تحقيق

 24صفحة

الثالثاء  2نيسان 2019

العدد  3726السنة الثالثة عشرة
Mardi 2 Avril 2019 n o 3726 13ème année

 1000ليرة

ترميم وزارة العدل
و«العدلية»
 7سنوات
و 19مليون دوالر
 ...وال تزال األشغال
مستمرة!
186

ّ
هل تسترد الدولة المعاينة الميكانيكية؟

[]4

لجنة الكهرباء :ال للبواخر

[]2

من احتفاالت أنصار حزب «الشعب الجمهوري» بنتائج االنتخابات المحلية في تركيا والتي حقق فيها الحزب المعارض تقدمًا في المدن على حساب «العدالة والتنمية» الحاكم (أ ف ب)

اسطنبول
تصفع
أردوغان
[ 16ـ ]17

قضية

الجزائر

استقالة بوتفليقة
 ...نحو مرحلة
انتقالية صعبة

14

يمينية نتنياهو
ترث هيمنة
«التيار العمالي»
15

فنزويال

حرب الماء والكهرباء
كاراكاس تقاوم
بالتقنين

18

2

الثالثاء  2نيسان  2019العدد 3726

الثالثاء  2نيسان  2019العدد 3726

سياسة

سياسة
المشهد السياسي

في الواجهة

عون في تونس:
ّ
واد
واد ولبنان في ٍ
القمة في ٍ

لجنة الكهرباء :ال للبواخر
دخلت الحكومة في سباق مع الوقت إلقرار خطة
الكهرباء .وبعدما عقدت اللجنة الوزارية المكلفة
مناقشة الخطة جلسة أمس ،تعقد اليوم اجتماعها
األخير قبل الــذهــاب الــى مجلس الـــوزراء الخميس
المقبل ،من دون ان يكون خيار االستعانة بالبواخر
مطروحًا
فترة السماح ( 3أشهر) التي ُمنحت
ل ـح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـحــريــري
مــن أجــل إطــاق مسار «إن ـقــاذي» من
االزمة املالية واالقتصادية التي تنذر
بانهيار شامل ،أهدر املعنيون ربعها
فــي نـكــايــات سـيــاسـيــة ،غـيــر مــدركــن
للتحدي الكبير في ما يتعلق بخفض
مستويات العجز .لكن املفارقة أنهم
إجتمعوا على ضرورة ّ
«شد األحزمة
واتخاذ إجراءات جريئة وقاسية» ما
يعني الضغط على املواطن اللبناني
وتهديد لقمة عيشه.
أمس ،اتجهت األنظار إلى اإلجتماع
الـ ـث ــان ــي ل ـل ـج ـن ــة ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة امل ـك ـل ـفــة
ّ
مـ ـن ــاقـ ـش ــة خ ـ ــط ـ ــة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء الـ ـت ــي
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وض ـع ـت ـهــا وزارة الـ ـط ــاق ــة .م ـص ــادر
اللجنة أكدت أن «النقاش كان هادئًا
جدًا» ،وقالت لـ«األخبار» إن «املشكلة
األســاسـيــة كــانــت فــي املنهجية التي
اع ـت ـم ــده ــا ال ـب ـع ــض (مـ ـث ــل ال ـ ـقـ ــوات)
ال ــذي اقـتــرح عــدم اإلستثمار لــزيــادة
اإلن ـت ــاج إال بـعــد وق ــف ال ـه ــدر ،ســواء
ال ـه ــدر الـتـقـنــي أو ال ـت ـع ــدي ــات» .غـيـ َـر
أن الـغــالـبـيــة اع ـتــرضــت عـلــى الـفـكــرة
كــونـهــا «غ ـيــر مـنـطـقـيــة» ،ألن «وق ــف
الهدر وإزالة التعديات ال يلغي أزمة
الـعـجــز ال ــذي تتسبب فـيــه الـفــاتــورة
املرتفعة ،كما ال يمكن رفــع التعرفة
إال ب ـع ــد زيـ ـ ـ ــادة اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج» .ول ـف ـتــت
املصادر إلى «شبه إجماع على دمج

املــرح ـل ـتــن اإلن ـت ـقــال ـيــة وال ـن ـهــائ ـيــة».
ومن اإلقتراحات املطروحة أن «تقوم
الجهة التي ستتولى إنشاء معامل
إن ـتــاج ملــرحـلــة بـعـيــدة امل ــدى بتأمني
ج ــزء مــن اإلن ـتــاج خ ــال فـتــرة إنـشــاء
ه ـ ــذه املـ ـع ــام ــل ،ع ـل ــى أن يـ ـك ــون ذل ــك
واح ـ ـدًا م ــن شـ ــروط ال ـت ـلــزيــم» .وبـعـ َـد
تأمني هــذا الجزء ُ
«يمكن اإلستعانة
ب ـم ــول ــدات ال ـبــر ف ــي ب ـعــض امل ـنــاطــق،
والتي تسمح ّ
بسد جزء أساسي من
العجز بما يسمح بزيادة التعرفة».
وفـيـمــا تـعـقــد الـلـجـنــة إجـتـمــاعــا آخــر
الـ ـ ـي ـ ــوم ،مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـب ــت فــي
بـ ـع ــض الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـع ــالـ ـق ــة وأبـ ــرزهـ ــا
«الـجـهــة الـتــي سـتـجــري املـنــاقـصــات،
ف ــإمــا أن ت ـتــوالهــا مــؤس ـســة كـهــربــاء
لبنان أو إدارة املناقصات أو جهات
ثــالـثــة» .ولفتت مـصــادر اللجنة إلى

حزب الله :نعتز
بمواقف الرئيس عون
الوطنية والقومية

أن مــا جــرى االتـفــاق عليه حتى اآلن
يعني أن خـيــار االسـتـعــانــة ببواخر
النـتــاج الـكـهــربــاء غير م ـطــروح ،رغم
أن املـ ـص ــادر ت ــرف ــض «ش ـي ـط ـنــة هــذا
الخيار».
وزي ــر اإلعـ ــام ج ـمــال ال ـج ــراح صــرح
ّ
ب ـ ـعـ ــد اإلج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ب ـ ـ ـ ـ ــأن «األج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
إيـجــابـيــة ج ـ ـدًا» ،مـشـيـرًا إل ــى «تـقــدم
كبير ج ـدًا فــي االت ـفــاق املـبــدئــي على
ب ـعــض ال ـن ـقــاط األس ــاس ـي ــة» .وأع ـلــن
أن «األم ـ ـ ــور س ـت ـح ـســم الـ ـي ــوم ،وم ــن
ث ـ ـ ـ ّـم نـ ــذهـ ــب ال ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس املـ ـقـ ـب ــل بـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـلــى
ال ـ ـب ـ ـنـ ــود األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة وامل ـ ـه ـ ـمـ ــة فــي
الخطة» .وعــن موضوع املناقصات،
ّ
أشــار إلى أن «هناك رأيــن ،سنبحث
مــا هــو األنـســب بينهما ،بمعنى من
يعطينا مناقصة في وقت أسرع من
اآلخ ــر ،وم ــا هــي الـضــوابــط فــي كلتا
ّ
الحالتني» ،الفتًا إلى أن «لدى القوات
دراس ــة قدمتها إلــى أعـضــاء اللجنة
في نهاية الجلسة ،وسندرسها غدًا
ّ
ّ
(اليوم)» .وأكد الجراح أن «رفع سعر
التعرفة سيتم بعد تحسن التغذية».
ً
وت ـط ـ ّـرق إل ــى دف ـتــر الـ ـش ــروط ،قــائــا
إنـ ــه «ب ـح ــاج ــة إلـ ــى م ــواف ـق ــة مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ال ـب ـنــك ال ــدول ــي يـســاعــدنــا
ف ــي إعـ ـ ـ ــداده ،وأس ــاس ــا ه ـن ــاك ف ـكــرة
ع ــن دف ــات ــر الـ ـش ــروط م ــوج ــودة لــدى
وزارة الطاقة ،ونــأمــل أن نذهب إلى

مع ان الرئيس ميشال
عون ،كسائر القادة العرب
المشاركين في القمة
العربية في تونس ،وافق
على بيانها الختامي بال ادنى
تحفظ ،اال ان كلمته بدت
في مقلب آخر من البيان،
كما ممن سبقه او تاله
نقوال ناصيف

تعقد اللجنة إجتماعًا اليوم للبت بالجهة التي ستجري المناقصات (مروان طحطح)

مجلس الوزراء بدفتر ممتاز» .ولدى
سـ ــؤالـ ــه عـ ــن ح ـس ــم مـ ــوضـ ــوع ال ـحــل
املــوقــت ،قــال« :الـحــل املــوقــت سيؤمن
ل ـن ــا  1450م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط ،وه ـ ــو يـمـكــن

أن يـكــون مـنـفــردًا أو ج ــزءًا مــن الحل
الــدائــم ،وبــالـتــالــي يصبح استعمال
املؤقت الستكمال الدائم ،وهذا خيار
مطروح».

حزب الله يشيد بمواقف عون
فــي سـيــاق آخ ــر ،أع ــرب ح ــزب الـلــه عن
«اعتزازه باملواقف الوطنية والقومية
ال ـتــي عـ ّـبــر عـنـهــا رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
العماد ميشال عون في ما ّ
خص لبنان
وفـلـسـطــن وال ـج ــوالن ،وتــأك ـيــده على
عودة النازحني السوريني إلى بالدهم
بما يحفظ مصالح لبنان وســوريــا».
وأشاد في بيان له «بالحركة الوطنية
والقومية فــي تونس التي عـ ّـبــرت عن
ضمير األمــة العربية بتأكيدها على
دعـ ــم امل ـق ــاوم ــة ف ــي ل ـب ـنــان وفـلـسـطــن
وضــرورة عــودة سوريا إلــى الجامعة

ال ـع ــرب ـي ــة ،وب ـت ـضــام ـن ـهــا م ــع الـشـعــب
اليمني املظلوم وضــرورة وقــف حرب
اإلب ـ ــادة ال ـت ــي ت ـشــن ض ـ ــده» .وأكـ ــد أن
«قـ ـ ــرارات ال ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة جـ ــاءت أقــل
بكثير مــن خـطــورة املرحلة التي تمر
ب ـه ــا األمـ ـ ـ ــة ،ول ـ ــم ت ـ ــرق إل ـ ــى م ـس ـتــوى
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــرارات األم ـي ــرك ـي ــة
الـتــي ت ـهـ ّـود ال ـقــدس وال ـج ــوالن» ،وقــد
«أظـهــرت املــواقــف ال ـصــادرة عــن القمة
ت ـن ــاق ـض ــا كـ ـبـ ـي ــرا ،ف ـف ـي ـم ــا أكـ ـ ــد قـ ــادة
الــدول العربية على الحق العربي في
استعادة القدس والجوالن املحتلني،
نرى الكثير من هــؤالء ّ
يجدون السير
حـثـيـثــا مل ــزي ــد م ــن خ ـط ــوات الـتـطـبـيــع
م ــع الـ ـع ــدو ،ح ـتــى أن بـعـضـهــم يـلــوم
نـفـســه ألن ــه ل ــم يـفـتــح ذراع ـي ــه للكيان
اإلسرائيلي منذ أمد بعيد».
(األخبار)

بري من العراق :إلعادة خط نفط كركوك ـ طرابلس!
أكد رئيس املجلس النيابي نبيه ّبري أن «األزمة األكبر في لبنان هي الوضع
االقتصادي الخطير ،وعلينا العمل لتخفيض العجز ،وإال فلبنان معرض لنتائج
سلبية» .وكان بري قد بدأ زيارته الرسمية للعراق حيث التقى رئيس الوزراء
عادل عبد املهدي ،في حضور عدد من الوزراء واملستشارين العراقيني .ثم
لقاء ّ
موسعًا ّ
عقد مع رئيس الوزراء العراقي ً
ضم رئيس الحكومة العراقية
السابق نوري املالكي ،ونواب رئيس املجلس ،وعددًا كبيرًا من الوزراء ورؤساء
وأعضاء الكتل النيابية والسياسية ،من مختلف التيارات والطوائف اإلسالمية
واملسيحية ،وعلماء دين ورئيس مجلس القضاء االعلى ورئيس املحكمة
االتحادية.
وقال عبد املهدي إن «لبنان يستطيع أن يقدم الكثير للعراق ،وكذلك يستطيع
العراق أن يقدم الكثير له أيضًا» ،فيما لفت بري إلى أن «لدينا قوة ردع في وجه
العدو االسرائيلي قادرة على التصدي له وتحقيق املزيد من االنتصارات».
ً
وأشار الى أن «أحد أهم أسباب زيارتي للعراق ،أوال أنها واجب قومي وديني،
وألقول إن العراق يستطيع أن يلعب دورًا كبيرًا على الصعيد االقليمي ،تحديدًا
في املصالحة بني اململكة العربية السعودية والجمهورية االسالمية في إيران،
وبهذه السياسة يستطيع العراق أن يقوي جبهته الداخلية ودوره الخارجي».
كما ّ
عبر عن «أهمية البحث في العمل على إعادة تشغيل خط كركوك طرابلس
النفطي».
والتقى بري ،أمس ،في النجف األشرف ،املرجع الشيعي االعلى السيد علي
ً
السيستاني .وبعد اللقاء الذي دام قرابة ساعةّ ،
صرح بري قائال« :ال يزال
سماحته يقاتل في سبيل وحدة العراق وإنمائه ومحاربة الفساد» .وكان بري
قد انتقل من بغداد الى النجف حيث زار العتبات املقدسة عند الشيعة .ثم زار
مراجع الشيعة السيد محمد سعيد الحكيم ،والشيخ محمد اسحاق الفياض
والشيخ بشير النجفي.

يـصـيــر ال ــى االعـ ـ ــداد لـلـبـيــان الـخـتــامــي
ل ـل ـق ـمــة ال ـع ــرب ـي ــة فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع وزراء
ال ـخ ــارج ـي ــة ع ـش ـيــة اف ـت ـتــاح ـهــا رسـمـيــا
اعمالها .يصير ايضًا سلفًا الى املوافقة
ع ـلــى ف ـقــراتــه م ــا خ ــا ت ـعــديــات قليلة
نـ ــادرة اح ـيــانــا .م ــن ذل ــك ال صـلــة البتة
للبيان الختامي بكلمات القادة العرب
او مـمـثـلـيـهــم .ف ــي ال ـغ ــال ــب ُي ـس ـت ـمــد او
ُيستعار او يستنسخ حتى بـيــان قمة
آذار من بيان قمة آذار السابق .بيد ان
كلمة رئـيــس الجمهورية ميشال عون
كانت مختلفة تمامًا.
فــي معظم امللفات التي قاربها البيان
ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي االحـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرم ،سـ ـ ــواء
املرتبطة بنزاعات داخل الدول العربية،
او ف ــي م ــا ب ـي ـن ـه ــا ،او اش ـت ـب ــاك ـه ــا مــع
ســواهــا وجيرانها واالقـلـيــم مــن خــارج
فلكها ،او فــي مسائل مبدئية قاعدية،
كــانــت لـلــرئـيــس الـلـبـنــانــي وج ـهــة نظر
مغايرة ،وأحيانًا مناقضة.
فــي أب ــرز مــا تـنــاولــه الـبـيــان الـخـتــامــي،
تــأكـيــد تـمـسـكــه ب ــ«ال ـشــرع ـيــة الــدول ـيــة»
وق ـ ــراراتـ ـ ـه ـ ــا واالحـ ـ ـت ـ ـك ـ ــام الـ ـيـ ـه ــا لـحــل
النزاعات االقليمية ،في سوريا واليمن
ولبنان وليبيا والقضية الفلسطينية،
وامل ــوق ــف االم ـيــركــي مــن ال ـقــدس ثــم من
ً
الجوالن ،وصوال الى التمسك باملبادرة
العربية للسالم املنبثقة من قمة بيروت
عــام  .2002بيد ان كلمة لبنان طرحت
اك ـثــر م ــن عــامــة اسـتـفـهــام ع ــن ج ــدوى
الـتـسـلـيــم بــالـشــرعـيــة ال ــدول ـي ــة والـ ــدور
امل ـنــوط ب ـهــا ،فــي ح ـضــور االم ــن الـعــام
ل ــام ــم امل ـت ـح ــدة ان ـطــون ـيــو غــوتـيــريــش
واملـمـثـلــة الـعـلـيــا لـلـسـيــاســة الـخــارجـيــة
واالمن في االتحاد االوروبي فيديريكا
م ــوغـ ـي ــريـ ـن ــي :عـ ـن ــدم ــا ت ـ ـطـ ـ ّـرق رئ ـي ــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـ ــى «ضـ ـ ـ ــرب امل ــواثـ ـي ــق
الـ ــدول ـ ـيـ ــة وال ـ ـح ـ ـق ـ ــوق» ،والـ ـ ـ ــى «ط ـع ــن
الشرعية الــدولـيــة الـتــي تــرعــى الـحــدود
ب ــن ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي اع ـت ــرف ــت ب ـه ــا االم ــم
املتحدة» ،وتساءل عن مصير املبادرة

الـعــربـيــة لـلـســام بـعــد اع ــان ــي الـقــدس
والـ ـج ــوالن و«ض ـي ــاع االرض» ،وسـبــل
مقدرة مجلس االمــن على «حماية حق
سوريا ولبنان في اراضيهما املحتلة».
ق ـ ــارب ،اي ـض ــا ،امل ـســألــة ال ـســوريــة على
ن ـح ــو م ـغ ــاي ــر لـ ـلـ ـق ــادة ال ـ ـعـ ــرب ال ــذي ــن
قصروا كالمهم  -كما البيان الختامي
تأكيدًا اضافيًا  -على تحقيق االنتقال
الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ـلـ ـح ــرب ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وف ــق
مسار جنيف والـقــرارات الدولية التي
يرعاها ،آخذين في الحسبان ان مسارًا
كهذا قد ال يلحظ مكانًا للرئيس بشار
االسد على رأس نظامه .اال ان الرئيس
الـلـبـنــانــي ذه ــب بـعـيـدًا فــي مــوقـفــه .ما
خ ــا ن ـظ ـيــره ال ـتــون ـســي ،ك ــان الــوحـيــد
ي ـطــالــب ب ـع ــودة س ــوري ــا  -وامل ـق ـصــود
ن ـظــام ـهــا ال ـح ــال ــي  -الـ ــى م ـق ـعــدهــا في
الجامعة العربية ،متحدثًا عــن عــودة
االس ـت ـقــرار واالمـ ــن ال ــى اراض ـي ـهــا ،في
اش ـ ـ ــارة واضـ ـح ــة الـ ــى ث ـب ــات نـظــامـهــا
واستمراره.
اسهب في الكالم عن تداعيات النزوح

عني لبنان بالقمة
ما ّأسمعها اياه ال ما
تضمنه البيان الختامي

السوري على لبنان واعبائه ،مخاطبًا
بـهــا غــوتـيــريــش ومــوغـيــريـنــي بــإيــراده
فحوى تناقض موقفي لبنان واملجتمع
الـ ـ ــدولـ ـ ــي م ـ ــن مـ ـع ــالـ ـج ــة ه ـ ـ ــذه االزمـ ـ ـ ــة،
والترتيب املتباين لالولويات بني الحل
السياسي للحرب الـســوريــة ومعالجة
ازم ـ ــة الـ ـن ــزوح ال ـنــاج ـمــة ع ـن ـهــا ال ـت ــي -
بحسب ع ــون  -ال تـفـتــرض بــالـضــرورة
ان تلي الحل السياسي ،او تتزامن مع
اعمار البالدّ .
كرس عون في كلمته ،في
حضور املسؤولني االمميني ،االنقسام
ال ـح ــاد ب ــن وج ـه ـتــي ال ـن ـظــر الـلـبـنــانـيــة
وال ــدولـ ـي ــة حـ ـي ــال م ـف ـهــومــي «الـ ـع ــودة
اآلم ـ ـنـ ــة» الـ ـت ــي يـ ـق ــول بـ ـه ــا ،و«ال ـ ـعـ ــودة
ال ـط ــوع ـي ــة» ال ـت ــي يـ ـص ــران ع ـل ـي ـهــا .هو
س ـبــب اض ــاف ــي اظ ـه ــر ف ــارق ــا الف ـت ــا بني
هـمــوم لبنان وتـلــك الـتــي تقاربها دول
القمة.
فــي كثير مما قــالــه رئـيــس الجمهورية
في تونس ،سبق ان أتى على ذكره في
قمتي عـ ّـمــان عــام  2017والــريــاض عام
 ،2018مــا خــا تفاقم تــداعـيــات النزوح

الـ ـس ــوري والـ ـتـ ـط ــورات امل ـس ـت ـجــدة عن
الـقـمــة االخـ ـي ــرة .لـيــس ذل ــك اول تمايز
دي ـب ـلــومــاســي الف ــت ي ـب ــرزه ل ـب ـنــان ،في
قمة عــربـيــة ،عــن ديبلوماسية نظرائه
العرب .في ما مضى ،ابــان قمة بيروت
فــي آذار  ،2002منع رئيسها ،الرئيس
امـ ـي ــل ل ـ ـحـ ــود ،ال ــرئـ ـي ــس الـفـلـسـطـيـنــي
يــاســر ع ــرف ــات م ــن ال ـت ـح ـ ّـدث ال ـي ـهــا من
م ـقــر اقــام ـتــه ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة عبر
الـتـلـفــزيــون ،فــي خضم ن ــزاع حــاد بينه
وبني االسد الحاضر في القمة ،في اول
زي ــارة لرئيس ســوري للبنان منذ عام
ّ
 .1975مــا ح ــدث حـيـنــذاك شــكــل سابقة
مسلكية أقدم عليها رئيس دولة عربية
بمنعه رئ ـيــس دول ــة عــربـيــة اخ ــرى من
حق الكالم والظهور.
ّ
ك ـل ـم ــة عـ ـ ــون فـ ــي قـ ـم ــة ت ــون ــس شــك ـلــت
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا سـ ــاب ـ ـقـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـض ـ ـمـ ــون مــا
ت ـن ــاول ـت ــه ،ب ــاف ـت ــراق ـه ــا  -ت ـقــري ـبــا  -عــن
االج ـم ــاع ال ـعــربــي .م ــع ذل ــك واف ــق على
ال ـب ـيــان ال ـخ ـتــامــي .م ــا ب ــدا ان الــرئـيــس
اللبناني عني به ،ليس البيان املستعار
او املستوحى او املستنسخ ،بل ما اراد
ايصاله هو الى شركائه في القمة.
مع ان بعض غالة معارضي عون وجدوا
كلمته اقرب الى اعتراف صريح بانتقال
لبنان من محور الى آخر ،عززته اشادة
حــزب الـلــه الـبــارحــة بمضمون خطابه.
في املقابل التزم رئيس الحكومة سعد
الحريري ،الشريك الثالث في التسوية
السياسية ،الصمت ال ـتــام .واق ــع االمــر
ان ما قاله الرئيس ليس سوى تكريس
جديد واضافي لديبلوماسية اعتمدها
ال ـع ـه ــد م ـن ــذ م ـط ـلــع الـ ــواليـ ــة ال ـحــال ـيــة،
يـقــودهــا رئـيــس الـجـمـهــوريــة اكـثــر منه
رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة او مـجـلــس الـ ـ ــوزراء.
لعل اسطع ما في هذه الديبلوماسية،
ان الرجل رئيسًا للجمهورية يقول ما
سبقه اليه الرجل نفسه زعيمًا سياسيًا
مسيحيًا .بل بات اكثر ّ
تشددًا.
ما سمعته قمة تونس هو احد مظاهر
هذه الديبلوماسية التي ال تقفل  -شأن
اآلخرين  -االبــواب دون سوريا وايران.
سمع ذلــك قبل اي ــام ،فــي  22آذار ،وزيــر
الخارجية االميركي مايك بومبيو من
الرئيس اللبناني ومــن نظيره الــوزيــر
جـبــران باسيل حيال املــوقــف مــن حزب
الـ ـل ــه وم ـ ــن ال ـ ـعـ ــودة اآلمـ ـن ــة ل ـل ـنــازحــن
ال ـســوريــن .هــو اي ـضــا واي ـضــا مــا قاله
ع ـ ــون فـ ــي م ــوس ـك ــو فـ ــي  25آذار امـ ــام
ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر بــوتــن
ع ـن ــدم ــا ش ـك ــر ل ــه م ـس ــاع ــدت ــه االق ـل ـي ــات
املسيحية في سورياّ ،
وأيده في املبادرة
ال ــروس ـي ــة ومـ ـج ــاراة دور مــوس ـكــو في
سوريا واملوقف االيجابي من ايران.
ليس فــي بـيــان ق ــادة قمة تــونــس شيء
من ذلك.

في حضور غوتيريش وموغيريني ّ
كرس عون خالفه معهما على «العودة الطوعية» (أ ف ب)
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سياسة

سياسة
قضية

بعد خمس سنوات
من إطالق مناقصة
الميكانيك ،ال تزال القضية
أمام مجلس شورى
الدولةُ .ينتظر من األخير
ّ
أن يبت طلب إعادة
المحاكمة الذي قدمته
هيئة إدارة السير ،بعد
صدور قرار إبطال نتيجة
المناقصة .وهو القرار
الذي جاء متوافقًا مع
موقف إدارة المناقصات
التي سبق أن اعتبرت أن
المناقصة غير قانونية
وبحاجة إلى تشريع من
مجلس النواب.
في النتيجة ،بقي وضع
المعاينة الميكانيكية
على حاله ،فلم تتمكن
إجراء مناقصة
الدولة من ّ
جديدة ،وال تمكنت من
تنفيذ المناقصة السابقة.
ومقابل ما نتج عن
ذلك من معاناة يومية
للمواطنين ،وحدها
الشركة التي كانت تديرها
ظلت مستفيدة من األمر
وال تزال .لكنها مع
الواقع َ
ذلك لم ترض .هي تترك
لنفسها حق المطالبة
بتعويض ّ
يقدر بمليوني
دوالرّ ،
وحجتها عدم
تنفيذ وزارة الداخلية لقرار
«الشورى» الذي أبطل
قرار السماح للمركبات
التي خضعت للمعاينة
في العام  2017بعدم
إجراء الميكانيك في
العام  .2018بالتوازي مع
السياق القضائي للقضية،
أثمرت مطالبة اتحادات
النقل البري باسترداد
الدولة لقطاع المعاينة
الميكانيكية تحركًا من
قبل وزارة الداخلية لدرس
اآلليات القانونية التي
تسمح للهيئة بإدارة مراكز
المعاينة .القرار لن يتأخر.
فالوزيرة ريا ُالحسن ّكانت
قد وعدت ،ب َعيد ّتسلمها
الوزارة ،أنها ستبت األمر بما
يتوافق مع القانون ،في
غضون  3أشهر .يبقى من
المهلة نحو شهر

ّ
هل تسترد الدولة المعاينة المــيكانيكية؟
إيلي الفرزلي
«عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـب ـ ــرك ـ ــة» تـ ـسـ ـي ــر املـ ـع ــايـ ـن ــة
امليكانيكية .شركة «فــال» ،التي تدير
م ــراك ــز امل ـعــاي ـنــة ،ت ـحـ ّـولــت م ــع الــزمــن
إل ــى أم ــر واق ــع بــا ّ
أي سـنــد قــانــونــي.
أم ـ ــا ال ـف ـض ــائ ــح الـ ـت ــي تـ ـت ــوال ــى عـلــى
مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي عــن
سيارات تكاد تكون خردة و«تنجح»
فــي املعاينة ،فهي بــدورهــا أمــر واقــع
َ
مثبت في سجالت هيئة إدارة السير،
ال ـت ــي ال تـمـلــك أي آل ـي ــة لـلـمـحــاسـبــة،
ألن ال ـع ـق ــود ك ــان ــت ت ــوق ــع م ــع وزارة
الداخلية .حتى شركة  Vivautoالتي
ّ
كــانــت مـكــلـفــة بـمــراقـبــة أع ـمــال شركة
«ف ـ ـ ــال» ،ان ـت ـهــى دورهـ ـ ــا ب ـعــد انـت ـهــاء
عقدها وخــروجـهــا مــن القطاع فــي 1

نفسه
تـمــوز  .2015هــذا الـتــاريــخ هــو ّ
تاريخ انتهاء آخر عقد رضائي وقع
م ــع «ف ـ ــال» ،ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى قـ ــرار ملجلس
الوزراء ،إال أن األخيرة كانت محظية
بـ«استمرارية املرفق العام».
للتذكير ،فــإن ملكية القطاع انتقلت
عـمـلـيــا إلـ ــى ال ــدول ــة م ـنــذ ب ــداي ــة عــام
 ،٢٠١٣تـ ــاريـ ــخ انـ ـتـ ـه ــاء ع ـق ــد شــركــة
«ف ــال» ،تنفيذًا للمرسوم  7577لعام
 2002الذي يشير إلى أنه «عند انتهاء
ّ
املتعهدة ،تعود
مدة العقد مع الشركة
كل اإلنشاءات والتجهيزات واملعدات
إلى الدولة من دون مقابل».
ّ
وعليه ،فإن استمرار الشركة نفسها
ف ــي ال ـع ـمــل ،ي ـع ــود إل ــى تــوق ـيــع عقد
رضائي معها في  5نيسان  ،2013في
ٍّ
تخط ملرسوم عام  2002الــذي ّ
ينص

على وجوب إجراء مناقصة عمومية،
وال ـح ـص ــول ع ـلــى امل ــواف ـق ــة املـسـبـقــة
لديوان املحاسبة (ال ــوزارة هي التي
وق ـع ــت ال ـع ـقــد ول ـي ـســت ه ـي ـئــة إدارة
السير) .واألغرب أن العقد لم يفرض
عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــة ّ
أي ضـ ــابـ ــط يـتـعـلــق
بــالـصـيــانــة أو بـحـمــايــة الـتـجـهـيــزات
ال ـت ــي ت ـع ــود مـلـكـيـتـهــا إلـ ــى ال ــدول ــة،
ً
م ــا يـعـنــي ان ـت ـقــاال م ــن إلـ ــزام الـشــركــة
املـ ـتـ ـعـ ـه ــدة «ت ـ ـحـ ــديـ ــث ال ـت ـج ـه ـي ــزات
وتطويرها وصيانتها بحيث تكون
بحالة ممتازة وصالحة لالستعمال
ل ــدى تـسـلـيــم املـ ـش ــروع إل ــى ال ــدول ــة»
(املادة الخامسة من املرسوم نفسه)،
إل ــى إعـطــائـهــا عـقـدًا يـحــررهــا مــن أي
ال ـتــزام ،باستثناء تخصيص نسبة
من رسوم املعاينة للدولة.

كل ذلــك كــان يجري ،وال يــزال ،وسط
اعتراضات كبيرة من اتحادات النقل
الـ ـب ــري الـ ـت ــي ت ـط ــال ــب م ـن ــذ س ـن ــوات
ب ــإع ــادة ال ـق ـط ــاع إلـ ــى ك ـنــف ال ــدول ــة،
ووق ـ ـ ـ ــف م ـ ــا ت ـس ـم ـي ــه ال ـ ـ ـخـ ـ ـ ّـوة ال ـت ــي
تتقاضاها الشركة .لذلك ،نفذت عددًا
كبيرًا من االعتصامات أمــام مداخل
مراكز املعاينة .كما عقدت اجتماعات
عــديــدة مــع املـســؤولــن املـعـنـيــن ،وال
سـيـمــا وزراء الــداخ ـل ـيــة املـتـعــاقـبــن
ورئ ـي ـســة مـجـلــس إدارة هـيـئــة إدارة
الـسـيــر ه ــدى س ـل ــوم .ونـتـيـجــة لـهــذه
ّ
املطالبات ،أرسـلــت ســلــوم كتابًا إلى
الوزير نهاد املشنوق قبيل مغادرته
الوزارة بأيام ،توضح فيه اإلجراءات
التي تحتاج لها عملية االسترداد.
بداية ،ال نقاش قانونيًا يتعلق بحق

مسألة إعادة إطالق مناقصة جديدة قد تطول لسنوات (مروان طحطح)

الــدولــة بــاسـتـعــادة املـنـشــآت مــن دون
م ـقــابــل ،إال أن اإلش ـكــال ـيــة تـكـمــن في
عــدم تحديد النظام الـخــاص بإجراء
ال ـك ـشــف املـيـكــانـيـكــي ع ـلــى املــرك ـبــات
(امل ـ ــرس ـ ــوم ّ )7577أيـ ـ ــة آلـ ـي ــة تـسـمــح
للهيئة بــإدارة القطاع مباشرة ،فهو
ُ
يـنــص بـشـكــل واض ــح عـلــى أن تعهد
ه ـ ــذه امل ـه ـم ــة إل ـ ــى م ــؤس ـس ــة خــاصــة
بنتيجة مناقصة عمومية .أضف أن
املرسوم يربط بني استيفاء الرسوم
ووجــود «مؤسسة معتمدة» تتعاقد
م ـع ـهــا الـ ــدولـ ــة .أمـ ــا امل ـش ـك ـلــة األب ـ ــرز،
فتتعلق بآلية انتقال املوظفني ،الذين
ينص قانون العمل ،في املادة  60منه،
عـلــى بـقــائـهــم عـلــى رأس عـمـلـهــم في
حــال تغيير حالة رب العمل .وعليه،
ّ
فـ ــإن تـغـيـيــر امل ـت ـع ـهــد ي ـحــتــم ان ـت ـقــال
املوظفني إلى املتعهد الجديد ،واألمر
ن ـف ـس ــه ي ـح ـص ــل فـ ــي ح ـ ــال اس ـ ـتـ ــرداد
ال ـق ـط ــاع .وه ـ ــذا ي ـع ـنــي إض ــاف ــة نحو
 400م ــوظ ــف إل ــى م ــاك هـيـئــة إدارة
ّ
ً
السير ،ما يتطلب تعديال في مالكها
الستيعاب الـعــدد اإلضــافــي ،إضافة
إلــى زي ــادة مــوازنـتـهــا لتأمني رواتــب
هؤالء.
ّ
ل ــذل ــك ،طـلـبــت س ــل ــوم ،لـتـحـقـيــق ع ــودة
الـ ـقـ ـط ــاع إل ـ ــى ال ـ ــدول ـ ــة ،أن ي ـت ــم إق ـ ــرار
س ـل ـس ـل ــة مـ ــن الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات (قـ ــوانـ ــن
ومــراسـيــم وقـ ــرارات إداري ـ ــة) ،ال سيما
منها زي ــادة م ــاك هيئة إدارة السير
الس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب امل ـ ــوظ ـ ـف ـ ــن الـ ـح ــالـ ـي ــن
وتـنـظـيــم م ـب ــاراة دخـ ــول عـبــر مجلس
الـخــدمــة املــدنـيــة أو مــن خ ــال مــوافـقــة
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ومـ ـجـ ـل ــس الـ ـن ــواب
على التوظيف وتوفير آلية قانونية
الستيفاء الرسوم والضرائب ،وتأمني
م ــوازن ــة واع ـت ـم ــادات لـنـفـقــات تتعلق
بـتـنـفـيــذ املـعــايـنــة وص ـيــانــة وتشغيل
امل ـس ـت ـلــزمــات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة والـتـقـنـيــة
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ك ــاف ــة الـ ــازمـ ــة لـلـتـشـغـيــل
والتطوير.
ّ
لم يتسن للمشنوق الخوض في هذه
املسألة بسبب تشكيل الحكومة ،لكن
ّ
بعد أيام من تسلمها حقيبة الداخلية،
الـتـقــت ال ــوزي ــرة ري ــا الـحـســن وفـ ـدًا من
اتحادات النقل البري برئاسة رئيسه
ب ـســام ط ـل ـيــس ،ع ــرض عـلـيـهــا قــراء تــه
ل ـل ـم ـس ــأل ــة ،م ـب ـ ّـي ـن ــا أه ـم ـي ــة اس ـ ـتـ ــرداد
القطاع من قبل الدولة ،شرط املحافظة
على أمــريــن :تثبيت مـبــدأ املعاينة ملا
فيه من فائدة على الناس وسالمتهم،
واستمرارية عمل املوظفني.
وق ــد خـلــص الـلـقــاء إل ــى طـلــب الحسن
مهلة ثــاثــة أشـهــر «إلن ـه ــاء املــوضــوع

بـمــا ي ـتــوافــق مــع ال ـق ــان ــون» ،م ـ ّـر منها
ن ـص ـف ـهــا ت ـق ــري ـب ــا .ع ـل ـم ــا أن م ـص ــادر
مطلعة تؤكد أن الحسن بدأت بالفعل
البحث في اإلجــراءات اآليلة السترداد
الـقـطــاع ،حيث ت ــدرس حاليًا إمكانية
توسيع مــاك الهيئة .كما عمدت إلى
مــراس ـلــة وزارة املــال ـيــة لـتـبـحــث معها
مـســألــة تـحــديــد ج ــداول رت ــب وروات ــب
امل ــوظـ ـف ــن امل ـل ـح ـق ــن بـ ـم ــاك ال ـه ـي ـئــة
ووضــع آلية الستيفاء رســوم املعاينة
ل ـصــالــح ال ــدول ــة وت ــأم ــن االع ـت ـم ــادات
الـ ـ ــازمـ ـ ــة لـ ـك ــل م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـص ـي ــان ــة
والتشغيل.
وبـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ــن عـ ـ ــدم حـ ـم ــاس ــة بـعــض
امل ـع ـن ـيــن ل ـن ـقــل ال ـق ـط ــاع إلـ ــى ال ــدول ــة،
انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن أن ق ـ ــان ـ ــون امل ـح ــاس ـب ــة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرض إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات

وزارة الداخلية تدرس
مع وزارة المالية
السبل القانونية لزيادة
مالك هيئة السير

بيروقراطية قد تؤخر العمل أو تعيقه،
فيما القطاع الخاص يملك مرونة أكبر
فــي الـتـعــامــل مــع مـســألــة الـتــوظـيــف أو
شــراء املـعــدات أو غيرها ،فــإن ثمة َمن
طــرح إمكانية االسـتـفــادة مــن نموذج
ش ــركـ ـت ــي ال ـ ـخ ـ ـلـ ــوي ،الـ ـلـ ـت ــن ت ـع ـمــان
بمنطق الـقـطــاع ال ـخــاص بــالــرغــم من
أنـهـمــا مـمـلــوكـتــان م ــن ال ــدول ــة .ه ــؤالء
يـ ــدعـ ــون إلـ ـ ــى تـ ـل ــزي ــم اإلدارة ،فـيـمــا
يـبـقــى ال ـق ـطــاع مـلـكــا ل ـل ــدول ــة ،خــاصــة
أن املناقصة ،التي تسميها اتـحــادات
النقل البري في بياناتها بالصفقة ،قد
أبطلها مجلس شــورى الدولة (طلبت
هيئة إدارة الـسـيــر إع ــادة املـحــاكـمــة)،
مـ ــا ي ـع ـن ــي أن م ـس ــأل ــة إعـ ـ ـ ــادة إطـ ــاق
مناقصة جــديــدة قــد تـطــول لـسـنــوات،
األم ـ ــر ال ـ ــذي يـتـطـلــب خ ـط ــوات عملية
ُ
وسريعة تنهي املعاناة التي يعيشها
الـلـبـنــانـيــون امل ـفــروض عليهم قانونًا
إجراء املعاينة امليكانيكية ،فيما مراكز
املعاينة الحالية غير قادرة على تلبية
حاجاتهم.

ّ
المناقصة المعلقة منذ ثالث سنوات
فــي التاسع مــن تموز  ،2018أبطل مجلس شــورى الــدولــة قــرار
مجلس إدارة هيئة إدارة السير ،الصادر في  4آب  ،2016الذي
وافقت فيه على نتيجة مناقصة املعاينة امليكانيكية التي أجرتها
إدارة املناقصات ،وفاز بنتيجتها تجمع .SGS
تلك املناقصة كان قد أطلقها مجلس الوزراء في  9تشرين األول
 ،2014أي منذ خمس سنوات .سنتان منها احتاج لها التحضير
ً
للمناقصة وصوال إلى إعالن نتائجها ،ثم ثالث سنوات احتاجت
لها عملية التقاضي ،بعدما تقدمت مجموعة ج ــودة  -أبلوس
ُ
(استبعدت في مرحلة التقييم الفني) في  19آب  2016بمراجعة
أمام مجلس شورى الدولة تطلب فيها وقف تنفيذ القرار وإبطاله.
علمًا أن مرحلة التقاضي لم تنت ِه ،إذ ّ
تقدمت هيئة إدارة السير ،في
ّ
ُ
 28أيلول املاضي ،بطلب إعادة محاكمة ،لم يبت به بعد.
ّ
قــرار «الـشــورى» شكل انتصارًا للمعترضني على املناقصة أو
نتيجتها ،وال سيما منهم الشركات الخاسرة ،واتـحــادات النقل
البري التي تدعو إلى عودة القطاع إلى كنف الدولة .إال أن املنتصر
ّ
األكـبــر كــان الشركة املشغلة حاليًا ،والـتــي ال تــزال تدير مراكز
املعاينة ،بالرغم من انتهاء عقدها منذ نهاية  ،2012مستفيدة من
أولوية تسيير املرفق العام ،إن كان عبر عقود رضائية أو بحكم
األمر الواقع.
رح ـلــة املـنــاقـصــة فــي مـجـلــس ش ــورى ال ــدول ــة ،ب ــدأت عمليًا بعد
موافقته على طلب وقــف التنفيذ املـقـ ّـدم مــن شــركــة أبـلــوس في
نهاية آب  ،2016وبالتالي ،إنهاء مفاعيل قرار مباشرة العمل الذي
أعطته الهيئة للشركة الفائزة في  8آب  .2016وهو القرار الذي
ّ
عاد وأكده ،بعدما رفضت هيئة القضايا في املجلس الطلب الذي
تقدمت به هيئة إدارة السير للرجوع عن الـقــرار .انتهت حينها
صالحية قضاء العجلة وانتقلت القضية إلى أســاس النزاع ،أي
اإلبطال.
بعد نحو عام ،صدر تقرير املستشار املقرر طالل بيضون (15
حــزيــران  ،)2017الــذي يعتبر فيه أن طلب اإلبـطــال يقع فــي غير
موقعه ،طالبًا ،بالتالي ،الــرجــوع عــن ق ــرار وقــف التنفيذ وتثبيت
نتيجة املناقصة ،وهو ما ّأيدته فيه مفوضة الحكومة لدى مجلس
شــورى الــدولــة فريال دلــول في املطالعة التي ّقدمتها في  5تموز
 ،2017وإن بتعليل مختلف خلصت فيه إلى أن املرشح املستبعد ال
يحق له تقديم مراجعة إبطال بعد إبرام العقد إال أمام قاضي العقد
نفسه ،نازعًا بالتالي عن الشركة املدعية صفة صاحبة املصلحة.
إال أن مـجـلــس الـقـضــايــا ال ــذي ض ــم ثــاثــة رؤسـ ــاء غ ــرف بينهم
بيضون ،وثالثة مستشارين ،إضافة إلــى رئيس املجلس هنري
خوري ،ذهب بعكس وجهة املقرر ومفوض الحكومة ،معلنًا قبول
الطعن املقدم من مجموعة جودة  -أبلوس ،وبالتالي إبطال نتيجة
املناقصة ( 9تموز .)2018
اعتمد مجلس القضايا في قراره على نقطتني أساسيتني:
 تولى مجلس الوزراء ،عبر موافقته على دفتر الشروط وإطالقهاملناقصة ،القيام بأعمال هي من صالحية هيئة إدارة السير.
وبــالــرغــم مــن أن املـجـلــس لــه صــاحـيــة تنفيذ ال ـقــوانــن ووضــع
مشاريع القوانني واملراسيم التنظيمية واإلشراف على أعمال كل
أجهزة الدولة ومؤسساتها ،إال أن هذا ال يعطيه صالحية القيام
بــأعـمــال هــذه املــؤسـســات ،ومـنـهــا صــاحـيــة إج ــراء املناقصات
وإق ــرار نتائجها والتعاقد لتسيير املــرفــق الـعــام (امل ــادة 11مــن
الـنـظــام الـعــام للمؤسسات الـعــامــة) .وبــالـتــالــي ،ف ــإذا أراد تغيير
النصوص التنظيمية التي ترعى عمل الهيئة ومنها صالحية
إجراء املناقصات يمكنه ذلك ،لكنه إلى حني تعديل أو إلغاء هذه

ّ
النصوص ال يمكنه أن يحل محل اإلدارة املعنية.
 اعتبار خدمة املعاينة امليكانيكية بمثابة امتياز ملرفق عام ،كماّ
عرفته املــادة  89من الدستور ،وبالتالي وجــب إصــدار قانون من
املجلس النيابي ،بدل االكتفاء بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
ّ
املشرع
وبالرغم من أن هــذا القرار هو بمثابة قــرار نهائي ،إال أن
أع ـطــى امل ـج ــال ل ــدرج ــة أخ ـي ــرة م ــن ال ـت ـقــاضــي ،تـتـمـثــل ف ــي إعـطــاء
املـتـضــرر إمـكــانـيــة طـلــب إعـ ــادة املـحــاكـمــة ،ش ــرط أن ي ـكــون طلبه
متوافقًا مع املادة  98من نظام مجلس الشورى الذي يحدد ثالث
حاالت ال ُيقبل الطلب إال في حال توفر إحداها:
إذا كان القرار مبنيًا على أوراق ّ
مزورة.
إذا حكم على أحد الخصوم لعدم تقديمه مستندًا حاسمًا موجودًا
في حوزته.
إذا لم يراع في التحقيق والحكم األصول الجوهرية التي يفرضها
القانون.
ومن النقطة الثالثة ،انطلقت هيئة إدارة السير لتطلب إعادة املحاكمة،
وبالتالي ّرد املراجعة األساسية ،مستندة إلى عدد من اإلشكاليات
التي تعتبر أنها تثبت أن الحكم لم يراع األصول القانونية ،ومنها:
ال يجوز إثــارة املجلس ملسألة مخالفة القرار للمادة  89عفوًا ،إذا
لم تتم إثارتها من أحد الخصوم ألنه ال يعتبر من االنتظام العام.
علمًا أن املستدعية لم تتطرق إلى هذه النقطة عند تقديمها مراجعة
اإلبطال ،بل جاء ذلك في الئحتها الجوابية املقدمة في  13تشرين
األول  ،2016أي خارج مهلة الشهرين املفروضة في نظام الشورى
(صدر القرار املطعون فيه في  4آب).
إن املجلس قام بتحوير الوقائع ،لدى اعتباره من دون أي تعليل
واضح ،أن مناقصة امليكانيك تستوجب إجازة تشريعية لكونها
امتياز مرفق عــام ،بالرغم مــن أنــه أكــد أن املــرفــق الـعــام هــو مرفق
السير الذي يتضمن أيضًا تسجيل السيارات وتأمني السهر على
تطبيق قانون السير .وبالتالي ،فإن اللجوء إلى إجراء عقد BOT
مع القطاع الخاص يعتبر تلزيمًا الشغال عامة وليس تلزيمًا ملرفق
عام ،ألنه ال يجوز اعتبار املعاينة بمثابة املرفق العام ،بل هي جزء
من هذا املرفق الذي تديره هيئة إدارة السير.
إن ال ـقــرار املـطـعــون فيه لــم يـصــدر عــن مجلس الـ ــوزراء ،وبالتالي
فــإن التطرق إلــى مــوضــوع مجلس ال ــوزراء وإلــى مــدى تدخله في
القرار املطعون فيه يقع في غير موقعه ،خاصة أن املستدعية كانت
قد ّ
عيبت على القرار املطعون فيه أنه صادر عن سلطة ال تتمتع
بالصالحية (الهيئة) ،معتبرة أن ذلك يعود إلى مجلس الــوزراء أو
لــوزيــر الداخلية ،وبالتالي كــان يقتضي رد هــذا السبب ال إبطال
القرار املطعون فيه كون السلطة التي أصدرته صالحة لذلك.
إن موضوع دور مجلس الــوزراء هو مسألة دستورية وإن كانت
تــؤثــر عـلــى مــوضــوع املــراجـعــة ،إال أن اجـتـهــاد «ال ـش ــورى» يعتبر
ً
تفسيرًا للدستور بل تعديال له وليس ذلك من صالحياته.
وعليه ،فإن الكرة عادت إلى ملعب «الشورى» املنتظر أن يصدر
قراره النهائي .إذا وافق على إعادة املحاكمة وعاد عن قرار إبطال
نتيجة املناقصة ،فإن الشركة الفائزة ستعود إلى العمل بتأخير
ثالث سنوات .أما في حال أكد قرار اإلبطال ،فإن الهيئة لن تملك
ســوى إقـفــال ملف املناقصة نهائيًا ،تمهيدًا إلع ــادة البحث عن
حلول جديدة ،إن كان عبر إعداد مناقصة جديدة ،أو عبر إقرار
ّ
اإلج ــراءات القانونية التي تسمح بتولي «إدارة السير» مباشرة
ّ
مهمة املعاينة.
إ .ف.

َّ
الشركة الممدد لها خالفًا للقانون تطالب بتع ــويض!
م ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات ،واملـ ـشـ ـه ــد فـ ــي م ــراك ــز
املعاينة امليكانيكية على حاله .إهانات
بــال ـج ـم ـلــة ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا امل ــواط ـن ــون
الذين يضطرون أحيانًا إلى االنتظار
ليصل دورهم ،في مراكز
ُطيلة النهار
ّ
أع ـ ـ ّـدت ،عـنــدمــا ُوق ــع الـعـقــد مــع شركة
«ف ــال» فــي عــام  ،2002الستقبال 600
ألــف سـيــارة ،فيما تشير اإلحـصــاءات
الحالية إلــى أن نحو مليوني سيارة
تسير في لبنان ،سبعني في املئة منها
ُيفترض أن يخضع للمعاينة ،أي نحو
م ـل ـيــون و 400أل ــف سـ ـي ــارة ،وه ــو ما
ً
يـبــدو مستحيال بالنظر إل ــى الـقــدرة
الحالية للمراكز.
اختصارًا لهذه اإلهانة اليومية التي
ً
ي ـت ـعــرض ل ـهــا امل ــواط ـن ــون ،وتـسـهـيــا
لعمل امل ــراك ــز ،أص ــدر وزي ــر الــداخـلـيــة
ن ـهــاد امل ـش ـنــوق ق ـ ــرارًا ف ــي  23نـيـســان
 2018يعفي كل املركبات التي سبقت
معاينتها فــي ع ــام  2017مــن موجب

الشورى أوقف
قرار إعفاء السيارات
من المعاينةّ ...
والمشنوق لم ينفذ

ّ
امل ـع ــا ّي ـن ــة لـ ـع ــام  .2018لـ ـك ــن ال ـشــركــة
امل ـشــغ ـلــة فــوج ـئــت ب ــال ـق ــرار ،ف ـمــا كــان
ّ
مـنـهــا إل أن اع ـتــرضــت أمـ ــام مجلس
شـ ـ ـ ـ ــورى الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،طـ ــال ـ ـبـ ــة إب ـ ـطـ ــالـ ــه.
واع ـت ـب ــرت «فـ ـ ــال» ف ــي مــراج ـع ـت ـهــا أن
ال ـق ــرار «اس ـت ـنــد إل ــى حـجــج واه ـي ــة ال

أس ــاس لها هــي الضغط الـهــائــل أمــام
مـ ــراكـ ــز املـ ـع ــايـ ـن ــة ،فـ ــي حـ ــن أن ع ــدد
املركبات التي ّ
تقدمت للمعاينة خالل
الـشـهــر امل ــاض ــي (أيـ ــار  )2018ل ــم ي ـ ِـزد
في مختلف مراكز املعاينة عن 4000
مركبة يوميًا» ،رافضة بالتالي حجة
«الضغط الهائل أمام مراكز املعاينة»
و«االخ ـت ـن ــاق امل ـ ــروري أمـ ــام امل ــراك ــز»،
التي بنى املشنوق قراره عليها .كذلك
أشــارت إلــى أن لها الصفة واملصلحة
للمطالبة بإبطال الـقــرار كــونــه «رتــب
ُ
عليها أعـبــاء ضخمة وخـســائــر تـقـ ّـدر
بماليني الـ ــدوالرات نتيجة حرمانها
مــن الـجـعــالــة ال ـتــي كــانــت تستوفيها
لقاء إدارة وتشغيل محطات املعاينة،
وأن ـهــا ستضطر فــي ح ــال ن ـفــاذه إلــى
تسديد أجــور ومخصصات العاملني
ل ــدي ـه ــا م ــن دون ق ـيــام ـهــم بـ ـ ـ ّ
ـأي عـمــل
دون
ودفــع باقي نفقات التشغيل من ّ
أن تـحـصــل عـلــى مــداخ ـيــل» .كـمــا فند

وكيل الشركة بهيج طبارة «املخالفات
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة والـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة الـ ـت ــي
يـتـضـ ّـمـنـهــا الـ ـق ــرار ،ومـنـهــا مخالفته
ل ـق ــان ــون ال ـس ـي ــر وقـ ــانـ ــون امل ـحــاس ـبــة
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة وم ـ ـ ـبـ ـ ــدأ امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة بــن
املواطنني املكفول دستورًا ،إضافة إلى
مساهمته في حرمان الدولة من أموال
عائدة لها ،خالفًا للدستور».
وبــال ـف ـعــل ،أص ـ ــدر «الـ ـ ـش ـ ــورى» ،ف ــي 7
حـ ــزيـ ــران  ،2018قـ ـ ـ ــرارًا أولـ ـي ــا قـضــى
بــوقــف تـنـفـيــذ ق ــرار «الــداخ ـل ـيــة» ،إلــى
حني ّ
البت بمراجعة اإلبطال ،مستندًا
إل ــى م ــا ورد ف ــي مـطــالـبــة املـسـتــدعــي،
خــاصــة أن الـجـهــة املـسـتــدعــى ضــدهــا،
أي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،ل ــم ت ـت ـقـ ّـدم بــأي
جــواب للمجلس ،حتى تاريخ صدور
ّ
متعمدًا من وزير
القرار .وفيما بدا ذلك
ّ
املصر على تنفيذ قراره ،فقد
الداخلية
أكــد هذ املنحى ،من خــال عــدم تنفيذ
ق ــرار وق ــف التنفيذ ،إل ــى حــن انتهت

مهلة اإلعفاء ،أي نهاية العام.
ّ
ومــع اقـتـنــاع مطلعني على املـلــف بأن
ال ـ ـقـ ــرار ي ـت ـضـ ّـمــن م ـخ ــال ـف ــات ع ــدي ــدة،
ومـنـهــا مخالفته املــرســوم رق ــم 7577
ال ـص ــادر ع ــام  ،2002الـ ــذي يـنــص في
مادته التاسعة على أنه ُ
«يحظر إجراء
أي ــة مـعــامـلــة اسـتـيـفــاء لــرســوم السير
املـتــوجـبــة مــا لــم ي ـبــرز مــالــك الـسـيــارة
إف ــادة ص ــادرة عــن املؤسسة املعتمدة
تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة
امليكانية أو الكشف امليكانيكي وأنها
صالحة للسير» ،إال أن هؤالء يسألون:
هل «فــال» هي شركة معتمدة؟ ووفق
أي نص قانوني؟ وإذا لم تكن معتمدة
وال تـمـلــك أي سـنــد قــانــونــي ّ
يخولها
القيام بأعمال املعاينة ،أال يعني ذلك
وجوب عدم قبول مراجعتها بالشكل؟
ّ
في املقابل ،فإن مصادر الشركة ّ تجزم
أن الشركة تعمل وفــق عقد مــوقــع مع
الحكومة اللبنانية ،استمرت مفاعيله

(مروان طحطح)

بحكم استمرارية املرفق الـعــام ،وهي
بالتالي صاحبة حق باالعتراض.
بـ ـ ـص ـ ــرف ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن اإلش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــات
واملــاح ـظــات الـتــي يسوقها مـســؤول
عـلــى صـلــة بــاملـلــف ،ف ــإن شــركــة «فــال»
ذه ـب ــت إلـ ــى أب ـع ــد م ــن هـ ــذا ال ـن ـقــاش.
فبناء على ق ــرار «ال ـش ــورى»ّ ،
تقدمت
م ــن وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،ف ــي  4تـشــريــن
األول  ،2018ب ـعــري ـضــة ربـ ــط نـ ــزاع،
تعتبر فيها أن قــرار املشنوق حرمها
م ــن امل ـبــالــغ ال ـع ــائ ــدة إل ـي ـهــا ،مـطــالـبــة
ب ـت ـعــويــض ق ـ ّـدرت ــه ب ـ ــ 10آالف دوالر
ي ــومـ ـي ــا عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل ،أي مـ ــا يـ ـع ــادل
مليونني و 530ألــف دوالر عن الفترة
املـمـتــدة مــن  23نـيـســان  2018وحتى
نهاية العام.
كــل مــا سبق ،أي طلب الشركة إبطال
ق ــرار املـشـنــوق ،ثــم إص ــدار «ال ـشــورى»
قــرار وقــف تنفيذ ،ومــن بعده مطالبة
ال ـشــركــة بــالـتـعــويــض ،ب ــدا مستغربًا
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ّ
بالنسبة إلى مطلعني على امللف.
ف ـ ــالـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،ال ـ ـت ـ ــي ان ـ ـت ـ ـهـ ــى ع ـق ــده ــا
األساسي في نهاية  ،2012كانت تقوم
باملعاينة منذ ذلك الحني ،عبر اتفاقات
رضائية ُم ّددت مرارًا ،بقرارات صادرة
عن مجلس الوزراء ،انتهى آخرها في
األول مــن تـمــوز  .2015وهــي بالتالي
تعمل منذ ذلك التاريخ بدون أي صفة
قانونية.
ّ
ّأم ــا فــي املـضـمــون ،فـقــد تـبـ ّـن أن عــدد
ال ـس ـي ــارات ال ـت ــي خـضـعــت للمعاينة
فــي ع ــام  ،2018لــم يختلف كـثـيـرًا عن
عددها في العام الذي سبق .إذ تشير
إدارة
إحـ ـص ــاءات ص ـ ــادرة ع ــن هـيـئــة ّ
السير إلــى أن عــدد املعاينات املنفذة
مـنــذ كــانــون الـثــانــي إل ــى أي ـلــول 2018
ه ــو  592أل ــف مــركـبــة مـخـتـلـفــة ،فيما
كــان العدد في الفترة نفسها من عام
 2017يـ ـع ــادل  677ألـ ــف س ـ ـيـ ــارة ،أي
بـفــارق  12فــي املـئــة فـقــط .ويـعــود هذا

الفارق الضئيل إلــى القدرة املحدودة
للمراكز األربعة للمعاينة امليكانيكية،
ً
واملـ ـع ـ ّـدة أصـ ــا الس ـت ـي ـعــاب  600ألــف
سـيــارة ،أي إن التراجع في عــام 2018
ّ
ال ُيشكل تراجعًا ملحوظًا بالنظر إلى
واق ــع املــراكــز الـتــي ال يمكن أن تعاين
ّ
ك ــل الـ ـسـ ـي ــارات ،أضـ ــف أنـ ــه ال يـشــكــل
خسارة كبيرة للشركة التي تتقاضى
في األســاس عائدات ضخمة من دون
ّ
أي س ـن ــد ق ــان ــون ــي م ـن ــذ ع ـ ــام ،2015
وهــي تدير املعاينة انطالقًا من مبدأ
استمرارية املرفق العام .وفيما يعود
جــزء يسير مــن الـعــائــدات إلــى الــدولــة،
فإن الحصة األكبر تتقاضاها الشركة،
ّ
استردت كلفتها االستثمارية مع
التي
انتهاء العقد األساسي في عام ،2012
والتي ال تقوم حاليًا بأي استثمارات
في القطاع ،حيث تعود معداتها إلى
عام .2002
إ .ف.
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مجتمع

مجتمع
تحقيق
سبع سنوات و 19مليون دوالر لم تكن كافية النجاز مشروع ترميم مبنيي قصر العدل ووزارة العدل
في بيروت .المدة والمبلغ كانا يكفيان ،ربما ،لتشييد مبنيين جديدين .المتعهد الذي فاز بالمناقصة في ظروف
«مالبسات غريبة» يعمل ببطء شديد ،فيما ال تنفك المالحق التي تضاف الى العقد الرئيسي ترفع الكلفة
تشوبها ً
الباهظة أصال ،في مخالفة لدفتر الشروط

رقم اليوم

 2.1مليار

ترميم مبنيي قصر العدل ووزارة العدل

 7سنوات و 19مليون دوالر ...وال تزال األشــغال مستمرة!
رلى ابراهيم
يستحق ترميم قصر العدل ووزارة
ال ـع ــدل ف ــي ب ـي ــروت أن يــدخــل كـتــاب
«غينيس» لألرقام القياسية كأطول
فترة زمنية ( 7سنوات) يستغرقها
تــرمـيــم مبنيني أحــدهـمــا مــن خمس
طبقات والثاني مــن ثــاث ،وكأغلى
م ـب ـل ــغ ُيـ ــدفـ ــع ( 19مـ ـلـ ـي ــون دوالر)
مقابل ...عدم ترميم شيء!
بــوشــر الـعـمــل فــي م ـشــروع الـتــرمـيــم
م ـط ـلــع عـ ــام  ،2012وك ـ ــان مـ ـق ــررًا أن
ت ـن ـهــي «ش ــرك ــة أن ـ ـطـ ــوان م ـخ ـلــوف»
الـتــي الـتــزمـتــه األش ـغــال فــي غضون
س ـ ـنـ ــة ون ـ ـص ـ ــف س ـ ـن ـ ــة .م ـ ـ ــع بـ ــدايـ ــة
ه ــذا ال ـع ــام ،أط ـفــأ امل ـش ــروع شمعته
ّ
يتغير شيء في
السابعة من دون أن
ال ـظ ــروف الـسـيـئــة ال ـتــي يـعـمــل فيها
امل ـح ــام ــون والـ ـقـ ـض ــاة ،ف ـي ـمــا تـسـبــق
عوامل التقادم واالهـتــراء الطبيعي
أعمال الترميم والتدعيم التي يقوم
ّ
املتعهد ،ببطء شديد.
بها
جولة قصيرة فــي قصر الـعــدل ،بني
الـبـهــو الــرئـيـســي وغ ــرف املحاكمات
وامل ـ ـصـ ــاعـ ــد واملـ ـ ــوقـ ـ ــف ال ـ ـخـ ــارجـ ــي،
كــافـيــة الك ـت ـشــاف م ــدى س ــوء املـكــان
وع ـ ـ ــدم أه ـل ـي ـت ــه مـ ــن كـ ــل الـ ـن ــواح ــي.
ـوف ق ــاع ــات امل ـحــاك ـمــات يأكلها
س ـقـ ّ
ال ـ ـن ـ ــش ،وب ـع ـض ـه ــا ال يـ ـ ـ ــزال «ع ـل ــى
الـبــاطــون» ،فيما يحول الصدأ دون
ّ
يحول
فتح الشبابيك الحديدية ما
ال ـق ــاع ــات ص ـي ـفــا ،ف ــي غ ـيــاب أج ـهــزة
التكييف« ،أشبه ما يكون بالفرن»،
بحسب أحــد املـحــامــن .بـعــض قطع
سـ ـق ــف الـ ـبـ ـه ــو ال ــرئـ ـيـ ـس ــي س ـق ـطــت
وحلت فجوة ســوداء مكانها« ،لكن
ي ـص ـعــب رؤي ـت ـه ــا شـ ـت ــاء م ــع غ ـيــاب
االنـ ـ ـ ـ ــارة واضـ ـ ـط ـ ــرارن ـ ــا الـ ـ ــى ال ـس ـيــر
عـلــى ض ــوء ال ـهــاتــف» .أم ــا املـصــاعــد
فـتـسـيــر «ع ــال ـب ــرك ــة» (اع ـ ـ ــادة الـنـظــر
ب ـغ ــرف امل ـص ــاع ــد وحــال ـت ـهــا لحظت
فــي ج ــداول مقارنة امل ـشــروع) .شكل
املبنى الخارجي ونــوافــذه املحطمة
يوحي وكأن الورشة قد بدأت ّ
للتو،
وليس قبل  7سـنــوات .فيما املوقف
الخارجي يبدو وكأنه ساحة لجمع
ال ـخــردة ...لــوال الفتة «الـعــدل أســاس
امللك».

الدولة ّ
تشرع المخالفة

هذا املشروع ،لجهة الكلفة الباهظة
وال ـ ـشـ ــروط ال ـت ــي ل ــم ت ـن ـفــذ ،ن ـمــوذج
فــاقــع عــن الـطــريـقــة الـتــي تــديــر فيها
الدولة مناقصاتها العمومية وعن
المـبــاالتـهــا ،ال بــدفــاتــر ال ـشــروط وال
ب ــامل ــال امل ـ ـهـ ــدور ،وال ب ـطــري ـقــة عـمــل
املتعهد ...اذا مــا كــان يعمل أساسًا.
ال ب ــل غ ــال ـب ــا م ــا تـ ـش ـ ّـرع مــؤس ـســات
ال ــدول ــة هـ ــذه امل ـخ ــال ـف ــات وتـطـلـبـهــا
بنفسها ،وكــأن هدر املــال العام بات
شرطًا الزمًا في أي عقد .والكالم هنا
يـسـتـنــد ال ــى وق ــائ ــع ف ــي ه ــذا الـعـقــد
ش ـ ّـرع ــت ب ــاب ال ـف ـس ــاد والـ ـه ــدر على
م ـصــراع ـيــه .ب ــدأ األم ــر مـنــذ اللحظة
األول ـ ـ ــى الج ـ ـ ــراء اس ـ ـتـ ــدراج ع ــروض
ض ـ ّـم  4ش ــرك ــات ،م ــن بـيـنـهــا «شــركــة
ُ
أنـطــوان مخلوف» ،قبل أن تستبعد
هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة «ل ـت ـض ـم ـي ـن ـهــا افـ ــادة
ان ـت ـس ــاب غ ـيــر س ــاري ــة امل ـف ـع ــول الــى
مـقــاولــي األش ـغــال الـعــامــة والـبـنــاء».
انـ ـتـ ـه ــى الـ ـتـ ـن ــاف ــس ب ـ ــن الـ ـش ــرك ــات
الـ ـث ــاث امل ـت ـب ـق ـيــة الـ ــى فـ ــوز «ش ــرك ــة
الجهاد للتجارة واملقاوالت» بسعر

اجمالي بلغ  19,996,045,740ليرة
لبنانية .لكن« ،بسحر ساحر» ،أعيد
اجراء املناقصة بعد  15يومًا ،لتفوز
ب ـ ـهـ ــا« ...ش ــرك ــة أن ـ ـطـ ــوان م ـخ ـلــوف»
نفسها ،وبالسعر نفسه! وبمقارنة
املحضرين ،تبني أن محضر استالم
الـعــروض مــن قبل ادارة املناقصات
ي ـخ ـت ـل ــف ب ـ ــن ال ـج ـل ـس ـت ــن ب ــال ــرق ــم
والـ ـت ــاري ــخ (مـ ــا ي ـع ـنــي ان مـنــاقـصــة
جديدة أجريت من دون ايضاح سبب
إلغاء األولــى) .واألغــرب من ذلك كله
أن «شركة انطوان مخلوف» «فازت
باملناقصة بسعر قــريــب ج ـدًا يصل
الى ّ
حد التطابق ()19,952,869,200
مــع السعر ال ــذي تقدمت بــه «شركة
ال ـج ـهــاد ل ـل ـت ـجــارة وامل ـ ـقـ ــاوالت» في
الـجـلـســة األول ــى .ويـعـنــي ذل ــك ،وفــق
مــرجــع قــانــونــي ،أن «ه ـنــاك تــواط ـؤًا
وت ـقــاس ـمــا لـلـحـصــص ،بـتـغـطـيــة من
وزي ــر األش ـغــال وبتسهيل مــن ادارة
املـنــاقـصــات ،فـضــا عــن أنــه مــن غير
ال ـجــائــز اع ـ ــادة امل ـنــاق ـصــة ب ـعــد فتح
األسعار واطالع الشركات العارضة
عليها» .ومــن االمــور املثيرة للريبة
أيضًا أن «شــركــة بــال حمد» ُع ّينت

كاستشاري ملراقبة امل ـشــروع ،وهي
الـشــركــة الـتــي يملكها رئـيــس بلدية
بيروت السابق بالل حمد الذي كان
ال زال يـشـغــل ه ــذا املـنـصــب يــومـهــا،
ُ َ
وي ـف ـت ــرض أال ت ــل ــزم أي أع ـم ــال الــى
شركته خالل واليته منعا لتضارب
املصالح.

من  12الى  19مليون دوالر
وف ـ ــي حـ ــن ي ــؤك ــد خ ـ ـبـ ــراء أن مـبـلــغ
ال ـ ــ 19م ـل ـي ــارًا «ض ـخ ــم جـ ـدًا لـتــدعـيــم

رسا التلزيم على الشركة
نفسها التي استبعدت من
مناقصة فازت بها شركة أخرى!
م ـب ـن ـيــن ض ــد ال ـ ـ ـ ــزالزل» ،تـضــاعـفــت
املـ ـخ ــالـ ـف ــات ل ـت ـح ــرف امل ـ ـش ـ ــروع عــن
هــدفــه األس ـ ــاس ،أي تــدعـيــم الهيكل
الـ ـخ ــرس ــان ــي مل ـب ـن ـي ــي ق ـص ــر ال ـع ــدل
فبعد
ووزارة العدل ملقاومة الزالزلُ .
مرور عام على تلزيم املشروع ،فتح
م ــزراب الـهــدر .هـكــذا ،أضـيــف جــدول
املقارنة رقم  ،1أو امللحق األول ،الذي
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ت ـض ـمــن «اسـ ـتـ ـح ــداث غ ـ ــرف مــؤق ـتــة
ف ــي ال ـطــابــق األرض ـ ــي ون ـقــل محطة
الـكـهــربــاء واضــافــة حــوائــط ملقاومة
ال ــزالزل (رغــم أن املـشــروع األساسي
أعـ ـ ّـد لـتــدعـيــم امل ـب ـنــى ض ــد ال ـ ــزالزل!)
وغ ـ ـيـ ــره ب ـق ـي ـمــة  3مـ ـلـ ـي ــارات و500
مليون ليرة .ومـ ّـددت مهلة األشغال
 12شـهــرا اضــافـيــة ثــم تـسـعــة أشهر
أخرى .بعدها أتى جدول املقارنة ،2
بطلب مــن مجلس الـقـضــاء األعـلــى،
من أجل تأهيل جناحه واستحداث
غــرف جديدة ( )...بقيمة  3مليارات
ليرة مع تمديد جديد ملهلة تسليم
امل ـش ــروع ل ـعــام ون ـصــف عـ ــام .وتـلــى
ذلـ ــك الـ ـج ــدول رقـ ــم  3ال ـ ــذي تـضـمــن
ت ــوس ـع ــة الـ ـط ــاب ــق الـ ــرابـ ــع واض ــاف ــة
غرف لدى رئيس التحقيق األول في
ب ـي ــروت ،وت ـعــديــات عـلــى التقطيع
ال ــداخ ـل ــي ل ــزي ــادة ع ــدد امل ـكــاتــب في
ُ
ال ـ ـطـ ــابـ ــق ال ـ ـخـ ــامـ ــس (ل ـ ـح ـ ـظـ ــت فــي
املشروع األساسي) وتأمني التدعيم
النشاء طابق ســادس في املستقبل!
ك ـ ــل ذلـ ـ ـ ــك بـ ـكـ ـلـ ـف ــة إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ت ـب ـل ــغ
مليارين و 115مليون لـيــرة .هكذا،
رسا املجموع  -حتى الساعة  -على
 28,567,238,344ليرة لبنانية ،على

ّ
أن تـســلــم األع ـمــال فــي .2019/7/31
ّ
هذا إن سلمنا بأن حفلة حلب أموال
الدولة ستنتهي هنا ،ولم يرغب أي
طرف باضافة مالحق أخرى.

تواطؤ االدارة والعارض
يــؤكــد مــرجــع قــانــونــي أن « %75من
الفساد يجري تمريره عبر امللحقات
التي تضاف الى األشغال الرئيسية.
وي ـس ـب ــق ذل ـ ــك تـ ــواطـ ــؤ بـ ــن االدارة
وال ـع ــارض لـحــرق الـسـعــر األســاســي
وال ـف ــوز بــالـعــرض ثــم جـنــي األرب ــاح
مــن خ ــال املــاحــق االضــاف ـيــة» .لكن
ال ــاف ــت أن امل ــاح ــق أق ـ ـ ّـرت بـمــوافـقــة
مــن دي ــوان املـحــاسـبــة ،وب ـنــاء لطلب
وزارة الـ ـ ـع ـ ــدل ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء املـ ـح ــاك ــم
واملجالس القضائية .فهذه الجهات
الـتــي يفترض أن تحافظ على املــال
ال ـعــام وتـقـمــع املـخــالـفــات ،هــي التي
أب ــاح ــت م ـخــال ـفــة ق ــان ــون املـحــاسـبــة
الـعـمــومـيــة ،وخ ـصــوصــا املـ ــادة 147
ال ـتــي ت ـش ـتــرط ف ــي اح ــد ب ـنــودهــا أن
تكون األشغال طارئة وغير متوقعة
عند اجــراء التلزيم األول .والواضح
أن أيًا من األعمال املضافة ال يحمل
صـفــة «ال ـط ــارئ» أو «غ ـيــر املـتــوقــع»
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خــال اج ــراء الــدراســة األول ــى .لذلك،
وف ــق امل ـص ــادر الـقــانــونـيــة ،ف ــإن «كــل
الجهات اآلنفة الذكر وضعت نفسها
م ــوض ــع ش ـب ـهــة ب ـم ـجــرد مـطــالـبـتـهــا
بــأع ـمــال اضــاف ـيــة ورت ـب ــت دي ـن ــا في
ذمة الدولة من دون اجــراء مناقصة
ج ـ ــدي ـ ــدة وامل ـ ـ ـ ـ ــرور بـ ـك ــل الـ ـخـ ـط ــوات
القانونية الالزمة .واملعلوم أنه منذ
ال ـل ـح ـظــة األول ـ ــى الت ـم ــام ال ـع ـقــد بني
الـعــارض والـ ــوزارة ،يصبح دستور
ال ـع ــاق ــة دف ـت ــر الـ ـش ــروط األس ــاس ــي
فقط ال غير».

ّ
الريس استحلى ومعاليه استجاب

ّ
الـ ـتـ ـمـ ـع ــن ف ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــراء ة املـ ـ ــراسـ ـ ــات،
تـظـهــر ان امل ـطــال ـبــة بـتـنـفـيــذ أع ـمــال
اضــافـيــة ج ــرت عـلــى قــاعــدة اعـتـبــار
وزارة الـعــدل (فــي عـهـ ّ
ـدي الوزيرين
شكيب قرطباوي وأشرف ريفي) ان
االمـكــانـيــة مـتــاحــة «لــاسـتـفــادة من
االش ـغ ــال ال ـجــاريــة لـتـلـبـيــة حــاجــات
ملحة وضرورية» ،واعتبار رؤساء
ال ـ ـغـ ــرف أن الـ ــورشـ ــة أص ـ ــا قــائ ـمــة
والـفــرصــة مـتــاحــة لتغيير الــديـكــور
واجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات ع ـ ـلـ ــى ب ـع ــض
األجنحة .هكذا طلب الرئيس األول
ملحكمة التمييز القاضي جان فهد
اجراء تعديالت في تقطيع الجناح
املخصص للرئاسة األولــى ملحكمة
الـتـمـيـيــز ومـجـلــس ال ـق ـضــاء األعـلــى
وغـيــرهــا مــن «الـطـلـبــات البسيطة».
و«استحلى» رئيس مجلس شورى
الــدولــة هـنــري خ ــوري ال ـبــاط الــذي
طـ ـل ــب الـ ـق ــاض ــي فـ ـه ــد ت ــرك ـي ـب ــه فــي
ال ـ ـطـ ــابـ ــق ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع ،فـ ـطـ ـل ــب خ ـ ــوري
اس ـت ـبــدالــه ب ــالـ ـ «ب ــارك ـي ــه» امل ــوج ــود
في الطابق الخامس ،وتزويد غرف
مجلس الـشــورى بستائر .علمًا أن
كل ذلك يدخل في اطار تعديل دفتر
الـشــروط األســاســي وكــان يستدعي
مناقصة أخرى .اذ ال يوجد أي مبرر
ق ــان ــون ــي ل ـع ـقــد اتـ ـف ــاق بــال ـتــراضــي
م ــع امل ـت ـع ـه ــد ن ـف ـس ــه .وحـ ـت ــى وزي ــر
ال ـع ــدل ال ـســابــق شـكـيــب قــرط ـبــاوي،
نـ ـفـ ـس ــه ،لـ ــم ي ـ ــر ض ـ ـيـ ــرا فـ ــي ارسـ ـ ــال
كـ ـت ــاب خ ـط ــي ال ـ ــى رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ــق ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي
ي ــذك ــر ف ـي ــه أن ـ ــه ب ـع ــد س ـن ــة وث ــاث ــة
أشـ ـه ــر ع ـل ــى ب ـ ــدء األعـ ـ ـم ـ ــال« ،ت ـبــن
أن ه ـنــاك أش ـغ ــاال اضــاف ـيــة ل ــم تكن
ملحوظة في دراسة وزارة األشغال
كــاصــاح وتـعــديــل قساطل الصرف
ال ـص ـحــي ون ـق ــل امل ـح ـطــة الــرئـيـسـيــة
لـ ـلـ ـكـ ـه ــرب ــاء وامل ـ ـصـ ــاعـ ــد وت ـس ـم ـي ــك
األع ـ ـ ـمـ ـ ــدة وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا» .وه ـ ـ ــو «أم ـ ــر
غريب» ،بحسب أحد خبراء البناء،
إذ أن «الـ ـ ــدراسـ ـ ــة امل ـ ـعـ ــدة ل ـتــرم ـيــم
املـبـنــى وصـيــانـتــه ك ــان يـفـتــرض أن
ت ـل ـحــظ وض ــع االم ـ ـ ــدادات الـصـحـيــة
وسماكة األعمدة .واال يصبح لزاما
البحث عن سبب هذا الخلل ،سواء
فــي االدارة أو فــي الــدراســة نفسها
ّ
التي تكلف عادة مبالغ قد تتخطى
كـلـفــة امل ـشــروع أح ـيــانــا» .وق ــد طلب
قـ ـ ــرط ـ ـ ـبـ ـ ــاوي ت ـ ــأم ـ ــن االع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــادات
االضـ ــاف ـ ـيـ ــة ل ـ ـهـ ــذه األش ـ ـ ـغـ ـ ــال ال ـت ــي
قـ ـ ـ ـ ــدرت ب ـ ـثـ ــاثـ ــة م ـ ـل ـ ـي ـ ــارات و500
مليون لـيــرة .وعندما جــاء الجواب
بالرفض من وزارة املال ،أورد وزير
ال ـع ــدل ض ـمــن مــراس ـل ـتــه ك ـتــابــا مــن
االس ـت ـشــاري ب ــال حـمــد يـشـيــر فيه
الى أنه «لم يقبض أية أتعاب حتى
ت ــاري ـخ ــه» وي ــؤك ــد أن «عـ ــدم دفـعـهــا

وعـ ـ ـ ــدم املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى اع ـ ـت ـ ـمـ ــادات
اض ــافـ ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـق ــاول س ـ ـيـ ــؤدي ال ــى
توقف األعـمــال فــي املــوقــع» .فعادت
املالية ووافـقــت على الطلب .وهــذا،
بحسب املصادر القانونية« ،ابتزاز
واضـ ــح لـلـضـغــط م ــن أج ــل املــواف ـقــة
ع ـلــى امل ـبــالــغ االض ــاف ـي ــة .فــالـقــانــون
ال يسمح للمتعهد بوقف األشغال
ح ـتــى ل ــو ل ــم يـقـبــض قــرشــا واحـ ــدا،
وهو يتحمل مسؤولية كل األخطار
الـتــي قــد تنتج عــن تـهــاونــه أو عــدم
ت ـن ـف ـي ــذه ل ـل ـع ـق ــد» .ومـ ــن امل ـف ـت ــرض،
هنا ،االستفهام عما أدى الى تغيير
م ــوق ــف وزارة امل ــال ـي ــة .ك ــذل ــك بـعــث
قرطباوي بكتاب الى وزير األشغال
السابق غازي العريضي يطلب فيه
تأمني االعتمادات ملتابعة األشغال
ف ـ ـ ــي امل ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــن «بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا أعـ ـطـ ـي ــت
امل ــواف ـق ــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ع ـل ـيــه ب ـنــاء
ع ـل ــى الـ ـح ــاح وزارة الـ ـع ــدل لـلـسـيــر
ب ــه» .ويـعـلــق املـصــدر بــأن «املــوافـقــة
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة مـعـيـبــة وغ ـيــر واردة
فــي أي قــانــون بــل هــي تـحــايــل على
القانون بحجة العجلة والضرورة.
وه ـ ــذا دل ـي ــل ادانـ ـ ــة ل ـصــاح ـبــه أوال،
فـضــا عــن أنــه مــن املـعـيــب أيـضــا أن
يــوافــق دي ــوان املـحــاسـبــة عـلــى هــذه
األشغال امللحقة».
هـ ـك ــذا ،م ــن دون اي دراس ـ ـ ــة جــديــة
أو م ــراق ـب ــة أو م ـحــاس ـبــة لـلـمـتـعـهــد
واالدارة م ـعــا ،زادت كـلـفــة م ـشــروع
تدعيم مبنيي قصر الـعــدل ووزارة
الـعــدل ضــد ال ــزالزل  %22على قيمة
التلزيم األساسي من دون أن يتغير
أي ش ــيء .وال احــد يـعــرف فعليا ما
اذا تم تدعيم املبنيني بالفعل ،اال في
حال حصول زلزال ما.
وزي ــر ال ـع ــدل أل ـب ــرت س ــرح ــان نفض
يديه من كل مشروع التلزيم ،وطلب
م ـك ـت ـبــه اخ ـت ـص ــار ال ـط ــري ــق ب ـس ــؤال
وزارة األشغال عن املوضوع .اال أنه
أثـنــى أخ ـي ـرًا ،فــي حلقة تلفزيونية،
على «التقنية العالية التي اعتمدت
في األشغال» .علمًا أن لجنة االستالم
الـ ـت ــي ت ـس ـل ـم ــت األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـج ــزئ ـي ــة
املنجزة وفقا لدفتر الشروط ،أوردت
فــي محضرها بتاريخ 2015/5/29
بعد معاينة أشغال تدعيم وترميم
وتــأهـيــل وتـقــويــة املـبـنـيــن واضــافــة
انشاء ات في مجلس شورى الدولة،
أن «ال ـك ـي ــول ت ـب ـقــى ع ـلــى ع ــات ــق مــن
ن ـفــذهــا وأشـ ـ ــرف ع ـل ـي ـهــا» ،وهـ ــو مــا
يـ ـط ــرح ع ــام ــة اس ـت ـف ـه ــام ح ـ ــول كــل
األعمال الجارية التي أبقتها اللجنة
تـ ـح ــت مـ ـس ــؤولـ ـي ــة املـ ـتـ ـعـ ـه ــد ف ـي ـمــا
يفترض قانونا أن تكون على عاتق
لجنة االستالم!
ب ــال ـط ـب ــع ال ي ـت ـح ـم ــل وزي ـ ـ ــر الـ ـع ــدل
الحالي املسؤولية عن طريقة التلزيم
الـتــي نفذها أســافــه والـتــي ال تليق
بهذه ال ــوزارة بــالــذات .لكن ،بحسب
قانونيني ،يفترض أن يستدعي كل
من شارك في اعداد وتنفيذ املالحق
ومحاضر االسـتــام الستيضاحهم
وت ــرتـ ـي ــب املـ ـس ــؤولـ ـي ــات بـ ـن ــاء عـلــى
ذل ـ ــك .أمـ ــا اذا اخـ ـت ــار «ال ـت ـط ـن ـيــش»،
كما يحصل حتى الساعة« ،عندها
يـصـبــح ل ــزام ــا تـحـمـيـلــه امل ـســؤول ـيــة
وم ـســاء ل ـتــه ع ــن ه ــذه األع ـم ــال الـتــي
بـ ــدأت ق ـبــل سـبـعــة أعـ ــوام وم ــا زال ــت
م ـس ـت ـم ــرة مـ ــن دون أي م ــراقـ ـب ــة أو
مـحــاسـبــة أو حـتــى اسـتـيـضــاح عما
يحول دون انهائها»!

شخص

هو عدد من يفتقرون الى المياه الصالحة للشرب عالميًا
عــام  ُ ،2017وفــق تقرير لمنظمة الصحة العالمية
واليونيسف نشر أخيرًا .ولفت التقرير الى أنه من بين كل
عشرة أشخاص في العالم ،فإن ثالثة منهم ال يحصلون
على المياه المتاحة بسرعة في المنزل .ويفتقر 844
مليون شخص حول العالم الى الخدمات األساسية لتوفير
مياه الشرب ،فيما ّ
يتعين على  263مليون شخص تكريس
أكثر من  30دقيقة لجمع المياه من مصادر موجودة

ّ
خــارج المنزل .ووفــق التقرير نفسه ،فــإن  159مليون
شخص ال يزالون يشربون المياه غير المعالجة من مصادر
المياه السطحية .الالفت هو ما ُيشير اليه التقرير لجهة أن
ّ
التقدم ُ
المحرز في  90بلدا على صعيد توفير االصالحات
ّ
المياه يتسم بالبطء الشديد،
األساسية المتعلقة بتأمين
ّ
«ما يعني أن هذه البلدان لن تحقق التغطية الشاملة
بحلول عام .»2030
(تصوير هيثم الموسوي)

حق الرد

إدارة الليسيه فردان :لمصلحة من تضليل األهالي؟
ردًا عـلــى رد املـحــامـيــة م ــاك نـعـمــة حـمـيــة («األخ ـب ــار»
في  18آذار  )2019بعنوان« :قمع األهالي في الليسيه
ف ــردان أدى الــى خـســارتـهــم» ،أوضـحــت إدارة مــدرســة
الليسيه فردان ما يأتي:
 إن عنوان «األخبار» بتاريخ  16آذار «البعثة العلمانيةالفرنسية تشترط :وقف زيادة األقساط مقابل سحب
الدعاوى القضائية» ،مضلل للحقيقة ،إذ أنه لو لم تجد
لجنتا األهــل فــي كــل مــن الليسيه األشــرفـيــة والليسيه
طرابلس مصلحة لألهالي في توقيع اتفاقية مع البعثة
مل ــا تـنــازلـتــا ع ــن ال ــدع ــاوى .عـلـمــا أن ال ــدع ــاوى ل ــم تكن
يــومــا مـصــدر إزع ــاج للمدرسة ليقينها بصحة أرقــام
ّ
موازنتها ،إال إذا كان املطلوب أن تبقى مــدارس البعثة
ف ــي ح ــال ن ــزاع دائ ــم م ــع األه ــال ــي بـمــا يـضــر بمصالح
التالمذة.
 أدلت حمية بأن األهالي الذين رفضت ترشيحاتهمإل ــى لـجـنــة األه ــل طــال ـبــوا «ف ـق ــط» بـحــق الـتـحـفــظ على
جــدول يتضمن قيمة «أق ـســاط» ،وتـنــاســت أن النظام
الداخلي ،يتضمن النظام املالي أيضًا .وأن هذا النظام
هــو عـقــد يــربــط بــن امل ــدرس ــة واأله ــل لــم يـتــم توقيعه
حـتــى هــذه الـلـحـظــة مــن األهــالــي املـعـنـيــن بحجة «حــق
التحفظ» .وبغياب هذا التوقيع ال يعتبر ترشيح هؤالء
األهالي قانونيًا ،لتعارض ذلك الترشح مع نص الفقرة
 3مــن امل ــادة  3مــن املــرســوم  ،4564/81الـتــي تشترط
عـلــى عـضــو لجنة األه ــل أن يـكــون مــوافـقــا عـلــى نظام
ً
املــدرســة الــداخـلــي ،وقــابــا أحـكــامــه وش ــروط تطبيقه.
ف ـك ـيــف ت ـك ــون مــواف ـق ـت ـهــم ع ـلــى ال ـن ـظــامــن «صــري ـحــة

وثابتة»كما ورد في املقال؟
 إن النظام املالي لم يحدد األقساط املدرسية كما وردفي املقال ،فالجدول الوارد فيه جاء تحت عبارة «على
سـبـيــل امل ـثــال» إلع ـطــاء األه ــل فـكــرة عــن قـيـمــة القسط
املتوقع للعام .وال يحل هذا الجدول محل املوازنة التي
لديها آليات اعتماد خاصة ومحددة في القانون.
 تتسلح الكاتبة باإلشارة إلى أحكام قضائية تجتهدفي تفسيرها متناسية أن محكمة االستئناف أوقفت
تنفيذ قــرار تجميد األقـســاط ،مــا يــؤكــد عــدم قانونية
الحجج التي يتمسك بها دعاة التجميد.
فـلـمــاذا إذًا االسـتـمــرار فــي تضليل األهــالــي وملصلحة
من املضي في مواجهة مفتوحة عقيمة ال ترتكز إلى
أساس قانوني؟ وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن التدقيق
في حسابات املدرسة
الــذي أجرته شركة محاسبة مستقلة ،ومشهود لها،
يثبت ليس فقط صحة أرقــام مــوازنــة ،2017 - 2018
ب ــل أن األق ـس ــاط ال ـ ــواردة فـيـهــا ه ــي أق ــل م ــن الـنـفـقــات
القانونية التي تكبدتها املدرسة في العام املاضي.
 وحده من انقلب على اتفاق لجنة األهل مع املدرسةفي العام املاضي يتحمل مسؤولية ما آلت اليه األمور
فــي الليسيه ف ــردان .أفــا يعتبر االنـقــاب على اتفاق
م ــوق ــع م ــع لـجـنــة األهـ ــل قـمـعــا م ــن أق ـل ـيــة ض ــد أكـثــريــة
األهــالــي؟ أال يـحــق لـنــا الـتـســاؤل مل ــاذا وحــدهــا مــدرســة
الليسيه خــارج إطــار الـتــوافــق لحل أزمــة فــرضــت على
املــدرســة واألهــالــي بحكم قــانــون زيــادة سلسلة الرتب
والرواتب؟
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أعمال

أعمال

مصارف
التواصل بالـ  WhatsAppمع بنك عوده

ّ
أطلق بنك عــوده حل  WhatsAppلألعمال بهدف تقديم تجربة أكثر شخصنة
لـعـمــائــه .فـبــاسـتـخــدام  ،Nexmoواج ـهــة بــرمـجــة التطبيق مــن ط ــراز Vonage
ّ
( ،)Vonage API Platformيدعم بنك عــوده ّ
ليسهل
منصة  WhatsAppلألعمال
ّ
تجربة العمالء ويضعها في متناول الجميع .وتتيح القدرة على االتصال بالعمالء
ّ
بواسطة تطبيق الرسائل القصيرة للمصرف أن يمكن عمالءه من الولوج إلى معلومات
ً
معنى جديدًا .وبفضل واجهة
مفيدة ،ما يساهم في إعطاء تجربة العميل في املصرف
ً
ّ
برمجة التطبيق من  ،Nexmoأصبح بإمكان بنك عوده أن يتصل مباشرة بالعمالء
بواسطة خدمة  ،WhatsAppما يزيد من مستوى الخدمات التي ّ
يقدمها املصرف إلى
ّ
ّ
الخاص.
عمالئه املستفيدين من العمليات بالتجزئة ونشاطات املصرف ّ
مع خدمة  ،WhatsAppيمكن لعمالء بنك عوده أن يدردشوا مع موظف للمصرف لتلبية
يتعرفوا الى مجموعة من الخدمات واملنتجات ّ
ّ
الخاصة وأن ّ
املالية.
حاجاتهم
واعتبر املدير العام للبنان ـ ـ بنك عوده ،مارك عوده ،أنه «لم تعد هناك حاجة إلثبات أهميةّ
ّ
ّ
االت ّصاالت املتنقلة .لهذا السبب ،بات من الضروري التواصل مع العمالء بالطريقة التي
يتوقعونها ،بــدءًا من اإلشـعــارات ودعــم الــدردشــة (،)notification and chat support
ً
وصوال إلى وظائف أخرى في املستقبل القريب».

 52ألف دوالر من «بيبلوس» لجمعيات ّ
أهلية
ّ

ق ـ ـ ــدم بـ ـن ــك ب ـي ـب ـل ــوس،
لـلـسـنــة ال ـســاب ـعــة على
التوالي ،هبة بقيمة 52
أل ـ ـ ــف دوالر أم ـي ــرك ــي
لجمعيات أهلية لبنانية
في احتفال في مركزه
الرئيسي في األشرفية.
والتبرعات هي حصيلة
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـه ــا
امل ـ ـصـ ــرف ت ـت ـم ـث ــل فــي
إشـ ـ ــراك امل ـ ـ ّ
ـوردي ـ ــن مــن
زبائنه في تقديم هدايا نهاية السنة إلى املؤسسات والشركات الكبرى التي يتعامل
معها .إذ يحسم املـ ّ
ـوردون نسبة من أرباحهم على هذه الهدايا ،ويضيف إليها بنك
بيبلوس مبلغًا مساويًا ،لدعم جمعيات أهلية معينة .وأكــد نائب املدير العام ،مدير
اإلدارة التجارية في مجموعة بنك بيبلوس ،فادي نصار ،أن «نجاح هذه املبادرة على
مر السنني لفت انتباه موردين جدد أبدوا اهتمامًا باالنضمام إلينا واملساهمة في
مساعدة املنظمات غير الحكومية املحلية».
وقد شارك في مبادرة بنك بيبلوس لهذا العام املــوردونVintage Wine Cellar، :
 ،Les Caves de Taillevent، Ethel، Vincenti & Sons، Patchiو.Enoteca

ّ
ّ«لبنان والمهجر» يكرم اإلعالميين

نظم بنك لبنان واملهجر مأدبة غداء في فندق  Four Seasonsعلى شرف الصحافيني
واإلعــام ـيــن ،حـضــرهــا نقيبا الـصـحــافــة وامل ـحــرريــن وصـحــافـيــون وم ـســؤولــون في
املـصــرف؛ على رأسـهــم سعد أزه ــري رئيس مجلس اإلدارة ،املــديــر الـعــام لبنك لبنان
واملهجر .أزهــري ّ
شدد في كلمة له على ضــرورة القيام بإصالحات شاملة ومطلوبة
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن م ــؤتـ ـم ــر «سـ ـي ــدر»
وإلن ـ ـ ـعـ ـ ــاش اإلقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد وتـ ـح ــديـ ـث ــه،
وخصوصًا «اإلصــاحــات فــي املالية
العامة .إذ ارتفع عجز امليزانية نسبة
إل ـ ــى الـ ـن ــات ــج إل ـ ــى  %11ع ـ ــام 2018
نتيجة سلسلة الرتب والرواتب ويجب
ّ
للتقيد
خفضه إل ــى  %8ع ــام 2019
ب ـش ــروط مــؤت ـمــر «سـ ـي ــدر»ُ .ويـعـتـبــر
اإلصالح املالي املدخل الرئيسي للنمو
االق ـت ـص ــادي ال ـشــامــل ولـخـلــق فــرص
عـ ـم ــل ،إذ إنـ ــه ي ــرف ــع م ــن الـتـصـنـيــف
ّ
االئـتـمــانــي ويـخــفــض أس ـعــار الـفــائــدة
ّ
ويوفر املزيد من التمويل إلــى القطاع
الخاص».

مفكرة اقتصادية
القمة الدولية للنفط والغاز في لبنان

تفتتح الـتــاسـعــة مــن ص ـبــاح غــد «ال ـق ـمــة الــدول ـيــة الـخــامـســة للنفط وال ـغ ــاز فــي لـبـنــان»
( )5th LIOG-2019فــي فـنــدق هيلتون «ب ـيــروت حـبـتــور غــرانــد» وال ـتــي تمتد حتى
الرابع من الشهر الجاري .وتتخلل املؤتمر ورشــة عمل حول آليات وتقنيات التحكيم
وتسوية النزاعات في تعامالت النفط ،إضافة إلى تخصيصه وللمرة األولى يومًا تقنيًا
سيتضمن مــداخــات مهمة حــول أحــدث ابـتـكــارات التكنولوجيا الرقمية فــي صناعة
البترول ،والتكنولوجيا املبتكرة لتسريع عمليات االستكشاف التي كانت شرك ة �Sch
 lumbergerالعاملية سباقة في استعمالها.

الحملة الوطنية للتوعية عن مخاطر األلغام

برعاية قائد الجيش العماد جوزف عون ،يطلق املركز اللبناني لألعمال املتعلقة باأللغام،
بالشراكة مع بنك لبنان واملهجر ،وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية عن مخاطر األلغام،
الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية عن مخاطر األلغام والقنابل العنقودية والذخائر غير
املنفجرة التي تشمل مختلف املناطق تحت شعار «تعزيز األمــان والتنمية» ،الخميس
املقبل الساعة  10صباحًا في املدرسة اإلقليمية لنزع األلغام ألهداف إنسانية في لبنان
داخل ثكنة سعيد الخطيب ـ ـ حمانا.

قطاع

السياحة في لبنان ...وخطط الالشيء
المشكلة األساسية التي
نعانيها في لبنان أننا جميعًا
من أبسط مواطن إلى
أعلى مسؤول على دراية
بالمعضالت القائمة،
وباألسئلة الواجب طرحها،
ولكن أحدًا ال يملك األجوبة
الالزمة .نتشارك اآلمال ونفتقر
إلى االستراتيجيات والخطط
يكفي أي شخص
واألدوات.
ً
أن يحاور مسؤوال أو يحضر
مؤتمرًا ضخمًا يجمع شلة
من الخبراء والمعنيين حتى
يكتشف أن معرفتهم
متساوية ،وأن ال جديد
بإمكانه أن يكتسبه ما عدا
زيادة عالمات االستفهام
والتعجب! أقله هذه
الخالصة التي سيجمعها
كل من تابع مؤتمر «نحو
سياحة مستدامة» الذي
نظمه المجلس االقتصادي
االجتماعي
رضا صوايا
كــان يفترض باملؤتمر أن يكون األهم
واألب ــرز مـنــذ انـعـقــاد مــؤتـمــر «سـيــدر»
قبل سنة ،وبعد  4أشهر على إصــدار
ش ــرك ــة «م ــاكـ ـيـ ـن ــزي» ت ـق ــري ــره ــا ال ــذي
يفترض أن يرسم الرؤية االقتصادية
املستقبلية لـلـبـنــان ،وال ــذي اعـتـبــر أن
السياحة ستكون أحد أكبر القطاعات
وأكثرها توليدًا
االقتصادية في لبنان
ً
ل ـفــرص ال ـع ـمــل وم ـســاه ـمــة ف ــي زي ــادة
الناتج املحلي اإلجـمــالــي بحلول عام
.2025

أسئلة بال أجوبة
لم يخبرنا أحد في املؤتمر عن مشاريع
مـ ـلـ ـم ــوس ــة ،وع ـ ـ ــن خـ ـط ــط م ــوض ــوع ــة
وجـ ـ ــاه ـ ـ ــزة ت ـن ـت ـظ ــر إقـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــا ل ـي ـب ــدأ
تنفيذها ،أو عن حجم التمويل الالزم،
وإن كنا نعاني نقصًا في الخبرات في

9

سيارات

م ـ ـعـ ــارف ـ ـهـ ــم وخـ ـ ـب ـ ــراتـ ـ ـه ـ ــم وطـ ــري ـ ـقـ ــة
تــواصـلـهــم .أم ــا األم ــن ال ـعــام السابق
ملـنـظـمــة ال ـس ـيــاحــة ال ـعــامل ـيــة الــدك ـتــور
طــالــب الــرفــاعــي فــارتــأى أن يـمــرر لنا
ّ
«ل ـط ـش ــة» م ـلــط ـفــة ب ـقــولــه إن «جـمـيــع
الشعوب مضيافة».

القليل من الواقعية

ّ
اآلسيويين الذين يعدون
تجاهل تقرير «ماكينزي» السياح ً
من األبرز في العالم وأكثرهم تنقال وإنفاقًا (مروان طحطح)

بعض املجاالت .ولم يطلعنا أحد أين
يجب أن تتركز االستثمارات تحديدًا،
وهـ ـ ــل نـ ـع ــان ــي ف ــائـ ـض ــا فـ ــي الـ ـفـ ـن ــادق
وامل ـ ـطـ ــاعـ ــم ،وب ــالـ ـت ــال ــي أي ـ ــن ي ـف ـتــرض
ب ــال ــراغ ــب ف ــي االس ـت ـث ـم ــار أن ي ـ ّـوج ــه
اس ـت ـث ـمــاراتــه؟ سـمـعـنــا ع ــن الـسـيــاحــة
الــري ـف ـيــة وال ـس ـيــاحــة ال ـب ـي ـئ ـيــة ،لكننا
لــم نسمع عــن واق ــع املـنــاطــق الريفية،
وما تفتقر إليه فعليًا ومكامن قوتها
وضـعـفـهــا .ت ـنــاول املـتـحــدثــون عــرضــا
ال ـس ـيــاحــة االس ـت ـش ـفــائ ـيــة وأهـمـيـتـهــا
وكـفــاءة الـكــادر الطبي اللبناني ،لكن
ل ــم ي ـت ـطــرق أح ــد إل ــى االخ ـت ـصــاصــات
ّ
الطبية الـتــي يفترض التركيز عليها
وحيث يمكننا أن نتفوق على محيطنا
ً
اإلقليمي الــذي يستثمر أم ــواال طائلة
في الرعاية الطبية واملستشفيات ،وال
ّ
يدخر فرصة لجذب الطاقات البشرية
الـعــاملـيــة ،ومـنـهــا اللبنانية .هــل يعلم
ّ
ّ
الطبية في لبنان
املنظرون للسياحة

وال ـتــي لــم يخصص لـهــا حـتــى محور
في املؤتمر ،على رغم إشارة «ماكنزي»
إلى أن أحد أبرز التحديات السياحية
هـ ــو غـ ـي ــاب ت ـخ ـص ــص امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
فــي مـجــاالت ّ
معينة ،وهــل يعلمون أن
أحد العوائق األساسية أمام النهضة
ّ
الطبية فــي لبنان يكمن فــي أن أغلب
املستشفيات تقدم كل الخدمات بحثًا
عن الربحية ،عوض أن تركز طاقاتها
في مجاالت محددة؟

نحن وهم
حـ ـض ــر امل ــؤتـ ـم ــر وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـس ـي ــاح ــة
اليونانية ،التي تحدثت عن تجربة
بـ ــادهـ ــا وال ـن ـه ـض ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
شهدها الـقـطــاع السياحي فــي بالد
اإلغـ ـ ــريـ ـ ــق ،وكـ ـ ـ ــان إحـ ـ ـ ــدى رك ــائ ــزه ــا
التعاون الحثيث والدقيق واملتواصل
بــن مختلف ال ــوزارات التي يتكامل
وي ـت ــداخ ــل عـمـلـهــا ف ــي ك ــل امل ـشــاريــع

السياحية .من جهتنا ،حضر إضافة
إلى رئيس الحكومة ،وزراء االتصال
والسياحة واالقتصاد ،لكن أيًا منهم
ل ــم ي ـخ ـبــرنــا ع ــن آل ـي ــة ال ـت ـع ــاون بني
وزارات ـ ـهـ ــم ،وه ــل نــاق ـشــوا املــوضــوع
وط ــرح ــوا أفـ ـك ــارًا ع ـم ـلـ ّـيــة ل ـل ـحــد من

«كيف نخطط
لعشرين عامًا إلى
األمام ونحن بالكاد
قادرون على السير
 20مترًا إلى األمام؟»

البيروقراطية وتضارب الصالحيات
واالخـ ـتـ ـص ــاص ــات وامل ـ ـصـ ــالـ ــح .ذك ــر
الحريري « أننا بخالفاتنا
الرئيس
ّ
هشلنا السياح ...أنا ّ
لدي
السياسية
ق ـنــاعــة ب ــأن طــري ـقــة عـمـلـنــا ي ـجــب أن
ً
تتغير قليال .ليس االستقرار وحده
ّ
هـ ــو مـ ــا ي ـح ــس ــن الـ ـسـ ـي ــاح ــة ،عـلـيـنــا
أن ن ـحـ ّـســن أداء نـ ـ ــا ون ـع ـمــل بـطــريـقــة
علمية» .ممتاز .لكن كيف؟ ال إجابة.
وف ـي ـم ــا كـ ــان ال ـج ـم ـيــع يـ ـج ــود عـلـيـنــا
ب ـم ــآث ــر ح ـس ــن ال ـض ـي ــاف ــة فـ ــي ل ـب ـنــان
التي تولد مع اللبناني بالفطرة كما
يـسـ ّـوق ،وعـلــى أنـهــا ركـيــزة مــن ركائز
ال ـس ـي ــاح ــة وت ـع ــزي ــز ت ـج ــرب ــة الـ ـ ـ ـ ّ
ـزوار،
كانت الوزيرة اليونانية تشرح كيف
أن ـهــم فــي «كــوكــب ال ـيــونــان الشقيق»
عـمـلــوا عـلــى الـ ـ ،Tourism Education
سواء عند املواطنني أو عند الشركات
العاملة في املجال السياحي لتحسني
ت ـع ــاط ـي ـه ــم م ـ ــع ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــاح وتـ ـط ــوي ــر

ّ
لعل أكثر من المس شعور الحاضرين
ووجــدانـهــم كــان رئـيــس لجنة الــزراعــة
والـسـيــاحــة فــي الـبــرملــان الـنــائــب أيــوب
حميد ورئـيــس مجلس إدارة كازينو
ل ـب ـن ــان روالن خـ ـ ــوري ال ـ ـلـ ــذان طــرحــا
أسـ ـئـ ـل ــة م ــؤمل ــة وم ــوجـ ـع ــة وح ـق ـي ـق ـيــة
يفترض اإلجابة عنها قبل االسترسال
في الطموحات.
ســأل خ ــوري« :كـيــف نخطط لعشرين
عامًا إلى األمام ونحن بالكاد قادرون
على السير  20مترًا إلى األمام؟ ما الذي
يـمـنــع شــركــة ط ـي ــران ال ـش ــرق األوس ــط
مــن جلب اللبنانيني مــن الـبــرازيــل في
الصيف؟ ما الذي يمنع إغالق فندق أو
مطعم أو مصنع يغش في األسعار؟»
ح ـم ـ ّـي ــد ،م ــن ج ـه ـتــه ،ك ـســر ب ـع ـضــا من
الـصــور الــورديــة حــول ضيافتنا التي
ال مثيل لـهــا ،فـشــدد عـلــى أن مــن أبــرز
املعوقات «استغالل الضيف ومحاولة
املستطاع وغالء األسعار
استنزافه قدر ً
في لبنان مقارنة بباقي الدول ،في ظل
غياب الرقابة وضعفها» .وتطرق إلى
«نـظــرة التعالي السائدة تجاه رعايا
بعض الــدول وغياب املساعي الجدية
لـلــوصــول إلــى سـ ّـيــاح أجــانــب مــن غير
ال ـ ــدول ال ـت ــي اع ـتــدنــا ال ـتــرك ـيــز عليها
وخاصة اآلسيويني» .وللمفارقة ،فإن
تقرير «ماكينزي» تجاهل هــذه الفئة
مــن ال ـسـ ّـيــاح الـتــي تـعــد مــن األبـ ــرز في
ً
العالم وأكثرها تنقال وإنفاقًا .فقد ذكر
من ضمن املخطط لعام  2025أنه يجب
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى زي ـ ــادة س ـ ّـي ــاح الـتــرفـيــه
من  15دولــة في  3أنــواع من األســواق:
الدول الخليجية والعربية (السعودية
واإلم ــارات والكويت والـعــراق واألردن
ومـ ـص ــر) وأبـ ـ ــرز األس ـ ـ ــواق األوروبـ ـي ــة
(فــرن ـســا وأملــان ـيــا وإي ـطــال ـيــا واملـمـلـكــة
امل ـت ـحــدة وال ـس ــوي ــد وت ــرك ـي ــا) والـ ــدول
التي تضم عددًا مرتفعًا من املنتشرين
اللبنانيني (ال ــوالي ــات املـتـحــدة وكندا
وأوستراليا).
انتهى املؤتمر ،هنأ الجميع بعضهم
البعض على اإلن ـجــاز ،تـبــادلــوا القبل
وال ـس ـل ـف ـيــات وغ ـ ـ ــادروا م ــع مــرافـقـيـهــم
وم ــواك ـب ـه ــم ،بــان ـت ـظــار أن يـلـتـقــوا في
مــؤتـمــرات أخ ــرى ليعطونا درس ــا في
هدر الوقت والالشيء.

ترفيه

مليار و 700مليون هو عدد املشتركني
ف ــي خ ــدم ــة م ـش ــاه ــدة ال ـف ـيــديــو حسب
الطلب على مستوى العالم ،مع حجم
إيرادات تخطى  30مليار دوالر سنويًا.
وت ـش ـهــد ه ــذه ال ـخ ــدم ــة ن ـم ـوًا م ـتــزاي ـدًا
في منطقة الشرق األوســط التي باتت
س ــاح ــة م ـف ـتــوحــة لـلـتـنــافــس ب ــن أب ــرز
ال ـش ــرك ــات ال ـع ــامل ـ ّـيــة ال ـعــام ـلــة ف ــي هــذا
املجال.
ُ
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أط ـل ـقــت فــي لبنان
خــدمــة «سـتــارز ب ــاي» STARZPLAY
ل ـل ـف ـيــديــوات ح ـســب ال ـط ـل ــب ،ف ــي حفل
فـ ــي فـ ـن ــدق ف ـي ـن ـي ـس ـيــا حـ ـض ــره وزيـ ــر
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت م ـح ـم ــد ش ـق ـي ــر ورئـ ـي ــس
ال ـش ــؤون الـتـجــاريــة الـشــريــك املــؤســس
لــ«سـتــارز ب ــاي» دان ــي بيتس واملــديــر
التنفيذي لـشــركــة  IVY Circleامل ــوزع
ال ـح ـص ــري ل ـل ـخــدمــة ف ــي ل ـب ـنــان عـمــاد
طــربـيــه وم ـســؤولــون فــي أل ـفــا  Mobiو

افتتحت «شركة ت .غرغور وأوالده» ،الوكيل الحصري والوحيد ملرسيدس ـ ـ بنز
ّ
إلصالح وطالء هياكل السيارات في منطقة
املخصص
في لبنان ،مركزها الجديد
ّ
ّ
ّ
املدور في بيروت .يتضمن املركز  22محطة الستقبال كل سيارات مرسيدس ـ ـ
بنز ،وهو يمتد على مساحة  6969مترًا مربعًا الستقبال عدد أكبر من السيارات
وتقديم خدمة أسرع للزبائن.
الشركة إن «هدفنا
في املناسبة ،قال سيزار عون ،املدير العام ملرسيدس ـ ـ بنز في
ّ
الرئيسي هو االرتقاء بمستوى الخدمات التي ّ
ّ
نقدمها لزبائننا لنتخطى توقعاتهم
ّ
من خالل التجارب االستثنائية والتزامنا بالتميز».

 BMWتكشف عن  X3 MوX4 M
توسع مجموعة  BMW M GmbHمن تشكيلة طرازاتها العالية األداء لتشمل
للمرة األولى السيارات الرياضية املتوسطة الحجم ( )SAVوالسيارات الرياضية
كوبيه ( .)SACوفــي هــذا اإلط ــار ،كشفت الشركة عن كل من الطرازين BMW
( X3 Mمعدل استهالك الوقود اإلجمالي  10.5ليتر 100 /كلم ونسبة االنبعاثات
الكربونية ً 239
غراما /كلم) و( BMW X4 Mمعدل استهالك الوقود اإلجمالي
 10.5ليتر 100 /كلم ونسبة االنبعاثات الكربونية ً 239
غراما /كلم) .كما أطلقت
الشركة نسختني من طراز  Competitionلهذين الطرازين وهماBMW X3 M:
( Competitionمعدل استهالك الوقود اإلجمالي  10.5ليتر 100 /كلم ونسبة
االنبعاثات الكربونية ً 239
غراما /كلم) و( BMW X4 M Competitionمعدل
استهالك الوقود اإلجمالي  10.5ليتر 100 /كلم ونسبة االنبعاثات الكربونية 239
ً
غراما /كلم) بقوة إضافية وخصائص حصرية متميزة.
تتميز الطرازات  BMW X3 Mو BMW X4 Mبتصميم داخلي رائع ،ومقاعد
رياضية قابلة للتعديل كهربائيًا مصنوعة من جلد  Vernascaالفاخر ،باإلضافة
إلى لوحة املؤشرات ولوحة التحكم باألجهزة ،وذراع التحكم بناقل الحركة وعجلة
املقود املصنوعة من الجلد ،لتمنح مقصورة القيادة مزيدًا من الفخامة والرفاهية.
ويمتاز التصميم الخارجي للطرازين  BMW X3 M CompetitionوBMW X4
 M Competitionبمزيد من املزايا الحصرية والخاصة ،تتميز الشبكة األمامية
بـلــون أس ــود مل ــاع ،وأغـطـيــة للمرايا الـخــارجـيــة وجــانــح خلفي مميز .كما تشمل
التجهيزات األساسية عجالت مصنوعة من الخالئط الخفيفة قياس  21بوصة
بلون أسود مصقول ونظام عادم من نوع  .M Sportفيما تمت إضافة خصائص
مميزة للتصميم الداخلي ،املقاعد مصنوعة من جلد  Merinoالفاخر واألبــواب
ذات تصميم خاص ومتميز ،وألواح عند عتبة األبواب .كما تتوفر خيارات متعددة
ملقاعد مصنوعة من جلد ثنائي اللون مع تطبيقات .Alcantara
ومــن األج ـهــزة القياسية فــي ال ـطــرازات  BMW X3 Mو BMW X4 Mوكذلك
النسخة  Competitionللطرازين ،مصابيح أمامية  ،LEDومكبرات صوت hi-
 fiونظام مالحة احترافي ،أمــا قائمة الخيارات فتشمل أنظمة مساعدة السائق
املتطورة والخدمات الرقمية  BMW Connectedو.BMW Connected Drive
X4 M

 ...STARZPLAYخدمة فيديو عبر الطلب جديدة في لبنان
 Terranetو Ogeroومـخـتـلــف شــركــات
االتصاالت.
ت ـ ـقـ ــدم «س ـ ـت ـ ــارز ب ـ ــاي»أكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــن 10
آالف ســاعــة م ــن امل ـح ـتــوى م ــن األف ــام
وامل ـس ـل ـســات والــوثــائ ـق ـيــات الـعــاملـ ّـيــة
وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى املـ ـحـ ـت ــوى
الفرنسي وبوليوود وبرامج األطفال.
ً
وهـ ــي ت ـع ــرض أك ـث ــر م ــن  30مـسـلـســا
تلفزيونيًا حصريًا في التوقيت نفسه
ُ
الذي تعرض فيه في الواليات املتحدة.
امل ـح ـت ــوى ال ـ ــذي ت ـق ــدم ــه هـ ــذه املـنـصــة
م ـص ــدره أب ـ ــرز االسـ ـت ــدي ــوات ال ـعــاملـ ّـيــة
أمـ ـث ــال  Disneyو Warnerو MGMو
 Foxو Universalو CBSو Showtimeو
 Yuppflxو.20th century FOX
س ـت ـتــوفــر ال ـخ ــدم ــة ف ــي ل ـب ـن ــان بـسـعــر
 5.99دوالرات أو ما يوازي  9آالف ليرة
اآلن
لـبـنــانـيــة ش ـهــريــا ،وه ــي م ـتــوفــرة ّ
ملشتركي  Mobiو TerraNetوستتوفر

«ت .غرغور» تفتتح مركزًا جديدًا إلصالح
«مرسيدس ــ بنز»

قــريـبــا ملشتركي ألـفــا تـحــت اس ــم «الـفــا
ستارز بــاي» .وتعد الشركة من أكبر
الــاعـبــن العامليني فــي مـجــال خدمات
ال ـف ـيــديــو ح ـســب ال ـط ـلــب ،وه ــي تحتل
امل ــرك ــز ال ـثــانــي ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
بــن خــدمــات اش ـتــراك شبكات الكيبل،
ويبلغ عــدد مشتركيها  60مليونًا في
بالد العم سام .أما في الشرق األوسط
وش ـمــال أفــريـقـيــا فـهــي الــاعــب األكـبــر،
حـيــث تـتــوفــر خــدمــاتـهــا فــي  20دول ــة،
ـدد
وت ـح ـت ــل امل ــرتـ ـب ــة األولـ ـ ـ ــى ل ـج ـهــة ع ـ ً
املشتركني بنسبة تالمس  %24متفوقة
بــالـتــالــي عـلــى  NETFLIXال ـتــي تبلغ
ّ
حصتها السوقية  .%18.39كذلك حلت
 STARZPLAYفــي املــرتـبــة األول ــى في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ل ـج ـهــة ن ـس ـبــة اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ــي بـلـغــت
 %31.5مـقــابــل  %23.79لـ ـ NETFLIX
ّ
التي حلت ثانية.

X3 M

10

الثالثاء  2نيسان  2019العدد 3726

الثالثاء  2نيسان  2019العدد 3726

رياضة

رياضة
الكرة المعولمة

الكرة اإلنكليزية

ُ
«بريكست» يقلق أندية الدوري

دوري السوبر األوروبي «على النار»

«البريميير ليغ» كما لم تشاهدوه من قبل!

ّ
تستمر التعقيدات في
مسار انفصال بريطانيا عن
االتحاد األوروبي ،مع رفض
البرلمان البريطاني األسبوع
الفائت اتفاق «بريكست»
للمرة الثالثة ،األمر الذي
يفتح الطريق أمام تأجيل
العملية إلى  12نيسان/
أبريل المقبل .وفي الوقت
ّالذي يعتقد فيه الكثيرون
أن الرياضة موجودة في
بعيدة عن األحداث
فقاعة ّ
السياسية ،إال أن كرة القدم
لن تسلم من تداعيات
الذي سيحدث
االنفصالً ،
ً
عاجال أو آجال ،رغم محاوالت
تأجيله أو إيجاد صيغة
إليقافه

11

زهراء ّرمال
يـجــد الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي ل ـكــرة الـقــدم
نفسه أمام مأزق حقيقي فور التوصل
إل ـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق ل ـت ـن ـظ ـي ــم «ب ــريـ ـكـ ـس ــت»،
ل ـت ـتــزايــد املـ ـخ ــاوف ب ـش ــأن املـسـتـقـبــل
املـ ـبـ ـه ــم الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـظ ــر «ال ـب ــري ـم ـي ـي ــر
ل ـيــغ» .الـ ــدوري ال ــذي ُي ـعـ ّـد األغ ـنــى في
ال ـعــالــم ،والـ ــذي يـمـتــاز ب ــوج ــود  8من
ـاد في
أنديته ضمن قائمة أغنى  20نـ ٍ
العالم ،تحوطه املخاوف من اضطرار
الـقــائـمــن عليه إلــى إح ــداث تغييرات
ج ـ ــذري ـ ــة ف ـ ــي ف ـل ـس ـف ـت ـهــم ال ــري ــاض ـي ــة
باستقدام الالعبني وتنظيم صفوف
ال ـفــرق بـعــد ح ــدوث االن ـف ـصــال .لطاملا
تـمـيــز ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي بــانـفـتــاحــه
ع ـل ــى األمـ ـ ـ ــوال األج ـن ـب ـي ــة ،وال سـيـمــا
م ــع اس ـت ـث ـم ــار املـ ـلـ ـي ــارات الـخـلـيـجـيــة
والروسية والصينية فيه ،باإلضافة
إلــى انفتاحه على الالعبني األجانب،
الذين قد يصبح مصيرهم معلقًا بعد
فقدانهم لالمتيازات القانونية التي
ّ
يتمتعون بها .لذا ،إن جزءًا كبيرًا من
نجاح هــذا ال ــدوري يستند إلــى كونه
ي ـض ـ ّـم خ ـل ـي ـطــا واسـ ـع ــا م ــن الــاع ـبــن
واملدربني واملالكني األجانب ،وهو ما
قد يتعرض للتهديد في حال الشروع

بالخطة البريطانية.
ه ـ ـ ــذا وق ـ ـ ــد شـ ـه ــد س ـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
ـزي األخ ـي ــر تــراجـعــا
ال ـش ـتــوي اإلن ـك ـل ـيـ ً
ه ــذا الـ ـع ــام ،م ـق ــارن ــة بــال ـعــام ال ـفــائــت،
إذ كـ ــانـ ــت أغ ـ ـلـ ــب الـ ـ ـف ـ ــرق ح ـ ـ ـ ــذرة فــي
إنفاقها ،وال سيما أنها قد ال تتمكن
م ــن االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ــال ــاع ـب ــن ف ــي ح ــال
ال ـشــروع فــي عملية االنـفـصــال ،وهــذا
ّ
م ــا ح ــت ــم ع ـلــى األن ــدي ــة إعـ ـ ــادة الـنـظــر
فــي سـيــاســاتـهــا وأه ــداف ـهــا فــي ســوق
االنـ ـتـ ـق ــاالت .بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،أجـمــع
كــل رؤس ــاء أنــديــة ال ــدوري اإلنكليزي
ال ـ ــ 20عـلــى رف ــض تـنـفـيــذ «بــريـكـســت»
فــي االستفتاء الــذي جــرى عــام ،2016
ّ
ألن ع ـم ـل ـيــة االنـ ـفـ ـص ــال األوروب ـ ـ ـ ــي ال
ت ـت ــواف ــق م ــع س ـيــاســة االن ـف ـت ــاح على
كافة ال ــدول .ورأى الرئيس التنفيذي
لــرابـطــة األنــديــة اإلنكليزية ريتشارد
ّ
سكودامور ،أن دعم خــروج بريطانيا
م ـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،س ـي ـك ــون
«مـ ـتـ ـع ــارض ــا» مـ ــع م ـص ــال ــح ال ـ ـ ــدوري
ّ
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ألن خ ــروجـ ـه ــا س ـيــؤثــر
سلبًا في اللعبة التي تواصل نهجها
الهادف إلى توسيع مجال أعمالها.
لطاملا تميزت أندية الدوري اإلنكليزي
باحتضانها ألب ــرز املــواهــب الـشــابــة،
ً
ّ
إال أن ذل ــك لــن ي ــدوم طــويــا فــي حــال

أعداد جماهير
الدوري
اإلنكليزي
ستتراجع حول
العالم (تولغا
أكمان ـ أ ف ب)

ال ـ ـخـ ــروج مـ ــن امل ـن ـط ـق ــة االق ـت ـص ــادي ــة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وه ـ ــو املـ ـ َّ
ـرجـ ــح ب ـمــوجــب
«ب ــري ـك ـس ــت» .ت ــواج ــه أن ــدي ــة ال ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي احـتـمــال حــرمــانـهــا فرصة
التعاقد مع الالعبني األوروبيني دون
ّ
ال ــ 18عــامــا ،ألن االتـحــاد الــدولــي لكرة
الـقــدم يمنع انـتـقــال الــاعـبــن مــا دون
ال ــ 18من عمرهم من دولــة إلــى أخــرى،
بــاس ـت ـث ـنــاء االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـت ــي تـجــري
بـ ــن دول االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي .وق ــد
سمح هــذا االستثناء سابقًا لالعبني
م ـثــل اإلس ـب ــان ــي س ـي ـســك فــابــري ـغــاس
والفرنسي بــول بوغبا باالنتقال إلى
إن ـك ـل ـتــرا ،وه ـمــا ف ــي ال ـســادســة عـشــرة

تواجه األندية اإلنكليزية احتمال
حرمانها فرصة التعاقد مع
الالعبين األوروبيين دون الـ 18عامًا

الفورموال  1ضحية أيضًا؟
ليست رياضة كرة القدم الرياضة الوحيدة املتضررة من االنفصال ،إذ تخشى فرق الفورموال  1أيضًا
على مصيرها إزاء التهديدات التي ستواجهها في حال الشروع بالـ«بريكست» ،حيث ّإن العديد منها
تتخذ من مــدن اململكة املتحدة مقرًا لها .ومــن الفرق العشرة املشاركة في بطولة  ،2019توجد ّ
مقار
سبعة في اململكة املتحدة ،بينما تستضيف القارة األوروبية  7سباقات ضمن منافسات بطولة العالم،
ما يجعل خروج بريطانيا من االتحاد القاري ،وال سيما دون اتفاق حتى اآلن بني الطرفني ،أشبه بصداع
غير مرغوب فيه حتى في بطولة معوملة لهذا الحد .وحـ ّـذرت فرق ّ
عدة من ّأن «بريكست» سيؤدي إلى
عواقب لوجستية وخيمة في صناعة تعتمد كثيرًا على طواقم توظيفية دولية وعمليات شحن سلع
وتجهيزات ونقلها بني مختلف دول العالم مع كل سباق .إال ّأن اآلراء منقسمة كثيرًا في البطولة بشأن
تداعيات االنفصال الذي كان من املقرر أن يدخل ّ
حيز التنفيذ يوم الجمعة الفائت ،قبل أن تحصل رئيسة
الــوزراء تيريزا ماي على تأجيل أوروبــي ملدة ثالثة أسابيع لنيل موافقة مجلس العموم على االتفاق أو
العثور على بديل آخر.

مـ ــن الـ ـعـ ـم ــر فـ ـق ــط .إلـ ـ ــى ج ــان ــب ذلـ ــك،
ينوي االتحاد تقليل العدد املسموح
ب ــه حــالـيــا م ــن الــاع ـبــن األج ــان ــب في
األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وه ــو  17العـبــا،
إلــى  12العبًا ،ما يمثل نسبة أقــل من
النصف فــي الـفــريــق ال ــذي يتكون من
 25العبًا .وبحسب تقرير كشفت عنه
ّ
فإن هذا الشرط لن
صحيفة «التايمز»ّ ،
ُي َّ
فعل على الـفــور ،تجنبًا ألي أضــرار
م ــال ـي ــة ق ــد ت ـل ـحــق ب ــاألن ــدي ــة وع ـق ــود
ّ
الــاعـبــن ،إال أن ذلــك سيجعل توقيع
الالعبني األجانب الحقًا أكثر صعوبة،
وسـيــؤدي إلــى خـســارة جــزء كبير من
الجمهور األجنبي املتابع.
واألمــر لم يقتصر عند هــذا الحد ،إذ
ّ
إن الالعبني األوروبيني سيواجهون
ق ـ ـ ـيـ ـ ــودًا ت ـت ـع ـل ــق بـ ـح ــرك ــة االنـ ـتـ ـق ــال
إل ــى الـلـعــب ف ــي ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي،
بـعــدمــا كــانــوا ســابـقــا يـنـتـقـلــون دون
ال ـحــاجــة إل ــى ت ـصــاريــح ع ـمــل ،وذل ــك
بـسـبــب ام ـت ـي ــاز ح ــري ــة تـنـقــل األفـ ـ ّـراد
بــن دول االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي .إال أنــه
بعد االنفصال ،عليهم استيفاء كافة
ال ـش ــروط املــوق ـعــة عـلــى األج ــان ــب من
ق ــارات إفريقيا وآسـيــا واألميركتني،
في ما يخص الحصول على تصريح
ب ــالـ ـعـ ـم ــل .وكـ ـ ــي ي ـح ـص ــل ال ــاعـ ـب ــون

م ــن خ ـ ــارج االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي على
تصريح عمل في بريطانيا ،ال بد لهم
مــن تلبية معايير صــارمــة ،كمعرفة
عـ ـ ــدد الـ ـبـ ـط ــوالت الـ ـت ــي فـ ـ ـ ــازوا ب ـهــا،
وترتيب بالدهم فى تصنيفات الفيفا
العاملية ،إلــى جانب مشاركة الالعب
ب ـن ـس ـبــة م ـع ـي ـنــة مـ ــن امل ـ ـبـ ــاريـ ــات مــع
منتخب بــاده .وذكــرت هيئة اإلذاعــة
البريطانية فــي آذار/مـ ــارس املاضي
أن  332الع ـبــا أوروبـ ـي ــا ف ــي الـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز ودوري الــدرجــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري االس ـك ـت ـل ـن ــدي
امل ـم ـتــاز ل ــن ي ـفــوا بــاملـعــايـيــر الـحــالـيــة
الخاصة بالالعبني من خارج االتحاد
األوروبــي ،في حال خــروج بريطانيا
من التكتل .وبطبيعة الحال ،سيخسر
«ال ـب ــري ـم ـي ـي ــرل ـي ــغ» جـ ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا مــن
شعبيته العاملية أمــام منافسيه من
البطوالت األوروبية الكبرى األخرى
م ـث ــل الـ ـ ـ ــدوري األملـ ــانـ ــي وااليـ ـط ــال ــي،
إن ت ــراج ــع ع ــدد ن ـجــومــه .وق ــد ب ــدأت
تـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــرات االن ـ ـ ـف ـ ـ ـصـ ـ ــال األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي
بــالـظـهــور مـنــذ إج ــراء االسـتـفـتــاء في
بــريـطــانـيــا ع ــام  ،2016وذل ــك عندما
تــراجـعــت قيمة الجنيه اإلسترليني
مقابل العمالت األوروبية ،األمر الذي
سـ ّـبــب املـشــاكــل لــأنــديــة اإلنـكـلـيــزيــة،
بـسـبــب ارت ـف ــاع كـلـفــة ش ــراء الــاعـبــن
الجدد .ففي ظل التنافس الكبير الذي
تشهده ســوق االنـتـقــاالت األوروبـيــة،
س ـي ـكــون م ــن ال ـص ـعــب بــالـنـسـبــة إلــى
األن ــدي ــة الـتــوقـيــع مــع الع ـبــن بسبب
ارتـ ـف ــاع ال ـك ـل ـفــة ،وه ـ ــذا م ــا ع ـ ّـب ــر عنه
األرجـنـتـيـنــي مــاوريـسـيــو بوكيتينو
مـ ــدرب نـ ــادي تــوت ـن ـهــام ،الـ ــذي أش ــار
ّ
إلى أن تراجع قيمة العملة كان سبب
ام ـت ـن ــاع فــري ـقــه ع ــن ت ـعــزيــز صـفــوفــه
بــاع ـبــن ج ــدد ف ــي ف ـتــرة االن ـت ـقــاالت
ّ
الصيفية .ورغم أن األصوات تتعالى
بــالــرفــض لخطوة بريطانيا املقبلة،
وال س ـي ـم ــا مـ ــع ت ــوق ـي ــع أكـ ـث ــر مـ ــن 6
م ـ ــاي ـ ــن ش ـ ـخـ ــص ع ـ ـلـ ــى الـ ـع ــريـ ـض ــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة الـ ـت ــي ت ـط ــال ــب بــإل ـغــاء
ٌ
ّ
«بريكست» ،إال أن الحكومة ماضية
في قرارها حتى الساعة ،وال ّ
شك في
ّ
ّ
سيغير وجه كرة
أن القادمّ ،أيــا كــان،
القدم اإلنكليزية.

المواهب المحلية تستفيد
رغ ـ ــم االع ـ ـت ـ ــراض ـ ــات الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة عـلــى
ّ
االنفصال ،إال أن آخرين رحبوا بهذه
ّ
الخطوة ،على اعتبار أن ذلك سيمنح
ف ــرص ــة أك ـب ــر ل ـل ـمــواه ــب اإلن ـك ـل ـيــزيــة
ال ـش ــاب ــة ل ـل ـب ــروز وإظـ ـه ــار طــاقــات ـهــا.
وتسعى الهيئات الكروية في البالد
لــاسـتـفــادة مــن «بــريـكـســت» مــن أجل
طرح قوانني جديدة تسمح بالتقليل
مـ ــن وج ـ ــود ال ــاعـ ـب ــن األجـ ــانـ ــب فــي
ص ـفــوف األن ــدي ــة اإلنـكـلـيــزيــة ،بهدف
م ـن ــح املـ ــزيـ ــد مـ ــن الـ ــوقـ ــت ل ـل ـمــواهــب
البريطانية الـشــابــة .ففي إحصائية
ّ
أج ـ ــري ـ ــت الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـفـ ــائـ ــت ،تـ ـب ــن أن
أق ـ ــل مـ ــن  28فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن م ـج ـمــوع
الــاعـبــن الــذيــن شــاركــوا كأساسيني
فـ ــي مـ ـب ــاري ــات ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
املـمـتــاز كــانــوا مــن اإلنـكـلـيــز .ويتوقع
ّ
الكثيرون أن االعتماد على املواهب
ً
املحلية الـصــاعــدة ب ــدال مــن إعــارتـهــا
إلــى الـفــرق الــرديـفــة قــد يـعــود بالنفع
ع ـلــى امل ـن ـت ـخــب اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ـ ــذي لم
يـتــذوق طعم التتويج بــاأللـقــاب منذ
عام .1966

األندية تبحث عن األرباح!
حسين فحص
خالفات كثيرة حصلت خالل السنوات
الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ب ــن ات ـح ــاد األن ــدي ــة
األوروبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة والـ ـقـ ـن ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
الناقلة للمباريات من جهة ،واالتحاد
األوروب ــي لـكــرة الـقــدم مــن جهة ثانية.
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ي ـ ــري ـ ــد تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي ش ـكــل
ال ــدوري ــات األوروبـ ـي ــة ون ـظــام ـهــا ،بما
يؤدي إلى زيادة العائدات من الحضور
الجماهيري واإلعــانــاتّ .أمــا البعض
اآلخر ،فيرفض هذه الفكرة.
ي ـعـ ّـد دوري أب ً ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ،الـبـطــولــة
األكـثــر متابعة على صعيد مسابقات
األن ــدي ــة ،إذ يـشـكــل ال ـت ـتــويــج ببطولة
ال ــ«ت ـشــام ـب ـيــونــز ل ـيــغ» هــدفــا رئـيـسـيــا
للعديد من إدارات األندية وجماهيرها
ع ـل ــى حـ ـ ٍّـد س ـ ــواء .األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة
ت ـت ـن ــاف ــس أيـ ـض ــا عـ ـل ــى م ـق ـع ــد م ــؤه ــل
ل ـ ــدوري األبـ ـط ــال ،ح ـتــى ب ــات الـنـجــاح
بـهــذه املهمة مقياسًا أساسيًا لنجاح
ناد ما من عدمه ،حتى وإن فشل
موسم ٍ
في تحقيق األلقاب املحلية .رغم أهمية
ّ
دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا ،إل أن الحديث
كثر فــي اآلونــة األخـيــرة عــن التأسيس
إلطـ ــاق دوري أوروب ـ ــي ج ــدي ــد ،أكـثــر
تـنــافـسـيــا وأك ـث ــر ت ـشــوي ـقــا ،وبطبيعة
الحال أكثر ّ
درًا لألموال .وهنا الحديث
عن دوري السوبر األوروبي.
رغ ـ ــم ع ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود أي ش ـ ــيء رس ـم ــي
ح ـتــى اآلن ،غ ـيــر أن امل ـ ـسـ ـ َّـودة األولـ ــى
ً
لـلـبـطــولــة املـحـتـمـلــة قــد وض ـعــت فـعــا.
دوري ال ـســوبــر األوروب ـ ـ ــي ع ـب ــارة عن

بطولة يشارك فيها أكبر  16فريقًا من
الدوريات الخمسة الكبرى ،يتنافسون
فيما بينهم على غرار مسابقة «الدوري
األم ـي ــرك ــي ل ـكــرة ال ـس ـلــة لـلـمـحـتــرفــن».
تـقـســم األن ــدي ــة ال ـ ــ 16إل ــى قـسـمــن من
ثمانية أندية ،بحيث تقام املنافسة بني
الفرق بحسب كل مجموعة (يجري في
املــرحـلــة األول ــى تجميع الـنـقــاط) .بعد
نهاية املباريات ،تتأهل الفرق األربعة
األولـ ــى م ــن ك ــل مـجـمــوعــة إل ــى مــراحــل
خ ــروج املـغـلــوب (األدوار اإلقـصــائـيــة)،
ً
بـ ــدءًا م ــن دور رب ــع ال ـن ـهــائــي ،وص ــوال
إلـ ــى ن ـهــائــي ال ـب ـط ــول ــة .هـ ــذه امل ـس ــودة
األول ــى الـتــي طــرحـتـهــا ات ـحــاد األنــديــة
األوروب ـي ــة ،املشكل مــن  232فريقًا من
ك ــاف ــة أوروبـ ـ ـ ــا ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس ن ــادي
يوفنتوس أندريا أنيلي ،وقد قدم هذا
االتحاد في االجتماع األخير الذي عقد
في مدينة نيون السويسرية املسودة
األولى للمنافسة القارية القادمة ،على
أن يستكمل البحث في االجتماع املقرر
األس ـبــوع املقبل فــي مدينة أمـسـتــردام
الهولندية ،من أجل إضافة النقاط على
املشاريع املقترحة.
بدأ الحديث عن هذه البطولة في نهاية
العقد األول من األلفية الجديدة ،وكان
رئ ـيــس نـ ــادي ريـ ــال م ــدري ــد اإلسـبــانــي
فـ ـل ــورنـ ـتـ ـيـ ـن ــو بـ ـي ــري ــز أول املـ ـن ــادي ــن
بــإقــامــة دوري الـســوبــر األوروب ـ ــي .من
وجهة نظره ،هناك أندية ضعيفة في
دوري األب ـطــال ،وهــي غير ق ــادرة على
امل ـنــاف ـســة ،وبــال ـتــالــي إن ال ـف ــرص غير
م ـت ـكــاف ـئــة ل ـل ـتــأهــل .رغـ ــم م ـ ــرور ق ــراب ــة

عشر سنوات على هذا االقتراح ،بقيت
البطولة ضبابية ،حتى شهر تشرين
الثاني من عام  ،2018حني بدأ الحديث
عن البطولة الجديدة يكون أكثر ّ
جدية.
مع نهاية عــام  ،2018كثر الحديث عن
م ـنــاق ـشــات ب ــن م ـج ـمــوعــة م ــن أفـضــل
األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة ال ـتــي مــن املحتمل
انـضـمــامـهــا إل ــى ف ــرق الـسـتــة عـشــر من
دوري الـســوبــر األوروبـ ــي بحلول عام
 ،2021وكـ ــان ع ـلــى رأس ت ـلــك األن ــدي ــة
ري ــال مــدريــد وبــرشـلــونــة اإلسـبــانـيــان،
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ،مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد وآرسنال اإلنكليزيني ،وبايرن

من
المتوقع
أن يرفض
االتحاد
األوروبي
هذا االقتراح
(عن الويب)

م ـي ــون ــخ األمل ـ ــان ـ ــي ،وذل ـ ــك ب ـح ـس ــب مــا
نشرته مجلة «ديــر شبيغل» األملانية.
أم ـ ٌـر أك ــده اإلسـبــانــي راؤول سانليهي
(مــديــر ك ــرة ال ـقــدم فــي ن ــادي آرس ـنــال)،
وقت سابق بأنه شارك
حيث صرح في ٍ
في املحادثات السرية حول التتغيرات
املحتملة في البطوالت األوروبية ،التي
بـحـثــت ف ــي إم ـكــان ـيــة تــأس ـيــس بـطــولــة
دوري السوبر األوروبي.
رغ ــم كـثــرة الـحــديــث عــن ه ــذه البطولة
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،س ـي ـك ــون ع ـل ــى ال ـق ـ ّـي ـم ــن عـلــى
دوري ال ـس ــوب ــر األوروب ـ ـ ـ ــي االن ـت ـظ ــار
حـتــى ع ــام  2024إذا مــا أرادوا تنفيذ

مشروعهم ،وذلك بسبب وضع االتحاد
األوروبي لكرة القدم في شهر شباط/
فبراير املاضي تشريعًا جديدًا يحمي
النظام الحالي الــذي يضم املسابقات
األوروبـ ـي ــة حـتــى ع ــام  .2024وق ـ ٌـت قد
ً
يـ ـك ــون ك ـف ـي ــا ب ـح ـســم م ــواق ــف أن ــدي ــة
النخبة ،تبعًا للضمانات التي ستقدم
من منظمي البطولة الجديدة .في ظل
اصـطــدام اقـتــراح إقــامــة دوري السوبر
األوروبـ ـ ـ ــي بــال ـعــديــد م ــن ال ـص ـعــوبــات
وامل ـعــوقــات ،قــدمــت األنــديــة األوروب ـيــة
ً
ً
الكبيرة حال بديال جرت مناقشته في
الـجـمـعـيــة الـعــامــة الـثــانـيــة والـعـشــريــن
لالتحاد األوروب ــي ،ينص على وضع
قــواعــد إلص ــاح دوري أب ـطــال أوروب ــا
وتطويره.
ال ـهــدف ال ـظــاهــري لـلـمـشــروع الـجــديــد،
م ـت ـع ــة أكـ ـب ــر ل ـل ـج ـم ـه ــور ،أم ـ ــا ال ـه ــدف
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،ف ـه ــو م ـ ــال أكـ ـث ــر بـطـبـيـعــة
الـحــال .مع احتمال بث هــذه املباريات
خــال عطلة نهاية األس ـبــوع ،سيكون
ال ـ ـعـ ــرض أكـ ـث ــر ج ــاذبـ ـي ــة مـ ــن م ـن ـظــور
تلفزيوني ،لكن امل ـشــروع سيتعارض
مــع أربـ ــاح شــركــات ال ـبــث التلفزيوني
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،إذ إن الـ ـبـ ـط ــول ــة امل ــرت ـق ـب ــة
ستشهد متابعة كبيرة جدًا ملا تحمله
مــن مـبــاريــات تنافسية ،مــا سيضعف
اهتمام املشاهدين بالبطوالت املحلية.
وهناك صعوبة أخرى تتمثل باحتمال
رف ــض االت ـحــاديــن األوروبـ ــي والــدولــي
لـهــذا االق ـت ــراح ،وبــالـتــالــي الـبـقــاء على
دوري األبطال وال ــدوري األوروب ــي مع
تعديالت عليهما.

كأس االتحاد اآلسيوي

العهد يفوز ويعزز فرص التأهل
علي زين الدين
ع ــزز ن ــادي الـعـهــد الـلـبـنــانــي ل ـكــرة الـقــدم
حـظــوظــه بــالـتـ ّ
ـأهــل إلــى ال ــدور الـثــانــي من
كأس االتحاد اآلسيوي ،عقب فوزه على
ال ـســويــق ال ـع ـمــانــي ( ،)2-4ع ـلــى ملعب
مدينة كميل شمعون الرياضية ،ضمن
الجولة الثالثة مــن املجموعة الثالثة من
دور املجموعات .فـ ٌ
ـوز هو األول آسيويًا
ل ـل ـع ـهــد هـ ــذا امل ــوس ــم ب ـع ــد ت ـع ــادل ــن مــع
القادسية الكويتي واملالكية البحريني،
وقبل املواجهة مع اإلخــاء األهلي عاليه،
ضـمــن األس ـب ــوع الـعـشــريــن مــن ال ــدوري
الـلـبـنــانــي ،الـتــي قــد تحسم الـلـقــب الثالث
تواليًا لـ«األصفر» نهاية األسبوع.
«هـ ــاتـ ــريـ ــك» مل ـح ـم ــد ق ـ ـ ـ ــدوح ،م ـش ــارك ــة
ٌ
حضور أول ملهدي
أساسية لربيع عطايا،
فحص ،وإصــابــة الـســوري ثائر كروما.
ُّ
كلها عناوين للمباراة التي جمعت بني
ّ
متصدر الدوري اللبناني وثامن الدوري
ّ
العمانيٌ .
فوز كان متوقعًا لفريق املدرب
ّ
بــاســم مــرمــر ،فالتعثر فــي ه ــذه امل ـبــاراة
كــان يعني نهاية الحلم اآلس ـيــوي الــذي
شيء آخر.
يطمح إليه ّالعهد أكثر من أي ٍ
غـيــر امل ـتــوقــع ،ك ــان إش ــراك ربـيــع عطايا
ف ــي الـتـشـكـيـلــة األس ــاسـ ـي ــة ،واالع ـت ـم ــاد
ع ـلــى مـحـمــد قـ ــدوح ف ــي مــركــز املـهــاجــم
الصريح على حساب أكــرم مغربي ،في
ظل غياب البلغاري مارتن توشيف عن
القائمة إلى جانب املدافع السوري أحمد
ّ
الصالح بسبب اإلره ــاق (فــضــل املــدرب

إراح ـت ـه ـم ــا) .رهـ ــان م ــرم ــر ع ـلــى حــامــل
شارة القيادة في املنتخب األوملبي الذي
ـوع فــي تصفيات كأس
شــارك قبل أسـبـ
آسيا  2020نجحّ ٍ ،
فسجل قدوح ثالثيته
الثانية مع العهد ،بعد تلك التي ّ
سجلها
ضمن بطولة
فــي مــرمــى الـســام زغــرتــا
ُ
أهداف
الدوري في املوسم املاضي .ثالثة
ٍ
ـاالت مـخـتـلـفـ ٍة لـكــل هــدف.
وثــاثــة اح ـت ـفـ ٍ
نور منصور أيضًا ّ
سجل هدف السبق
بعد دقيقتني فقط على انطالق املباراة،
صيام
وهــو هدفه األول مع الفريق بعد
ٍ
دام أكـثــر مــن  11شـهـرًا .هجوميًا ،قـ ّـدم
«األص ـفــر» نفسه مـجــددًا عقب سلسل ٍة
من املباريات التي انتهت بنتائج إيجابية
ـدد مــن األه ــداف ،لكن هــذا األداء
بــأقــل ع ـ ٍ
الهجومي قابله أخـطــاء دفــاعـيــة ،فدخل
ش ـب ــاك الـ ـح ــارس م ـه ــدي خ ـل ـيــل هــدفــن
للمرة األولى منذ املباراة التي تعادل فيها
م ــع الــراس ـي ـنــغ ف ــي األس ـب ــوع ال ـثــانــي من
الدوري اللبناني املحلي.
ب ـع ــد ه ــدف ــي ال ـع ـه ــد ،بـ ــدا ال ـف ــري ــق كــأنــه
اس ـت ـس ـهــل امل ـ ـبـ ــاراة واع ـت ـب ــر أن ال ـف ــوز

سجل الالعب محمد
قدوح «هاتريك»
خالل اللقاء

ّ
سجل نور منصور ( )4ومحمد قدوح ( )88أهداف العهد (عدنان الحاج علي)

بالنقاط الـثــاث قــد ُحـســم ،لكن الفريق
ال ـض ـي ــف ض ـغــط ع ـل ــى الـ ــدفـ ــاعُ ،م ـج ـب ـرًا
ال ـح ــارس م ـهــدي خـلـيــل ع ـلــى ال ـت ـصـ ّـدي
إلحـ ـ ــدى ال ـ ـكـ ــرات م ــن خـ ـ ــارج مـنـطـقـتــه،
ُلي ّ
سجل ثامر الزعبي بعدها هدفًا لنادي
السويق ،قبل أن يتدارك العهد األمور في
ّ
ويسجل له قــدوح هدفني
الشوط الثاني
جديدين ،في حني خطف خليل عالوي
هدفًا ثانيًا للفريق العماني قبل خمس
دقائق على نهاية املباراة.
استعاد العهد ربيع عطايا .األخير كان
قد شارك في دقائق ّ
عدة أمام التضامن

صــور ،لكن هذه املــرة عاد إلى التشكيلة
األساسية ،وقد يكون له ٌ
دور في املباريات
ّ
املحلية منها واآلسيوية .خرج في
املقبلة،
الــدقـيـقــة ( )75مــن عـمــر امل ـب ــاراة ودخــل
ً
م ـهــدي فـحــص ب ــدال م ـنــه .الع ـ ٌـب اشـتــاق
له جمهور الفريق وهــو الــذي لم ُيشارك
فــي أي دقيقة هــذا املــوســم بعد إصابته
ّ
بقطع فــي الــربــاط الصليبي ،لكن حتى
ٍ
عودة املصابني لم تسمح للعهد بدخول
الصالح
املباراة
بتشكيل ٍة كاملة مع غياب ّ
وتوشيفٌ .
أمر يبدو أنه لن يتكرر أقله في
املباراة املقبلة مع اإلخاء.

آخر دقائق املباراة ،شهدت إصابة مدافع
الـســويــق ،الـســوري ثائر كــرومــا .الالعب
ال ـ ــذي خـ ــاض ن ـصــف م ــوس ـ ٍـم م ــع ن ــادي
األنـ ـص ــار س ــاب ـق ــا ،تــزح ـلــق ع ـلــى أرض
املـلـعــب فــي بـقـعـ ٍة مـلـيـئـ ٍة بــامل ـيــاه ،وخــرج
بمساعد ٍة من الطاقم الطبي دون أن يعود
إلــى اللقاء ،بعدما أطلق الحكم الصافرة
ٌ
مشهد تكرر كثيرًا ،وسيبقى
األخـيــرة.
ـوم م ــاط ــر ،ع ـل ـمــا بــأن
ي ـت ـكــرر م ــع ك ــل ي ـ ـ ٍ
مــراقــب امل ـبــاراة ألغى التمارين الرسمية
ـوم عـلــى الـلـقــاء حفاظًا
للفريقني قـبــل ي ـ ٍ
على أرض امللعب.
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عالء الالمي *
بدءًاّ ،
أود اإلشــارة إلى أن هذه املقالة ليست
ّ
ردًا على ما طرحه الباحث فاضل الربيعي
ف ــي إط ــال ـت ــه ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة عـلــى
قناة «املـيــاديــن» ّفــي برنامج «لعبة األمــم»،
بــل هــي ج ــزء مـكــثــف ومـخـتـصــر مــن دراس ــة
طــوي ـلــة كـتـبـتـهــا ق ـبــل أك ـث ــر م ــن عـ ــام ضمن
ً
مجموعة دراسـ ــات سـتـصــدر مستقبال في
كـتــاب بـعـنــوان «نـقــد الـجـغــرافـيــة الـتــوراتـيــة
العسيرية واليمنية» ،وفيها أحاول مناقشة
العديد مما ورد من آراء وافتراضات بحثية
في مؤلفات الربيعي وباحثني عرب آخرين
وتفنيدهاّ ،
وكرر الربيعي بعضها في لقائه
التلفزيوني األخير.
فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن ن ـ ـصـ ــوصـ ــه وإطـ ـ ــاالتـ ـ ــه
التلفزيونية الكثيرة ،يكرر الباحث فاضل
الربيعي بعض الفرضيات واالستنتاجات
الـتــي تـ ّ
ـوصــل إليها ،ولكنه يـطــرح بعضها
َ
كنظريات مبرهن عليها ،وبعضها اآلخــر
كـ ـب ــديـ ـهـ ـي ــات ال س ـب ـي ــل إلـ ـ ــى م ـن ــاق ـش ـت ـه ــا،
رب ـم ــا ألن ــه ك ــرره ــا أك ـث ــر م ــن غ ـيــرهــا حـتــى
ّ
صدقها هو قبل غيره .هناك أيضًا بعض
اآلراء ال ـت ــي ت ـب ــدو صـحـيـحــة م ــن الـنــاحـيــة
الـ ـشـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،ل ـك ـن ـه ــا لـ ـيـ ـس ــت ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق
ً
ال ـج ــوه ــري ال ـص ـح ـي ــح .ف ــال ــرب ـي ـع ــي ،م ـث ــا،
ّ
يـقــول إن (ال ـقــدس ليست أورش ـل ـيــم) ،ومــن
الناحية اللفظية – اللغوية ،القدس ليست
ً
أورشـلـيــم فـعــا ،لكنها هــي نفسها املدينة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة الـ ـت ــي ب ـن ــاه ــا ال ـي ـبــوس ـيــون
الكنعانيون ،غير أن اسم القدس لم يظهر
إلـ ــى ال ــوج ــود إال ب ـع ــد اإلس ـ ـ ــام ،ويـخـطــئ
الــربـيـعــي ،كـمــا أخـطــأ قـبـلــه يــوســف زي ــدان،
حني قال األول إن اسم القدس ظهر مع بناء
ّ
قبة الصخرة في السنة  72للهجرة املوافق
لسنة  691م ،وهي سنة اكتمال بنائها .أما
ّ
زيدان ،فيشتط بعيدًا وينكر أن يكون السم
الـقــدس وجــود مكتوب فــي الـتــراث العربي
اإلس ـ ــام ـ ــي فـ ــي الـ ـق ــرن ــن األول والـ ـث ــان ــي
املـيــادي ،وقــد تـحـ ّـدى  -زيــدان  -أيــا كــان أن
يأتيه بنص تراثي قديم أبكر من ذلك ،وقد
أثـبـتـنــا فــي دراس ــة ســابـقــة («األخـ ـب ــار» في
 25كــانــون األول  )2018أن أقــدم ذكــر السم
القدس وبيت املقدس ورد في حديث نبوي
شهير عن نذر إحدى زوجات النبي العربي
الـكــريــم ،هــي ميمونة بـنــت ال ـحــارث ،زيــارة
بـيــت املـقــدس حــن كــانــت أورشـلـيــم الـقــدس
تحت االحـتــال الــرومــانــي ،وه ــذا يعني أن
ً
االســم كــان مـتــداوال ومــوضــع تقديس لدى
امل ـس ـل ـمــن األوائ ـ ـ ــل ح ــن كـ ــان ال ـن ـبــي حـ ّـيــا،
وتـحــديـدًا قـبــل فـتــح مـكــة فــي الـعـشــريــن من
رم ـ ـضـ ــان فـ ــي ال ـ ـعـ ــام الـ ـث ــام ــن مـ ــن ال ـه ـج ــرة
(املوافق  10يناير 630م) ،أي في أوائل القرن
الهجري األول .وقــد ورد هــذا الحديث في
ّ
احتج به يوسف
كتاب الواقدي نفسه الذي
زيـ ـ ــدان لـتـسـفـيــه ع ــاق ــة أورش ـل ـي ــم ال ـق ــدس
ب ــاإلس ــام وامل ـس ـل ـمــن وم ـح ــاول ــة نـسـفـهــا.
وذك ــرن ــا أي ـض ــا م ـص ــادر أخـ ــرى ورد فيها
اسم القدس وبيت املقدس تعود إلى القرن
الهجري األول .وعمومًا ،ولإلنصاف ،يجب
الـتـفــريــق بــن ال ـهــدف السلبي املـعـلــن الــذي
يسعى وراء تحقيقه يوسف زيدان ،وبني ما
يطرحه الربيعي من قناعات بحثية قابلة
للنقاش من باحث وطني عرف بمناهضته
ل ـل ــدول ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،ول ـك ــن ت ــوظ ـي ــف مــا
ِّ
ومشوشًا ،ألنه
يقوله الربيعي يبقى ضارًا
قد ّ
يؤدي إلى االستنتاجات امللغومة ذاتها
التي يطرحها زيدان وتخدم االستراتيجية
الصهيونية التوراتية.
سنحاول ،بهدف تفنيد بعض الفرضيات
الـ ـت ــي ي ـق ـ ّـدم ـه ــا ال ــرب ـي ـع ــي ،أن نـ ـق ـ ّـدم ج ــردًا
ّ
تاريخيًا بــاألدلــة اآلثــاريــة «األركيولوجية»
املـحـكـمــة واملــوث ـقــة بــال ـكــاربــون امل ـشــع ألهــم
امل ـ ـ ّـدن واملـ ــواقـ ــع اآلثـ ــاريـ ــة ال ـت ــي اكـتـشـفـتـهــا
ووثقتها في فلسطني بعثات آثارية علمية
أجنبية فــي الـقــرنــن املــاضـيــن ،كـمــا وردت
في كتاب «الحدث التوراتي والشرق األدنى
ال ـق ــدي ــم» لـلـبــاحــث فـ ــراس الـ ـس ــواح ،وك ـتــاب
«التوراة مكشوفة على حقيقتها» للباحثني
فنكلشتاين وسـيـلـبــرمــان ،لـنــؤكــد بالدليل
اآلث ــاري امللموس هــذه املــرة ،خطأ الغالبية
الـعـظـمــى م ــن االس ـت ـن ـتــاجــات وال ـفــرض ـيــات
واألحـكــام التي وردت في كتابات الربيعي
وزم ـ ــائ ـ ــه ال ـق ــائ ـل ــن ب ـج ـغ ــراف ـي ــة ت ــورات ـي ــة
عـسـيــريــة أو يـمـنـيــة ال ـتــي ح ــاول ــوا إثـبــاتـهــا
ع ـب ــر امل ـ ـقـ ــارنـ ــات ال ـل ـف ـظ ـي ــة ال ـف ـي ـلــولــوج ـيــة
واإلي ـت ـي ـمــولــوج ـيــة .وب ـمــا يـنـفــي الـخــاصــة

الجغرافية التوراتية مكانها
الحقيقي فلسطين،
وهي جزء صغير من
تاريخ فلسطين الذي
حاول االستشراق الغربي
المتصهين تهميشه

ال ـتــي يـكــررهــا الــربـيـعــي وال ـقــائ ـلــة« :ل ــم يتم
اكـتـشــاف أي أثــر أركـيــولــوجــي فــي فلسطني
يؤكد أن فلسطني هي الجغرافية التوراتية
وأن الـقــدس هــي أورشـلـيــم ،بــل إن جغرافية
التوراة وبني إسرائيل هي في اليمن القديم
حصرًا» ،ومن الناحية الساللية ،فالربيعي
يعتبر بني إسرائيل عربًا ال عبريني!

ّ
أدلة آثارية

ً
لنبدأ أوال بمجموعة أدلة آثارية وتاريخية
موثقة بنحو ممتاز وردت في كتاب «الحدث
التوراتي والـشــرق األدنــى القديم» للباحث
ف ــراس ال ـس ــواح ،وه ــي تــؤكــد أن الجغرافية
الـتــوراتـيــة مكانها الحقيقي هــو فلسطني،
وهي جزء صغير من تاريخ فلسطني الذي
حاول االستشراق الغربي املتصهني وشبه
املتصهني تهميشه ملصلحة جعل التاريخ
توراتيًا .هو املنت الرئيسي والسائد ،وهذا
ما وقعنا فيه نحن العرب ،لشديد األســف،
ّ
فصدقنا الرواية والرؤية التوراتية ،وحذفنا

أو أخذنا بحذف تاريخ فلسطني الكنعانية
واليبوسية ومــا قبل فلسطني الكنعانية،
والهدف من هذا الجهد إيقاف هذا الوضع
األنـ ـث ــروب ــول ــوج ــي امل ـق ـل ــوب وإيـ ـق ــاف ــه عـلــى
قدميه ليكون تاريخ فلسطني هو ذلك الذي
يبدأ منذ فجر الـتــاريــخ واملمتد لعدة آالف
م ــن الـسـنــن قـبــل أن يـظـهــر الـع ـبــران ـيــون أو
بنو إسرائيل إلــى الــوجــود ،واستمرارًا إلى
عصرنا الحاضر ،لتكون الرواية التوراتية
كما هــي فــي الــواقــع ج ــزءًا هامشيًا مــن هذا
التاريخ الطويل والسردية العريقة النابضة
ّ
ّ
الحية امللموسة:
بالحياة واألدلة
ي ـك ــرر الــرب ـي ـعــي وآخـ ـ ــرون أن ع ـل ـمــاء اآلث ــار
«اإلســرائ ـي ـل ـيــون واألوروب ـ ـيـ ــون ل ــم يـعـثــروا
على دليل واحــد يؤكد أن جغرافية التوراة
هي في فلسطني أو أن أورشليم القدس هي
نفسها املدينة القائمة اليوم بهذا االســم»،
فهل هذا القول صحيح؟ ال ،طبعًا ،والحقيقة
َّ
أن األدل ــة اآلثــاريــة امللموسة على صحة ما
نقول ال تكاد تحصى ،وسأعرض بعضًا من
أشهرها:
ل ـق ــد ورد ذك ـ ــر م ــدي ـن ــة أورشـ ـلـ ـي ــم ح ــاض ــرة
ك ـن ـعــان ،ف ــي «ن ـص ــوص ال ـل ـعــن» الـفــرعــونـيــة
ال ـخــاصــة بــالــدعــاء إلل ـح ــاق األذى بــاملــدعــو
عليهم ،والذين ذكرت أسماؤهم في الوثيقة
الـفــرعــونـيــة الـتــي تـعــود إل ــى ال ـقــرن التاسع
عشر قبل املـيــاد ،وتضم أربعة عشر اسمًا
لحكام مدن في ما يعرف اليوم ببالد الشام،
ومنها فلسطني .واالس ــم الــرابــع منها ورد
نصًا كاآلتي (يقرب  -آمــو ،حاكم أورشليم،
وجميع بطانته) ،واملصدر كما ثبته فراس
السواح هو كتاب جون أي ولسن (Egyptian
 ،)rituals, P228ويـضـيــف ال ـس ــواح« :وإل ــى
ج ــان ــب أورش ـل ـي ــم ،ن ـت ـعــرف ف ــي ه ــذا الـنــص
على عــدد مــن امل ــدن الكنعانية القديمة في
ف ـل ـس ـطــن م ـم ــا ورد فـ ــي سـ ـج ــات ال ـش ــرق
ال ـق ــدي ــم ،وفـ ــي ال ـ ـتـ ــوراة الحـ ـق ــا ،م ـثــل شكيم

وأكـ ـش ــف وح ــاص ــور وع ـك ــا وب ـي ــت شميش
وصور وعرقتا وجبيل وأوبي».
أمــا بخصوص أورشـلـيــم الـقــدس اليبوسية
ال ـقــدي ـمــة ،ال ـتــي ال عــاقــة لـهــا أب ـ ـدًا بــالـيـهــود
أو بني إسرائيل أو العبرانيني ،نجد األدلــة
اآلثـ ــاريـ ــة اآلتـ ـي ــة :ع ـنــدمــا ب ـ ــدأت الـتـنـقـيـبــات
األث ــري ــة ف ــي ال ـع ـصــر ال ـح ــدي ــث ،ات ـج ـهــت إلــى
مدينة القدس بموقعها الحالي ،فلم يجدوا
فيها شيئًا ذا عالقة باليهود أو العبرانيني
أو بني إســرائـيــل ،ثــم اكتشفوا أن أورشليم
اليبوسية تقع بكاملها إلــى جنوب املدينة
الحالية على سلسلة تــال القدس الشرقية.
وقـ ــد ت ـطــاب ـقــت ج ـغــراف ـيــة امل ــدي ـن ــة املـكـتـشـفــة
وطــوبــوغــرافـيـتـهــا مــع أوصــافـهــا كـمــا وردت
الحـقــا فــي ال ـتــوراة الـتــي كتبت بعد سيطرة
ال ـع ـبــران ـيــن ع ـلــى املــدي ـنــة بـطــريـقــة الـتـسـلــل
السلمي( ،الفصل الــرابــع مــن كتابي «موجز
تاريخ فلسطني» ،فقرة «تناقضات ال حل لها
في التوراة»).
وأث ـب ـتــت الـتـنـقـيـبــات أن املــدي ـنــة تــرجــع إلــى
الـعـصــر ال ـبــرونــزي املـبـكــر مـنــذ مـطـلــع األلــف
املدن
الثالث ق.م ،أي في فترة نشوء دويالت ِّ
فــي فلسطني .وق ــد اسـتـطــاعــت بعثة املنقبة
الـشـهـيــرة وذات الـصــدقـيــة الـعـلـمـيــة الـقــويــة
كاثلني كينيون رسم حدود مدينة أورشليم
اليبوسية ومخططها بنحو واضح ودقيق.
أما عن قناة وبركة حزقيال ّ
لجر املياه تحت
األرض وإي ـصــال ـهــا إل ــى أورش ـل ـيــم-ال ـقــدس،
فنعلم أن هــذه البركة املــذكــورة فــي الـتــوراة
باسم بركة «سلوام» وال تزال آثارها قائمة،
ويسميها الفلسطينيون بركة سلوان ،وقد
اكتشفها املنقب اآلثــاري وارن عام  1867ثم
عــاد إلــى دراسـتـهــا اآلث ــاري بــاركــر ونظفها
سنة  ،1911وأخيرًا عادت كينيون عام 1961
إلـ ــى تـنـظـيـفـهــا وت ـن ـظ ـي ـم ـهــا وت ــوث ـي ــق أن ـهــا
تعود إلــى ألــف وسبعمئة سنة قبل امليالد.
أمــا القناة «التحت أرضـيــة» ّ
لجر املـيــاه من
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شذرات
نـبــع نـهــر ج ـي ـحــون ،فــالـنـبــع ال ي ــزال قــائـمــا،
واسمه املعاصر عند الفلسطينيني هو «نبع
مــريــم» .وق ــد عـثــر فــي داخ ــل الـقـنــاة النفقية
على نقش حجري يصف لحظة االنتهاء من
حفر القناة ،وكيف التقى ّ
العمال القادمون
ّ
من جهتي القناة في موضع محدد .ونص
ً
النقش موجود كامال ،وقد اقتبسه السواح
عن كتاب ولفنسون (تاريخ اللغات السامية
 دار الـ ـقـ ـل ــم -بـ ـ ـي ـ ــروت  - 1980 -ص.)83ويناقش السواح تفسيرات كمال الصليبي
لهذا االكـتـشــاف ،ويصفها بأنها تفسيرات
غ ـي ــر دقـ ـيـ ـق ــة ،تـ ـق ــدم ن ـص ــف امل ـع ـل ــوم ــة إل ــى
القارئ غير املتخصص للحكم على قضية
ب ــال ـغ ــة ال ـت ـخ ـص ــص .ب ــل ويـ ـق ــدم الـصـلـيـبــي
بعض املعلومات بنحو غير صحيح ،كقوله
إن النقش الحجري عثر عليه «فــي سلوان
قرب القدس» ،مع أن الحقيقة تقول إنه عثر
عليه في داخل قناة سلوان في داخل حدود
القدس ...إلخ.
ُع ِثر على سور مدينة أورشليم-القدس الذي
أع ــاد بـنــاءه نحميا بعد ال ـعــودة مــن األســر
البابلي ،ويعود تاريخه إلى القرن الخامس
ق.م ،وعلى جزء ال بأس به من سور الهيكل
الـ ـ ــذي بـ ـن ــاه زربـ ــابـ ــل ،وك ــذل ــك ع ـل ــى أسـ ــوار
امليكابيني وتحصيناتهم .كــذلــك ُعـثــر على
آث ــار مــن س ــور ه ـيــرود ،الـحــاكــم ال ــذي عينه
الــرومــان إلقليم «الـيـهــوديــة» ،وعـلــى أبنية،
وب ـ ـيـ ــوت ،وج ـ ــزء م ــن ق ـص ــر هـ ـي ــرود نـفـســه.
ويــوثــق ال ـســواح معلوماته ه ــذه مــن كتاب
اآلثارية املنقبة كينيون (The bible and the
.)recent archaeology

بعض المدن التاريخية
مدينة السامرة :وهي املدينة الوحيدة في
فـلـسـطــن ال ـتــي بـنــاهــا بـنــو إســرائ ـيــل وفــق
رواية التوراة نفسها ،وهذا اعتراف توراتي
ص ــري ــح ب ـ ــأن ج ـم ـي ــع امل ـ ـ ــدن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة

أثبتت التنقيبات
أن المدينة ترجع
إلى العصر البرونزي
المبكر منذ مطلع
األلف الثالث قبل
الميالد

األخ ــرى ،وفــي مقدمتها أورشـلـيــم الـقــدس،
بناها أهــل البالد الكنعانيني أو الفلسطة
امل ـه ــاج ــرون إل ــى جـنــوبـهــا م ــن ج ــزر الـبـحــر
ً
املتوسط .وكانت السامرة وحيدة فعال في
بـحــر كـثـيــف مــن امل ــدن وال ـق ــرى الـكـنـعــانـيــة.
ومــا يــؤكــد هــذه الحقيقة ،الـكـشــف اآلث ــاري
الذي أثبت أنها املدينة الوحيدة التي ُبنيت
على أرض عذراء في فلسطني ،أي إنها دون
طبقات آثارية سابقة عليها .وحدد تاريخ
بنائها في النصف األول من القرن التاسع
قبل امليالد.
وت ـق ــع ال ـس ــام ــرة ع ـلــى ت ــل ق ــرب امل ـم ــر ال ــذي
يــربــط ش ـمــال فـلـسـطــن بـجـنــوبـهــا .وب ــدأت
عـمـلـيــات الـتـنـقـيــب فـيـهــا م ــن ق ـبــل اآلثـ ــاري
ريسنر لحساب جامعة هارفرد عام ،1908
وتابع كروفوت التنقيبات بني عامي 1931
و ،1935وأخ ـ ـي ـ ـرًا د .ه ـي ـن ـســي عـ ــام .1967
وق ــد كـشـفــت ه ــذه الـتـنـقـيـبــات ع ــن الـقـطــاع
املـلـكــي وبـنــايــاتــه والـقـصــور املـلـكـيــة ،وكــان
البناء وطريقة تخطيطه وحتى طرق قطع
أحمد غرابلي ــ أ ف ب)

الحجارة املنحوتة كنعانية خالصة!
م ــدي ـن ــة مـ ـج ــدو :ت ـق ــع ع ـل ــى م ـس ــاف ــة  20كــم
جـنــوب حيفا فــي تــل املـتـسـلــم ،ونـقــب فيها
اآلثـ ـ ـ ــاري امل ـش ـه ــور ج ـي ـمــس ب ــري ـس ـت ــد بــن
سنتي  1925و .1935إن طبقاتها اآلثارية
السفلى تعود إلى العصر البرونزي األول
قبل امليالد ،حوالى  3000عام ،ثم توسعت
لتكون إحــدى أكبر مــدن فلسطني القديمة،
وورد ذكرها في مراسالت مع مدينة ودولة
م ــاري الــرافــديـنـيــة عـلــى نـهــر ال ـف ــرات ،التي
كانت سومرية وأكــديــة مختلطة من حيث
سكانها وتــراثـهــا املـكـتــوب والـضـخــم الــذي
خـلـفـتــه ك ـســائــر م ــدن ب ــاد ال ــراف ــدي ــن ،وقــد
عــرفــت بـكــونـهــا أول دول ــة مــديـنــة مــن عهد
دول املدن.
وقد هدمت مدينة مجدو وهجرت في القرن
الثاني عشر ق.م ،ثم عادت إلى الحياة بعد
قــرنــن .وعـثــر على ســورهــا وتحصيناتها
وبعض القصور واألب ــراج الدفاعية فيها،
وجـ ـ ــرى الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى أن ط ــري ـق ــة ال ـب ـن ــاء
والـتـخـطـيــط وامل ـ ــواد ه ــي ذات ـه ــا ال ـتــي عثر
عـلـيـهــا ف ــي مـ ــدن فـلـسـطـيـنـيــة أخـ ـ ــرى ،مـثــل
ح ــاص ــور وجـ ـ ــازر .واك ـت ـشــف س ــور جــديــد،
أحدث من السابق ،يعود إلى القرن الثامن
ق.م ،مع بــدء االجتياحات اآلشــوريــة لبالد
الشام .وتؤكد السجالت اآلشورية املكتشفة
تــدمـيــر مـجــدو فــي هــذا ال ـقــرن ،وبالتحديد
ع ــام  732ق.م .وت ـش ـيــر ال ـب ـقــايــا الـفـخــاريــة
وال ـخــرائــب إل ــى نـمــط الـبـنــاء اآلش ـ ــوري ،ما
يــدل على أنها ألحقت بآشوريا لفترة من
الــزمــن .أمــا كمال الصليبي فقال إن مدينة
م ـجــدو الـفـلـسـطـيـنـيــة ه ــي مــديـنــة «م ـقــدي»
فــي منطقة القنفذة فــي عسير السعودية،
ول ــم يــذكــر أي أدل ــة أركـيــولــوجـيــة كـعــادتــه،
أو يعلق على مــا اكتشفته حملة التنقيب
اآلثاري جيمس برستيد!
مــدي ـنــة جـ ـ ــازر :وت ـق ــع ع ـلــى م ـســافــة  18كــم
ش ـمــال غ ــرب ال ـق ــدس ،وت ـع ــرف إل ــى آثــارهــا
فــي تــل «أب ــو شــوشــة» اآلث ــاري ماكليستر،
فــي حملتني للتنقيب :األول ــى ع ــام ،1902
وال ـثــان ـيــة  ،1907ث ــم حـمـلــة ثــالـثــة ق ــام بها
آالن روي ع ــام  ،1934وراب ـع ــة ع ــام ،1964
قادها العالم ديفر .وجــازر موقع كنعاني
عريق جدًا ،عثر فيه على آثار مساكن تعود
إلى العصر البرونزي ،وتحول إلى مدينة
كبيرة فــي ح ــدود الـقــرن الـســابــع عشر قبل
املـ ـي ــاد .ث ــم دمـ ــرت مــدي ـنــة جـ ــازر وه ـجــرت
وعـ ــادت إل ــى ال ـظ ـهــور بـعــد ذل ــك .ويـتــوافــق
ت ــاري ــخ تــدم ـيــرهــا م ــع ح ـم ـلــة تـحــوتـسـمــس
ال ـثــالــث ع ـلــى فـلـسـطــن ع ــام  1481ق.م .ثم
بـنـيــت م ـجــددًا فــي ال ـقــرن الــرابــع عـشــر ق.م،
وظلت مزدهرة حتى تدميرها خالل حروب
القرن العاشر ق.م واجتياحاته.

خاتمة
األدل ـ ـ ــة اآلثـ ــاريـ ــة م ــن هـ ــذا ال ـق ـب ـيــل ك ـث ـيــرة،
سنكتفي منها بهذا املقدار لضيق املجال،
عـلــى أم ــل أن نــواصــل ه ــذا ال ـعــرض للمزيد
م ــن األدلـ ــة وال ـك ـشــوفــات اآلث ــاري ــة م ــن مــدن
فـلـسـطـيـنـيــة ك ـن ـعــان ـيــة أخـ ـ ــرى .ن ـخ ـتــم عـنــد
نماذج أخــرى وردت في كتاب فنكلشتاين
وسـ ـيـ ـلـ ـب ــرم ــان «الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوراة مـ ـكـ ـش ــوف ــة ع ـلــى
حقيقتها» ،وهو كتاب فائق األهمية ،وكان
بمثابة زلــزال علمي وثقافي وحتى ديني
َّ
في دولة الكيان الصهيوني هز الكثير من
القناعات التوراتية والصهيونية املوروثة
والــراسـخــة ،وه ـ َّـدت بعضًا منها هـ ّـدًا تـ ّ
ـامــا.
لـكــن املــؤســف أن بـعــض الـبــاحـثــن ال ـعــرب،
ومنهم الربيعي ،كانوا قد قرأوا هذا الكتاب
بنحو غير أمــن بحثيًا ،وحــاولــوا وضعه
فــي سـيــاق آخــر غـيــر سـيــاقــه الـصـحـيــح ،بل
حاولوا توظيفه لخدمة أوهــام الجغرافية
ال ـتــورات ـيــة الـعـسـيــريــة أو الـيـمـنـيــة ،مــع أنــه
ينقضها نقضًا جذريًا ،وفيه عرض مؤلفاه
مـئــات األدل ــة اآلثــاريــة ،وانتهى بهما األمــر
إلــى تقديم ق ــراء ة جــديــدة وآثــاريــة للتوراة
ك ـل ـهــا .قـ ـ ــراء ة ت ـش ـكــك ف ــي ال ـك ـث ـيــر  -ولـيــس
فــي جميع  -أح ــداث الـنـصــوص الـتــوراتـيــة
الـ ـق ــديـ ـم ــة وش ـخ ـص ـي ــات ـه ــا وم ــواضـ ـعـ ـه ــا،
وخصوصًا أسفار موسى الخمسة ،لكنها
ل ــم ت ـش ـكــك أو ت ـل ـ ِـغ ال ـج ـغــراف ـيــة ال ـتــورات ـيــة
الفلسطينية كجزء صغير مــن الجغرافية
ال ـع ــام ــة لـفـلـسـطــن ال ـتــاري ـخ ـيــة األل ـف ـي ــة .ال
ّ
تشكل مملكتا يهوذا وإسرائيل القصيرتي
ال ـع ـم ــر س ـ ــوى قـ ـط ــرات م ــن ب ـح ــر ال ـت ــاري ــخ
الفلسطيني.
* كاتب عراقي

وشهد شاهد من أهله
زياد منى
ثمة مواضيع مهمة عــديــدة أود التطرق إليها فــي هــذا املنبر،
ومنها على سبيل املثال التصرف األحمق البنة الرئيس جمال
عبد الناصر زوج الجاسوس أشرف مروان باستقبالها سفير
كيان العدو الصهيوني ورقصه في بيت ابنة خالد الذكر .كثر
تجاهلوا هــذا الخبر ،الــذي أعــده فاجعة حقيقية ،تضاف إلى
مـجـمــوعــة ال ـفــواجــع الـتــي تـلـ ّـم بــأمـتـنــا مــن كــل ح ــدب وص ــوب،
وآخ ــرون قللوا من أهميته ،متذرعني بأسباب واهـيــة ،هدفها
تسويغ صمتهم وامتناعهم عــن إدانـتــه واملطالبة بمحاسبة
املذنبة بتهمة اإلساءة إلى مصر وإلى قيادتها التاريخية التي
كانت مخرزًا في عني العدو .علمًا بأننا لسنا من عشاق «خالد
الذكر» ،أي إننا ال نبالغ في إنجازاته ،لكننا ال نقلل من أغالطه
الكثيرة ،خصوصًا بحق فلسطني والفلسطينيني ،وستكون
لنا عودة إلى هذا املوضوع.
ومــن املمكن الحديث فــي األكاديمية املصرية الــراقـصــة منى
الـبــرنــس ،الـتــي اسـتـحــالــت وف ــق مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
«األك ــادي ـم ـي ــة ال ــرق ــاص ــة» ،ب ـعــد اجـتـمــاعـهــا م ــع سـفـيــر ال ـعــدو
الصهيوني في القاهرة ،بعدما وقف إلى جانبها كثر من الذين
يقفون فــي خــط مقاومة الـعــدو الصهيوني أو ضــد التطبيع،
ومنهم أنــا ،ضــد قــوى الجهل والـظــام االجتماعي والفكري،
والحديث في تذبذب فئة املثقفني ولهاثهم خلف مصالحهم
الشخصية غير آبهني لــأوطــان والقضايا التي يدعون أنها
شغلهم الشاغل.
ويمكن الحديث في عدم استيعابنا ملغزى دعاية بعض أطراف
حلف املقاومة ملطبعني مع العدو الصهيوني ،وهما العربيان
أحمد زويــل والعــب كرة القدم محمد صــاح .األول زار كيان
الـعــدو أكثر مــن مــرة وشــارك فــي أبـحــاث عــن كيفية التصدي
لـصــواريــخ املـقــاومــة الفلسطينية فــي غـ َـزة ون ــال عنها جائزة
َ
من كيان العدو .الثاني ،محمد صالح ،ق ِبل التطبيع مع كيان
االستعمار االستيطاني العنصري واملشاركة في لعب فريقه
في فلسطني املحتلة ،ولم يعتذر .أما الثالث فهو ليونيل ميسي
املتحمس بال حدود لكيان العدو الصهيوني .وقد سألنا أحد
تلك املنابر عن أسباب حماستهم ،لكنهم لم يكلفوا أنفسهم
عناء اإلجابة.
لكنني أود هذه املرة العودة إلى ما قلناه قبيل فترة قصيرة :إن
مشيخات الخليج الفارسي ليست سوى كيانات سيبارانية/
افتراضية تتحرك بالريموت كونترول وأصابع واشنطن ولندن
وتل أبيب ،وأن كل ما تدعيه من سياسات وتحركات وما إلى
ذلك ما هي سوى تنفيذ ألوامــر السيد الــذي ال رد ألوامــره أو
لرغباته .بعض القراء رأوا أني أبالغ في االتهام بهدف التشديد
على مدى تبعية تلك الكيانات الوهمية ملثلث واشنطن  -لندن
 تل أبيب التي أوجدتها خدمة ملصالحها االستعمارية .وكنتقــد قلت فــي بعض مـقــاالتــي فــي هــذا املنبر إن تلك الكيانات
التي تدعي أنها تقدم املساعدة إلى الشعب الفلسطيني خدمة
لقضية الـعــرب األول ــى ،تدفع مــا تدفعه مــن أم ــوال رغــم أنفها،
تنفيذًا ألوامر السيد األطلسي ،وأن ما تقدمه من «املساعدات»
ُي َّ
قدم رغم أنف حكامها الذين ال هم لهم سوى تكديس الحريم
كالوسائد في قصورهم القصبية ،وال يفكرون إال في حساب
مقادير العموالت التي سيتقاضونها ،وأن ال شغل لهم سوى
التآمر على بعضهم ،األب على األب وعلى االبــن ،واالبــن على
الشقيق أو الشقيقة ...وهكذا.
لقد لحقت بحكام السعودية فــي املــاضــي كثير مــن النعوت،
واتهمهم كثيرون من الكتاب التقدميني بالفساد والتآمر وأنهم
وم ــن هــم عـلــى شاكلتهم مــن أنـظـمــة ســايـكــس  -بيكو بــاعــوا
فلسطني وقضايا العرب جميعها ،وكــان «خالد الذكر» رائدًا
ُّ
في فضحهم ،لكنهم اتهموا بالتحامل إلى أن قام شاهد من
وسطهم هــو ولــي العهد السعودي بــن سلمان ليؤكد صحة
ال ـن ـعــوت ،ولـيـنـكــل بـهــم وح ـتــى لـيـضــع األغـ ــال فــي أعـنــاقـهــم،
مانعهم من التحرك ،وليفرض عليهم الرقابة الدائمة لكونهم
متآمرين ولصوصًا وما إلى ذلك.
أم ــا حـكــام قـطــر املـهــرولــن األوائـ ــل لـلــركــوع عـنــد قــدمــي الـعــدو
ً
الصهيوني ،فلم يتركونا ننتظر طويال لتأكيد اتهاماتنا لهم ،إذ
إن املتحدثة باسمهم ،الذكية جدًا ،أكدت أخيرًا أن «املساعدات»
التي تقدمها بالدها إلى حماس هي بطلب (بل قل :بأمر) من
واشنطن ،وجــاء ذلك االعتراف في سياق تأكيد تنصل قطر
من دعم اإلخونجية.
لم يكن لدينا شك في ذلك ،يا حضرة املتحدثة ،وال شك لدينا
أيضًا في أن كيانكم االفتراضي هذا ليس سوى حقيبة مال
يستخدمها الغرب  -الصهيوني االستعماري لخدمته ،والبتياع
الذمم أو الستئجارها ،وملحاولة التأثير في سياسات القوى
الـتــي تقبل تسلم تلك املـســاعــدات املــزعــومــة .ولنتذكر سوية
هنا تصريح رئيس وزراء قطر األسبق الذي اعترف بأن دعم
املشيخة للحرب على سورية كان بتنسيق أميركي  -سعودي
 تركي .لذلك ،وجــب عــدم نسيان أن موقف حماس املعاديلسوريا ،بل وحتى املشاركة في العدوان عليها وتأييد غزو
«التحالف» الشيطاني على اليمن كان نتاج تلك «املساعدات»،
ومن ينسى «مساعدتهم» في غزو العراق وتدمير ليبيا!
يـضــاف إل ــى ذل ــك أن أم ــوال ال ـب ـت ــرودوالر ال ـفــاســدة واملـفـســدة
للحركة الوطنية الفلسطينية كانت تقدم إلى جهة واحدة ،هي
صاحبة مشروع «دولــة ولــو على ظهر حمار» حسب تعبير
قـيــادات الهزيمة والخضوع واالنـبـطــاح التي كانت تسير في
الطريق الذي أوصلنا إلى نكبتنا الثالثة وأوسلو .ولنا عودة.
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بوتفليقة يعلن االستقالة...

إسرائيل في مراحلها الثالث

نحو مرحلة انتقالية صعبة
دخلت األزمة الجزائرية
مرحلة أكثر وضوحًا
بإعالن الرئيس نيته
االستقالة قبل انتهاء
واليته أواخر الشهر الحالي،
ليفتح بذلك الباب أمام
مرحلة انتقالية ال تبدو
المعارضة راضية بقيادتها
من ِق َبل الحكومة
المؤلفة حديثًا
كما كان متوقعًا ،قرر الرئيس عبد
الـ ـع ــزي ــز ب ــوت ـف ـل ـي ـق ــة ،ب ـع ــد ع ـشــريــن
عامًا في السلطة ،تقديم استقالته
ق ـبــل ت ــاري ــخ ان ـت ـهــاء والي ـت ــه ف ــي 28
نيسان /أبريل ،ليتحقق بذلك أحد
أهم مطالب املحتجني منذ أكثر من
شهرّ .
مهدت الرئاسة لقرار األمس
ب ـم ـســاريــن :األول تـمـثــل فــي تــألـيــف
ح ـكــومــة ت ـصــريــف أعـ ـم ــال بــرئــاســة
ن ــور ال ــدي ــن ب ـ ــدوي ،أول م ــن أم ــس،
للحفاظ على عمل املؤسسات ،علمًا
بأن تأليفها استغرق عشرين يومًا
مـنــذ تـعـيــن رئـيـسـهــا ف ــي  11آذار/
مارس املاضي ،وهي ال تبدو قادرة
على تهدئة الشارع حتى اآلن ،لكون
أغـ ـل ــب أع ـض ــائ ـه ــا غ ـي ــر م ـع ــروف ــن،
ً
أو ك ــان ــوا أص ـ ــا م ـع ــاون ــن ل ـ ــوزراء
قــدامــى .أم ــا امل ـســار ال ـثــانــي ،فتمثل
ف ـ ــي فـ ـت ــح ت ـح ـق ـي ـق ــات ف ـ ــي ق ـض ــاي ــا
فـســاد ،ومنع أشـخــاص مــن مغادرة
ّ
البالد ،لعل أبرزهم علي حداد ،أحد
رج ــال األع ـم ــال وأك ـثــر امل ـقـ ّـربــن من
بــوت ـف ـل ـي ـقــة وش ـق ـي ـقــه س ـع ـيــد ،ال ــذي
ي ــوص ــف م ــن ِق ـ َـب ــل وس ــائ ــل ُاالعـ ــام
ب ـ ـ «ال ـح ــاك ــم ال ـف ـع ـل ــي» .ك ـم ــا ف ـت ـحــت
ت ـح ـق ـي ـق ــات «ف ـ ـ ــي قـ ـض ــاي ــا فـ ـس ــاد»
لـعـشــرة رج ــال أع ـمــال كـبــار آخــريــن،
لم ّ
يتم اإلفصاح عن أسمائهم ،لكن
قاسمهم املـشـتــرك ،بحسب وســائــل
إع ــام مـحـلـيــة ،قــربـهــم امل ـعــروف من
السلطة الحاكمة.

تفادي فراغ دستوري
تـ ـف ــادى ال ــرئ ـي ــس بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،ب ـق ــرار
االسـ ـتـ ـق ــال ــة ،ح ــال ــة ف ـ ـ ــراغ دسـ ـت ــوري
كـ ــان م ـح ـتــومــا ف ــي حـ ــال ان ـت ـظــر إلــى
ّ
نهاية والي ـتــه ،فــي ظــل ق ــراره تأجيل
االنـتـخــابــات الـتــي كــانــت م ـقــررة قبل
ع ـشــرة أي ــام م ــن ذل ــك امل ــوع ــد (ف ــي 18
ن ـ ـي ـ ـسـ ــان/أبـ ــريـ ــل) .إذ إن ال ــدس ـت ــور
ال ي ـن ـظ ــم فـ ــي م ـ ـ ـ ــواده ح ــال ــة خـ ــروج
الرئيس مــن منصبه مــن دون إجــراء
ان ـت ـخــابــات رئــاس ـيــة ت ـعــوض غـيــابــه.
مـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـع ـت ـب ــر ق ـ ـ ــرار االس ـت ـق ــال ــة
واح ـ ـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن امل ـ ـ ـخـ ـ ــارج ال ــدسـ ـت ــوري ــة
املتاحة لتجاوز األزمة ،إذ بات املسار
القانوني واضحًا بتفعيل املادة 102
مــن الــدس ـتــور ،الـتــي تقضي بشغور
منصب الــرئ ـيــس ،كـمــا طــالــب رئيس
أركـ ــان ال ـج ـيــش ،أح ـمــد قــايــد صــالــح،
َ
قبل أسبوع .فهي تقضي (في حالتي
استقالة الرئيس أو وفــاتــه) ،بتولي
رئيس مجلس األمــة (الغرفة الثانية
فــي ال ـبــرملــان) رئــاســة الــدولــة مل ــدة 90
ي ــوم ــا ب ـصــاح ـيــات مـ ـح ــددة ،تتمثل
في تنظيم االنتخابات الرئاسية ،من
دون املساس بالحكومة القائمة.
وكون البيان الرئاسي أمس أعلن أن
بوتفليقة سيقوم ب ــ«إصــدار ق ــرارات
ه ــام ــة ط ـب ـقــا ل ــأح ـك ــام ال ــدس ـت ــوري ــة،
قصد ضمان استمرارية سير الدولة
أثناء الفترة االنتقالية التي ستنطلق
اعتبارًا من التاريخ الذي سيعلن فيه
استقالته» ،يبقى احتمال أن يتولى
رئـيــس املـجـلــس الــدس ـتــوري ،الطيب
بلعيز ،رئاسة الدولة بالنيابة ،واردًا
ّ
فــي حــال أعـلــن الــرئـيــس حــل البرملان
بغرفتيه (املجلس الشعبي الوطني
ومـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ــة) ،فـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة قــد
تستهدف تهدئة الـشــارع ،والتمهيد
للمرحلة االنتقالية املقبلة .وفي هذه
الحالة ،تؤول رئاسة الدولة بالنيابة
إلـ ـ ــى رئـ ـي ــس املـ ـجـ ـل ــس الـ ــدس ـ ـتـ ــوري،
مثلما تنص عليه الـفـقــرة السادسة
م ــن امل ـ ــادة  ،102م ــن أن ــه إذا اقـتــرنــت
اسـتـقــالــة الــرئـيــس أو وفــاتــه بشغور
رئــاســة مجلس األمــة ألي سبب كــان،
يجتمع املجلس الدستوري وجوبًا،
ويثبت بــاإلجـمــاع الـشـغــور النهائي
لرئاسة الجمهورية ،وحصول املانع

ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـ ـ ــة ،ثـ ــم ي ـتــولــى
رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ــدسـ ـت ــوري م ـهــام
رئ ـي ــس الـ ــدولـ ــة ،ع ـلــى أن ال يـتــرشــح
لرئاسة الجمهورية الحقًا.

 ...لمرحلة انتقالية قصيرة
فــي ض ــوء تــركـيـبــة الـحـكــومــة املــؤلـفــة
حــدي ـثــا ،وه ــوي ــات املــرش ـحــن لتولي
م ـ ـهـ ــام رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ل ـف ـتــرة
ان ـت ـق ــال ـي ــة ،ي ـ ــرى م ــراقـ ـب ــون أن قـ ــرار
اس ـت ـقــالــة بــوتـفـلـيـقــة ال يـكـفــي وح ــده
إلنقاذ البالد .فبالنسبة إلى الخبير
ف ــي جـيــوسـيــاسـيــة امل ـغ ــرب ال ـعــربــي،
إبراهيم أومـنـصــور« ،ال يمكن تلبية
املطالب الشعبية إال بتغيير النظام
وفـ ـت ــح امل ـ ـجـ ــال لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب» .وي ـع ـت ـبــر

أوم ـن ـص ــور أن «ت ـط ـب ـيــق املـ ـ ــادة 102
ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزه ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن» ،ل ـ ـكـ ــون م ـط ــال ــب
املحتجني بــاتــت تتلخص بـ«تغيير
جذري في النظام ،وليس فقط نهاية
رئاسة بوتفليقة».

برزت دعوات إلى إنشاء
مجلس رئاسي لقيادة مرحلة
انتقالية قصيرة المدى
وستحدد األي ــام املقبلة إذا مــا كانت
القوى السياسية والشعبية ستقبل
باستمرار بدوي في قيادة الحكومة
الـتــي تــديــر املرحلة االنتقالية لغاية
تنظيم انـتـخــابــات رئــاسـيــة جــديــدة،

تفادى الرئيس بوتفليقة بقرار االستقالة حالة فراغ دستوري كانت وشيكة (أ ف ب)

وال ُيـ ـع ــرف إذا م ــا ك ـ ــان امل ـح ـت ـجــون
س ـي ـق ـب ـلــون ب ـت ــول ــي ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر بــن
صــالــح ،ال ــذي يشغل منصب رئيس
مجلس األمــة منذ عــام  2002بتعيني
من بوتفليقة ،منصب الرئاسة لثالثة
أشـ ـه ــر ،ل ـك ــون ــه ي ـن ـت ـمــي إل ـ ــى «ح ــزب
التجمع الوطني الديموقراطي» (من
ّ
االئتالف الحاكم) الــذي ظل متحالفًا
مــع حــزب «جبهة التحرير الوطني»
(ال ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـمــي إل ـي ــه بــوت ـف ـل ـي ـقــة) ملــا
يقارب  20عامًا ،قبل أن ينقلب أمينه
الـعــام ،رئيس ال ــوزراء السابق أحمد
أوي ـح ـي ـى ،ع ـلــى الــرئ ـيــس ومـحـيـطــه،
ّ
بعد إطاحته من خالل حل الحكومة
الـســابـقــة ،لـيــؤيــد بـعــدهــا دع ــوة قايد
صالح إلى رحيل الرئيس.
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال ان ـ ـت ـ ـهـ ــى امل ـ ـسـ ــار
ال ـق ــان ــون ــي ب ـت ــول ــي رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
ال ــدسـ ـت ــوري ،ال ـط ـيــب بـلـعـيــز ،فليس
مـعـلــومــا مــوقــف ال ـش ــارع واملـعــارضــة
م ـ ـ ـنـ ـ ــه ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ــن أق ـ ـ ــرب
الشخصيات من بوتفليقة ،وقد رافقه
طيلة فترة حكمه في وزارات سيادية
مثل العدل والداخلية ،وأخيرًا مديرًا
لــديــوانــه وم ـس ـت ـشــارًا ل ــه .كـمــا يعيب
عليه الـبـعــض ع ــدم دعــوتــه املجلس،
ع ـقــب دع ـ ــوة ق ــاي ــد ص ــال ــح ،إلـ ــى عقد
جلسة للفصل في موضوع الشغور،
بحجة عدم اكتمال النصاب.
ف ــي ض ـ ــوء ذلـ ـ ــك ،بـ ـ ــرزت دعـ ـ ـ ــوات إل ــى
إنشاء مجلس رئاسي من شخصيات
وط ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـقـ ـب ــول ــة ل ـ ـق ـ ـيـ ــادة م ــرح ـل ــة
انـتـقــالـيــة قـصـيــرة املـ ــدى ،مثلما دعــا
إلـ ـي ــه «االت ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي مل ـن ـظ ـمــات
املـحــامــن ال ـجــزائــريــن» ،ال ــذي اقـتــرح
أيـ ـض ــا ت ـع ـل ـي ــق الـ ـعـ ـم ــل ب ــال ــدسـ ـت ــور،
وإص ـ ـ ــدار إع ـ ــان دسـ ـت ــوري لتسيير
املرحلة االنتقالية .كما دعــت أحــزاب
وشـخـصـيــات مــن امل ـعــارضــة ،السبت
املاضي ،إلى تنصيب «هيئة رئاسية»
من شخصيات ذات كفاءة ومصداقية
ونزاهة ،تشرف على مرحلة انتقالية
م ــدت ـه ــا  6أشـ ـه ــر ،ف ــي إطـ ـ ــار خ ــارط ــة
ط ـ ــري ـ ــق ت ـ ــوص ـ ــي بـ ـتـ ـعـ ـي ــن ح ـك ــوم ــة
ك ـ ـف ـ ــاءات ل ـت ـص ــري ــف ال ـ ـشـ ــأن ال ـ ـعـ ــام،
وتنظيم انـتـخــابــات شـفــافــة ونــزيـهــة،
إل ـ ــى ج ــان ــب إن ـ ـشـ ــاء ه ـي ـئ ــة مـسـتـقـلــة
لإلشراف وتنظيم االستحقاقات.
(األخبار)

فلسطين

بدء تنفيذ تفاهمات غزة :توسيع مساحة الصيد أولى الخطوات
على رغم استمرار حالة
التوتر والتأهب بين إسرائيل
وقطاع غزة ،إال أن ذلك لم
يحل دون انطالق خطوات
تخفيف الحصار عمليًا،
والتي يتوقع أن تتواصل
في خالل األيام المقبلة،
بموجب التفاهمات التي
ّ
تم التوصل إليها مع
االحتالل
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة «ي ـ ـ ــديـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوت
أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت» ،أم ـ ـ ــس ،عـ ــن ن ـي ــة حــركــة
«الجهاد اإلسالمي» تنفيذ عملية على
ح ــدود ق ـطــاع غ ــزة .وقــالــت الصحيفة
إن ج ـيــش ال ـع ــدو رف ــع ح ــال ــة الـتــأهــب
ع ـلــى ح ـ ــدود ال ـق ـط ــاع ،خ ـش ـيــة تـنـفـيــذ
ال ـح ــرك ــة «ع ـم ـل ـيــة ك ـب ـي ــرة أو سـلـسـلــة
عمليات ضــد أه ــداف فــي الـســاعــات أو

األيـ ــام ال ـقــري ـبــة» .ونـقـلــت عــن مـصــادر
أمنية إسرائيلية أنه تم «رصد نشاط
غير عــادي لعناصر الــذراع العسكرية
لـحــركــة ال ـج ـهــاد فــي ع ــدة مــواقــع على
طول السياج الحدودي بني قطاع غزة
وإسرائيل» .وأضافت أن «هذا النشاط
ق ــد ي ـك ــون م ـح ــاول ــة إلط ـ ــاق صـ ــاروخ
كــورن ـيــت ض ــد هـ ــدف ،أو زرع عـبــوات
ناسفة ،أو قد يكون محاولة القتحام
الـ ـسـ ـي ــاج الـ ـ ـح ـ ــدودي ل ـت ـن ـف ـيــذ عـمـلـيــة
جــديــة» .لكن عضو املكتب السياسي
لـلـحــركــة ،نــافــذ عـ ــزام ،نـفــى مــا أوردت ــه
ً
الصحيفة ،قائال إن «إسرائيل تحاول
دائـمــا اخـتــاق األخ ـبــار ،وال صحة ملا
تروج له».
وعـلــى رغ ــم تـلــك األجـ ــواء امل ـتــوتــرة ،إال
أن ج ـهــود إت ـم ــام ات ـف ــاق الـتـهــدئــة بني
فصائل املقاومة الفلسطينية والعدو
ٌ
جهود
اإلســرائـيـلــي ال ت ــزال مستمرة.
يـ ـع ــززه ــا ان ـ ـطـ ــاق خ ـ ـطـ ــوات تـخـفـيــف
ال ـح ـص ــار ع ـم ـل ـيــا ،ب ـتــوس ـعــة مـســاحــة
ً
الـصـيــد إل ــى ُ 15م ـيــا بـحــريــا (جـنــوب
ال ـق ـطــاع) مـثـلـمــا أع ـل ــن أمـ ــس ،عـلــى أن
تدخل في األيام املقبلة إلى القطاع 118

طنًا من األدويــة ومستلزمات معالجة
األمـ ـ ـ ــراض امل ـس ـت ـع ـص ـيــة ك ــال ـس ــرط ــان.
كــذلــك ،وصــل املبعوث األمـمــي لعملية
الـســام فــي الـشــرق األوس ــط ،نيكوالي
مـ ـي ــاديـ ـن ــوف ،إل ـ ــى غـ ـ ــزة ،وبـ ـح ــث مــع
رئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـح ــرك ــة
«حـ ـم ــاس» ،إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،املـلـفــات
امل ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـ ـ ــدور األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة فــي
االت ـف ــاق .وقــالــت م ـص ــادر فــي الـحــركــة
لــ«األخـبــار» إن «حـمــاس عرضت أمــام
م ـي ــادي ـن ــوف ب ـع ــض ال ــرس ــائ ــل ال ـتــي
تصل من قيادة األسرى في السجون،
والتي تؤشر على خطورة الوضع ،وما
قد ُيقدم األســرى عليه من خطوات ما
لم تتوقف الهجمة عليهم» .وأضافت
املـ ـص ــادر أن «وفـ ــد ال ـح ــرك ــة ط ـلــب من
املبعوث األممي التدخل بشكل سريع
لوقف حالة التدهور داخل السجون».
ومــن املـ ّ
ـرجــح أن يصل وفــد قطري إلى
القطاع خالل األسبوع الجاري ،لبحث
إدخ ـ ــال امل ـن ـح ــة .وفـ ــي شـ ــأن الـقـســائــم
ال ـشــرائ ـيــة ال ـتــي أعـلـنــت قـطــر رغبتها
فــي توزيعها على األس ــر الفقيرة في
غــزة ،علمت «األخبار» أن «القضية لم
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تحسم بعد في ضــوء الضبابية التي
تشوب قيمة املنحة القطرية املقررة».
مع ذلك ،فإن كل هذا الحراك السياسي
في القطاع ،والتمويل القطري املتوقع
ملــوازنــة «األون ـ ــروا» بقيمة  15مليون
دوالر ،والذي سيسهم في تشغيل أول
دفعة في «برنامج التشغيل املؤقت»،
لن ينهيا أزمة الوكالة األممية املالية.
فبحسب معلومات «األخ ـبــار» ،سيتم

يتوقع أن تدخل في
األيام المقبلة  118طنًا
من األدوية إلى القطاع
تنظيم مــؤتـمــر لـلـمــانـحــن فــي األردن
م ـن ـت ـص ــف الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،بـسـبــب
وجـ ـ ـ ـ ــود عـ ـج ــز ب ـق ـي ـم ــة  350م ـل ـي ــون
دوالر فــي املـيــزانـيــة الـعــامــة .بــدورهــا،
ق ــال ــت ص ـح ـي ـفــة «هـ ــآرتـ ــس» ال ـع ـبــريــة
إن ب ـق ـي ــة خ ـ ـطـ ــوات ال ـت ـه ــدئ ــة س ـت ـبــدأ
بـعــد االنـتـخــابــات امل ـقــرر إج ــراؤه ــا في

 9ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل ال ـ ـجـ ــاري ،خــاصــة
املرتبطة بإيجاد تمويل دولي
امللفات
َّ
وإقليمي مللفي الكهرباء واملياه.
ّ
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ــت ـص ــل ،أع ـل ـن ــت وزارة
امل ــال ـي ــة ف ــي ق ـط ــاع غـ ــزة صـ ــرف سلفة
مــالـيــة بـقـيـمــة  ُ 1200شـيـكــل ،ملوظفني
ف ــي ال ـق ـط ــاع ك ــان ــت ق ـط ـع ــت روات ـب ـه ــم
وهـ ــم ع ـلــى رأس عـمـلـهــم ف ــي وزارات
غــزة .وستصرف ال ــوزارة سلفًا لنحو
 1088مــوظ ـفــا ،بـيـنـهــم ن ـحــو  316في
وزارة الصحة و 400من وزارة التعليم.
وترافقت هذه الخطوة مع إعالن وزارة
املالية في رام الله صرف رواتــب شهر
ّ
آذار /م ـ ــارس بـنـسـبــة  ،%50ف ــي ظــل
معلومات عن خصومات مالية جديدة
س ـت ـطــال مــوظ ـفــن جـ ــددًا م ــن مــوظـفــي
السلطة في غزة .وأشــارت الــوزارة إلى
أن ـهــا سـتـصــرف مـخـصـصــات لـعــوائــل
الشهداء والجرحى ،فيما ال تزال تقطع
روات ـ ــب  2700عــائ ـلــة شـهـيــد وجــريــح
غالبيتهم من حركة «فتح» ،كما تقول
مــديــرة مــؤسـســة ال ـش ـهــداء والـجــرحــى
انتصار الوزير لـ«األخبار».
(األخبار)

ّ
من هيمنة «التيار العمالي» ...إلى يمينية نتنياهو
تشهد إسرائيل صعودًا
ّ
لتيار اليمين الجديد،
ًا
د
ر
مط
َ َ ّ
الذي تشكل على أنقاض
األحزاب الكبيرة والنخب
التقليدية التي حكمت
الكيان منذ عام .1948
ُ
صعود يقوده حاليًا
بنيامين نتنياهو ،سائرًا
بالمجتمع اإلسرائيلي ،الذي
بات يمينيًا أكثر من أي
وقت مضى ،نحو اتجاهات
أكثر تشددًا ّ
ترجح «القيم
اليهودية» على «الطابع
الديموقراطي» للدولة
علي حيدر
يؤشر الخلط بني السعي إلبعاد بنيامني
نـتـنـيــاهــو عــن رئــاســة الـحـكــومــة ،ومـقــولــة
إسـقــاط اليمني اإلســرائـيـلــي ،إلــى التباس
في فهم التركيبة االجتماعية والسياسية
اإلسرائيلي
في الكيان العبري ً .فاملجتمع
ً
بـ ــات أك ـث ــر ي ـم ـي ـن ـيــة وت ـط ــرف ــا وع ــدوانـ ـي ــة
مــن أي وقــت مـضــى ،ولــن ُينتج إال أحــزابــا
على صورته ،مهما كانت العناوين التي
سترفعها ،ســواء كانت يمينية فاقعة أو
ّ
مقنعة ،بل التنافس االنتخابي بات يتركز
داخ ــل ال ـقــواعــد االجـتـمــاعـيــة ذات ـه ــا .ومــن
هناُ ،يلحظ أن الـشـعــارات التي تختارها
األحـ ـ ـ ــزاب الـ ـت ــي ي ـت ـش ـكــل م ـن ـهــا االئـ ـت ــاف
الحكومي ،تتمحور حــول مفهوم اليمني.
وفي هذا املجال ،لوحظ أن نتنياهو ظهر
أمام الجمهور وخلفه الفتة بعنوان «يمني
قوي» ،فيما اختار رئيس حزب «كوالنو»
مــوش ـيــه ك ـح ـلــون ش ـعــار «ي ـمــن م ـع ـتــدل».
أمــا وزي ــر التربية نفتالي بينت ،ووزيــرة
الـقـضــاء إيليت شــاكـيــد ،فقد أسـســا حزبًا
جــديـدًا حمل اســم «الـيـمــن الـجــديــد» .لكن
نـتـنـيــاهــو يـ ـ ّ
ـروج ،بـشـكــل مـ ــدروس ،ملقولة
أن الحملة االنتخابية الحالية تهدف إلى
إس ـقــاط حـكــم الـيـمــن ،فــي مـحــاولــة للربط
ّ
يتعمد،
بني شخصه ومصير اليمني .وهو
أيـ ـض ــا ،وسـ ــم ت ـحــالــف «أزرق ـ ـ ـ ـ أب ـي ــض»،
ال ـ ــذي ي ـض ـ ّـم ش ـخ ـص ـيــات يـمـيـنـيــة ب ـ ــارزة،
على رأسها وزيــر الحرب السابق موشيه
ي ـع ـلــون ،ب ــأن ــه ح ــزب يـ ـس ــاري ،ب ـهــدف جـ ّـر
قواعد اليمني خلف األحزاب التي يأمل أن
ّ
تتشكل منها حكومته املقبلة ،وتحديدًا
«الليكود».
تعكس التركيبة السياسية واالجتماعية
ف ـ ــي إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ظـ ــاهـ ــرتـ ــن أس ــاسـ ـيـ ـت ــن:
تـ ـح ــول امل ـج ـت ـم ــع إلـ ـ ــى الـ ـيـ ـم ــن وال ـي ـم ــن

مع حكومة نتنياهو ،أخذت السياسة الرسمية تتحرك في اتجاهات أكثر تشددًا (أ ف ب)

االسـتـيـطــانــي ،واس ـت ـمــرار حــالــة الـتـشــرذم
الـحــزبــي والـسـيــاســي ،وإن جــرت عمليات
تـكـتــل بــن بـعــض األح ـ ــزاب ال ـتــي حافظت
على بنيويتها املستقلة داخ ــل كــل تكتل.
وت ــرت ـب ــط هـ ــذه ال ـتــرك ـي ـبــة ب ـش ـكــل بـنـيــوي
بالسياق التاريخي االستعماري للمجتمع
َ
املستورد من الخارج (املهاجرون اليهود)،
وبالديناميات الــداخـلـيــة ،وفـشــل مشروع
«بــوت ـقــة ال ـص ـهــر» الـ ــذي انـعـكــس تكريسًا
لالنقسامات املوجودة.
مـ ـ ّـرت إســرائ ـيــل ب ـت ـغـ ّـيــرات دي ـمــوغــراف ـيــة ـ ـ
اجتماعية عميقة ،أدت إلــى تحول الكيان
بـشـكــل ت ــدري ـج ــي م ــن مـجـتـمــع ع ـل ـمــانــي ـ ـ
اشـتــراكــي ـ ـ أشـكـنــازي ،إلــى مجتمع يغلب
عليه الطابع الديني واملحافظ واليميني،
ودخـ ـ ــول ال ـي ـه ــود ال ـشــرق ـيــن إلـ ــى مـصــاف
النخب التي كانت حكرًا على األشكناز ،هذا
ً
فضال عن زيادة قوة املستوطنني ونفوذهم
ّ
السياسي .ومنذ تأسيسها حتى اآلن ،مرت
ال ــدول ــة ال ـع ـبــريــة ب ـثــاث م ــراح ــل أســاسـيــة
ّ
بالتغيرات االجتماعية.
متداخلة ومرتبطة
املــرحـلــة األول ــى تختصرها هيمنة التيار
االشتراكي ـ ـ العلماني ـ ـ األشكنازي ،والذي
ُعرف بـ«التيار ّ
العمالي» ،وهو الذي ّأسس
إسرائيل فعليًا ،وتمثل بشكل رئيس بحزب
«مـ ـب ــاي» (أو «املـ ـ ـع ـ ــراخ» و«الـ ـعـ ـم ــل» وفــق

تسمياته الالحقة) .واستمرت هذه املرحلة
من عام ( 1948بل وما قبل الدولة) إلى عام
.1977
املرحلة الثانية ،هي مرحلة صعود اليمني
وانـقـســام الــواقــع االجـتـمــاعــي والسياسي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي إل ــى مـعـسـكــريــن أســاس ـيــن:
معسكر اليمني ويتزعمه حزب «الليكود»،
ومعسكر اليسار ويترأسه حزب «العمل»
(ال يـعـنــي ذل ــك أن ح ــزب الـعـمــل هــو حــزب
ي ـ ـسـ ــاري) .وبـ ـ ــدأت هـ ــذه امل ــرح ـل ــة م ــع فــوز
حــزب «الليكود» للمرة األول ــى فــي تاريخ
إســرائـيــل ،وتشكيله الحكومة بالتحالف
ّ
مع اليمني الديني في عام  .1977واتسمت
ّ
بتعزز نـفــوذ الـحــريــديــم ،وانــزيــاح اليهود
الشرقيني نحو حزب «الليكود» الذي نجح
فــي اسـتـقـطــابـهــم عـبــر خ ـطــاب اجـتـمــاعــي،
ب ـع ــد ي ــأس ـه ــم م ــن ح ـ ــزب «الـ ـعـ ـم ــل» خ ــال
العقود السابقة التي حكم فيها إسرائيل.
واستمرت املرحلة الثانية حتى عام .1999
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ـ ــدأت م ــرحـ ـل ــة ج ـ ــدي ـ ــدة فــي
ّ
إســرائـيــل ،مــن أبــرز مــزايــاهــا تقلص حجم
األح ــزاب الكبيرة («الـلـيـكــود» و«الـعـمــل»)
ً
وتحولها إلى أحزاب متوسطة ،فضال عن
أفول النخب التقليدية التي حكمت الكيان
منذ عام  1948إلى عام  ،1977مثل النخب
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة ب ـص ـي ـغ ـت ـهــا ال ـجــابــوت ـن ـس ـك ـيــة

 64مقعدًا لليمين في أحدث االستطالعات
نشرت القناة الـ« 12العبرية» ،مساء
أول من أمس ،استطالعًا للرأي يمنح
 64مقعدًا للكتلة اليمينية .وأظهر
االستطالع األخير أن  ٪38يريدون أن
يتولى بنيامني نتنياهو منصب رئيس
الحكومة املقبل ،مقارنة بـ  ٪36يرغبون
في تولي بني غانتس املنصب .وقال
 ٪15إنه ال ينبغي أن يكون أي َمنهما
رئيسًا للحكومةُ .
وسئل املستطلعون

َّ
عمن يعتقدون أنه سيشكل الحكومة
املقبلة ،فقال  ٪56إن نتنياهو سيشكل
الحكومة ،فيما أعرب  ٪22عن اعتقادهم
بأن غانتس سيشكلها .وأجاب  ٪4بأن
أيًا منهما لن يشكل الحكومة ،فيما ذكر
 ٪18أنهم ال يعرفون .وأظهر استطالع
الرأي نيل تحالف «أزرق ـ ـ أبيض» 32
مقعدًا ،وحصول حزب «الليكود» على
 28مقعدًا .ووفقًا لالستطالع نفسه،

نال حزب «العمل»  8مقاعد ،و«الجبهة
العربية للتغيير»  ،7و«يهدوت هتوراه»
 ،6و«شاس»  ،6و«تحالف اليمني» ،5
و«ميرتس»  ،5في حني حصل «هوية»
على  5مقاعد ،و«كلنا» على  ،5و«اليمني
الجديد» على  5أيضًا ،و«إسرائيل بيتنا»
على  ،4و«العربية املوحدة ـ ـ التجمع» على
 ،4و«جسر» لم يحصل على أي مقعد.
(األخبار)

َّ
(الـ ـيـ ـم ــن ال ـت ـص ـح ـي ـح ــي) ،والـ ـت ــي مــثـلـهــا
مـنــاحـيــم بيغن فــي حـيـنــه .وم ــن أب ــرز تلك
النخب مــا كــان ُيـعــرف ب ــ«أمــراء الليكود»،
مــن أمـثــال دان مــريــدور ،وبـنــي بيغن (ابــن
مناحيم بيغن).
على أنـقــاض هــذا األف ــول ،تشهد إسرائيل
ّ
ص ـعــودًا مــطــردًا ِل ــا يطلق عليه مــراقـبــون
ّ
مختصون ،تـيــار اليمني الـجــديــد ،فــي ظل
ق ـي ــادة نـتـنـيــاهــو (ل ـيــس امل ـق ـصــود «ح ــزب
اليمني الجديد» الذي شكله نفتالي بينت
مــع إيـلـيــت شــاكـيــد) .ويتشكل ه ــذا التيار
ـ ـ ـ ـ املـعـسـكــر م ــن ح ــزب «ال ـي ـمــن ال ـجــديــد»،

التحدي الرئيس
أمام اليمين الجديد
هو ما إذا سيتمكن من
الحكم منفردًا

باإلضافة إلى األحــزاب الدينية الحريدية
والدينية القومية ،واملستوطنني ،وأعضاء
ال ـك ـن ـي ـس ــت املـ ـتـ ـط ــرف ــن مـ ــن «الـ ـلـ ـيـ ـك ــود»،
وال ـج ـم ـع ـيــات و«الـ ـل ــوبـ ـي ــات» ال ـق ــوي ــة فــي
أحزاب يمينية أخرى.
ويـ ــاحـ ــظ ،مـ ــن خ ـ ــال أداء تـ ـي ــار ال ـي ـمــن
ال ـج ــدي ــد ال ـح ــاك ــم ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،أن ــه بــذل
جـهــوده للسيطرة على النخب ومفاتيح
مــؤسـســات الــدولــة املختلفة ،وهــو مــا برز
بشكل واضح في محاوالته السيطرة على
املحكمة العليا ،وفي ما توعدت به وزيرة
ـاع جــديــدة
الـقـضــاء ،شــاكـيــد ،مــن ب ــذل م ـسـ ٍ
إلعـ ــادة إن ـت ــاج مـحـكـمــة عـلـيــا م ـغــايــرة في
توجهاتها للمحكمة الحالية .وتتمظهر
توجهات تيار اليمني الجديد ،الذي يمثله
االئتالف الحكومي بقيادة نتنياهو ،أكثر
ما تتمظهر ،في ثالثة عناصر:
 1ـ ـ ـ ـ امل ــوق ــف م ــن االحـ ـت ــال واالس ـت ـي ـطــان:
ّ
تجلى هــذا املــوقــف فــي أوض ــح ص ــوره في
اسـتـغــال اليمني الـجــديــد وص ــول دونــالــد
تـ ــرامـ ــب إل ـ ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
لـلـمـطــالـبــة بــال ـتــراجــع ع ــن ح ــل الــدول ـتــن،
واالعـ ـت ــراف بــالـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة على
القدس ،ومن ثم على الجوالن ،والحقًا على
الضفة الغربية .مع ذلــك ،ينبغي القول إن
رف ــض م ـشــروع حــل الــدول ـتــن هــو الـطــرح
التقليدي لليمني تــاريـخـيــا ،وال ــذي يـقـ ِّـدم
ك ـبــديــل م ـنــه صـيـغــة ال ـح ـكــم ال ــذات ــي كـحـ ّـد
أقصى للفلسطينيني.
 2ـ ـ العالقة مع فلسطينيي  :48قد ال يكون
ج ــدي ـدًا ال ـن ـظــر إل ــى فـلـسـطـيـنـ ّـيــي  48على
أنـهــم مـصــدر خـطــر أمـنــي أو ديـمــوغــرافــي
فــي إســرائـيــل .وتــرجــع جــذور هــذه النظرة
إل ــى ب ــداي ــات االس ـت ـي ـط ــان ،وإل ـي ـهــا تـعــود
عمليات التهجير التي اتبعتها املنظمات
تبعها
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،والـ ـت ــي ّ
ف ــرض ال ـح ـكــم ال ـع ـس ـكــري ع ـلــى َم ــن تـبــقــى
منهم مــن ع ــام  1948إل ــى ع ــام  ،1966قبل
أن تتسع نسبيًا مـســاحــة حريتهم تحت
سقف االحتالل .وفي اإلجمال ،بقي األداء
الــرسـمــي اإلســرائ ـي ـلــي تـجــاهـهــم محكومًا
بضوابط ثالثة :الطابع اليهودي للدولة،
والعامل األمني ،والطابع الديموقراطي.
م ــع ح ـكــومــة نـت ـن ـيــاهــو ،أخـ ــذت الـسـيــاســة
ال ــرس ـم ـي ــة ت ـت ـح ــرك فـ ــي اتـ ـج ــاه ــات أك ـثــر
تـ ـش ــددًا ف ــي مــواج ـه ـت ـهــم .ومـ ــن ض ـمــن مــا
ي ـظ ـ ّـه ــر ذل ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـم ــرار ح ـظ ــر «ال ـح ــرك ــة
اإلســامـيــة الـشـمــالـيــة» ،والـتـحــريــض ضد
أعضاء الكنيست من «القائمة املشتركة»،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـم ــدي ــد ال ـع ـم ــل ب ـقــوانــن
تستهدفهم كقانون لـ ّـم الشمل ،واستمرار
ّ
سن قوانني ذات طابع عنصري ،وتصعيد
ه ــدم ال ـب ـيــوت وخ ــاص ــة ف ــي ال ـن ـقــب ،الـتــي
ش ـهــدت م ـح ــاوالت ه ــدم قــريــة أم الـحـيــران
كجزء من سياسات تهويد النقب ،وبهدف
إقامة قرية «حـيــران» اليهودية الخالصة
على أنقاض أم الحيران.
ُ
ت ـق ــدم إس ــرائ ـي ــل نـفـسـهــا ع ـلــى أن ـه ــا دول ــة
«ي ـهــوديــة دي ـمــوقــراط ـيــة» ،وك ــان الـخـطــاب
ّ
ينصب على
الرسمي املتواصل منذ عقود
أن أح ــد أه ــم أه ــداف ـه ــا ال ـح ـفــاظ ع ـلــى قــدر
مــن «ال ـت ــوازن» (بـغــض الـنـظــر عــن واقعية
ه ــذا الـشـعــار ،وم ــا إذا ك ــان تهجير سكان
فـلـسـطــن األص ـل ـيــن واس ـت ـب ــدال صهاينة
م ـس ـت ـ َ
ـوردي ــن ب ـهــم م ــن «الـ ـ ـت ـ ــوازن»!) ،لكن
ّ
ال ـك ـيــان ب ــات عـمـلـيــا أك ـثــر ي ـه ــودي ــة ،وأق ــل
دي ـم ــوق ــراط ـي ــة .والـ ـقـ ـف ــزة الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
حققها اليمني الجديد ،على هذا الطريق،
ّ
تمثلت فــي ســن قــانــون «يهودية الــدولــة»،
ال ــذي يعني فــي مــا يعنيه ترجيح «القيم
الـيـهــوديــة» على «الـطــابــع الديموقراطي»
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة .وم ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـت ــي
يواجهها معسكر اليمني الجديد في هذه
االنتخابات ،هــو مــا إذا كــان سيتمكن من
الحكم منفردًا ليواصل تنفيذ أجندته في
استبدال النخب املهيمنة على مؤسسات
الـ ــدولـ ــة ،أم س ـي ـض ـطــر إلـ ــى االئـ ـت ــاف مــع
ق ــوى حــزبـيــة ال تبتعد عــن بــرامــج اليمني
التقليدي؟
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العالم

العالم

على الغالف

تحليل إخباري

المفاجأة تطفئ بريق الفوز

انجلت الليلة التالية
لالنتخابات المحلية التركية
عن أنباء أكثر إيالمًا لـ«العدالة
والتنمية» وقائده رجب طيب
أردوغان ،رغم الفوز في
مجمل الجولة .وإن حافظ
الحاكم على قاعدته
الحزب
َ
ّ
َ
الشعبية وتصدر األرقام،
فإن ّسقوط اسطنبول شبه
المحتم ،مع وجود بعض
الجدل القانوني ،أحدث
ألردوغان
صدمة معنوية
ّ
وأنصاره ،وهو الذي تبنى
في الحمالت االنتخابية
مقولة إن اسطنبول صورة
ّ
مصغرة لتركيا وإن الذي
يفوز فيها يفوز في
كامل البالد
اسطنبول ــ األخبار
فـ ــي خ ـط ــاب ــه ال ـت ـق ـل ـي ــدي مـ ــن شــرفــة
مـقــر «ح ــزب ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» في
الـعــاصـمــة أن ـق ــرة ،كـمــا ّج ــرت ال ـعــادة
ب ـعــد ك ــل ان ـت ـخ ــاب ــات ،ه ــن ــأ أردوغ ـ ــان

يزال «العدالة والتنمية» غير
ال
ّ
متقبل لنتيجة إسطنبول
أنصار حزبه بالفوز في االنتخابات
املـحـلـيــة ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـب ــاد يــوم
األحــد املــاضــي ،مشيرًا إلــى أن حزبه
ح ـص ــل ع ـل ــى  16ب ـل ــدي ــة ك ـب ــرى و24
بـ ـل ــدي ــة م ــديـ ـن ــة و 538مـ ــن ب ـل ــدي ــات
األقضية ،و 200بلدة .ورغم أن الحزب

نقطة تحول

اسطنبول تصفع أردوغــان
يـعـ ّـد املنتصر فــي االنـتـخــابــات ،فإنه
انتصار بطعم الهزيمة بسبب ضياع
أكبر املــدن في تركيا ،وفــي مقدمتها
اسطنبول والعاصمة أنقرة.
ش ـك ـل ــت ه ــزيـ ـم ــة مـ ــرشـ ــح «ال ـ ـعـ ــدالـ ــة
والتنمية» وتحالف الشعب ،رئيس
الوزراء السابق بن علي يلدريم ،أمام
مــرشــح املـعــارضــة أك ــرم إم ــام أوغـلــو،
صــدمــة لـكــل أن ـصــار ال ـحــزب .فللمرة
األولـ ــى يـخـســر ال ـح ــزب االنـتـخــابــات
فــي اسـطـنـبــول ،أكـبــر وأه ــم الــواليــات
فــي الـبــاد منذ وصــولــه إلــى الحكم.
وطـ ـبـ ـق ــا ل ـل ـن ـت ــائ ــج ال ــرسـ ـمـ ـي ــة غ ـيــر
النهائية التي أعلنها رئيس الهيئة
ال ـع ـل ـيــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،ح ـص ــل إم ــام
أوغلو على  4ماليني و 159ألفًا و650
صــوتــا ،مقابل حـصــول يـلــدريــم على
 4م ــاي ــن و 131أل ـف ــا و 761صــوتــا،
بفارق  27ألفًا و 889صوتًا فقط.
تـ ـ ـس ـ ـ ّـرع ي ـ ـلـ ــدريـ ــم ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ــان ف ـ ــوزه
برئاسة بلدية اسطنبول ،مساء أول
م ــن أمـ ــس ،ق ـبــل ان ـت ـهــاء ال ـف ــرز وقـبــل
إعـ ــان الـنـتـيـجــة الــرس ـم ـيــة ،م ــا دفــع
امل ـعــارضــة إل ــى التشكيك مـقــدمــا في
ّ
النتيجة التي ستظهر ،وحث الهيئة
ال ـع ـل ـيــا لــان ـت ـخــابــات ع ـلــى اإلسـ ــراع
فــي إع ــان النتيجة وع ــدم الخضوع
ألي ضـغــوط ،وهــو مــا حــدث بالفعل
بعدها بساعات قليلة .ورغم أن كلمة
أردوغ ـ ــان تضمنت اع ـتــرافــا ضمنيًا
منه بالهزيمة في اسطنبول (قال إن
الـنــاخـبــن ول ــو لــم ي ـصـ ّـوتــوا للحزب
لرئاسة البلدية الكبرى في اسطنبول
 ،فقد ّ
صوتوا لنا في رئاسة بلديات
األقـ ـضـ ـي ــة) ،ف ـ ــإن الـ ـح ــزب ل ــم يـتـقـبــل
النتيجة .وأعـلــن رئيس فــرع الحزب
فــي اسـطـنـبــول ،ب ـيــرام ش ــان أوج ــاك،
أن املعطيات التي لدى الحزب تظهر
ف ــوز مــرشــح حــزبــه ب ــن عـلــي يـلــدريــم
في انتخابات بلدية اسطنبول .كما
ق ــال ي ـلــدريــم إن الـنـتـيـجــة ل ــم تحسم
بعد ،وإن عدد األصوات الباطلة التي
ستتم إعادة فرزها يبلغ  10أضعاف
منافسه (319.558
الفارق بينه وبني ّ
ص ــوت ــا) وأنـ ــه سـيـهــنــئ مـنــافـســه إذا
ً
ث ـب ــت أن ـ ــه ف ـ ــاز فـ ـع ــا وف ـ ــق ال ـن ـتــائــج

رغم فوز الحزب الحاكم برئاسة معظم األقضية في إسطنبول وأنقرة فإنه خسر على مستوى الوالية (أ ف ب)
الرسمية النهائية .لم يكتف الحزب
بذلك ،بل أعلن نائب رئيس الحزب،
علي إحسان ياووز ،أن  17ألفًا و410
أصــوات فــرزت من  309صناديق في
مدينة اسطنبولُ ،س ّجلت في خانة
أحــزاب أخــرى ،مؤكدًا أن الحزب يثق
بالبيانات الـتــي لــديــه ،والـتــي تشير
إلى فوز مرشحه بن علي يلدريم.

ورغ ـ ــم فـ ــوز الـ ـح ــزب ب ــرئ ــاس ــة معظم
بـ ـل ــدي ــات األقـ ـضـ ـي ــة فـ ــي اس ـط ـن ـبــول
وأن ـقــرة ،فــإنــه لــم يتمكن مــن تحقيق
ال ـن ـص ــر ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ــواليـ ــة ،مــا
رآه البعض عقابًا أو رسالة تحذير
شعبية لقياداته .الصحافي التركي
ب ــات ــوه ــان ت ــاكـ ـي ــش ،أرج ـ ـ ــع هــزي ـمــة
ال ـح ــزب ف ــي أن ـق ــرة واس ـط ـن ـبــول إلــى

إخـفــاق الـحــزب فــي تقديم مرشحيه
للشعب بشكل جـيــد ،وع ــدم تركيزه
على الوعود االنتخابية واملشروعات
الـتــي سـيـقــوم بتنفيذها ،وتفضيله
ال ـحــديــث ع ــن م ــوض ــوع ــات وقـضــايــا
يــوم ـيــة خ ــال ح ـمــاتــه االنـتـخــابـيــة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى أخـ ـ ـط ـ ــاء ف ـ ــي اخ ـت ـي ــار
املــرشـحــن عــن الـحــزب فــي البلديات
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ال ـك ـبــرى ،مــا سـ ّـبــب حــالــة مــن عــزوف
ال ـنــاخ ـبــن ع ــن ال ـت ـصــويــت ل ـه ــم .أمــا
سنان أوزتورك ،وهو صحافي تركي
أيضًا ،فيرى أن «العدالة والتنمية»،
وإن ك ـ ــان قـ ــد ح ـق ــق االنـ ـتـ ـص ــار فــي
االن ـت ـخ ــاب ــات ،إال أن ه ــذا االن ـت ـصــار
ّ
ك ــلـ ـف ــه ثـ ـمـ ـن ــا ب ــاهـ ـظ ــا «م ـ ـ ــا ي ـج ـع ـلــه
نـصـرًا بطعم الـهــزيـمــة» .وأض ــاف أن

إسطنبول ــ حسني محلي

أردوغ ــان ،وإن كــان قــد بــذل مجهودًا
كـ ـبـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي الـ ـحـ ـمـ ـل ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي اس ـط ـن ـب ــول ،إال أن
األخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــي وق ـ ـ ــع فـ ـيـ ـه ــا خ ــال
الحملة االنـتـخــابـيــة ،وتــركـيــزه على
ش ـي ـط ـنــة م ـع ــارض ـي ــه وال ـت ـق ـل ـي ــل مــن
شــأنـهــم ،ومـهــاجـمــة «تـحــالــف األم ــة»
(بني «الشعب الجمهوري» و«الحزب
ً
ال ـ ـج ـ ـيـ ــد») ب ـ ـ ــدال مـ ــن الـ ـت ــركـ ـي ــز عـلــى
م ـش ــروع ــات ووعـ ـ ــود ح ـق ـي ـق ـيــة ،أدت
إلــى نتيجة عكسية دفعت الناخبني
إلـ ــى ال ـت ـصــويــت مل ـنــاف ـســي «ال ـع ــدال ــة
والـتـنـمـيــة» فــي امل ــدن ال ـك ـبــرى .ورأى
أوزتورك أن الناخب التركي لم يقتنع
بـفـكــرة أن االن ـت ـخــابــات ه ــي «قضية
بـ ـق ــاء» ل ـل ــوط ــن ،وأن املـ ـ ــدن ال ـك ـبــرى
عاقبت الـحــزب بسبب تــردي الحالة
االقتصادية.
وليل أمس ،فتح رئيس الجنة العليا
لــانـتـخــابــات ،سـعــدي غــوفــن ،الـبــاب
أمــام تقديم الطعون حتى منتصف
نهار اليوم الثالثاء .وأوضــح غوفن
أن ـ ــه ي ـم ـك ــن االع ـ ـت ـ ــراض ل ـ ــدى ل ـجــان
االنتخابات في الواليات ضد نتائج
لجنة انتخابات األقضية ،وأن مهلة
االعـ ـت ــراض ع ـلــى م ـس ـتــوى األقـضـيــة
هــي يــوم واح ــد .وأف ــاد بأنه تــم حتى
اآلن فرز  31ألفًا و 102من الصناديق
االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي اس ـط ـن ـبــول ،وبــأنــه
ال ي ــزال ه ـنــاك  84صـنــدوقــا لــم تفرز
بـ ـسـ ـب ــب االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض .وقـ ـ ـ ــد سـ ـ ــارع
«ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،ال ـغــاضــب من
نتائج أنقرة واسطنبول ،في تقديم
ط ـ ـعـ ــون ض ـ ــد ال ـن ـت ـي ـج ــة ف ـ ــي ب ـعــض
ص ـنــاديــق الـعــاصـمــة أن ـق ــرة ومــديـنــة
اسطنبول .طعون من شأنها توجيه
األنظار باتجاه مسار األمور واملوقف
من قــرار اللجنة العليا لالنتخابات
الـ ـي ــوم ،م ــع أن ت ـصــري ـحــات ي ـلــدريــم
األخيرة بدت متقبلة أكثر للخسارة،
وهو وإن رفض تهنئة خصمه حتى
ظهور النتائج النهائية ،فإنه شدد
على احترام خيار سكان اسطنبول،
وق ــال «ن ـع ــرف كـيــف ن ـقــدم الـتـهــانــي،
ولكن األمور لم تنتهِ بعد» ،مؤكدًا أن
أمر إعادة االنتخابات «غير وارد».

بعد  25عامًا على االنتخابات التي جرت في  29آذار /مارس
 ،1994وحقق فيها رجب طيب أردوغان انتصاره األول،
بسبب فشل أحزاب اليسار الثالثة في االتفاق على مرشح
مشترك ،ليصبح رئيسًا لبلدية إسطنبول بعدما حصل
على  ٪25من األصواتُ ،هزم أردوغان في املدينة نفسها،
وأمام مرشح «الشعب الجمهوري» أكرم إمام أوغلو ،املدعوم
من «الحزب ّ
الجيد» .وبعد الحرب النفسية بني الطرفني ،التي
بلغت ذروتها بعقد مرشح «العدالة والتنمية» بن علي يلدريم،
ليلة أول من أمس ،مؤتمرًا صحافيًا أعلن فيه انتصاره،
أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات أمس ّ
تقدم مرشح «الشعب
الجمهوري» بفارق  24408أصوات .في الوقت ذاته ،تستمر
مساعي «العدالة والتنمية» لعرقلة إعالن اللجنة العليا رسميًا
فوز إمام أوغلو ،بعد االنتهاء من التدقيق في طلبات الطعن
التي سيتقدم بها األول .وتوقعت أوساط الحزب أن يعترض
يلدريم على نتائج االنتخابات بحجة العدد الكبير من
األصوات امللغاة (وصل عددها إلى  270ألفًا من أصل 10.5
ماليني ناخب في إسطنبول)ّ .
ورد أكرم إمام أوغلو على هذه
املساعي ،وقال إن األصوات امللغاة لم تكن أبدًا مبررًا إللغاء
االنتخابات ،فقد كان عدد األصوات امللغاة في انتخابات
 2014البلدية أكثر من  470ألفًا!
وأشارت األوساط السياسية إلى مساعي الرئيس أردوغان
في الضغط على اللجنة العليا لالنتخابات من أجل إلغاء
نتائج إسطنبول فقط ،وتكرار هذه االنتخابات خالل فترة
أقصاها  60يومًا .وقالت إن اللجنة لن ترضخ لهذه الضغوط
بعدما نجحت أحزاب املعارضة في اتخاذ تدابير ملنع أي
عملية تزوير في عموم البالد ،وخصوصًا في إسطنبول،
العاصمة التاريخية و«النفسية» بالنسبة إلى أردوغان الذي
ّ
يتغنى بأمجاد اإلمبراطورية العثمانية بمالمحها اإلسالمية
والقومية .كما كان التحدي في العاصمة السياسية أنقرة
مهمًا جدًا أيضًا ،ألن مرشح «الشعب الجمهوري» ،منصور
ياواش ،قد فاز في انتخابات  ،2014ولكن اللجنة االنتخابية
آنذاك لم تعترف بانتصارهّ ،
وأقرت فوز رئيس البلدية مليح
كوكجاك ،الذي كان يحكم املدينة منذ  1994وطرده أردوغان
ّ
العام املاضي بسبب قضايا الفساد املتهم بها .وازدادت أهمية
انتخابات األحد بانتصار «الشعب الجمهوري» ،ليس فقط في
إسطنبول وأنقرة ،بل أيضًا في  18والية أخرى ،ومنها أنطاليا
وأضنة ومرسني وإزمير وهاتاي ،وهي جميعها واليات
مهمة جدًا إلمكانياتها الصناعية والتجارية والسياحية
واالجتماعية والثقافية ،التي ال يمكن مقارنتها بالواليات التي
انتصر فيها «العدالة والتنمية» أو حليفه «الحركة القومية».
وفشل «حزب الشعوب الديمقراطي» في تحقيق انتصاره
املتوقع جنوب شرق البالد ،وفاز في  7واليات من أصل 11
والية فاز فيها في انتخابات  ،2014ليقوم وزير الداخلية

قبل عامني بإقصاء ممثليه من مناصبهم بحجة عالقتهم
بـ«حزب العمال الكردستاني» ،ويعمد األمن إلى اعتقالهم
مع عدد آخر من رؤساء بلديات األقضية الكردية ،بعدما تم
اعتقال الرئيسني املشتركني لـ«حزب الشعوب الديمقراطي»
صالح الدين دميرطاش ،وفيكان يوكساك داغ ،و  9من
أعضاء البرملان نهاية  .2013وتعرض الحزب ،خالل الفترة
املاضية ،لهجوم عنيف من الرئيس أردوغان ،الذي اتهمه
باإلرهاب بسبب عالقته بحزب «العمال الكردستاني» ،كما
اتهم جميع أحزاب املعارضة باإلرهاب والخيانة بسبب
عالقتها بـ«الشعوب الديمقراطي» .لكن انتصار «الشعب
الجمهوري» في إسطنبول وأنطاليا وأضنة ومرسني وهاتاي
واسكي شهير وجاناقلعة جاء بفضل دعم «الشعوب
الديمقراطي» ،الذي سبق له أن حصل على حوالى %12
من أصوات الناخبني في إسطنبول في انتخابات حزيران/
يونيو املاضي ،في مقابل  %24لـ«الشعب الجمهوري» ،و%8
لـ«الحزب الجيد» ،حليف «الشعب الجمهوري» .أما املفاجأة
املثيرة في االنتخابات ،فكانت فوز مرشح «الحزب الشيوعي»
الذي كان ممنوعًا منذ قيام الجمهورية التركية عام  1923في
مدينة تونجلي وسط األناضول.
وبدأ الرهان مبكرًا على مستقبل الرئيس أردوغان ،الذي
سيبقى رئيسًا للجمهورية حتى حزيران /يونيو 2023
وبكامل الصالحيات املطلقة ،وهو الذي يسيطر على
مؤسسات الدولة ومرافقها كافة ،خصوصًا الجيش واألمن
واالستخبارات والقضاء ،كما يسيطر على  %95من االعالم
الخاص والحكومي .كذلك ،بدأ الحديث مبكرًا عن احتماالت
أن يتحول أكرم إمام أوغلو إلى منافس جدي ألردوغان في
انتخابات الرئاسة عام  ،2023وسط تقديرات تتوقع له فوزًا
أكيدًا ليكرر التاريخ نفسه ،بحيث يعيد تجربة أردوغان الذي
أصبح رئيسًا للحكومة عام  ،2003ثم رئيسًا للجمهورية في
آب /أغسطس .2014
وتتوقع مصادر ّ
مقربة من الرئيس السابق عبد الله غول أن
يبدأ األخير تحركات من أجل إنشاء حزب سياسي ينضمّ
إليه عدد من أعضاء البرملان عن «العدالة والتنمية» ،بعدما
بدأ الحديث عن ردود فعل على سياسات أردوغان الداخلية
والخارجية داخل الحزب الحاكم ،إثر الهزيمة التي لحقت
بالحزب في املدن الرئيسة الكبرى .ويتوقع املراقبون لهزيمة
الحزب الحاكم في إسطنبول وأنقرة بالتحديد ،أن تنعكس
بشكل سلبي على سمعة أردوغان وشعبيته وقوته في
عالقاته الخارجية ،مع أحاديث األوساط السياسية واإلعالمية
األميركية واألوروبية عن عدم ارتياحها لسياسات أردوغان
الداعمة لإلسالم السياسي في املنطقة وأوروبا بشكل خاص.
وتتوقع األوساط املذكورة لتراجع شعبية أردوغان أن تضع
عالقاته مع القوى اإلسالمية في سوريا واملنطقة في وضع
حساس ،مع استمرار الضغوط الروسية واإليرانية عليه
للقبول بالشروط الروسية في إدلب وسوريا عمومًا.

السودان

أول خطاب للبشير بعد «الطوارئ» :ال جديد في سرديــة السلطة
ّ
جدد عمر البشير ،في
خطابه األول أمام البرلمان
منذ إعالن حال الطوارئ،
محاولته تصدير سرديته
لالحتجاجات المتواصلة
في بالده منذ قرابة ثالثة
أشهر ،لكنه لم يفلح في
كسب ثقة المعارضة التي
ال ترى جدوى من الوعود
المتكررة في ظل استمرار
الحكم نفسه

الخرطوم ـــ فاطمة مبارك
أصـ ـ ـ ــدر الـ ــرئـ ـيـ ــس الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي عـمــر
البشير ،أمس ،مرسومني جمهوريني
ب ـت ـع ـيــن  3وزراء و 4وزراء دول ـ ــة.
ّ
وتضمن املرسوم األول تعيني الفريق
أول صديق محمد عامر وزيرًا لديوان
ال ـح ـكــم االت ـ ـحـ ــادي ،وروض ـ ــة ال ـحــاج
وزيـ ــرة للثقافة والـسـيــاحــة واآلثـ ــار،
وأب ــو هــريــرة حـســن وزيـ ـرًا للشباب
والرياضة .أما املرسوم الثاني ّ
فنص
ع ـلــى تـعـيــن م ـع ــاوي ــة ع ـث ـمــان خــالــد
وزي ـ ــر دول ـ ــة ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة،
وعـلــي عمر الـشــريــف وزي ــر دول ــة في
وزارة العدل .ولم تتضح أسباب هذه
التعيينات الـجــديــدة ،إال أن وسائل
إع ــام ســودانـيــة تحدثت عــن اعـتــذار
عدد من الــوزراء الذين ّ
تم اختيارهم

َ
في التشكيلة الوزارية األخيرة املعلن
عـنـهــا فــي  13آذار /م ــارس املــاضــي،
والـتــي ّ
ضمت  21وزي ـرًا 9 ،منهم من
الحكومة السابقة.
وت ــراف ــق إصـ ــدار املــرســومــن مــع أول
خ ـطــاب لـلـبـشـيــر أمـ ــام ال ـب ــرمل ــان منذ
إعالنه حال الطوارئ في  22شباط/
فـبــرايــر ال ـفــائــت .وجـ ـ ّـدد الـبـشـيــر ،في
خـطــابــه ،دعــوتــه «ال ـقــوى السياسية
ال ـ ــرافـ ـ ـض ـ ــة ل ـ ـل ـ ـحـ ــوار الـ ــوط ـ ـنـ ــي إل ــى
االن ـ ـخـ ــراط فـ ـي ــه» ،مـ ـك ــررًا «ال ـت ــزام ـن ــا
بالوقف الدائم إلطــاق النار ،والــذي
يعكس استعدادنا للحوار مــن أجل
السالم» .ووصف مطالب املتظاهرين
امل ـنــاه ـضــن لـحـكـمــه ب ــ«امل ـش ــروع ــة»،
الف ـت ــا إلـ ــى أن «األزم ـ ـ ــة االق ـت ـصــاديــة
أثـ ـ ـ ــرت عـ ـل ــى قـ ـط ــاع ــات واسـ ـ ـع ـ ــة مــن
ش ـع ـب ـنــا ،وج ـع ـل ــت ب ـع ـض ـهــم ي ـخــرج

إلــى الـشــارع» ،مستدركًا بــأن «بعض
هــذه التجمعات لــم يتبع اإلج ــراءات
القانونية ،كما أن بعضها نحا نحو
ت ـخ ــري ــب امل ـم ـت ـل ـك ــات» .واتـ ـه ــم ق ــوى
ّ
يسمها بــ«الـسـعــي إلى
سياسية لــم
استغالل الـتـظــاهــرات ونـشــر دعــوات
الكراهية» في املجتمع.
وف ــي تـعـلـيـقــه عـلــى خ ـطــاب الـبـشـيــر،
رأى الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «ح ـ ـ ــزب امل ــؤت ـم ــر
الشعبي املـعــارض» ،البرملاني كمال
عمر ،أن الرئيس «لم يخاطب األزمة،
كما لم يقدم شيئًا للواقع السياسي
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان ،بــل
ع ــرض لـحـيـثـيــات ومـ ـب ــررات ال ـثــورة
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ثــاثــة
أش ـه ــر» .ورأى عـمــر ،فــي حــديــث إلــى
«األخ ـبــار» ،أن خطاب البشير خالل
اف ـت ـتــاح دورة االن ـع ـقــاد ال ـتــاســع في

برلمانيون :الخطاب لم
يقدم شيئًا للواقع
السياسي واالقتصادي
في السودان

البرملان «عبارة عن تكرار لخطابات
سابقة» ،متحدثًا عن «حالة إحباط
سادت وسط البرملانيني من مستوى
ال ـخ ـطــاب الـسـيــاســي وال ــدس ـت ــوري».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «ال ـخ ـط ــاب جـ ــاء في

وقت يعاني فيه السودان من طوارئ
أدت إلــى ان ـعــدام الـحــريــات ،وتعليق
وثيقة الحقوق ،وارتفاع جنوني في
األس ـع ــار» ،مختتمًا حــديـثــه بالقول
إن ــه «ل ــن يـكــون هـنــاك جــديــد فــي ظل
الحكومة الحالية ،واستمرار البشير
في ّ
سدة الحكم».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،اعـ ـتـ ـب ــر رئ ـ ـيـ ــس «ك ـت ـلــة
الـتـغـيـيــر» فــي ال ـبــرملــان ،أب ــو القاسم
يحتو تدابير
برطم ،أن الخطاب «لم
ِ
لحل األزمة السياسية واالقتصادية
فــي الـ ـس ــودان» ،مضيفًا أن «م ــا ورد
فـيــه مـعـلــوم ومـتـفــق عـلـيــه» ،مطالبًا
البشير بــ«مــزيــد مــن الـجــديــة اتـجــاه
ق ـضــايــا ال ـع ــدال ــة وإصـ ـ ــاح ال ـخــدمــة
املدنية ومحاربة الفساد والتمكني».
وأش ــار القيادي فــي «منبر الـشــرق»،
عضو البرملان فيصل يسن ،بــدوره،

ّ
جدد البشير ،في خطابه ،دعوته «القوى السياسية الرافضة للحوار الوطني إلى االنخراط فيه» (أ ف ب)

إلى أن «خطاب البشير جاء متطابقًا
مـ ـ ــع خ ـ ـطـ ــابـ ــه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر فـ ـ ــي ال ـق ـص ــر
الجمهوري وخطاب الدورة الثامنة،
بتأكيده محاربة الفساد ،ومخاطبة
قضايا الشباب ،وإصالح مؤسسات
الــدولــة» ،داعيًا إلــى «تطبيق ما ورد
ف ــي ال ـخ ـط ــاب ع ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع».
ورأى ي ـ ـسـ ــن ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث رئـ ـي ــس
البرملان ،إبراهيم أحمد عمر« ،رسائل
إلـ ــى الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــرئ ـي ــس،
س ـت ـك ـش ــف عـ ـ ــن م ـف ــاع ـي ـل ـه ــا األيـ ـ ـ ــام
ال ـق ــادم ــة» ،مـعـتـبـرًا فــي تـصــريــح إلــى
«األخـبــار» أن «حديث عمر يدل على
احتمالية تفاقم الصراع بني الرئيس
واملؤتمر الوطني في املرحلة املقبلة»،
ً
مـ ـتـ ـس ــائ ــا« :هـ ـ ــل س ـي ـج ـيــز امل ــؤت ـم ــر
الوطني خطابات الرئيس كما كان
يفعل ســابـقــا ،أم ستكون سياساته

مـسـتـقـلــة ع ــن ال ــدول ــة ،وسـيـسـتـخــدم
األغ ـل ـب ـيــة املـيـكــانـيـكـيــة ل ـعــدم تـمــريــر
سياسات الجهاز التنفيذي» .وتوقع
يسن أن «يــؤدي وقــوف البشير على
مـ ـس ــاف ــة واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن األحـ ـ ـ ـ ــزاب إل ــى
تعطيل الحركة بني السلطات الثالث،
التنفيذية والتشريعية والقضائية».
من جانبه ،أوضــح املحلل السياسي
حـ ـس ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــوري أن «خـ ـط ــاب ــات
ال ــدورات االفتتاحية ع ــادة مــا تكون
عـ ـب ــارة ع ــن تــوج ـي ـهــات ع ــام ــة يـتــرك
ال ــرئ ـي ــس ف ـي ـهــا ال ـت ـفــاص ـيــل لــرئـيــس
الـ ــوزراء ،لــذلــك ال نستطيع الـقــول إن
هــذا الخطاب مختلف عــن خطاباته
الـ ـس ــابـ ـق ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن «ال ـخ ـط ــاب
رك ـ ــز ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــوار مـ ــع امل ـع ــارض ــن
واملحتجني ،إلى جانب السالم ،وهذه
قضايا مهمة».
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ُ
«حرب الماء والكهرباء» :كاراكاس تقاوم بالتقنين
تقرير

تواصل الواليات المتحدة
االعتماد على «حرب
الماء والكهرباء» ضد
كاراكاس ،بحسب وصف
نيكوالس مادورو،
وذلك في الوقت الذي
تعمل فيه على تفعيل
ضغوطها السياسية
على
واالقتصادية ّ
فنزويال ،بهدف شل البالد
وإضعاف الحكومة

بـعــد غ ــرق أن ـحــاء كـبـيــرة مــن فـنــزويــا
ف ــي الـ ـظ ــام ،ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،نتيجة
ّ
تعرضها النقطاع التيار الكهربائي
ثــاث م ــرات ،كــان آخــرهــا يــوم الجمعة
املــاضــي ،أعلنت الحكومة الفنزويلية
تدابير خاصة ملواجهة هــذه املشكلة،
التي عزتها إلى «الهجمات اإلرهابية
ـرب كـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة» .وقـ ــال
فـ ــي إط ـ ـ ــار ح ـ ـ ـ ٍ
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو
إن ح ـكــوم ـتــه «ب ـ ـ ــدأت بـتـطـبـيــق خـطــة
لتقنني الكهرباء مدتها  30يومًا ،لحل
املشكلة» ،مضيفًا أن «كاراكاس تعمل،
وفق الخطة ،على تحقيق التوازن في
اإلنتاج وتنظيم عملية توزيع وتوفير
آمـ ـ ـن ـ ــة» .وع ـ ـ ــزا ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـن ــزوي ـل ــي
ح ـ ـ ـ ـ ـ ــوادث االن ـ ـق ـ ـط ـ ــاع إل ـ ـ ـ ــى ه ـج ـم ــات
«ك ـهــروم ـغ ـنــاط ـي ـس ـيــة» ت ـع ـ ّـرض ــت لها
محطة الـتــولـيــد الــرئـيـسـيــة فــي الـبــاد
(غ ــوري) ،التي تـ ّ
ـزود البالد ب ــ %80من
الطاقة الكهربائية.
وفـ ــي ك ـل ـمــة ت ـ ّ
ـوج ــه ب ـه ــا إلـ ــى الـشـعــب
الفنزويلي ،أول من أمس ،قال مادورو:
«وق ـع ــت ه ـج ـمــات كـهــرومـغـنــاطـيـسـيــة
ألحقت ضــررًا بخطوط نقل الكهرباء.

فنزويال
أعلنت ّ
أنها ستخفض
ساعات العمل حتى
إشعار آخر
(أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
26 35 21 20 12 9 7
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1705وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 35 - 21 - 20 - 12 - 9 - 7 :الرقم
اإلضافي26 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 1,645,269,165ل.ل.
عدد الشبكات الرابحة1 :
 الجائزة اإلفرادية لكل شبكة1,645,269,165 :ل.ل.
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 362,300,178ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة362,300,178 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرق ــام مطابقة):
 64,417,860ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 35 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,840,510 :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:
 64,417,860ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,477 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 43,614 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 178,832,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 22,354 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 672,783,835 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 0 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1705
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح29153 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 44,642,071 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة3 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 14,880,690 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9153 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.153 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.53 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 803
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة244 :
• يومية أربعة9128 :
• يومية خمسة32162 :

استراحة
كلمات متقاطعة 3 1 2 7
1

2

ه ـ ـن ـ ــاك تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ي ـ ـج ـ ــري ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــاالت
االختراق املحتملة لشبكة الكهرباء في
البالد» .ووصف ما يحصل بأنه «حرب
ك ـهــربــائ ـيــة ت ـه ــدف إلـ ــى إص ــاب ــة ال ـب ــاد
بالجنون» .وفي سياق الجهود الرامية
ّ
إلى حل هذه املشكلة ،أعلن وزير االتصال
الفنزويلي خورخي رودريغيز أن الدولة
ّ
ستخفض ساعات العمل في املؤسسات
ال ـخــاصــة واإلدارات ال ـح ـكــوم ـيــة ،حيث
سينتهي العمل في الساعة الثانية بعد
الـظـهــر حـتــى إش ـع ــار آخـ ــر ،مـضـيـفــا أنــه
«سيتم منح أطـفــال امل ــدارس يــوم عطلة
آخر ،في الوقت الذي يستمر فيه العمل
الخلل في شبكة الكهرباء».
على إصالح
ُ
من جانبه ،سارع املعارض خوان غوايدو،
ال ــذي أعـلــن نفسه رئيسًا مؤقتًا للبالد،
إلى استغالل هذا االنقطاع في الكهرباء،
وأل ـقــى خـطــابــا أم ــام تـجـ ّـمــع مــن أنـصــاره
دع ــاه ــم خ ــال ــه ل ـل ـخ ــروج إلـ ــى الـ ـش ــوارع
ّ
كلما عانت البالد من انقطاع في التيار
الكهربائي أو املياه .ونقل موقع صحيفة
«إل نــاسـيــونــال» املـعــارضــة عــن غــوايــدو
ق ــول ــه إن ه ـن ــاك ت ـظ ــاه ــرات احـتـجــاجـيــة
فــي أكـثــر مــن  100مــوقــع فــي ال ـبــاد ،وإن

مادورو :حوادث
االنقطاع تعود
إلى هجمات على
محطة التوليد الرئيسية

االستعدادات مستمرة لـ«عملية الحرية»
ال ـتــي ل ــم ُي ـع ــرف ب ـعــد م ــا امل ـق ـصــود بـهــا.
ونـسـبــت الـصـحـيـفــة إل ــى غ ــواي ــدو قــولــه:
«لــم يعد ممكنًا تحمل هــذا الوضع أكثر
مــن ذل ــك .علينا إن ـهــاء الـصـفـحــة األول ــى
من عملية الحرية يوم  6نيسان /أبريل
الحالي».
تأتي هــذه التصريحات بعدما شهدت
ش ـ ـ ــوارع ال ـع ــاص ـم ــة كـ ــاراكـ ــاس مـسـيــرة
ّ
ن ــظـ ـمـ ـه ــا اآلالف م ـ ــن أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ـح ــزب
ّ
«االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي امل ـ ـ ــوح ـ ـ ــد» ال ـ ـحـ ــاكـ ــم فــي
ف ـ ـنـ ــزويـ ــا ،نـ ـه ــاي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ــاض ــي.
وش ـ ـ ــارك ف ــي امل ـس ـي ــرة املـ ــؤيـ ــدة أن ـص ــار
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،ومـ ـ ــؤيـ ـ ــدو ب ـ ــاق ـ ــي األح ـ ـ ـ ـ ــزاب
املـنــاصــرة للرئيس م ــادورو .وفــي كلمة
لــه خــال املسيرة املــؤيــدة ،انتقد رئيس

املجلس التأسيسي ،ديوسدادو كابيلو،
أنصار املعارضة الذين ّ
يؤيدون التدخل
العسكري األميركي في فنزويال.
فــي غـضــون ذل ــك ،وص ــل وزي ــر خارجية
ف ـنــزويــا خ ــورخ ــي أري ــاس ــا ،أمـ ــس ،إلــى
تركيا في زيارة رسمية ،وسط اتهامات
أمـ ـي ــركـ ـي ــة ألنـ ـ ـق ـ ــرة ب ـ ـخـ ــرق الـ ـعـ ـق ــوب ــات
امل ـفــروضــة عـلــى حـكــومــة م ـ ــادورو .وفــي
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي مـ ـشـ ـت ــرك مـ ــع وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـت ــرك ــي مـ ــولـ ــود ج ــاوي ــش
أوغـلــو ،قــال األخـيــر إن بــاده ستواصل
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ف ـن ــزوي ــا ف ــي املـس ـت ـق ـبــل.
ّأمــا أريــاســا ،فأكد أنــه وجــاويــش أوغلو
م ـت ـف ـقــان ع ـل ــى أن بـ ـ ــاده ب ــات ــت م ـحــور
ً
الجغرافيا السياسية للعالم ،قائال« :ما
يـحــدث حاليًا مرتبط برغبة الحصول
عـلــى امل ـ ــوارد الـغـنـيــة لـلـبـلــد بـطــريـقــة أو
بــأخــرى ،مــن خــال السيطرة على إدارة
البالد بوسائل غير قانونية» .وتطرق
أريـ ـ ــاسـ ـ ــا إل ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـصـ ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ض ــد ب ـ ــاده ،مـضـيـفــا« :ي ـم ـكــن تشبيهه
بالحصار امل ـفــروض على كــوبــا ،ولكنه
أكثر عدوانية وتصميمًا».
(األخبار ،األناضول)
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يعكرون قمة العرب:
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األزهار في كل مكان .الحدائق والشوارع
العامة في أجمل حلة .حتى األشجار
ُ
تنبت بني ليلة وضحاها .مرحبًا بك،
أنــت لست فــي كوكب الـيــابــان ،أنــت في
تونس ،زمن احتضانها القمة العربية،
وان ـ ـت ـ ـظـ ــار قـ ـ ـ ــدوم الـ ـ ــوفـ ـ ــود ال ــرس ـم ـي ــة
العربية ،للمشاركة في فعاليات القمة
العربية في دورتها الثالثني.
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قمة خاصة بالمجتمع المدني
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أفقيا
 -1شــركــة نـفــط عــاملـيــة – رخ ــو باألجنبية – مــولــع بــالــريــاضــة –  -2إس ــم ثــاثــة من
قياصرة روسيا – أدام النظر إليه بسكون الطرف –  -3عكسها حرف جر – القمر
املمتلىء –  -4مدينة فرنسية – والدة – شركة نفط عاملية –  -5حرف نصب – بلدة
لبنانية في جــرد قضاء جبيل –  -6ســيء الخلق صعب املــراس – عكسها نهر في
توسكانا بإيطاليا – ّ -7
مر وجاز الطريق – رجل إنساني لطيف وذو أخالق –  -8من
أبطال العالم في سباق الفورموال واحد – ضرب باليد بالعامية –  ّ -9متشابهان –
أعلن مبعثرة – طعم الحنظل –  -10طبيب أملاني إكتشف جرثومة السل التي ُدعيت
بإسمه حائز على جائزة نوبل عام  – 1905بلدة لبنانية بقضاء بعلبك

عموديًا

 -1عالم فضاء لبناني أميركي يشغل منصب مدير مختبر الدفع النفاث في وكالة
الفضاء األميركية ناسا –  -2أكل الطعام – عملة آسيوية – ماركة سيارات –  -3آلة
ُ
بها – خليج –  -4مدينة أثــريــة فــي مصر عاصمة الفراعنة فــي عهد الــدولــة
يـكــال ُ
القديمة تعرف أيضًا بإسم بابليون أو ممفيس – مقياس مساحة – مختصر الى
آخره –  -5حب – خالف البارد –  -6أرمل مبعثرة – مدينة سورية –  -7جماعة من
الناس – للتعريف –  -8حمى وفيروس قاتل ينقله البعوض –  -9قصر مشهور في
إنكلترا – مدينة مصرية في محافظة سوهاج –  -10من الشخصيات السياسية
السورية التي شغلت مناصب مهمة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3127
1

أفقيا
ّ
 -1البرازيل –  -2وجد – ديزفول –  -3غم – مهند – بو –  -4آه – الواد –  -5طم – اللف – لد – -6
سرت – وع – بهي –  -7مداميك –  -8ين – جنر – فلو –  -9صقر – بيدس –  -10ربيع الثاني
نقب –  -3بد – تم – ري –  -4مها – ّ
 -1اوغسطس قيصر –  -2لجم – مر – ّ
دج –  -5إده – لواندا
ّ
ّ
–  -6زين العمر –  -7يزدلف – بث –  -8لف – بكفيا –  -9وباله – لدن –  -10كلود ديبوسي

حل الشبكة 3126

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

عموديًا

◄ وفيات ►

تونس

3127 sudoku

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثلة أميركية مشهورة حائزة على جائزة أوسكار .معروفة بأعمالها
الخيرية وتشغل حاليًا منصب سفير النوايا الحسنة لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني
 = 2+1+10+9+8+4+7مرتفعات في سوريا ■  = 6+5+3+4فضة ■ 6+11
= عملة آسيوية

حل الشبكة الماضية :نجاة الصغيرة
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ح ـم ـل ــت هـ ـ ــذه الـ ـقـ ـم ــة املـ ـ ــوازيـ ـ ــة ش ـع ــار
«قمة املجتمع املدني من أجــل الحرية
والكرامة واملساواة للشعوب العربية»،
وانـ ـعـ ـق ــدت يـ ـ ــوم األح ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ،فــي
م ـقــر ال ـن ـقــابــة الــوط ـن ـيــة لـلـصـحــافـيــن
ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــن .وت ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــت ب ــرس ــال ــة
م ـف ـتــوحــة ت ـح ـمــل ج ـم ـلــة م ــن امل ـطــالــب
إل ــى ال ـق ــادة ال ـع ــرب ،أهـمـهــا« :مـشــاركــة
واس ـ ـعـ ــة وفـ ـع ــال ــة مل ـن ـظ ـم ــات امل ـج ـت ـمــع
املــدنــي فــي مختلف م ـجــاالت الـحـيــاة،
وفـ ـ ــي صـ ـن ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،ووق ـ ـ ــف ال ـق ـي ــود
ال ـس ـي ــاس ـي ــة والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة امل ـف ــروض ــة
على املــدافـعــن واملــدافـعــات عــن حقوق
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب وقـ ـ ــف جـمـيــع
أشـ ـك ــال ان ـت ـه ــاك ــات ال ـح ـق ــوق ال ـفــرديــة
وال ـج ـم ــاع ـي ــة ،وم ـحــاس ـبــة امل ـســؤولــن
عـ ـنـ ـه ــا ،وضـ ـ ـم ـ ــان ع ـ ـ ــدم إفـ ــات ـ ـهـ ــم مــن
ـاب» .كما تمت الــدعــوة أيـضــا ،في
الـعـقـ ّ
وثيقة وقعت عليها أكثر من خمسني
منظمة وطنية وعربية ودولية ،حملت
اسم «بيان الكرامة» ،إلى «اإلســراع في
إنشاء منظومة حقوق إنسان إقليمية
فاعلة ،وتأسيس هياكل متابعة فاعلة،
تعتمد مـبــادئ كونية حقوق اإلنسان
وشموليتها وعدم تجزئتها».
قمة العرب ...تحت وطأة السخرية
شارع الحبيب بورقيبة ،أحد الشوارع
الــرئـيـسـيــة ف ــي الـعــاصـمــة الـتــونـسـيــة،
فـيــه أك ـثــر مــن مــركــز س ـيــادة (وزارات،
ال سيما وزارة الداخلية) ،ولــه رمزية
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،ل ـك ــون ــه ش ـه ــد ال ـت ـظ ــاه ــرة
الحاشدة التي ّ
فر على إثرها الرئيس

املـخـلــوع زيــن الـعــابــديــن بــن عـلــي .هذا
الـ ـش ــارع نـفـســه ش ـهــد األحـ ــد تـظــا ّهــرة
خرجت فيها الجمعيات ،التي وقعت
«ب ـي ــان ال ـك ــرام ــة ل ـل ـش ـعــوب ال ـعــرب ـيــة».
وأم ـ ـ ـ ــام وج ـ ـ ــود ك ـث ـي ــف ل ـ ـقـ ــوات األمـ ــن
وال ـ ـسـ ــواتـ ــر ال ـ ـحـ ــديـ ــديـ ــة ،وفـ ـ ــي بـهـتــة
م ــن ال ـج ـم ـيــع ،ان ـط ـل ـقــت م ـج ـمــوعــة من
ّ
«املهرجني» ،كــان أحــد أفــرادهــا يرتدي
لباس أمير أو ملك خليجي رسم على
وجهه عالمة دوالرات ،في إشــارة إلى
أمــوال الـبـتــرودوالر وسياسة محفظة
األم ـ ـ ـ ـ ــوال ،ف ـي ـم ــا ق ـ ــدم آخـ ـ ـ ــرون عــرضــا
ص ــام ـت ــا ي ـس ـخــر م ــن ال ـق ـم ــة ال ـعــرب ـيــة،
ويــوجــه رســالــة دعــم إلــى كــل الشعوب
الـعــربـيــة ،تعبر عــن شـبــاب ال ـثــورة في
تونس .فمن هم هؤالء ّ
املهرجون؟ وما
هي املبادئ التى يحملونها؟

آلية احتجاج مبتكرة
إن أكثر ما قد يوجع النظام هو تحوله
إلــى مــادة للسخرية .لــم يعتد الفضاء
االحتجاجي التونسي والعربي عمومًا
شخصية املهرج املحتج ،الــذي يحمل
رسائل سياسية ونقدية ساخرة ضد
كل أوجه السلطة والقمع ،وينحاز إلى
حرية الشعوب والقضايا العادلة.
ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،وس ـ ــط ت ـظ ــاه ــرة املـجـتـمــع
(نور الدين أحمد  -األخبار)

املــدنــي ،الــداعــي إل ــى الـحــريــة والـكــرامــة
لـ ـلـ ـشـ ـع ــوب الـ ـع ــربـ ـي ــة ك ـ ــاف ـ ــةُ ،وضـ ـع ــت
األنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ت ـ ـحـ ــت سـ ـي ــاط
الـ ـسـ ـخ ــري ــة ،وكـ ـ ـ ــأن رسـ ـ ــومـ ـ ــات ن ــاج ــي
ال ـع ـل ــي ،رس ـ ــام ال ـكــاري ـكــات ـيــر الـشـهـيــر،
ت ـت ـح ــول إل ـ ــى م ـس ــرح ـي ــة ت ـت ـج ـســد فــي
شخصيات حقيقية ،هم هذه املجموعة
ّ
م ــن امل ـهــرجــن امل ـل ـتــزمــن ،ال ــذي ــن جــلــوا
ف ـ ــي ع ــرضـ ـه ــم ال ـ ـصـ ــامـ ــت مـ ـم ــارس ــات
األنظمة الرسمية القمعية ،ووضعية
حـقــوق اإلن ـســان واملـحــاكـمــات الجائرة
التي تعرض لها فنانون وصحافيون
وناشطون في عدد من األقطار العربية.
وعقب ذلك العرض ،التحقت املجموعة
ب ــال ـت ـظ ــاه ــرة ،حــام ـلــة شـ ـع ــارات تـنــدد
ب ـق ـص ــف الـ ـيـ ـم ــن ،وس ـ ـكـ ــوت األن ـظ ـم ــة
العربية ،بــل وتواطئها على ذلــك .في
التظاهرة أيـضــا لــم يتكلم املـهـ ّـرجــون،
رب ـم ــا ك ــان ل ـس ــان حــال ـهــم ي ـق ــول :أيـهــا
الـ ـق ــادة وال ـح ـك ــام الـ ـع ــرب ،ب ـع ـضــا من
ُ
الصمت ،ويكفيكم كذبًا على الشعوب.

ب ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـيــم
بـقـضــاء ال ـلــه تـعــالــى نـنـعــى اليكم
وفاة فقيدنا الغالي
الحاج سليمان ملع
(أبو حسن)
ي ـص ـلــى ع ـلــى ج ـث ـمــانــه الـتــاسـعــة
صـبــاح الـيــوم وينقل إلــى النجف
األشرف.
تقبل ال ـت ـعــازي لـلــرجــال والـنـســاء
في منزل ولــده الحاج محمد ملع،
أنـ ـص ــار  -املـ ـش ــاع ،أي ـ ــام ال ـثــاثــاء
واالرب ـع ــاء والـخـمـيــس والجمعة.
ويقام عن روحه الطاهرة مجلس
عـ ـ ــزاء ال ـث ــام ـن ــة م ــن مـ ـس ــاء االيـ ــام
ّاملذكورةّ .
إنا لله و إنا إليه راجعون
اآلسـ ـف ــون :آل مل ــع وع ـم ــوم أهــالــي
بلدة أنصار

ان ـت ـق ـلــت إلـ ــى رح ـم ــة ال ـل ــه تـعــالــى
املرحومة
الحاجة أمل علي العزي
زوجة األستاذ كمال فضل سعد ـ ـ
مدير بنك مياب
تقبل ال ـت ـعــازي لـلــرجــال والـنـســاء
الـ ـي ــوم الـ ـث ــاث ــاء ف ــي 2/4/2019
ف ـ ــي قـ ــاعـ ــة ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ــرم ـل ــة
البيضاء من الساعة الثالثة لغاية
السادسة بعد الظهر.
ل ـهــا ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم عـظـيــم األج ــر
والثواب
انتقلت إلى رحمة الله تعالى
املرحومة
الحاجة نجيبة توفيق فرحات
أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج ع ـب ــاس
دبالن فرحات.
أب ـن ــاؤه ــا :نــاجــي وال ـع ـق ـيــد فضل
فرحات.
ب ـن ــات ـه ــا :هـ ـ ــدى ،ن ـ ـجـ ــوى ،ن ــادي ــا،
سوزان ،لينا.
ُ
تقبل التعازي يو الخميس الواقع
فــي  ٤نـيـســان  ،٢٠١٩مــن الـســاعــة
ال ـثــال ـثــة ح ـتــى ال ـس ــادس ــة ع ـص ـرًا،
فـ ــي مـ ــركـ ــز ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ـ ـ ـ ـ ـ ال ــرم ـل ــة
الـبـيـضــاء ـ ـ ـ ق ــرب املــديــريــة العامة
ألمن الدولة.
لها الرحمة ولكم األجر والثواب

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

فلسطين :قضية كل تحرك
صـحـيــح أن آل ـي ــة االح ـت ـج ــاج مـبـتـكــرة
وجــديــدة حـ ّـد الـغــرابــة ،إال أن مجموعة
امل ـ ـهـ ــرجـ ــن املـ ـلـ ـت ــزم ــن ح ـم ـل ــت ال ـع ـل ــم
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وشـ ـ ـع ـ ــارات م ـس ــان ــدة
للقضية ،ولـلـمـقــاومــة ،كسبيل وحيد
لـ ـلـ ـتـ ـح ــرر واالن ـ ـ ـع ـ ـ ـتـ ـ ــاق .وح ـ ـمـ ــل أح ــد
أعـ ـض ــائـ ـه ــا شـ ـ ـع ـ ــارًا ل ـل ـش ـه ـي ــد ب ــاس ــل
األعـ ــرج ح ــول املـثـقــف املـشـتـبــك .وهـنــا،
وبما أن املجموعة تختار عــدم اإلدالء
حــافـيــة ،وتحافظ
بــالـتـصــريـحــات الـصـ ُ
ع ـلــى ســريــة أس ـم ــاء «املـ ـه ــرج ــن» ،فــإن
حملها للشعارات ّ
يعبر عــن توجهها
ال ـس ـي ــاس ــي وث ـق ــاف ـت ـه ــا ،الـ ـت ــي تـعـتـبــر
ال ـن ـض ــال ال ـف ـن ــي ن ــوع ــا م ــن االش ـت ـب ــاك
وال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد ف ـ ــي أش ـ ـك ـ ــال ال ـت ـح ـش ـي ــد
والتوعية للتونسيني .ربما كــان الفن
امل ـل ـتــزم أح ــد أك ـثــر األشـ ـك ــال ال ـصــادقــة
فــي التعبير عــن إرادة الشعوب ،وهــذا
مـ ــا عـ ـب ــرت ع ـن ــه م ـج ـم ــوع ــة امل ـه ــرج ــن
امللتزمني خالل اجتماع القمة العربية
الثالثني في تونس.
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ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ــال ــرض ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم ملـشـيـئـتــه
تعالى ،ننعى إليكم املرحومة
السيدة مهيبة أمني وهبة
أرم ـل ــة امل ــرح ــوم األسـ ـت ــاذ سـلـمــان
فارس جابر
ّ
(رئيس بلدية البنية األسبق)
أوالدها:
ال ـس ـف ـيــر ال ــدك ـت ــور ع ــاص ــم جــابــر،
ولداه وائل وريم
امل ـحــام ـيــة إخـ ــاص ج ــاب ــر ،أرم ـلــة
املرحوم يوسف قائدبيه ،ولداها:
الدكتور أمال واملحامي نائل
املـ ــرحـ ــوم األس ـ ـتـ ــاذ م ـع ــن ج ــاب ــر،
ولداه :باسل وبشرى
أشقاؤها:
املــرحــوم العقيد الــدكـتــور يوسف
وهـ ـب ــة ،أوالده :ال ــدكـ ـت ــور خ ــال ــد،
ماجد ،زاهد ،خالدة وماجدة
امل ـ ــرح ـ ــوم ب ــدي ــع وه ـ ـبـ ــة ،أوالده:
غسان ،نجاة ،منى ،نشأت وهيام
املــرحــومــة فــائــدة وه ـبــة ،أوالده ــا:
الـسـفـيــر ال ــدك ـت ــور ه ـشــام ح ـمــدان
واملهندسان غياث ومعن
املنتقلة إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى يــوم
الخميس  28آذار 2019
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم ال ـثــاثــاء 2
نيسان  2019من الساعة الحادية
ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر حـتــى الـســاعــة
السادسة في دار الطائفة الدرزية،
بـيــروت وبــاقــي أي ــام األسـبــوع في
مـ ـن ــزل ول ــده ــا ال ـ ّس ـف ـيــر ال ــدك ـت ــور
عاصم جابر ،البنية.
لكم من بعدها طيب البقاء
ـراض ــون بقضائه عـمــوم أهــالــي
ال ـ َّ
البنية.

منظمة العمل الشيوعي في لبنان
وحــده املــوت يعلمنا أن نحب كل
ما يمضي دون رجعة
تنعى منظمة العمل الشيوعي في
لبنان أمني سر مكتبها التنفيذي
الرفيق القائد املناضل
خالد حسني غزال
زوجـ ـت ــه األس ـ ـتـ ــاذة ع ــاي ــدة عـبــدو
سلوم
ابـ ـنـ ـت ــاه :وج ـ ـ ــد ،زوج ـ ـ ــة ال ــدك ـت ــور
شارل الخوري
فرح ،زوجة األستاذ مارون صفير
أشـقــاؤه :املــرحــومــان عبد الهادي
وحسن والشهيد طارق
ومحمد وقاسم وجهاد
شقيقاته :محاسن ،زوجة املرحوم
محمد محيي الدين جابر
آم ـنــة ،زوج ــة املــرحــوم نجيب أبــو
ناصيف
غادة ،زوجة صالح ناصر
وج ـي ـهــة ،زوج ــة امل ــرح ــوم يــوســف
خالد
أميرة ،زوجة املرحوم ديب املعلم
منى ،زوجة علي املعلم
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ــوم ــي ال ـث ــان ــي
وال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث فـ ـ ــي ق ـ ــاع ـ ــة أبـ ـ ـ ــو ب ـكــر
الـ ـص ــدي ــق ،م ـج ـمــع الـ ـ ـف ـ ــاروق قــب
الياس بني الساعة الحادية عشرة
ً
مساء.
قبل الظهر والسادسة
كما تقبل التعازي يوم الخميس
ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ف ـ ـيـ ــه  4ن ـ ـي ـ ـسـ ــان 2019
ف ــي بـ ـي ــروت ف ــي نـ ـ ــادي خــريـجــي
ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـح ـم ــرا ـ ـ
الـ ـ ــورديـ ـ ــة ،بـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة
ً
مساء.
والساعة السابعة
اآلسفون :منظمة العمل الشيوعي
ف ــي ل ـب ـن ــان ،آل غ ـ ـ ــزال ،آل س ـل ــوم،
الخوري ،صفير ،الحاراتي ،جابر،
أبو ناصيف ،ناصر ،خالد ،املعلم
وعموم أهالي قب الياس.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجــراء
اس ـت ــدراج ع ــروض ل ـشــراء م ــؤش ــرات قياس
وم ـ ـ ـعـ ـ ــدات ت ـح ـك ــم تـ ــوتـ ــر م ـن ـخ ـف ــض ل ـ ــزوم
محطات التحويل الرئيسية.
يـمـكــن لـلــراغـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
ال ـ ـعـ ــروض املـ ــذكـ ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ ـ الـطــابــق ( 12غــرفــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخ ــر مــوعــد لـتـقــديــم ال ـعــروض هو
نـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي  2019/5/3عند
نهاية ال ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2019/3/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 551
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/564
املنفذ :املحامي علوان ابي عسل
املـنـفــذ عـلـيــه :ان ــور ادمـ ــون ب ــرب ــاري  -قــرنــة
شهوان -
السند التنفيذي :اتفاقية اتـعــاب محاماة
تحصيال ملبلغ  /20000/د.أ .عـشــرون الف
دوالر اميركي والفوائد واللواحق.
املعامالت :تقرر الحجز بتاريخ 2017/3/7
وسجل بتاريخ .2017/3/18
تـ ــاريـ ــخ م ـح ـض ــر ال ـ ــوص ـ ــف2017/6/13 :
وسجل بتاريخ 2017/12/13
املـ ـط ــروح :حـصــة املـنـفــذ عـلـيــه ان ــور ادم ــون
بــربــاري البالغة  700سهمًا في العقار رقم
 434ع ــن ع ــار الـ ــذي ه ــو ك ـنــايــة ع ــن قطعة
ارض تقع بـمـحــاذاة الـطــريــق الـعــام املــؤديــة
ال ــى الـشــاويــة بـيــت شـبــاب فـيــه بـنــاء مؤلف
من طابقني سفليني وارضــي واول وثاني،
ويـ ـت ــأل ــف الـ ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـل ــي الـ ـث ــان ــي مــن
م ـس ـتــودع ول ــه مــدخــل م ــن الـجـهــة الخلفية
للبناء ،ويتألف الطابق السفلي االول من
م ـس ـتــودع وغ ــرف ــة لـلـعـمــال وخ ــائ ــن ومـنــه
درج إلى الطابق االرضــي املؤلف من صالة
مختبر ومكاتب وغــرفــة للعمال وحمامني
باالضافة الــى غرفة طـعــام ،والطابق االول
يقع على الطريق العام من الجهة الشرقية
وي ـتــألــف م ــن صــالــة ع ــرض وغـ ــرف مـكــاتــب
ومــدخــل وفــرنــدا وح ـمــام ،ويـتــألــف الطابق
الثاني الذي هو كناية عن شقة سكنية من
دار وصــالــون وطـعــام ومطبخ وســت غرف
وشرفات وخمس حمامات ،وضمن العقار
غرفة خارجية للعمال سقفها اترنيت وغرفة
ك ـه ــرب ــاء ك ـم ــا ي ــوج ــد غ ــرف ـت ــن خــارج ـي ـتــن
مالصقتني للبناء االولى للمازوت والثانية
فيلتر سقفها اترنيت وضمن العقار بعض
االشجار املثمرة وخالفه والبناء مستعمل
معمل والطابق االخير منه شقة سكنية.
م ـســاحــة ارض ال ـع ـقــار  2128م ،2مـســاحــة
الـطــابــق الـسـفـلــي الـثــانــي  135م ،2مساحة
ال ـطــابــق الـسـفـلــي االول 450 :م ،2مـســاحــة
الـطــابــق االرض ــي  450م ،2مساحة الطابق
االول  375م ،2مساحة الطابق الثاني480 :
م.2
ي ـحــده م ــن ال ـغ ــرب ال ـع ـقــار رق ــم  45وطــريــق
عام ،ومن الشرق العقار رقم  ،47من الشمال
الـعـقــاريــن رق ــم  47و 55وطــريــق ع ــام ،ومــن
الجنوب العقار رقم  45وطريق عام.
قيمة التخمني /585229/ :دوالر أميركي
ً
وبناء
ارضًا
قيمة ال ـطــرح /351137.4/ :دوالر أميركي
ً
وبناء
ارضًا
امل ـ ــزاي ـ ــدة :س ـت ـجــري املـ ــزايـ ــدة ع ـنــد ال ـســاعــة
الـحــاديــة عشر مــن يــوم االرب ـعــاء الــواقــع فيه
 2019/4/17امام حضرة رئيس دائرة تنفيذ
املنت في قاعة املحكمة في جديدة املنت ،فعلى
راغب الشراء وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع
باسم رئيس دائرة تنفيذ املنت لدى صندوق
الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة قيمة
ال ـطــرح او ان يـقــدم كفالة مصرفية معادلة
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ
املنت اذا لم يكن له مقام فيه واال اعتبر قلمها
مقامًا مختارًا له وعلى املشتري خالل ثالثة
ايام تلي االحالة ايداع كامل الثمن واال يعد
ً
نــاكــا وتـعــاد املــزايــدة حكمًا بــزيــادة العشر
واذا ل ــم يـتـقــدم اح ــد ل ـل ـشــراء وج ـبــت اع ــادة
املــزايــدة ف ــورًا على عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين

يــومــا تـســديــد كــامــل الـثـمــن وي ـتــوجــب على
الشاري رسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن
مــزايــدة لتلزيم تـقــديــم وتــركـيــب واستثمار
لــوحــات إعــانـيــة فــي مـطــار رفـيــق الحريري
الدولي ـ ـ بيروت
الساعة التاسعة والنصف من يوم الخميس
الواقع فيه الثاني من شهر أيار  ،2019تجري
إدارة املـنــاقـصــات ـ ـ فــي مــركــزهــا الـكــائــن في
بناية بيضون ـ ـ شــارع بــوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ
ب ـيــروت ،لحساب املــديــريــة الـعــامــة للطيران
امل ــدن ــي ـ ـ ـ ـ م ــزاي ــدة ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم وتــركـيــب
واستثمار لوحات إعالنية في مطار رفيق
الحريري الدولي ـ ـ بيروت.
ـ ـ التأمني املؤقت :مئتي مليون ليرة لبنانية
ال غير.
ـ ـ سعر االفتتاح :ستماية وسبعون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص ،الذي يمكن االطالع والحصول عليه
من ديوان املديرية العامة للطيران املدني.
ي ـج ــب ان ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض ال ـ ــى ق ـل ــم ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 571
إعالن مناقصة عمومية
تـعـلــن ب ـلــديــة بـ ـي ــروت ع ــن إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية العائدة لتلزيم اعـمــال انـشــاء بناء
م ــواق ــف ل ـل ـس ـي ــارات ف ــي ال ـع ـق ــار  495راس
بيروت.
وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل
ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه  ،2019/5/7في
مقر املجلس البلدي ـ ـ الكائن في مركز القصر
البلدي في وســط مدينة بيروت التجاري ـ ـ
شــارع ويغان ـ ـ الطابق الثاني ،وذلــك طيلة
أوقات الدوام الرسمي.
ويمكن ملن يرغب االشتراك في هذه املناقصة
االط ــاع على دفتر الـشــروط العائد لها في
مصلحة أمانة املجلس البلدي (الغرفة )203
على العنوان أعاله ،وذلك طيلة أوقات الدوام
الرسمي.
تودع العروض خالل أوقات الدوام الرسمي
في الصندوق الخاص املوجود في مصلحة
أمــانــة املـجـلــس ال ـب ـلــدي ،وذل ــك قـبــل الساعة

الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم
املحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  28آذار 2019
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 574
إعالن مناقصة عمومية
تـعـلــن ب ـلــديــة ب ـي ــروت ع ــن إج ـ ــراء مـنــاقـصــة
ع ـمــوم ـيــة ال ـع ــائ ــدة ل ـت ـلــزيــم اعـ ـم ــال تــأهـيــل
حــدي ـقــة ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء وإنـ ـش ــاء مــوقــف
للسيارات تحتها.
وذل ـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
م ــن ق ـبــل ظ ـهــر يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع فيه
 ،2019/5/9في مقر املجلس البلدي الكائن
فــي مــركــز القصر الـبـلــدي فــي وســط مدينة
بيروت التجاري ـ ـ شــارع ويغان ـ ـ الطابق
الثاني ،وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ويـ ـمـ ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املناقصة االطالع على دفتر الشروط العائد
ل ـهــا ف ــي مـصـلـحــة أم ــان ــة امل ـج ـلــس ال ـب ـلــدي
(ال ـغــرفــة  )203عـلــى ال ـع ـنــوان أعـ ــاه ،وذل ــك
طيلة أوقات الدوام الرسمي.
تودع العروض خالل أوقات الدوام الرسمي
في الصندوق الخاص املوجود في مصلحة
أمــانــة املـجـلــس الـبـلــدي ،وذل ــك قـبــل الساعة
ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يسبق
اليوم املحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  28آذار 2019
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 575
إعالن
فــي تـمــام الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظـهـرًا من
يوم األربعاء الواقع فيه  2019/4/24تجري
بلدية زوق مصبح ،مزايدة بطريقة الظرف
املختوم لبيع آليات قديمة.
يمكن ملن يرغب باالشتراك في هذه املزايدة،
االطالع على دفتر الشروط في مركز البلدية
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى ان
تصل الــى قلم البلدية قبل الساعة الثانية
عشرة ظه ّرًا من اخر يوم عمل يسبق اليوم
املحدد لفضها أي يوم الثالثاء الواقع فيه
 ،2019/4/23وي ــرف ــض ك ــل ع ــرض ال يـقــدم
بهذه الطريقة.
زوق مصبح ،في 2019/3/28
رئيس بلدية زوق مصبح
املحامي عبدو الياس الحاج
التكليف 555

إعالن قضائي
تــدعــو املحكمة املـنـفــردة املــدنـيــة املــالـيــة في
صيدا ،غرفة الرئيسة ريما عاكوم ،املدعى
عليه سعد محمد قدورة للحضور الى قلم
املـحـكـمــة الس ـت ــام صـ ــورة ع ــن اسـتـحـضــار
الــدعــوى رقــم  2019/354واملـقــدمــة بتاريخ
 2019/1/15مــن املــدعــي بــال حـيــدري ضد
املدعى عليه سعد محمد قــدورة بموضوع
م ـط ــال ـب ــة ب ـم ـب ــال ــغ م ــالـ ـي ــة ق ـي ـم ـت ـهــا ث ــاث ــة
وعشرون الف دوالر أميركي والجواب خالل
مهلة عـشــريــن يــومــا تـلــي الـنـشــر وإال يعاد
ابالغك كافة اوراق الدعوى بواسطة اللصق
عـلــى لــوحــات اعــانــات املحكمة باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ شحيم
القاضي مايا غازي عويدات
طالب التنفيذ :أحمد موسى حرب /وكيله
املحامي مالك راشد.
املنفذ عليه :ورثة موسى محمد ابراهيم.
وهـ ــم ث ـن ــاء م ـح ـمــد ك ــاظ ــم م ــوس ــى ومـحـمــد
ودانية ومروة موسى ابراهيم /الوردانية.
املوضوع :تنفيذ شيك بقيمة /450.000/د.أ.
عدا الرسوم واملصاريف.
تاريخ تبليغ اإلنذار2016/7/4 :
تاريخ محضر الوصف 2016/8/8 :تاريخ
تسجيله2017/10/5 :
العقارات املطروحة للبيع:
 - 1العقار رقم  /327/الوردانية وهو عبارة
عن قطعة ارض تصلح للبناء وهي مجللة
وم ــزروع ــة ن ـصــوب وفــاكـهــة ويــوجــد ضمن
هـ ــذا ال ـع ـق ــار غ ــرف ــة وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام وهــي
مسقوفة بألواح من التنك.
خمن هذا العقار بمبلغ /470.100/د.أ .بدل
الطرح املقرر /282.060/د.أ .مساحة العقار
/3134/م.2
 - 2العقار رقم  /1507/الرميلة وهو عبارة
عــن قطعة أرض قائم على قسم منها بناء
قيد اإلنـشــاء ،فيال تتألف مــن طابق سفلي
وثالث طوابق علوية وسقف الطابق األخير
منها منشأ بالخرسانة شكله مائل.
خمن هذا العقار بمبلغ /749.600/د.أ .بدل
الطرح املقرر /449.760/د.أ .مساحة العقار
/1870/م.2
 - 3العقار رقم  /1512/الرميلة وهو عبارة
ع ــن قـطـعــة ارض شـكــل ح ــدوده ــا قــريــب من
ش ـبــه امل ـن ـح ــرف ولـ ــه واجـ ـه ــة ع ـلــى ال ـطــريــق
العامة قائم على قسم منها بناء قيد اإلنشاء
يتألف مــن طــابــق سفلي واح ــد تــابــع للفيال
القائمة على ارض العقار  /1507/الرميلة.

خمن هذا العقار بمبلغ /309.300/د.أ .بدل
الطرح املقرر /185.580/د.أ .مساحة العقار
/956/م.2
 - 4العقار رقم  /2064/الرميلة وهو عبارة
عن قطعة ارض صالحة للبناء عليها وذات
مناسيب عدة مجللة وهي مزروعة زيتون
حجم كبير وسماق وله إطاللة على البحر
واملناطق الساحلية.
خمن هذا العقار بمبلغ /292.200/د.أ .بدل
الطرح املقرر /185.580/د.أ .مساحة العقار
/1462/م.2
 - 5العقار رقم  /2069/الرميلة وهو عبارة
عن قطعة ارض صالحة للبناء وهي مجللة
وهي مزروعة زيتون حجم كبير وسماق.
خمن هذا العقار بمبلغ /280.800/د.أ .بدل
الطرح املقرر /168.480/د.أ .مساحة العقار
/1404/م.2
 - 6العقار رقــم  /2420/الدبية وهــو عبارة
ع ــن ق ـط ـعــة ارض م ـن ـح ــدرة س ـل ـيــخ مهملة
تغطيه اشجار الصنوبر البري واالشواك.
خمن هــذا العقار بمبلغ /32.880/د.أ .بدل
الطرح املقرر /19.728/د.أ .مساحة العقار
/822/م.2
 - 7العقار رقــم  /2331/الدبية وهــو عبارة
ع ــن ق ـط ـعــة ارض م ـن ـح ــدرة س ـل ـيــخ مهملة
تغطيه اشجار الصنوبر البري واالشواك.
خمن هــذا العقار بمبلغ /37.800/د.أ .بدل
الطرح املقرر /22.680/د.أ .مساحة العقار
/945/م.2
تاريخ ومكان اجراء املزايدة :تجري املزايدة
نهار االربعاء الواقع فيه  2019/5/8الساعة
ال ـحــاديــة عـشــر صـبــاحــا ام ــام رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ شحيم.
شـ ـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب ف ــي الـ ـش ــراء
وقبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة اي ــداع مبلغ مــواز
لبدل الطرح املقرر في صندوق املحكمة او
مـصــرف مقبول بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
شـحـيــم او تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة باملبلغ
امل ــذك ــور وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة بــاالضــافــة ال ــى رس ــم الــداللــة
.%5
مأمور التنفيذ
سناء ضاهر
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـلــب م ــاه ــر ك ــام ــل ال ـس ـع ــدي وك ـي ــل رفـعــت
ن ـس ـي ــب الـ ــزه ـ ـيـ ــري بـ ــاألصـ ــالـ ــه عـ ــن نـفـســه
وبوكالته عن زياد نسيب الزهيري وعماد
نسيب الــزهـيــري وحـســان نسيب الزهيري
وب ــاس ــم ن ـس ـيــب ال ــزه ـي ــري سـ ـن ــدات ملكية
بدل ضائع عن حصصهم في العقار 2227
بعقلني.
للمعترض مراجعه األمانة
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للبيع أو لالستثامر عقار  17.000م 2القبة/
الشويفات ،صناعي  ،G.1يحتوي عىل مصنع
حديد ومستودعات  8.000م ،2جاهزة
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خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
ط ـلــب امل ـس ـتــدعــي إث ـب ــات ب ـي ــان ــات امل ــرح ــوم
يــوســف فــرح بونصار فــي العقارين  434ـ ـ
 624منطقة حيطورة العقارية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
صـ ـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة دائـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ص ـيــدا
باملعاملة التنفيذية رقــم  2017/295غرفة
الرئيس القاضي رانــي صــادق لبيع العقار
رقم  /17قناريت باملزاد العلني.
املنفذ :بنك الشرق األوسط وأفريقيا ش.م.ل.
وكيله املحامي سليم برجي
املنفذ عليهم :شركة خليفة لتجارة املواشي
ومحمد منير خليفة
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد تـ ــأمـ ــن ب ـق ـي ـمــة
/5.500.000/د.أ .ع ــدا ال ـلــواحــق وال ـفــوائــد
والرسوم
تاريخ تبليغ االنذار2018/1/29 :
ت ــاري ــخ قـ ـ ــرار ال ـح ـج ــز 2017/5/3 :ت ــاري ــخ
تسجيله2017/5/4 :
تاريخ محضر الوصف 2018/11/9 :تاريخ
تسجيله2018/12/10 :
محتويات العقار رقــم  /17قناريت :عبارة
عن قطعة ارض بعل سليخ ال بناء عليها
مساحته/33978 :م2
بدل التخمني 2400 :سهم /3.737.580/د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /2.2424.548/د.أ.
ً
ح ــدوده :شـمــاال :طريق عــام ،جنوبًا :العقار
 ،16شرقًا :العقار  ،16غربًا :العقار .18
تاريخ ومكان البيع :لقد تحدد يوم الخميس
الواقع فيه  2019/4/18موعدًا للبيع باملزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي ال ـشــراء ان
ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ قـبــل
امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي ص ـنــدوق الخزينة
او فــي أح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة
مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وأن يتخذ محل
اقــامــة مـخـتــارًا لــه ضـمــن نـطــاق ال ــدائ ــرة اذا
لم يكن له مقام فيه وإال اعتبر قلم الدائرة
مقامًا مختارًا له ،وعلى املشتري ايداع كامل
الثمن ورســم الداللة خالل مهلة ثالثة أيام
مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة وإال تعاد
املزايدة بالعشر على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن مزايدة
ص ــادر ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـلــة ـ ـ ـ ـ الــرئـيـســة
سينتيا قصارجي
املنفذ :صوان أحمد صوان.
املنفذ عليهما :أحمد وعائشة يونس الحاج
علي.
باملعاملة التنفيذية رق ــم  2017/859ينفذ
طالب التنفيذ حكم الغرفة االبتدائية االولى
فــي الـبـقــاع الـنــاظــرة فــي الـقـضــايــا العقارية
تاريخ  2014/12/16املتضمن اعتبار العقار
رقم  /358/سعدنايل غير قابل للقسمة عينًا
بني الشركاء وطرحه للبيع في املزاد العلني
للعموم وفقًا للثمن املحدد من قبل الخبير
والبالغ  $/20.740/عشرون الفًا وسبعماية
وارب ـ ـعـ ــون دوالر أم ـي ــرك ــي وت ــوزي ــع الـثـمــن
على الشركاء كل بنسبة حصته في امللكية
وشـ ـط ــب اش ـ ـ ــارة االسـ ـت ــدع ــاء ع ــن صـحـيـفــة
العقار موضوع النزاع.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل ال ـع ـقــار رق ــم /358/
سعدنايل.
مساحته/1037/ :م 2يقع من الجهة الشرقية
لبلدة سعدنايل فــي محلة ّ
تسمى النفيخة
ّ
ويـ ـح ـ ّـده م ــن ال ـج ـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ق ـن ــاة ل ـلــري
ونصل اليه بواسطة ممر اجر على قناة ّ
الري
أرض العقار سليخ غير مستعملة وال يوجد
عليها أي إن ـشــاءات أو نـصــوب وهــو ضمن
منطقة شبه سكنية ويبعد عــن طريق عام
شتورا ـ ـ زحلة حوالى واحد كلم تقريبًا.
ح ـ ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـق ــار رقـ ــم /356/
ً
وشرقًا قناة عامة مشتركة وشـمــاال العقار
رقم  /359/وجنوبًا العقار ./357/
الحقوق العينية :ان هذا العقار مرتفق بحق
امل ـ ــرور لـلـعـقــار رق ــم  /357/وذلـ ــك بموجب
قرار لجنة التحديد في  4تشرين الثاني من
العام  1926رقم  /1756/املدون على املحضر
رقــم  /357/دعــوى ازالــة شيوع صــادرة عن
الغرفة االبتدائية املدنية فــي زحلة بالرقم
 2013/270بملفه مقدمة من املدعي صوان

اح ـم ــد صـ ــوان ض ــد امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا احـمــد
وعــائـشــة يــونــس ال ـحــاج عـلــي ،طـلــب تنفيذ
ومحضر وصف العقار صادرين عن دائرة
تنفيذ زحلة رقم  2017/859ملصلحة املنفذ
صـ ــوان اح ـم ــد صـ ــوان ض ــد امل ـن ـفــذ عليهما
احمد وعائشة يونس الحاج علي.
قـيـمــة الـتـخـمــن وبـ ــدل الـ ـط ــرح$/20740/ :
ع ـش ــرون ال ـفــا وسـبـعـمــايــة واربـ ـع ــون دوالر
أميركي.
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ي ــوم الـخـمـيــس
ال ــواق ــع ف ـيــه  18/4/2019ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـشــرة وال ـن ـصــف ظ ـه ـرًا أم ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ زحلة في قاعة املحكمة.
شروط املزايدة :على الراغب في الشراء وقبل
املـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان ي ــودع بــاســم رئيس
دائرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في صندوق
الخزينة او مصرف مقبول أو تقديم كفالة
معادلة او شيك مصرفي وعليه اتخاذ محل
إقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحلة إذا لم
يكن له مقام فيه وعليه خالل ثالثة ايام من
صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت طائلة
ً
اعتباره ناكال وإعــادة املزايدة على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة،
وعـلـيــه فــي خ ــال عـشــريــن يــومــا مــن صــدور
قرار االحالة دفع رسم الداللة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان
إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار
املنفذ :طوني توفيق راضي وكيله املحامي
بطرس فضول
امل ـن ـف ــذ ض ــده ــم :م ــوس ــى وي ــوس ــف ون ــدي ــم
وروفـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا وش ـ ـمـ ــونـ ــي والـ ـ ـي ـ ــاس ون ـع ـم ــه

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
MD BILAL AKON
MD JAMIR HOSSAN
MANNAN SARKER
MD RASEL KHAN
SOHAG SARDER
MD ARIFUR RAHMAN
NURU MIAH
MD HUMAYUN KABIR KOLADER
MD ABU SYED
MD BASIR
NASIR UDDIN
HRIDAY MONDOL
JAHANGIR BHUIYAN
MD KAMAL HOSSAIN
MD SHOHIDUL ISLAM
MOHAMMAD ARIFUL
RJAUL KARIM
من مكان عملهم الرجاء ملن يعرف
ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا االت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم:
03/445563
غادر العمال البنغالدشيون
SUMON
MEHDI HASAN
MOBAROK HOSSAIN NOYON
MD AKRAM HOSSAIN
SHE MAHAMUDUL HASAN ABIR
AMINUL
SHERJUL ISLAM
MOHAMMAD FARUQUE MIAH
ELYAS
MOHAMMAD SHOFIKUL ISLAM
MD GOLAM MOSTAFA
ROWSHON ALI
MOHAMMAD GOLAM MOSTAFA
KHAIRUL BASHAR
MOHAMMAD JOBAYER ALAM
JOSIM UDDIN
RASEL AHMMAD
AMDADUL HAQUE
RAFIQUL ISLAM
JAHIR RAIHAN
مــن م ـكــان عملهم ال ــرج ــاء ملــن يعرف
عنهم
ش ـ ـي ـ ـئـ ــا االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــال ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــم:
03/527447

ونعيم انـطــون غــالــب بصفتهم الشخصية
وب ـص ـف ـت ـهــم ورث ـ ــة امل ــرح ــوم انـ ـط ــون غــالــب
بــواسـطــة املـمـثــل الـقــانــونــي االس ـت ــاذ فــادي
موسى.
 ورثة املرحوم فهيم انطون غالب :كلوداتوجـ ــوزاف وأن ـط ــوان فهيم غــالــب مجهولي
املقام
 م ــن ورثـ ــة امل ــرح ــوم ان ـط ــون غ ــال ــب :اول ـكــاانطوني عبدالله ـ ـ مجهولة املقام
بــاالسـتـنــابــة  2018/38الـ ـ ــواردة م ــن دائ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ ط ــرابـ ـل ــس ب ــامل ـع ــام ـل ــة 2014/977
بـمــوجــب حـكــم ازالـ ــة ال ـش ـيــوع ال ـص ــادر عن
ال ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي ال ـش ـم ــال ب ــرق ــم 99
تاريخ .2014/6/23
تاريخ التنفيذ2014/11/20 :
تاريخ محضر الوصف2018/10/16 :
تاريخ تسجيله.2018/10/17 :
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع ب ــامل ــزاد العلني
العقار رقم  78بصرما بعل زيتون مساحته
 /1106/م.م .ح ــدوده :العقارات من الشمال
 79من الجنوب  77من الشرق  80من الغرب
.75
التخمني وبدل الطرح$/44240/ :
م ـ ــوع ـ ــد امل ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :ال ـخ ـم ـي ــس
 2019/5/30ال ـســاعــة ال ـتــاس ـعــة والـنـصــف
صباحًا امام رئاسة هذه الدائرة في محكمة
أمـيــون ،وعلى الــراغــب بــاملــزايــدة تأمني بدل
الـطــرح املـقــرر واتـخــاذ مقام لــه ضمن نطاق
ه ــذه ال ــدائ ــرة اذا ك ــان مـقـيـمــا خــارج ـه ــا أو
تــوك ـيــل م ـح ــام ،وع ـلــى امل ـش ـتــري زي ـ ــادة عن
الثمن رسم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس ميرنا كالب
ّ
يـبــلــغ ال ــى املـنـفــذ عـلـيـهــا :ن ــادي ــا فاليريفنا
ليتشمان

ً
عمال بأحكام امل ــادة  409أصــول محاكمات
مــدنـيــة تـعـلـمـكــم دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بــأن
لديها في املعاملة التنفيذية رقم 2019/142
ان ـ ـ ــذارًا تـنـفـيــذيــا مــوج ـهــا ال ـي ـكــم م ــن طــالــب
التنفيذ وليد سامي طبارة ،وناتجًا عن طلب
تنفيذ الحكم الصادر عن املحكمة الشرعية
السنية في بيروت ،قــرار رقم  /1135تاريخ
 ،2012/6/20وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة
للحضور اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل
قانوني الستالم االنذار التنفيذي واالوراق
املــرفـقــة ب ــه ،عـلـمــا ب ــأن التبليغ يـتــم قــانــونــا
بــان ـق ـضــاء مـهـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى نشر
هذا االعــان ،وعلى تعليق نسخة عنه وعن
االن ــذار املــذكــور على لــوحــة االعــانــات لدى
دائ ــرة تنفيذ بـيــروت ،ويـصــار بعد انقضاء
هذه املهلة ومهلة االنــذار التنفيذي البالغة
خـمـســة أيـ ــام ال ــى مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت

حسني عاكوم
إعالن قضائي
ت ــدع ــو م ـح ـك ـمــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف امل ــدنـ ـي ــة فــي
الجنوب الغرفة الثانية السيد الياس خضر
فرحات ـ ـ
عـنـقــون ـ ـ ـ ـ بـمـلـكــه وامل ـج ـهــول مـحــل االقــامــة
الـحـضــور ال ــى قـلــم املـحـكـمــة ب ــال ــذات او من
يمثله قانونًا الستالم صــورة طبق االصل
عـ ــن ال ـح ـك ــم االس ـت ـئ ـن ــاف ــي رق ـ ــم 2019/62
تاريخ  2019/3/7والرامي الى فسخ الحكم
امل ـس ـتــأنــف ب ــال ــدع ــوى امل ـت ـكــونــة ب ــن ف ــادي
ف ــرح ــات ب ــوج ــه ل ــن زيـ ـع ــور ورف ــاق ـه ــا رقــم
األساس  2019/355بموضوع عقارية (حق
م ـ ــرور) واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن نـطــاق
امل ـح ـك ـمــة خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
النشر.
رئيس القلم
حسني محمد يونس

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ
دورس ،مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر هذا
ً
اإلعــام ،واإل يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف
1889751
3472123

اسم املكلف
طالل زهير الدبس
طالل زهير الدبس

رقم البريد املضمون
RR192508616LB
RR192508602LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 536

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ دورس ،مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واإل يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
اال فاليري اسماعيل
بشير مالك حرب
محمد عبد الله محفوظ
سهيل عبد الرزاق حليحل
سناء مهدي شلحه

رقم املكلف
14694
409945
1270111
2788649
2819225

رقم البريد املضمون
RR192507712LB
RR192507540LB
RR192506076LB
RR192507329LB
RR192507071LB

تاريخ الزيارة الثانية
2019/01/08
2019/01/08
2019/01/10
2019/01/11
2019/01/08

تاريخ اللصق
2019/03/01
2019/03/01
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/01

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 536
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ دورس ،مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واإل يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
حسني علي مرتضى

رقم املكلف
2385068

رقم البريد املضمون
RR192507045LB

تاريخ الزيارة الثانية
2018/12/28

تاريخ اللصق
2019/03/05

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 536
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ ـ دورس ،مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإإل يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
عميد نهاد حبلص
ميالد جبران عاد

رقم املكلف
573576
2016709

رقم البريد املضمون
RR192507037LB
RR192506884LB

تاريخ الزيارة الثانية
2019/01/03
2019/01/04

تاريخ اللصق
2019/03/04
2019/03/05

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
ابراهيم همدر
التكليف 536
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
ّ
عمارة رفعة الجادرجي المعمار والمنظر والمعلم

ُّ
في مــراحل تطور العمارة
الجامع
المركزي
في لندن
(:)1969
مقطع
عرضي

23

[]2
الجامع
المركزي
في لندن
(:)1969
الواجهة
الرئيسية

َ َّ
ـرن التاسع عشر ،تمثل
واض ـ ٍـح فــي
ِ
منتصف الـ َّقـ ِ
ْ
وبمساكن
باملعامل
العمال ،التي خلت من صفةِ
ِ
ِ
اإلبـتـمــال (ال ـتــوازن األم ـثــل) وخـلـ ْـت أيـضــا مــن ّ
أي
عاطفةٍ إنسانية.
ُ
ُ
ل ـق ــد َّأس ـ ـسـ ــت املـ ـنـ ـش ــآت الـ ـجـ ـي ــدة الـ ـت ــي ذ ِكـ ـ ـ ــرت،
املـ ـب ـ َّـادئ األولـ ـي ــة مل ـف ـهــوم ال ـح ــداث ــة ف ــي ال ـع ـ ُّمــارة،
ّ
ّ
بات التشخص،
وحققت توافقًا جدليًا بني متطل ِ
ـاص وامل ـك ـن ـن ــةِ م ــن ج ـه ــة ،وال ـح ــاج ــة
واالخـ ـتـ ـص ـ ِ
ْ
تفاقمت
ـرى.
ـ
خ
أ
جهة
ـن
ـ
م
ـدة
ـ
ي
ـد
ـ
ج
االجتماعية الـ
ُ
فــي الــوقــت نـفـسـ  ،الـتــأثـيـ ُ
ـرات الـسـلـبـ َّـيــة ملـقـ ِّـومــات
ـهِ
ِ
ُ
ال ـح ــداث ــةِ ب ـعــدمــا ع ـ َّـم ــت ال ـع ــال ـ ُـم .ل ــم ي ـن ـتــهِ ال ـق ــرن
الـعـشــرون ،حتى َّ
َّ
املعمرة بصور ٍة
تلوثت البيئة
ً
العالم الثالث ،أو بلدان
بلدان
عامة ،وخاصة في
َّ ِ
ِ
ٌ
َ
األطراف التابعة .لقد عمت هذه البلدانِ ،عمارة ال
ُ
ِّ
تؤلف
وجدان
تتعاطف مع
ِ
ِ
املجتمعات فيها ،وال َ
ً
أداة ّ
املجتمعات ،وعواطفها،
حاجات هذه
تلبي
ِ
ِ
َ
ُ
ُّ
الطليعي في عصر
املعمار
وأحاسيسها .أصبح
ـاس ،غريبًا في
ـوم ال ـنـ ِ
ال ـحــداثــةِ  ،متعاليًا عــن هـمـ ِ
مجتمعه.

ُ
 -2-5العجز ،عن مواجهة التلوث

رهيف
فياض*

مراحل تطور العمارة

َ
ي ـقــول رف ـعــة ال ـج ــادرج ــي إن ال ـع ـمــارة َع ـ ِـرف ـ ْـت في
مسار ُّ
تطورها أربع مراحل:
اإلنسانيات األولى،
 1املرحلة األولى ،هي مرحلةِ
َ
استعمل اإلنـســان امل ـ َّـادة التي َ
وجــدهــا كما
حيث
ً
َّ
ه ــي ،فـنـقـلـهــا ،ورك ـب ـهــا تـلـبـيــة لـحــاجـتــهِ دون أي
َ
َ
اس بها.
فيها ،وأعاد تجميعها دون املس ِ
تغيير ُ
ـان العاقل،
ـ
س
ـ
ن
اإل
مرحلة
هي
الثانية،
املرحلة
2ِ
ُ
ُ
ُ
مــر َح ـلــة مـجـتـمـ ِـع ال ـص ـيـ ِـد ،ح ـيــث اب ـت ـكـ َـر اإلن ـس ــان
َ
األدوات
ـوخ ،وأن ـت ـ َـج
ِ
بـعــض الـتـقـنـيـ ِ
ـات فـبـنـ َّـى ال ـك ـ َ
َ
التحويالت في
بعض
ق
وحق
،
واملالبس
املنزليةِ
ِ
بطاقات جسدية بذلها ،فأحدثت
املتوافرة
املادة
ٍ
ـوالت فـ ــي إحـ ـس ــاس ــه بـ ـ ــاملـ ـ ــاد ِة ،وف ـ ــي وع ـي ــهِ
تـ ـ ـح ـ ـ ٍ
بوجوده.
ُ
مرحلة ُاملـعـ َ
ـاصــرة ،التي
 3املرحلة الثالثة ،هــيَ
ّ
َّ
َ
وأحاسيس.
جذريًا اإلنسان جسدًا ووعيًا
غيرت
ُ
َّ
ْ
َ
َعــبــر احتكاكه ب ــامل ــاد ِةَّ ،وتـفــاعـ ِـلــهِ َ املـبــاشــر معها،
اإلنتاج،
وأثناء تغييره لها .فحق ًق الفائض في
ِ
َ
تغييرات جــذريــة في ُحالةِ امل ــادُ ِة الخام.
وأح ــدث
ٍ
ّ
املتوسعة ومعها
ظهرت في هذه املرحلةِ الدولة
َّ
ـدت ال ـق ـص ـ َ
ـور وامل ـع ــاب ــد.
اإلمـ ـب ــراط ــوري ــات ُ ،ف ـش ــي ـ ِ
ونشأت الحضارات الكبرى ،ومنها:
ال ـســومــريــة ،وامل ـص ــري ــة ،والـصـيـنـيــة ،والـهـنــديــة،
واملكسيكية.
والفينيقية
ُ
وك ــان ــت ال ـح ــرف ـ ـ ــة ال ـت ـق ـل ـيــدي ـ ــة وس ـي ـل ــة اإلنـ ـت ــاج
ُ
ُ
الرئيسة ،حيث كان التعامل مع املاد ِة لتحويلها

ُ
َّ
أعمال
العمارة الحديثة في
ِ
تجسدت ِ
جماعة «الفرك باند» في ميونيخ في
ِ
ألمانيا في بداية القرن العشرين
ِّ
ّ
مباشر
تماس
عات ،يجري في
إلى
أدوات – مصن َ ٍ
ٍ
ٍ
حاسيسهّ ،
يكر ُر الجادرجي.
وأ
اإلنسان
جسد
مع
ِ
ِ ُ
ْ
القرون الوسطى.
مارة
ع
املرحلة
هذه
وشملت
ِ
ُ
 4املرحلة الــرابـعــةُ ،هــي مرحلة عـصـ ِـر النهضةِف ــي أوروبـ ـ ــا ،وع ـم ــارت ـه ــا ،وظـ ـه ـ ُ
ـور امل ـك ـن ـنــة .لقد
بفعل
ـا،
ـ
ب
أورو
ظهرت ِعـمــارة عصر النهضةِ  ،في
ِ
ُ
َ
عــوامــل مـتـعــدد ٍة إجـتـمــاعـيــةٍ وفـكــريـ ّـة .وأول هــذه
ُ
ُ
ُّ
وإب ـعــاده
ـان املـصــنــعِ ،
الـعــوامـ ِـل عــامــل تـفــرد اإلن ـسـ ِ
عــن املــرجـعـ َّـيــة املـشـتــركــة .وق ـ ُّـد ع ـ َّـرف الـجــادرجــي
ََ
التفردُ ،
ُّ
بمصطلح ُالتشخص ،individuation
هذا
ُ
ّ
َّ
ّ
التزام
من
ة
حر
،
د
املتفر
لة
مخي
معه
صبح
ت
حيث
ِ
ِ
شبكة الكلجريات (الثقافات )cultures ،املشتركةِ
ـروط الـتـعــامـ ِـل مـعـهــا ،مــا مـ َّـهـ َـد
ال ـســائــدة ،وم ــن ش ـ ِ
البتكار ِعمارة املكننة.
ِ

 -1 -عصر النهضة

ُ
َ
ُ
عاصرة في العمارة َظ ْ
هرت
يقول الجادرجي ،إن امل
ِ
مطلع
عصر النهضةِ فــي أوروب ــا ،فــي
ـور
ِ
مــع ظـهـ ِ
ُِ
ـرن ال ـخــامــس ع ـشــر .وت ـم ـتـ ُّـد ه ــذه امل ـعــاصــرة،
ا َل ـق ـ ِ
فكري ُ
ّ
وكممارسةٍ  ،حتى يومنا هذا .وقد
موقف
ك
ِ

ّ ُ
ُ
َّ
َّ
وتنوعت طــرزهــا ،خــال هذه
مقوماتها،
تعددت
ّ
ّ
ّ
مات املتعددة
الفترة الطويلة .وما يهمنا من املقو ِ
ثالث هي:
هذه،
ُّ
( )1التشخص
( )2االختصاص
( )3املكننة.
ٌ
ُّ
ومن الط ُرز ُ املتنوعة ،ثالثة أيضًا هي:
( )1الحداثة
( )2ما
بعد الحداثةِ
ُ
( )3عمارة العوملة

ُّ
 -1-1التشخص

ُّ
َّ
والفكر
ظهر التشخص مع ظهور
البورجوازيةِ
ِ
ال ـ ـبـ ــورجـ ــوازي ،والـ ـ ـث ـ ــور ِة ال ـع ـل ـم ـ َّـي ــةِ  َ ،وال ـف ـل ـس ـفــةِ
امل ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،الـ ـت ــي ح ـ ـ َـص ـ ـ ْ
ـرت مـ ـع ــرف ــة الـ ـظ ــواه ـ ِـر
ِ
ً
ّ
َّ
دات الالهوتية،
بالتجربةِ العلميةَّ ،رافضة املحد ِ
ً
ومانحة اإلنسان حــق
البحث والتجربةِ  ،ملعرفةِ
ِ
الظواهر الطبيعيةِّ .هكذا،
وخصائص
ـود،
الــوجـ ِ
ِ
ِ
ـار املـتـشــخــص،
ارت ـقــى ال ـحــرفـ ُّـي إل ــى مـ ِ
ـوقــع امل ـع ـمـ ِ
كـمــا ارت ـق ــى اجـتـمــاعـيــا إل ــى ُم ــوق ـ ٍـع ف ــي ال ـشــرائـ ُ ِـح
الــوسـطــى .ف ــال ـ ُ
ـذات اإلنـســانـيــة هــي الـتــي تـتـعـ ّـرف
ُ
الجماد
إلى
ِ
األشياء .وما الوجود إال حــاالت من ُ ّ ِ
َّ
مقابل ذلك ،اإلنسان مفك ٌر
في
ميكانيكيًا.
ك
تتحر
َ ُ ّ َ ِ
ّ
حـ ٌـرّ ،
تميز من األشـيـ ِـاء ،ومــن كل
موقفه امل
يحدد
َ
َ
ّ
ْ
َ
قرون طويلة.
املحددات املوروثةِ عبر
ٍ

ُّ
 -2-1ماهية التشخص

ّ ُ
ُّ
الحرية التي
املنظور ،إال
ما التشخ ُص من هــذا
ِ
َ
ُ
ـردُ ،كــي يـتـجــاوز
ـان ال ـفـ ِ
يمنحها املـجـتـمــع َ لــإنـسـ َ ِ
َّ
ّ
املوروثةُ ،
مرجعي ِاته
وغ
فيص
املرجعية املشتركة
َ
ُ
َّ
َّ
الخاصة ،التي قد تغني املرجعية املشتركة إذا
ُّ
املعمار
موقع
قبلها ّاملجتمع ،فارتقى الحرفي إلى
ِ
ِ
املتشخصّ ،
املعمار
موقع
يكر ُر الجادرجي ،وإلى
ِ
ِ
ِ
األكــاديـمــي ،كما ارتـقــى فــي الـتــراتـ ِـب االجتماعي
موقع الفئات الوسطى.
إلى
ِ
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ـوي ،وظـ ـه ـ َـر م ـع ـمـ ُّ
ان ـت ـ َـش ـ َـر ال ـف ـك ـ ُـر ال ـن ـه ـض ـ ُّ
ـاريــون
ِّ
مبدعون أمثال برونلسكي ،وألبرتي ،في القرن
ِ
َّ
فتعددت
(فلورنسا ـ إيطاليا)،
في
عشر
الخامس
ّ
املــرجـعـ َّـيـ ُ
املتلقي الـعـ ّ
ـادي عــاجـزًا عن
ـات ،وأصـبـ َـح
مرجعياتهما.
بفعل
عمار،
ِ
التحاور مع ِامل ِ
ِ
اختالف َ
ض ـ ُّ
ـوي الـ ــرؤيـ ــة م ــن جـهــة،
اح ـت ـك ـ َـر امل ـع ـم ـ ُـار ال ـن ـه َـ
ِّ
َ
تماسه مع املادة ومعَ
َّ
واحتك َر متطلباتها ،ففقد
ِ
تـقـنـ َّـيـ ّـةِ الـتـعــامـ ِـل مـعـهــا ،وم ــع الـحــاجــةِ الحقيقية
للمتلقي.
ّ
وأص ـب ــح املـتـلــقــي م ـ ًـن ج ـهــةٍ أخـ ــرى ،ف ــردًا ك ــان أو
َّ
سات اجتماعية ،متلقيًا سلبيًا ال َ
دور له في
مؤس ٍ
ُ
ُّ
َّ
ُ
َ
الرؤيةِ والتصور .وصار ِاملعمار الرؤيوي أميًا في
َ
ّ
َ
باته
عالق ِته مع
املجتمع .إذ أصبح يجهل متطل ِ
ِ
ُ
وه ـمــومــه .وصـ ــارت غــالـبـيــة املجتمع
الحقيقية َّ ً
ُ
مية ،في
املتلقية أ
عالقتها مع التعقيدات املرافقةِ
ِ
فأصب َح املجتمعُ
ُّ
َ
ْ
يعها.
العمارة ،ولتص ِن ِ
لتصور ِ
ـار ال ــرؤي ــوي،
بــال ـتــالــي ع ــاج ـزًا ع ــن ُ ت ــزوي ـ ِـد امل ـع ـم ـ ِ
بتغذيةٍ استرجاعيةٍ مجدية.

ُ
ظهور المكننة
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ُ
القرن الثامن عشر
ظهور املكننةِ في أواخـ ِـر
َّأدى
ِ
تصنيع الحديد
(الثورة الصناعية األولــى) ،إلى
ِ
َ
ُ
ـور،
ـ
س
ـ
ج
ـ
ل
ا
ـم
ـ
ي
ـ
م
ـ
ص
ال ـص ـ ّـب الـ ــذي اس ــت ـع ـ ِـم ــل ف ــي ت ـ
ِ
َِّ
َّ
وغيرها
والبيوت الزجاجية،
القطارات،
ات
ِ
ِ
ومحط ِّ ِ
ِ
من متطلبات
الحاجات الجديدة ،وليد ِة املكننةِ
ِ
ْ
َّ
َّ
والتقنية .ثم َّ
تقنية املكننة في النصف
توسعت
ـرن ال ـت ــا ُس ــع ع ـش ــر م ــع «الـ ـث ــورة
ال ـث ــان ــي م ــن ال ـ ـقـ ـ
الـصـنــاعـيــة ال ـثــان ـي ِــة» .فــشـ ّـيــد ال ـق ـصـ ُـر ال ـب ـ َّـل ـ ُّ
ـوري،
ُ
ـارات،
ـات الـ ـقـ ـط ـ ِ
ـور ،وم ـح ـط ـ ِ
وال ـك ـث ـي ــر م ــن الـ ـجـ ـس ـ ِ
وصـ ًـاالت العرض الكبرى ،وغيرها من املنشآت،
للحاجات الـجــديــدةَ .فأتى شكل الـ ِـعـمــارة،
تلبية
ِ
مـتــوافـقــا م ــع جــدلـ َّـيــة ال ـعــاقــة ب ــن امل ـ ـ َّ
ـرق
ـ
ط
و
ة
ـاد
ِ
التصنيع من جهة ،ومــع الحاجات الجديدة من
َّ
ِّ ُ
ـذت
جـهــة أ ُخـ ــرى ،ي ًــؤك ــد ال ـ ًج ــادر ًج ــي مـ ـج ــددًا .أخ ـ ِ
لحاجات جديد ٍة،
تلبية
الع
ِ
ٍ
مارة أشكاال جديدة ُ
وت ـ َّ
ـأس ـس ـ ْـت ب ــذل ـ َـك ،املـ ـب ــادئ ا ّل ـت ـكــوي ـنـ ّـيــة األول ـ َ َّـي ــة
ُ
للعمارة الحديثة .وفقد املصن ُع َع ْب َر اآللةِ ّ ،عالقته
ِ
ُ
الـسـ َّبــريــانـيــة ال ـح ـسـ َّـيــة ب ــامل ــاد ِة ال ـتــي ُيـصــنــعـهــا،
َ
ُّ
ٌ
اإلنتاج ،أدى
جذري في طرق
تغيير
بذلك
فتحقق
ِ
العمارة.
إلى
نشوء الحداثةِ في ِ
ِ

َّ
الحسية بالتصنيع
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َ
َ
َ َ
أن ت ـع ــت ـ ِـم ــد الـ ـع ــاق ــة ّال ـح ـس ـ َّـي ــة (ال ـس ـب ــري ــان ـي ــة)
ُ
ً
بالتص ِنيع ،أو أن تخففها وصــوال إلــى إلغائها،
ِ
إن في َ
ُ
ّ
اليدوي
التصنيع
بني
ن
التباي
جوهر
ذلك
ِ
ُ ِ
ُ ْ
بعًا َ
ُّ
الجذري،
لذلك التباين
وت
والتصنيع املمك
ننِ .
ِ
ِ
َّ
والعمارة الحديثة.
بني العمار ِة
التقليديةِ
ِ

َّ ُ
وأمية المتلقين
المعمار،
  -2أميةِ

 2-1تقدم العلوم ،وظهور الفلسفة املعاصرةُّ
ـور الـفـلـسـفــةِ امل ـعــاصــر ِة،
م ــع ت ـق ــدم ال ـع ـلـ ِ
ـوم وظ ـه ـ ِ
واجــهَ
تفاع ْ
َ
لت معهاَ ،
التي تداخلت مع العلوم و
الالهوتي ِبالتجربةِ العمليةِ َّ ،
َ
َّ
وروج
الفكر
أوكهام
األسس
هذه
على
وباالرتكاز
للعقالنية.
ديكارت
ِ
َّ
َ
الفكريةِ ُّ
القيود التي
الصلبة ،حطم اإلنسان الفرد
َ
َ
َّ
َّ
كبلته قرونًا ،وتمرد على املرجعيةِ املشتركةِ التي
َ
َ َ
ُّ
ُ
ّ
َ
كان ملتزمًا إياها .وأعلن انفكاكه عنها ،وتصوره
ملرجعيات جــديــدة خـ َّ
ـاصــةٍ به ساهمت غالبًا في
ٍ
ٍ
َّ
املرجعيةِ املشتركةِ وفي تغييرها.
توسيع
ِ
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والمعمار في عصر النهضة في أوروبا

ي ــذك ـ ِّـرن ــا الـ ـج ــادرج ــي مـ ـج ـ َّـددًا ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق،
ُ
يقوم
باملعمار في املجتمع ِّالتقليدي ،حيث كان
َ
ُ
صار
املعمار الذي
ـدور الرؤيوي واملصنع .هذا
بـ ِ
عصر النهضةِ في أوروبــا الغربية أكاديميًا،
في
ُّ
وأصبح ِ ُ
لشكل
مقتصرًا على
ه
دور
تصور رؤيــةٍ
ِ
ُّ
َّ َّ
عصر النهضةِ في أوروبا،
املصنعَّ .إنه تشخ ُص
ِ
ً
َّ
َ
املجتمع
فكرية ،نقلت
بظهور ِه قفزة
الــذي حقق
ِ
ُّ
األوروبي إلى املعاصرة.
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ّ
ُّ
َّ
َ
ـص وحــقــه بــه،
ظـهــر مــع حــريــةِ ال ـفــرد فــي الـتـشــخـ ِ

ـاع ـ ُـده املـتـخـ ِّـصــص.
م ـع ـمـ ُـار ع ـصـ ُ ِـر ال ـن ـه ـضــةِ  ،ي ـس ـ ِ
ُ ْ
ِّ
متقدمة
على
حرفةٍ
عصر النهضةِ
وب َّنيت ِعمارة ِّ ِ
ُ
ُّ
ُ
ج ــس ــده ــا املـ ـتـ ـ ُش ــخ ــص ُ ،ت ـ ـقـ ــوده فُـ ــي تـ ـص ــورات ــهِ
ُ
وأحاسيسه.
الجديدة ،قدراته ومعرفته وعاطفته
َّ
وســع بذلك شبكة الكلجريات (الثقافات) ،ونقل
َ
ُ
َ
َ
ُ
موقعه في املجتمع ،بحيث أصبح يجالس رجال
ِ
َ
َ
الفكر.
ورجال
الدين
ورجال
السلطةِ
ِ
ُ َّ
ُ
الفرد ِّ
الحر،
اإلنسان
موقع َّ ِ
يجالس َّكل هؤالء ،من َّ ِ
ِ َّ
ُ
يتمتع بها
بقدرات
الذي يتمتع
ٍ
معرفيةٍ وفنيةٍ  ،ال َ
ُ
اإليديولوجيةَّ ،
غيره من أفراد املجتمعَّ .
وعبر
غير
ِ
َّ
بأشكال تصورها بمفرده.
عن هذا التغيير
َ ُ ٍ َّ َ
َ
َّ
املجتمع
في
السائد
رز
الط
،
رة
املعاص
رت
هكذا طو َّ ِ
ِ
ِّ
ً
ان املتشخص الذي أضاف رؤى جديدة
باسم الفن
إل ــى وع ــي ِوجـ ــوده ،عـ َّ
ـال جــديــد ٍة،
ـ
ك
ـ
ش
ـأ
ـ
ب
عنها
ـر
ـ
ـب
ِ
ٍ
َّ ِ
تصورها بمفرده.
ُ
املجتمع،
وكـمــا ت ـفـ َّـرد الـفـيـلـســوف اإلغــري ـقـ ُّـي فــي
َّ ِ
َ
الفكر فيه ،كذلك تصدى
و َّتـصـ َّـدى ملسألةِ قـيــاد ِة
ِ
عالقتهم باملجتمع،
فنانو
عصر النهضةِ ملسألةِ
ِ
ِ
ُ
َّ
لذاتهم
فــرفــدوه بأحاسيس جــديــد ٍة ،تـصــورو ُّهــا ِ
َ
وللمجتمع فــي الــوقــت ذات ــه .تــرافــق ك ــل ذل ــك مع
ِ
ّ
العلماني الديكارتي (1596
الطباعةِ  ،ومع الفكر
ُ
 ،)-1650مؤكدًا أن ِ َ
يقابل الوجودَ
الذات هي قطبٌ،
َّ
ويتعرف إليها.
واألشياء األخرى،
ُ
وبهذا أصبحت الـ ُ
ُ
وجود
ـذات قطبًا ،يقابله قطب
ِ
ُ
َ
االشياء حولها ُّ ،يجز ُم الجادرجي.
ِ
حريةِ التشخصُ َ ،
مع َّ
بدعون ٌ
كثر ،ومنهم
ظهر م ِ
ِ
ِّ
ُ
املتخصص ،ومن أبرزهم ليون باتيستا
املعمار
املرجعي ُ
ألبرتي َّ .Leon Battista Alberti
َّ
ات،
دت
تعد
ُ
َ
ُ
َّ
َّ
قت املـعــرفــة ،فعجز
وتــوسـعــت املـعـلــومــات ،وتعم ِ
ّ
ـاور م ــع امل ـع ـمــاريــن
امل ـت ـل ـقـ ّـي ال ـ ـعـ ــادي ع ــن الـ ـتـ ـح ـ
ِ ُ
َّ
والفنانني ،الذين َّ
وتعددت
توس َعت معلوماتهم
مرجعياتهم.
ُّ
ُّ
ُ
النهضوي بالتشخص
املعمار
وبقدر ما َاكتفى
والتصور ،ف َ
ِ ُّ
قد َت َم َّ
ّ
والحقيقي باملاد ِة
اس ُه املباشر
َ
ُّ
َ
انحصر هذا
ائصها.
التماس في مرحلةِ
وبخص ِ
َ
ّ
الحرفي
أصبح ْت من اختصاص
التصنيع ،التي
ِ
أو العامل.

ُّ
الرؤيويَ ،ح ْصرًا
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َّ ُ
انـ ـح ـ َ ْ
ـار ف ــي م ــرح ـل ــةِ ال ـ ــرؤى،
ـص ــرت م ـه ــم ــة امل ـع ـم ـ ِ
َ
وان ـع ــزل بــالـتــالــي عــن مــراحـ ِـل الـ ــدور ِة اإلنـتــاِّجـيــةِ
ُ
َ
بات
ـوم
املجتمع ومتطل ِ
األخ ــرى .ابـتـعــد عـ َـن ه ـمـ َِ
ِ
املـتـلـقــي ،الـ ــذي ف ـقــد الـ ـق ــدرة عـلــى تـهـيـئــةِ تـغــذيــةٍ
َ
َّ ُ
َّ
عمار
ُاسترجاعيةٍ م ُجدية .أصبح من مهم ِ
ات ِامل ِ
عاصر ،تهيئة التغذيةِ االسترجاعية بالنيابة
امل ِ
ُ
فيستخلص الجادرجي من كل ذلك:
عن املتلقي،
ً
 1أوال ،الــدورة اإلنتاجية في مرحلةِ املعاصرة،ْ
َّ
مراحلها،
التواصل بني مختلف
فقدت شفافية
ِ
ِ
َّ
َّ
ْ
نت مرحلتا الــرؤيــويــةِ والـتــصـنـيـ ِـع ،من
ف ــإذا تمك َّ
َّ ُ
(توازن
إبتمالية،
بصفات
ز
تتمي
عات
املصن
جعل
ٍ
ِ
ِ
ُ َ ٍ
ّ
املتلقي لم َي ُ
دركها
ي
أن
ه
مقدور
في
د
ع
فإن
أمثل)
ِ
ِ
ّ
ويقد َرها.
ِّ
َّ
الفرد املتشخص ،شكل
اإلنسان
 2ثانيًا ،ظهورِ
ِ
ً
ع ــام ــا أســاس ـيــا ُ ف ــي ن ـقـ ِـل امل ـج ـت ـمـ ِـع م ــن صيغتهِ
َ
َّ
َ
ّ
األهلي
املجتمع
التقليديةِ إلــى املــعــاصــرة ،ومــن
ِ

ّ
املدني.
إلى املجتمع

ُ
ُّ
النهضوي الرؤى.
المعمار
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ف ــي خ ـض ـ ِّـم هـ ــذه الـ ـتـ ـح ـ ُّـوالت ال ـ َك ـب ــرى ف ــي بـنـيــةِ
املـجـتـمــع ،احـتـكـ َـر املـعـمـ ُـار الـنـهــضـ ُّ
ـوي الــرؤيــا في
ِ
ِّ
ُ
َ
بات الحاجةِ
ـاج ،وأصبح يتعامل ُمع متطل ِ
اإلنـتـ ِ
َّ
تماسه
وفقد
جتمع.
امل
ـن
ـ
ع
بمعزل
االجتماعية،
َّ َ ٍ
ُ
َ
فأصبح بذلك أميًا،
صنيعها.
بــاملـ َّـاد ِة ُ وبتقنية ت
ِ
َ
ُ
ـات الـ ِّحـقـ ُيـقـيــة لـلـنــاس .ال ـنــاس
ال ي ـعــرف املـتـطـلـبـ ِ
َ
ـدوره ــم متلقني أم ـيــنَ ،عــاجــزيــن عن
َأصـبـحــوا ب ـ ّ ِ
َّ
االسترجاعيةِ املناسبة.
تزويد
الرؤيوي باملعرفةِ

ُّ
التخصص.
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 3-1استخدام التطور الصناعي في البنيان.ُّ
ُ
ُّ
البنيان،
وإستخدامه في
الصناعي
التطو ُر
َّأدى
ِ
َ
َّ
َّ
إلى تجزئةِ املعرفةِ الهندسيةِ العامةِ  ،إلى معارف
َّ
وتجزأت َ
ِّ
ُ
أدوار الرؤيويني
معها
متخصصةٍ ،
عدة ِّ
عني.
واملصن
َ َ
ُّ
التخص ُص يـتـ َّ
ـوسـ ُـع في
العلم الـجــديــد ،أخ ــذ
مــع
ِ
ُ
َّ
ـاالت امل ـع ــرف ــةِ  ،لـيـتـمــكــن ال ـع ـقــل من
ـ
ج
ـ
ـ
م
ـف
ـ
ل
ـ
ت
ـ
خ
مـ
ِ
ِ
ُّ
ـداتـهــا،
ـ
ل
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـ
ع
ـ
س
إدراك
ـةِ
ـوم ،وتـ ـع ــد ِده ــا ،وتـعـقـيـ ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُّ
ُّ
الكهربائي،
واملهندس
اإلنشائي،
فظهر املهندس
ُ
ُ
َّ
واملـ ـهـ ـن ــدس امل ـي ـك ــان ـي ـك ـ ُّـي ،واملـ ـهـ ـن ــدس امل ــس ــاح،
ِّ
َ
متطل ُ
َ
املهندس
االختصاص،
بات
وغيرهم .عزلت
ِ
ّ
ُ
ّ َ
حاجات املجتمع،
بات
ّ ِ
متطل ِ
املتخص ُص عن م َعظم َ
ْ
وأف ـق ــدت ــه ارت ـب ــاط ــه امل ـب ــاش ــر بــامل ـت ـلــقــي .وأص ـبــح
ـراد ،فــي ِّغــالـبـ َّـيـ ِـتـهــم ،يـجـهـلــون الكثير
ه ــؤالء ك ـ ِّـأف ـ ٍ
مــن مـتـطــلـبــات املـتـلــقــي الحقيقية ،فــي إحساسه
وعاطفته.
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ُ
َ
يكون اإلنـتـ ُ
ُ
الجزء األهـ َّـم
ـاج
املعاصر إذًا ،بإلغائهِ
الحاصل في
من العالقةِ السبريانية مع التغيير
ِ
ُ
ـون اإلن ـ ِتـ ُ
ـاصـ ُـر
ـ
ع
ـ
مل
ا
ـاج
امل ــاد ِة أثـنـ َّـاء تصنيعها .يـكـ
ِ
العالقةِ بني
في
ـر
ـ
خ
آ
جذريًا
إذًا ،قد حقق تغييرًا
ً
ُّ
ّ
ص.
التشخ
ـى
ـ
ل
إ
ـة
ـ
ف
ـا
ـ
ض
إ
ـادة،
ـ
ـان املـفــكـَّ ِـر واملـ
اإلن ـسـ ُ ِ
َّ َ
َ
َ ُّ
وي ـكــون قــد حــقــق بــذلــك كــلــه ،الـقــاعــدة اإلنـتــاجــيــة
َّ َّ
ُّ
لألشكال
التصور
حاالت
للعمارة الحديثة ألن كل
ِ
ِ
ِ
ُ
اثنتني:
قاعدتني
على
بنى
ت
إنما
الجديدة،
َ
 1األولـ ــىّ ،مخيلة الـعـقــل ال ــذي يـتـصـ ُ
ـور الـحــالــة
ِ
َ
َ
َّ
ُ
الجديدة ،ويتصور معها الشكل الجديد.
 2ال ـثــان ـيــة ،خ ـصــائــص املـ ـ ــاد ِة امل ـت ـعــامـ ِـل مـعـهــا،ّ
ّ
والخصائص هي ُ
املتغير فهو
متغيرة .أما
غير
ُ
ُ
ُّ
َّ
التعامل
والقدرات على التصو ِر ،وكيفية
املعرفة
ِ
َّ
مــع امل ــادة .وكــل ُّ
تغير فــي مــركـ ِـب الـحــاجــة ،أو في
تـقـنـ َّـيــةِ الـتـعــامـ ِـل مــع املـ ــادة ،أو فــي كـمـيــة الـطــاقــةِ
املستخدمة ،كــل تـغـ ُّـيــر فــي ٍّ
أي مــن هــذه امل ـقـ ّـررات،
ٍ
ُ
َ
تغييرًا فــي الشكل .فالشكل
سي ْعني بــالـ ُضــرور ِة
ُ
ُ
َّ
ّ
هــو املـحــصـلــة الـطـبـيـعــيــة لـ ُلـتـفــاعـ ِـل ال ـجــدلـ ِّـي بني
ّ
املذكورين ،الحاجة االجتماعية واملادة.
املقررين
ُ
وفي املقابل تقنية التعامل معها.
إن ـ ــه ِّت ـع ــري ــف ال ـ ـجـ ــادرجـ ــي ،ل ـظ ـه ــور ال ـش ـك ــل فــي
املصنعات ،ومنها العمارة.
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ُ
َّ
ـاج .ه ــذا ما
لـقــد َّ وفـ ــرت املـكـنـنــة فــائـضــا فــي اإلنـ ـت ـ
ِ
َّ
ّ
ـأن املجتمعَ
الجادرجي ،ليذكرنا بـ
يتوقف عنده
َّ
َّ
ـاج ،إنما
ـ
ت
ـ
ن
اإل
في
فائضًا
ق
حق
عندما
التقليدي
ً ِ
َّ
ـات
حــقـقــه بـجـهـ ٍـد ب ـش ــري ،مستهلكًا ق ــوى وط ــاق ـ ٍ
بشريةٍ في مجتمع َّ
ُّ
معيّ ،
املهم هنا،
تابع.
حر أو
ٍ
ٍ
ٍ
َ
أن يعي واح ـ ُـدن ــا ،أن توفير الـطــاقــةِ وتشغيلها،
ُ
إنتاج
شخص آخــر .ومع
جهد
كان يحصل َع ْب َر
ِ
ٍ
ِ
ال ـطــاقــةِ بــواس ـطــةِ اآلل ـ ــةِ  ،أي املـكـنـنــة ف ــي اإلن ـتــاج
ـض بـفـعـ ِـل ذل ـ َـك،
أو آ َّلـيــة اإلن ـت ـ ُـاج ،وح ـصـ ِ
ـول الـفــائـ ِ
ُ
ـج وت ـغ ـ َّـي ــر اس ـت ـه ــاك ــه بــن
ت ـغ ــي ــر تـ ــوزيـ ــع الـ ـن ــات ـ
أفـ ــراد املـجـتـمــع ،فـتـغـ َّـيـ ِـرت بـسـبــب ذل ــك الـعــاقـ ُ
ـات
ِ
ِ
االجتماعية ُّ
َّ
تغيرًا جذريًا.

ُّ -4-3
تطور العلوم في عصر النهضة في
أوروبا

َّ
ُ
عصر النهضة في أوروبا ،هذا
العلوم في
تطورت
ِ
مــا ُي ُ
عيد الـجــادرجــي تــأكـيـ َـده ،بهاجس تعليميّ
ٍَ
واضــحُ ،لي َ َ
الع َّ
لمي،
شير بعد ذلك ،إلى أن البحث ِ
ُّ
خصائص الظواهر.
التعرف إلى
أخذ يسعى إلى
ِ
ن ـيــوتــن وم ـف ـه ــوم ال ـج ــاذب ـي ــة ،ودارون ومـفـهــوم
االصـطـفــاء الطبيعي ،ومــاركــس ومفهوم القيمة
الزائدة .هذا في الظواهر الطبيعية واالجتماعية.
أم ــا ف ــي ال ـف ـن ــون ،ف ـه ـنــاك م ـ ــوزار وبـيـتـهــوفــن في
وغيرهم
املــوسـيـقــى ،واالنـطـبــاعـيــون فــي الــرســم،
َ
ُ
َ
ُ
العلم الحديث ،ليكتشف
في ميادين أخرى .وجاء
ٌ
أن الــوجـ َ
ـود عـبــارة عن سـيــرور ِة امل ــادة .وفــي هذه
ُ
َّ
ال ـس ـيــرور ِة ،ظـهــرت الـكــائـنــات الـبـيــولــوجــيــة ،بما
ُ
ُ
َّ
وتطورت.
فيها اإلنسان وعقل ُه،

ِّ
ُ
ُ
المعمار و أمية المتلقين،
أمية
 -4ِ
والمكننةُ ،مجددًا
ُ
التكرار ،والمنحى التعليمي الصافي
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َ
ـاهـيـ َـمــه هــذه،
ن ــرى ال ـجــادرجــي ي ـكـ ّـرر ب ــإص ــرار مـفـ ِ
ف ـي ـب ــدو مـ ـنـ ـح ـ ُ
ـاه ت ـع ـل ـي ـم ـيــا ص ـ ٍـافـ ـي ــا .ي ـس ـت ـن ـتــجُ،
َ
ُ َّ
َّ
ـودتــه إل ــى ُ الـ ِـع ـمــارة ،ب ــأن غالبية
م ـج ــددًا ،عـنّــد عـ ِ
َ
القتهم مع
الناس املتلق َّني ،أصبحوا َ أميني في ع ِ
ِ
ُ
ُ
يتصورها .في
املعمار
أخذ
التي
،
ة
د
املعق
األشكال
ِ
ِ
ّ
ُ
املقابل،
املعمار الرؤيوي ،املتلقي للتغذيةِ
ِ
أصبح ُ
َّ
َّ
الناس بعامة
مع
عالقت
في
ميًا
أ
،
االسترجاعي
هِ
ةِ
ُ ِ
ُِّ
ُ َ
َ
وأهـمــل ه َ
موم ُهم .التوجه إلى
ـزل عنهم
ألنــه أنـعـ
َ
التعليمي عنده ،واضحٌ.
ّ
الهاجس
لبة
وغ
الطلبةِ ،
ّ ِ
فـهــا هــو ُي ـش ـيـ ُ
ـ
ف
ـ
ل
ا
ـى
ـ
ل
إ
ًا،
ر
ـر
ـ
ك
ـ
م
،
ـر
ـرق بــن ســاســةِ
ِ
ان ـس ـي ـ ًـاب امل ـع ــرف ــةِ ف ــي دور ِة اإلنـ ـت ــاج ال ـحــرفــي،
اإلنتاج املعاصر.
مقارنة مع إنسيابها في دور ِة
ُ
يقول الجادرجي ِ ّ
ُ
مكررًا ـ كان
فانسياب املعرفةِ ـ
ّ
َّ
اإلنتاج
مراحل دور ِة
منسقًا بني كافةِ املؤدين في
ِ
ِ
الثالثة ،وواضحًا لهم:
ً
ّ
َّ
الحرفي
ـاج
ـ
ت
ـ
ن
اإل
في
التقني
 1أوال ،ألن التطورِ
ُ
ُ
ّ
املجتمع
ومتدرجًا ،بحيث يسهل على
كان بطيئًا
ِ
ّ
ُ
كتاباته.
في
الجادرجي
ده
يؤك
ما
هذا
استيعابه.
ِّ
َّ
 2ث ــا ّن ـي ــا ،ألن الـ ـتـ ـم ــاس ب ــن الـ ـح ــرف ـ ّـي امل ـصــنــعُ
ٌّ
َ
َّ
تماسًا ُمباشرًا .وكان كل
املستهلك ،كان
واملتلقي
ِ

هموم اآلخر
فهم
منهما ،من ِ
ِ
موقعهِ  ،قــادرًا على ِ
ُّ
وتقبلها.
ُّ
إال أن ت ـغــي ـرًا جــذري ــا حـصــل ف ــي ع ـصـ ِـر الـنـهـضـ ُـةِ
فظهرت املعاصرة
في أوروبــا مع ظهور املكننة،
ِ
مطلع ُالـقــرن الـخــامــس عـشــر .أما
أوروب ــا فــي
فــي ُ
ِ
الحداثة فقد َ
القرن
في
األولى
ها
معامل
ت
بد
بدايةِ
ُِ
نتصفه .وهــي ال تــزال
التاسع عشر ،وربما في ُم
ِ
ً
ُ
ُ
ُ
فاعلة حتى يومنا هــذا ،وتظهر بـطــر ٍز مختلفةٍ ،
ّ
متعددة.
ومواقف فكرية
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مجددًا

َ ْ
يـعـيــد ال ـج ــادرج ــي ت ــأك ـي ـ َـد ُه ألهـمـيــة املــك ـن ـنــة ،في
العمارة الحديثة،
العمار ِة
املعاصر ِة إلى َّ ِ
امتداد ِ
ِ
ِ
بعمارة القصر الـبــلــوري .هو َيرى
باالستشهاد َ ِ
ِ
ُم َّ
جددًا أن شكل ِعمارة هذا القصر ،جاء متوافقًا
مع املادتني الرئيستني املستعملتني في بنيانه،
الصب والــزجــاجَّ .
ُ
ُّ
القصر في
ولبى
وهي الحديد
ـت ذات ــه بـطــريـقــةٍ ُمـثـلــى ،الـحــاجـ َـة الـتــي ُبـنــيَ
الــوقـ ِ
ُ
كبير،
ـرض دول ـ ّـي
مــن ِ
أجلها ،وهــي احتضان مـعـ ٍ
ٍ
ملنتجات متنوعةٍ  ،مختلفةِ األحجام والقياسات.
ٍ
أشكال جديد ٍة
القصر ،إلى
مارة مع
الع
فانتقلت
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
األولية للعمارة الحديثةَّ ،
َّ
وحددت
َّأسست املبادئ
ِ
َ
ص ـف ــات ـه ــا اإلب ـت ـمــال ـيــة (املـ ـت ــوازن ــة ب ـش ـكــل أم ـثــل)
ِ
َّ
الضرورية ،ومعاييرها اإلستطيقية /الجمالية،
ْ
القرن العشرين.
التي َّ نضجت في ُالعشرينات ُ من ً
ت ـجــســدت ال ـ ِـع ـم ــارة ال ـحــدي ـثــة ب ــداي ــة ،كـمــا يــراهــا
ـال جماعةِ «الـفــرك باند» في
الـجــادرجــي ،في أعـمـ ِ
ميونيخ فــي أملــانـيــاُ ،فــي بــدايــة ال ـقــرن العشرين.
املعمار ،والحرفي،
وسعت هــذه الجماعة لجمع
ِ
والصناعي ،واألكاديمي ،في ِ ُ
ّ
مارسات
م
متكاملةٍ
ٍ َ ْ
ت ـت ــواف ـ ُـق م ــع مـتـطـ ِّـلـبــات امل ـع ـ َ
ـاص ــرة .ث ــم تـبـعــتـهــا
ُ
م ــدرس ــة «الـ ـب ــاوه ــاوس» ف ــي أملــان ـيــا أي ـض ــا ،بعد
ٌ
ال ـ َّحــرب الـعــاملـيــةِ األول ـ ــى .ظ ـهــرت أع ـم ــال مـمـ َّـيــزة،
حققها معماريون مبدعون أمثال لوكوربوزييه،
ومـيــزفــان در روه ،وغـيــرهــم .مــع ه ــؤالء وغيرهم
في روسيا السوفياتية وهولندا ،تأسست حركة
الطرز الدولي للعمارة الحديثة.

ِّ
مقومـــات المعاصــرة ،اإليجابيــات
 -5والسلبيـــات
 -1-5مقومات المعاصرة .النجاحُّ ،
وتلوث
َّ
المعمرة.
البيئة

ِّ
وبالحرص الــذي ألفناه عنده
يكرر الـجــادرجــي،
َِ
ُ
َّ
ّ
فــي ك ــل ً مــؤل ـفــاتــه ،رغـ َـبــتـًـه فــي أن ت ـكــون مـقــوالتــه
ُ
ّ
مات
يقول إن مقو ِ
واضحة للطلبةِ  ،مفهومة منهمُ .
ٌ
َ
ـواه ـ ُـر مٌــزدوج ــة ال ـص ـفــة .فهي
ـاص ــر ِة ،هــي ظ ـ ِ
امل ـع ـ ٌ
ّ
من جهة ،وسلبية من جهةٍ أخــرى .لكل
إيجابية
مــن ال ـت ـشـ ُّـخــص ،وال ـت ـخـ ُّ
ـص ،وامل ـك ـن ـنــةِ  ،وجـ ُـهــه
ـ
ـص
ِ
ِ
ُ
اإليـجــابــي واآلخ ــر الـسـلـبــي .لـقــد اسـتـطــاع العقل
ً
ّ
ال ـب ـشـ ُّ
ـات ،أن يـبـتـكـ َـر ِع ـمــارة
ـري َع ـ ْـبـ َـر ه ــذه امل ـق ــوم ـ
ّ ً
ِ َّ
القطارات،
ات
ومحط
،
الجسور
في
ًا
د
ـ
ج
متميزة
ِ
ِ
ِ
ـوت ال ــزج ــاجـ ـي ــةِ  ،وغـ ـي ــره ــا .جـ ــاء ال ـق ـصـ ُـر
والـ ـ َّبـ ـي ـ ِ
ّ
ال ـب ــل ـ ُّ
ـوري تـتــويـجــا ل ـكــل ه ــذه ال ـن ـجــاحــات .إال أن
ُ
َّ
َّ
بخلل
السلبي ،يقول الجادرجي ،تجسد
الــوجـ َـه
ٍ

ل ـق ــد ع ـج ــز ال ـف ـك ـ ُـر املـ ـعـ ـم ـ ُّ
ـاري ع ــن م ــواجـ ـه ــةِ ه ــذا
َ
ّ
ٌ
ال ـت ـلـ ُّـوث .فــي حــن أدانـ ـ ُـه فـيــه مـفــكــرون ك ـثــر ،وهــم
ليسوا بمعماريني ،أمثال فريدريك أنجلز ،وبيار
ُ
وغيرهم،
برودون ،وروبرت أوون ،وجون راسكن،
فــي الـقــرنــن الـتــاســع عـشــر والـعـشــريــن .مـقـ ِّـومــاتُ
ُّ
ُّ
والتخصص واملكننة.
الحداثةِ هي إذًا ،التشخص
ُ
ّ ً
ّ
وه ــي ت ـح ـمــل تـنــاقـضــا جـنـيـنــيــا م ـ ُت ــأصــا فـيـهــا.
ُ
ّ
َ
ض املتأص ِل،
يوجز الجادرجي مظاهر هذا التناق ِ
على الشكل اآلتي:
ً
أوال ،أط ـل ــق ال ـت ـش ـ ُّـخ ـ ُـص ح ـ َّ
ـار فــي
ـ
م
ـ
ع
ـ
مل
ا
ـة
ـ
ـري
1ٌ ِ ٌ
ْ
ُّ
التصو ِر ،فظهرت مع هذه الحريةِ أشكال جديدة
ُ
ْ
َّ
تميزت بها ِعمارة الحداثةِ  ،كما ظهرت من جهةٍ
ْ
ٌ
َ
املجال أمام االبتذال.
أخرى سلبيات أفسحت ُفي
ِ
ـوم ٌ والـفـنــون،
ـ
ل
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ف
 2ثــانـيــا ،تـقـ َّـدمـ ْـت املـعــرفـ ٌـةِ
ْ
متخصصة فــي ّ
ِّ
حيز
فظهرت معرفة
وتـنـ َّـوعـ ْـت،
ج ــزئ ـ ّـي ،مــا َّأدى إل ــى ن ـشــوء ع ـلــوم ج ــدي ــدة .نتجَ
َ ِ
ٍ
ُ
ِّ
ّ
املتطورة
مــن كـ َّـل ذلــك ،عــزل املجتمع عــن املـعــرفــةِ
واملجزأة ،في آن واحد.
 3ثــالـثــا ،كــان تفعيل الـ ــدور ِة اإلنـتــاجـيــةِ مــا قبلَّ
البشرية.
املكننة ،يجري غالبًا باستنفاد الطاقةِ
م ــع املـكـنـنــة ،أص ـب ـحــت ال ـطــاقـ ُـة آل ـي ـ ًـة ،ف ـت ـجــاوزتْ
ُ ِ
ُ
ّ
َّ
دات الطاقةِ الجسدية.
القدرات اإلنتاجية محد ِ

ِّ
مقومات هذه الحركة ،أي حركة
أهـ َ ُّـم
الحداثة:

ً
أوال ،تــوافــق اإلن ـتــاج املـعـمـ ّ
متطلبات
ـاري مــع
1ِ
الصناعة.
في
املكننةِ
َّ ُ
ٌ
ـف
 2ثـ ّـان ـيــا ،ل ـي ـبــرال ـيـ َـة ،ورب ـم ــا اش ـت ــراك ــيــة مــواقـ ِهموم املجتمع.
املنظرين فيها ،حيال
ِ
ّ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ـال
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
ح
 3ث ــالـ ـث ــا ،إال أن اـدول األوروب ـ ـ َّـي ـ ــةِ
ِ
ـدان الـ ـع ــال ـ ِـم ع ـس ـكــريــا،
ال ـص ـن ــاع ـي ــةِ مل ـخ ـت ـلـ ِ
ـف ب ُّـ ـلـ ـ ِ
واستتباعها لها ،أدى كل ذلك ،إلى
تجاهل حركةِ
ِ
َّ
َّ
ات
االقتصادية والثقافيةِ
الحداثةِ  ،للخصوصي ِ
وتجاهل
البلدان،
لهذه
واالجتماعية،
والجغرافية
ِ
ّكل ِّ
مقومات ُ
ُّ
والتميز لديهاَّ ،
فعمت أوروبا
الهوية

ُ
ُّ
الطليعي
المعمار
أصبح
هموم
الحداثة ،متعاليًا عن
في عصر
ِ
ِ
الناس ،غريبًا في مجتمعه
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
كئيبةَّ ،
ملوثةّ ،
مغربة.
والعالم ،عمارة ال إنسانية،
 5-3تقنية املكننة ،والفرق بني التصنيع اليدوي،وال ـت ـص ـن ـيــع امل ـم ـك ـنــن .ح ــدث ت ـغ ـي ـيـ ٌـر ج ـ ـ ٌّ
ـذري مع
يشددُ
ظهور املكننة في أواخر القرن الثامن عشرِّ ،
الـ ـج ـ ِـادرج ــيُ .ص ـ ّـن ــع ال ـحــديــد الـ ـص ـ ُّـبُ ،
وصـ ّـم ـمــت
َّ ُ ُ
ُ
وشـ ّـيـ َـد ْتَّ .
ُ
تطورت
والبيوت الزجاجية،
الجسور
ُ
ُ
َّ
ّ
ُّ
ُ
تقنية املكننةِ  ،فشيد القصر البلوري في عام 1851
ُ
الع ًمارة ،في املرحلةِ التأسيسيةِ
في لندن .أخذت ِ
لتقنيةِ املكننةِ  ،شكال
متوافقًا مع العالقةِ الجدليةِ
ُ
ـرق تصنيعها مــن جهة،
بــن امل ــاد ِة الـجــديــدة وط ـ
َّ ْ ِ ُ
وبني الحاجةِ التي تمت تلبيتها من جهةٍ أخرى،
ُ
ّ
العمارة
بإصرار
الجادرجي
يكرر
هادف .انتقلت ِ
ٍ
ٍُ
َّ ُ
ص ــرة ب ـه ــذا ،إل ــى ش ـ ُكـ ٍـل جــديــد
ال ـ َّن ـه ـضــويــة امل ـع ــا ُ
َّ
للعمارة
تأسست فيه املبادئ التكوينية األولية ِ
الـ َـحــدي ـثــة .مــع ظ ـهــور املـكـنـنــة وان ـت ـشــارهــا ،غـ َ
ـاب
ِ
َِ
ُّ ُ ّ
الحاص ِل في
التغيير
تماس املصن ِع املباشر مع
ِ
ِ
ُ
وتراجعت عالقته السبريانية بها.
حالةِ املادة،
ُ
َ
ُ ّ
جوه َ
الفرق ،بني التصنيع
ر
،
الحالة
تشكل هذه
ِ
اليدوي والتصنيع املمكنن.
* معمار لبناني
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«هنا القدس» من بيروت… طرب وموشحات وطقاطيق
سلوى جرادات تستعيد فلسطين العصر الذهبي
نادين كنعان

صورة
وخبر

ّ
فـي األول مـن نيسـان (أبريـل) مـن كل عـام ،يحتفـل اآلشـوريون برأس
السـنة اآلشـورية التـي تحمـل هـذا العـام رقـم ّ .6769
تعـم المراسـم
االحتفاليـة بلدانـا ّ
عـدة ،مـن بينهـا سـوريا والعـراق وتركيـا ولبنـان.
وبحسـب الميثولوجيـا اآلشـورية القديمـة ،يرمـز عيـد «أكيتـو» إلـى
ّ
والتجـدد( .صفيـن أحمـد ـــ أ ف ب)
الخصوبـة

«مسرح شغل بيت»
«شبح» في مونو

كوميديا العبابيد:
تنجل
اضحك عليهاِ ...

على المحك
العلمانية
ّ
في ندوة «تحوالت»

في  6و 7و 14نيسان (أبريل)
الحالي ،يحتضن مسرح «مونو»
عروض «شبح» (كتابة :سالي أبو
دياب ـ ـ إخراج وسينوغرافيا إيشا
عبد الكريم ّ ـ ـ كيروغرافيا مايا
سبعلي) .إنه اإلنتاج ّ
األول لـ«فرقة
مسرح شغل بيت» (بإشراف
شادي الهبر ومايا سبعلي)،
يشارك فيه املمثلون :ريما الحلبي،
فرح البزري ،أنجيال الحداد ،سالي
أبو دياب وكريس غفري .يجمع
العمل أربع نساء وشبحًا ،فيما
تتمحور القصة حول «األمور التي
تموت في دواخلنا أو تقتل على
يد شخص ما .حني نخسرها،
تستفيق فينا أحاسيس ومشاعر
دفينة ،بينما يغرق القلب في
الوجع واالنتظار».

«كوميديا العبابيد» مسرحية
جديدة من تأليف وإخراج هشام زين
الدين (الصورة) ،تنطلق يوم السبت
املقبل في «املركز الثقافي الروسي»
(فردان) .تستند الحكاية إلى «واقعة
ّ
حقيقية» ،إال أن تقديمها في قالب
ّ
كوميدي «حتم إعادة تركيبها دراميًا
باعتماد السخرية املبالغ فيها
تمثيليًا ،إلمرار الرسالة الجادة التي
يحملها النص عبر املتعة والفرجة
الفايسبوكية
واإلضحاك» .الصفحة
ّ
الخاصة باملسرحية تؤكد على أنها
«كوميديا الشعب املقهور والحاكم
الفاسد الالمبالي بحاجات الناس
وبحقوقهم وأحالمهم» .يتشارك
بطولة «كوميديا العبابيد» كل
من :إدمون حداد ،أمل طالب ،هشام
خداج ،ربيع أيوب ،سالي فواز وبيان
ضو.

في إطار األنشطة الثقافية
ّ
التي ينظمها بشكل دوري،
يدعو «منتدى ّ
تحوالت» اليوم
الثالثاء إلى حضور ندوة
بعنوان «أزمة الخطاب الديني
والعلماني» يستضيفها
«مركز ألف» (الحمرا ـ
بيروت) .يشارك في اللقاء
املفتي الجعفري الشيخ أحمد
طالب ،واألستاذ املحاضر في
«الجامعة اللبنانية» جمال
واكيم (الصورة) .أما ّ
مهمة
ّ
التقديم ،فتتولها الناشطة
ميرنا الوند.

مسرحية «شبح»  6و 7و 14نيسان ـ ـ
ً
مساء ـ ـ مسرح «مونو»
الساعة السابعة
(األشرفية ـ ـ بيروت) .البطاقات متوافرة
في «مكتبة أنطوان» .لالستعالم:
 03/082371أو 01/202422

بدءًا من  6نيسان ـ ـ خميس وجمعة
وسبت ـ ـ  20:00ـ ـ «املركز الثقافي
الروسي» (فردان ـ ـ بيروت).
لالستعالم03/886092 :

ندوة حول «أزمة الخطاب الديني
والعلماني» :اليوم ـ الساعة
ً
مساء ـ «مركز ألف»
السادسة
(شارع البصرة املواجه لفندق
«نابوليون» ـ مقابل «مركز
دراسات الوحدة العربية» ـ جانب
مكتبة «املركز الثقافي العربي» ـ
الحمرا /بيروت).
لالستعالم01/740495 :

فــي  30آذار (م ــارس) عــام ّ ،1936
تأسست
«إذاع ــة هنا الـقــدس» التي تعتبر ثاني إذاعــة
ع ــرب ـي ــة ب ـع ــد «هـ ـن ــا ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة» .ق ـب ــل ح ـلــول
الذكرى الثالثة والثمانني لــوالدة هــذه ّ
املنصة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة الـ ـع ــريـ ـق ــة ،خـ ـط ــرت ل ـل ـف ـنــانــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة س ـلــوى جـ ـ ــرادات ف ـكــرة إقــامــة
ع ــرض غـنــائــي ـ ـ ـ ـ مــوسـيـقــي مـسـتــوحــى من
تاريخ الــراديــو .هكذا ،راحــت الصبية املقيمة
في بيروت منذ ثالث سنوات (درســت علوم
املــوسـيـقــى فــي الـجــامـعــة األن ـطــونـيــة ،وتكمل
دراساتها العليا في جامعة الــروح القدس ـ ـ
الكسليك) تجمع معلومات عن برامج اإلذاعة،
بما فيها الشق الفني .بعد تعاون مع مؤسسة
«خ ــزائ ــن» و«نـ ــوى ـ ـ ـ ـ املــؤسـســة الفلسطينية
للتنمية الثقافية» وغيرهما ،تمكنت جرادات
من الحصول على  39وثيقة ،عبارة عن أعداد
مــن مـجــات كــانــت تـصــدرهــا اإلذاع ــة وتضم
برامجها التي كانت ّ
تبث بالعربية واإلنكليزية
والعبرية« .الالفت ّأن هذه املؤسسة ُولدت على
يــد االن ـت ــداب اإلنـكـلـيــزي وأري ــد لـهــا أن تكون
وسيلة للتمهيد لالحتالل اإلسرائيلي ،غير
ّأن األشـخــاص الذين أداروه ــا ،وعلى رأسهم
ال ـشــاعــر الـ ّكـبـيــر إب ــراه ـي ــم ط ــوق ــان ،أحـبـطــوا
ه ــذا امل ـخ ــطــط وأح ــال ــوه ــا مـنـصــة لـلـتــواصــل
بــن ال ـث ـ ّـوار الفلسطينيني وال ـش ـعــب» ،تقول
سـلــوى جـ ــرادات ،فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار».
وتوضح ّأن التسجيالت الغنائية واملوسيقية
ّّ
التي «تمكنا من الحصول عليها عن طريق
«مــؤسـســة الـتــوثـيــق والـبـحــث فــي املوسيقى
العربية» قليلة ،وعملنا على وضعها ضمن
ريـبـيــرتــوار فني متكامل ،قبل أن أطـلــب من
«مترو املدينة» إنتاجه وأحصل على املوافقة».
مساء اليوم وفي  30نيسان (أبريل) الحالي،
سـيــذهــب جـمـهــور هــذا الـفـضــاء الـبـيــروتــي في
رحلة إلى فلسطني ذلك الزمن من خالل أكثر
من  15أغنية ومقطوعة موسيقية منتقاة من
التوثيق بسبب
أرشيف اإلذاعة الذي يفتقر إلى ّ
الظروف السياسية واألمنية .ستتولى سلوى
ّ
مهمة الغناء ،على أن ترافقها فرقة موسيقية

ّ
م ــؤل ـف ــة مـ ــن :وس ـ ــام ّدب ـ ــول (ق ـ ــان ـ ــون) ،ف ــراس
عنداري (عــود) ،خضر رجب (كمنجة) ،راغد
ّ
نفاع (تشيللو) وملى قاسم (إيقاع).
ّ
في الحفلتني املرتقبتني موشحات وأدوار
وطقاطيق وقصائد وأغنيات دينية وتراثية
وم ــون ــول ــوج ــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مــوسـيـقــى
آل ـ ـيـ ــة (سـ ـم ــاع ــي ولـ ــون ـ ـغـ ــا) ألس ـ ـم ـ ــاء ،مــن
بينها :أسـمـهــان (ف ـ ّـرق مــا بينا ليه الــزمــان
ـ ـ  ،)1944وأم كلثوم (على بلد املحبوب ـ ـ

من التمارين

 ،)1935وليلى م ــراد ومحمد عبد الــوهــاب
(ي ــا دي الـنـعـيــم ـ ـ ـ ـ  .)1938قــائـمــة الفنانني
الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ــذي ــن وق ــع االخ ـت ـي ــار على
أعمالهم تشمل :ثريا قدورة ،ماري عكاوي،
يحيى السعودي ،روحي ّ
الخماش ومحمد
غازي.
في هذا السياق ،تلفت جرادات إلى مواضيع
امل ــون ــول ــوج ــات ال ـت ــي ُع ـث ــر عـلـيـهــا ،إذ كــا ّنــت
ّ
ـى «أمـ ــور متعلقة
تــركــز فــي ذل ــك الــوقــت عـلـ ّ
ب ــامل ــرأة وال ـحــريــة ون ـظــرة ك ــل مــن الجنسني
إلــى بعضهما البعض» .وتضيف« :اخترنا
مــونــولــوجــا مـصــريــا لـسـيــدة حـســن وأحـمــد
الشريف ،وآخــر لبناني للور دكــاش وإيليا
ُ
بيضا ،علمًا ّ
بأن العمل الثاني كشف الستار
ً
عنه ّأوال في أروقة «هنا القدس».»...
ّ
ّ
ّ
صحيح أن من املؤكد أن «هنا القدس» سيقدم
مـ ّـرتــن الشهر الـحــالــي ،إال ّأن اسـتـمــراره ليس
مستبعدًا ،وال ّ
سيما إذا كان اإلقبال كثيفًا.
«هنا القدس» :اليوم والثالثاء  30نيسان
ـ ـ ـ ـ ال ـســاعــة الـتــاسـعــة وال ـن ـصــف م ـس ـ ً
ـاء ـ ـ
«مترو املدينة» (الحمرا ـ ـ بيروت).
لالستعالم01/753021 :

