التأهل إلى الدور نصف
النهائي عن منطقة غرب آسيا

نتائج تفتح بــاب األسئلة عــن السبب الــذي أبعد
النجمة عن منافسه على اللقب ،وهــو الــذي كان
دائمًا قريبًا منه في املواسم املاضية .الفريق لم
يخسر نجومه ،على الرغم من عروض االحتراف
ُ
التي ق ّدمت إلى حسن معتوق ،والحديث الدائم عن
رحيل نادر مطر مع ختام املوسم ،بل عزز صفوفه
بعدد من الالعبني ،واستبدل جميع أجانبه ،ومع
ٍ
ّ
ذلــك ،لــم ُيـقـ ّـدم النجمة عــروضــا جـ ّـيــدة ،حــتــى في
فترة املدرب الصربي بوريس بونياك ،الذي أقيل
بعد أول خسارة ،والسبب كان في أسلوب اللعب
ال النتائج .وفي الواقع ،فإن اإلدارة ،ومعها اللجنة
الـفـنـيــة ،لــم تـخـتــارا الــاعـبــن املـنــاسـبــن للفريق،
بحسب العديد من املراقبني ،وخسرتا مرتني في
ســوق االن ـت ـقــاالت ،األول ــى عند فسخ عقد العب
الوسط عمر زين الدين بعد سفره ،والثانية بعد
االستغناء عن البرازيلي فيليبي دوس سانتوس
والتعاقد مع الغرينادي سيدريل لويس ،ثم فسخ
التعاقد معه .أما من َ
بقي ضمن صفوف الفريق،
َ
فلم يـلــق استحسان املشجعني ،كالظهير أمير
ّ
الحصري ،وحتى ابن النادي محمد جعفر الذي
عــاد ملــوسـ ٍـم واح ـ ٍـد بــاإلعــارة ،ومعهما املــدافـعــان:
ال ـس ــوري أح ـمــد دي ــب ،والـبـنـيـنــي مـحـمــد شمس
ّ
الــديــن شــاونــا .حــتــى أب ــو بـكــر امل ــل لــم يسلم من
َ
االنـتـقــادات .في حني أن منافسي النجمة ،العهد
واألنصار ،نجحا في سوق االنتقاالت ،إذ أسهم
ُ
املهاجم أكرم مغربي ،الذي لم تجدد ًإدارة النجمة
عقده ،بفوز فريقه بـ 12نقطة مباشرةّ ،وقد نجح
غيره أيضًا ،كمصطفى كساب ،الذي تخلت إدارة
النجمة عنه أيضًا .أما األنصار ،فكان له النجاح
األكبر ،إن كان على صعيد التعاقد مع األجانب
ّ
أو املحليني ،على الرغم من التأخر بالتعاقد مع
مدرب جديد أثبت نفسه.
ًٍ
فضال عن اإلخفاق في سوق االنتقاالت ،للنجمة
ٌ
مشكالت ّداخــل الـنــادي والـفــريــق ،أغلبها مالية،
أمر يؤثر في الالعبني بطبيعة الحال .موسمٌ
وهو ٌ
يـبــدو أنــه سيكون مخيبًا كــالــذي سبقه ،ولــو أن
امل ـنــاف ـســة ع ـلــى لـقـبــي ال ـ ــدوري وكـ ــأس االت ـح ــاد
اآلسـيــوي ال ت ــزال مـشــروعــة ،فيما يملك الفريق
فرصًا أكبر للفوز بكأس لبنان ،ولو أنه سيواجه
األنصار في الدور ربع النهائي.

كان للفريق السوري العديد من الهجمات المرتدة (عدنان الحاج علي)
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إبراهيم علوش *

ّ
خ ــال معظم ف ـتــرات ال ـقــرن الـعـشــريــن ،شكل
الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي وال ـع ـم ــل الـ ـس ـ ّـري وح ــرب
ال ـع ـص ــاب ــات وح ـ ــرب ال ـش ـعــب سـ ــاح ال ـقــوى
ّ
املـنــاهـضــة لإلمبريالية واألنـظـمــة والـحــكــام
ال ـت ــاب ـع ــن لـ ـه ــا ،أو إح ـ ــدى أدوات ح ــرك ــات
التحرر القومي ضد االستعمار ،وكان َديدن
اإلمبريالية خالل تلك الفترة هو دعم أنظمة
ديكتاتورية أو احـتــاالت لتثبيت وجودها
ف ــي مــواج ـهــة الـكـتـلــة االش ـتــراك ـيــة وحــركــات
التحرر القومي.
ً
لكن ت ـحـ ّـوال كبيرًا طــرأ على طبيعة الـحــراك
ّ
ال ـش ـع ـب ــي ،ومـ ــن ث ــم ال ـع ـم ــل ال ـ ـسـ ــري وح ــرب
كتل
الـعـصــابــات وح ــرب ال ـش ـعــب ،مــع ن ــزول ٍ
جـمــاهـيــريــة ضـخـمــة ل ـل ـشــارع إلس ـق ــاط دول
املنظومة االشتراكية فــي بــدايــة تسعينيات
الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،وم ـ ــن ث ــم درج مـصـطـلــح
«الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورات املـ ـ ـل ـ ـ ّـون ـ ــة» لـ ــوصـ ــف ال ـ ـحـ ــراكـ ــات
ّ
الجماهيرية التي تستهدف الــدول والحكام
ال ـ ـخـ ــارجـ ــن عـ ــن طـ ـ ــوع م ـن ـظ ــوم ــة ال ـه ـي ـم ـنــة
اإلم ـبــريــال ـيــة ،ك ـمــا ح ــدث ف ــي يــوغــوســافـيــا
الـســابـقــة تـمـهـيـدًا لتفكيكها رس ـم ـيــا ،وكـمــا
ح ــدث ف ــي أوك ــران ـي ــا وج ــورج ـي ــا وقــرغـيــزيــا
الحقًا لتأسيس أنظمة موالية لإلمبريالية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وكـ ـم ــا ح ـ ــدث الحـ ـق ــا ف ــي لـيـبـيــا
وســوريــة قبل ثماني سـنــوات ،وهــو الـحــراك
ـرب أهـلـيــة
ال ـ ــذي س ــرع ــان م ــا ي ـن ـحــل إلـ ــى ح ـ ـ ٍ
وم ـشــاريــع انـفـصــالـيــة أو م ـشــاريــع إضـعــاف
وتفكيك.
بــاخـتـصــار ،لــم تـعــد «الـج ـمــاه ـيــر» ،كمفهوم
ـون س ـي ــاس ـي ــا ي ـخ ـ ًت ـل ــف عـ ــن م ـف ـهــوم
مـ ـشـ ـح ـ ٍ
«ال ـش ـعــب» األك ـث ــر ح ـي ــادي ــة ،الـحـصــن املنيع
لحركات التحرر والقوى التقدمية ،ولم تعد
بــوصـلــة الـجـمــاهـيــر تـشـيــر دائ ـم ــا بــاالتـجــاه
ال ـص ـح ـيــح ،وت ـب ـ ّـن م ـنــذ ب ــداي ــات م ــا يسمى
«الــرب ـيــع ال ـعــربــي» ت ـحــدي ـدًا أن اإلمـبــريــالـيــة
ّ
تمكنت ب ـجــدارة مــن اخ ـتــراق وعــي قطاعات
م ــن الـجـمــاهـيــر امل ـت ـحـ ّـركــة امل ـسـ ّـي ـســة ،وتـبــنّ
أن بـ ـعـ ـض ــا م ـ ــن «الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ب ــات
مـغـ ّـيــب الــوعــي تـحـ ّـركــه (أو ال ت ـحـ ّـركــه) قــوى
وشخصيات غيبية ظالمية قادمة من جحور
م ــا ق ـبــل ال ـت ــاري ــخ ،وأن ال ـق ـن ــوات الـفـضــائـيــة
املـ ــدارة بمعظمها مــن جـهــات إمـبــريــالـيــة أو
رجعية عربية باتت تفعل فعلها فــي عقول
وق ـلــوب املــواطـنــن ال ـعــرب الــذيــن لــم يـعــودوا
ً
اجتماعيًا كتال شبه متماسكة قادمة حديثًا
مــن الــريــف والـبــاديــة كما كــانــت عليه الحال

في الخمسينيات والستينيات .كما ّ
تبي أن
شبكات التواصل االجتماعي املسيطر عليها
إم ـبــريــال ـيــا بــاتــت أه ــم أداة تـعـبـئــة وتنظيم
وتـحــريــض ال يملك حـتــى مــن يــدركــون ذلــك،
ويـتـعـ ّـرضــون للعقوبة والـحـظــر والتهميش
مــن إدارات ـه ــا املـتـحـيــزة ،أن يتخلوا عنها إن
هــم أرادوا الـبـقــاء على صلة بما يـجــري في
«الواقع» من حولهم.
وق ــد تـمـ ّـيــز «ال ـح ــراك الــرب ـي ـعــي» ،و«ال ـث ــورات
امل ـل ـ ّـون ــة» م ــن ق ـب ـلــه ،ف ــي أن ــه ي ـهـ ّـمــش قضية
ّ
ال ـت ـخــلــص م ــن الـتـبـعـيــة ،وضـ ـ ــرورة تحقيق
ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـس ـت ـق ـلــة ع ــن م ـن ـظــومــة الـهـيـمـنــة
اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الدولية ،وأنه ال يناهض العدو الصهيوني،
بــل يتعاون معه علنًا أحيانًا (هـنــري برنار
ليفي نموذجًا ،والــدعــم الصهيوني املباشر
لـ ــ«ث ــوار ج ـنــوب سـ ــوريـ ــة» ،)..وأنـ ــه ال يـطــرح
ّ
م ـطــالــب تـتـعــلــق بــال ـعــدالــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال
ي ـن ـط ـلــق م ــن مـ ـش ــروع وطـ ـن ــي أو ق ــوم ــي أو
يساري ،بل تتميز هذه الحراكات بأنها تركز
بشكل شبه حصري ،مع بعض الرتوش هنا
أو هناك ،على مسائل ذات طابع «دستوري»
أو ق ـضــايــا «تـ ـ ــداول ال ـس ـل ـطــة» أو «م ـحــاربــة
الفساد» أو «الحريات» أو «الديموقراطية»
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ن ـس ــخ ول ـص ــق ف ـ ــوري ل ـبــرنــامــج
«اإلصالح األميركي» في الوطن العربي بعد
انـهـيــار االت ـح ــاد السوفييتي وغ ــزو الـعــراق
وتدميره.
تتميز ال ـحــراكــات «الــربـيـعـيــة العربية»
كـمــا
ّ
بأنها تتلقى دعمًا إعالميًا وسياسيًا وماليًا
واستخبارتيًا (وعسكريًا مباشرًا أحيانًا) من
ِقبل الــدول الغربية من جهة ،أو من األنظمة
الخليجية العربية التي ًال تخجل من كونها
ّ
أكثر تخلفًا وديكتاتورية بما ال يقاس من أي
نظام عربي ترميه بالديكتاتورية!
وت ـت ـم ـيــز الـ ـح ــراك ــات «ال ــرب ـي ـع ـي ــة ال ـعــرب ـيــة»
بـتـســاهـلـهــا ال ـشــديــد م ــع ال ـتــدخــل األجـنـبــي،
حني ال تدعو له صراحة عسكريًا أو بالدعوة
ملطالب مثل «انتخابات بإشراف دولي» وما
شــابــه ،كـمــا تتميز بـتــركـيــزهــا الـشــديــد على
ت ـفــاص ـيــل الـ ـش ــأن امل ـح ـلــي س ـيــاســي ال ـطــابــع
مــن دون ربـطــه بــالـشــأن االقـتـصــادي (إال من
ب ــواب ــة الـ ـفـ ـس ــاد) ومـ ــن دون رب ـط ــه بــال ـشــأن
القومي العربي أو بالتناقض الرئيسي مع
اإلمبريالية والعدو الصهيوني.
ه ـنــا وجـ ــد ب ـعــض ث ــوري ــي الـ ـق ــرن الـعـشــريــن
املخلصني والصادقني أنفسهم ينجرفون مع
ٌ
حراك شعبي ،وألنهم
«الحراك الشعبي» ،ألنه

المعركة مع اإلمبريالية
والرجعية العربية باتت
على الشعب العربي ،على
وعيه وعلى اتجاه حراكه
السياسي ،وليست معركة
مع الشعب
وجد بعض ثوريي
القرن العشرين أنفسهم
«الحراك
ينجرفون مع
ٌ
الشعبي» ،ألنه حراك
شعبي ،وألنهم تعلموا من
ماوتسي تونغ أن «الشعب
دائمًا على حق»

تعلموا من ماوتسي تونغ أن «الشعب دائمًا
على حق» ،على الرغم من أن برنامج الحراك
وقـيــادتــه (حــن تكون واضـحــة) هــو برنامج
ثــورة مضادة سرعان ما ينحل إلــى مطالب
ً
وعرقية وجهوية تصب مباشرة في
طائفية ِ
جيب مشروع التفكيك في الوطن العربي.
ووجـ ــد ق ـس ـ ٌـم آخ ــر م ــن ال ـث ــوري ــن املـخـلـصــن
وال ـص ــادق ــن أن ـف ـس ـهــم ،م ـمــن ش ـع ــروا بـخـلـ ٍـل
كبير فــي تـ ّ
ـوجـهــات الـحــراك الشعبي ومــآلــه،
ٍ
يعيشون حالة رهيبة من اإلحباط والغربة،
وراح بـعـضـهــم يـهــاجــم «ال ـش ـعــب» ويـتـ ّ
ـرحــم
على روحه ،من دون أن يدركوا أن الشعب هو
كل ما تملكه الطليعة الثورية ،وأن الطليعة
املـنـفـصـلــة ع ــن ال ـش ـعــب س ــرع ــان م ــا ينتهي
ّ
أمــرهــا سياسيًا ،وأن تمكن اإلمبريالية من
ال ـتــاعــب ب ـق ـطــاعــات ك ـب ـيــرة م ــن ال ـش ـعــب من
خ ــال «ح ــروب الـجـيــل ال ــراب ــع» (ان ـظــر مجلة
«طـلـقــة ت ـنــويــر» ال ـع ــدد  )32ال يـعـنــي فـقــدان
األمل منه ،بعد أن انخرط في أطر وحراكات

م ـض ــادة ملـصـلـحـتــه ف ــي ال ـن ـهــايــة ،ب ــل تعني
تطوير أدواتـنــا ،وممارسة العمل التثقيفي
والجماهيري ال ــدؤوب والصبور لالشتباك
ف ـكــريــا وس ـيــاس ـيــا م ــع ال ـش ـع ــب ،واألهـ ـ ــم من
ذلــك هــو عــدم تضليل أنفسنا بــاالعـتـقــاد أن
انخراطنا فــي حــراكــات مشبوهة ومخترقة
«ي ـ ـهـ ــدف إلعـ ــادت ـ ـهـ ــا إلـ ـ ــى جـ ـ ـ ــادة م ـنــاه ـضــة
اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة وال ـص ـه ـي ــون ـي ــة» ألن ال ـق ــوى
والشبكات واآلليات التي أنتجت هذه ّ
الردة
ال تمكن محاربتها بوسائلنا القديمة ،بل
تـتـطـلــب مـنــا أن نـتـعـلــم دروس ـن ــا ج ـي ـدًا وأن
نطور وسائل جديدة ملواجهتها.
باختصار ،املعركة مع اإلمبريالية والرجعية
الـعــربـيــة بــاتــت عـلــى الـشـعــب ال ـعــربــي ،على
وعيه وعلى اتجاه حراكه السياسي ،وليست
معركة مع الشعب ،وال هي معركة نقوم بها
بعيدًا عن الشعب ،ونقطة البدء في مثل هذه
امل ـعــركــة ه ــي الـ ـع ــودة إل ــى ال ـبــدي ـه ـيــات الـتــي
حاولت ترسيخ بعضها في سلسلة مقاالت
منذ بداية عام  ،2011وهي ال تزال موجودة
على موقع «الـصــوت العربي الـحــر» وغيره،
ّ
وه ــي ت ــرك ــز عـلــى ف ـكــرة أن م ـحــاربــة الـفـســاد
واالس ـت ـبــداد ،عندما تصبح مطية للتدخل
اإلمبريالي وتدمير ال ــدول ،وعندما تستند
ل ـحــراكــات مــدعــومــة إمـبــريــالـيــا وصهيونيًا،
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـ ـكـ ــون مـ ـق ــدم ــة ل ـل ـف ــن ال ــدم ــوي ــة
وال ـح ــروب األهـلـيــة وم ـشــاريــع االن ـف ـصــال ،ال
تـعــود مـشــروعــا إصــاحـيــا على اإلط ــاق ،بل
تصبح يافطة الثورة املضادة التي يجب أن
نحاربها بال هوادة.
من البديهي طبعًا أن مبدأ محاربة الفساد
واالستبداد ليس هو املرفوض ،ومن البديهي
أن مــن حــق الـنــاس أن يحتجوا على املظالم
التي يتعرضون لها ،وهــذا أمــر طبيعي وال
يستطيع أحــد أن يمنعهم منه ،لكن املوقف
مـ ــن م ـث ــل ه ـ ــذه االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ي ـف ـت ــرض أن
يحتكم بالحد األدنى لشرطني أساسيني)1 :
أن ال يكون مثل ذلك الحراك مرتبطًا بأجندات
وقوى خارجية )2 ،أن يكون محكومًا بسقف
استقالل الوطن وبالتالي أن يكون مناهضًا
لإلمبريالية والصهيونية.
وم ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدا ذل ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن م ـ ــن ي ـ ـطـ ــرح مـ ـش ــروع
تغيير أي ن ـظــام يـجــب أن يـثـبــت أن ــه أفضل
ً
م ـنــه بــامل ـقــاي ـيــس الــوط ـن ـيــة وال ـقــوم ـيــة أوال،
وبمقاييس الـنــزاهــة واتـســاع الـصــدر ثانيًا،
وإال فكفوا عن تدمير البالد...
* كاتب وأستاذ جامعي عربي
(فاديم غيردا ــ أ ب)
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عن الذاكرة والحرب والمقاومة
عامر محسن
نجد في النقاشات التي تثور ّ
دوريًا في لبنان ،حول تاريخ الحرب
جهة ،على
األهلية وشخصياتها ورموزها ،أكثر من مفارقة .من ٍ
الــرغــم مــن ال ــدور املــركــزي للحرب فــي تأسيس الــواقــع القائم في
لبنان ،ورغم مرور عقود على اختتامهاّ ،
فإن الذاكرة حول الحرب
ٍ
ّ
ضبابية ،مثقوبة ،تعتمد على «روايــات شعبية»
في البلد ال تزال
و«قناعات» األفرقاء الذين شاركوا فيها وهم اليوم يدافعون عن
ماضيهم .هذا على الرغم من ّأن هذا التاريخ ليس بعيدًا ،وهناك
ٌّ ٌ
والتوثيق والشهادات التي يمكن جمعها (من
كم هائل من الوثائق
ً
اختبرها
أصعب األمــور أن تقنع امـ َـرأ ّأن روايته عن الحرب كما
ًّ
هو ،أو شهادة أقربائه والرواية العائلية عن األحداث ،ليست حجة
ّ
وبخاص ٍة حني تتعارض مع مصادر متعددة ووقائع
في التأريخ،
ّ
ّ
ّ
موثقة) .مع ذلك كله ،يندر أن تجد كتابًا تحليليًا ،شموليًا ،ذا قيمة
صدر عن الحرب األهلية في السنوات املاضية؛ وأغلب الكتب التي
ُ
ّ
تنشر هي من نمط املــذكــرات أو الــروايــة الصحافية السردية ،أو
تلك التي تعتمد على أرشيفات وأوراق شخصيات قيادية ،وتروي
األحداث من وجهة نظرهم.
«حرب أهلية» على الماضي
مــن جـهــة أخ ــرى ،ف ـ ّ
ـإن «ال ـج ــدال» الــداخ ـلــي ،عـلــى مـسـتــوى كتابة
ٍ
ّ
وبخاص ٍة مع تواتر املذكرات
جانب واحد؛
من
يكون
يكاد
الذاكرة،
ٍ
والـســرديــات التي تــروي الـحــرب مــن وجهة نظر اليمني اللبناني،
وتــأخــذ راحتها فــي التالعب بالتاريخ والحقائق (كـتــاب مــارون
ً
مشعالني  -الــذي صــدر مــؤخـرًا  -م ـثــاال) .فــي املـقــا ّبــل ،ال توجد
ّ
تقريبًا «روايــة مخالفة» في ظــل استنكاف أكثر مثقفي الحركة
الوطنية وقياداتها عن الدفاع عن موقفهم في الحرب ،وبعضهم
ّ
ّ
سردية اليمني عبر االعتذاريات والنقد الذاتي،
يفضل أن يواجه
ً
وال ـب ـعــض ق ــد ان ـت ـقــل ،أصـ ــا ،إل ــى «ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر» ،ل ــو حصلت
الـحــرب الـيــوم لوقف مــع الكتائب .ولــوال مالحقة أسعد أبوخليل
لهذه األدبـيــات ،ملا كــان هناك من ّ
يمحص خلفها وينقدها .على
ّ
الوطنية الذين «انتفضوا»
الهامش ،بالحديث عن قيادات الحركة
ّ
على ماضيهم( :أنا ال مشكلة ّ
لدي في أن يتحول قيادي يساري
ّ
ّ
ف يتمول من الغرب والخليج ،فهذا
إلى سياسي يميني ،أو إلى مثق ٍ
ّ
خياره الـفــردي وهــذه حياته ،وأغلب هــؤالء ال يقدم في األحــداث
ّ
ّ
سياق
اليوم وال يؤخر .األمــر الوحيد الــذي يزعجني هو أنــه في
ٍ
ٌ
شباب صادقون وفقراء ،أخذوا هؤالء
زمن ما ،كان هناك
ما ،في ٍ
ّ
ّ
الناس على محمل الجد ،وحملوا السالح وســاروا خلفهم حتى
ّ
املــوت .مــاذا سيقولون لهم لو أنهم عــادوا إلــى عاملنا وواجهوهم
اليوم؟ هذا هو األمر الوحيد الذي يخطر في بالي حني ّ
يمر ذكرهم،
ُ
ّ
ولو كان لي ّ
أحبة وأقرباء قتلوا تحت قيادة هؤالء ،لفعلت ضدهم
ما هو أكثر من الكتابة).
ثالثًاّ ،إن هذا الجدال عن الذاكرة والحرب ،وإن كان ال يــزال يثير
العواطف والخالف بني أولئك الذين عاصروا الحرب وشاركوا فيها
وما زالوا في حاالت كثيرة ،وهذا طبيعي ،يعيشون فيهاّ ،
فإن هناك
ٍ
أكثري ًة في لبنان ال تنظر إلى املاضي بهذه ّ
ّ
ترث أحقاد
ولم
ة
الحد
ِ
ً
ّ
الحرب ومنطقها .الحرب انتهت في حالتي ،مثال ،قبل السن التي
أمر ّ
كان الشباب فيها يبدأ بحمل السالح (وهذا ٌ
سيئ باملناسبة:
ّ
ً
أن تحتل الحرب كامل طفولتك ثم يتصالح الجميع ،مباشرة ،قبل
ٌ
ّ
السن التي يصبح للحرب فيها رونق ما)؛ وأغلب من في جيلي أو
أصغر ينظر إلى الحرب بني «الحركة الوطنية» و«الجبهة اللبنانية»
كتاريخ قديم ،وليس كقضية ّ
حية تنبض بالعداوة والثارات .هذا
ّ ٍ ّ
بالطبع ،إلى ّ
تغير األزمنة ،فاليمني اللبناني لم يعد كما كان
مرده،
ٌ
«خطر» باملعنى الذي
في السبعينيات ،ولم يعد «مخيفًا» ،وال هو
ّ
ّ
املتعصب الذي ال زال يعيش
كان عليه في املاضي .حتى اليميني
هواجس الحرب وأحقادها ،حني يستعمل ّاللغة «الحربية» اليوم
ويتوعدك ّ
ّ
ّ
بعنصرية ،فأنت
ويهددك ويكلمك
ويستحضر املاضي
وبرغبة بأن تضع ذراعًا
بإشفاق عليه،
بخوف منه بل
ال تشعر
ٍ
ٍ
ٍ
حوله ّ
ٌ
«حسن ،كما تريد؛ ولكن اهدأ اآلن
وتهدئ من روعه وتقول له
قبل أن تفعل شيئًا وتؤذي نفسك».
هذا ال ينفي ،بالطبع ،احتمال أن تقوم قيادات على مثال سمير
والتهور بشكل يـ ّ
ّ
مآس
ـؤدي إلــى
جعجع بـ«استعادة ماضيها»
ٍ
ٍ
ّ
إنسان فعل شيئًا أن يكرره،
من
نحترز
جديدة (مــن العادل أن
ٍ
وجعجع خصوصًا قد اقترب من هذه الحافة أكثر من مـ ّـرة في
السنوات املاضية) .وهذا يأخذنا إلى موضوعنا التالي ،وهو عن
لذلك .أنا
دور «الذاكرة املثقوبة» في غياب املحاسبة ،وضرورتها ُ
ال أقصد هنا املحاسبة الجنائية وحقوق الضحايا ،فهذه قد أغلق
ّ
الباب عليها ،بل املحاسبة باملعنى السياسي البسيط ،في حق
على
ـادات ساقت جمهورها إلــى هزائم وتـنــازالت وتــراجـعـ ٍ
قـيـ ٍ
ـات ّ ً
مبجلة
مستوى تاريخي ،ورهانات خاطئة كارثية ،وهي ال تزال
ّ
في دفة القيادة.

ّ
التاريخ كأقصوصة
بــاملـثــل ،ف ـ ّ
ـإن الـيـســار اللبناني ال ـيــوم ،حــن ّ
يفسر وضـعــه الحالي
تسمع «تفسيرات» كثيرة ،بعضها أشبه
ويشرح ماضيه ،فأنت ّ ً
ّ
ّ
الجوهرية
بنظريات املؤامرة ،ولكن قلة من الناس تناقش األسباب
ّ
مقال عن مذكرات
ملسار التاريخ .كما يشرح أسعد أبو خليل في
ٍ
ال ـق ـي ــادي ال ـش ـيــوعــي جـ ــورج ال ـب ـطــل («األخ ـ ـبـ ــار» ف ــي  26كــانــون
الثاني  ،)2019فـ ّ
ـإن الحزب الشيوعي ،وأكثر اليسار اللبناني ،لم
ّ
ّ
متجهزًا ّومتحضرًا لـخــوض الـحــرب األهـلـيــة ،وأكـثــر الجهد
يكن
الـعـسـكــري تــولـتــه الـفـصــائــل الفلسطينية .ه ــذا لــه س ـبـ ٌـب طـبـقــيّ،
للمفارقة ،وهو  -يضيف أبو خليل ّ -أن اليسار اللبناني لم يكن
ً
«حركة شعبية» باملعنى الذي كانته حركات يسارية أخرى حول
العالم ،أو األحزاب اإلسالمية التي أخذت مواقع اليسار فيما بعد.
ٌ
أحزاب يقودها أساتذة ومثقفون وموظفون ،أي
هذه كانت ،أساسًا،
«بورجوازية صغيرة» بالتعبير املاركسي .من هنا كانت سياسة
ّ
ليبرالية،
«اليسار الرسمي» اللبناني ،بحسب أبو خليل ،تشبهه:
و«إصالحية» ،تريد النفاذ إلى النظام وحجز مكان فيه ،وليس قلبهَ
ٍ
أو تثويره .من هنا «تفاجأ» الكثير من هــذه التنظيمات بنشوب
ً
الحرب ،وهي  -بطبيعتها وبتكوينها  -لم تكن قادرة على تأسيس
«جيش شعبي» وإن أرادت ذلك.
وقيادة
ٍ
ّ
األمــر املثير هنا هو أنــه ،على املقلب اآلخــر ،كان اليمني اللبناني -
تصاعدي مع ّ
ّ
تقدم سنوات الحرب،
وبشكل
«املسيحي»  -يبني،
ٍ
مــا هــو أق ــرب إل ــى «الـحــركــة الـشـعـبـيــة» ،ويـنـجــح بـشـكـ ٍـل كـبـيـ ٍـر في
ّ
حتى ّ
نبسط:
تحشيد وتنظيم وتسييس جمهوره  -وتسليحه.
ً
ّ
حني اندلعت الحرب ،بــدال من أن تجد عائالت شمعون والجميل
وغيرهما (ومعها العائالت التي تسيطر على االقتصاد والبنوك)
ً
ـدة أم ــام عـصـيــان ع ـس ـكـ ّ
ـري ،فـقــد وج ــدت «الـحــركــة
نفسها وح ـي ـ
ٍ
ً
ّ
الوطنية» أمامها جمهورًا ّ
معبأ ومسلحًا ومن املستحيل اختراقه.
ّ
الحركة الشعبية ،التي تتجذر في املجتمع وتمتلك مكانًا في الذاكرة
الشعبية وتحوز غالبية ضمن كتلة تاريخية ...إلخ .الحركة الشعبية
ً ّ
ُ
ّالحقيقية ال يمكن أن «تسرق» ،وال هي «تختفي» فجأة (حتى وإن
ً
أملــت بها هــزائــم) ،وهــي ال يمكن أن تخسر  -مثال  -مواقعها في
ّ
بمجرد خروج حركة «فتح» من املعادلة.
طول البلد وعرضه
ّ
ٌ
تفسير ال يكف زياد الرحباني عن ترداده لتفسير
من هنا ،هناك
ضمور اليسار وانحساره .يقول الرحباني ما معناه ّأن الجمهور
ّ
«الشيوعية» و«اليسار»،
تعابير مثل
الشعبي ينفر ولديه «نقزة» من
ٍ
ّ
ّ
وأنه يوازي بينها وبني اإللحاد ،وهو ما يحول بني اليسار والناس.
ّ
ّ
ّ
أي إنك تحتاج إلى تغيير العنوان و«التغليف» ،حتى تلتف على هذه
«العقدة» الشعبية ويصبح اليسار جماهيريًا .أنا لن أقول إن هذا
ّ
الكالم تبسيطي وفوقي ويلخص الكثير عن نظرة اليسار العربي
ً
ّ
إلى شعبه ،بل سأقول إنه من الغريب فعال ّأن هذه الجماهير ذاتها،
ً
حني كانت أكثر فقرًا وحرمانًا وجهال ،لم تكن لديها «نقزة» ،وكان
ّ
ّ
مستعدًا
بأعداد كبيرة إلى أحــزاب اليسار ،وكان
ينضم
شبابها
ٍ
لـتـحـ ّـدي أهـلــه وتـقــالـيــده ،بــل ودي ـنــه .مــن جـهـ ٍـة أخ ــرى ،مــن الغريب
ّ
وثقافوية وال نضع في
أكثر أن نقفز إلــى تفاسير استشراقية
االعتبار أمــورًا «مــاديــة» مباشرة :الخيارات والرهانات والـقــرارات
عليها اليسار ،والهزائم التي نتجت عنها ،أو
الحقيقية التي سار ً
ّ
كسبب من هذه
عرفات
مع
الذيلي
للتحالف
مراجعة
ٍ
ّ
حتى أن نسمع ّ
األسباب (بعد كل ما جرى ،وبعد كل ما تسبب به ياسر عرفات
ّ
فــي حــق فلسطني ولبنان  -مــا زال تعبير «الـيـســار» كلمة سيئة
ّ
في أجــزاء واسعة من لبنان بتأثير تلك املرحلة  -ال ينفك الكثير
ّ
من اليساريني اللبنانيني عن التعبير عن ّ
حبهم ألبي ّ
عمار ،كأنه
ٌ
رمز ّ
يخصهم ،وعن «حنينهم» ملرحلته؛ تمامًا على طريقة العرب
ّ
ّ
ّ
الذين يحبون صدام حسني) .املشكلة هي أن من ال يفهم تاريخه
ّ
وشفافية ومن غير عقد ،ال يمكن أن يبني
بصدق
ويتصالح معه،
ٍ
شيئًا للمستقبل.
ذاكرة المقاومة
ّ
فــي دراس ـ ٍـة أكاديمية عــن «الــربـيــع الـعــربــي» (أعتقد أنـهــا لباتريك
ّ
هيغنز) ّ
منهجي ٍة مثيرة لقراءة التاريخ السياسي في
يتم عرض
ّ
حالة «دول ما بعد االستعمار» .الفكرة هي أنك حني تقوم بـ«جرد ٍة»
مرت على بالدناّ ،
لتاريخ الدولة الوطنية والعقود املاضية التي ّ
فإن
ّ
ّ
الـنــاتــج هــو ليس فقط الــنـظــام السياسي وبطانته الـفــاســدة وكــل
املشاكل والتحديات التي نغوص فيها .ســواء في الجزائر أو في
ّ
ليبيا أو سورية أو غيرهاّ ،إن التاريخ يختزن أيضًا «مكاسب» ّتم
تحقيقها لصالح الشعوب في هــذه املرحلة املاضية :االستقالل،
السيادة ،تعليم ّ
مجاني ،مؤسسات ّ
عامة ،دعم الغذاء ...إلخ .مهما
كانت هذه «املكاسب» هزيلة وقليلة وناقصة ،فهي املوجود؛ وأنت
صفحة بيضاء .فوق
ال يمكن أن تنطلق ،باملعنى ّالتاريخي ،من
ٍ
ذلــك ،فـ ّ
ّ
شعبي
لنضال
ًا
ر
ثما
ـاءت
ـإن هــذه «املكاسب» ،كلها ،قد جـ
ٍ
ـال خــاضــه الـفـقــراء ،قبل أن
حصل فــي املــاضــي،
ٍ
وتضحيات وقـتـ ّ ٍ
ّ
تنقلب األنظمة على جماهيرها أو تتكلس .من هنا ،فإنه ال يمكن

ّ
يتصور
رمي التاريخ بأكمله من النافذة و«أن نبدأ من جديد» ،كما
البعض .من املفترض أن يكون هدف أي حركة ّ
ثورية هو صيانة
ّ
و«الــثــورة» التي تريد
هــذه املكاسب ومضاعفتها ّوالبناء عليهاً .
محو هذه املكتسبات ،أو تضحي بها رخيصة في سبيل إسقاط
ّ
تضيع تاريخ شعبها ونضاالته فحسب ،بل هي
النظام ،فهي ال
ّ
أقرب إلى ثورة مضادة.
في لبنان ،نحن لم نراكم منذ االستقالل كثيرًا من «املكاسب»،
وهــذا يعود أساسًا إلــى ضعف الحركات الشعبية والثورية في
ّ
رجعية خــارج الخليج ،لم ّ
تمسه فعليًا دورة
لبنان ،البلد األكثر
ّ
الـيـســار وال دورة االنـقــابــات وال حــتــى «إص ــاح» حقيقي منذ
الخمسينيات .حتى املؤسسات القليلة التي ّتم بناؤها للشعب،
مثل التعليم الرسمي والجامعة الوطنية ،جرى تجويفها وإفسادها
ً
وتحطيم مستواها منذ نهاية الحرب ،بدال من االستثمار فيها.
ّ
األم ــر العجيب هنا هــو أنـنــا قــد نجحنا ،فــي اآلن ذات ــه ،بمراكمة
توزيع أو استثمار أو بناء مؤسسات
ـام هائل  -من دون
ديـ ٍـن عـ ٍ
ٍ
ّ
تصديق ملقولة أنه ،في غياب اشتراكية للفقراء ،فإن النظام
(في
ٍ
صوب «اشتراكية لألغنياء»ّ ،
توزع الدخل من تحت إلى
سينحو

فوق).
التحرير واملقاومة هما «املكسب الوحيد» الذي ّ
حصلناه ّباملعنى
التاريخي فــي هــذا الــوطــن .هــو التجربة اليتيمة الـتــي تنظم فيها
ّ
لبنانيون ،وعملوا جماعيًا ،وحققوا نجاحًا وإنجازًا يحق لهم أن
ّ
تراكم
يفخروا به ،وهم يرون نتائجه حولهم في كل يوم .حصيلة ّ ٍ
وتضحيات دامــت ألكثر من جيلني .املسألة هنا ليست «نظرية»،
ٌ
هناك ٌ
أرض تـحـ ّـررت ،أهلها عــادوا إليها ،وقـ ّـوة تحميهم في وجه
ّ
ـدو وتـمــدهــم بالثقة وبــأسـبــاب الـحـ ّ
الـعـ ّ
عقد منذ
ـريــة .مـ ّ ّـر أكثر مــن ٍ
صل عرفها جنوب
الحرب األخيرة ،وهي أطول فترة
استقرار مت ٍ
لبنان منذ أكثر من نصف قرن .في هذه ٍاألثناء ُ
بيوت كثيرة،
نيت
ب
ّ
ٌ
ٌ
وعــادت قــرى إلــى الحياة ،ونشأ جيل كامل وشـ ّـب ،يتنظم أيضًا
وي ـتـ ّ
ـدرب للدفاع عــن أرض ــه حــن تحني الـ ّـســاعــة ،ومــن يعش على
ّ
ّ
ّ
الحدود ليست لديه أوهام .هو يرى عدوه في ًكل يوم .الناس هناك
يعرفون ّأن الحرب قادمة ،وأنها ستكون مكلفة وقد يضطرون إلى
ّ
ّ
مستعدون
إعادة البناء من جديد .ولكنهم  -في ما يشبه اإلجماع -
ّ
ّ
لــدفــع ثمن الـصـمــود حــن يستحق ،ألنـهــم يـعــرفـ ّـون جـ ّـيـدًا مــا هو
ً
طويال .هذا ّالتراث ،بالطبع ،هو ٌ
ملك ألي
البديل وقد اختبروا مرارته
ّ
ّ
لبناني يريد أن يتشارك فيه ،ولكني تعلمت أنه ليس في وسعك أن
ّ
تأخذ أحدًا بالجبر ،ولو إلى الجنة (ما عليك فعله هو أن تضمن أن
ال يمنعك أنت من دخولها) .لهذه األسباب ،ال يجب أن يستغرب
ّ
اإلعالمي أو السياسي أن ال يكون الناس لطفاء معه حني يستهدف
ّ
هذه املقاومة وهذا التراث تحديدًا ،من بني كل ما هو خطأ وظالم
في ّلبنان.
ٌ
ّ
سردية أعــداء املقاومة منذ
بالطبع ،لو كانت هناك وجاهة ما في
ّ
عــام  ،2005أي أنــه يكفي أن نسمح بضرب املقاومة وتجريدها
ّ
من سالحها حتى تقوم « 14آذار» بإصالح البلد وإنهاء الفساد
وبناء «دولة القانون» ،لكان في املسألة نظر .ولكننا نعرف جميعًا
ماذا يحصل حني تصل هذه العائالت إلى ّ
سدة الحكم ّ
والسلطة.
ّ
والبديل «الشبابي والحداثي» الــذي يخرج من صفوف املنظمات
ّ
مجايلي
والطبقة الوسطى و«النخبة الثقافية»  -والكثير منهم من
وأعــرفــه جـ ّـيـدًا  -أثـبــت ،على حـ ّـد قــول جمال غصن ،فــي السنوات
القليلة املاضية مــاذا يفعل بأبسط قــدر من ّ
ّ
يستقر
السلطة حني
ّ ٍ
إغراء .حني تراقب كيف يوزعّ
أمام أي
بني يديه ،وكم لديه من مناعة ّ
املنافع على بعضه البعض ،ويوظف أصدقاءه ،ويندمج في منظومة
ّ
ّ
الترويج املتبادل ،تفهم أنه أثبت  -وهو في بداية الطريق  -أنه ال يقل
ّ
تقليدية.
فسادًا عن أي عائلة سياسية لبنانية
ّ
ال أعتقد أنه من الحكيم أن نراهن على «إصالحية» النظام اللبناني،
ّ
ّ
ّ
ٌ
عاجز بنيويًا عن اإلصالح من ناحية ،وأننا قد تأخرنا
بمعنى أنه
عــن هــذا الـنــوع مــن الـجـهــود مــن ناحية ثانية (وح ــن يـكــون فــؤاد
السنيورة قادرًا على ًالخروج ،بالفم املآلن ،ليدافع عن األداء املالي
لحكوماته ،ويجد كتلة شعبية وسياسية تقف معه وتدافع عنه،
محاسبة قريبة عبر هــذه السبل .ومن
فهذا يعني أنــه ال أمــل في
ٍ
ّ
ً
سيحاسب أص ــا؟ النظام القضائي؟ مجلس ال ـنــواب؟) .جــل ما
ّ
ّ
ّ
نقوله هو أنــه ،حني نعد «الـجــردة التاريخية» ،يجب أن نتذكر ما
ّ
يستحق أن نحفظه وأن نراكم عليه ،وإن لم يكن في ذاته كافيًا .هنا
مسألة ال يفهمها العديد من أصدقائي ،حني يكون «وطن املقاومة»
ّ
شيء ال يدعو إلى األمــل ،بل وتبدأ برؤية
ضعيفًا خارجها ،وكل
ٍ
بذور الهزيمة من حولك .املسألة في العالقة مع مقاومة شعبك هي
ّ
ماو ،ليست «حفلة» تدعى
ّأن املقاومة ،حتى نستعير
بتصر ٍف من ّ
ّ
إليها ،فتستطلع إن كان الجو يناسبك والطعام على ذائقتك ،وإن
ّ
ّ
تاريخي؛ وحني
املدعوين .دعم ّ املقاومة هو واجب
كنت تنسجم مع
يكون الثمن ّ
رمزيًا وماديًا ويتعلق بصورة اإلنسان و«برستيجه»،
ّ
وضحى في
فهذا ال شيء أمام الثمن الذي دفعه من بنى هذا التراث
سبيله ،وأعطاك تحريرًا وذاكرة.
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الجزائر أع ـلــن الــرئـيــس ال ـجــزائــري إل ـغــاء االن ـت ـخــابــات الرئاسية
التي كانت مقررة الشهر المقبل ،وتمديد بقائه في
الحكم ،مع الكشف عن ّخريطة طريق إلدارة مرحلة
انتقالية تتيح له تسليم الدفةُ .
وينتظر أن يتولى األخضر
اإلبراهيمي رئاسة ندوة وطنية في هذه الفترة ،إلقرار
إصالحات قانونية ودستورية

ّ
عرض متجدد لكسب الوقت

ّ
بوتفليقة يتنحى...
ويبقى رئيسًا!
الجزائر ــــ محمد العيد
ف ــاج ــأ ق ـ ـ ــرار ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز
بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،االن ـس ـح ــاب ن ـهــائ ـيــا من
الـ ـحـ ـك ــم ،وإن عـ ـب ــر خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق
ُ
ل ــم ت ـك ـشــف تـفــاصـيـلـهــا كــام ـلــة بـعــد،
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــن ،بـ ـم ــن ف ـي ـه ــم أنـ ـص ــار
ترشحه لوالية رئاسية خامسة ،فيما
خــرج بعضهم لالحتفال بما عـ ّـدوه
«انـتـصــارًا» ،وأعلنت نقابات وقفها
اإلضــراب العام الــذي دعــت إليه .لكن
ً
هــذه ال ـق ــرارات ،بـقــدر مــا بــدت تـنــازال
ك ـب ـي ـرًا م ــن ِق ـ َـب ــل ال ــرئ ـي ــس ،الـتـقـطـهــا
خصومه على أنها «مناورة جديدة»
ل ـل ـب ـقــاء رئ ـي ـس ــا ملـ ــدة ث ـمــان ـيــة أش ـهــر
أخـ ـ ــرى ،م ــن دون إجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
رئاسية حتى ،وهــو ما عـ ّـدوه تعديًا
على الدستور .وفي مواقع التواصل
االجتماعي ،تحول وســم (هاشتاغ)
«ال للعهدة الخامسة» إلى«ال لتمديد
العهدة الرابعة».
ورغـ ــم ا ّل ـت ـحــول ف ــي خ ـط ــاب الـسـلـطــة،
الذي دشنه أول من أمس رئيس أركان
الجيش املقرب من الرئيس ،أحمد قايد
صــالــح ،بــال ـقــول إن الـجـيــش يتقاسم
م ــع ال ـش ـعــب «ذات ال ـق ـيــم» و«ال ـن ـظــرة
املستقبلية الواحدة» ،لم يجد مراقبون
في قرارات بوتفليقة أمس أي تحقيق
أله ــداف االحتجاجات الواسعة التي

ت ــرف ــض ال ـع ـه ــدة ال ـخــام ـســة وت ـطــالــب
ّ
بــرح ـي ـلــه ،خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل تــأجـيــل
االنتخابات إلــى أجــل غير معلوم ،بل
م ــن ش ــأن ت ـلــك ال ـ ـقـ ــرارات إبـ ـق ــاؤه مــدة
إض ــاف ـي ــة ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،وهـ ــو م ــا كــان
يــريــده مــن الـعــرض األول ال ــذي قـ ّـدمــه،
بعدم الترشح مـجــددًا فــي حــال الفوز
ب ـع ـهــدة خ ــام ـس ــة ،ع ـلــى أن يـقـصــرهــا
ً
على عــام واحــد بــدال مــن خمسة .لكن
الرئيس أبــدى لهجة أكثر تصالحية،
أمس ،إذ اعترف في مقطع من رسالته
ب ــأن ظــروفــه الصحية لــم تـعــد تسمح
ل ــه ب ـمــواص ـلــة ال ـح ـكــم ،رغ ــم أن ــه فــاجــأ
ّ
ال ـج ـم ـيــع ب ــاإلع ــان أن ــه ل ــم ي ـن ـ ِـو «ق ــط
اإلقـ ـ ــدام ع ـلــى ّط ـل ـب ـهــا» ،ن ـظ ـرًا لحالته
الصحية وســنــه اللتني ال تتيحان له
«سوى أن أؤدي الواجب األخير تجاه
الشعب الجزائري».
وأعلن بوتفليقة تأجيل االنتخابات
الرئاسية التي كانت مقررة يــوم 18
نيسان /أبــريــل املقبل إلــى أجــل غير
معلوم ،عــازيــا ذلــك إلــى «االستجابة
للطلب ال ُـم ِل ّح الذي وجهتموه إلي»،
ب ـع ــدم ــا خ ـ ــرج م ــاي ــن ال ـج ــزائ ــري ــن
رفضًا إلجرائها بسبب ترشحه فيها.
واستكمل ذلك بإعالن إقالة الحكومة
الحالية الـتــي يـقــودهــا الــوزيــر األول
أح ـ ـمـ ــد أوي ـ ـحـ ـيـ ــى املـ ـغ ـ ـضـ ــوب عـل ـيــه
شـعـبـيــا ،واس ـت ـبــدال وزي ــر الــداخـلـيــة

خرج جزائريون لالحتفال بما ّ
عدوه «انتصارًا» بعد قرارات الرئيس (أ ف ب)

نور الدين بدوي به ،مع تعيني وزير
الخارجية السابق رمطان لعمامرة
الـ ــذي يـحـظــى ب ـق ـبــول شـعـبــي نــائـبــا
ل ـل ــوزي ــر األول .ورأى ف ــي ال ـت ـعــديــل
الحكومي «ردًا مناسبًا على الـمطالب
التي جاءته من الشعب».
ّ
ولـ ـ ـع ـ ــل أه ـ ـ ـ ــم م ـ ــا ج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي رسـ ــالـ ــة
بوتفليقة أنه عرض بالتفصيل كيف
سـيــديــر املــرحـلــة ال ـتــي سيبقى فيها
رئـيـســا لترتيب خــروجــه مــن الحكم.
إذ أعـ ـل ــن اعـ ـت ــزام ــه إطـ ـ ــاق «الـ ـن ــدوة
الــوط ـن ـيــة ال ـجــام ـعــة امل ـس ـت ـق ـلــة الـتــي

رأى محتجون في
قرارات الرئيس ّ«انتصارًا
جزئيًا» ،فيما عدها
آخرون «مناورة جديدة»

ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات
الالزمة ،لتدارس وإعداد واعتماد كل
أنواع اإلصالحات» ،وستتولى أيضًا
«تنظيم أعمالها بحرية تامة ،بقيادة
هيئة رئــاسـيــة تـعــدديــة ،على رأسها
َ
شـخـصـيــة وط ـن ـيــة مـسـتـقـلــة تـحـظــى
بــالـقـبــول وال ـخ ـبــرة ،عـلــى أن تحرص
هــذه الندوة على الفراغ من ُع َ
هدتها
قبل نهاية عام  ،»2019على أن ُيعرض
«مشروع الدستور الذي ُّ
تعده الندوة
الوطنية على االسـتـفـتــاء الشعبي».
كذلك فإنها «هي التي ستتولى بكل

س ـيــادة تـحــديــد مــوعــد تــاريــخ إج ــراء
االنتخاب الرئاسي ،الذي لن أترشح
له بأي حال من األحوال».
وت ـع ـ ّـه ــد بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،ب ـعــد اسـتـكـمــال
أع ـم ــال «الـ ـن ــدوة الــوط ـن ـيــة» ،بتعيني
ح ـك ــوم ــة كـ ـ ـف ـ ــاءات ت ـن ـب ـثــق مـ ــن ه ــذه
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوة ،ل ـ ـ ــإش ـ ـ ــراف ع ـ ـلـ ــى ت ـن ـظ ـيــم
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة .كــذلــك أعـلــن
ان ـس ـح ــاب اإلدارة م ــن ت ـن ـظ ـيــم ه ــذه
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وذلـ ـ ــك ب ــإن ـش ــاء لـجـنــة
ان ـت ـخــاب ـيــة وط ـن ـيــة مـسـتـقـلــة تـشــرف
ّ
ع ـل ـي ـه ــا ،وهـ ـ ــو املـ ـطـ ـل ــب الـ ـ ـ ــذي ظ ــل ــت

فلسطين

سوريا

غراهام يحشد لـ«أسرلة» الجوالن...
بحجة «الوجود اإليراني»
بعد تقديم مشروع قانون
أميركي يطالب باالعتراف
بسيادة إسرائيلية على الجزء
المحتل من هضبة الجوالن،
زار أحد ّ
عرابيه ،وهو ّليندسي
غراهام ،التالل المطلة على
القنيطرة ،مناديًا بأن انسحاب
إسرائيل من الجوالن سيكون
«كابوسًا استراتيجيًا»
احتشد مئات مــن السوريني عند معبر
القنيطرة املــوصــل إل ــى الـجــانــب املحتل
مــن ال ـجــوالن ،فــي وقـفــة رمــزيــة متزامنة
م ــع زيـ ـ ــارة اس ـت ـف ــزازي ــة لـعـضــو مجلس
ال ـش ـيــوخ األم ـي ــرك ــي لـيـنــدســي غ ــراه ــام،
لـجــزء الهضبة املحتل ،بصحبة رئيس
ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،
والسفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد
فريدمان .األعالم السورية كانت حاضرة
أمام الزائر األميركي ومسؤولي حكومة
ال ـعــدو وجـيـشــه ،فــي رســالــة مـفــادهــا أن
االع ـت ــراف األم ـيــركــي املـفـتــرض بـسـيــادة
إسرائيل على الجزء املحتل من الجوالن،
وه ــو مــا ي ـحــاول غ ــراه ــام الـحـشــد ل ــه ،ال
ّ
يـغـ ّـيــر مــن تـطــلـعــات ال ـســوريــن لتحرير
أرضـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم .وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـحـ ـض ــر الـ ـ ــزيـ ـ ــارة
وال ـت ـص ــري ـح ــات الـ ـت ــي خ ــرج ــت ع ـبــرهــا
ف ــي ال ـح ـســابــات اإلســرائـيـلـيــة الــداخـلـيــة
لدعم نتنياهو ،فهي ّ
تعد خطوة مهمة
سـيـسـتـثـمــرهــا أع ـض ــاء ت ـيــار واسـ ــع في
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ األمـ ـي ــرك ــي لـتـســويــق
ف ـ ـكـ ــرة االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ـ ـس ـ ـيـ ــادة إس ــرائـ ـي ــل
عـلــى ال ـج ــوالن ،وتــوظـيـفـهــا فــي املـقــاربــة
األميركية للملف السوري.
ومــن تــال الـجــوالن املحتلة أمــس ،أشــار
السيناتور الجمهوري إلى أنه «ال يمكن
تـصــور ،اآلن أو فــي املستقبل ،أن تمنح
إسرائيل الجوالن ألي طرف ...وال سيما
فــي ض ــوء الـتـهــديــدات الـتــي تــواجـهـهــا»،
مؤكدًا أنه سيعمل مع ّالرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ل ـحــثــه ع ـلــى دعـ ــم هــذا
الـ ـت ــوج ــه .ورأى غـ ــراهـ ــام أن ان ـس ـحــاب

إسرائيل من الجوالن سيكون «كابوسًا
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ...وانـ ـتـ ـح ــارًا س ـيــاس ـيــا»،
منبهًا إلى «القلق اإلسرائيلي ـ األميركي
املشترك من تعزز الــوجــود اإليــرانــي في
سوريا» .وال تنفصل إشــارة السيناتور
إلى «الوجود اإليــرانــي» عن سياق ّ
نص
مشروع القانون الذي شارك في صياغته
م ــع عـ ــدد م ــن أع ُـض ــاء مـجـلــس الـشـيــوخ
الجمهوريني ،وق ـ ِّـدم الشهر املاضي إلى
املجلس .إذ يشير املشروع في «مبررات»
طرحه إلى أن «إيــران استخدمت الحرب
في سوريا إلقامة وجود عسكري طويل
األم ــد ،ملهاجمة إســرائـيــل مــن مرتفعات
الجوالن ،وإنشاء ممرات إقليمية تسمح
لها بتزويد قواتها ووكالئها اإلرهابيني
باألسلحة» .ويذهب إلى التأكيد أنه «ال

يؤكد مشروع القانون
ضرورة «مواجهة
النظام السوري تداعيات
جيوسياسية»
(أ ف ب)

يمكن ضمان أمن إسرائيل من الهجمات
من سوريا ولبنان دون سيادة إسرائيلية
ع ـل ــى م ــرت ـف ـع ــات ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالن» ،وإل ـ ـ ــى أن
«الحقائق الجديدة على األرض ،بما في
ذلك وجود إيران في سوريا (تفرض أن)
أي اتفاق سالم بني إسرائيل وسوريا لن
يتحقق إال على أساس بقاء إسرائيل في
هضبة ال ـج ــوالن» .ومــن زاوي ــة الحديث
عــن «مصالح األمــن القومي األميركية»
من تمرير املـشــروع ،يقول ّ
نصه إن ذلك
سيضمن أن «يواجه نظام الرئيس بشار
األسد تداعيات سياسية وجيوسياسية
لقتله املدنيني ،وللتطهير ّ العرقي الذي
مــارســه ضــد ال ـعــرب ال ـســنــة ،إل ــى جانب
استخدام أسلحة الدمار الشامل».
ويـ ـتـ ـق ــاط ــع ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن «تـ ــداع ـ ـيـ ــات
سياسية» تطاول الحكومة السورية ،مع
التوجه األوروبي لربط أي مساعدات في
مـجــال إع ــادة اإلع ـمــار بمسار «االنـتـقــال
السياسي» .ويحضر «مؤتمر بروكسل
ال ـث ــال ــث  ،»2019 -ال ـ ــذي يـنـطـلــق ال ـيــوم
ّ
ويستمر ليومني ،كمحطة لتجديد تلك
املقاربة األوروبية ،وال سيما أنه ينعقد
ت ـح ــت شـ ـع ــار «دع ـ ــم م ـس ـت ـق ـبــل س ــوري ــا
واملنطقة» .ووفــق البيان الرسمي الذي
ن ـش ــره م ــوق ــع «االت ـ ـحـ ــاد اإلل ـك ـت ــرون ــي»،
ف ــإن ه ــذه ال ـ ــدورة تـشـهــد ح ـضــور «ع ــدد
غير مسبوق مــن ممثلي املنظمات غير
الحكومية السورية واإلقليمية والدولية
واملـجـتـمــع امل ــدن ــي» إل ــى بــروكـســل حيث
ّ
سيجتمع ما ال يقل عن  800مشارك.
وتأتي تلك التطورات في موازاة مؤتمر
آخــر ُيعقد بعد غــد فــي لــواء إسكندورن
(إقـلـيــم ه ــات ــاي) ،ويـحـضــر فـيــه وف ــق ما
أفــادت به أوســاط معارضة ممثلون عن
«الجيش الوطني» ،و«الجبهة الوطنية
ّ
للتحرير» ،وكل من «االئتالف» ،و«هيئة
الـتـفــاوض» ،و«وف ــد أسـتــانــا امل ـعــارض»،
إلى جانب «املجلس اإلسالمي السوري».
وي ـن ـع ـقــد امل ــؤت ـم ــر ال ـ ــذي ت ــرع ــاه أن ـق ــرة،
فـيـمــا يـسـتـمــر الـتـصـعـيــد ضـمــن منطقة
«خفض التصعيد» في إدلب ومحيطها،
حـيــث ل ــم تـتــوقــف الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة وال
القصف املدفعي ،برغم اإلع ــان التركي
عــن تسيير دوريـ ــات عسكرية فــي طــول
املنطقة «منزوعة السالح».
(األخبار)

مقالة تحليلية

«غضب» مصري من «خطوة عباس»:

مباحثات التهدئة مستمرة
نفذت «فتح» ما ترى
أنها خطوة لمواجهة
«صفقة القرن» ،وقررت
تشكيل حكومة برئاستها،
في مخالفة ّ
لتوجهات
المخابرات المصرية التي
أعربت عن غضبها من
ذلك ،لكن كل هذا لم يؤثر
في سير مباحثات التهدئة
التي ترتقب نهاية شهر
حاسمة

املعارضة تنادي به منذ سنوات من
دون استجابة.
وتـ ـشـ ـي ــر مـ ـ ـص ـ ــادر «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» إل ــى
أن املـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــوث األم ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي ،األخ ـ ـضـ ــر
اإلب ــراه ـي ـم ــي ،ه ــو ال ـ ــذي سـيـقـتــرحــه
الــرئ ـيــس بــوتـفـلـيـقــة إلدارة ال ـن ــدوة،
باعتباره يحظى برصيد معتبر لدى
ك ــل أحـ ــزاب الـسـلـطــة كـمــا امل ـعــارضــة.
وي ـن ـت ـظ ــر أن ي ـظ ـه ــر بــوت ـف ـل ـي ـقــة مــع
اإلب ــراه ـي ـم ــي ف ــي غ ـض ــون ال ـســاعــات
امل ـق ـب ـلــة .ل ـكــن اإلشـ ـك ــال الـ ــذي يــواجــه
األخـيــر أنــه أدى دور «شــاهــد الــزور»
ع ـلــى ص ـحــة بــوتـفـلـيـقــة ك ـمــا يتهمه
ب ـ ــذل ـ ــك ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــاء ،ب ـس ـبــب
االسـتـعــانــة الــدائ ـمــة بــه لـلـظـهــور مع
الرئيس كلما كثرت الشائعات حول
تدهور صحة األخير.
وفـ ـ ـ ــي أول رد ف ـ ـ ّعـ ــل ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـ ـ ــرارات
ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة ،ح ـ ـ ــذر الـ ـن ــاش ــط فـضـيــل
ب ــوم ــال ــة م ـ ــن «ت ـ ــاع ـ ــب خ ـط ـي ــر جـ ـدًا
بحراك الشعب ،ومحاولة إلجهاضه،
بقرار طغمة ال هو دستوري وال هو
أخ ــاق ــي وال ي ـه ــدف إال إل ــى تـجــديــد
ال ـن ـظــام م ــن ال ــداخ ــل ،وب ـت ـحــالــف مع
أح ــزاب وشخصيات مشبوهة ،ومن
ثـ ــم ال ـت ـم ـك ــن ل ـع ـصــب املـ ـ ــال ال ـفــاســد
وعـصــابــاتــه» .ودع ــا إلــى «االسـتـمــرار
في حراكنا الشعبي بأي ثمن للوقوف
فــي وجــه مخططات الـنـظــام مــن أجل
س ـي ــادة الـشـعــب وت ـحــريــر ال ـجــزائــر».
فــي امل ـقــابــل ،رأى امل ـحــامــي مصطفى
ب ــوش ــاش ــي ف ــي م ــا جـ ــرى «ان ـت ـص ــارًا
جزئيًا» ،داعيًا إلى مواصلة الضغط
لـ ـف ــرض مـ ــن ي ــري ــده ــم الـ ـج ــزائ ــري ــون
لتسيير املرحلة االنتقالية.
ويـ ـعـ ـي ــب ق ــان ــونـ ـي ــون عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرارات
بــوتـفـلـيـقــة عـ ــدم اس ـت ـن ــاده ــا إلـ ــى أي
قاعدة دستورية .ويعرب هــؤالء ،في
حديث إلــى «األخـبــار» ،عن خشيتهم
مــن أن يـكــون الــرئـيــس قــد اعـتـمــد في
قــراراتــه على امل ــادة الدستورية التي
تتيح له إعــان الحالة االستثنائية؛
إذ ت ـنــص املـ ـ ــادة  107م ــن الــدس ـتــور
الجزائري على إمكانية إقــرار الحالة
ّ
«مهددة
االستثنائية إن كانت البالد
بـ ـخـ ـط ــر داهـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ــوش ـ ــك أن ي ـص ـيــب
مؤسساتها الدستورية أو استقاللها
أو س ــام ــة ت ــراب ـه ــا» ،وه ــو م ــا يتيح
للرئيس اتخاذ الـقــرارات التي يراها
ً
مناسبة ،كتأجيل االنتخابات مثال.
لـ ـك ــن اإلش ـ ـ ـكـ ـ ــال ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ــان ال ـح ــال ــة
االسـتـثـنــائـيــة أن ـهــا تـعـطــي للرئيس
ص ــاح ـي ــات ش ـبــه م ـط ـل ـقــة ،وهـ ــو في
ح ــال ــة صـحـيــة م ـت ــده ــورة ،م ــا يعني
ع ــودة الـشـكــوك فــي َم ــن يـقــرر مكانه،
وغياب ضمانات التزام كل تعهداته.
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غزة ــــ هاني إبراهيم
عـلــى رغ ــم اس ـت ـبــاق رئ ـيــس الـسـلـطــة
الفلسطينية ،محمود عباس ،قراره
تـشـكـيــل ح ـكــومــة ج ــدي ــدة ،بــإرســالــه
عـ ـض ــو الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـح ــرك ــة
«فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح» ،ج ـ ـبـ ــريـ ــل الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــوب ،إلـ ــى
القاهرة ،قبل ثالثة أسابيع ،ملعرفة
املوقف املصري من هذه الخطوة ،إال
أن املصريني عــادوا وأبــدوا غضبهم
من الخطوة التي عارضوها مسبقًا،
ألن ـه ــا سـتـنـعـكــس س ـل ـبــا ع ـلــى مـلــف
املصالحة ،كما تفيد بــذلــك مصادر
م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى س ـي ــر امل ـب ــاح ـث ــات مــع
الوفد املصري.
تقول املصادر لـ «األخبار» إنه خالل
املباحثات اشتكت حركة «حماس»
مــن «ال ـخ ـطــوات األح ــادي ــة الـجــانــب»
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ــواصـ ـ ــل عـ ـ ـب ـ ــاس ف ــرضـ ـه ــا،
وآخرها «تشكيل حكومة فتحاوية
بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن أي تـ ـ ــوافـ ـ ــق» ،وهـ ـ ــو مــا

قابله املـصــريــون بإبالغهم الحركة
«امـتـعــاضـهــم وغضبهم مــن تكليف
ال ـق ـيــادي ال ـف ـت ـحــاوي مـحـمــد اشتية
تشكيل حكومة جديدة».
ويـنـظــر كـثـيــرون إلــى خـطــوة «فـتــح»
على أنـهــا «رصــاصــة الــرحـمــة» على
اتفاق املصالحة األخير الــذي رعته
ال ـقــاهــرة نـهــايــة  ،2017وكــانــت تــرى
فـ ـي ــه حـ ـك ــوم ــة «الـ ـ ــوفـ ـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي»
قــاعــدة يمكن الـبـنــاء عليها لتنفيذ
ب ـ ــاق ـ ــي ب ـ ـن ـ ــود امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة املـ ـتـ ـف ــق
عليها منذ  .2011أمــا وجهة النظر
«الفتحاوية» ،فهي أن تأخر تنفيذ
اتـ ـ ـف ـ ــاق املـ ـص ــالـ ـح ــة ،وعـ ـ ـ ــدم ت ـم ـكــن
ال ـح ـكــومــة ف ــي غ ـ ــزة ،وأخـ ـيـ ـرًا ق ـبــول
ّ
الـ ـق ــاه ــرة إعـ ـ ـ ــادة ت ـس ــل ــم «حـ ـم ــاس»
َ
معبري رفح وكرم أبو سالم ،عوامل
ن ـس ـفــت االت ـ ـفـ ــاق وأن ـه ـت ــه ب ـمــواف ـقــة
الراعي املصري.
تشرح املصادر نفسها أن «الغضب
ّ
مبني على رفــض القيادة
املـصــري»
امل ـصــريــة مـسـبـقــا م ــا نـقـلــه امل ـن ــدوب
ال ـف ـت ـح ــاوي إلـ ــى وزي ـ ــر «امل ـخ ــاب ــرات
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة» ،ع ـ ـبـ ــاس ك ـ ــام ـ ــل ،ال ـش ـه ــر
املـ ــاضـ ــي ،م ــن أن م ــا ي ـف ـع ـلــه ع ـبــاس
«خطوة ملواجهة صفقة القرن» .لكن
ه ــذه الـخـطــوة تــزيــد عمليًا الـخــاف
بني القاهرة والسلطة الذي هدأ منذ

نتنياهو :إدخال
األموال القطرية لإلبقاء
على االنقسام بين
«فتح» و«حماس»

م ــدة ق ـص ـيــرة ،وه ــو ي ـتــراكــم مـجــددًا
بعد رفــض رام الله طلبات مصرية
متكررة بإيقاف الخطوات العقابية
بـ ـح ــق ال ـ ـغـ ــزيـ ــن ،وإكـ ـ ـم ـ ــال م ـس ـي ــرة
امل ـص ــال ـح ــة ،وق ـب ـل ـهــا ال ـت ـص ــال ــح مــع
القيادي املفصول من «فتح» محمد
دحالن.
ـأن آخـ ـ ـ ــر ،ل ـ ــم تـ ــؤثـ ــر خ ـط ــوة
ـ
ـ
ف ـ ــي شـ ـ ٍ
تكليف اشتية تشكيل الحكومة في
م ـفــاوضــات الـتـهــدئــة بــن «ح ـمــاس»
والعدو اإلسرائيلي برعاية مصرية،
إذ اس ـت ـم ـ ّـر ق ـ ــدوم ال ــوف ــود ال ــدول ـي ــة
والـعــربـيــة خ ــال الـيــومــن املاضيني
م ــن أجـ ــل تـثـبـيــت الـ ـه ــدوء ف ــي غ ــزة،

ووقف الضغط امليداني على الحدود
قـبــل االن ـت ـخــابــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،في
وقــت سمحت فيه إسرائيل بدخول
األمـ ــوال الـقـطــريــة إل ــى ع ـشــرات آالف
األســر الفقيرة فــي الـقـطــاع ،وأعطت
موافقة على تحسني واقع الكهرباء.
وحــال ـيــا ،تـنـتـظــر «ح ـم ــاس» وص ــول
ال ــوف ــد األمـ ـن ــي املـ ـص ــري ال ـخ ـم ـيــس
املقبل الستكمال مباحثات التهدئة،
وت ـ ـسـ ـ ّـلـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ع ـلــى
ش ــروط ـه ــا ال ـت ــي حـمـلـهــا ال ــوف ــد فــي
زي ــارت ــه األخ ـي ــرة ل ـضـمــان اس ـتـمــرار
ال ـهــدوء إلــى نـهــايــة الـشـهــر الـجــاري،
بـعــدمــا أمـهـلــت الـحــركــة الـعــدو حتى
الـثــاثــن مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،الــذي
ي ـص ــادف ذك ــرى ان ـط ــاق «مـسـيــرات
العودة» .وحتى هذا املوعد ،تترقب
«حـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاس»| تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ تـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــات
الـكـهــربــاء ،وإدخ ــال األم ــوال ،والـبــدء
بمشاريع التشغيل ،وزيادة مساحة
ً
الـصـيــد حـتــى  20مـيــا بـحــريــا ،وإال
فستضطر «حماس» إلى «استخدام
ج ـم ـيــع األدوات ال ـخ ـش ـن ــة ف ــي ه ــذا
اليوم».
مع ذلــك ،تشير املصادر إلــى حدوث
ت ـق ــدم ف ــي ال ـت ـف ــاه ـم ــات ،خ ــاص ــة أنــه
بعد يــوم واح ــد مــن وص ــول السفير
ال ـق ـط ــري مـحـمــد ال ـع ـم ــادي ،شــرعــت

الحكومة السابقة في صرف الدفعة
املـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة م ـ ــن امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات
الـ ـقـ ـط ــري ــة ل ــأس ــر الـ ـفـ ـقـ ـي ــرة .وع ـق ــد
ال ـ ـع ـ ـمـ ــادي لـ ـ ـق ـ ــاء ات مـ ــع م ـس ــؤول ــن
ب ـي ـن ـهــم جـ ــون ك ـ ـ ــارك ،وهـ ــو رئ ـيــس
بـ ـعـ ـث ــة «الـ ــربـ ــاع ـ ـيـ ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة» فــي
ال ـق ــدس ورام ال ـل ــه ،وتــوكــومـيـتـســو
ك ــوبـ ــايـ ــاش ــي وه ـ ـ ــو مـ ــديـ ــر «م ـك ـت ــب
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ل ـخ ــدم ــات امل ـشــاريــع
ف ــي ال ـق ــدس» ( ،)UNOPSلـلـبــدء في
تنفيذ مشروع الكهرباء  ،161وخط
ألـغــاز ملحطة توليد الكهرباء «بعد
موافقة إسرائيلية مبدئية على هذه
املـ ـش ــاري ــع» ،وفـ ــق ب ـي ــان ص ـ ــادر عــن
مكتب السفير في غزة.
أي ـض ــا ،ت ــزام ــن وجـ ــود ال ـع ـمــادي مع
وصـ ــول امل ـن ـســق ال ـخ ــاص ل ـ «عـمـلـيــة
السالم» في الشرق األوسط ،يكوالي
مــاديـنــوف ،ملتابعة تنفيذ  10آالف
ّ
ف ــرص ــة عـ ـم ــل م ــؤقـ ـت ــة ل ـل ـم ـت ـعــط ـلــن
مــن الـعـمــل .فــي امل ـقــابــل ،ب ـ ّـرر رئيس
حـكــومــة ال ـعــدو ،بنيامني نتنياهو،
إدخ ــال دفـعــة األم ــوال القطرية بأنه
«ج ــزء مــن اسـتــراتـيـجـيــة إسرائيلية
واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــاق ل ـ ــإبـ ـ ـق ـ ــاء ع ـل ــى
االنـقـســام بــن فتح وحـمــاس» ،فيما
هــاج ـمــت «فـ ـت ــح» ال ـس ـم ــاح ب ــإدخ ــال
األموال كعادتها.

سيناريوات ما بعد فشل اليمين في تأليف الحكومة
علي حيدر
ف ــي ك ــل ال ـس ـي ـن ــاري ــوات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،مــن
املـسـتـبـعــد أن يـتـمـكــن تـكـتــل «أزرق – أب ـي ــض» بــرئــاســة
رئ ـيــس هـيـئــة األركـ ــان الـســابــق بـنــي غــانـتــس مــن تأليف
حكومة تستند إلــى األح ــزاب اليهودية ،من دون ّأي من
أحـ ــزاب م ــا ُيـط ـلــق عـلـيــه «مـعـسـكــر ال ـي ـمــن» .ل ـكــن ره ــان
غانتس األساسي يتركز على تشكيل كتلة مع األحزاب
العربية تمنع رئيس الحكومة الحالي بنيامني نتنياهو
ّ
من تأليف حكومة يمينية .إال أنه حتى لو تشكلت هذه
الكتلة املــانـعــة ،فــإن فــرص تشكيل ائـتــاف حكومي في
إســرائ ـيــل يـعـتـمــد عـلــى أصـ ــوات األحـ ــزاب الـعــربـيــة تـبــدو
معدومة.
ّ
ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة ،سـتـتـشــكــل خ ــارط ــة م ــوازي ــن ق ــوى في
الـكـنـيـســت ،م ــن أب ــرز مـعــاملـهــا عـجــز مـعـسـكــر االئ ـتــاف
الحكومي الـحــالــي ،ومـعــه «إســرائـيــل بيتنا» ،عــن تأليف
حكومة ،بفعل عدم حصوله على األغلبية في الكنيست.
وف ــي املـقــابــل ،سـيـكــون تـحــالــف غــانـتــس وبـقـيــة األح ــزاب
امل ـع ــارض ــة لـنـتـنـيــاهــو م ــن ال ــوس ــط وال ـي ـس ــار ،عــاجــزيــن
أي ـضــا عــن تــألـيــف حـكــومــة تـسـتـنــد إل ــى أغـلـبـيــة يـهــوديــة
ستكون
(مــن دون أعـضــاء كنيست ع ــرب) .وبالنتيجة،
ّ
إســرائـيــل أم ــام أزم ــة سياسية حكومية ،يـبــدو فيها كل
مــن املـعـسـكــرات عــاجـزًا عــن تــألـيــف حـكــومــة بـمـعــزل عن

مشاركة ّأي من أحزاب املعسكر املقابل.
ي ـش ـكــل هـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو ك ــاب ــوس ــا ي ـح ـضــر بـ ـق ــوة فــي
حسابات نتنياهو وبقية أطــراف معسكر اليمني .وعلى
ّ
تنصب جـهــوده ،بالدرجة األول ــى ،على أن
هــذه الخلفية،
ّ
يحصل معسكر اليمني ّعلى أغلبية تمكنه مــن تأليف
حكومة ،حتى لو لم يحتل فيها حزب «الليكود» املرتبة
األول ــى على الـســاحــة الحزبية عمومًا (بالطبع األفضل
له أن ينال املرتبة األولــى أيـضــا) ،وهــو ما سيحول دون
تشكيل الـطــرف املقابل كتلة مانعة تسمح لــه باالبتزاز
واملساومة على تركيبة الحكومة املقبلة.
أمــا فــي حــال فشل نتنياهو فــي تحقيق مــا يطمح إليه،
وعجز تكتل «أزرق ـ أبيض» عن ّتأليف حكومة بمعزل عن
ّأي من األحزاب اليمينية ،وفي ظل رفض غانتس وحزب
«العمل» املشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو ،فسيكون
على قادة إسرائيل البحث عن حلول إبداعية للخروج من
الطريق املسدود .وتتراوح هذه الحلول بني تراجع طرف
من األطراف عن سقف املواقف التي أعلنها وألزم نفسه
بها ،من قبيل انضمام حزب «كوالنو» و«إسرائيل بيتنا»
إلى حكومة برئاسة غانتس ،أو انضمام ّأي من أحزاب
معسكر الوسط إلى تحالف حكومي برئاسة نتنياهو،
أو تأليف حكومة برئاسة تناوبية بني نتنياهو وغانتس،
أو تأليف حكومة وحــدة برئاسة شخصية أخــرى غير
نتنياهو من داخــل «الليكود» ،وهــو ما يفرض التساؤل

ّ
عما إذا كــان نضج الوضع داخــل «الليكود» للبحث عن
ّ
شخصية بديلة تملك الجرأة للتصد ّي لنتنياهو.
تحقق سيناريو مشابه
وعلى سبيل املقارنة ،فقد سبق أن ّ
في ثمانينيات القرن املاضي ،عندما ألف حزب «الليكود»،
بــرئــاســة إس ـحــاق شــامـيــر فــي حـيـنــه ،مــع ح ــزب «الـعـمــل»
بيريس ،حكومة وحــدة وطنية (1984
برئاسة شمعون
ّ
َ
معسكري اليمني واليسار
 ،)1988نتيجة عجز كل منعــن تأليف حكومة مــن لــون واح ــد .مــع ذل ــك ،فــإن الوضع
الحالي غير مشابه ملا كــان عليه في الثمانينيات ،لجهة
أن َ
حزبي «العمل» و«أزرق – أبيض» أعلنا بشكل صريح
ومباشر أنهما لن يشاركا في حكومة برئاسة نتنياهو،
على خلفية اتهامه بالرشوة واالحتيال وخيانة األمانة.
يـبـقــى س ـي ـنــاريــو أخ ـي ــر يـتـصــل بــال ـيــوم ال ـتــالــي لـتــألـيــف
نتنياهو حكومة يمينية برئاسته ،إذ ُيـ َّ
ـرجــح ـ ـ والـحــال
ّ
هذه ـ ـ أن تتفكك حكومته بعد بضعة أشهر ،في أعقاب
قــرار املستشار القضائي للحكومة ،بعد استماعه إلى
شهادة نتنياهو كما ّ
ينص القانون ،تقديم لوائح االتهام
بشكل رسـمــي .عندها ،سيكون مــن الصعب ج ـدًا على
نتنياهو الحفاظ على الحكومة ،نتيجة انسحاب بعض
أطــراف ـهــا تـحــت شـعــار صـعــوبــة االس ـت ـمــرار فــي حكومة
َ
ترأسها شخصية ستحاكم بتهمة الــرشــوة ،هــذا إذا لم
نفترض إمكان صــدور قــرار من املحكمة العليا يسلبه
حق االستمرار في منصبه.

16

الثالثاء  12آذار  2019العدد 3709

الثالثاء  12آذار  2019العدد 3709

العالم

العالم

17

العراق
فنزويال

عقوبات على بنك روسي وتحريض للهند العدوان األميركي إلى تصاعد

تواكب الواليات المتحدة
األزمات الناجمة عن
االنقالب في الداخل،
بإجراءات معادية من
الخارج ،وصلت إلى الضغط
على الهند لوقف شراء
النفط الفنزويلي .وفيما
تتصاعد أزمة الكهرباء
ّ
مولدة أزمات موازية،
يستثمر االنقالبيون في
ما يجري عبر إعالن حال
الطوارئ واختالق أزمة
دستورية جديدة وتبرير
آخر للتدخل الخارجي

تــدخــل ف ـنــزويــا يــومـهــا ال ـس ــادس بال
كـهــربــاء ،فــي تـفــاقــم ألزم ــة ب ــدأت تـفـ ّـرخ
أزم ــات بينها مشكلة فــي قطاع املياه،
ب ـعــدمــا ان ـع ـكــس ان ـق ـطــاع ال ـت ـيــار على
ّ
ال ـح ـيــاة فــي ع ـمــوم ال ـب ــاد .أزم ــة تتهم
كاراكاس واشنطن بتدبيرها ،في وقت
شـهــدت فيه العاصمة انـفـجــار منشأة
ك ـه ــرب ــائ ـي ــة ألس ـ ـبـ ــاب غـ ـي ــر مـ ـع ــروف ــة.
فــي األث ـن ــاء ،يــواصــل رئ ـيــس ال ـبــرملــان،
االنـقــابــي خ ــوان غــوايــدو ،اسـتـثـمــاره،
بدعم من الواليات املتحدة ،في انقطاع
الـتـيــار الكهربائي .وفــي هــذا السياق،
جمع غوايدو أمس البرملان في جلسة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،طــال ـبــا ال ـت ـصــويــت عـلــى
إع ــان ح ــال الـ ـط ــوارئ ،بــذري ـعــة تــردي
األوضاع في البالد .وبالفعل ،استجاب
البرملان الذي تسيطر عليه املعارضة،
وي ــرأس ــه غ ــواي ــدو ،لـطـلــب إعـ ــان حــال
ال ـط ــوارئ ،وورد فــي مــرســوم اإلع ــان:
«أعلنت حال الطوارئ على كل التراب
الــوط ـنــي ...بسبب الــوضــع املـفـجــع في
البالد جراء انقطاع الكهرباء» .األخطر
ف ـ ــي امل ـ ــرس ـ ــوم أن ـ ــه ت ـض ـم ــن م ـن ــاش ــدة
«ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي» مل ـعــال ـجــة األزمـ ــة.
خ ـط ــوة م ــن شــأن ـهــا م ـفــاق ـمــة األزم ـ ــات
الــدسـتــوريــة والـقــانــونـيــة والسياسية،
وزيــادة الضغط على حكومة الرئيس
نيكوالس م ــادورو ،وتجييش الشارع

وت ــزخ ـي ــم ال ـت ـح ــرك االنـ ـق ــاب ــي ،إال أن
األســوأ فيها إعطاء أي تدخل خارجي
ذرائـّ ــع إضــاف ـيــة .لـكــن بـكــل األح ـ ــوال ال
يتوقع أن يحظى إعــان الـطــوارئ هذا
بأرضية للتنفيذ والوصول إلى الهدف
ال ــرئ ـي ـس ــي الـ ـ ــذي ي ـس ـعــى ل ــه غ ــواي ــدو
ومــن خلفه واشنطن منذ الـيــوم األول
لالنقالب ،أي تطويع الجيش والقوى
األم ـن ـي ــة وم ـخ ـت ـلــف الـ ـق ــوات املـسـلـحــة
مل ـص ـل ـحــة م ـع ـس ـكــر االن ـ ـقـ ــاب .وأط ـل ــق
غ ـ ــواي ـ ــدو ،ف ــي ك ـل ـم ـتــه أمـ ـ ــام ال ـب ــرمل ــان،
أم ـ ــس ،دع ـ ــوة ج ــدي ــدة إلـ ــى ال ـت ـظــاهــر،
م ـحــددًا ال ـيــوم ال ـثــاثــاء مــوع ـدًا لـنــزول
أنـ ـص ــاره إل ــى الـ ـش ــارع «ف ــي ك ــاراك ــاس
وف ـ ــي كـ ــل م ـ ـكـ ــان» .وتـ ـ ّ
ـوجـ ــه غـ ــوايـ ــدو،

أعلن البرلمان حال
الطوارئ بسبب انقطاع
الكهرباء ،مناشدًا
«التعاون الدولي»

بـصـفـتــه «رئ ـي ـســا مــؤق ـتــا» إل ــى سـفــراء
ّ
عينهم فــي أكـثــر مــن  50دول ــة اعترفت
ب ــإع ــان ــه االنـ ـق ــاب ــي ،طــال ـبــا م ـن ـهــم أن
ي ـنـ ّـس ـقــوا «ال ــدع ــم الـ ــدولـ ــي» الن ـقــابــه.
ورغ ــم نفي وزارة الصحة الفنزويلية
إحـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاءات نـ ـ ـش ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا مـ ـنـ ـظـ ـم ــات
ح ـق ــوق ـي ــة بـ ـش ــأن وفـ ـي ــات ن ــاج ـم ــة عــن
انـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،وكـ ــذلـ ــك تــأك ـيــد
وزارة الــداخ ـل ـيــة اس ـت ـت ـبــاب األوضـ ــاع
األمنية في ظل تـ ّ
ـردد أنباء عن حدوث
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ن ـ ـهـ ــب ،شـ ــرعـ ــت ال ـس ـل ـط ــات
باتخاذ تدابير لتخفيف األعـبــاء على
الـسـكــان األكـثــر فـقـرًا املـتــأثــريــن بغياب
ال ـك ـهــربــاء .إذ أع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة أمــس
أن ـهــا س ـت ـبــدأ ب ـتــوزيــع س ـلــع ضــروريــة
ف ـ ــي األح ـ ـ ـيـ ـ ــاء الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ،ب ـم ــواج ـه ــة
ال ـن ـقــص ف ــي امل ـي ــاه واملـ ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة.
األزمات الداخلية الناجمة عن االنقالب،
تواكبها واشنطن بضغوطها املستمرة
من الـخــارج ،آخرها تنفيذ التهديدات
ال ـســاب ـقــة بـمــاحـقــة داع ـم ــي ف ـنــزويــا،
عـبــر إع ــان املـبـعــوث األم ـيــركــي بشأن
فنزويال ،إليوت أبرامز ،فرض عقوبات
على بنك «أفروفينانس موسناربنك»
ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي ،بـ ـتـ ـهـ ـم ــة دع ـ ـ ـ ــم ال ــرئـ ـي ــس
ّ
مـ ــادورو .ب ــامل ــوازاة ،حــث أبــرامــز الهند
على وقــف ش ــراء النفط مــن كــاراكــاس.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

توقيع اتفاقيات وإعالن مشاريع

روحاني في بغداد:
رسائل في اتجاهات عدة
رسائل عدة حملتها زيارة
الرئيس اإليراني لبغداد ،التي
تأتي بعد أشهر قليلة من
زيارة خاطفة أجراها نظيره
األميركي لألنبار .رسائل
ّ
يتصدرها التشديد على
حضور طهران وتأثيرها،
وتظهير عمق العالقات
مع العراق ،بما يتيح
إليران التخفيف من أثر
العقوبات عليها

أعلنت الحكومة أنها ستبدأ بتوزيع سلع ضرورية في األحياء الشعبية (أ ف ب)

ُ
مادورو وسياسة ربع الثورة وخمس االشتراكية :لماذا يبقى غوايـدو طليقًا؟

مقالة

لندن ــ سعيد محمد
ّ
تستمر اإلدارة األميركية فــي تنفيذ
ان ـقــاب ـهــا ال ـكــاس ـي ـكــي ال ـط ــاب ــع على
فـنــزويــا ،متخذة خـطــوات تصعيدية
ّ
تضيق الخناق على النظام
متدرجة
ال ـب ــول ـي ـف ــاري ،بـيـنـمــا يـظـهــر الــرئـيــس
ّ
م ـ ـ ــادورو ت ـ ـ ـ ّ
ـرددًا واضـ ـح ــا ف ــي تـبــنــي
سياسة مــواجـهــة حاسمة لــن تؤجل
القدر املحسوم .إنه عالم بقطب واحد:
اإلم ـب ــراط ــوري ــة األم ـيــرك ـيــة ،والـســاعــة
الـ ـصـ ـف ــر سـ ـتـ ـح ـ َّـدد وفـ ـ ــق امل ـص ـل ـحــة
االنتخابية للرئيس دونــالــد ترامب ال
أكثر وال أقل.
ق ـب ــل ّأي ـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة م ــن إق ـ ـ ــدام رئ ـيــس
الـجـمـعـيــة ال ــوط ـن ـي ــة ،خ ـ ــوان غ ــواي ــدو،
الفنزويلي
على إعــان عــزل الرئيس
ّ
ـوالس م ــادورو ،وتوليه
املنتخب ،نـيـكـ ّ
املنصب مكانه مؤقتًا ،بتوجيه ودعم
م ــن رع ــات ــه األم ـي ــرك ـي ــن ،قـ ــام فــريــق
م ــن ض ـب ــاط املـ ـخ ــاب ــرات الـفـنــزويـلـيــة
ّ
املتحمسني بتوقيف غوايدو للتحقيق
مـ ـع ــه ب ـ ـشـ ــأن ات ـ ـصـ ــاالتـ ــه امل ـح ـم ــوم ــة
بــاألمـيــركـيــن ،الـتــي ت ـجــاوزت حينها
ك ـ ــل لـ ـي ــاق ــة مـ ـمـ ـكـ ـن ــة .بـ ـع ــد س ــاع ــات
قليلة ،جــاءت التعليمات من الرئاسة
الـفـنــزويـلـيــة قــاطـعــة ب ــإط ــاق غــوايــدو
ف ــورًا ،وأعـلــن م ــادورو بعدها توقيف
الضباط عن عملهم بانتظار محكمة
ُ
ع ـس ـكــريــة .وق ـت ـهــا ،ف ـ ّـس ــرت الـخـطــوة
مــن قـبــل مـ ّ
ـؤيــدي ال ـثــورة البوليفارية
ب ــأن الــرئ ـيــس الـعـتـيــد مـ ـ ــادورو رجــل
دولـ ــة ،وأن ــه ال يــريــد أن يـسـ ّـجــل على
نظامه التجاوز على القانون وتوقيف
األشخاص دون محاكمة ،فيمنح بذلك
األميركيني نقطة أخرى على حسابه.
ب ـع ــده ــا ،تـ ـج ـ ّـرأ غ ــواي ــدو ع ـلــى إعــانــه
الشهير مــن قلب ك ــاراك ــاس ،وتـحـ ّـدى
مـ ـ ـ ّ
ـؤيـ ـ ــدوه ال ـس ـل ـط ــات فـ ــي ت ـظ ــاه ــرات

واس ـعــة .وقــد أعلنت مـصــادر رسمية
فنزويلية وقتها أن مذكرة استجواب
ّ
العمل
صدرت بحق غوايدو وأنه ُ ٍ
جار َ ّ
على اعتقاله ،لكن الرجل لم يعتقل قط،
بل هو ّ
ّ
املسجل في
تحدى منع السفر
ّ
حــقــه ،وغـ ــادر إل ــى كــولــومـبـيــا (قــاعــدة
العدوان على فنزويال) ليقود مسرحية
ُ
محاولة إدخ ــال املـســاعــدات األميركية
إلــى ب ــاده ،الـتــي كــادت ّ
تسبب توريط
حرس الحدود الفنزويلي في مواجهة
تمض ّأيــام قليلة حتى عاد
نارية .ولم
ِ
بالطائرة عبر
فنزويال
إلى
علنًا
الرجل
ُ َ
مطار مدني إقليمي ولم يعتقل .بل هو
تـحـ ّـدث إلـ ّـى الصحافيني خــارج املطار
عن أن موظفي األمن الفنزويليني كانوا
شــديــدي اللطف ّمعه ،ودع ــوه بسيادة
الرئيس وهــم يسلمونه وثــائــق سفره
ليدخل فنزويال بسالم آمنًا.
والـيــوم ،غــوايــدو فــي كــاراكــاس ،بعدما
ات ـ ـضـ ــح دوره ف ـ ــي خـ ـي ــان ــة دسـ ـت ــور
ب ــاده ،ومـحــاولـتــه ع ــزل رئـيــس الـبــاد
ّ
والتسبب بقالقل أمنية على
املنتخب،
ال ـحــدود ،والـتـعــامــل الـصــريــح مــع قــوى
م ـعــاديــة لـلـبــاد ب ـغــرض قـلــب الـنـظــام،
وت ـحـ ّـدي ق ــرار مـنــع الـسـفــر ،وهــي تهم
معظم الدول املوالية
تكفي لإلعدام في ّ
ُ
للواليات املتحدة ،أو أقله أن يلقى في
غياهب السجن .ومع ذلك ،فإن الرجل
يمشي مطمئنًا في األسواق ،ويستمر
بااللتقاء بأنصاره علنًا كما بضباط
من الجيش الفنزويلي وكــأن شيئًا لم
يكن.

على ماذا يراهن مادورو؟

مــن الــواضــح بـعــد م ــرور ع ـ ّـدة أسابيع
على اشتعال األزمة األخيرة أن الزعيم
ال ـب ــول ـي ـف ــاري ي ـت ـبــع س ـي ــاس ــة تــأجـيــل
َ
املواجهة والنفس الطويل في مواجهة
امل ـ ـش ـ ــروع األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـ ـب ـ ــاده ،وه ــو

العدوان تأكيد ّ
لتمدد
هيمنة اإلمبراطورية
ال ّ انحسارها كما
يدعي البعض

ّ
ف ــي ذل ــك ي ـح ــاول عـلــى األغ ـل ــب تجنب
إدخ ـ ـ ــال ال ـج ـي ــش ف ــي م ــرح ـل ــة ات ـخ ــاذ
مــواقــف حاسمة وكشف والءات ــه التي
قــد ال تـكــون بــال ـضــرورة مــع املـشــروع
البوليفاري ،رغــم أن العناصر املوالية
ل ـلــرئ ـيــس ال ــراح ــل ت ـشــاف ـيــز م ــا زال ــت
ّ
تمثل الـجــزء األكـبــر مــن عــديــد الـقــوات
املسلحة .إذ ليس ّ
سرًا في كاراكاس أن
ّ
كبار قادة الجيش تحديدًا يتعرضون
لـ ـضـ ـغ ــوط وإغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ش ـ ــدي ـ ــدة مــن
املـخــابــرات املــركــزيــة األميركية لقيادة
انقالب عسكري على مادورو ،أو على
األقل الوقوف على الحياد في املواجهة

مع املعارضة املستشرسة ،والرئيس
ً
ليس مستعجال في ما يبدو لدفعهم
دفعًا إلى القيام بدورهم املتوقع منهم
عـلــى األق ــل تــاريـخـيــا وفــق الـخـبــرة في
انقالبات أميركا الالتينية الكثيرة.
سـ ـي ــاس ــة م ـ ـ ـ ـ ــادورو ال ـض ـع ـي ـف ــة ه ــذه
ان ـس ـح ـب ــت حـ ـت ــى عـ ـل ــى الـ ـع ــاق ــة مــع
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،الـ ـت ــي تـ ـق ــود مـنــذ
عـ ـش ــري ــن ع ــام ــا ح ــرب ــا ط ــويـ ـل ــة ضــد
فـنــزويــا تـصــاعــدت أخ ـي ـرًا مــن خــال
ح ـصــار اق ـت ـصــادي وقــانــونــي خــانــق،
ودعم صريح ملشروع انقالب معلن ،بل
وهجومات سيبيرية ّ
سببت األسبوع
املــاضــي قطع الكهرباء عــن العاصمة،
ف ــي م ــا يـشـبــه اس ـت ـعــادة نوستالجية
ال ـ ـطـ ــابـ ــع ل ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـص ـع ـي ــدي ــة
الـكــاسـيـكـيــة ال ـتــي اتبعتها واشـنـطــن
ت ـح ـض ـي ـرًا النـ ـق ــاب بــون ـي ـش ـيــه عـلــى
الرئيس سلفادور الليندي في تشيلي
( ،)1973وق ـب ـلــه ان ـق ــاب ال ـش ــاه على
ّ
مصدق
رئيس الوزراء اإليراني محمد
( .)1953فبرغم ّ
تورط الديبلوماسيني
األميركيني فــي كــاراكــاس علنًا بدعم
ان ـق ــاب غ ــواي ــدو ،بـلــع م ـ ــادورو ق ــراره
بطردهم مــن الـبــاد خــال  72ساعة،

ّ
يتبع مادورو سياسة تأجيل المواجهة والنفس
الطويل في مواجهة المشروع األميركي (أ ف ب)

ُ
َ
وأعلن الحقًا ،دون كبير ضجة ،توافق
البلدين على إبقاء تمثيل دبلوماسي
متبادل دون مستوى السفير .وهناك
تقارير أكدتها عدة مصادر متقاطعة،
تحدثت عن لقاءات عقدت بني الطرفني
األميركي إليوت
حضرها من الجانب
ّ
أبــرامــز شخصيًا ،وهــو املـكــلــف امللف
الفنزويلي مــن ِقـ َـبــل اإلدارة األميركية
لخبرته الــواسـعــة فــي إسـقــاط األنظمة
في أميركا الالتينية.
«ف ـق ــدان الـشـجــاعــة» ه ــذا ال ــذي أصــاب
م ــادورو يمكن تفسيره بــأن الرئيس
يـعـلــم يـقـيـنــا ب ــأن ال ـث ــورة الـبــولـيـفــاريــة
ستكون وحيدة في الحلقة األخيرة من
االن ـقــاب .فــا ال ــروس وال الصينيون
مستعدون ـ ـ أو حتى قــادرون عمليًا ـ ـ
على فتح مواجهة في ملعب واشنطن
وحديقتها الخلفية الالتينية من أجل
ف ـن ــزوي ــا .ورغ ـ ــم ع ـشــريــن ع ــام ــا من
شعارات الثورة واالشتراكية ،فــإن ما
ّ
تحقق بالفعل على األرض ال يصل إلى
ُ
بعدما
ربــع ثــورة أو خمس اشتراكية ّ
بقيت مصالح البالد االقتصادية جلها،
كما إعالمها والعديد من مواقع التأثير
وصناعة الرأي العام والثقافة فيهاِ ،بيد
ذات الطبقة البرجوازية املعادية بنيويًا
ومــوضــوعـيــا لكل مـشــروع استقاللي
في البالد ،بوليفاريًا كان أو اشتراكيًا
أو بـ ــن ب ـ ــن .ك ــذل ــك ب ـق ـيــت مــؤس ـســة
الجيش كما كانت دائمًا :قوة حاسمة
ّ
ـوالء ،ول ـ ــم ي ـفــكــر
غ ـي ــر م ـض ـم ــون ــة الـ ـ ـ ـ ـ ّ
البوليفاريون يومًا بحلها وتحويلها
إلـ ــى مـيـلـيـشـيــا ش ـع ـب ـيــة .وقـ ــد اق ـتــرب
الشيوعيون واملناضلون التوباماروس
ّ
الفنزويليون مــن تقديم مــرشــح بديل
مــن م ــادورو فــي االنتخابات األخـيــرة،
بـ ـع ــدم ــا فـ ـش ــل األخ ـ ـيـ ــر طـ ـ ـ ــوال ف ـت ــرة
رئــاس ـتــه األول ـ ــى ف ــي تـبـنــي أي إج ــراء
ف ـع ـلــي ل ـن ـقــل الـ ـب ــاد ن ـحــو اش ـتــراك ـيــة

حقيقية لوال تفاهمات اللحظة األخيرة
والتوافق على أولوية املواجهة مع العدو
األميركي.
ضـعــف مــوقــف م ـ ــادورو ال ـظــاهــر ،وال
سيما لناحية بقاء غوايدو طليقًا ،لن
ُي َّ
فسر أميركيًا على أســاس أن الرجل
ّ
يحاول تجنب مذبحة في بــاده ،وأنه
ق ــد ي ـكــون مـسـتـعـ ّـدًا لـتـقــديــم ت ـنــازالت
أســاسـيــة فــي مـفــاوضــات بــن السلطة
وامل ـع ــارض ــة ق ــد تــرعــاهــا املـكـسـيــك أو
حتى الواليات املتحدة ذاتها .فالقيادة
األمـيــركـيــة ال ـتــي ت ـقــود الـعــالــم بمنطق
ّ
القوة الغاشمة ستقرأ ضعف مادورو
بأنه الوقت األفضل أكثر من أي وقت
مضى للمضي في مشروعها لتنظيف
أميركا الجنوبية من بقية الراديكاليني
اليساريني في الدول القليلة املشاغبة،
بدءًا من فنزويال ـ ـ مخزن نفط العالم ـ ـ
قبل اإلجهاز على نيكاراغوا وبوليفيا
وربما كوبا.
الذين يعرفون طرائق عمل املخابرات
املــركــزيــة األمـيــركـيــة (ل ــم تـعــد أس ــرارًا
عـ ـسـ ـك ــري ــة ،ب ـ ــل مـ ـف ـ ّـصـ ـل ــة ف ـ ــي ك ـتــب
ومقاالت ووثائق رسمية مفرج عنها)
يعلمون تمام العلم بأن املذبحة قادمة،
وأن سـ ـق ــوط رمـ ــز ال ـن ـظ ــام س ـل ـمــا أو
ً
قـتــاال يعني حتمًا الـشــروع فــي عملية
ً
تطهير واس ـعــة الـنـطــاق قـتــا وإخ ـفـ ًـاء
وتعذيبًا لكل املوالني للنظام البوليفاري
وحلفائه اليساريني ،وال ّ
سيما الكوادر
ّ
تستمر مـصــدر قلق
الـتــي ُيخشى أن
ً
مستقبال ،س ــواء أكــانـ ّـت عسكرية أم
مدنية أم حتى مــن املثقفني وأســاتــذة
الجامعات .لذلك ،إن تـ ّ
ـردد مــادورو في
ّ
استعمال الـقــوة لــن ي ــرد الـقـضــاء ولن
يلطف بــه أيـضــا ،ولكنه لــو كــان حسم
مــوقـفــه فلربما سيضمن لــه ولــرفــاقــه
ّ
فــرصــة ب ـقــاء أطـ ــول ن ـظــريــا ،إذا تــأكــد
لألميركي أن تكلفة املواجهة ستكون

باهظة على األرض ،وهو أمر ال يناسب
مــرحـلـيــا شـعـبـيــة الــرئ ـيــس الـبــرتـقــالــي
املهتزة هــذه األي ــام ،والـتــي ال ينقصها
مشهد توابيت كثيرة ملفوفة بالعلم
األميركي عائدة من الجنوب.
املـ ـه ــزل ــة األخـ ــاق ـ ـيـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
ع ــدوانـ ـه ــا امل ـت ـص ــاع ــد ع ـل ــى ف ـنــزويــا
ليست إال تأكيدًا جديدًا ّ
لتمدد هيمنة
اإلمبراطورية األميركية ،ال انحسارها
كما يـ ّـدعــي بعض املتفائلني .فها هي
دول ــة صـغـيــرة مـســاملــة ،بــالـكــاد تطعم
مــواطـنـيـهــا ال ـف ـقــراء خ ـب ـزًا ،ول ــم تجرؤ
على ّ
املس بطبقتها البرجوازية املحلية،
ً
فضال عن مواجهة الغرب ،ورئيسها
منتخب وفــق نـظــام تصويت شهد له
ُ
وت ّ
قدم اإلشارة
األعداء قبل األصدقاء،
تلو اإلشــارة إلى استعدادها للتعايش
م ــع امل ـن ـظ ــوم ــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـعــامل ـيــة،
ُ
سـتـكــون م ـجـ ّـرد أضـحـيــة تــذبــح بأمر
ال ــرج ــل الـبــرتـقــالــي ف ــي وق ــت مـنــاســب
ل ـح ـم ـل ـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـل ـف ــوز ب ـ ــدورة
رئاسية قادمة .فالحروب شــيء ّ
جيد
لــاق ـت ـصــاد األم ـي ــرك ــي ولــانـتـخــابــات
م ـعــا ،وعـ ـ ّـدة م ـئــات اآلالف مــن القتلى
ـ ـ ـ ـ ك ـمــا ق ــال ــت م ــادل ــن أولـ ـب ــراي ــت بـعــد
غــزو الـعــراق ـ ـ ثمن ال بــأس بدفعه من
أجــل الديمقراطية :بضاعة األميركي
امل ـس ـمــومــة ،بـيـنـمــا سـيـكـتـفــي ال ــروس
وأصـ ــدقـ ــاؤهـ ــم ال ـص ـي ـن ـيــون بـمـتــابـعــة
امل ــذب ـح ــة ع ـل ــى ال ـت ـل ـف ــزي ــون وإصـ ـ ــدار
ب ـيــانــات ال ـش ـجــب ال ـت ــي يـعـلــم الـجـمـيــع
بأنها لم تنقذ عراقيًا واحدًا من املوت.
م ـ ــادورو فــي مــوقــف ال ُيـحـســد عليه،
لكنه ّ
بترد ّده سيضيع فرصة أن يذكر،
عـلــى األقـ ــل ف ــي ال ـت ــاري ــخ ،كـسـلـفــادور
الليندي رئيس تشيلي الشهيد الــذي
قـ ّـاتــل عــن الـجـمـهــوريــة وح ـي ـدًا إال من
ثلة من حرسه الشخصي وببندقيته
الشخصية ،ولم يطأطئ رأسه ألحد.

بغداد ــ األخبار
مــع وص ــول الــرئـيــس اإلي ــران ــي ،حسن
روحاني ،إلى العاصمة العراقية بغداد
ُ
أمس ،استحضرت سريعًا الزيارة التي
أج ــراه ــا الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
ت ــرام ــب ،ل ـق ــاع ــدة ع ــن األس ـ ــد الـجــويــة
غـ ــرب الـ ـب ــاد ،أواخـ ـ ــر الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
وذلك على سبيل املقارنة ّ.حضر األول
علنًا .أمــا الـثــانــي ،فقد فــضــل تحاشي
ـ«دواع أم ـن ـي ــة» ،ك ـمــا ب ـ ّـرر
األض ـ ـ ــواء لـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
حينها .فــي شكل الــزيــارة وتوقيتها،
أرادت طـ ـه ــران ال ـت ــأك ـي ــد أن ـه ــا األك ـث ــر
حضورًا وتأثيرًا في الساحة العراقية،
وإيـصــال رسالة مفادها «أننا شركاء
ل ـب ـغ ــداد ف ــي االنـ ـتـ ـص ــار ع ـل ــى تـنـظـيــم
داعـ ـ ـ ـ ــش» ،ب ـت ـع ـب ـيــر مـ ـص ــدر ح ـكــومــي
م ـط ـل ــع ،ف ــي ّ
رد ع ـل ــى واش ـن ـط ــن ال ـتــي
تــدعــي أنـهــا «صــاحـبــة إن ـجــاز القضاء
ع ـلــى ال ـت ـن ـظ ـيــم» .وف ــي رس ــال ــة ثــانـيــة،
أري ــد الـتـشــديــد عـلــى أن ال ـعــراق خــارج
معسكر العقوبات األميركية املفروضة
على إيــران .وفي هذا اإلطــار ،جاء ّ
الرد
ً
ثقيال على الواليات املتحدة ،من خالل
إبرام عدد من االتفاقيات االقتصادية،
وإعـ ـ ـ ـ ــان طـ ـ ـه ـ ــران ع ــزمـ ـه ــا عـ ـل ــى رف ــع
مستوى التبادل التجاري السنوي من
 12مليار دوالر ،إلــى  20مليار دوالر،
وهو ٌ ّ
تبد أي
أمر رحبت به بغداد ،ولم ِ
اعتراض عليه.
كذلك ،حملت الزيارة رسالة إلى املحيط
العربي ،وتحديدًا إلى السعودية التي

ل ــم ت ـص ـ ُـح ب ـع ــد م ــن «ص ـف ـع ــة» نـتــائــج
االنتخابات التشريعية األخيرة (أيار/
م ــاي ــو  .)2018أرادت طـ ـه ــران تثبيت
رؤي ـت ـه ــا ل ـل ـع ــراق بــوص ـفــه «بــواب ـت ـهــا
ّ
للعالم العربي ،شرط أل يكون ساحة
السـ ـتـ ـه ــدافـ ـه ــا» ،ك ـم ــا ي ـص ــف امل ـص ــدر
عـ ـيـ ـن ــه .وهـ ـ ــي رؤيـ ـ ـ ــة ال تـسـتـسـيـغـهــا
ال ـ ــري ـ ــاض ،ال ـس ــاع ـي ــة ب ــاس ـت ـم ــرار إل ــى
ت ـص ـف ـيــة ح ـســابــات ـهــا م ــع إي ـ ـ ــران عـلــى
الساحة العراقية .في هذا السياق ،تبرز
زيارة روحاني ملدينة النجف جنوبي
ب ـغــداد ،ول ـقــاؤه االسـتـثـنــائــي باملرجع
الديني علي السيستاني ،الذي يحمل
رسالة أخرى قرأتها صحيفة «ابتكار»
اإلصالحية اإليرانية على أنها «يمكن
أن تـمـنــع ال ـس ـعــوديــة وح ـل ـفــاء هــا من
زرع الـفـتـنــة فــي ال ـعــاقــات اإليــران ـيــة ـ ـ
العراقية» ،مشيرة إلى أن «السيستاني
يـ ـ ـح ـ ــاول مـ ـن ــع ت ّـس ـل ــل ال ـ ـسـ ــاعـ ــن إل ــى
التفرقة بني السنة والشيعة»
مـجـمــوع تـلــك الــرســائــل وغـيــرهــا ،وفــي
ه ــذا الـتــوقـيــت (أواخ ـ ــر ال ـعــام املــاضــي،
ّ
مددت الواليات املتحدة مهلة السماح
للعراق باستيراد الطاقة الكهربائية

تسعى طهران
إلى رفع التبادل
التجاري مع بغداد إلى
 20مليار دوالر سنويًا

من إيــران والتبادل التجاري معها 90
يومًا ،على أن تنتهي في  20آذار /مارس
ال ـجــاري) حسم موقف بـغــداد .انحياز
واضح إلى طهران في ما يتصل بملف
العقوبات ،كانت الرئاسات الثالث قد
أبـلـغـتــه جـمـيــع املـعـنـيــن .وه ــو مــوقــف
تــراه بعض الـقــوى السياسيةّ ،
املقربة
من واشنطن وعواصم الخليج ،خطرًا
على العراق الذي «سيدفع الثمن مقابل
ال شيء» .وفي أول تعليق أميركي على
زيارة روحاني ،وصف القائم باألعمال
في السفارة األميركية في بغداد ،جوي

وصفت مصادر رئاسة الجمهورية اللقاءات بـ«الممتازة» (أ ف ب)

ه ــود ،ال ــزي ــارة ب ــ«ال ـب ـنــاءة أكـثــر بكثير
من الزيارات السرية لقائد قوة القدس
قاسم سليماني» ،معربًا عن دعم بالده
للعراق «من خالل بناء عالقات صحية
وطبيعية مع جميع دول املنطقة ،بما
فيها إيران».
ً
ال ـج ــان ــب الـ ـع ــراق ــي ،م ـم ـث ــا بــرئ ـيـ َـســي
الـجـمـهــوريــة بــرهــم صــالــح والـحـكــومــة
عـ ــادل ع ـبــد املـ ـه ــدي ،أعـ ــرب ع ــن شـكــره
لدعم طهران في الحرب على اإلرهاب،
مشددًا على ضــرورة تطوير العالقات
الثنائية على الصعد كافة ،فيما أعرب
الـجــانــب اإلي ــران ــي عــن التصميم على
«تعزيز العالقات»« ،خاصة في مجال
ال ـن ـق ــل» ،ك ـمــا عـ ّـبــر روح ــان ــي ،الـ ــذي لم
يغفل التصويب على واشنطن ،مدينًا
تدخلها العسكري في الشرق األوسط،
ليعود إلــى أصــل زيــارتــه ،والتأكيد أن
طـ ـه ــران وبـ ـغ ــداد تـمـتـلـكــان «الـ ـظ ــروف
امل ــوات ـي ــة ل ـل ـت ـعــاون ف ــي ك ــل املـ ـج ــاالت،
ب ـم ــا ي ـش ـمــل الـ ـتـ ـج ــارة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار...
وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات فـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــاالت الـ ـط ــاق ــة،
والكهرباء ،والغاز ،والبنوك ،والتعاون
فــي مـجــال الـطــرق والـسـكــك الحديدية،
وإق ـ ــام ـ ــة املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـحـ ــرة واألسـ ـ ـ ــواق
املشتركة».
ووصفت مصادر رئاسة الجمهورية،
فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،ال ـل ـقــاءات
ب ـ ـ ــ«امل ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــازة» ،ف ـي ـم ــا رأت مـ ـص ــادر
رئاسة الحكومة أن االتفاقات املوقعة
ت ـح ـم ــل «انـ ــدفـ ــاعـ ــة فـ ــي الـ ـع ــاق ــة بــن
بغداد وطـهــران» ،متحفظة في الوقت
عينه مــن بـعــض الـنـقــاط امل ـثــارة حــول
إمكانية دفــع بغداد لديونها للجانب
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،خ ـص ــوص ــا ت ـل ــك امل ـت ـع ـل ـقــة
ب ــال ـت ـغ ــذي ــة ال ـك ـ ّه ــرب ــائ ـي ــة .وم ـ ــن ش ــأن
االتـ ـف ــاق ــات امل ــوقـ ـع ــة أن ت ــوف ــر فــرصــا
لالقتصاد اإليــرانــي ،كما نقلت وكالة
«رويترز» عن مسؤول إيراني بارز ،إذ
إنـهــا تشمل مـجــاالت الـطــاقــة ،والنقل،
وال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة ،والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،والـ ـصـ ـح ــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى إن ـ ـشـ ــاء س ـك ــك ح ــدي ــدي ــة
بـ ــن الـ ـبـ ـص ــرة الـ ـع ــراقـ ـي ــة وش ــام ـج ــة
اإليــران ـيــة ،إل ــى جــانــب مـنــح تــأشـيــرات
دخ ــول وتسهيالت ملــواطـنــي البلدين.
ب ــدوره ،أعـلــن رئـيــس «املجلس األعلى
اإلســامــي» ،هـمــام ح ـمــودي ،أن زيــارة
روحــانــي ستتمخض عــن إنـشــاء أربــع
م ـ ــدن ص ـن ــاع ـي ــة ،وخ ـ ــط س ـك ــك حــديــد
دولي.
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العالم

العالم

األردن

◄ وفيات ►

ُ«عصيان مدني» في محافظات الجنوب:
أذن الحكومة من طين
ّ
حلقت طائرة عبد
الله ،المتوجهة إلى
واشنطن للمرة الثانية
خالل أسبوعين ،فوق
المعتصمين الذين
يفترشون األرض مقابل
الديوان الملكي في
ّ
عمان ،في مفارقة
ّ
تلخص وضع األردن بين
الداخل المتأزم اقتصاديًا،
والخارج الساعي إلى فرض
رؤيته ضمن الترتيبات
المرتقبة للمنطقة

األخبار ــــ ّ
عمان
َ
ّ
كـ ــان ن ــف ــس امل ـع ـت ـص ـمــن املـتـعــطـلــن
مـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ،وال ـ ـقـ ــادمـ ــن م ـش ـي ــا مــن
محافظة معان الجنوبية ( 200كلم
امللكي
مــن الـعــاصـمــة)ّ ،إل ــى ال ــد َي ــوان َ
عمان ،أطول من نفس
األردنــي شرق
سابقيهم الذين قدموا راجلني أيضًا
مــن العقبة ،ثــم انـضـ ّـم إليهم آخــرون
ّ
مــن الـطـفـيـلــة ،ومـطــالــب ه ــؤالء كلهم
هــي الــوظــائــف .وبينما أفـلــح رئيس
ّ
الــديــوان فــي إقـنــاع متعطلي مسيرة
الـعـقـبــة بــال ـعــودة إل ــى بـيــوتـهــم ،فــإن
أهـ ــل م ـع ــان ل ــم ي ـس ـت ـج ـي ـبــوا ل ــوع ــود
الديوان أو الحكومة ،ولم يعدلوا عن
اعتصامهم بعد أسبوعني من بدئه،
ع ـلــى رغـ ــم ال ـح ــال ــة ال ـج ــوي ــة الـسـيـئــة
والـ ـسـ ـي ــول الـ ـت ــي اجـ ـت ــاح ــت املــدي ـنــة
فــي األي ــام املــاضـيــة ،بــل بــدأ بعضهم
إضرابًا عن الطعام ،مع اإلصرار على
رف ــض أي مـبـلــغ م ــال ــي .أم ــا مـطــالــب
املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــن ،ف ـي ـم ـك ــن ت ـل ـخ ـي ـص ـهــا

يلتق عبد الله في زيارته السابقة إلى واشنطن الرئيس األميركي (أ ف ب)
لم
ِ

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
كلمات متقاطعة 3 1 1 0
1
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8

9

35 39 29 12 7 6 2
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أفقيا
 -1أحد شوارع باريس الشهيرة بني الكونكورد وقوس النصر –  -2عاصمة أوروبية
– سلسلة جبال روسية غربي سيبيريا –  -3بسط قدميه – نهر فرنسي شهد معارك
خــال الحرب العاملية األولــى – نوتة موسيقية –  -4أقـ ّـدم وأعطي الشيء من دون
مقابل – مرفأ صيني شهير كــان مستعمرة برتغالية –  -5طائفة دينية عاملية –
نخيف –  -6ظن – أحرف متشابهة – حرف عطف –  -7أوالد بقر الوحش – عاصمة
أوروبية –  -8قرية جنوب غربي املدينة انتصر فيها املسلمون على مشركي قريش
– مالح بحري –  -9محل ومسكن – بئر عميقة – رجل دين –  -10موسيقي ايطالي
راحل إشتهر في إدارة أوركسترا ميالنو ونيويورك

عموديًا

 -1ك ـبــرى م ــدن مـحــافـظــة ج ـنــوب سـيـنــاء امل ـصــريــة مــركــز سـيــاحــي عــاملــي تشتهر
بالغوص وفيها محمية رأس محمد الطبيعية –  -2ملك بربري قديم اجتاح إيطاليا
وخلع آخر أباطرة الرومان – نوتة موسيقية –  -3وشى – ّ
عير بالكالم – من أسماء
األسد –  -4دولة أفريقية – من رجال األمن –  -5قليل الوجود –  -6دمعة باألجنبية
– والد – فقد عقله –  -7رجل في التاريخ عاش في جوف الحوت ثالثة أيام كما جاء
في التوراة ُيعرف أيضًا بإسم يونس وذو النون –  -8في القميص – رجع وعطف
ورع ومــؤمــن –  -10اإلســم
– عاصفة بحرية –  -9مــاركــة آالت موسيقية يابانية – ِ
التاريخي ملدينة الشمس بعلبك

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

ّ
 -1كوانتاس – ّ
حك –  -2اندروماك –  -3غاريبلدي –  -4آفاق – يق – بو –  -5ناربون –
يشب –  -6ورم – كوال –  -7عم – سوديت –  -8أقل – مر –  -9بوهيميا –  -10لوفتهانزا

عموديًا
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مشاهير 3110

حلول الشبكة السابقة

 -1كازانوفا –  -2ون – فار – قبو –  -3ادغار معلوف –  -4نراقب – ّ
هت –  -5تور – ود –
ّ
ّ
تيه – ّ -6
أميي – ما –  -7سابق – كولني –  -8كل – يود – أز –  -9دبشليم –  -10كليوباترا

حل الشبكة 3109

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عـ ّ
ـام ــة وم ـف ـكــر لـبـنــانــي ( )1995-1924تـخـصــص بــال ـع ـلــوم اإلســام ـيــة
ُ
ّ
ّ
والعربية .بعيد سيامته كاهنًا إستقر في فرنسا وكرس حياته للحوار
اإلسالمي املسيحي ولوحدة الكنائس
 = 2+4+9+6+3+8عاصمة مالي ■  = 6+1+7+10عظام بالية ■ = 5+11
حرف نصب

حل الشبكة الماضية :فون ريبنتروب
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ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1699وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 39 - 29 - 12 - 7 - 6 - 2 :الرقم
اإلضافي35 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 484,492,431ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 58,472,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 32 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة1,827,259 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 58,472,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,188 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 49,219 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 144,224,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 18,028 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل637,982,166 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل59,450,630 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1699وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح26246 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 42,333,136 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة42,333,136 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6246 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.246 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.46 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 788
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة160 :
• يومية أربعة1313 :
• يومية خمسة56161 :

بتوفير فرص عمل في القطاع العام.
ك ـ ـ ــان ب ـ ــادي ـ ــا الـ ـفـ ـش ــل الـ ــرس ـ ـمـ ــي فــي
الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ق ـض ـي ــة امل ـع ـت ـص ـمــن
ال ــذي ــن ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــوا ف ــي خ ـطــاب ـهــم إل ــى
امل ـ ـلـ ــك عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه ال ـ ـثـ ــانـ ــي ب ــوص ـف ــه
املسؤول األول ،ولذلك لم تكن الزيارة
الـتـ ّـي قــررتـهــا َ الـحـكــومــة ملحافظتهم
م ــوفّ ـق ــة ،ب ــل رفـ ــض األه ــال ــي مـقــابـلــة
ُم ـم ــث ـل ـي ـه ــا ،ثـ ــم فـ ــي تـ ـط ــور م ـل ـحــوظ
أع ـل ــن أم ــس «ع ـص ـيــان م ــدن ــي» شمل
م ـعــان وال ـب ــادي ــة الـجـنــوبـيــة وبـعــض
املـنــاطــق األخ ــرى .قــد ال تنظر دوائــر
صنع القرار إلى هذه الخطوة إال في
جــوهــرهــا املتمثل بــإضــراب وإغ ــاق
جــزئــي لـبـعــض امل ـحــات فــي مناطق
طــرفـيــة غـيــر حـيــويــة فــي املـمـلـكــة ،مع
أن رفــع شعار كبير كهذا ُيـعـ ّـد األول
ّ
من نوعه منذ تسلم عبد الله الحكم
عــام  .1999ويــراهــن املسؤولون على
عدم نجاعة هذه التحركات ما دامت
عمان ،متناسني أن ّ
بعيدة عن ّ
هبات
ّ
قــويــة مثل «هــبــة نيسان» عــام 1989
انطلقت من الجنوب.
ول ـ ـ ــم ي ـف ـل ــح رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـمــر
ال ـ ــرزاز ،ه ــذه املـ ــرة ،فــي إخ ـفــاء نسبة
ّ
ال ـف ـقــر مـ ــدة أطـ ـ ــول ،ع ـل ـمــا أنـ ــه تـســلــم
اإلحـ ـص ــاءات ذات الـعــاقــة مـنــذ آب/
أغسطس املــاضــي ،ليعلن أخـيـرًا أنه
سـيـكـشــف ال ـن ـســب األسـ ـب ــوع املـقـبــل.
وتتوقف دائ ــرة اإلح ـصــاءات العامة
عند عام  2010في تقاريرها الخاصة
ّ
بـنـسـبــة ال ـف ـقــر ال ـتــي ت ـصــدر م ــرة كــل
سنتني .وبحسب البيانات الرسمية
امل ـ ــوج ـ ــودة ،ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة ال ـف ـقــر في
املـمـلـكــة  ،%14.4وق ــد احـتـلــت مـعــان
ال ـن ـس ـب ــة األعـ ـ ـل ـ ــى ب ـ ــن امل ـح ــافـ ـظ ــات
( ،)%26.6ف ـي ـم ــا ك ــان ــت ال ـعــاص ـمــة
ّ
ص ــاح ـب ــة ال ـن ـس ـبــة األق ـ ـ ــل (.)%11.4
أمـ ــا ف ــي ال ـت ــوزي ــع ال ـن ـس ـبــي لـلـفـقــراء
وفــق املحافظة لعام  ،2010فاحتلت
عـ ّـمــان املــرتـبــة األولـ ــى بنسبة ،%30
فيما ّ
سجلت جــرش النسبة األدنــى
(.)%1.4

وعود «مبادرة لندن»
وع ـلــى رغ ــم م ـح ــاوالت الـحـكــومــة في
إغـ ـ ــراء امل ـح ـت ـجــن ب ـمــا َج ـن ـتــه أخ ـي ـرًا
مــن مشاركتها فــي مــؤتـمــر «م ـبــادرة
ل ـنــدن» ،إال أن ذلــك لــم يفلح فــي كبح
ج ـمــاح ال ـغ ـضــب .وك ــان ال ــوف ــد ،الــذي
ً
رأسـ ــه امل ـل ــك ع ـبــد ال ـل ــه ،ع ــاد ُم ـحـ ّـمــا
ّ
بكم كبير من الدعم املعنوي ووعود
ّ
بقروض ميسرة وضمانات ومذكرات
َ
تـ ـف ــاه ــمُ ،ح ـ ِّـص ــل ــت جـ ـ ــراء «املـ ــرونـ ــة»
و«اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة» فـ ــي الـ ـتـ ـع ــاط ــي مــع
مسألة اللجوء السوري واالستمرار
فــي ّ
تحمل أعـبــاء هــذه األزم ــة (راجــع
ال ـعــدد  3700فــي  .)1/3/2019وإلــى
جــانــب تـلــك ال ــوع ــود ،يــراهــن الـفــريــق
الوزاري على انفراجة قريبة متوقعة
ّ
فـ ــي الـ ــوضـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،فـ ــي ظ ــل
انـفـتــاح عـ ّـمــان عـلــى ب ـغــداد ودمـشــق،
ّ
والـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـج ــل ــى مـ ـ ـج ـ ــددًا ف ـ ــي «ق ـم ــة
اتـ ـح ــاد ال ـبــرملــان ـيــن ال ـ ـعـ ــرب» ،حيث
ً
ك ــان ال ـح ـضــور الـ ـس ــوري ف ــاع ــا وذا
أث ــر إي ـج ــاب ــي ،ع ـلــى رغ ــم الـتـشــويــش
األميركي على ذلك.
ـرت ت ـل ــك ال ـف ــاع ـل ـي ــة فــي
وق ـ ــد ت ـم ـظ ـه ـ ّ
الــدفــع نـحــو تـبــنــي «ال ـقــدس عاصمة
أبـ ــديـ ــة ل ـف ـل ـس ـط ــن» مـ ــن دون الـ ـ ـ ّ
ـزج
ب ـك ـل ـم ــة «ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة» ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
اإلصــرار على تجريم التطبيع .ومع
أن ّ
عمان منخرطة في تطبيع علني،
إال أنها تبحث عــن دعــم عربي وهي
تخوض معركة الوصاية الهاشمية
على املدينة املحتلة ،وال سيما بعد
ان ـف ـجــار ال ــوض ــع عـنــد ب ــاب الــرحـمــة،
وم ـن ــاك ـف ــة ال ـس ـل ـط ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
لـلـجــانــب األردن ـ ــي ال ــذي يـتـجـنــب أي
أزمـ ــة دبـلــومــاسـيــة م ــع ت ــل أب ـيــب في
الوقت الراهن ،وهذا ما ّ
يفسر تراجع

التحركات امللكية بخصوص القدس،
ّ
ل ـت ـت ـس ــل ــم املـ ـل ــف وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
ً
واألوق ـ ــاف عـلــى نـحــو ي ـبــدو م ـعــزوال
عــن رئيس ال ــوزراء ،وهــو األمــر الــذي
ّ
بــات مــألــوفــا ،إذ يـتــولــى املـلــك ووزيــر
ال ـخــارج ـيــة امل ـل ـف ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،بل
ينفردان منذ بداية العام بامللف الذي
تشتعل ناره في واشنطن.

عبد الله في واشنطن

مـطــالــب واش ـن ـطــن م ــن ع ـ ّـم ــان تتركز
عليها األنظار أكثر في هذه املرحلة،
خــاصــة أن عبد الـلــه ي ــزور العاصمة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة خ ــال
أسبوعني .وكانت الزيارة األولى في
ّ
واستمرت
ال ــ 19مــن الشهر املــاضــي،
نـ ـح ــو أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،وأحـ ـيـ ـط ــت ب ـســريــة
ّ
تتسرب منها إال صورة
كبيرة ،ولــم
وحيدة الجتماع عبد الله مع وزيرة
األم ــن الــداخـلــي األميركية كريستني
نيلسن ،ووكيل األمني العام لـ«مكتب
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة مل ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب»
فالديمير فورونكوف.
أمــا الــزيــارة الثانية ،فأعلن الــديــوان
امللكي في شأنها سلسلة لقاءات مع
ع ــدد م ــن رؤس ـ ــاء ل ـجـ َّـان الـكــونـغــرس
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــائ ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ب ـ ـشـ ــق ـ ـيـ ــه ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ
والـ ـ ـن ـ ــواب ،إض ــاف ــة إلـ ــى ل ـ ـقـ ــاءات مــع
م ـس ــؤول ــن ف ــي اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة.
وحتى كتابة هــذا التقرير ،لــم ُيعلن
إال عـ ــن لـ ـق ــاء املـ ـل ــك بـ ــوزيـ ــر ال ــدف ــاع
بــالــوكــالــة بــاتــريــك شــانــاهــان ،ولـقــاء
آخر بوزير الخارجية مايك بومبيو.
ّ
واملالحظ أن زيــارات عبد الله تتركز
على األذرع التشريعية في واشنطن،
والـ ـت ــي ت ـن ـظــر إل ـ ــى األردن بــوصـفــه
حليفًا وصديقًا.
ويـبــدو أن الــزيــارة الـجــديــدة ،بجدول
أع ـم ــال ـه ــا ،وتــوق ـي ـت ـهــا الـ ـ ــذي يـسـبــق

يراهن المسؤولون
على عدم نجاعة
دامت
التحركات ما
ّ
بعيدة عن عمان

االنتخابات اإلسرائيلية ،وارتباطها
بترتيبات «صفقة القرن» ،هي األهم
مــن بــن ال ــزي ــارات الرسمية األردنـيــة
إلــى واشـنـطــن ،وســط ره ــان رسـمــي ـ ـ
كما تقول مصادر مطلعة ـ ـ على أنه
ل ــن ي ـك ــون ب ـم ـق ــدور ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
تغيير نهجه بسهولة تـجــاه عـ ّـمــان،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـ ــع ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق مـ ـش ــاري ــع
توسعة القواعد األميركية في اململكة.
وتزامن بدء زيــارة عبد الله مع جدل
أثــارتــه تـغــريــدة ألخـيــه غير الشقيق،
ول ــي ال ـع ـهــد ال ـســابــق األم ـي ــر ح ـمــزة،
الـ ــذي ت ـحــدث ع ــن أن ه ـنــاك م ــا ُيـ ّ
ـدبــر
ّ
ل ــأردن ،وأن تفكك النسيج الوطني
سـ ـيـ ـفـ ـض ــي إلـ ـ ـ ــى «خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة األردن
وخدمة من يريدون إضعافه لتحقيق
مطامعهم على حـســابــه» .ودائـمــا ما
تلفت تغريدات حمزة االنـتـبــاه ،منذ
إحالته على التقاعد من الجيش مع
اثنني من إخوته األمراء غير األشقاء
فــي نـهــايــة  .2017وكــانــت الشائعات
قــد انـتـشــرت آنـ ــذاك ،مــا اسـتــدعــى من
الديوان نفي أخبار متعلقة بمحاولة
انقالب على امللك ،أو وجود اتصاالت
بــن األم ـ ــراء الـثــاثــة ودول خليجية
أدت إلـ ـ ــى ع ــزلـ ـه ــم ووضـ ـعـ ـه ــم ره ــن
اإلقامة الجبرية.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوجة الفقيد :سهام جرجي الشمالي
ابنه :روالن وزوجـتــه جيهان كيروز
وعــائـلـتـهـمــا (رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
كازينو لبنان)
اب ـن ـتــه :ك ـ ــارول زوجـ ــة ن ــاج ــي نـخــول
وعائلتهما (مـفـتــش مــؤهــل أول في
األمن العام)
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :سـ ـل ــوى خ ـي ــر الـ ـل ــه أرم ـل ــة
شـقـيـقــه امل ــرح ــوم ب ـط ــرس وأوالده ـ ــا
وعائالتهم
كتول الخوري أرملة شقيقه املرحوم
سمعان وأوالدها وعائالتهم
شقيقاته :أوالد املرحومة مريم زوجة
املرحوم طانيوس وهبه وعائالتهم
أوالد املرحومة كاترين زوجة املرحوم
شحادي خير الله وعائالتهم
أوالد املرحومة هند زوجــة املرحوم
يوسف الياس وعائالتهم
د .ميليا
أوالد ح ـم ـيــه :لـبـيــب وزوجـ ـت ــه تــريــز
الشمالي وأوالدهما وعائالتهم
أنـ ـط ــوان وزوجـ ـت ــه ج ـن ــان الـشـمــالــي
وأوالدهما وعائالتهم
ن ـي ـنــا ط ـ ــراد أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم حـبـيــب
وأوالدها وعائالتهم
رين زوجة جوزيف بطيخ وأوالدهما
وعائالتهم
وعائالت :الخوري ،الشمالي ،الحداد،
ك ـ ـيـ ــروز ،نـ ـخ ــول ،خ ـي ــر الـ ـل ــه ،وه ـب ــه،
الياس ،طراد ،بطيخ وسائر عائالت
فغال ومن ينتسب إليهم في الوطن
وامل ـه ـجــر ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ع ـلــى رج ــاء
ال ـق ـيــامــة وال ـح ـي ــاة األب ــدي ــة فـقـيــدهــم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
رئيف مخايل الخوري
املـنـتـقــل ال ــى مـلـكــوت ال ـلــه اآلب نهار
االثنني  11آذار  2019متممًا واجباته
الدينية وسيحتفل بالصالة لراحة
نفسه الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم
الثالثاء  12آذار  2019في كنيسة مار
ميخائيل الرعائية – فغال.
ّ
ل ـكــم م ــن ب ـع ــده ط ــول ال ـب ـق ــاء ،صــلــوا
ألجله
تقبل الـتـعــازي ي ــوم االث ـنــن  11آذار
 2019لـغــايــة الـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء ،وقبل
ال ــدف ــن وبـ ـع ــده ويـ ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء 13
الـجــاري مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
ق ـب ــل ال ـظ ـه ــر ح ـتــى ال ـســاب ـع ــة م ـسـ ً
ـاء
في صالون كنيسة مــار ميخائيل –
فغال ،ويوم الخميس  14الجاري في
صالون كنيسة مار عبدا سهيلة من
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قـبــل الظهر
ً
مساء.
حتى السابعة
ق ـ ـ ــداس امل ــرافـ ـق ــة ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء 13
ً
مساء في
الجاري الساعة السادسة
كنيسة مار ميخائيل – فغال.
ال ـ ــرج ـ ــاء إبـ ـ ـ ــدال األك ــالـ ـي ــل بــال ـت ـبــرع
للكنيسة

ُْ ْ َّ ُ
َّ ْ
َ ُ
َيــا أ َّيــتـ َـهــا الــنــفـ ً ُـس الــطـ َ ًـمـ ِـئ َــنــة ُ ْار ِجـ ِـعــي
إ َلى َر ِّبك َر َ َ
ض َّية ف ْادخ ِلي ِفي
اضية م ْر َّ ِ
ِ ُِ
ِ
ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي
ب ـمــزيــد م ــن األسـ ــى وال ـل ــوع ــة ،ننعى
إليكم فقيدنا الغالي
املرحوم السيد محمد علي إبراهيم فضل
الله
(القنصل اللبناني السابق
في كانو – نيجيريا)
زوجته :املرحومة هند طاهر
أوالده :رمزي ،عباس ،منى ،رانيا
أخوته :املرحوم السيد نجيب ،حسن،
رضا ،وحيدر
أخواته :املرحومة نظمية ،املرحومة
نور ،محاسن ،إحسان ،وإلهام
أحـ ـف ــاده وح ـف ـي ــدات ــه :م ــري ــم ،مـحـمــد،
علي ،وزينب
َ
إ َّنا ِل َّلهِ َوإ َّنا إ َل ْيهِ َ
اج ُعون
ر
ِ ِ
ِ
ِ
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي ذكـ ـ ــرى ال ـثــالــث
يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء  12آذار ف ــي جمعية
التخصص والتوجيه العلمي
(خطيب وعلمي) من الساعة الثالثة
ً
مساء.
ب.ظ .إلى الساعة السادسة
ولكم من بعده طول البقاء
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه ،ط ــاه ــر،
وجميع أهالي جويا

إنـتـقــل ال ــى رحـمـتــه تـعــالــى املــأســوف
عليه املرحوم
الحاج عبد علي سلمان خريس
(أبو فايز)
زوج ـتــه :الـحــاجــة زيـنــب محمد علي
نصرالله.
أبناؤه :فايز ،املحامي يوسف ،رضا،
محمد ،املرحوم أحمد ،مالك.
بناته :بتول ،صفية ،زهراء ،خديجة،
رباب ،وجومانة.
أص ـهــرتــه :فــايــز خــريــس (ابـ ــو ك ــرم)،
عـ ــاطـ ــف س ـ ـم ـ ــور ،يـ ــوسـ ــف عـ ـط ــوي،
سعيد صالح ،وحسن عواضة.
يـتـقـبــل أه ــال ــي الـفـقـيــد ال ـت ـع ــازي في
بـ ـي ــروت غـ ــدا األرب ـ ـعـ ــاء م ــن ال ـســاعــة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ول ـ ـغـ ــايـ ــة ال ـ ـس ـ ــادس ـ ــة فــي
ال ـج ـم ـع ـيــة اإلس ــامـ ـي ــة لـلـتـخـصــص
العلمي ـ الجناح قرب أمن الدولة
ويقام ذكرى أسبوع عن روح الفقيد
األحد  17الحالي التاسعة والنصف
صباحا في حسينية بلدته الخيام.
األس ـ ـ ـفـ ـ ــون :ال خ ــري ــس ون ـص ــرال ـل ــه
وسـمــور وعـطــوي وصــالــح وعواضة
وعموم أهالي الخيام

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إدارة وموظفو شركة كازينو لبنان
ينعون على رجــاء القيامة والحياة
األبدية
املأسوف عليه املرحوم
رئيف مخايل الخوري
والد األستاذ روالن الخوري
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام

مجلس إدارة شركة كازينو لبنان
ينعي عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة والـحـيــاة
األبدية
املأسوف عليه املرحوم
رئيف مخايل الخوري
والد األستاذ روالن الخوري
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
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إنا لله وإنا إليه راجعون
(يا أيتها النفس املطمئنة إرجعي
إلــى ربــك راضـيــة مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي)
ش ـق ـي ــق الـ ـفـ ـقـ ـي ــد :ال ـ ـحـ ــاج ص ــائ ــب
النحاس
زوجته :السيدة منى آقبيق
أبناؤه :محمد مخلص ومهند
ابنته :السيدة ميادة النحاس
زوجة ابنه :السيدة رانيا الزيات
أحفاده :سمايا وياسمني وممتاز
النحاس وتاليا اآلغا
أب ـ ـن ـ ــاء شـ ـقـ ـيـ ـق ــه :مـ ـحـ ـم ــد ص ـب ـيــح
وصباح واسعاف وهانية وهادي
النحاس
أبناء أعمامه :علي والدكتور رغيد
والدكتور ربيح واملهندس محمد
سامر
وامل ـه ـن ــدس مـحـمــد رض ــا ومـحـمــد
وسيم النحاس
نسيبه :الحاج عفيف الزيات
أوالد خاالته :نادر حلباوي ونادر
برغل املهندس بسام ومحمد علي
الحكيم
أبناء عمته :املهندس ماهر ومازن
اللحام
شـقـيـقــا زوج ـت ــه :أي ـمــن واملـهـنــدس
بسام آقبيق
عديله :املرحوم العميد زهير مطر
وعـمــوم عــائــات النحاس وآقبيق
والـ ــزيـ ــات ورض ـ ــا وب ــرغ ــل وح ـيــدر
والـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاوي واآلغ ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـل ـ ـحـ ــام
وعـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــى وم ـ ـ ـطـ ـ ــر وال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي
وك ــرم ـن ـش ــاه ــي ونـ ـظ ــام وال ـش ـم ـعــة
ودي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وقـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري وال ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــاع
وال ـ ـب ـ ـيـ ــرقـ ــدار وه ـ ـ ـ ــادي ودي ـ ـ ـ ــروان
ون ـ ــاص ـ ــر واألت ـ ـ ــاس ـ ـ ــي واألي ـ ــوب ـ ــي
ودبوسي ومرتضى والخضرة.
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن الــرضــا
والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة
فقيدهم الغالي املرحوم
البروفيسور الحاج ممتاز النحاس
والده املرحوم شفيق النحاس
والدته املرحومة اسعاف رضا
تقبل التعازي في بيروت للرجال
والـ ـنـ ـس ــاء ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء  12آذار
ف ـ ــي صـ ــالـ ــة ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
والتوجيه العلمي في الجناح من
الـســاعــة الـثــالـثــة وحـتــى الـســادســة
ً
مساء.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
الــى ربــك راضية مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي*
يـصــادف يــوم الخميس املقبل في
 ١٤آذار ذك ــرى م ــرور اسـبــوع على
وفاة فقيدتنا الغالية
الحاجة آمنة محمود دهيني
حرم الحاج عبد األمير قازان.
أوالدها :علي قازان /رئيس دائرة
فــي وزارة الـخــارجـيــة واملـغـتــربــن
والحاج بالل
أشقاؤها :املــرحــوم الحاج عباس،
امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج م ــوس ــى ،ال ـحــاج
كمال ومحمد
أص ـه ــرت ـه ــا :الـ ـح ــاج ع ـلــي مـشـلــب،
الـحــاج مصطفى حـيــدورة ،الحاج
حـ ـس ــن شـ ـلـ ـه ــوب ،ال ـ ـحـ ــاج غ ـس ــان
إسماعيل ،هيثم إبــراهـيــم ،السيد
إبراهيم املوسوي ،وعلي شهاب.
وبهذه املناسبة ستتلى آيات من
الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة
م ــن ال ـس ــاع ــة  ٣ال ـ ــى  .٦وذلـ ـ ــك فــي
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي .الرملة البيضاء
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل ق ـ ـ ـ ـ ــازان ودهـ ـيـ ـن ــي
وعموم أهالي بلدة شحور
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

العالم

تقرير

قطع بارنييه الطريق على رئيسة «المحافظين»
قبل ساعات من خروجها من لندن (أ ف ب)

بريطانيا :ساعات حاسمة
قبل «تقرير المصير»
عـشـيــة تـصــويــت حــاســم لـلـبــرملــان
على اتفاقية خروج بريطانيا من
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي «بــري ـك ـســت»،
غـ ـ ــادرت رئ ـي ـســة الـ ـ ـ ــوزراء ت ـيــريــزا
مـ ــاي ،إل ــى س ـتــراس ـبــورغ ،إلج ــراء
مـ ـح ــادث ــات «أخ ـ ـيـ ــرة وح ــاس ـم ــة»
م ــع رئ ـيــس املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة
جان كلود يونكر ،بشأن االتفاق،
وف ـ ـ ــق م ـ ــا أع ـ ـلـ ــن مـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
رئــاســة ال ــوزراء أمــس .ويــأتــي هذا
ال ـل ـقــاء ب ـعــدمــا ك ــان ــت م ـفــاوضــات
«ب ــري ـك ـس ــت» ق ــد ان ـ ـهـ ــارت نـهــايــة
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،ع ـن ــدم ــا أك ــد
ال ـج ــان ــب األوروب ـ ـ ـ ــي أن ال م ـجــال
ّ
ل ـل ـت ـخــلــي ع ــن «خـ ـط ــة امل ـس ــان ــدة»
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـح ــدود اإليــرل ـنــديــة،
وع ــن كــونـهــا الــوضــع االفـتــراضــي
ل ـل ـع ــاق ــة بـ ــن ش ـ ـطـ ـ َـري ال ـج ــزي ــرة
اإليرلندية.
زيـ ــارة م ــاي غـيــر املـعـلـنــة ،ك ــان قد
أكدها وزير الخارجية اإليرلندي
سايمون كوفني ،في وقت سابق
مــن ي ــوم أم ــس ،حــن ق ــال إن مــاي
«س ـت ـت ــوج ــه مـ ـس ــاء االث ـ ـنـ ــن إل ــى

بروكسل :قدمنا
كل التنازالت إلقناع
النواب بالتصديق
على «بريكست»

ستراسبورغ ،في محاولة إلنجاز
تسوية بشأن بريكست تتيح إقرار
ال ـن ــواب الـبــريـطــانـيــن لبريكست
الثالثاء (اليوم)» .وقال كوفني إن
«كثيرين أعربوا عن أملهم في أن
نحصل على توضيحات في هذه
املرحلة ،وخصوصًا قبل تصويت
الـغــد» ،مضيفًا أن «الــوضــع ليس
عـ ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـنـ ـح ــو حـ ـت ــى اآلن».
ّ
وكـ ـ ــان كـ ــل م ــن مـ ــاي وي ــون ـك ــر قــد
تـ ـش ــاورا هــات ـف ـيــا ،أول م ــن أم ــس،
من دون التمكن من تجاوز مأزق
املفاوضات.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم «مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات ال ـل ـح ـظ ــة
األخ ـيــرة» وأم ــل مــاي فيها ،إال أن
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كبير مفاوضي االتحاد األوروبي
م ـي ـشــال ب ــارن ـي ـي ــه ،ق ـطــع ال ـطــريــق
ع ـل ــى رئ ـي ـس ــة «امل ـح ــاف ـظ ــن» قـبــل
ســاعــات مــن خــروجـهــا مــن لـنــدن،
إذ ق ـ ــال ل ـ ــدى وصـ ــولـ ــه إل ـ ــى م ـقـ ّـر
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ف ــي بــروكـســل
ملناقشة «ال ـطــاق» مــع سـفــراء 27
دول ــة أع ـضــاء فــي االت ـح ــاد ،أمــس،
إن األوروبـيــن «قــدمــوا مقترحات
إلخـ ــراج مـبــاحـثــات بــريـكـســت من
امل ـ ـ ـ ــأزق ،وإن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بــاتــت
اآلن ب ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة وال ـ ـبـ ــرملـ ــان
البريطانيني».
وت ــأت ــي مـ ـش ــاورات س ـتــراس ـبــورغ
بـعــدمــا أك ــدت م ــاي أن التصويت
ال ـ ـبـ ــرملـ ــانـ ــي امل ـ ـل ـ ــزم عـ ـل ــى اتـ ـف ــاق
«بــريـكـســت» سيجري فــي موعده
ّ
م ـ ـسـ ــاء ال ـ ـي ـ ــوم ،فـ ــي ظـ ـ ــل ت ـحــذيــر
الـنــواب البريطانيني مــن احتمال
أن يتكرر سيناريو فقدان رئيسة
الوزراء البريطانية الثقة إن قررت
إلغاء التصويت.
ّ
وفي ظل هذا الجدل القائم ،توقع
الـنــائــب «املـحــافــظ» ستيف بيكر،
وزميله نايجل دودز من «الحزب
األي ــرلـ ـن ــدي الـ ـ ــوحـ ـ ــدوي» ،حـلـيــف
م ــاي فــي ال ـبــرملــان ،أن «ال مناص
اتفاق االنسحاب هذا دون
من أن ُ َ
سيرفض مرة أخرى» .وإذا
تغيير
ُرفـ ــض ال ـنــص م ــرة أخـ ــرى ال ـيــوم،
ستلجأ مــاي إلــى إج ــراء تصويت
غدًا على إمكانية مغادرة االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي م ــن دون اتـ ـف ــاق .وفــي
ـض ال ـن ــواب ه ــذا الـخـيــار،
ح ــال رف ـ ِ
سيصوتون بعد غـ ٍـد على اقتراح
تــأج ـيــل «م ـ ـحـ ــدود» ل ـل ـخ ــروج من
االت ـحــاد األوروبـ ــي بعد  29آذار/
مارس .لكن يتعني الحصول على
مــوافـقــة ّدول االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
ف ـق ــد ح ـ ـ ــذر الـ ـ ـق ـ ــادة األوروب ـ ـي ـ ــون
مــن أن أي تأجيل يجب أن يكون
مـبــررًا حتى يــوافـقــوا عليه .وكــان
وزير الخارجية ّ ،جيريمي هانت،
قـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ــاول حـ ـ ـ ــض نـ ـ ـ ـ ــواب حـ ــزب
«املحافظني» على قبول االتـفــاق،
متوقعًا «عــواقــب مــدمــرة» للحزب
«املـحــافــظ» فــي حــال رفــض النص
مـ ـج ــددًا .وفـ ــي حــدي ـثــه إلـ ــى «ب ــي.
بـ ـ ــي.سـ ـ ــي» ،قـ ـ ــال هـ ــانـ ــت« :ل ــدي ـن ــا
الجاري من
فرصة للخروج في 29
ّ
املـهـ ّـم جـدًا اغتنامها» ،مـحــذرًا من
يريدون وقف هذه العملية.
(األخبار ،أ ف ب)

اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
باملعاملة التنفيذية رقم  2019\42املتكونة
فيما بني:
املنفذ :إيالن حليم الحاج وكيله املحامي
طارق أبو خليل
املـنـفــذ عـلـيـهــم :لــوريــس ال ـحــاج وشفيقة-
مـنـيــر -ف ـي ــدال -روبـ ــن -جــانـيــت ويــولـنــدا
طنوس الحاج
بتاريخ  2019\3\7تقرر ابالغ املنفذ عليهم
املــذكــوريــن أع ــاه املجهولي محل االقــامــة
بــوجــوب الـحـضــور ال ــى قـلــم دائ ــرة تنفيذ
صور لتبلغ االنذار التنفيذي واملستندات
امل ــرف ـق ــة ب ـه ــذه امل ـعــام ـلــة وال ـ ـجـ ــواب خــال
عشرين يوما من تاريخ النشر واال اعتبر
كل تبليغ لهم ضمن قلم الدائرة قانونيا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عاطف معروف منصور بوكالته عن
بــاســم عـصــام الــزيــن ملــورثــه عـصــام اديــب
الزين سند تمليك بــدل ضائع للعقار 56
بستيات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  ،2019/04/02وذلــك
فــي قــاعــة املناقصات فــي املــديــريــة العامة
لــأمــن ال ـع ــام – املـبـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
الـطــابــق ال ـثــالــث ،لـتـلــزيــم حـبــر ل ــزوم آالت
تصوير املستندات واجهزة الفاكس لعام
 2019م ــوض ــوع دف ـتــر الـ ـش ــروط اإلداري ـ ــة
الخاصة رقم /48م ل تاريخ .2019/03/06
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة ال ـعـمــوم ـيــة ،اإلط ـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد – شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الرابعة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 400
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  ،2019/04/02وذلــك
فــي قــاعــة املناقصات فــي املــديــريــة العامة
لــأمــن ال ـع ــام – املـبـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
الطابق الثالث ،لتلزيم اثــاث ومفروشات
وتجهيزات مكتبية لعام  ،2019موضوع
دفتر الشروط اإلدارية الخاصة رقم /50م
ل تاريخ .2019/03/6
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة ال ـعـمــوم ـيــة ،اإلط ـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد – شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الرابعة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 400
إعالن قضائي
ت ــدع ــو مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف امل ــدن ـي ــة فــي
ال ـج ـنــوب ال ـغــرفــة ال ـثــان ـيــة ،الـسـيــد محمد
يوسف صلوب ،الحضور الى قلم املحكمة
بالذات او من يمثله قانونًا لتبلغ صورة
ط ـبــق االص ـ ــل ع ــن ال ـح ـكــم رقـ ــم 2018/78

ت ــاري ــخ  2018/2/6ب ــال ــدع ــوى املـتـكــونــة
بــن قــاســم صـلــوب ورفـيـقــه بــوجــه حسني
صلوب ورفيقه بموضوع عقارية (قسمة)
رقم االساس  2018/380والقاضي بقبول
ً
االستئناف شكال ورده اساسًا وتصديق
ال ـح ـكــم امل ـس ـتــأنــف ،واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اقــامــة
ضمن نطاق املحكمة خالل عشرين يومًا
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
حسني محمد يونس
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب غسان ضناوي ملورثه رأفت ضناوي
سند تمليك بدل ضائع  471/5الحدادين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب عصام عزت درباس سند تمليك بدل
ضائع  68/74التل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـلــب س ــرح ــان س ــرح ــان ملــوك ـلــه جــرجــس
(جرجي) سرحان سند تمليك بدل ضائع
 623كفرحبو.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت صباح شبلي ملوكلها عبد الرحمن
محمد ريداني سندات تمليك بدل ضائع
 7و 12و 13و 33و 1528/ 41البداوي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
انتخابات نقابية
ق ــررت نـقــابــة ع ـمــال ال ـب ـنــاء ومـسـتـلــزمــاتــه
فــي ص ـيــدا وال ــزه ــران ــي اجـ ــراء انـتـخــابــات
مجلسها التنفيذي فــي  2019/3/22في
مقر اتحاد نقابات العمال /صيدا.
يقفل باب الترشيح في .2019/3/19
دعوة
يدعو مجلس إدارة الجمعية التعاونية
ل ـص ـي ــادي االس ـ ـمـ ــاك ف ــي ش ـك ــا االعـ ـض ــاء

الجـ ـتـ ـم ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ــذي
سيعقد يوم الخميس  2019/3/28الساعة
الـخــامـســة فــي مــركــز الجمعية فــي ميناء
شكا لدراسة املواضيع التالية:
 – 1االط ــاع عـلــى تـقــريــري لجنة املــراقـبــة
ومجلس االدارة وعلى امليزانية العمومية
املوقوفة بتاريخ  2018/12/31والتصديق
عليها.
 – 2تبرئة ذمة مجلس االدارة
واذا ل ــم ي ـك ـت ـمــل ال ـن ـص ــاب ت ـع ـقــد جـلـســة
ثانية يوم الخميس  2019/3/28الساعة
السادسة في نفس املكان.
رئيس مجلس االدارة
عصام العتيق
إعالن
تـعـلــن جمعية خــريـجــي جــامـعــة الـقــديــس
يــوســف فــي الـجـنــوب عــن مــوعــد انـتـخــاب
هيئة ادارية جديدة يوم السبت الواقع في
 13نيسان  2019في تمام الساعة الرابعة
بعد الظهر في جامعة القديس يوسف –
حرم لبنان الجنوبي ،البرامية.
فــي حــال عــدم اكـتـمــال الـنـصــاب القانوني
تـ ـعـ ـق ــد جـ ـلـ ـس ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ع ـ ـنـ ــد ال ـخ ــام ـس ــة
والنصف بعد الظهر بمن حضر.
تقبل طلبات الترشح اب ـتـ ً
ـداء مــن  12آذار
 2019ولـغــايــة  1نيسان  2019ضمنًا في
ح ــرم الـجــامـعــة ف ــي ال ـبــرام ـيــة م ــن االثـنــن
الى الجمعة من الساعة الثامنة والنصف
صباحًا حتى الخامسة بعد الظهر.
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود تاجر
ب ـنــاء لـلـطـلــب ت ـقــرر ب ـتــاريــخ 2019/3/04
ش ـط ــب قـ ـي ــود الـ ـت ــاج ــر املـ ـ ـع ـ ــروف ب ــاس ــم:
" "ICARاملسجل تحت رقم 2013/4004179
البقاع.
لكل ذي مصلحة االعـتــراض خــال عشرة
ايام من تاريخ النشر.
امني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب عـبــد ال ـكــريــم مـحـمــد فـ ــواز بــوكــالـتــه
عــن رم ــزي ب ــدري غـيــث وكـيــل ب ــدري علي
غيث وسـنـدًا لـقــرار محكمة بــدايــة بيروت
العقارية رقــم  2019/59سند تمليك بدل
ع ــن ض ــائ ــع لـلـقـســم  21م ــن ال ـع ـقــار 5049
مصيطبة.

للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2013/70 :
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ب ـي ـب ـل ــوس ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املحامي رشيد نصور
املـنـفــذ عـلـيـهـمــا :ج ــورج ف ــارس اب ــي ن ــادر
وسناء جرجس راضي  -عبدللي
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ق ــرض
عـ ـ ـ ــدد ( )2و /38/س ـ ـنـ ــد ديـ ـ ـ ــن ب ـق ـي ـمــة
/225099298/ل.ل .مبلغ  /36252/د.أ .عدا
الفوائد والرسوم.
تاريخ الحجز2015/5/20 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/6/10 :
امل ـطــروح للبيع الـعـقــار :رق ــم  768منطقة
عبدللي العقارية
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :ارض بـ ـع ــل تـ ـ ـ ــزرع ح ـب ــوب
ضـمـنـهــا ب ـعــض اش ـج ــار زي ـت ــون واه ـم ــام
حرجي وهي ارض مبنية واثناء الكشف
تبني انه شيد عليه بناء مؤلف من طابق
اعـ ـم ــدة واربـ ـع ــة ط ــواب ــق ارض ـ ــي اضــافــي
وأرضي اول وثاني وهو متصل بطوابقه
الــداخ ـل ـيــة بــواس ـطــة درج داخ ـل ــي وم ــزود
بمصعد كهربائي لكافة الطوابق.
طابق ثاني يتم الدخول اليه من الطريق
ال ـع ــام وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ص ــال ــة لـلـحـفــات
(مـطـعــم) واربـ ــع حـمــامــات وشــرفــة كبيرة
ً
ودرج داخلي الى السطح نزوال وصعودًا.
طابق اول مؤلف من مدخل ومطبخ كبير
وشرفة بجانبه وغرفة ومستودع وممر
الى ثالث غرف للمنامة ضمنها كل منها
حمام.
ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي ش ـب ــه م ـق ـطــع م ــن ال ــداخ ــل
وطابق ارضي اعمدة.
مساحته 1375 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال 773 :وطــريــق ع ــام جنوبًا:
 767وطريق عام
غــربــا 773 :و 769وطــريــق عــام شــرقــا773 :
و767
التخمني/954650/ :د.أ .أرضًا وبناء
بدل الطرح املخفض /372.457/ :د.أ.
املــزايــدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
فــي  2019/5/16ال ـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
ظـ ـهـ ـرًا ام ـ ــام رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فــي
محكمة البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ايـ ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـط ــرح بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ام ــا ن ـق ــدا في
صندوق الخزينة او تقديم شيك او كفالة
م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
البترون وعليه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه ان يدفع رسم %5
داللة اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/28على املتهم عبد الكريم محمد
امل ـح ـمــود جنسيته س ــوري مـحــل اقــامـتــه
الــزراريــه ملك محمد مشلب مــروه والدته
عزيزة تولد  1989كفرزتيا رقم القيد /35
البرسه ادلب سوريا اوقف غيابيًا بتاريخ
 2019/1/29وال يزال فارًا بالعقوبة التالية
تجريم املتهم عبد الكريم محمد املحمود
املبينه كامل هويته اعــاه بجناية املــادة
 201/549عقوبات وبانزال عقوبة االعدام
بـحـقــه س ـن ـدًا ل ــاول ــى وبــاس ـت ـبــدال ـهــا الــى
ع ـقــوبــة االشـ ـغ ــال ال ـش ــاق ــة امل ــؤق ـت ــه بحقه
مـ ــدة خ ـم ـســة ع ـشــر ع ــام ــا س ـن ـدًا لـلـثــانـيــة
وبــان ـفــاذ مــذكــرة ال ـقــاء الـقـبــض ال ـصــادرة
بـحـقــه وبــاع ـت ـبــاره ف ــارًا مــن وج ــه الـعــدالــة
وبتجريده من حقوقه املدنية ومنعه طيلة
فترة فــراره من التصرف بامواله املنقولة
وغـيــر املـنـقــولــة وم ــن اقــامــة ال ــدع ــاوى عــدا
تلك املتعلقة باحواله الشخصية وبتعيني
رئيس قلم هذه املحكمة قيمًا على امواله
الدارتـهــا كما تــدار ام ــوال الغائب وبنشر
ً
الحكم اصــوال وبابالغ من يلزم وتدريكه
الــرســوم والـنـفـقــات الـقــانــونـيــة كــافــة وفقًا
للمواد  201/549من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية محاولة القتل.

وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/5
الرئيس
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 407
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/28عـلــى املـتـهـمــه ان ـع ــام محمد
جــابــر جنسيته مـحــل اقــام ـتــه ارزي ملك
زينب شراره قرب املدرسة املهنية الليسه
القديمه والدتها مريم تولد  1979بيروت
م ـك ـتــومــة ال ـق ـي ــد اوقـ ـ ــف غ ـيــاب ـيــا ب ـتــاريــخ
 2019/1/29وال ت ـ ــزال ف ـ ــاره بــالـعـقــوبــة
التالية تجريم املتهمه انعام محمد جابر
املبينه كامل هويتها اعاله بجناية املادة
 201/549عقوبات وبانزال عقوبة االعدام
بحقها سـنـدًا لــاولــى وبــاسـتـبــدالـهــا الــى
عقوبة االشغال الشاقة املؤقته مدة خمسة
عشره عامًا سندًا للثانية بانفاذ مذكرة
القاء القبض الصادرة بحقها وباعتبارها
ف ـ ــارة م ــن وجـ ــه ال ـع ــدال ــة وت ـج ــري ــده ــا من
ح ـقــوق ـهــا امل ــدن ـي ــة وم ـن ـع ـهــا ط ـي ـلــة ف ـتــرة
ف ــراره ــا مــن الـتـصــرف بــامــوالـهــا املنقولة
وغير املنقولة ومن اقامة الدعاوى عدا تلك
املتعلقة بــاحــوالـهــا الشخصية وبتعيني
رئيس قلم هذه املحكمة قيمًا على اموالها
الدارتـهــا كما تــدار ام ــوال الغائب وبنشر
ً
الحكم اصوال وبابالغ من يلزم وتدريكها
الــرســوم والـنـفـقــات الـقــانــونـيــة كــافــة وفقًا
للمواد  201/549من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية محاولة القتل.
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/5
الرئيس
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 407
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/28على املتهم مهدي عبد الكريم
ع ـط ــوي جـنـسـيـتــه ل ـب ـنــانــي م ـحــل اقــامـتــه
الـنـبـطـيــة ال ـفــوقــا – ال ـطــابــق ال ـثــانــي ملك
والده والدته جنان تولد  1998سجل /130
النبطية اوقف غيابيًا بتاريخ 2019/2/19
وال ي ــزال ف ــارًا بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة تجريم
املتهم مـهــدي عبد الكريم عـطــوي املبينه
كامل هويته اعاله بجناية املادة 219/639
عقوبات وبانزال عقوبة االشغال الشاقة
املــؤق ـتــه بـحـقــه م ــدة اربـ ــع س ـن ــوات سـنـدًا
لالولى وبانزال الربع منها سندًا للثانية
وباعتباره فــارًا من وجه العدالة وبانفاذ
م ــذك ــرة الـ ـق ــاء ال ـق ـب ــض الـ ـ ـص ـ ــادرة بـحـقــه
وتجريده من حقوقه املدنية ومنعه طيلة
فترة فــراره من التصرف بامواله املنقولة
وغـيــر املـنـقــولــة وم ــن اقــامــة ال ــدع ــاوى عــدا
تلك املتعلقة باحواله الشخصية وبتعيني
رئيس قلم هذه املحكمة قيمًا على امواله
الدارتـهــا كما تــدار ام ــوال الغائب وبنشر
ً
الحكم اصــوال وبابالغ من يلزم وتدريكه
الــرســوم والـنـفـقــات الـقــانــونـيــة كــافــة وفقًا
للمواد  219/639من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية التدخل في السرقة
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة

فراره.

في 2019/3/5
الرئيس
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 407

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/2/28عـلــى املـتـهــم محمد احمد
م ـس ـل ـمــانــي جـنـسـيـتــه ال ـل ـب ـنــان ـيــة محل
اقــامـتــه الشعيتية – حــي الـبـيــاض – ط
أرضي والدته ابتسام عمره  1988سجل
 53الـشـعـيـتـيــة اوق ـ ــف غ ـيــاب ـيــا ب ـتــاريــخ
 2019/2/12وال يـ ــزال فـ ــارًا بــالـعـقــوبــة
الـتــالـيــة اع ــان س ـقــوط الـحـكــم الغيابي
الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2014/6/5وب ــاع ـت ـب ــاره ك ــأن ــه ل ــم يكن
بالنسبة للمحكوم غيابيًا محمد احمد
ً
مسلماني عمال باحكام املادة  292أ.م.ج
وتجريم املتهم محمد احمد مسلماني
املبينه كامل هويته اعاله بجناية املادة
 639عقوبات وبــانــزال عقوبة االشغال
الشاقة املؤقته بحقه مــدة ست سنوات
س ـن ـدًا ل ـهــا ،وبـتـجــريـمــه بـجـنــايــة امل ــادة
 201/639عـ ـق ــوب ــات وب ـ ــان ـ ــزال ع ـقــوبــة
االشغال الشاقة املؤقته بحقه مدة ست
س ـن ــوات س ـن ـدًا ل ــاول ــى وب ــان ــزال الثلث
منها سندًا للثانية وبادغام العقوبتني
ً
امل ــذك ــورت ــن ع ـم ــا ب ــاح ـك ــام املـ ـ ــادة 205
عـقــوبــات عـلــى ان تنفذ بحقه العقوبة
االول ـ ــى كــون ـهــا االشـ ــد واملـ ـح ــددة بست
س ـن ــوات اش ـغ ــال ش ــاق ــة مــؤق ـتــة وب ـعــدم
تجريمه بجناية املــواد  335و640/639
و 201 /640/639عقوبات املسندة اليه
لعدم قيام ادلة كافية على تحقق شروط
وعناصر االولى وللشك ولعدم الثبوت
بالنسبة لـظــرف الليل املـنـصــوص عنه
في املادة  /640عقوبات وباعتباره فارًا
مــن وجــه الـعــدالــة وبــانـفــاذ مــذكــرة القاء
القبض الـصــادرة بحقه وبتجريده من
حقوقه املدنية ومنعه طيلة فترة فراره
م ــن ال ـت ـصــرف ب ــام ــوال ــه امل ـن ـقــولــة وغـيــر
املـنـقــولــة وم ــن اقــامــة ال ــدع ــاوى ع ــدا تلك
املتعلقة باحواله الشخصية وبتعيني
رئـ ـي ــس ق ـل ــم ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة ق ـي ـمــا عـلــى
امواله الدارتها كما تدار امــوال الغائب
ً
وبنشر الحكم اصــوال وبابالغ من يلزم
وتدريكه الرسوم كافة .وفقًا للمواد 639
عقوبات  201/639ع و  335و 640/639
و  201 /640/639من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة وتأليف جمعية
اشرار
وق ـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/5
الرئيس
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 407
إعالن قضائي
تــدعــو املحكمة االبـتــدائـيــة املــدنـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الحاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داك ـس ـيــان وري ـش ــار ال ـس ـمــرا املـسـتــدعــى
ضــده انـطــوان يوسف شربل واملجهول
محل االقامة الحضور الى قلم املحكمة
الستالم نسخة عن اوراق الــدعــوى رقم
 2019/1402امل ـقــامــة م ــن ري ـمــا يــوســف
ح ـن ـي ـنــه ب ـم ــوض ــوع ازال ـ ـ ــة ش ـي ــوع عـلــى
ال ـع ـقــار رق ــم  /5192/جــزيــن وال ـج ــواب

خ ــال عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ النشر
واال يتم ابالغكم بقية االوراق والقرارات
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـكــم ال ـن ـهــائــي بــواس ـطــة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
وثيقة تبليغ مدنية
صــادرة عن محكمة االستئناف العقارية
في بيروت
الرئيس :نسيب إيليا
رقم االستئناف2011/118 :
طــالــب الـتـبـلـيــغ :عــدنــان مـهــدي دروي ــش
وكيله املحامي روحانا خطار
املطلوب ابالغهم :نبيل ريــاض الحسني
ومعتصم الخجا.
االوراق املـطـلــوب ابــاغـهــا :طلب اسقاط
محاكمة ورود 2018/5/23
مع القرار الصادر بتاريخ 2018/5/23
ف ـي ـق ـت ـضــي حـ ـض ــورك ــم ب ـ ــال ـ ــذات أو مــن
يـمـثـلـكــم قــانــونــا بـمــوجــب سـنــد مـصــدق
الس ـ ـتـ ــام االوراق واال ت ـ ـسـ ــري امل ـه ــل
ال ـق ــان ــون ـي ــة ب ـح ـق ـكــم م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
واللصق سندًا للمادة  409أ.م.م.
رئيس القلم
مرسال شديد
إعالن قضائي
صادر عن القاضي العقاري في النبطية
تـ ـق ــرر اب ـ ـ ــاغ املـ ـعـ ـت ــرض ع ـل ـي ـهــم مـحـمــد
وحسني وامني اوالد علي خواجة بطلب
البت باالعتراض املــدون على العقارين
 1928 – 859السلطانية والجواب خالل
مهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية في النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن قضائي
صادر عن القاضي العقاري في النبطية
تـ ـق ــرر اب ـ ـ ــاغ املـ ـعـ ـت ــرض ع ـل ـي ـهــا رم ــزي ــة
محمد يــاســن بطلب الـبــت بــاالعـتــراض
املــدون على العقار رقــم  467السلطانية
وال ـجــواب خــال مهلة عشرين يــومــا من
تاريخ النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية في النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن قضائي
صادر عن القاضي العقاري في النبطية
ت ـق ــرر اب ـ ــاغ امل ـع ـت ــرض عـلـيـهـمــا ج ــورج
نـ ـ ـي ـ ــازي خ ـ ـ ـ ــوري ك ـ ـ ــرم وجـ ـ ـ ـ ــورج ف ـ ــوزي
ن ـ ـ ـصـ ـ ــراوي ب ـط ـل ــب ال ـ ـبـ ــت بـ ــاالع ـ ـتـ ــراض
املدون على العقار رقم  2004السلطانية
وال ـجــواب خــال مهلة عشرين يــومــا من
تاريخ النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية في النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن قضائي
صادر عن القاضي العقاري في النبطية
تـ ـق ــرر اب ـ ـ ــاغ املـ ـعـ ـت ــرض ع ـل ـي ـهــم مـحـمــد
ومحسن حسن صالح وعباس محمود
صــالــح بطلب الـبــت بــاالع ـتــراض امل ــدون
على العقارات رقــم 1922 – 2054 – 469
منطقة السلطانية والجواب خالل مهلة
عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
يدعو املجلس التنفيذي لنقابة مزارعي
ال ـش ـم ـن ــدر الـ ـسـ ـك ــري فـ ــي ل ـب ـن ــان جـمـيــع
االع ـض ــاء لـعـقــد جـمـعـ ّـيــة عـمــومـ ّـيــة نـهــار
ال ـخ ـم ـيــس ف ــي  2019/3/28ابـ ـت ـ ً
ـداء من

تبليغ قرارات استمالك
ان مؤسسة كهرباء لبنان تبلغ املالكني ال ــواردة اسماؤهم في الـجــدول ادنــاه مرسوم االستمالك رقــم  2768تاريخ 2016/2/10
القاضي باعتبار االشغال العائدة ملشروع انشاء خط توتر عالي  66ك.ف .بدنايل – كسارة من املنافع العامة وقــرار التخمني
الصادر عن لجنة االستمالك االبتدائية في البقاع سندًا له كما تعلمهم بانها قد اودعت التعويض املقرر لهم بموجب قرار وضع
اليد رقم  17تاريخ  2018/7/26تنفيذًا لقرار التخمني املذكور ادناه لذلك يرجى ان يتقدموا الى املؤسسة مصحوبني باملستندات
املطلوبة لقبض التعويض املقرر لهم.
رقم العقار
رقم قرار التخمني
 2017/437املصحح بالقرار 207 2018/848

املنطقة
أبلح

قيمة التعويض املقرر ل.ل.
اسماء املالكني
جورج بطرس النجار كميل النجار 7.087.500

هذا مع االشارة ان مهلة االستئناف هي ثالثون يومًا من تاريخ التبليغ.

التكليف 434

الساعة الحادية عشر قبل الظهر في ّ
مقر
االتحاد الوطني للفالحني اللبنانيني –
ش ـت ــورا ،وذل ــك النـتـخــاب مـجـلــس جديد
للنقابة.
آخر مهلة لقبول طلبات الترشيح
تنتهي مساء يوم االحد في
.2019/3/24
الرئيس
محمد الفرو
إعالن
يــدعــو املجلس التنفيذي لنقابة مربي
امل ــواش ــي ف ــي ال ـب ـق ــاع جـمـيــع االع ـض ــاء
ّ
ّ
عمومية نهار الجمعة في
جمعية
لعقد
ً
ابتداء من الساعة الحادية
2019/3/29
عـ ـش ــر قـ ـب ــل الـ ـظـ ـه ــر ف ـ ــي م ـ ـقـ ـ ّـر االت ـ ـحـ ــاد
الوطني للفالحني اللبنانيني – شتورا،
وذلك النتخاب مجلس جديد للنقابة.
آخر مهلة لقبول طلبات الترشيح
تنتهي مساء يوم االثنني في
.2019/3/25
الرئيس
عمر معربوني
املحكمة االبتدائية املوحدة املارونية
ذوق مصبح – لبنان
دعوى2018/474 :
بطالن زواج
ميرنا خليل بــو غصن – رشـيــد مونير
الجوهري
بيروت
إعالن قضائي
ّ
ّ
املوحدة املارونية،
إن املحكمة االبتدائية
تــدعــو ال ــزوج رشـيــد مــونـيــر الـجــوهــري،
ل ـل ـح ـض ــور الـ ـ ــى هـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ،غ ــرف ــة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري اي ـ ـلـ ــي عـ ـ ـ ــون ،ي ــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ــي  2019/3/31عند
ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة وال ـن ـص ــف ص ـبــاحــا،
إلعادة حصر موضوع الدعوى.
زوق مصبح في 2019/3/11
املسجل
الخوري مارون فرح
الرئيس
الخوري ايلي عون

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت  /القاضي
ّ
ميرنا كلب
يبلغ الى املنفذ عليه أحمد علي املقداد
ً
عـمــا بــاحـكــام امل ــادة  409أ.م.م .تنذركم
دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقـ ــم 2017/1939
ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم مــن طالب
الـتـنـفـيــذ فــرنـسـبـنــك ش.م.ل .نــاتـجــا عن
ط ـل ــب ت ـن ـف ـيــذ ج ـ ـ ــدول الـ ــدف ـ ـعـ ــات وع ـقــد
الـقــرض بقيمة /21.150.000/ل.ل .عدا
اللواحق.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االن ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
واالوراق املــرفـقــة بــه علمًا ب ــأن التبليغ
ي ـت ــم ق ــان ــون ــا ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر ه ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان وع ـلــى
تعليق نسخة عنه وعــن االنــذار املذكور
على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ
بيروت ليصار بعد انقضاء هــذه املهلة
ومهلة االن ــذار التنفيذي البالغة عشرة
ً
ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشيان
LALON MIAH
MOHAMMAD MASUM SARDER
م ــن عـنــد مـخــدومـهـمــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عنهما شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/573666
غادرت العاملة البنغالدشية
RAHIMA AKTER
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/668005
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فادي ناصر الدين يزيد جرعات الجرأة

«بيروت واو» يواصل الغوص
في شعاب الواقع!
نادين كنعان

فنون تشكيلية

لور غريب ومازن كرباج« :مراسالت» وذكريات ...والكــثير من الشغب!
في «متحف سرسق» ،التقت
الناقدة والشاعرة والرسامة البالغة
 88عامًا ،بابنها الموسيقي وفنان
الكوميكس البالغ نصف عمرها
تمامًا .يميل مازن إلى إنجاز رسوماته
بسرعة تقترب من االرتجال الالواعي،
أما لور فقد ارتاحت وتفككت
الخطوطية تمامًا مع
تعقيداتها ّ
ّ
العمرّ .في كل مرة عمال فيها
معًا ،كل على هامش تجربته
الفنية ،كانت البداية تأتي على هيئة
لعبة ،كتبرير شكلي لهذا التواصل؟
يحكيان عن يومياتهما التي
ّ
السوداوية ،فإن
مهما وصلت إلى
منطقها الوحيد يبقى السخرية
روان عز الدين
يـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـدر الـ ـكـ ـنـ ـغ ــر غـ ـ ـ ــاف ك ـت ـ ّـي ــب
مـعــرض «ل ــور وم ــازن بيني وبينك»
ف ــي «م ـت ـح ــف س ــرس ــق» (األش ــرف ـ ّـي ــة
ـ ـ ـ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت) .ل ــوجـ ـه ــه م ــام ــح امـ ـ ــرأة
مـصـنــوعــة م ــن زخ ــرف ــات ل ــور غـ ّ
ـريــب
بــال ـح ـبــر األسـ ـ ـ ــود .ي ــرت ـف ــع رأس مــن
ج ـي ــب ب ـط ـن ـه ــا :ع ـي ـن ــان مـحـمـلـقـتــان
وأنف كبير كتلك األنوف الناتئة من
وج ــوه كــائـنــات م ــازن ك ــرب ــاج .جسد

ّ
الشخصية
اليوميات
تكملها محطات من التاريخ
العام الذي يستعيد بيروت
الستينيات والسبعينيات
األم واالبــن ينفلش كخارطة طافحة
ب ــال ـخ ـط ــوط وال ـ ــوج ـ ــوه وال ـك ـل ـم ــات.
سيرتان تبدوان أحيانًا منفصلتني
بثخن الـخــط أو دقـتــه ،فيما تقوالن
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـظـ ــوريـ ــن
وأسلوبني مختلفني .لوحة «الكنغر»
هذه تعود إلى معرض مشترك للور
ّ
غريب ( )1931ومــازن كرباج ()1975
ّ
بعنوان «أبـجــديــة لــور غريب ومــازن

كرباج» ( .)2015اآلن ،يكون قد مضى
ع ـلــى ب ــدء تـعــاونـهـمــا ح ــوال ــى ثــاثــة
عشر عامًا .جاءت الفكرة سنة ،2006
ال ـس ـنــة ال ـتــي تـخـتـصــر حــدثــا واحـ ـدًا
هو العدوان اإلسرائيلي على لبنان.
كأنما القصف ومشاهد الدمار التي
شــاهــدهــا لــور وم ــازن كــل مــن منزله،
كانت ّ
مجرد سبب آخر لفتح مسارات
ّ
واق ـت ــراح ــات ب ـصــريــة ل ـهــذه الـعــاقــة
ّ
ّ
الفني ّة ،من خالل حوار
البيولوجية/
بصري ولغوي متدفق.
ب ـع ــد رس ـ ــوم ـ ــات ح ـ ــرب تـ ـ ّـمـ ــوز ال ـتــي
أنجزاها على دفترين موجودين في
امل ـعــرض ،عـمــا عـلــى بــورتــريــه ذاتــي
ح ـمــل اس ــم «أنـ ــت وأنـ ــا ح ـبــر وورق»
( )2008طـ ـ ّـورا فـيــه تـقـنـيــات األي ــادي
األربــع ،تاله معرض بالعنوان نفسه
عــام  ،2010ثــم كـتــاب «غ ـدًا لــن يأتي»
( .)2014م ــاذا يمكن أن يضيفه هذا
ّ
اللقاء؟ لعل انتظار «الـجــديــد» ليس
ال ـف ـعــل األم ـث ــل لـلـتـعــامــل م ــع تـجــربــة
ّ
ّ
شفافية تصل
فنية كهذه تقوم على
إلـ ــى ك ـش ــف ك ــوال ـي ــس ال ـع ـم ــل الـفـنــي
ومـفــاتـيـحــه ،خـصــوصــا فــي املـعــرض
الحالي .إذ إن ما يحفظ فرادة األعمال،
هـ ــي ال ـت ـل ـق ــائ ـ ّـي ــة ،وال ـ ـل ـ ـغـ ــو ،وف ـي ــض
ّ
األولية
األفكار واملشاعر والضربات
ً
الـتــي يبقى مصيرها مـجـهـ ّـوال على
لـفــافــات ال ــورق الـتــي ال تـتــوقــف .لــور
ّ
غريب التي عملت منذ البداية على
تـلــك الــزخــرفــات وال ـخ ـطــوط الرفيعة
ب ــال ـح ـب ــر الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،تـ ـج ــد م ـكــان ـهــا
بيسر في متواليات مــازن البصرية
وال ـســرديــة الـتــي تـتـضـ ّـمــن تـســاؤالت
ّ
ملاحة وبسيطة في العالقة مع العالم
ّ ً
والذاكرة ،متجسدة في كائنات تحمل
مــن الــدهـشــة مــا يطيل عـمــر ال ـســؤال.
ح ــن تـبـلــغ ل ــور ال ـن ــاق ــدة وال ـشــاعــرة
والــرســامــة ال ـ ـ  88مــن عـمــرهــا ،يكون
م ــازن املــوسـيـقــي وف ـنــان الكوميكس
قد بلغ الرابعة واألربعني من عمره،
أي نصف عمرها تمامًا .يميل مازن
إلى إنجاز رسوماته بسرعة تقترب
مـ ــن االرتـ ـ ـج ـ ــال الـ ـ ــاواعـ ـ ــي ،أم ـ ــا ل ــور
ف ـقــد ارت ــاح ــت وتـفـكـكــت تـعـقـيــداتـهــا
ّ
الخطوطية تمامًا مع العمر .في كل
ّ
ّ
مرة عمال فيها معًا ،كل على هامش
تجربته الفنية ،كانت البداية تأتي
على هيئة لعبة ،كتبرير شكلي لهذا
الـ ـت ــواص ــل ال ـ ــذي كـ ــان س ـي ـح ــدث فــي
كل الـحــاالت .هكذا فعال في عملهما
الجديد «بيننا» فــي املـعــرض .هناك
ّ
ّ
ّ
تتوسطان
ومكانية
زمانية
مسافتان

عمل «عشاق» الذي أنجزاه خالل إقامة ّ
فنية في مدينة رين الفرنسية

الـ «بيني» والـ «بينك» التي قد تأتي
ع ـلــى ل ـس ــان واح ـ ــد م ــن لـ ــور وم ـ ــازن،
وه ــو يـقــولـهــا لــآخــر .املـســافــة كانت
ّ
الورقية.
نقطة االنـطــاق في اللفافة
م ـ ــأه ـ ــا الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ـ ــان ب ــذك ــري ــاتـ ـهـ ـم ــا
وهواجسهما اليومية وتعليقاتهما
ال ـن ــزق ــة وش ـتــائ ـم ـه ـمــا وال ــرس ــوم ــات
ّ
تتمدد بني كل هــذا .حني سافر
التي
مـ ــازن إل ــى بــرلــن قـبــل س ـن ــوات ،كــان
عليهما أن يبحثا عن طريقة للعمل.

ذات لـيـلــة ،ات ـصــل ب ـ ّ
ـأم ــه وك ــان تحت
ت ــأث ـي ــر الـ ـكـ ـح ــول .ت ـت ـل ـفــظ ب ـع ـب ــارات
غـيــر مفهومة تـمــامــا «ذكــريـنــي بكرا
ّ
باللفافة» .وحني فعلت لور ،لم يتذكر
ف ــورًا .الحـقــا ،سيبدأ تعاونهما على
ّ
ل ـف ــاف ــة ط ــوي ـل ــة ت ـل ـت ــف ع ـل ــى ج ـ ــدران
املعرض ،نتنقل مشيًا لنتابعها كما
ل ــو أن ـنــا ن ـت ـجـ ّـول ف ــي أيــام ـه ـمــا الـتــي
ك ــان ــت تـ ـج ــري ب ــن بـ ـي ــروت وب ــرل ــن
طــوال ثــاث سـنــوات .تخبرنا ّ
غريب

ّ
العملية .قسما لفافة الورق
أكثر عن
الطويلة إلــى أج ــزاء .كــانــت لــور تبدأ
بــالــرســم وت ـت ــرك ف ــراغ ــات ملـ ــازن قبل
أن ترسلها إليه بالطائرة .قد ّ
يحدد
ال ـتــاريــخ عـلــى ال ــورق ــة فـيـعــود م ــازن
وي ـم ــأ الـ ـف ــراغ ــات ،ب ــاالس ـت ـن ــاد إل ــى
انطباعاته عن الفترة ذاتها .املسافة
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـق ـط ـع ـهــا األوراق هــي
تـجـسـيــد م ـ ـ ـ ّ
ـادي ،ل ـكــل م ــا ق ــد يفصل
بني مازن ّ
وأمــه .يتعاركان لكنهما ال

يفقدان القدرة على أن يصبحا جسدًا
واحدًا .يحكيان عن يومياتهما التي
ّ
ـوداوي ــة ،فــإن
مهما وصـلــت إل ــى ال ـس ـ
مـنـطـقـهــا الــوح ـيــد يـبـقــى الـسـخــريــة،
والشغب .يصل لور ومازن بالكشف
إلـ ـ ـ ــى مـ ــراح ـ ـلـ ــه ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى فـ ـ ــي ه ــذا
العمل .بالنسبة إلى بعض الفنانني
والـ ـكـ ـت ــاب أيـ ـض ــا ،ت ـب ـقــى ال ـت ـل ـقــائ ـيــة
هــاج ـســا ي ـص ـعــب ب ـل ــوغ ــه .أمـ ــا هـنــا،
ّ
ويجرها
فالتفلت قــد يسبق األق ــام
مثلما تسأل لور «ملاذا الخربشة ،هل
ف ــرغ ال ــدم ــاغ مــن خ ـيــالــه؟» ك ـ ّ
ـرد على
خربشاته .يتبادالن الشتائم ،يقوالن
ّ
ك ــل ش ــيء كـمــن يـحـكــي داخـ ــل رأس ــه.
ّ
الـيــومـيــات الشخصية بتفاصيلها،
تكملها أحيانًا محطات من التاريخ
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـع ـيــد امل ــديـ ـن ــة فــي
ذروتـ ـه ــا ال ـف ـن ـيــة خـ ــال الـسـتـيـنـيــات
وال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات .عـ ـ ــدم م ـعـّـرف ـت ـه ـمــا
بمصير اللفافة ،أي عدم تيقنهما إن
كانت ستعرض أم ال ،هو ما يحافظ
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا اإليـ ـ ـق ـ ــاع بـ ــن ال ـف ـن ــان ــن،
وشروط العرض
متناسني مقاييس
ّ
التي قد تعرقل هذا التدفق .تتفاوت
الــوجــوه والــرس ـمــات .أحـيــانــا ،تظهر
مـ ـس ــوخ ووج ـ ـ ـ ــوه ه ــائـ ـم ــة ب ـخ ـطــوط
ضـئـيـلــة جـ ـدًا تـبـقـيـهــا ب ــا أع ـم ــار أو
أج ـن ــاس ،فـيـمــا ي ـفــرد مـ ــازن مساحة
لــرسـمــة مـفـصـلــة لـبــورتــريــه ذات ــي له
ّ
مثالي
مع عائلته على الشاطئ .يوم
ّ
ربما .على اللفافة الطويلة ،سيصعب
أح ـ ـيـ ــانـ ــا الـ ـفـ ـص ــل ب ـ ــن ص ــوت ـي ـه ـم ــا
ورســومــاتـهـمــا .ص ــارا يـعــرفــان كيف
ي ـص ـيــران واحـ ـ ـدًا ،فيقتحم أحــدهـمــا
ّ
مـ ـس ــاح ــة اآلخ ـ ـ ـ ــر بـ ـسـ ـه ــول ــة .ولـ ـع ــل
ه ــذا أه ــم مــا يـصــل امل ـت ـفـ ّـرج مــن هــذه
التجربة ،أي حني ال يعد قــادرًا على
التمييز بني لور ومازن على الورقة:
«ه ــل نـلـتـقــي ف ــي ّأي ـ ــام االعـ ـت ــراف في
الـتـقـ ّـمــص» ،يـســأل ال ـصــوت ،فيجيبه
آخ ــر «ل ــن نلتقي فــي حـيــاة أخ ــرى .ال
ّ
أتخيل حياة ثانية».
أستطيع أن
الـ ـقـ ـل ــق مـ ــن امل ـ ـ ـ ــوت ،ال ـ ـ ـفـ ـ ــراق ،يـظـهــر
ّ
كـمـصـيــر م ـحــتــم ،وس ــؤال ــه الـحــاضــر
ً
دائ ـم ــا يـصـلــح ألن ي ـكــون س ـ ــؤاال عن
م ـص ـي ــر ه ـ ــذه ال ـل ـف ــاف ــة أو ال ـت ـجــربــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا .ل ـك ـن ـه ـم ــا ي ـ ـعـ ــرفـ ــان ك ـيــف
يتجنبان الحديث عن املوضوع حني
ّ
يريدان ذلك .فيتهكم مازن« :أم كلثوم
الـ ـت ــي ت ـم ـغــط م ـث ــل ع ـل ـكــة امل ـس ـك ــي».
يستعيدان زمن املسرح الجميل أيام
كـ ــان أنـ ـط ــوان األب وال ـ ـ ــزوج يعتلي
ال ـخ ـش ـب ــة .ن ـ ـعـ ــرف ،حـ ــن ن ـن ـظــر إل ــى
ه ــذا ال ـخ ـل ـيــط امل ـت ــداخ ــل م ــن أح ـشــاء

الرؤوس املفرغة أن الرسم يصير هو
ال ـخــاص الـيــومــي .هــو ه ــذه الحركة
الـتـلـقــائـ ّـيــة الـتــي تـســاعــد عـلــى هضم
الـعـمــر ومـ ــروره «ص ــرت أن ــت الكبير
وأنـ ـ ــا الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة» ،وحـ ـت ــى أنـ ـط ــوان
مـ ـل ــك امل ـ ـسـ ــرح «يـ ـ ـح ـ ــاول اسـ ـت ــرج ــاع
الـطـفــولــة ،فلنصمت احـتــرامــا للعمر
ال ـ ـ ـهـ ـ ــارب ،آم ـ ـ ـ ــن» .هـ ـك ــذا ي ـت ـق ــاذف ــان
امل ـخ ــاوف .لكنها تـخــرج هـنــا بــأقــام
ال ـح ـبــر وال ـخ ــط وال ـت ـل ــوي ــن ،والـفـحــم
والباستيل واأللوان الزيتية واملائية
ال ـت ــي ت ـع ــزز ال ـت ـض ــارب م ــع األب ـيــض
ً
واألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود .فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن ك ـ ــوالج ـ ــات
لرسومات ابنتيه ،وكتالوغ ملعرض
ع ــن س ـي ـغ ـمــونــد ف ــروي ــد ف ــي ب ــرل ــن.
يـسـتـعـيــد املـ ـع ــرض ال ـح ــال ــي ،بعض
األع ـ ـمـ ــال ال ـس ــاب ـق ــة ل ـه ـم ــا .م ــا يـتـيــح
ل ـنــا ال ـن ـظــر إلـ ــى هـ ــذه ال ـت ـجــربــة منذ
البداية .إلى جانب اللفافة الطويلة،
هـ ـن ــاك ل ـف ــاف ــة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي مـنـتـصــف
ال ـ ـصـ ــالـ ــة .أنـ ـج ــز لـ ـ ــور وم ـ ـ ـ ــازن عـمــل
«عـشــاق» خــال إقــامــة ّ
فنية مشتركة
في إطــار البينالي الثاني للكتابات
فــي مدينة ريــن الفرنسية ،فــي شهر
ح ـ ــزي ـ ــران (يـ ــون ـ ـيـ ــو) امل ـ ــاض ـ ــي .قـ ــررا
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى مـ ــوضـ ــوع م ـ ـحـ ـ ّـدد هــو
ال ـع ـشــاق ولـعـنــاتـهــم فــي ال ـتــاريــخ .ال
قواسم مشتركة بينهم سوى العشق
وال ـقـ ّـصــة وراءه .خ ــال ه ــذه اإلقــامــة
ال ـت ــي امـ ـت ـ ّـدت ل ـحــوالــى سـبـعــة أي ــام،
عمال معًا وأحيانًا بدوامات مختلفة.
هنا يمكن التمييز بــن كائناتهما،
ويبدو الرسم واعيًا أكثر ،ولو ظهرت
أمــامـنــا مــاحـظــة تــركـهــا م ــازن ّ
ألم ــه.
لور ترسم سيمون دو بوفوار وجان
بـ ــول سـ ــارتـ ــر .ع ـل ــى ال ـ ـ ــورق يـ ـم ـ ّـددان
القصائد .إنها سير
هذه السير إلى ّ
كــاريـكــاتــوريــة ومـكــثـفــة ،ح ــاوال فيها
أن يــوجــزا س ـيــرة ال ـش ـخــص .مــارلــن
مــونــرو وجــون كينيدي الــذي يلبس
العلم األمـيــركــي .خـطــوط لــور غريب
املـ ـت ــداخ ـل ــة وأش ـك ــالـ ـه ــا وكــائ ـنــات ـهــا
املـصـنــوعــة م ــن الـحـبــر وال ـكــوالجــات
والـ ـك ــام ت ـب ــدو أشـ ــد ت ـع ـق ـي ـدًا .امل ــوت
وال ـحــب يـتـنــاومــان تـحــت قـصــر تــاج
محل ،حيث يفلت مازن ألوانه وبقعه
الـطــائـشــة عـلــى ال ــورق ــة .ب ــول فـيــرالن
وآرثر رامبو ،ثم عنترة وعبلةّ ،
ثم لم
ينس مــازن أن يلحق والــديــه بقافلة
العشاق :أنطوان كرباج ولور ّ
غريب.
* «لور ومازن بيني وبينك» :حتى  26آب
(أغسطس) ـ ـ «متحف سرسق» (األشرفية
ـ بيروت).لالستعالم 01/202001

م ــع اق ـت ــراب الـشـهــر امل ــاضــي م ــن نـهــايـتــه ،أن ـهــى الـشــاعــر
واملخرج اللبناني فادي ناصر الدين تصوير الجزء الرابع
مــن املسلسل اللبناني «ب ـيــروت واو» (إن ـتــاج« :تلفزيون
ّ
الـعــربــي» ـ ـ تنفيد اإلن ـتــاج :شــركــة «آرتــريــب») الــذي تولى
كتابته وإخراجه .تنقلت الكاميرا هذه السنة بني مناطق
لبنانية ع ـ ّـدة ،مــن بينها تمنني وج ــرود الهرمل وبـيــروت
ومخيم شاتيال لالجئني الفلسطينيني في بيروت.
على مدى السنوات املاضية ،أثبت «بيروت واو» ّأن الدراما
املـحـلـيــة يـمـكــن أن ت ـكــون لـصـيـقــة بــالــواقــع وم ـ ــرآة أمـيـنــة
ليوميات املواطنني ،بعيدًا من عمليات التجميل والقصور
الفارهة والشوارع ّ
املنمقة والقصص املستوردة واألسماء
املراعية ملبدأ «العيش املشترك» .راهن العمل على استعادة
شريحة مــن املشاهدين استبعدتها الشاشة الصغيرة
خالل السنوات املاضية ،بسبب ُبعد مشاريعها الدرامية
عن الناس وحيواتهم.
ال ّ
نحمل ضميرنا إذا قلنا ّإن املسلسل ُمنجز باحترافية
عالية وبأسلوب سينمائي« .سنكمل األحــداث من حيث
توقفنا في الجزء املاضي» ،يقول ناصر الدين لـ«األخبار»،
ّ
مستمرة عبر أربــع قصص رئيسة تمزج
أي ّأن الحكاية
ب ــن ال ـكــوم ـيــديــا الـ ـس ــوداء ودرجـ ـ ــات عــال ـيــة م ــن ال ــدرام ــا.
أضـيـفــت فــي ه ــذا ال ـجــزء قـصــة ت ــدور رحــاهــا فــي ّ
مخيم
ّ
شاتيال« :املخيمات جــزء من بـيــروت ،وسنسلط الضوء
على مــا يجري فيها مــن خــال شــاب فلسطيني يبحث
عن عمل كما كل الشباب الذين يعانون البطالة ،ووالدته
ّ
«إنكفاح» .»...ويشير إلى أنه سيتم التعريج على املجازر
الـتــي حصلت فــي املـخـ ّـيــم فــي الثمانينيات ،موضحًا أنّ
التصوير داخل ّ
املخيم كان «صعبًا على املستويات كافة،
وال ّ
سيما لناحية ضبط حركته».
هذا ليس كل شيء ،إذ لن يغض فادي الطرف عن جمعيات
املجتمع املدني في بالده والتظاهرات املطلبية التي ّ
حركت
الـشــارع فــي الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة .بواسطة عدسته
والـسـيـنــاريــو ال ــذي أعـ ـ ّـده بـعـنــايــة ،سـيـقــول كلمته بحزم
ّ
ويعبر عن «الشكوك حول الحراك الذي حصل وارتباطه
بالسفارات ،وحول اإلعالم وكيفية تغطيته لها… ما بقا
نعرف مني عم يشتغل عند مني»! في هذا السياقّ ،
يشدد
ّ
ناصر الدين على أنه يتناول «املشهد العام الذي ال يخلو
مــن بـعــض االسـتـثـنــاءات طـبـعــا» .يـغـ ّـص «ب ـيــروت واو »4
باإلسقاطات السياسية في ظل طرح «جريء» قد ّ
يعرض
رودريغ سليمان وعبيدو باشا في مشهد من العمل

ّ
صاحبه النتقادات يبدو أنه ال يعيرها الكثير من االهتمام:
«عم بشتغل قناعاتي بغض النظر عن اآلراء املعاكسة».
لـيــس فــي املـســألــة «بـطــولــة» بالنسبة إلــى صــاحــب ديــوان
ْ
ّ
ألنه ّ
يتعي على الشغل
ِ«متل ْمنام» ( 1995ـ ـ دار الجديد)،
«مالمسة الواقع ،أو باألحرى تحويل الواقع إلى الفن .في
ّ
التشعبات والكاركتيرات
هذا الجزء ،السقف أعلى لجهة
والربط في ما بينها».
قائمة األبطال حافظت على عناصرها مع دخول أسماء
جــديــدة على الـخــط ،وهــي مؤلفة مــن ممثلني تعرفونهم
ّ
جيدًا .بعد وفاة الكاتب واملسرحي واألكاديمي اللبناني
زيــاد أبــو عبسي ،الـعــام املــاضــي ،أوكـلــت شخصية «أبــو
عبسي» إلــى الـكــاتــب والـنــاقــد واملـســرحــي عبيدو باشا
الــذي سيدخل على خــط مــا يجري فــي «املنطقة والبلد
وال ـف ـس ــاد» .بـعــد قـطـيـعــة م ــع ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة منذ
السبعينيات ،أغ ــرى الـنــص الــواقـعــي عبيدو ودفـعــه إلى
الـعــدول عــن رأي ــه ،كــونــه رأى أن ال مـنــاص مــن املشاركة

طرح جريء للدور الذي
تقوم به جمعيات
المجتمع المدني في لبنان
ّ
في العمل الــذي «يشكل إضافة بالنسبة إل ـ ّـي» ،وفــق ما
قال في إحدى املقابالت املتلفزة .إلى جانب باشا ،يضم
العمل :ندى أبو فرحات ،رودريغ سليمان ،بديع أبو شقرا،
سامي حمدان ،يارا أبو حيدر ،ربيع الزهر ،طارق باشا،
زينب عـســاف ،ميرنا العبد ،غ ــازاروس ألتونيان ،روان
قشمر ،ساسني كــوزلــي ،شريف ديـبــة ،رائ ــدة طــهّ ،
علية
الخالدي ،فادي إبراهيم وآخرين.
ُ
كما األجــزاء الثالثة السابقة ،سيعرض «بيروت واو »4
ّ
فــي رم ـضــان عـلــى «تـلـفــزيــون الـعــربــي» ال ــذي تـبــنــى هــذا
ّ
امل ـش ــروع ،رغ ــم أن ــه «لـبـنــانــي ب ـحــت» .لـكــن ف ــادي ناصر
ّ
ّ
الدين ّ
يلمح إلى أنه قد تتسنى للجمهور املحلي متابعة
املسلسل قريبًا عبر شــاشــة لبنانية ،لــم يشأ الكشف
عنها ّ
ألن «املفاوضات لم تنته بعد».

الثالثاء  12آذار  2019العدد 3709

«نادي جويا» ...الشعر يحيا جنوبًا
في سياق فعاليات «أمسيات الثالثاء الثقافية»
التي يحرص «نادي جويا الثقافي االجتماعي
ال ــري ــاض ــي» ع ـلــى تـنـظـيـمـهــا واس ـت ـضــاف ـت ـهــا،
يدعو النادي مساء اليوم الثالثاء إلى حضور
أمسية يحييها الشاعران اللبنانيان مصطفى
فقيه وسوسن سعيد بحمد (الصورة) .يجري
ال ـن ـش ــاط ف ــي ق ــاع ــة ال ـ ـنـ ــادي ف ــي بـ ـل ــدة جــويــا
ّ
(جنوب لبنان) ،ويلقي فيه الثنائي قصائد تتناول مواضع ّ
منوعة ،فيما يتولى
الشاعر علي طارق ياسني مهمة التقديم.
«أمسية الثالثاء الثقافية» مع مصطفى فقيه وسوسن بحمد :اليوم الثالثاء ـ ـ الساعة السابعة
ً
مساء ـ ـ قاعة «نادي جويا الثقافي االجتماعي الرياضي» (بلدة جويا ـ ـ جنوب لبنان).
والنصف
¶¶¶

«استديو لبن» ...الليلة نرتجل
غـ ـ ـدًا األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،ي ـس ـت ـض ـيــف «اسـ ـت ــدي ــو ل ــن»
(الـ ـصـ ـن ــائ ــع ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـي ـ ــروت) عـ ـ ــرض «ق ـص ـص ـكــن
عاملسرح» الذي اعتادت فرقة «وصل» تقديمه
في ثاني أربعاء من كل شهر .هذه ّ
املرة يأتي
ال ـن ـشــاط ف ــي س ـيــاق فـعــالـيــات ال ـ ــدورة األول ــى
مــن مـهــرجــان «س ـطــوح الــوصــل» (م ــن  7حتى
 16آذار) ،وينتمي إلــى مسرح إعــادة التمثيل
املرتجل ،والقائم على قصص شخصية يشاركها الجمهور ويعيد املمثلون إحياءها
ّ
مباشرة.
وتقدم الفرقة للناس فرصة مشاركة ومشاهدة واالستماع إلى حكاياتهم
ومشاعرهم على الخشبة عبر فريق من املمثلني واملوسيقيني املحترفني.
«قصصكن عاملسرح» :غدًا األربعاء ـ ـ  20:30ـ ـ «استديو لنب» (زيكو هاوس ـ ـ الصنائع /بيروت).
لالستعالم71/880564 :
¶¶¶

مريد البرغوثي ...تكريم طرابلسي

صورة
وخبر

يسـابق مزارعـو الزهـور األتـراك الوقـت السـتكمال طلبياتهـم
المتجهـة إلـى بريطانيـا حيـث ُيحتفـل بعيـد األم فـي  31آذار (مـارس)
الحالـي ،خالفـا لغالبيـة الـدول التـي تحيـي هـذه الذكـرى مـع بدايـة
فصـل الربيـع .بعـد تلبيـة احتياجـات السـوق المحلـي والعالمـي في
«عيـد الحـب» في  14شـباط (فبرايـر) الماضي و«يوم المـرأة العالمي»
قبـل أيـام ،يعمـل المزارعون علـى تلبية المشـترين اإلنكليـز من زهور
القرنفـل ذات اللـون الزهـري الفاتـح( .أورهـان جيجيـك ـــ األناضـول)

بالتعاون مع «الرابطة الثقافية» في طرابلس
(شـمــال لـبـنــان) ،يــدعــو «ن ــادي قــاف للكتاب»
غد الخميس إلى حضور لقاء مع الشاعر
بعد ٍ
والروائي الفلسطيني مريد البرغوثي (1944
ـ الـصــورة) في مكتبة الرابطة .يتخلل اللقاء
ح ـ ـ ــوار ح ـ ــول ت ـج ــرب ـت ــه فـ ــي مـ ـج ــال ال ـك ـت ــاب ــة،
ومناقشة روايـتــه ُ
«ول ــدت هـنــاكُ ،ول ــدت هنا»
الصادرة في عام  2009عن دار «ريــاض ّ
الريس للكتب والنشر» ،وقــراء ات شعرية
ْ
ً
من ديوانه األخير «استيقظ كي تحلم» ( 2018ـ عن الدار نفسها) ،فضال عن توقيع
ّ
عدد من مؤلفاته.
غد الخميس ـ الساعة الخامسة بعد الظهر ـ مكتبة «الرابطة الثقافية ـ طرابلس» (شمال
بعد ٍ
لبنان) .لالستعالم06/434174 :

«المعارف الحكمية» :اإلسالم المعاصر على بساط البحث
على مدى أسبوعني متتاليني ،ينظم
«معهد املعارف الحكمية للدراسات
الدينية والفلسفية» حلقات بحثية
تخصصية حول «مناهج البحث
عند مفكري اإلسالم املعاصر»،
بمشاركة نخبة من األساتذة

َّ
والباحثني .غدًا األربعاء ،يدشن
النشاط مع محاضرة للشيخ محمد
زراقط في «منهجية بحث الشيخ
مرتضى املطهري في قراء ة اإلسالم»
( ،)16:00تليه مداخلة بحثية للسيد
علي املوسوي يطل من خاللها على

«منهجية بحث الشيخ مصباح
اليزدي في قراء ة اإلسالم» (،)17:00
على أن يدير اللقاء الشيخ حسني
السعلوك .أما في اليوم الثاني
( 3/14ـ س ،)16:00 :فسيطرح محمد
علوش «منهجية بحث الشيخ راشد
الغنوشي في قراء ة اإلسالم» ،تعقبه
مداخلة ملحمد حيدر حول «منهجية
بحث السيد حسني نصر في قراء ة
ّ
اإلسالم» ( ،)17:00فيما تتولى
اإلعالمية ليلى مزبودي إدارة اللقاء.
في  20آذار (مارس) الحالي وبإدارة
أحمد ماجدّ ،
يقدم غسان حمود
( )16:00ورقته البحثية حول
«منهجية بحث الشيخ محمد مهدي
شمس الدين في قراءة اإلسالم» ،قبل
أن يعرض هادي فضل الله ورقته
البحثية حول الشيخ محمد جواد
مغنية في قراءة اإلسالم (.)17:00
وفي اليوم التالي ( 3/21ـ ،)16:00
تختتم الفعاليات مع تقديم حسني
حمود لورقته البحثية حول الدكتور
عبد الرزاق السنهوري في قراءة
اإلسالم ،ضمن محاضرة تديرها
اإلعالمية زينب اسماعيل.
«مناهج البحث عند مفكري اإلسالم
غد الخميس/
املعاصر» :غدًا األربعاء وبعد ٍ
و 20و 21آذار (مارس) الحالي ـ بدءًا من
الساعة الرابعة بعد الظهر ـ «معهد املعارف
الحكمية» (حي األميركان ـ ّ
مجمع اإلمام
املجتبى ـ ط  )4لالستعالم05/462191 :

presents

FANTASIA
Mix of International
and Oriental
Guitar Music
Friday, March 15, 2019
at 20:30 Masrah Al Madina,
Hamra Main St. Beirut

& Tickets & Info: Masrah al Madina

All branches and Online
www.antoineticketing.com
71-999092 / 01-218078

Ticket prices: 25000 L.L / 35000 L.L / 45000 L.L

