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سياسة

سياسة

ً
الحريري والقوات :المصارف أوال!
المشهد السياسي

يحتدم النقاش حول اإلقتراحات التي تقدم بها وزير المال علي حسن خليل بهدف خفض عجز الموازنة ،بعدما ظهر أن
جزءًا من مكونات الحكومة يريد لهذا الخفض أن يتم على حساب موظفي القطاع العام ،من دون المس بأرباح المصارف.
وفي انتظار االتفاق على التفاصيل ،يؤيد الرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية إرجاء إشراك المصارف بكلفة التصحيح
المالي ،إلى ما بعد إقرار موازنة تقشفية!
يـسـتـمــر اه ـت ـمــام ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
واملـ ــواط ـ ـنـ ــن والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ال ـن ـقــاب ـيــة
ّ
منصبًا عـلــى الـنـقــاش بـشــأن خفض
عجز امل ــوازن ــة ،بعدما ظهر أن جــزءًا
م ــن م ـك ــون ــات ال ـح ـكــومــة ي ــري ــد لـهــذا
الخفض أن يتم على حساب موظفي
القطاع العام واالنـفــاق االستثماري
والـتـشـغـيـلــي ل ـلــدولــة ،مــع ع ــدم املــس
ب ــأرب ــاح املـ ـص ــارف وك ـب ــار امل ــودع ــن
املتأتية من خدمة الدين العام .وزير
املــال علي حسن خليل أعـ ّـد مشروعًا
ي ـ ـت ـ ـضـ ـ ّـمـ ــن ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـي ـ ـضـ ــات ي ـص ـف ـه ــا
الجميع بـ «اإلجراءات املوجعة وغير
ال ـش ـع ـب ـي ــة» .وف ـي ـم ــا يـ ـج ــري تـعـتـيــم
كبير حول هذه اإلج ــراءات ،ال سيما
املـتـعـلـقــة ب ــروات ــب مــوظ ـفــي ال ـق ـطــاع
ال ـع ــام ب ـ ــدءًا م ــن ال ـس ـق ــوف الــوسـطــى

يجري تعتيم كبير حول
اإلجراءات ال سيما المتعلقة
برواتب موظفي القطاع العام
ً
وصـ ــوال ال ــى رواتـ ــب ك ـبــار املــوظـفــن
فــي الهيئات واملــؤسـســات ومصرف
لبنان وغيرها ،بات هناك إجماع بني
كــل املـكـ ّـونــات السياسية على اتباع
سـيــاســة تقشفية ،بــانـتـظــار اإلتـفــاق
على التفاصيل.
الـنـقــاش مـحـتــدم .وبـحـســب مـصــادر
مـعـنـيــة بـ ــه« ،كـ ــل م ــا ُي ـح ـكــى ال ي ــزال
ّ
مجرد أفكار ،وما قاله وزير الخارجية
ج ـبــران بــاسـيــل عــن خـفــض الــرواتــب
هو اقتراح ال ُيلزم أحدًا ،وال يعني أنه
ّ
سـيـ ُـمــر» .وذك ــرت املـصــادر بما جرى
خالل النقاش في قانون اإلنتخابات،
يوم كانت لباسيل اقتراحات عديدة،
ل ـك ـنــه عـ ـ ـ َ
ـاد وق ـ ِـب ــل ب ــال ـت ـس ــوي ــة ال ـتــي
تمت بني جميع القوى السياسية».
وعلمت «األخبار» أن اإلجتماع الذي
ُعـ ـق ــد أول م ــن أم ـ ــس ف ــي وادي أب ــو
جميل بــن الــرئـيــس سعد الحريري

اإلجتماع الذي ُعقد أول من أمس في وادي أبو جميل ستلحق به اجتماعات مماثلة (هيثم الموسوي)

وال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــاسـ ـي ــل وخـ ـلـ ـي ــل وأكـ ـ ــرم
شهيب وريشارد قيومجيان ،وانضم
اليه معاون األمــن العام لحزب الله
ال ـحــاج حـســن الـخـلـيــل ،ستلحق به
ع ــدة إجـتـمــاعــات السـتـكـمــال البحث
في اإلقتراحات التي تقدم بها وزير
امل ـ ــال .وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،استمر
اإلجتماع الى ما بعد منتصف الليل،
وق ــد بـ ــدأه ال ـح ــري ــري بــالـتـحــذيــر من

َ
أن «الـبـلــد خــربــان ورح ي ــروح» ،قبل
أن يتحدث خليل عن أرقــام الرواتب
والـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات وال ـ ـه ـ ـبـ ــات وح ـج ــم
اإلنفاق ،عارضًا نحو  30صفحة من
اإلقـتــراحــات لها عــاقــة بالتقديمات
اإلجـتـمــاعـيــة والـجـمـعـيــات الخيرية
وص ـن ــادي ــق ال ـت ـعــاضــد واإلع ـ ـفـ ــاءات
الجمركية .واقترح وزير املال تعديل
القانون إللغاء اإلعفاءات الجمركية،

حتى عن مؤسسات الطوائف .أما في
مــا يتعلق بــالــرواتــب فقالت مصادر
مـطـلـعــة إن «ه ـن ــاك صـيـغــا مـتـعــددة
بشأنها لكن ال دراســة مكتملة حتى
اآلن» .وبالنسبة لـلـمـصــارف «أش ــار
كل من الحريري ووزيــر املــال الــى أن
الـقـطــاع املـصــرفــي حــاضــر ألن يأخذ
على عاتقه موضوع خفض الفائدة
ع ـل ــى سـ ـن ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة ول ـك ــن بـعــد

إقــرار سلة متكاملة من اإلصالحات
في االنفاق العام».
في السياق ،ال تزال القوى السياسية
ت ــرف ــض إط ـ ــاق أي م ــوق ــف م ــن هــذه
اإلجـ ــراءات بانتظار عرضها بشكل
رسمي .بالنسبة الى الحزب التقدمي
اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ـ ـ ــي ،كـ ـ ــل مـ ـ ــا ُي ـ ـح ـ ـكـ ــى عــن
إجــراءات لخفض العجز َ
ليس سوى
تسريبات ،وال شيء منها محسومًا.

تقرير

ّ
الجلسة التشريعية :تحدي الشفافية في الكهرباء
إيلي الفرزلي

ّ
لـ ـك ــن مـ ـ ـص ـ ــادره تـ ــؤكـ ــد بـ ـ ــأن مــوق ـفــه
واض ـ ـ ــح بـ ـش ــأن الـ ـ ــرواتـ ـ ــب واألج ـ ـ ــور
وهــو «يرفض املــس بها .هــذه قاعدة
عامة ننطلق منها للنقاش في أمور
ُ
أخ ــرى» .وتشير املـصــادر الــى أن «ال
ـانــع مــن إع ــادة الـنـظــر فــي الــرواتــب
مـ ِ
العالية شــرط أن ال تـكــون انتقائية.
بـ ــل ي ـج ــب أن تـ ـط ــال كـ ــل مــؤس ـســات
ال ــدول ــة وال ـه ـي ـئــات امل ـس ـت ـق ـلــة» .وفــي
مــا يتعلق بــاملـلـحـقــات والـتـقــديـمــات
رأت املـ ـ ـص ـ ــادر أن «اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف كــل
م ــا ُي ـس ـم ــى ب ـن ـف ـقــات ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام
يخفي وراءة ّ
تهربا ضريبيا وعــدم
ج ـبــايــة» ،مـشـيــرة إل ــى أن «امل ـصــارف
يجب أن تكون في صلب من يتحمل
م ـس ــؤول ـي ــة ال ـت ـص ـح ـي ــح ،وسـ ـب ــق أن
طرحنا بــأن تقوم املصارف بتمويل
ما أمكن من سندات الخزينة بفائدة
صفر فــي املـئــة ،مــن أجــل إعـطــاء دفع
لإلقتصاد .فأرباحهم تزيد كــل يوم
مقابل ارتفاع دين الدولة» .واعتبرت
املصادر أن «األساس هو في إصالح
ال ـن ـظــام ال ـضــري ـبــي وه ــو الـ ــذي نص
عـلـيــه الـبـيــان الـ ـ ــوزاري ،لـكــن ال ـســؤال
هــل يطبق مــن خــال دور الــدولــة في
الرعاية اإلجتماعية ،أو على طريقة
أصحاب الفكر الليبرالي املتوحش.
ال بــد مــن نـظــام ضــريـبــي تـصــاعــدي،
ف ــا ي ـج ــوز ان ي ــدف ــع ص ــاح ــب ث ــروة
طائلة ضريبة كما يدفعها موظف
في شركة».
فـ ـيـ ـم ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــزم ل ـ ـب ـ ـنـ ــان فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
«سيدر» خفض العجز بما يوازي 1
في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي
ع ـلــى م ــدى خ ـمــس سـ ـن ــوات ،أصـبــح
الـ ـه ــدف الـ ـي ــوم ال ـخ ـف ــض ب ـن ـس ـبــة 3
أو  4فــي امل ـئــة .ه ـكــذا ب ــدأت مـصــادر
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر حــديـثـهــا عن
«اإلج ـ ـ ــراء ات املــوج ـعــة ال ـتــي ص ــارت
ب ـح ـك ــم األمـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع» .لـ ـك ــن «ك ــل
م ــا ُي ـح ـكــى ح ـتــى الـ ـي ــوم ه ــو م ـجـ ّـرد
اقـتــراحــات» .حتى الـكــام الــذي قاله
باسيل عــن خفض روات ــب املوظفني
«س ـي ـك ــون ،ف ــي ح ــال االتـ ـف ــاق عـلـيــه،
مؤقتًا ملدة سنتني» .وقالت املصادر
ان اتخاذ موقف من األفكار التي يتم
ال ـت ــداول بـهــا ســابــق ألوان ــه «ونـحــن
بــانـتـظــار اق ـتــراحــات وزي ــر املــالـيــة».
هــل سـيــؤيــد الـتـيــار امل ــس بــالــرواتــب
واألجــور؟ بحسب املصادر العونية
ً
«ي ـج ــب اإلتـ ـف ــاق أوال حـ ــول ال ـه ــدف
الذي يجب أن نصل اليه بما معناه

ن ـس ـبــة ال ـع ـجــز ومـ ــن ث ــم ن ـت ـفــق عـلــى
اإلقـتــراحــات التي سنسير فيها من
ّ
ّ
الحد األقصى .وقد
الحد األدنى الى
يـطــال األم ــر األج ــور وق ــد ال يطالها
بـح ـســب ال ـح ــاج ــة» .وم ــن امل ــؤك ــد أن
«ال ع ــودة عــن زي ــادات السلسلة وال
الــرواتــب» بحسب املـصــادر العونية
التي تضيف« :بالتأكيد ،يجب على
املصارف أن تتحمل جــزء ا من كلفة
التصحيح ،واإلجراء ات ستطالها».
كـبــاقــي امل ـكــونــات تــرفــض حــركــة أمــل
إطـ ــاق م ــوق ــف م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
يتم ال ـتــداول فيها .باستثناء إعــان
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري بــأنــه ض ــد املــس
بأصل رواتب وأجور املوظفني ،تقول
مصادر الحركة أن «ال شيء رسميًا».
لكن املؤكد أنــه «سيصار الــى تنفيذ
سياسة تشحيل كبيرة في اإلنفاق»،
وال بد من أن تكون «املصارف احدى
ال ـج ـه ــات األس ــاسـ ـي ــة ال ـت ــي تـطــالـهــا
اإلجـ ــراءات» .كذلك كــان موقف حزب
الله الذي أكد رفضه املس بالطبقات
امل ـ ـ ـحـ ـ ــدودة الـ ــدخـ ــل س ـ ـ ــواء مــوظ ـفــي
ال ــدول ــة أو غـيــرهــم .وت ـقــول أوســاطــه
ً
إن «ال ـحــل يـجــب أن يـكــون مـتـكــامــا،
وأي بحث في إج ــراءات ســواء كانت
م ــؤمل ــة أو غ ـيــر م ــؤمل ــة ،ال ت ـط ـبــق من
دون إش ـ ـ ــراك امل ـ ـصـ ــارف ف ــي خـفــض
ك ـل ـفــة ال ــدي ــن الـ ـ ـع ـ ــام» .واعـ ـتـ ـب ــرت أن
«ال ـب ـحــث ف ــي خـفــض ال ــروات ــب يجب
أال يـشـمــل ص ـغ ــار امل ــوظ ـف ــن ،ب ــل أن
ي ـك ــون م ـح ـص ــورًا بـبـعــض املــوظـفــن
في املؤسسات الرسمية الذين تصل
رواتـ ـ ــب ال ــواح ــد مـنـهــم إلـ ــى ع ـشــرات
ماليني الـلـيــرات شهريًا ،إضــافــة إلى
املوظفني الــذيــن ال يعملون ،بصرف
ال ـن ـظــر ع ــن كـيـفـيــة تــوظـيـفـهــم .كــذلــك
ي ـج ــب وق ـ ــف اإلنـ ـ ـف ـ ــاق غ ـي ــر امل ـج ــدي
وتحويله الى انفاق استثماري» .مع
ذل ــك تــؤكــد األوس ـ ــاط أن «ال ـح ــزب لم
يعط رأيه النهائي إذ لم ُت َ
عرض عليه
أي سلة متكاملة».
أم ــا الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ال ـت ــي قـ ّـدمــت
ورقـ ــة ال ــى رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ووزي ــر
املــال وحاكم مصرف لبنان ،فتتبنى
وجـهــة نظر الـقـطــاع املـصــرفــي لجهة
تـقــديـمــه وع ـ ـدًا ب ــاالش ـت ــراك ف ــي كلفة
التصحيح ،لكن بعد خفض اإلنفاق
العام .وقالت مصادرها إن «القوات
تــؤيــد التقشف كمبدأ ع ــام ،ألن عدم
اتباعه ستكون له عواقب كثيرة».
(األخبار)

تقرير

القطاع العام إلى الشارع بتحركات منفصلة
فاتن الحاج
ال ـك ــام ع ـلــى إم ـك ــان خ ـفــض ال ــروات ــب
والـتـقــديـمــات واملـ ـ ّـس بـنـظــام التقاعد
ً
اسـتـنـفــر مــوظ ـفــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام كــا
ّ
منهم على حدة .حتى اآلن ،ال يبدو أن
هناك إعدادًا لخطة استباقية مشتركة
ب ــن امل ـكــونــات املـخـتـلـفــة تـحـسـبــا ألي
ق ــرار يمكن أن يتخذ فــي هــذا املـجــال.
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــون يـ ـصـ ـف ــون هـ ـ ــذا الـ ـك ــام
بالبدعة ،لكون الرواتب والتعويضات
املقرة بقانون ال يمكن إنقاصها بأي
حجة ،وفق أستاذ القانون اإلداري في
اللبنانية عصام إسماعيل،
الجامعة
ّ
انطالقًا من أنــه ال يجوز للمشترع أن
يـضـعــف م ــن ال ـض ـمــانــات ال ـتــي أقــرهــا
بموجب قوانني سابقة لجهة حق أو
حرية أساسية ،سواء من طريق إلغاء

هذه الضمانات دون التعويض عنها،
أو بــإحــال ضمانات محلها أقــل قوة
وفاعلية (مـبــدأ للمجلس الدستوري
القرار  1999/1بتاريخ .)1999/11/23
أمــا املحامي طوني يزبك فقال إن أي
«ت ـعــديــل أو إن ـق ــاص م ــن ال ــروات ــب أو
م ـعــاشــات الـتـقــاعــد ه ــو م ـ ٌّـس بجوهر
التقديمات ،ويعني فسخ الدولة للعقد
ع ـلــى مـســؤولـيـتـهــا ،م ــا يــرتــب عليها
تـعــويـضــات مــوازيــة ّلـكــامــل الـعـقــد في
مــا لــو نفذ ،كذلك فــإنــه بمثابة صرف
تعسفي غير مباشر».
أمـ ــس ،افـتـتـحــت راب ـط ـتــا املـتـقــاعــديــن
فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـث ــان ــوي واألسـ ــاسـ ــي
أسبوع التحركات النقابية املنفصلة
باعتصام فــي ساحة ريــاض الصلح.
امل ـت ـق ــاع ــدون ط ــال ـب ــوا بــإع ـطــائ ـهــم مــا
بـقــي م ــن حـقـهــم ب ــالـ ــ %85املـنـصــوص

ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي قـ ــانـ ــون س ـل ـس ـل ــة ال ــرت ــب
ّ
والرواتب ،وال سيما أن نسبة الزيادة
ال ـتــي نــالــوهــا لــم ت ـت ـجــاوز  .%37وقــد
ط ـ ـ ــرح ك ـ ــل م ـ ــن رئـ ـيـ ـس ــي ال ــرابـ ـطـ ـت ــن
ع ـصــام عـ ــزام وغ ـط ــاس مـ ــدور خفض
روات ـ ـ ــب املـ ـس ــؤول ــن ومـخـصـصــاتـهــم
وتعويضاتهم وصفقاتهم وسرقاتهم،
وإق ـف ــال م ــزاري ــب ال ـهــدر والـتـطـلــع إلــى
م ـكــامــن ال ـه ــدر وال ـف ـس ــاد ف ــي األم ــاك
البحرية والنهرية والتهرب الضريبي
والكهرباء والجمعيات الوهمية.
وب ـح ـســب ال ـن ـقــاب ـيــة امل ـت ـق ــاع ــدة بهية
ّ
بعلبكي ،إن «ضرب هذا الحق املكتسب
من معاشنا التقاعدي سيكون مقدمة
ل ـخ ـف ــض ن ـس ـب ــة امل ـ ـعـ ــاش ال ـت ـق ــاع ــدي
إلـ ــى  ،%65وم ـن ــع ح ــق اب ـن ــة املــوظــف
أو املــوظـفــة (املـتــوفــى أو املـتــوفــاة) من
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن امل ـ ـعـ ــاش ال ـت ـق ــاع ــدي

ألبيها وأمها ،وضــرب كل التقديمات
االجـتـمــاعـيــة والـصـحـيــة واملكتسبات
في تعاونية املوظفني».
ومــا يطرح من تغيير لنظام التقاعد
دع ــا األم ــن ال ـعــام لـلـحــزب الـشـيــوعــي
حنا غريب الذي انضم إلى االعتصام
ملطالبة كل الروابط والهيئات النقابية
ب ــدخ ــول «م ـع ــرك ــة إقـ ـف ــال مــؤس ـســات
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ،ق ـب ــل أن ي ـت ـح ــول مــا
يـخـطــط ل ــه إل ــى ق ـ ـ ــرارات عـمـلـيــة على
األرض» .م ـط ـل ــوب ،ب ـح ـســب غ ــري ــب،
مواكبة من جميع املتضررين لتغيير
م ــوازي ــن ال ـق ــوى ملـصـلـحـتـهــم ،وإج ــراء
ت ـغ ـي ـيــر ب ــال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
االجتماعية الفاشلة وتكسير القطاع
ّ
الــري ـعــي الـ ــذي خـ ـ ّـرب ال ـب ـلــد .ورأى أن
إجــراءات «سيدر» تستهدف املعلمني
واملوظفني بغية االستمرار في النهج

املفلس لـلــدولــة واإلم ـعــان فــي تهجير
الشباب وإفقار اللبنانيني.
ولـلـمـتـقــاعــديــن الـعـسـكــريــن تحركهم
امل ـس ـت ـقــل أيـ ـض ــا .س ـي ـخ ــرج ــون ال ـي ــوم
ف ــي الـ ـش ــارع ،احـتـجــاجــا عـلــى اق ـتــراح
االقتطاع من رواتبهم .العميد املتقاعد

ّ
المس بالرواتب
بمثابة فسخ عقد
يرتب تعويضات
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ســامــر رمـ ــاح اسـتـنـهــض الـعـسـكــريــن
عبر فيديو وزع على مواقع التواصل
االجتماعي ،مطالبًا إياهم بالتجمع،
ع ـن ــد ال ـت ــاس ـع ــة ص ـب ــاح ــا ،ف ــي ســاحــة
ش ـ ـتـ ــورة وقـ ـط ــع كـ ــل الـ ـط ــرق ــات ال ـتــي
تصل إليها ،وكذلك قطع طرقات شكا
وال ـب ـتــرون والـنــاعـمــة وال ـك ــورة .رمــاح
ّ
شـ ــدد ع ـل ــى أن «رواتـ ـ ـ ــب امل ـت ـقــاعــديــن
ليست من الدولة ،بل هي األموال التي
ت ــؤخ ــذ م ـنــا ك ـم ـح ـســومــات ت ـقــاعــديــة،
والدولة هي التي سرقت هذه األموال».
وســأل عما إذا كــان املسؤولون الذين
يـصــارحــون ال ـنــاس بــاملــس برواتبهم
سيطلبون من املصارف واملــدارس أن
تخفض مستحقاتها عليهم.
رابـ ـ ـط ـ ــة مـ ــوظ ـ ـفـ ــي اإلدارة الـ ـع ــام ــة
املـنـضــويــة ف ــي إط ــار هـيـئــة التنسيق
ال ـن ـقــاب ـيــة أع ـل ـن ــت ت ـن ـف ـيــذ اإلض ـ ـ ــراب،

غ ـ ـدًا ،ودع ـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــات الـعـمــومـيــة
إل ــى االن ـع ـقــاد ،عـلــى أن تعقد مؤتمرًا
ص ـحــاف ـيــا ،ال ـثــان ـيــة م ــن ب ـعــد ال ـظـهــر،
ل ـ ـشـ ــرح املـ ــوقـ ــف ال ـ ــراف ـ ــض ل ـل ـت ـهــويــل
والتصويب على الرواتب والتقديمات
وكشف أصحاب الدخل املحدود أمام
غول الحاجة.
أمـ ــا ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـن ـق ــاب ـي ــة ،فـلــم
تترجم اإلحساس بالغليان والغضب
ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة وامل ـع ـل ـم ــن
وامل ـ ــوظ ـ ـف ـ ــن فـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ــاك اسـ ـتـ ـنـ ـف ــارًا
السـتـعــادة ال ـحــراك املـيــدانــي املتوقف
م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن  3س ـ ـنـ ــوات ،واك ـت ـف ــت
ب ــإع ــان اإلضـ ـ ــراب واالع ـت ـص ــام لـيــوم
واحـ ـ ــد ،غـ ـ ـدًا ،م ــن دون أن ت ــرف ــق ذلــك
بخطة تصاعدية واضحة خالل عطلة
ال ـف ـصــح ال ـت ــي ت ـب ــدأ الـخـمـيــس املـقـبــل
وتنتهي في الثاني من أيار املقبل.

لـيـبــدأ تنفيذ خـطــة الـكـهــربــاء ،وخــاصــة
مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ـب ــدء م ـن ــاق ـص ــات م ـعــامــل
االن ـ ـتـ ــاج ،ال ب ــد م ــن اإلذن الـتـشــريـعــي.
ولذلك تحديدًا يشكل البند الثالث على
جــدول أعمال الجلسة التشريعية التي
ت ـع ـقــد غـ ـ ـدًا ،إشـ ـ ــارة االنـ ـط ــاق الـفـعـلـيــة
لـ«ورشة» املعامل .لكن مشروع القانون
املعجل الــذي يرمي إلى تمديد القانون
 288/2014وينقل حق إعطاء تراخيص
إن ـتــاج الـكـهــربــاء مــن هيئة إدارة قطاع
ال ـك ـه ــرب ــاء (الـ ـت ــي ل ــم ت ــول ــد بـ ـع ــد) إل ــى
مجلس الــوزراءّ ،
مر على لجنة االشغال
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ق ـب ــل االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى ال ـهـي ـئــة
الـ ـع ــام ــة ،فـ ــي س ـع ــي إلع ـ ـ ـ ــداد ال ـص ـي ـغــة
النهائية للمشروع.
ال خالف ،بني النواب ،بشأن الشق األول
مــن ال ـقــانــون ،أي تـمــديــد اإلذن ملجلس
الــوزراء بإعطاء تراخيص االنتاج ،لكن
الـخــاف كــان بـشــأن البند الـثــانــي منه،
وال سـيـمــا فــي الـفـقــرة ب ــاء ال ـتــي تشير،
بـحـســب م ــا ورد ف ــي املـ ـش ــروع املـعـجــل
اآلتي من الحكومة :تستثنى املناقصات
م ــن تـطـبـيــق أحـ ـك ــام ق ــان ــون املـحــاسـبــة
العمومية وسائر النصوص ذات الصلة
بأصول التلزيم التي ال تتفق مع طبيعة
التلزيم والعقود وموضوعها.
ه ـ ـنـ ــا ،كـ ــانـ ــت ال ـخ ـش ـي ــة مـ ــن أن يـشـكــل
ه ــذا الـنــص أداة تسمح بتخطي إدارة
امل ـنــاق ـصــات ومــاح ـظــات ـهــا ع ـلــى دفـتــر
ّ
ال ـ ـشـ ــروط إن وجـ ـ ــدت ،وت ـح ــول ـه ــا إل ــى
مجرد منفذ للمناقصة.
لذلك ،كان االقتراح من بعض النواب أن
يـعـ ّـدل الـنــص ،تــأكـيـدًا ألمــريــن :إخضاع
املناقصة لقانون املحاسبة العمومية

بشكل واضح وتحديد املواد املستثناة
من التطبيق ،لعدم توافقها مع طبيعة
التلزيم.
وبــال ـف ـعــل ،ت ـبــن أن ال ـنــص الـ ــذي خــرج
مــن اللجنة قــد راع ــى األم ــر األول ،فيما
أصـ ّـر على عــدم تحديد ما يستثنى من
القانون ،متمسكًا أيضًا بعبارة «سائر
النصوص ذات الصلة بالتلزيم» ،علمًا
بــأن النص الوحيد ذا الصلة بالتلزيم
هو نظام املناقصات.
وجــاء النص على الشكل اآلت ــي :تطبق
أحـ ـك ــام ق ــان ــون امل ـح ــاس ـب ــة ال ـع ـمــوم ـيــة

«لبنان القوي»
و«حزب الله» يتقدمان
باقتراحين إللغاء
الحصانة الوظيفية

وسائر النصوص ذات الصلة بأصول
التلزيم للمناقصة ،باستثناء تلك التي
ال تـتـفــق م ــع طـبـيـعــة الـتـلــزيــم والـعـقــود
موضوعها ،في مراحل إتمام املناقصات
لجهة عقود شراء الطاقة (.)PPA
إضافة إلى الكهرباء ،يدخل املجلس في
النقاش الــدائــر حاليًا بشأن اإلج ــراءات
الواجب اتباعها للحد من الهدر وضبط
االن ـف ــاق ،مــن بــوابــة االق ـت ــراح امل ـقــدم من
النائب حسن فضل الله .فضل الله سبق
أن قـ ّـدم اقتراحه منذ أشهر ويطلب فيه

تخفيض عدد من البنود في إنفاق عام
 2019ما يعادل  50في املئة.
تلك الخطوة توفر بحسب االقتراح 400
مليار لـيــرة وال تـطــال قـطــاعــات حيوية
فـ ــي املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ،إذ ت ـش ـم ــل :م ـســاه ـمــات
ومساعدات إلى غير القطاع العام (447
مليار ليرة منها  318مليارًا للجمعيات
التي ال تتوخى الربح) ،تجهيزات فنية
( 152مليار ليرة) ،سفر إلى الخارج (11
مليارًا) ،نفقات شتى ( 19مليارًا) ،أعياد
وتمثيل ( 10مـلـيــارات) .كــذلــك ،دعــا إلى
إلـغــاء بند أثــاث ومـفــروشــات فــي إنفاق
العام ( 2019ورد في آخر موازنة أنه 10
مليارات ليرة).
ف ــي ال ـب ـنــد ال ـ ـ ــ ،13اقـ ـت ــراح مـعـجــل مـكــرر
لـتـعــديــل املـ ــادة  16مــن قــانــون تبييض
األمـ ــوال ،مـقــدم مــن تكتل لبنان الـقــوي.
ي ـ ـنـ ــص ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ـ ــدم األخ ـ ـ ــذ
«بالنصوص التي توجب االستحصال
ع ـل ــى ت ــراخـ ـي ــص م ـس ـب ـقــة أو أذون ـ ـ ــات
للمالحقة الـجــزائـيــة مــع مــراعــاة أحكام
الدستور» .في األسباب املوجبة يوضح
م ـقـ ّـدمــو االقـ ـت ــراح أن مـكــافـحــة الـفـســاد
تصبح فارغة املضمون في ظل وجود
م ـح ـم ـي ــات ق ــان ــونـ ـي ــة ت ـح ـم ــي امل ــوظ ــف
وال ـق ــاض ــي أو ال ــوزي ــر املــرت ـكــب بحجة
الـحـصــانــة .فــي الـسـيــاق نـفـســه ،يتضح
أن ال ـب ـنــد الـ ـ ــ 17ي ـت ـطــرق إل ــى امل ــوض ــوع
نفسه؛ فالنائب فضل الله قـ ّـدم اقتراحًا
يدعو إلى إلغاء بعض فقرات املــادة 61
من قانون املوظفني ،على أن يستعاض
ع ـن ـه ــا ب ـ ـ ـ ـ ــ«إذا ارت ـ ـكـ ــب املـ ــوظـ ــف ج ــرم ــا
نــاش ـئــا ع ــن الــوظ ـي ـفــة ،لـلـنـيــابــة الـعــامــة
عـفـوًا أو بـنــاء على االدع ــاء الشخصي،
ُ
مالحقة املــوظــف ،وتعطى اإلدارة علمًا
باإلجراءات القانونية املتخذة».
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على الغالف

حملة مكافحة الفساد القضائي :بداية النهاية؟
ُ
ُّ
جنون يعيشها القضاء .هل ات ِخذ قرار سياسي
حفلة
ٍ
بلفلفة ما ُيسمى «حملة مكافحة الفساد» في «العدلية»؟
ٌ
ٌ
وحرب مضادة يخوضها قضاة وساسة وأمنيون.
حرب
ُ َّ
ماذا عن القضاة الذين كفت أيديهم؟ هل يكونون كبش
فداء أم ُيستكمل امللف حتى النهاية؟ ماذا عن هيئة
ُ
ُ
التفتيش القضائي والتحقيقات التي تجريها؟ من يش ّن
حملة مضادة لوأد ورشة يقول القائمون بها إنها لتنظيف
القضاء؟ وما هي أدواتها؟
األسئلة تكثرّ ،
وعززتها مداوالت املجلس االعلى للدفاع
أمس .ففي االجتماع الذي ُع ِقد في قصر بعبدا ،ظهر انقسام

واضح بني فريقني :االول يضم رئيس الجمهورية وفريق
تكتل لبنان القوي ،مسنودًا بالجيش واملديرية العامة ألمن
الدولة؛ فيما يضم الثاني الرئيس سعد الحريري وتيار
املستقبل واملديرية العامة لقوى االمن الداخلي واملدعي العام
التمييزي .وبدا وزير املال علي حسن خليل واملدير العام
َ
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم واقفني «على الحياد».
كاد املجتمعون أال يذكروا «حملة مكافحة الفساد» باالسم.
إال أن مداوالتهم بشأنها أخذت الحيز األكبر من النقاش.
واالنقسام االكثر حدة ظهر حول دور فرع املعلومات في
التحقيقات القضائية ،لكن من دون إطالق النار مباشرة

عليه .وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم
جريصاتي قاد الهجوم على الفرع ،على طريقة العب
البلياردو .أطلق سهامه في اتجاهات مختلفة ،لكن ليصيب
الفرع وحده ،من زاوية «وجوب أن تعمل األجهزة االمنية
ّ
بإمرة القضاء ال العكس» .ذكر بمهلة التوقيف االحتياطي
للموقوفني ،والتي ال يجوز أن تتجاوز أربعة أيام ،قبل أن
ينطق بالجملة الفصل« :ثمة جهاز أمني ،اختصاصه يسمح
له باإلمساك بملفات مكافحة الفساد ،كما أن لديه خبرة
وإنجازات حققها بشفافية ،هو املديرية العامة ألمن الدولة
التي يجب أن تتولى التحقيقات بالفساد»ّ .
رد عليه رئيس

حسن عليق ،رضوان مرتضى

الحكومة سعد الحريري ،بهدوء ،غامزًا من قناة الجيش :ماذا عن
وثائق االتصال التي تسمح بتوقيف أشخاص بال قرار قضائي؟
وماذا عن املوقوفني الذين ُيحاكمون أمام املحكمة العسكرية منذ
سبع سنوات فيما الجرم الذي ُيتهمون به ال يوجب التوقيف
ألكثر من ثالثة أشهر؟ ....أكثر الحريري من األسئلة ،قبل أن
يتوجه إلى قائد الجيش ،بهدوء أيضًا :عندما تنفذون مداهمات،
هل تحصلون على إشارة القضاء؟ ّ
رد العماد جوزف عون
بالقول إن بعض املهمات سرية وننفذها من دون إعالم أحد،
ثم نبلغ القضاء بالنتيجة .هنا تدخل وزير الدفاع الياس بو
صعب طالبًا التفريق بني الجرائم العادية ،وتلك املتعلقة باإلرهاب

ّ
والتجسس ،والتي تحتاج أحيانًا إلى وقت طويل من التحقيقات.
أما املدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ،فوقف إلى
جانب فرع املعلومات واملديرية العامة لقوى االمن الداخلي .قال
إنها الجهاز «األكثر التزامًا بمهلة التوقيف االحتياطي ،رغم
أنها مهلة حث» .وقال إن الفرع يحيل عليه نتائج التحقيقات
في الفساد القضائي ،املستندة إلى تسجيالت وأدلة واعترافات
كررها املوقوفون أمام قضاة التحقيق .ولفت إلى أنه يحيل امللفات
ُ
التي تجرى بإشارة منه على التفتيش القضائي ،وعلى محام عام
تمييزي يعاونه ،للتحقق من ّ
خلوها من جرائم جنائية.
لم يقل أحد في االجتماع صراحة إنه يريد أن يمنع فرع املعلومات

من التحقيق في ملف الفساد القضائي ،لكن الفريق االول دار
حول هذه الفكرة .أما الفريق الثاني ،فدار حول فكرة أن املعلومات
هو الجهاز الوحيد املوثوق من قبله.
في النهاية ،تقرر أن تتألف لجنة وزارية ،برئاسة رئيس الحكومة
سعد الحريري ،وعضوية وزيري الدفاع والداخلية ،وعضوية
قادة األجهزة األمنية ،بهدف التنسيق بني األجهزة ،ورسم حدود
واضحة لصالحيات كل منها .قيل كالم كثير ،لكن الهدف
واحد :وجهة ما ُيسمى ملف مكافحة الفساد ،والجهة التي تتولى
التحقيق فيه ،ومستقبله .فهل يمكن القول إن «حملة مكافحة
الفساد» باتت على أبواب نهايتها؟

فصول من حرب القضاء واألمن في العدلية
مـنــذ أي ــام ،يـشــن م ـفـ ّـوض الحكومة
ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة القاضي
بـيـتــر جــرمــانــوس هـجــومــا مـضــادًا
ع ـلــى امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ق ــوى األم ــن
ال ــداخ ـل ــي .ع ـلــى م ــدى أي ـ ــام ،أص ــدر
جــرمــانــوس ع ــددًا مــن االسـتـنــابــات
القضائية ،يطلب فيها من االجهزة
األمنية تزويده بجميع املخالفات
َ
امل ـس ـكــوت عـنـهــا ،ف ــي م ـجــالــي حفر
اآلبــار االرتــوازيــة والبناء والتعدي
عـ ـ ـل ـ ــى االمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة .وه ـ ـ ــذه
االس ـ ـت ـ ـنـ ــابـ ــات ت ـص ـي ــب ب ــال ــدرج ــة

ّ
«امبراطور الدقاقات»
ُ
مــن األمـثـلــة الـتــي تـضــرب لـلــداللــة على األزم ــة التي
تـ ـض ــرب االج ـ ـهـ ــزة االمـ ـنـ ـي ــة والـ ـقـ ـض ــاء وصـلـتـهــا
بــاالن ـق ـســام ال ـس ـيــاســي ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
وتيار املستقبل ،قضية «امبراطور الدقاقات» (أي
الحفارات) ،وسام خ.
ّ
األخـيــر مشتبه فــي كونه أحــد أبــرز حــفــاري اآلبــار
االرت ــوازي ــة الــذيــن يـتــولــون تــأمــن الـتــراخـيــص غير
القانونية التي يصدرها املــديــر الـعــام لقوى االمــن
الداخلي اللواء عماد عثمان .وبعد استنابة مفوض
الحكومة لــدى املحكمة العسكرية الـقــاضــي بيتر
جرمانوس االجهزة االمنية بوجوب إبالغه بجداول
تتضمن مخالفات اآلبــار ،طلب القاضي نفسه من
املديرية العامة ألمن الدولة بتوقيف وســام .دهمت
دورية من امن الدولة منزله ،فقيل لها إنه لدى فرع
املعلومات .راجــع «امــن الــدولــة» الـفــرع ،فــرد ضباط
األخير بأن وســام موجود لديهم ً
بناء على إشارة
املدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود!
هـنــا ،يتهم الـفــريــق امل ـنــاوئ لــ«املـعـلــومــات» املديرية
ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ــداخ ـل ــي بــاس ـت ـبــاق الـتـحـقـيــق مع
وس ـ ــام ،ن ـظ ـرًا مل ــا يـمـكــن أن يـثـبـتــه م ــن ف ـس ــاد في
قـضـيــة اآلبـ ــار بـحــق ال ـل ــواء ع ـث ـمــان .ويـ ــرد الـفــريــق
ّ
اآلخ ــر ب ــأن «أم ــن الــدولــة تـتــدخــل فــي مـلــف ال صلة
لها بــه ،وجرمانوس يحاول االلتفاف على إشــارة
املدعي العام التمييزي ،بصورة مخالفة للقانون».
يتداخل فــي هــذا امللف القانون بــاألمــن والسياسة
والصالحيات .جرمانوس (والفريق الــداعــم له في
التيار الوطني الحر) يصر على أن من حقه أن ّ
تمر
عبره استنابات املدعي العام التمييزي إلى األجهزة
األمنية .أما القاضي سمير حمود (والفريق الداعم
له) ،فيرى أن «صالحياته تشمل كل أفراد الضابطة
العدلية ،من أرفع ّ
مدع عام في الجمهورية ،إلى آخر
مأمور أحراج».

االولـ ـ ــى امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـق ــوى االم ــن
الداخلي ،اللواء عماد عثمان ،الذي
تصدر عنه ،منذ سـنــوات ،كما عن
عدد من أسالفه في املديرية ،لوائح
إلــى القطعات اإلقليمية في الــدرك،
لـصــرف الـنـظــر عــن مـخــالـفــات حفر
اآلب ــار االرت ــوازي ــة وتشييد األبنية
بال تراخيص.
خ ـطــوة جــرمــانــوس رب ـمــا سـتــؤدي
إل ــى خـفــض نـسـبــة الـتـعــديــات على
امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة ،ال ـتــي تـتــم ب ــا أي
مـ ــراعـ ــاة ل ـخ ـط ــورة اس ـت ـه ــاك تـلــك
الـ ـ ـث ـ ــروة ،م ــن دون أي ح ـس ـيــب او
رقيب ،وبصرف النظر عن مبررات
ع ـث ـم ــان .ل ـكــن ي ـص ـعــب ال ـت ـصــديــق،
بــرأي مصادر قضائية وأمنية ،أن
خ ـطــوة ج ــرم ــان ــوس ت ـنـ ّـم ع ــن حس
بـيـئــي أو قــانــونــي اسـتـيـقــظ فـجــأة
لدى مفوض الحكومة لدى املحكمة
ال ـع ـس ـك ــري ــة .ف ـق ــد س ـب ــق لـ ـع ــدد مــن
وسائل اإلعالم ،وأوالها «األخبار»،
أن نـ ـش ــرت أكـ ـث ــر مـ ــن ت ـح ـق ـيــق عــن
مـخــالـفــات عـثـمــان فــي ه ــذا املـجــال،
من دون أن تتحرك النيابة العامة
ّ
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة .لـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـق ـ ـ ّـرب ـ ــن مــن
جرمانوس يؤكدون أنه ّ
تحرك بعد
الكتاب الــذي أرسلته وزارة الطاقة
قبل أســابـيــع إلــى وزارة الداخلية،
وتطلب فيه وقــف بدعة تراخيص
عـثـمــان .م ـصــادر أمـنـيــة وقضائية
ت ـ ــرى أن ج ــرم ــان ــوس يـ ـه ــدف إل ــى
ال ـقــول إن «م ــن يــرفــع ل ــواء مكافحة
ال ـف ـس ــاد ف ــي الـ ـقـ ـض ــاء ،أي عـثـمــان
وف ـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ،ال يـمـكـنــه فعل
ذل ــك فـيـمــا ه ــو غـ ــارق ف ــي ال ـف ـســاد،
وملف اآلبــار االرتــوازيــة خير دليل
عـلــى ذل ـ ــك» .وتـض ـيــف امل ـص ــادر أن
جــرمــانــوس لــم يـتـحـ ّـرك ســوى للرد
على «التسريبات» التي يتهم فرع
املعلومات بالوقوف خلفها ،والتي
تنسب إليه «فسادًا ما» أقر به عدد
من السماسرة املوقوفني في قضية
«الفساد العدلي».
ل ـ ـ ــم ي ـ ـك ـ ـتـ ــف جـ ـ ــرمـ ـ ــانـ ـ ــوس ب ـ ــذل ـ ــك.
فـ ـق ــد أصـ ـ ـ ــدر قـ ـ ـ ـ ــرارًا وأرس ـ ـ ـلـ ـ ــه إل ــى
«املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات» ،ي ـط ـل ــب فـ ـي ــه ن ـقــل
امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف إيـ ـ ـل ـ ــي غـ ـب ــش ـ ـ ـ ـ امل ـت ـه ــم
باملشاركة في تلفيق تهمة التعامل
مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي لـلـمـمـثــل
املسرحي زياد عيتاني ـ من سجن
املديرية العامة لقوى االمن الداخلي
ف ــي األش ــرف ـي ــة ،إل ــى سـجــن روم ـيــة.
وع ــزا مـفــوض الحكومة ق ــراره إلى
عدم جــواز بقاء املوقوف في عهدة
الجهة الـتــي أوقـفـتــه وحققت معه.
وتـ ـ ــرد مـ ـص ــادر أم ـن ـي ــة وق ـضــائ ـيــة

قرار بترحيل
سوريين إلى
بالدهم

)داالتي ونهرا(

عـلــى ه ــذا ال ـق ــرار مــؤكــدة غ ـيــاب أي
نــص قــانــونــي يـمـنــع ب ـقــاء مــوقــوف
ً
في «سجن املقر الـعــام» ،فضال عن
أن غبش كــان قــد تـقــدم بكتاب الى
ج ــرم ــان ــوس ن ـف ـس ــه خ ـ ــال ش ـبــاط
ال ـف ــائ ــت طــال ـبــا إبـ ـق ــاءه ح ـيــث هــو،
ً
مـعـلــا طـلـبــه بــال ـخــوف مــن سطوة
املقدم سوزان الحاج وخشيته على
حياته! هنا أيضًا ،تحضر النظرية
نفسها :جرمانوس يريد «التنقير»
على املعلومات ،فيرد ّ
مقربون منه

ّ
سجل أحد القضاة
وقائع التحقيق الذي
أجرته معه هيئة
التفتيش القضائي!

ّ
بالقول إن الفرع األمني يتدخل في
سـيــر محاكمة غـبــش وال ـح ــاج ،من
خ ــال تـلـقــن االول اإلف ـ ـ ــادات الـتــي
تضر بشريكته في التهمة!
م ــا سـبــق ج ــزء يـسـيــر مـمــا يشهده
الـقـضــاء ،وســط الحديث عــن لوبي
س ـي ــاس ــي أمـ ـن ــي ق ـض ــائ ــي يـسـعــى
لوقف «حملة مكافحة الفساد» عبر
ُ
القول إن االعترافات التي انتزعت
مــن املوقوفني لــدى فــرع املعلومات
ّ
تمت تحت التعذيب ،وأن «هجمة»

الفرع يجب أن تتوقف .وفي األيام
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ت ـ ـ ـ ــرددت ش ــائـ ـع ــات عــن
وجــود نية بسحب ملف التحقيق
م ـ ــن ف ـ ـ ــرع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات .لـ ـك ــن ه ــذه
الشائعات تأكدت أمس في اجتماع
املـ ـجـ ـل ــس االع ـ ـل ـ ــى ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ،حـيــث
شــدد وزي ــر الــدولــة لـشــؤون رئاسة
الجمهورية سليم جريصاتي على
وج ـ ـ ــوب أن يـ ـك ــون م ـل ــف م ـكــاف ـحــة
الـفـســاد فــي عـهــدة املــديــريــة العامة
ألم ــن ال ــدول ــة .وبــال ـتــأك ـيــد ،ل ــم يكن

جريصاتي يدلي برأيه الشخصي.
كان ناطقًا باسم رئيس الجمهورية
وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،للتلميح
ب ـ ــأن ت ـح ـق ـي ـقــات ال ـ ـف ــرع «م ـسـ ّـي ـســة
ً
وتستهدف قضاة من جهة واحدة».
ي ــرد ف ــري ــق ق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ـ
املــدعــي الـعــام التمييزي ـ ـ الرئيس
سـعــد ال ـحــريــري اآلخـ ــر بـتــأكـيــد أن
ك ــل ن ـتــائــج ت ـح ـق ـي ـقــات امل ـع ـلــومــات
التي ّأدت إلــى االشـتـبــاه فــي تــورط
قضاة بالفساد مثبتة بتسجيالت

صـ ــوت ـ ـيـ ــة وجـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـلـ ــى هـ ــواتـ ــف
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاسـ ــرة ،وأن املـ ــوقـ ــوفـ ــن لــم
يكونوا قادرين على نفي أي منها،
داع إله ــان ــة
ول ـ ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك ً مـ ــن ٍ
أح ــد مـنـهــم ف ـضــا ع ــن تـعــذيـبــه أو
ت ــره ـي ـب ــه .وت ـض ـي ــف مـ ـص ــادر ه ــذا
الفريق بالقول إن التحقيقات «أدت
حتى اآلن إلى االشتباه في أقل من
 10ق ـضــاة ،أحــدهــم مـحـســوب على
تيار املستقبل ،وبالتالي ،ال صحة
لتهمة تسييس الحملة».

وفــي سـيــاق الـحــرب الــدائــرة أيضًا،
يتداول عدد من القضاة معلومات
تفيد بأن أحد القضاة املشتبه في
تــورطـهــم بملفات فـســاد ،عمد إلى
ُتسجيل مـجــريــات التحقيق الــذي
أجري معه من قبل هيئة التفتيش
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــائ ـ ــيُ .
وي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداول أن هـ ــذا
ُ
التسجيل أرســل إلى أحد املحامني
املـ ـ ـق ـ ـ ّـرب ـ ــن م ـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
واملـغـتــربــن ج ـبــران بــاسـيــل بهدف
إظـ ـه ــار أن «ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ف ــارغ ــة».
ُ
ويشكك عدد من القضاة في متانة
ُ
االستجوابات التي تجريها «هيئة
الـت ـفـتـيــش» ،مـتـســائـلــن ع ــن خـبــرة
الـ ـقـ ـض ــاة أع ـ ـضـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة ال ــذي ــن
يـ ـت ــول ــون ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ــع زمــائ ـهــم
ً
املشتبه فيهم ،وصوال إلى التشكيك
ّ
املهني!
في تاريخ بعضهم
وفي إطار الهجمات املرتدة أيضًا،
ُ
ّ
ت ـ ـش ـ ــن ح ـم ـل ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ــامل ــوق ــوف
ج ــو ع .أح ــد املــدن ـيــن املـشـتـبــه في
كونهم سـمــاســرة عــدلـيــن ،والــذيــن
جـ ـ ــرى ت ــوق ـي ـف ـه ــم .أث ـ ـيـ ــرت م ـســألــة
عـ ـ ـ ــدم قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار فــي
توقيفه لنحو شهر كامل لدى فرع
املعلومات ،فيما القانون ال يجيز
التوقيف ألكثر من  48ساعة قابلة
لـلـتـمــديــد م ــرة واح ـ ــدة ،قـبــل إحــالــة
القضاء .إال أن مصادر
املوقوف على ّ
بأنه ّ
تبي أن املذكور
قضائية ترد
مـ ــاحـ ــق ب ـس ـب ــع قـ ـض ــاي ــا اح ـت ـي ــال
وشيكات من دون رصيد ،وفي حقه
أك ـثــر م ــن م ــذك ــرة تــوق ـيــف غـيــابـيــة.
أمــا التحقيقات الـتــي أجــريــت معه
بعد توقيفه ،فتمت إحالتها على
النيابة العامة االستئنافية ضمن
املهلة القانونية.
ّ
مـ ــا ي ـ ـ ــدور فـ ــي الـ ـع ــدلـ ـي ــة ال ي ـبــشــر
بالخير .دفــع ذلــك بالنائبة العامة
االسـ ـتـ ـئـ ـن ــافـ ـي ــة ف ـ ــي جـ ـب ــل ل ـب ـن ــان،
القاضية غادة عون ،إلى زيارة قصر
بعبدا بعيدًا عن األضواء قبل أيام،
لتضع رئـيــس الجمهورية العماد
ميشال عــون في صــورة ما يجري.
وبحسب ما علمت «األخـبــار» ،فإن
رئـيــس الجمهورية أبـلــغ القاضية
ال ـتــي كــانــت لـهــا ال ـيــد ال ـطــولــى في
ت ـح ــري ــك م ـل ــف «م ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـســاد
الـ ـقـ ـض ــائ ــي» أن ش ـي ـئ ــا لـ ــن يــوقــف
ح ـم ـلــة ت ـن ـظ ـيــف ال ـع ــدل ـي ــة .وألج ــل
ذل ـ ــك ،يـنـتـظــر م ـع ـن ـيــون بــالـقـضـيــة
األيـ ــام املـقـبـلــة ال ـتــي سـتـكـشــف كف
يد قضاة جدد ،أو انحسار الحملة،
لتعود العدلية إلى سابق عهدها:
صورة عن اإلدارة واالمن والسلطة
السياسية.

اج ـت ـمــاع املـجـلــس االع ـل ــى ل ـلــدفــاع في
القصر الجمهوري أمس ّ
خصص جزءًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن م ــداوالت ــه ملـعــالـجــة مـســألــة
ت ـهــريــب االشـ ـخ ــاص وال ـب ـضــائــع عبر
ال ـح ــدود ال ـب ـ ّ
ـري ــة ،وال ـي ــد الـعــامـلــة غير
ّ
املرخص لها .وقالت مصادر املجتمعني
إن «املجلس اطلع على معلومات تفيد
ب ــأن ع ــددًا كـبـيـرًا مــن الـســوريــن الــذيــن
أوقفوا بسبب دخولهم لبنان خلسة،
تـبـ ّـن انـهــم كــانــوا مسجلني فــي لوائح
ال ــاجـ ـئ ــن ،وانـ ـه ــم ي ـ ـ ـ ــزورون ب ــاده ــم
عـبــر امل ـعــابــر غـيــر ال ـشــرع ـيــة ،إال انـهــم
ّ
يسجلون أسماءهم بصورة قانونية
في املراكز الحدودية السورية .لكنهم
يتجاوزون املراكز الحدودية اللبنانية
عبر الـجــرود ،بمساعدة ِّ
مهربني ،لكي
ال يفقدوا صفة الالجئني والتقديمات
التي يحصلون عليها من املؤسسات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة .ولـ ـفـ ـت ــت املـ ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى أن
«املجلس منح املــديــريــة العامة لألمن
العام الضوء األخضر لترحيل هؤالء
إل ــى س ــوري ــا ،الن ـهــم يــدخ ـلــون بــادهــم
ب ـصــورة شــرعـيــة ،مــا يعني غـيــاب أي
مـبــرر للجوئهم إل ــى ل ـب ـنــان» .وم ــع أن
الـقــانــون يسمح لــأمــن ال ـعــام باتخاذ
ه ــذا اإلجـ ـ ــراء ،إال أن ــه ك ــان يـمـتـنــع عن
ذلك منذ سنوات ،بسبب قرار سياسي
كــان يـحــول دون تسليم ســوريــن إلى
دولـتـهــم .كــذلــك نوقشت هــذه القضية
بجانبها القضائي ،إذ كان يتم توقيف
ب ـعــض ال ـس ــوري ــن ملـ ــدة أي ـ ــام ومـ ــن ثم
ً
يطلق سراحهم ،فضال عن عدم توقيف
ُ
ّ
املهربني ألكثر من أسبوعني .وقد طلب
الــى القضاء التشدد باتخاذ التدابير
الالزمة في هذا الشأن.
من جهة أخــرى ناقش املجلس قضية
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـمـ ـل ــون ب ـش ـكــل
مـخــالــف لـلـقــانــون فــي لـبـنــان ،تحديدًا
م ــن افـتـتـحــوا مــؤس ـســات ت ـجــاريــة من
دون الـحـصــول على رخــص قانونية.
وفيما كــان األمــن العام ينفذ عمليات
دهــم ،ويختم املحال املخالفة بالشمع
االحمر بناء على إشــارة القضاء ،كان
القضاء نفسه يصدر قــرارات معاكسة
تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان «ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ألصـ ـح ــاب
املحال بتسوية أوضاعهم» .وفي هذه
املسألة أيضًا ،تقرر بأن يلجأ القضاء
الى التشدد في قراراته.
وفـ ـ ــي ق ـض ـي ــة ت ـه ــري ــب ال ـب ـض ــائ ــع مــن
ســوريــا ،تـقــرر أيـضــا تشديد إج ــراءات
املـكــافـحــة ،س ــواء لجهة إغ ــاق املعابر
غ ـيــر ال ـش ــرع ـي ــة ،او ل ـنــاح ـيــة عـمـلـيــات
ال ـ ـت ـ ـهـ ــريـ ــب الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـتـ ــم ع ـ ـبـ ــر امل ـ ــراك ـ ــز
الـجـمــركـيــة ،ومـنـهــا عـلــى سبيل املـثــال
عـمـلـيــات تـهــريــب الـتـبــغ والـتـنـبــاك من
السوق الحرة في سوريا.
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مجتمع

مجتمع
ّ
ّ
قضية
المصب في القاسمية ليس حصرًا
تلوث الحوض األدنى لنهر الليطاني الممتد من جنوب بحيرة القرعون الى
الوطنية لنهر الليطاني أظهر
نتيجة تلوث حوضه األعلى الواقع بين منبعه البعلبكي والبحيرة .مسح للمصلحة ً
أن الحوض األدنى «مكتف ذاتيًا» من التلوث لوجود مصانع ومكبات ومرامل ،فضال عن أكثر من مليون متر
مكعب من المياه المبتذلة التي تصرف في النهر مباشرة

على الحافة

ّ
ّ
الحوض األدنى لليطاني «مكتف ذاتيًا» من التلــوث
آمال خليل
عندما فاضت مياه بحيرة القرعون،
الشهر املــاضــي ،مــع بلوغ منسوبها
أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات ــه ،ض ـ ّـج ــت م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل بــاالح ـت ـجــاج ع ـلــى «ن ـقــل»
الـتـلــوث مــن ال ـحــوض األع ـلــى للنهر
ّ
الـ ـ ــى ح ــوض ــه األدنـ ـ ـ ـ ــى .لـ ـك ــن مـسـحــا
أن ـج ــزت ــه امل ـص ـل ـحــة ال ــوط ـن ـي ــة لـنـهــر
الليطاني للواقع البيئي والسكاني
والـتـنـمــوي ملنطقة ال ـحــوض األدن ــى
أظهر أنها ليست أقل تلوثًا.
مصانع ومكبات ومرامل
ّ
ورغـ ــم ت ــرك ــز امل ـص ــان ــع ف ــي ال ـحــوض
األعلى ،ال سيما في البقاع األوســط
وبـعـلـبــك – ال ـه ــرم ــل ،أح ـص ــى املـســح
وجـ ــود  239مــؤس ـســة صـنــاعـيــة في
الـحــوض األدن ــى ال تلتزم بالشروط
الـبـيـئـيــة ،أس ــوأه ــا مـعــاصــر الــزيـتــون
( 88معصرة) ومناشر الصخر (28
مـنـشـرًا) ومـعــامــل الـبــاطــون وأحـجــار
ً
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ( 22م ـ ـج ـ ـبـ ــا و 26م ـع ـمــل
حجارة) .والالفت أن هذه املؤسسات
متصلة بـشـبـكــات مـحـطــات التكرير
امل ـن ـجــزة أو تـلــك ال ـتــي قـيــد اإلن ـش ــاء،
رغ ــم أن ه ــذه امل ـح ـطــات غ ـيــر مـهـ ّـيــأة

وأرزي وصير الغربية (الجنوب).
وأح ـص ــى امل ـســح وج ــود  13مـحـفــارًا
ومـقـلـعــا وكـ ـس ــارة تـمـتــد م ــن جـنــوب
بحيرة الـقــرعــون فــي الـبـقــاع الغربي
ً
وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ال ــريـ ـح ــان وال ـع ـي ـش ـيــة
مـ ــرورًا بـ ــوادي ال ـخــردلــي .وه ــي تعدّ
مـ ــن أب ـ ـ ــرز م ـ ـصـ ــادر ال ـ ـت ـ ـلـ ــوث ،ألن ـه ــا
ت ـح ـم ــل ن ـح ــو مـ ـج ــرى ال ـن ـه ــر امل ـي ــاه
الـ ـح ــامـ ـل ــة لـ ـل ــرم ــول واألوس ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ ،إذ

يـسـتـهـلــك ع ـمــل امل ـق ــال ــع وال ـك ـس ــارات
واملرامل كميات كبيرة من املياه التي
تـخـتـلــط بـكـمـيــات كـبـيــرة م ــن ب ــودرة
الحجر ومواد كيميائية مختلفة ،ما
ي ــؤدي إل ــى تـلــويــث امل ـيــاه السطحية
والـ ـج ــوفـ ـي ــة .وق ـ ــد ت ــوق ـف ــت مـحـطــات
ضــخ امل ـيــاه فــي ال ـج ـنــوب م ــرات عــدة
بسبب ترسبات الرمول في محطات
ً
املـعــالـجــة وشـبـكــات ال ـتــوزيــع ،فضال

عــن ال ـضــرر ال ــي تلحقه باملتنزهات
واألراض ـ ــي ال ـتــي ت ــروى مــن مـشــروع
ري الـقــاسـمـيــة .وسـجـلــت املـصـلـحــة،
ف ــي ش ـبــاط امل ــاض ــي ،ب ـلــوغ مستوى
ال ـت ــرس ـب ــات ف ــي ال ـن ـهــر ب ـس ـبــب عمل
امل ــرام ــل ،حــوالــى  60سنتيمترًا عند
جـســر الـت ـحــريــر ف ــي الـ ــزراريـ ــة ،علمًا
بأن مجلس الوزراء أصدر عام 2011
مراسيم عدة تنظم شروط الترخيص

واالس ـت ـث ـم ــار ،مـنـهــا ال ـح ـصــول على
إفــادة من وزارة الطاقة واملياه بعدم
التسبب بأي تأثير محتمل ومباشر
ع ـل ــى املـ ـي ــاه ال ـس ـط ـح ـيــة وال ـجــوف ـيــة
وخ ـط ــوط ج ــر ال ـط ــاق ــة الـكـهــربــائـيــة،
وإضافة خريطة تظهر تأهيل املوقع
بعد كــل سنة ،طــوال مــدة االستثمار
ووضعه النهائي وضمان عدم قطع
األشجار.

أكثر من مليون متر مكعب من المياه المبتذلة تصرف في النهر مباشرة (هيثم الموسوي)

مليون متر مكعب من
المياه المبتذلة تصرف سنويًا
الى نهر الليطاني مباشرة
مل ـعــال ـجــة م ـي ــاه ال ـص ــرف ال ـص ـنــاعــي.
وبـ ّـن املسح أن  130مؤسسة ،تنتج
ح ــوال ــى  65ال ــف م ـتــر مـكـعــب يــومـيــا
مــن ال ـصــرف الـصـنــاعــي ،معظمه من
ع ـصــر ال ــزي ـت ــون وم ـن ــاش ــر ال ـص ـخــر.
وف ـي ـم ــا ي ـع ـت ـبــر الـ ـص ــرف ال ـص ـنــاعــي
ف ــي الـ ـح ــوض األدن ـ ـ ــى أق ـ ــل خ ـط ــورة
مـ ــن م ـص ــان ــع ال ـ ـحـ ــوض األع ـ ـلـ ــى ،إال
أن املـكـبــات الـعـشــوائـيــة تتكفل ببث
املـخــاطــر على أنــواعـهــا .فقد أحصى
امل ـســح ح ــوال ــى  111مـكـبــا عـشــوائـيــا
للنفايات الصلبة ( 34أقفلت أخيرًا
وبـ ـق ــي  ،)77ت ـس ـت ـق ـبــل ح ــوال ــى 255
طـنــا يــومـيــا مــن الـنـفــايــات ال ـتــي يتم
الـتـخـلــص مـنـهــا بــالـطـمــر أو ال ـحــرق.
وب ـع ــض هـ ــذه امل ـك ـب ــات أق ـي ــم ب ـجــوار
مـ ـج ــرى الـ ـنـ ـه ــر ،ك ـم ــا فـ ــي ك ـفــرص ـيــر

مياه الصرف
ب ـح ـســب املـ ـس ــح ،ي ـق ــدر عـ ــدد ال ـس ـكــان
املـ ـقـ ـيـ ـم ــن فـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــوض األدن ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ
 302,648نسمة ،فــي مقابل 171,942
نسمة يقيمون موسميًا خالل العطل.
ويـ ـبـ ـل ــغ عـ ـ ــدد ال ـ ـنـ ــازحـ ــن الـ ـس ــوري ــن
املحصني  ،52,311إضافة الى 10,903
من املقيمني غير اللبنانيني (معظمهم
مــن الــاجـئــن الفلسطينيني) .وتقدر
نسبة استهالك الفرد للمياه (املرتبط
بـكـمـيــات ال ـصــرف الـصـحــي الـنــاتـجــة)
ب ـحــوالــى  150لـيـتـرًا يــومـيــا فــي املــدن
و 130ليترًا فــي الــريــف و 80ليترًا في
مـخـيـمــات ال ـن ــزوح .وكنتيجة لنسبة
االسـتـهــاك ،يسجل الـصــرف الصحي
فـ ــي الـ ـشـ ـت ــاء  40,144مـ ـتـ ـرًا م ـك ـع ـبــا،
ويرتفع في الصيف إلى  70,193مترًا
مـكـعـبــا يــوم ـيــا .وع ـل ـيــه ،تـبـلــغ كميات
الصرف السنوية حوالى  17,4مليون
متر مكعب من املياه املبتذلة .يوضح
ً
املـ ـ ـس ـ ــح ،ن ـ ـقـ ــا ع ـ ــن م ـج ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلع ـم ــار ،أن بـلــدات الـحــوض األدنــى
«تستفيد جزئيًا من  8محطات تكرير
ف ـقــط (ص ـ ــور ،ت ـب ـنــن ،حــاص ـب ـيــا ،ديــر
ميماس) تتصل بها شبكات  32بلدة
فقط تقع ضمن الحوض ،إضافة إلى
 3م ـح ـطــات ف ــي يـحـمــر وزوط ـ ــر وكـفــر
صير تستفيد منها  4بـلــدات ،لكنها
ال تعمل ،إمــا بسبب اإلنـجــاز الجزئي
للمحطات أو عدم استكمال الشبكات.
وف ــي ح ــال شـغـلــت امل ـح ـطــات الـسـبــع،
فإن قدرتها اإلستيعابية (حوالى 20
ال ــف م ـتــر مـكـعــب يــوم ـيــا) أق ــل بكثير
مــن إنـتــاج الـبـلــدات ال ــذي يـقــدر يوميًا
بحوالى  70الفًا .ووفق تقارير املجلس
عن املحطات التي يشرف على إدارتها
«هناك حوالى  12.7مليون متر مكعب
سنويًا تصرف إلى النهر أو البحر أو
الـحـفــر الصحية ومـنـهــا تـتـســرب إلــى
املياه الجوفية .ومن بني هذه الكميات،
هناك نحو مليون متر مكعب تصرف
ً
الى نهر الليطاني مباشرة ،فضال عن
 130الف متر مكعب سنويًا تصرفها
تـجـمـعــات ال ـنــازحــن ال ـســوريــن نحو
قناة ري القاسمية التي يقيمون في
حرمها.
* اح ـ ـصـ ــاءات ع ــن مـ ـص ــادر ال ـت ـل ــوث فــي
ال ـ ـحـ ــوض االدنـ ـ ـ ــى ل ـل ـي ـطــان ـي ع ـل ــى امل ــوق ــع
االلكتروني.

تقرير

أطباء الشمال يتوقفون عن العمل :ال «رواتب» منذ  16شهرًا
راجانا حمية
قبل أسبوعّ ،لوح نقيب أطباء الشمال،
عمر عـ ّـيــاش ،بإمكانية «اللجوء إلى
التصعيد الـتــدريـجــي» ،إذا لــم تدفع
وزارة الصحة «قريبًا» أتعاب األطباء
الذين يعالجون «مرضى الوزارة» .لم
يضع النقيب تاريخًا ّ
محددًا للتوجه
نـحــو ه ــذا ال ـخ ـيــار ،حـتــى ي ــوم أمــس،
ع ـنــدمــا «سـمـعـنــا أن ــه س ـي ـجــري دفــع
ه ــذه املـسـتـحـقــات جــزئـيــا ،وللبعض
فقط».
املعلومات التي وصلت «بالتواتر»،
دف ـ ـعـ ــت الـ ـنـ ـق ــاب ــة إلـ ـ ــى ال ـ ــدع ـ ــوة إل ــى
مؤتمر صحافي عصر اليوم لإلعالن
ع ــن أولـ ـ ــى خ ـط ــوات ـه ــا ال ـت ـص ـع ـيــديــة

باالمتناع عن متابعة أحوال املرضى
في املستشفيات ،باستثناء الطارئ
م ـن ـه ــا ،إل ـ ــى حـ ــن ّال ـ ـبـ ـ ّـت ب ـم ــوض ــوع
األتـ ـع ــاب املـسـتـحــقــة ع ــن ع ــام .2018
وه ــي املـسـتـحـقــات ال ـتــي يتقاضاها
األطباء املتعاقدون مع املستشفيات
بدل معاينة املرضى الذين يدخلون
إليها على حساب وزارة الصحة.
ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،أف ــرج ــت وزارة
امل ـ ــال ع ــن مـسـتـحـقــات املـسـتـشـفـيــات
الـحـكــومـيــة ل ـعــام  ،2018إال أن ـهــا لم
تـ ـف ــرج عـ ــن أت ـ ـعـ ــاب األطـ ـ ـب ـ ــاء «الـ ـت ــي
ت ـس ــاوي ث ـلــث ال ـس ـقــف امل ــال ــي» .قبل
ـام وأربـعــة أشـهــر ،تقاضى األطباء
عـ ٍ
ب ــدل أتـعــابـهــم ع ــن ع ــام  ،2017وك ــان
مفترضًا أن يتقاضوا بدل عام 2018

مطلع شباط املــاضــي ،إال أنــه «جرى
ال ـت ــأج ـي ــل مـ ــع االل ـ ـت ـ ــزام ب ــدف ــع ه ــذه
املستحقات مطلع الشهر الـجــاري»،
ّ
بحسب عياش .لكن «خبرًا غير سار
ج ــاء ن ــا وي ـف ـي ــد بـ ــأن ال ــوض ــع امل ــال ــي
ال يـسـمــح ح ــال ـي ــا» ،ف ـصــار الـتــأجـيــل
مفتوحًا ،إذ لم ّ
تحدد الوزارات املعنية
(الصحة واملال) موعدًا للدفع.
وتبلغ قيمة مستحقات األطباء في
ّ
ذم ــة الــدولــة  60مليار لـيــرة ،ألطباء
الـ ـشـ ـم ــال م ـن ـه ــا (ن ـ ـحـ ــو 15 )2000
مليارًا ،وهــي تكاد تكون «لقمتهم»
ّ
الوحيدة .إذ يؤكد عياش أن «%80
مـ ــن األطـ ـ ـب ـ ــاء فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال يـعـتـمــد
دخلهم على عملهم في املستشفيات
الحكومية والـخــاصــة» .ويوضح أن

 %80من أطباء الشمال
يعتمد دخلهم على
مرضى الوزارة

ّ
مرضى الوزارة يشكلون « %90ممن
يــدخ ـلــون املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة،
و 35إل ــى  %40م ـمــن ي ــدخ ـل ــون إلــى
املستشفيات الخاصة» .وهذا يجعل

الطبيب رهينة انتظار املستحقات
ُ
ال ـت ــي ت ــدف ــع س ـن ــوي ــا ،خ ـصــوصــا أن
«األطـ ـب ــاء ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـش ـم ــال ال
يتقاضون كغيرهم رواتــب شهرية،
عـ ـل ــى أن يـ ـح ـ ّـص ــل امل ـس ـت ـش ـف ــى فــي
نهاية العام أتعابه وأتعابهم» .وما
ّ
يزيد الطني بلة أن «الطب العيادي
مـحـصــور فـقــط ف ــي امل ــراك ــز الـكـبـيــرة
وفي املدن ،وهو ما ليس متوافرًا في
املناطق الطرفية».
ويخشى األطـبــاء مــن «تــدويــر السنة
املــالـيــة» ،مــا يفتح الـبــاب أم ــام تأخر
إضافي إلــى حــدود تموز وربما آب.
وهــذا يعني عامًا وأربـعــة أشهر بال
رواتــب ،ستضاف إليها أشهر أخرى
«لــن نكون معها قــادريــن على ســداد
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حتى أقـســاط أوالدن ــا فــي امل ــدارس».
األم ــور «طــالــت الـلـقـمــة الـلــي بــالـتــم»،
يقول عياش .أما املواقف التصعيدية
ال ـت ــي ق ــد «تـ ـج ــرح» م ــواط ـن ــن ف ـقــراء
ي ـع ـت ـم ــدون فـ ــي اس ـت ـش ـف ــائ ـه ــم عـلــى
وزارة الصحة وغيرها مــن الجهات
الـ ـض ــامـ ـن ــة ،فـ ــا تـ ـن ـ ّـم إال عـ ــن وجـ ـ ٍـع
يعيشه األط ـب ــاء ويـمـ ّـسـهــم فــي لقمة
ع ـي ـش ـهــم .م ــا يـفـعـلــه األطـ ـب ــاء ال ـيــوم
ه ــو إع ـ ــاء الـ ـص ــوت ق ـبــل أن «تـلـعــب
االس ـت ـن ـس ــاب ـي ــة دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي ت ــوزي ــع
امل ـس ـت ـح ـق ــات املـ ـفـ ـت ــرض ــة» ،م ـعـ ّـولــن
ع ـلــى ال ــدع ــم وال ـت ـض ــام ــن م ــن نـقــابــة
أطباء بيروت ،إذ يفترض أن يشارك
النقيب ريـمــون الصايغ فــي املؤتمر
الصحافي اليوم.

المعترضون على السياسات البيئية مسؤولون أيضًا
حبيب معلوف
كما تتحمل السلطة واألحزاب والتيارات السياسية
املمثلة في الحكومات مسؤولية سوء إدارة املوارد
(الطبيعية والوطنية) وتلويث البيئة وتهديد أسس
الحياة ...كذلك تتحمل منظمات وخبراء وناشطو
املجتمع املــدنــي مـســؤولـيــة س ــوء املـعــارضــة وقلة
التنظيم وان ـع ــدام الـتـفــاهــم عـلــى امل ـبــادئ والـبــدائــل
وامل ــراقـ ـب ــة وامل ـح ــاس ـب ــة وحـ ـس ــن ال ـت ـم ـث ـيــل اث ـن ــاء
االعتراض او التفاوض.
ّ
ل ـيــس أدل ع ـلــى ذل ــك م ــن ض ـعــف االع ـت ــراض ــات،
مؤخرًا ،على أخطر املشاريع غير املستدامة التي
يدخلها لـبـنــان ،مثل االكـتـفــاء باملطالبة الشكلية
بالشفافية في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز
بـ ــدل ال ـب ـحــث ف ــي امل ـ ـبـ ــررات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـهــذا
الخيار ،والتركيز  -في االعـتــراض على مشاريع
ســدود املياه السطحية  -على احتماالت ّ
تسببها
بالزالزل بدل التأكيد بأنها تخالف قوانني الطبيعة،
وطــرح استخدام املياه الجوفية بدل التركيز على
عــدالــة ال ـتــوزيــع وتــرشـيــد االس ـت ـخــدامــات وضبط
الهدر والسرقة ،ناهيك عن أن خلفية االعتراضات
على بعض املواقع املحددة للسدود هي على قيمة
االستمالكات وليس على مبدأ سد مجرى مياه
يجب أن يستمر بالجريان!
كــذلــك االم ــر بالنسبة ال ــى االع ـت ــراض عـلــى خيار
املـحــارق للنفايات بــدل التركيز على مبدأ تجنب
املـخــاطــر والـتـخـفـيــف كــأولــويــة حـتــى عـلــى ال ـفــرز،
واملطالبة بالكهرباء  24/24بــدل االعـتــراض على
الهدر وطرق إنتاج الطاقة غير النظيفة ،واالعتراض
االس ـت ـن ـس ــاب ــي ع ـل ــى ق ـط ــاع امل ـق ــال ــع وال ـك ـس ــارات
واملرامل وشركات الترابة… وغيرها الكثير مما
لــم يـعــد يــدخــل فــي اج ـن ــدات مــا يـسـمــى «املجتمع
املــدنــي» .وآخ ــر مـثــل مــؤســف عـلــى ذلــك هــو ســوء
التنظيم وانـعــدام التفاهم عشية نــدوة ُعـقــدت في
مكتبة مجلس النواب ،مؤخرًا ،حول سد بسري.

ففي وقت ليس معلومًا كيفية اختيار املشاركني
من الناشطني والخبراء املعترضني في الندوة ،كان
مــن االج ــدى قـبــل الـقـبــول بــاملـشــاركــة والـتـفــاوض
وعرض االفكار (على افتراض حسن نية الداعني)
أن تـجـتـمــع ال ـج ـهــات امل ـع ــارض ــة وتـ ـح ـ ّـدد امل ـبــادئ
والرؤية واملوقف واالولويات واملعطيات والبراهني
واملطالب والتصورات والبدائل… وتقسيم العمل
والتعبير عــن املــوقــف ،كــل بحسب علمه وخبرته
واخـتـصــاصــه ،مــن االسـتــراتـيـجـيــات ال ــى الخطط
والتفاصيل التقنية الى اآلثار االقتصادية والبيئية
واالجتماعية...
فــي كــل امللفات املــذكــورة أع ــاه ،خاضت الجهات
غير الحكومية معاركها باملفرق ،وباستنسابية
ومناطقية وفــرديــة… وبما ال يساعد فــي كسب
ثـقــة املجتمع ال ــذي تــدعــي تمثيله ،وال فــي كسب
اح ـتــرام الخصم فــي السلطة .ال بــل إن البعض -
األنشط ربما  -وبسبب هذا الضعف في التنظيم،
قــام باتفاقات جانبية وعقد تحالفات مع جهات
يفترض أن ال تكون معه في الخندق نفسه ،مما
ساهم في ضياع الهوية والقضايا والثقة .هكذا،
بــات الـبـعــض ،مــن الناشطني فــي املجتمع املــدنــي،
يلعبون أدوارًا عدة ومتناقضة وال توحي بالثقة،
بني ادعاء تمثيل املجتمع والقطاع الخاص معًا ،أو
الترشح على لوائح السلطة واألحزاب التقليدية في
االنتخابات البلدية او النيابية!
وهـنــاك ،الـيــوم ،مــن ينشد تحالفًا استثماريًا مع
شــركــات دولـيــة ودول تـقــرر سياساتها شركات
كـبــرى تستبيح كــل ش ــيء وم ــا بـقــي مــن م ــوارد،
وتتسلح بـقــوانــن يتم تحضيرها مــن قبل كبار
املستثمرين وخبرائهم وتمريرها فــي الحكومة
والـبــرملــان ،مــع استبعاد املعترضني الجديني عن
النقاشات والشاشات اململوكة من اطراف السلطة
نفسها .وال شــك فــي أن ه ــؤالء تسعدهم كثيرًا
مـعــارضــة سطحية وشـكـلـيــة وت ـســوويــة وفــرديــة
ومتفردة.

اللعبة باتت مكشوفة والخيارات باتت محدودة،
في ظل ازمــة حكم معطوفة على ازمــة اقتصادية
خطيرة ،وأزمة بيئية وجودية.
لذلك هناك مسؤولية تاريخية على من يستشعر
املخاطر على الحيز العام واملوارد والبيئة وحقوق
اإلنسان واالجيال القادمة ويدعي تمثيل املجتمع،
لتجميع ال ـقــوى واالت ـف ــاق عـلــى ال ـحــد األدنـ ــى من
امل ـبــادئ والـقـضــايــا واخـتـيــار ال ـقــوى املمثلة لهذه
التحالفات وايـجــاد آلية دائـمــة للتشاور والـتــداول
وصناعة الرؤية وال ــرأي .وهــذه املهمة يفترض أن
تتطهر من عقدة ضرورة إيجاد تمويل او البحث
عن ممولني ،مع اعادة االعتبار الى العمل التطوعي
الهادف والتمويل الذاتي.
أهمية تجميع القوى أنه مقدمة لوضع مبادئ عامة
وبــرنــامــج شــامــل (وب ــرام ــج مخصصة مفصلة)،
وفرصة للخروج من الفرديات وضبط إمكانيات
الشرود املادي والفكري ،ولكي ال نصل الى نتائج
مخجلة بانتهاء القضايا مع انتهاء تمويلها ،كما
حصل في حمالت منع التدخني في األماكن العامة
التي توقفت رغم عدم احترام قانون املنع!
كما أنها فرصة للخروج من التخصصية القاتلة،
كأن تعتبر جمعية متخصصة بمكافحة حرائق
ً
الـغــابــات ،مـثــا ،أنـهــا غير معنية بمكافحة تلوث
شركات االسمنت ،أو أن ال يهتم من يكافح تلوث
شــركــات معينة بمتطلبات النظام االقـتـصــادي...
م ـمــا يـسـتــدعــي الـتـشـبـيــك م ــع ق ــوى اخـ ــرى تهتم
بالقضايا االجتماعية واالقتصادية والحقوقية
والثقافية والتربوية والنقابية...
بالتأكيد ليس الهدف من تجميع القوى املعترضة
ع ـلــى مـعـظــم االس ـت ـث ـم ــارات ال ـك ـبــرى واملـتــوسـطــة
هو تعطيل كل شــيء ،بقدر ما هو محاولة لقلب
األولويات وإعادة النظر في السياسات ،والتركيز
ً
على أهداف أكثر تواضعًا وشموال وعدالة (باملعنى
الحقوقي الــذي يشمل االجـيــال القادمة وباملعنى
البيئي واملناخي واالجتماعي ايضا).

تقرير

باق
سوق اللحم في النبطيةٍ ...
آمال خليل
ُ
ش ِغلت مدينة النبطية ،أخيرًا ،بشائعة إزالة سوق اللحم
واستبداله بمركز تجاري .السوق الــذي يشكل جزءًا
من «فولكلور» املدينة منذ عام  ،1952يقع على عقار
تملكه جمعية املقاصد الخيرية فــي النبطية ،ويضم
م ـح ــال ص ـغ ـيــرة مـتــاصـقــة تـبـيــع ال ـل ـحــوم والـخـضــر
ً
واألعـ ـش ــاب وال ـب ـه ــارات ،ف ـضــا ع ــن أخـ ــرى لتصليح
ُ
ـض إلــى
األح ــذي ــة .ســابـقــا ،أث ــار ال ـســوق نـقــاشــا لــم ي ـفـ ِ
نـتـيـجــة ،بــن بـلــديــة الـنـبـطـيــة والـجـمـعـيــات والـفـعــالـيــات
األهـلـيــة فــي ش ــأن املـحــافـظــة عليه فــي مـكــانــه أو نقله
مــن وســط املدينة إلــى أطــرافـهــا .مــديــر الهيئة اإلداري ــة
في جمعية املقاصد كمال جابر ّأكد أن ما ّ
يتردد عن
نية لهدم السوق «ثرثرة وتنقير ناجمان عن خالفات
شخصية بــن مطلقيها وإدارة الجمعية» .ورغ ــم أن

ّ
الـســوق «لـيــس تــراثـيــا بــل مجموعة تناكيات ويشكل
مـ ـص ــدرًا ل ـل ـت ـلــوث ال ـب ـي ـئــي وال ـب ـص ــري وسـ ــط ال ـســوق
«باق من دون إزالة أو
التجاري» ،بحسب جابر ،إال أنه ٍ
تغيير في الوقت الحاضر» .وفيما يربط البعض قرار
عدم املساس بالسوق بـ«عدم قدرة الجمعية على دفع
بدالت إخالء لشاغلي املحال» ،يحصر جابر األمر بأن
«ال مصلحة لنا ّ
باملس بعادات أهل املنطقة ،خصوصًا
املقيمني خارجها الذين يجدون في ترويقة اللحم في
ال ـســوق بـجــانــب مــوقــدة الـفـحــم طقسًا م ـتــوارثــا» .من
جهته ،يشير محاسب الجمعية حسن بيطار الى أن ما
قامت به «املقاصد» أخيرًا هو «تنظيم عقود اإليجار
مع شاغلي املحال لتحديد املستأجرين الحاليني بعد
وفــاة املستأجرين األصليني» .ولفت إلــى أن الجمعية
ال تزال تستوفي بدالت إيجار رمزية من الشاغلني ال
يزيد مجموعها على مليوني ليرة سنويًا.

مطلع الخمسينيات ،اشترت جمعية المقاصد العقار ّ
وحولته سوقًا لبيع اللحوم والخضر

خضع السوق لتغييرات عــدة .في أصل إنشائه ،كان
خــانــا مــركــزيــا لبيع املــواشــي والحمير والـجـمــال ،يفد
إليه الناس من حواضر جبل عامل وجزين ،معتمدين
على مبدأ املقايضة فــي البيع وال ـشــراء :اللحم مقابل
الخضر والزيتون والقمح ( .)...تدريجًا ،تحول الخان
إل ــى تـجـمــع لـبـسـطــات ب ـيــع ال ـخ ـضــر بـشـكــل رئـيـســي
والـلـحــوم .وك ــان يتمدد إلــى الساحة العامة على بعد
أمتار ،بشكل عشوائي ،قبل أن تحصره الشرطة في
مــوقـعــه الـحــالــي فــي الــوســط الـتـجــاري للمدينة .مطلع
الخمسينيات ،اشـتــرت جمعية املقاصد العقار الــذي
يقوم عليه التجمع وقامت بتنظيمه وإعالنه سوقًا لبيع
اللحوم والخضر .في اجتياح عام  ،1982قصف العدو
اإلسرائيلي السوق وسقط شهيدان من أهله هما علي
بــدر الدين وسليمان منصور .خــال ورشــة ترميمه،
استبدلت البسطات الخشبية بألواح من األلومينيوم.
وبعد سنوات ،حاولت بلدية النبطية إزالة البسطات ،من
دون جــدوى .بعد عــدوان تموز  ،2006شملت ورشة
الـتــرمـيــم ،تــوحـيــد واج ـهــات امل ـحــال وتلبيس ال ـجــدران
بأحجار رملية ورصف األرضية بالبالط واستحداث
مجار لتصريف املياه العادمة وتركيب أبــواب إلقفال
ُ
ـضــع الـبـلــديــة
مــداخ ـلــه بـعــد ان ـت ـهــاء دوام ال ـع ـمــل .وت ـخـ ِ
الـحــالـيــة امل ـحــال لـنـظــام رقــابــي صـحــي ص ــارم يشمل
إجبار القصابني على ذبح املواشي في املسلخ املركزي
للمدينة ،واالستحصال على شهادات صحية .لكنه،
في السنوات األخيرة ،لم يعد يحتكر جميع ّ
متذوقي
ُاللحم من أبناء املنطقة والزوار .التغييرات الشكلية التي
خضع لها السوق التجاري في محيطه ،من تحويل
أ ِ
الطرق وتضييق الشوارعّ ،
هرب الكثير من الزبائن من
زحمة وسط املدينة الى املحال املنتشرة في األطراف.
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أعمال

أعمال
قضية

قطاع النفط :ال وظائف قبل  2023ومئات المهــندسين بال عمل

قبل أن تبدأ مرحلة
االستكشاف ،وقبل أن نحفر
بئرًا واحدة ،وصل عدد
«الغارقين» في نفط لبنان
حتى اآلن إلى المئات .أعداد
كبيرة من المتخرجين
والطالب الحاليين في
البترول
اختصاص هندسة ً
بات مصيرهم مجهوال.
إذ إن الوظائف المطلوبة
في هذا المجال ،في حال
انطالق العمل ،ستكون
ّ
أقل بكثير من العرض
الضخم الذي يواصل النمو.
هذه ،ببساطة ،نتيجة التهور
والعجلة في قطف
ثمار قطاع لم يولد بعد،
ووعود «خبراء» ظهروا
فجأة للتنظير ورمي أوهام
حول عشرات آالف الوظائف
ّ
سيؤمنها القطاع
التي
في مراحله األولى ،فيما
الوقائع تكشف حكايات
أخرى...

رضا صوايا
لم تكلف الجامعات  -وال وزارة التربية
 نفسها عـنــاء إج ــراء دراس ــات جدية،أو أق ـل ــه االس ـت ـف ـس ــار م ــن هـيـئــة إدارة
قـطــاع ال ـب ـتــرول ،ح ــول الــوظــائــف التي
سيخلقها ق ـطـ ًـاع الـنـفــط امل ــوع ــود في
لـبـنــان .مـحــركــة بــدوافــع تـجــاريــة ،ومن
دون أي اعتبار ملستقبل الطالب الذين
يجر توجيههم ،بدأ منح التراخيص
لم ِ
عـ ـش ــوائـ ـي ــا إلطـ ـ ـ ــاق االخـ ـتـ ـص ــاص ــات
فـ ــي مـ ـج ــال ه ـن ــدس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ،ال ـتــي
استقطبت وتستقطب املئات.

فرص العمل

تكشف دراسة صادرة عام ّ 2017
أعدتها
هيئة إدارة قـطــاع الـبـتــرول بالتعاون
مــع بــرنــامــج التنمية ال ـنــروجــي أن أي
توظيف جــدي في قطاع النفط والغاز
في لبنان لن يبدأ قبل عام  ،2023فيما
التوظيف في مرحلة االستكشاف التي
يـفـتــرض أن تـنـطـلــق قـبــل نـهــايــة الـعــام
الجاري لن يتعدى عشرات الوظائف.
تـسـتـشــرف ال ــدراس ــة مستقبل الـقـطــاع
على مــدى الـسـنــوات الخمسني املقبلة
ف ــي م ـجــال الـتـنـقـيــب ،م ــن دون مــراحــل
النقل والتكرير والتخزين والـتــوزيــع،
استنادًا إلى سيناريو يفترض وجود
كميات تجارية كبيرة من النفط والغاز
بأسعار متدنية .بالتالي ،إن أي تبدل
ف ــي ال ـس ـي ـن ــاري ــو سـ ـي ــؤدي ح ـك ـمــا إل ــى
ت ـغ ـي ـيــر فـ ــي امل ـع ـط ـي ــات امل ـس ـت ـخ ـل ـصــة
(ال ـ ــدراس ـ ــة أع ـ ـ ـ ّـدت ق ـب ــل إط ـ ـ ــاق دورة
ال ـت ــراخ ـي ــص ،وي ـف ـت ــرض ع ـن ــد دراسـ ــة
الــرســم الـبـيــانــي املــرفــق ال ـعــودة عامني

¶ محركات

 LADA Grantaتصل إلى لبنان

اخ ـتــارت شــركــة «ريـمـكــو»،
وكـ ـ ـ ــاء س ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــارات «الدا»
ال ــروس ـ ّـي ــة ش ـع ــار «ش ـك ـرًا
روسـيــا» للحملة اإلعالنية
التي انتشرت على اللوحات
اإلع ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان
ملـنــاسـبــة إطــاق ـهــا مــوديــل
 LADA Grantaسـيــدان
وهاتشباك ،اللتني تتوافران بسعر  10900دوالر من دون  ،TVAفي صاالت
عرض جل الديب وريمكو ـ ـ الشياح وبعقلني.
زودت ال ـس ـيــارة بـمـحــرك بــأربــع أس ـط ــوان ــات ،وبـسـعــة  1.6ل ـتــر ،ونــاقــل حركة
ّ
ويتميز
أوتوماتيكي  4سرعات ،ما يوفر سرعة بقوة تصل إلى  98حصانًا.
الطرازان بتقنياتهما الشاملة للسالمة ،والتي تشمل :نظام  ،ABSوسائد هوائية،
مكابح ،نظام الثبات اإللكتروني ،توزيع املكابح اإللكتروني ونظام مانع لالنزالق.

«رينو» تتفوق في جوائز الشرق األوسط

حصدت شركة «رينو الشرق األوســط» جوائز عدة في حفل توزيع جوائز
الشرق األوســط للسيارات «ميوكتي»  ،2019وهــو أهــم مهرجانات الجوائز
الـخــاصــة بــالـسـيــارات فــي املـنـطـقــة .ونــالــت س ـيــارة «ري ـنــو داس ـت ــر» الـجــديــدة

إلــى ال ــوراء) .ويلفت عضو هيئة إدارة
قطاع البترول وسام شباط ،إلى أن كل
مرحلة مــن مــراحــل العمل فــي القطاع،
سـ ـ ــواء االس ـت ـك ـش ــاف أو ال ـت ـط ــوي ــر أو
اإلنتاج ،تتطلب اختصاصات وخبرات
مـخـتـلـفــة ،م ــا يـعـنــي غ ـيــاب االس ـتــدامــة
ف ــي ال ـع ـم ــل ،وأن امل ــوظ ــف ف ــي مــرحـلــة
االس ـت ـك ـش ــاف ق ــد ُي ـس ـت ـغ ـنــى ع ـن ــه فــي
مرحلة التطوير ،وهكذا...
يظهر الرسم البياني أننا سنشهد قفزة
كبيرة في التوظيف بدءًا من عام 2025
حتى عام ( 2028وفق املعطيات املحدثة
تـكــون الـتــواريــخ تباعًا  2023و،)2026
حني ستبلغ الحاجة في حدها األقصى
 3آالف فرصة عمل في مجال «وظائف
الـ ـعـ ـم ــل لـ ـ ــدى املـ ـ ــورديـ ـ ــن املـ ـب ــاش ــري ــن»
( ،)Direct Suppliers Employmentأي
مــا يرتبط بالوظائف الـتــي ستوفرها
ش ــرك ــات ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي تـتـعــامــل مع
ش ــرك ــات ال ـن ـف ــط الـ ـث ــاث الـ ـت ــي ح ــازت
التراخيص.
ب ـ ــدءًا م ــن عـ ــام  ،2029ب ـح ـســب الــرســم
( 2027وفـ ـ ــق الـ ـبـ ـي ــان ــات امل ـ ـحـ ـ ّـدثـ ــة)،
ستهبط الــوظــائــف هـبــوطــا ح ــادًا إلــى
ألــف وظـيـفــة ،مــا سيفرض االستغناء
ع ــن أك ـثــر م ــن أل ـفــي عــامــل ف ــي الـقـطــاع
مــع انـتـهــاء مــرحـلــة الـتـطــويــر ودخ ــول
مرحلة اإلنـتــاج (فــي الرسم عــام 2030
وفي الواقع عام  ،)2028عندما ترتفع
الحاجة مجددًا للوظائف ،ولكن بشكل
مـحــدود ،فال تتجاوز ال ـ  2000وظيفة
على م ــدار  6أع ــوام .ويبلغ التوظيف
ذروتـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ــن عـ ــامـ ــي  2036و 2038
(ب ـح ـســب ال ــرس ــم) م ــع ال ـب ــدء بـمــرحـلــة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن الـ ـتـ ـط ــوي ــر .وهـ ـن ــا يـجــب

في مقابل كل مهندس بترول هنالك حاجة لثمانية تقنيين

التركيز على أن معظم الوظائف التي
سيولدها الـقـطــاع مرتبطة بوظائف
العمل لدى املوردين املباشرين وغير
امل ـبــاشــريــن ،فـيـمــا الـتــوظـيــف املـبــاشــر
امل ــرت ـب ــط ح ـص ـرًا ب ــال ـش ــرك ــات ال ـثــاث

تخرج حتى اآلن  400مهندس
بترول ،فيما الحاجة لن تزيد على 40
م ـ ـحـ ــدود ج ـ ـدًا و«ل ـ ـ ــن يـ ـتـ ـج ــاوز %15
مــن مجمل الــوظــائــف الـتــي سيولدها
القطاع» بحسب شباط.
الــافــت أن أق ـصــى حــد لـلـتــوظـيــف لن
يتعدى  9آالف وظيفة عام ( 2036عام

ج ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــزة أف ـ ـضـ ــل
س ـي ــارة بتصويت
ال ـج ـم ـهــور ب ــن كل
الفئات ،فيما فازت
«ري ـ ـن ـ ــو مـ ـيـ ـج ــان»
الـ ـج ــدي ــدة ب ـجــائــزة
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت ل ـج ـن ــة
الـتـحـكـيــم ف ــي فئة
أف ـ ـضـ ــل س ـ ـيـ ــارات
ه ــاتـ ـشـ ـب ــاك ً
أداء.
ُ
وت ّوجت سيارة رينو  Zoe Z.E. 40بجائزة لجنة التحكيم في فئة السيارات
الكهربائية .مروان هيدموس ،العضو املنتدب لشركة رينو الشرق األوسط،
ّ
أكــد «أنـنــا ملتزمون بتقديم ابـتـكــارات فــريــدة إلث ــراء تجربة القيادة وتعزيز
ّ
أسـلــوب حـيــاة عمالئنا .ويجسد حصولنا على هــذه الـجــوائــز هــذا االلـتــزام،
ً
ً
فضال عن كونه دليال جديدًا على شغفنا الذي نتشاركه مع عمالئنا للتميز
في عالم السيارات».

ّ
المحركات من «توتال»
ف
ينظ
وقود
ّ

أطلقت «توتال لبنان» في شبكة محطاتها وقود TOTAL EXCELLIUM
ّ
ينظف مـحـ ّـرك الـسـ ّـيــارة بفضل م ــواد مضافة ُص ّممت ّ
خصيصًا من
ال ــذي
محرك ّ
الباحثني في توتال .يساعد هذا الوقود في إزالة األوساخ من ّ
السيارة
ّ
ّ
ّ
ويمنع من تراكم ّ
الترسبات حتى  ،93%وينظف حتى  24%من التراكمات

 2034وف ــق امل ـع ـط ـيــات ال ـحــال ـيــة) ،ما
يـبـ ّـن مــدى االعتباطية والعشوائية
التي تعامل بها «خبراء» وصل األمر
بـبـعـضـهــم إلـ ــى ال ـت ـن ـبــؤ بـ ــأن ال ـق ـطــاع
سـ ـي ــؤم ــن  25ألـ ـ ــف ف ــرص ــة عـ ـم ــل فــي
مــراحــل عمله األول ــى .ووفـقــا لشباط،
فـ ــإنـ ــه «اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادًا إل ـ ـ ــى ال ـس ـي ـن ــاري ــو
امل ـطــروح ،سيكون هنالك حــاجــة إلى
نحو  4إلــى  5آالف وظيفة كمتوسط
إج ـم ــال ــي س ـن ــوي ــا ،وذل ـ ــك اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء من
ع ــام  .2034أم ــا األع ـ ــوام ال ـتــي تسبق
ّ
ه ــذا ال ـت ــاري ــخ ،فــال ـعــدد س ـي ـكــون أق ــل
ولـ ـ ـ ــن ي ـت ـخ ـط ــى األل ـ ـ ـفـ ـ ــن ك ـم ـت ــوس ــط
سـ ـ ـن ـ ــوي» .و«إذا رغ ـب ـن ــا فـ ــي تــأمــن
فــرص عمل مستدامة ،يجب التركيز
ع ـلــى ص ـنــاعــات أخـ ــرى كــالـصـنــاعــات

في ّ
املحركات .وبهدف
الترويج للمنتج الجديد
وت ـ ـسـ ــوي ـ ـقـ ــه ،طـ ـ ـ ـ ّـورت
الشركة حملة إعالنية
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وك ــال ــة
ّ
الباريسية
اإلع ــان ــات
ُ ،BETCت ّ
صور وقود
TOTAL EXCELّ ً
بجيش
 LIUMممثال
ٍ
مــن األبـطــال الخارقني
وخلفيات ّ
ّ
عرقية مختلفةّ ،
مهمتهم القضاء على األوساخ
وعصور
أكوان
من
ٍ
ٍ
َّ ٍ
ّ
بحشد من الوحوش القذرة والقبيحة.
لة
ممث
ك،
املحر
في
ٍ

الجولة األولى من «كأس إندورو»

أطلقت شركة أ .ن .بو خاطر موسم الــدراجــات النارية في لبنان تحت شعار
 ANB X KTM #ReadytoRace experienceبتنظيمها الجولة األولــى من
«كأس إندورو» برعاية بلدية املتني ومشيخا .تنافس في هذه الجولة  34مشاركًا
ّ
قسموا إلى  4فئات :املخضرمون ،املتقدمون ،املبتدئون والصغار.

¶ جامعات

ّ
من ACQUIN
لـUSJ
سي
المؤس
االعتماد
ّ
ّ

نالت جامعة الـقــديــس يوسف فــي بـيــروت االعـتـمــاد املــؤسـســي الــدولـ ّـي «غير

الـبـتــروكـيـمــاويــة واألس ـمــدة الــزراعـيــة
ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا أن تـخـلــق ع ـشــرات
آالف فرص العمل».

بطالة إلى ارتفاع
تشير األرق ــام حتى اآلن إلــى أن عدد
املـ ـتـ ـخ ــرج ــن وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى نـ ـح ــو 400
مـهـنــدس ،فـيـمــا الـحــاجــة الفعلية لن
ت ــزي ــد ع ـلــى  40م ـه ـنــدســا .واملـشـكـلــة
بحسب شـبــاط هــي «س ــوء الفهم في
القطاع من جهة ،وتسرع الجامعات
فـ ــي فـ ـت ــح االخـ ـتـ ـص ــاص ــات فـ ــي ه ــذا
امل ـ ـجـ ــال مـ ــن دون دراسـ ـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوق».
مؤكدًا أن « %80من الوظائف ستكون
لـلـتـقـنـيــن ،وف ــي مـقــابــل ك ــل مهندس
بترول هنالك حاجة لثمانية تقنيني».

ويـلـفــت إل ــى «اس ـت ـن ـســاخ الـجــامـعــات
ل ــذات االخ ـت ـصــاص ،فيما ك ــان يجب
ت ـنــويــع االخ ـت ـص ــاص ــات وتــوزي ـع ـهــا
بنحو مدروس بني الجامعات لتقدم
كــل منها اختصاصًا ّ
معينًا يتوافق
مــع الـحــاجــة الفعلية لـلـســوق» .وبما
أن ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ـخ ـب ــرات التقنية
املطلوبة وتــدريــب املهتمني عليها ال
يزال شبه معدوم ،فإن ذلك قد يؤدي
إل ــى ال ـب ـحــث ع ــن أص ـح ــاب ال ـخ ـبــرات
م ــن املـغـتــربــن الـلـبـنــانـيــن الـعــامـلــن
ف ــي مـ ـج ــال ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز ف ــي دول
أجنبية ،ما سيفاقم أزمة البطالة لدى
الراغبني بالعمل في هذا القطاع من
اللبنانيني املقيمني.
حتى اآلن ،مهندسو الـبـتــرول الذين
تخرجوا يقبعون بال عمل وبــا أمل
أو ي ـع ـم ـل ــون فـ ــي وظـ ــائـ ــف ال عــاقــة
ل ـه ــا بــاخ ـت ـصــاص ـهــم .م ـج ـمــوعــة مــن
هـ ـ ـ ــؤالء أسـ ـ ـس ـ ــوا فـ ــرعـ ــا ل ـ ـ ـ «ج ـم ـع ـيــة
مهندسي البترول» ( )SPEالتي تقدم
خــدمــات إلــى أعضائها مــن املديرين
واملهندسني والباحثني وغيرهم من
الفنيني املختصني في قطاع صناعة
الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغ ـ ــاز فـ ــي ج ـم ـي ــع أنـ ـح ــاء
الـعــالــم ،وتضم نحو  158ألــف عضو
نصفهم تقريبًا مــن ال ـطــاب .يكشف
مــؤس ـســو ف ــرع الـجـمـعـيــة ف ــي لـبـنــان
أن عــددهــم حاليًا يـقــارب ال ـ  ،50وهم
ي ـقــومــون بـنـشــاطــات ف ــي الـجــامـعــات
وحـ ـ ـم ـ ــات ت ــوعـ ـي ــة لـ ـ ــإضـ ـ ــاءة ع ـلــى
القطاع ،وينصحون الراغبني بالعمل
فــي القطاع ب ــ«أال يحصروا أنفسهم
باختصاص هندسة البترول ،بل أن
يدرسوا اختصاصات هندسة أشمل
كهندسة امليكانيك يمكن أن تفتح لهم
مجال العمل في القطاع أو في غيره
في حال غياب الفرص الوظيفية».
األخ ـ ـطـ ــر أن ـ ــه ي ـش ـت ــرط ل ـل ـت ـخ ــرج فــي
مجال الهندسة بكافة اختصاصاتها
أن يخضع الطالب لتدريب ولو لشهر
على األقل ،وبحكم أنه ال يوجد قطاع
نفط وغ ــاز فــي لبنان يــؤمــن للطالب
فـ ــرص ال ـ ـتـ ــدرب ،فـ ــإن ال ـع ــدي ــد مـنـهــم
يـســافــرون على نفقتهم إلــى الـخــارج
لـ ـلـ ـت ــدرب ،م ــا ي ـض ـع ـهــم ت ـح ــت رح ـمــة
الكثير من السماسرة الذين يطلبون
مبالغ تصل إلى  5آالف دوالر لتأمني
فرصة تدرب في الخارج.

ّ
امل ـشــروط» مــن الــوكــالــة األوروب ـ ّـي ــة أكــويــن  ، ACQUINوال ــذي يغطي امل ـجــاالت اآلتـيــة:
االسـتــراتـيـجـ ّـيــة ،الـحــوكـمــة ،التعليم ،دعــم ال ـطــاب ،الـبـحــث ،االنـفـتــاح ال ــدول ـ ّـي ،االنـخــراط
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدولية،
واملادية وضمان الجودة ،ويركز على احترام املعايير
البشرية
املجتمعي ،املوارد
ّ
ّ
ّ
ً
األوروبية ،املتعلقة بكل من هذه املجاالت.
وخصوصا
ويحظى هذا االعتماد بأهمية كبرى لدى ّ
مؤسسات التعليم العالي ،ويوفر للجامعة
ّ
ّ
ومتخرجيها وأساتذتها وشركائها ،ويعزز من
العديد من املزايا للجامعة ولطالبها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والدولي ،كما يسهل فرص العمل أمام املتخرجني ،والتنقل
واإلقليمي
الوطني
موقعها
ّ
ّ
الدولية.
بني الجامعات والشراكات معها ومع املنظمات

برنامج «ريادة األعمال» من بلدية الغبيري

أطـلـقــت بـلــديــة الـغـبـيــري مــن جــامـعــة العلوم
واآلداب اللبنانية ،برنامجها «ريادة األعمال»
ال ــذي يـهــدف إلــى دعــم املـشــاريــع االبتكارية
للشباب الجامعي ضمن نطاق عمل البلدية،
فـ ــي حـ ـض ــور أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس ال ـجــام ـعــة
ورئيس بلدية الغبيري معن الخليل ،ومدير
البرنامج رامي الطويل ،وجمع من األساتذة
الجامعيني وال ـطــاب .تـحــدث الخليل عــن «أهـمـيــة الـبــرنــامــج الـتــي تكمن فــي كــونــه يقدم
في حــدوده الدنيا للطالب الجامعي خبرات العمل ليستفيد منها في مجال التوظيف
الحقًا» ،فيما أكد الطويل «أن هدف البرنامج احتضان األفكار اإلبداعية وتقديم الخدمات
االستشارية والتدريب ودعمها باملوارد لكي تترجم إلى منتجات عملية» .من جهته ،وعد
نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد فضل الله ،الطالب بـ «استكمال كل خطوات البرنامج،
بالتعاون مع البلدية في سبيل إنجاحه».
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شركات

«أصداء» للعالقات العامة تغلق مكاتبها في بيروت
علمت «األخـبــار» أن شركة «أصــداء بي
سي دبليو» ،الرائدة في مجال العالقات
الـ ـع ــام ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،جـ ـ ّـمـ ــدت ال ـع ـمــل
بمكاتبها في بيروت وصرفت موظفيها
بعد تسوية أوضاعهم .والخطوة مؤشر
خ ـط ـي ــر إل ـ ــى ان ـ ـعـ ــدام ج ــاذبـ ـي ــة ال ـس ــوق
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن «أص ـ ـ ـ ــداء»
ليست العبًا بسيطًا في قطاع العالقات
العامة في املنطقة .وإضافة إلى األزمة
االقتصادية وانعكاساتها على القطاع
ال ـخ ــاص ،ي ـعــزو خ ـبــراء فــي ه ــذا املـجــال
ق ــرار تجميد املـكـتــب إل ــى «مـشــاكــل في
منظومة العمل اإلداري داخــل الشركة،
وتـحــديـدًا بــن الـفــرع الرئيسي فــي دبي

ومكتب بيروت الذي شهد تغييرات في
تفض ،على ما ّ يبدو،
األعوام املاضية لم
ِ ّ
إلــى أي خــرق ج ــدي» .ويــؤكــد مطلعون
أن اإلدارة األم في دبي فقدت اهتمامها
بمكتب ب ـيــروت ول ــم تـســع إل ــى ً تـعــزيــزه
نظرًا ملــردوده الضعيف مقارنة بكلفته
التشغيلية« .األخبار» حاولت االتصال
بمكتب بيروت على الرقم املوضوع على
موقع الشركة اإللكتروني ،فكان جواب
ّ
املسجل اآللــي بــأن «الــرقــم املطلوب
غير موضوع في الخدمة».

ي ـش ــار إل ــى أن «أص ـ ـ ــداء» حـ ــازت ال ـعــام
امل ــاض ــي ،خ ــال ح ـفــل ت ــوزي ــع «ج ــوائ ــز
األعمال الدولية  »2018املعروفة أيضًا
بــاســم ج ــوائ ــز «س ـت ـي ـفــي» 28 ،جــائــزة،
بما فيها جائزة «شركة العام للعالقات
الـعــامــة فــي الـشــرق األوس ــط وإفريقيا»
وجـ ــائـ ــزة «غـ ــرانـ ــد س ـت ـي ـفــي» ال ـخــاصــة
بوصفها «شركة العالقات العامة األكثر
تكريمًا» على مستوى العالم.
(األخبار)

مصارف وتكنولوجيا مالية
ّ
«ستعزز مكانة areeba
ماهر ميقاتي أن الشراكة مع Altpay
في السوق اللبنانية كالشركة الــرائــدة في وسائل قبول الدفع،
وفي تحقيق طموحاتنا للتوسع على املستوى اإلقليمي».
وسيتوافر هــذا املنتج في السوق اللبنانية اعتبارًا من الفصل
الثالث من العام الجاري.

أزمة اإلعالم والتالعب باألخبار

بنك بيبلوس األسرع ّ
نموًا
في بطاقات الدفع

حصل بنك بيبلوس ،للمرة الثالثة ،على جائزة «فيزا» ملحفظة
بطاقات الدفع األسرع نموًا لعام  2018تقديرًا ألدائه ّ
املتميز في
سوق البطاقات املصرفية في لبنان.
وأك ـ ــد ج ـ ــورج فـ ـ ــارس ،م ــدي ــر م ـن ـت ـجــات ال ـب ـط ــاق ــات املـصــرفـيــة
والـحـســابــات والـتــأمــن املـصــرفــي فــي مجموعة بنك بيبلوس،
أن املصرف «يعمل باستمرار على االستفادة من االتجاهات
ّ
واملتقدمة ،وتلبية
العاملية لتزويد زبائنه بوسائل الدفع املبتكرة
احتياجاتهم وتوقعاتهم املـتـطــورة بــاسـتـمــرار .ول ـهــذا ،عملنا
بنشاط على تحسني محفظتنا من البطاقات وتوسيع نطاقها
في السنوات املاضية».
نبيل ط ـبــارة ،املــديــر الـعــام لشركة «ف ـيــزا» فــي منطقة املشرق
ً
العربي ،اعتبر الجائزة «دليال على شراكتنا الناجحة مع بنك
بـيـبـلــوس وال ـهــادفــة إل ــى نـشــر ثـقــافــة اس ـت ـخــدام وســائــل الــدفــع
الرقمية وتشجيع املستهلكني على اسـتـخــدام بطاقات الدفع
الخاصة بهم محليًا ودوليًا».

 Areebaو :Altpayشراكة لتقديم
أجهزة دفع إلكتروني ذكية

عـ ـق ــدت ش ــرك ـت ــا  areebaل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ــال ـي ــة وAltpay
املتخصصة فــي الـتـجــارة الــرقـمـيــة شــراكــة تـهــدف إل ــى تقديم
أجهزة دفع إلكتروني ذكية في لبنان باستخدام بوابة Altpay
املعتمدة على نـظــام ( )Cloud DCGوالـحــائــزة على شهادة
ً
 ،PCI-DSSفضال عن أجهزة تعتمد نظام «أندرويد» توفرها
 .Pax Technologyإضافة إلــى احتوائها على تطبيق قبول
الدفع التقليدي ،تتمتع هذه األجهزة بالقدرة على مسح وعرض
رموز االستجابة السريعة ( ،)QR Codesوتتضمن تطبيقات
أخــرى مثل  ،Top-up mobileوالقسائم اإللكترونية ،وبرامج
ال ــوالء ،وإص ــدار الـبـطــاقــات اإللـكـتــرونـيــة ،واأله ــم تقديم متجر
تطبيقات خاص .كما يستفيد التجار من ولوج كامل إلى بوابة
ّ
تمكنهم من ّ
تتبع مبيعاتهم ومراجعة لوحات تحليلية للبيانات،
ويمكنهم الوصول إليها عبر الويب ومن خالل تطبيق جوال.
هذه الشراكة ستسمح لـ  areebaبعصرنة أعمال قبول الدفع،
ً
ّ
وتوفر حلوال متنوعة لتجارها .وأكــد املدير التنفيذي للشركة

أقامت السفارة الفرنسية واملركز الفرنسي ،في قصر الصنوبر
في بيروت ،بالتعاون مع البنك اللبناني الفرنسي ندوة ملساعد
َ
املدير العام السابق في محطتي  TF1و ،Ouest Franceأنطوان
دو تــارلــي ،بـمـشــاركــة مــديــر مــرصــد الــوظـيـفــة الـعــامــة والحكم
الرشيد فــي الجامعة اليسوعية ،باسكال مــونــان ،حــول أزمــة
اإلعالم وتجاوزات اإلعالم الرقمي والتالعب باألخبار.
ّ
عرض دو تارلي للتطورات في السنوات الـ  20املاضية التي غيرت
ّ
شكل ّ
ّ
تحد ًيا ً
كبيرا ليس لإلعالم
جذريًا ،ما
سير نقل املعلومات
فحسب ،بــل للديموقراطية أيـضــا .ولفت الــى أن نشر األخبار
الكاذبة وازديــاد عمليات التالعب بها أخذا ً
حجما غير متوقع،

إذ تسعى املنصات اإللكترونية وفروعها فــي نقل املعلومات
إلى توسيع شبكتها حول العالمّ .
وشدد على ّأن األهم اليوم هو
ّ
البحث في طرق التحكم بهذه املنصات لتفادي أي تجاوز غير
مقبول ،وهذا ما تعمل عليه البلدان األوروبية ومختبرات البحوث
في عدد من الجامعات األميركية ،والتي قد ُتصدر ً
قريبا قوانني
جديدة في هذا الشأن.

مفكرة إقتصادية

منتدى إجراءات االمتثال لمكافحة
تبييض األموال

منتدى «إجراءات ّاالمتثال ملكافحة تبييض األموال وتمويل
اإلرهاب» الذي تنظمه نقابة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان،
يعقد التاسعة والنصف من صباح اليوم في املعهد العالي لألعمال
.ESA

المؤتمر المصرفي العربي

«اإلصــاحــات االقتصادية والحوكمة» هو عنوان املؤتمر املصرفي
العربي لعام  2019الذي تفتتح أعماله الخامسة بعد ظهر الثالثاء 23
نيسان الجاري ،في فندق فينيسيا في بيروت.
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رياضة

رياضة

كأس االتحاد اآلسيوي

دوري أبطال أوروبا

ّ
العهد أدى واجبه المحلي

مويس كين إلى األضواء في نصف موسم

ٓ
بطل لبنان يلتقي السويق ...اسيا لـ«الكبار»

علي زين الدين

سيلعب الجهاز الفني لنادي العهد
مباراته القارية بتشكيلة مكتملة
بـلــوغ ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي ملسابقة
ك ــأس االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي لــم يـكــن أم ـرًا
ً
سهال فــي النسخة السابقة ،ولــم يعد
أسهل في النسخة الحالية أيضًا حتى
َ
ولــو لــم تـعــد األنــديــة الـعــراقـيــة تشارك
فـ ــي ب ـط ــول ــة فـ ـ ــرق «ال ـ ـصـ ــف ال ـث ــان ــي»
ٓ
ً
ف ــي اس ـ ـيـ ــا .بـ ـ ــدال م ــن ت ــأه ــل امل ـت ـصــدر
ووصيفه ،باتت الـفــرق تتصارع على
مركز أول في ثالث مجموعات ،واملقعد
ٍ
ال ــراب ــع ال ـ ــذي ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه صــاحــب

اختبار جديد في الـ«تشامبيونز»
يستقبل نادي يوفنتوس
اليوم ( 22:00بتوقيت
بيروت) نادي أياكس
أمستردام الهولندي
في إياب ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا .مباراة
الذهاب انتهت بالتعادل
اإليجابي بهدف لمثله.
في مباراة اليوم ربما
يشارك الشاب اإليطالي
مويس كين ،وسيكون
أمام اختبار التسجيل في
دوري األبطال ليؤكد على
ّ
المميزة
موهبته

دور
ضمن الجولة الرابعة من ٓ
المجموعات بكأس االتحاد االسيوي،
يلتقي العهد اليوم ( 18:30بتوقيت
بيروت) مع نادي السويق العماني في
المجموعة الثالثةٌ .
لقاء يسعى من خالله
العهد إلى تعزيز حظوظه بالتأهل إلى
ٓالدور نصف النهائي عن منطقة غرب
اسيا ،في حين يلتقي المالكية البحريني
المتصدر مع القادسية الكويتي الثالث

بعد ثــاث سـنــوات مــن ال ـيــوم ،أسماء
مـحـمــد ش ــور ،عـلــي س ــوي ــدان وجـمــال
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ،الـ ـت ــي ق ـ ّـدمـ ـه ــا ال ـع ـه ــد فــي
مـ ـب ــارات ــه األخ ـ ـيـ ــرة م ــع األن ـ ـصـ ــار فــي
ال ـب ـطــولــة امل ـح ـل ـيــة ،ل ــن ت ـك ــون أس ـم ـ ً
ـاء
ً
غــريـبــة عـلــى الـ ــدوري الـلـبـنــانــي .ربما
ق ــد ي ـل ـع ـبــون ب ــرف ـق ــة ب ــاق ــي ّزمــائ ـهــم
مــن فــريــق الـشـبــاب ،الــذيــن ُرف ـعــوا إلى
ال ـفــريــق األول ،أســاس ـيــن ف ــي معظم
املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب األجـ ــانـ ــب
ُ
باستدعائهم إلى
ويطالب الجمهور
ّ
املنتخب ،ويصبحون مــن املرشحني
ل ـجــوائــز أف ـضــل الــاع ـبــن .ه ـكــذا ق ـ ّـدم
ـرات
ال ـع ـه ــد ن ـج ــوم ــه ال ـش ـب ــاب ف ــي ف ـت ـ ٍ
سابقة ،وبــات ينافس فيهم على لقب
ك ـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي .ل ـك ــن ه ــذا
اللقب يحتاج إلى «الكبار» ،الالعبني
الـنـجــوم وامل ـخ ـضــرمــن .ه ــؤالء الــذيــن
غــاب معظمهم عن مواجهة األنصار،
ويعتمد املدرب باسم مرمر ومن خلفه
اإلدارة عليهم للظفر باللقب الـقــاري
األول للبنان.

حسن رمضان

يلعب العهد من أجل الفوز (عدنان الحاج علي)

أفضل مركز ثاني يكون لألوفر حظًا.
لــم ُيـخـفــق الـعـهــد بــالــوصــول إل ــى هــذا
الــدور في النسختني األخيرتني ،لكنه
الـيــوم مـهــدد بـعــدم تـصـ ّـدر مجموعته
إذا ل ــم يـنـجــح ب ــال ـف ــوز ع ـلــى الـســويــق
الـعـمــانــي ،فــاملــالـكـيــة الـبـحــريـنــي الــذي
ّ
يتصدر بفارق نقطتني ،قد يبتعد أكثر
ّ
تغلبه على القادسية الكويتي
إذا جدد ّ
مقابل تعثر «األصفر» ،ولهذا السبب،
غــاب معظم نـجــوم العهد عــن املـبــاراة
األخيرة أمــام األنصار مقابل مشاركة
الالعبني الشباب .نور منصور ،حسني
دقيق ،أحمد زريق ،ربيع عطايا ،هيثم
فــاعــور ،سمير أيــاس ،مــارتــن توشيف
ّ
ومحمد حيدر ،كلهم لم ُيستدعوا إلى
القائمة ،ولــو أن معلومات «األخـبــار»
ُ
تـشـيــر إل ــى أن اسـتـبـعــاد األخ ـيــر ليس
ب ـهــدف إراح ـت ــه كـمــا ُيـ ـت ــداول ،فـهــو لم
ٓ
يـ ـش ــارك ف ــي اخـ ـ ــر مـ ـب ــارات ــن أس ــاس ــا،
ومشكلته مــع الجهاز الفني .لكن هل
ك ــان الـعـهــد يـحـتــاج إل ــى إراح ــة جميع

هـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم ،ويـ ـخـ ـس ــر س ـل ـس ـلــة
م ـبــاريــاتــه دون خ ـس ــارة ف ــي الـ ــدوري،
م ـ ـفـ ـ ّـرطـ ــا ب ــإمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـظـ ـف ــر بــال ـل ـقــب
لـلـمــوســم ال ـثــانــي دون أن يـخـســر أي
مباراة؟
ال َّ
شك أن مشاركة ثالثة العبني ضمن
الـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة ل ـل ـفــريــق األول
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي ال ـب ـطــولــة املـحـلـيــة،
وأمــام األنصار ،كان خيارًا خاطئًا من
الجهاز الفني للعهد ،والنتيجة كانت
ٓ
خ ــروج أحــدهــم ،وربـمــا اخ ــر لــوال طلب
أح ـم ــد ال ـص ــال ــح ال ـت ـبــديــل وال ـخ ـس ــارة
بثالثة أهداف ،دون تهديد ّ
جد ٍّي ملرمى
ٍ
ٍ
األنـ ـص ــار ،م ــع ال ـع ـلــم أن ال ـع ـهــد أخـفــق
ـدف على
مــرة واح ــدة بـعــدم تسجيل هـ ٍ
األق ــل هــذا املــوســم .ربـمــا لــو بــدأ خليل
خـمـيــس إل ــى ج ــان ــب امل ــداف ــع ال ـس ــوري
ّ
لتغير شكل الدفاع ،ولو شارك يعقوبو
ً
ب ــدال مــن ســويــدان مـنــذ الـبــدايــة لتعزز
دور ال ــوس ــط ،ول ــو لـعــب حـســن الــزيــن
في مركزه وترك الجناح األيمن ملحمد

ق ـ ــدوح ل ــوص ــل «األص ـ ـفـ ــر» إلـ ــى مــرمــى
األنصار .هذا الثالثي كان على مقاعد
االحتياط ،فيما استبعد أياس ،الذي ال
يلعب دورًا أساسيًا مــع العهد ،ومعه
تــوش ـيــف ال ـعــائــد م ــن اإليـ ـق ــاف وال ــذي
يحتاج إلــى خــوض م ـبــارا ٍة على األقــل
ٓ
ق ـبــل امل ـش ــارك ــة االسـ ـي ــوي ــة ،لـكـنــه بـقـ َـي
خ ــارج الـتـشـكـيـلــة ل ـ ٌل ـم ـبــاراة الـخــامـســة
ٌ
تــوالـيــا .م ــدة طــويـلــة ملـهــاجـ ٍـم سـ ّـجــل 10
أهداف في الدوري.
ٍ
صـحـيـ ٌـح أن الـفــريــق ال ــذي يــريــد الظفر
بلقب كــأس االتـحــاد اآلسـيــوي يحتاج
إلى النجوم ،وهو ما سعى إليه العهد
دائمًا ،لكن هل مواجهة السويق ،فاقد
األم ـ ــل ع ـم ـل ـيــا ب ــال ـت ــأه ــل ،ت ـح ـت ــاج إل ــى
إراح ــة  6العـبــن أساسيني واثـنــن من
االحتياط أيضًا ،ووجود ثالثة العبني
ٓ
أساسيني اخرين على مقاعد البدالء؟
ربـ ـم ــا ،ل ــو اع ـت ـمــد ال ـع ـهــد ع ـلــى بعض
ٓ
العبيه الشباب في املسابقة االسيوية
قبل انطالقها ،كما فعل مع سابقيهم

ـات م ــاض ـي ــة ،ل ـك ــان فـ ــاز فــي
ف ــي ن ـس ـخ ـ ٍ
الساحتني املحلية والقارية.
ع ـم ــوم ــا ،ي ـل ـعــب ال ـع ـه ــد خـ ـ ــارج أرض ــه
لـلـمــرة ال ـثــان ـيــة .ف ــي مــواج ـهــة املــالـكـيــة
تعادل سلبًا وأهدر فوزًا كان باملتناول،
وقـ ـ ّـدم ً
أداء ق ــد ي ـكــون أف ـضــل م ــن ال ــذي
ّقدمه أمام السويق في بيروت .الفريق
يعتبر أن اللعب على أرضــه ال يمنحه
سـ ــوى أف ـض ـل ـيــة ال ـج ـم ـه ــور ،ف ــي حــن
أن ّلـقــاء معظم الـفــرق على مالعبها ال
بشكل
يؤثر عليه ،فالجمهور يحضر
ٍ
خـجــول ،وأرضـيــة امللعب تبقى أفضل
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـيـ ــه .ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة س ـت ـكــون
فريق خرج
املباراة أسهل في مواجهة
ٍ
ٓ
االسيوية ُ
ويصارع لعدم
من املنافسة
ال ـه ـبــوط ف ــي ال ـ ــدوري امل ـح ـلــي .م ـبــاراة
الـســويــق األخ ـيــرة كــانــت أم ــام «ظـفــار»
وان ـت ـه ــت ب ـخ ـس ــارت ــه ب ـه ــدف ــن ل ـه ــدف،
لـ ُـيـصـبــح ال ـف ــارق بينه وب ــن املــركــز ما
ق ـب ــل األخ ـ ـيـ ــر س ـب ــع نـ ـق ــاط ق ـب ــل سـبــع
أسابيع على ختام الدوري.

ّ
رب ـم ــا ،م ــا يـمـ ّـيــز الع ـبــا واع ـ ـدًا ولــديــه
م ـس ـت ـق ـب ــل م ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن غ ـ ـيـ ــره مــن
الــاعـبــن ،هــو األرق ــام الـتــي يحققها
ب ـم ـج ـ ّـرد أن ت ـل ـمــس ق ــدم ــاه أرض ـي ــة
املـلـعــب .هــو العــب صغير فــي الـســن،
كـبـيــر بــالـعـطــاء وح ـتــى كـبـيــر البنية
أيـ ـض ــاُ .ي ـح ـســب ل ـل ـم ــدرب اإلي ـطــالــي
مــاسـيـمـيـلـيــانــو أل ـي ـغ ــري ،ب ــأن ــه كــان
سببًا في إظهار موهبة جديدة لكرة
القدم اإليطالية .هو الالعب اإليطالي
الجديدة،
الثالث منذ بــدايــة األلفية
ّ
ً
الــذي يحمل أص ــوال أفريقية ويمثل
املنتخب اإليطالي األول ،بعد كل من
مـهــاجــم ن ــادي مــارسـيـلـيــا الـفــرنـســي
الـحــالــي مــاريــو بالوتيلي وأنجيلو
أوغبونا العب ويست هام اإلنكليزي.
أصـ ـب ــح الـ ـي ــوم م ــوي ــس ك ـ ــن ،ال ـش ــاب
اإلي ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــب األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
الـ ـ ـ ــ«إيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــواري ـ ـ ــة» ال ـ ـش ـ ـغـ ــل الـ ـش ــاغ ــل
للصحافة اإليطالية ،خصوصًا بعد
الحادثة الشهيرة أمام جماهير نادي
كــالـيــاري .لــم يبك كــن ،ولــم يـ ِـشــر إلى
ً
ال ـج ـم ـه ــور بـ ــإشـ ــارات م ـش ـي ـنــة م ـث ــا،
حتى إنه لم يرد على الجماهير سوى
باحتفالية ،اعتبرها البعض مستفزة
ل ـج ـم ــاه ـي ــر ف ــري ــق ال ـخ ـص ــم (ب ـي ـن ـهــم
زمـيـلــه فــي الـفــريــق املــدافــع لـيــونــاردو
ّ
بونوتشي) .إل أن من يتابع كرة القدم،
يعلم بأن ما أقدم عليه كني في املباراة،
ه ــو ح ــرك ــة أقـ ــل م ــن ع ــادي ــة ،ب ــل إنـهــا

تعتبر كنوع من االستفزاز الرياضي،
بسبب تسجيله في كالياري .نعتته
الجماهير بالـ«قرد» ،تمامًا كما كان
ي ـحــدث م ــع غ ـيــره م ــن الــاع ـبــن ذوي
الـبـشــرة الـسـمــراء ،وبينهم بالوتيلي
ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ف ــي مـ ـي ــان وف ـ ــي إن ـت ــر،
ك ـي ـفــن ب ــرن ــس ب ــوات ـي ـن ــغ ف ــي م ـيــان
أي ـضــا ،وأوغ ـبــونــا والـفــرنـســي بليس
مــاتــويــدي والـغــانــي سولي مونتاري
وغـيــرهــم الـكـثـيــر ،الــذيــن يـعــانــون من
مثل هــذه الـتـصــرفــات مــن ِقـبــل بعض
ّ
الجماهير اإليطالية .لكن كني ،تمكن
ّ
مـ ــن ت ـخ ــط ــي ه ـ ــذه «امل ـ ـح ـ ـنـ ــة» ،بـ ــل إن
الـعــالــم االف ـتــراضــي وق ــف إل ــى جنبه،
ومـ ــن بـيـنـهــم ال ـك ـث ـيــر م ــن أب ـ ــرز وأه ــم
الــاعـبــن ال ــذي م ـ ّـروا فــي تــاريــخ هــذه
ّ
تصرف
اللعبة ،الذين اعترضوا على
ال ـج ـم ــاه ـي ــر اإليـ ـط ــالـ ـي ــة .ك ـ ــن ،يـمـلــك
أرقــامــا مـمـ ّـيــزة حتى اآلن ،أي منذ أن
بـ ــدأ يـ ـش ــارك م ــع ف ــري ـق ــه يــوف ـن ـتــوس.
ومــن بني هــذه األرق ــام ،رقــم لم يحققه
في تاريخ النادي األكبر في إيطاليا
محليًا ،ســوى العــب واحــد فقط ،نجم
مانشستر يونايتد الحالي الفرنسي
بول بوغبا .هناك كل من كني وبوغبا
فقط في تاريخ يوفنتوس ،استطاعا
تسجيل  5أه ــداف أو أكـثــر وفــي عمر
امل ــراه ـق ــة ف ــي الـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي (أي
مــا دون ال ــ 20سـنــة) .حيث ّ
سجل كني
ّ
حتى اآلن  7أهداف من أصل  11مباراة
شارك فيها في الدوري اإليطالي هذا
املوسم.
ي ـن ـح ــدر ك ــن م ــن أب ــوي ــن م ــن ســاحــل
العاج .بسبب بعض املشاكل العائلية،
تركت أمه البالد في أفريقيا ،واتجهت
نحو إيطاليا .هناك ولد كني الالعب،
وول ــدت موهبته مـعــه ،لـيـبــدأ مسيرة
احـتــرافـيــة ،تـمـ ّـيــزت فــي الـتـطـ ّـور شيئًا
فشيئًا ،حتى وصلت ملا هو عليه اآلن،
وال يـ ــزال ال ـطــريــق ف ــي بــداي ـتــه أيـضــا.
في املباراة األخيرة لفريق يوفنتوس
فــي ال ـ ــدوري ،سـ ّـجــل كــن ه ــدف فريقه
ال ــوح ـي ــد ،ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـت ــي خـســرهــا
«الـبـيــانـكــونـيــري» أم ــام سـبــال ،والتي
ّ
أج ـ ـلـ ــت ب ــذل ــك م ــوع ــد احـ ـتـ ـف ــال فــريــق
«ال ـس ـي ــدة ال ـع ـج ــوز» بــال ـل ـقــب الـثــامــن
ت ــوال ـي ــا (ك ـ ــان ال ـت ـع ــادل كــاف ـيــا لحسم
الـلـقــب) .بهدفه األخـيــر ،يكون كــن قد
ك ـســر رق ــم مــواط ـنــه وال ـن ـجــم الـســابــق
إلن ـت ــر م ـيــانــو م ــاري ــو ّ بــالــوتـيـلــي في
 ،2009ال ــذي ك ــان يتمثل بــأنــه أصغر
العـ ــب ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ـ ــدوري اإلي ـطــالــي
ّ
سجل في أربــع مباريات متتالية في
ّ
الـ ـ ــدوري .أرقـ ــام م ـمــيــزة يـقــدمـهــا كــن،
وال ـت ــي م ــن بـيـنـهــا أي ـض ــا ،أن ــه أصـبــح
ال ــاع ــب األول ف ــي ت ــاري ــخ ال ــدوري ــات

من يوقف الرياضي؟
يـسـتـقـبــل ن ـ ــادي ال ــري ــاض ــي ب ـيــروت
على أرضية ملعبه في قاعة صائب
س ــام ف ــي املـ ـن ــارة ،ن ــادي الـشــانـفـيــل
ض ـمــن م ـنــاف ـســات ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة
م ــن سـلـسـلــة ن ـصــف ن ـهــائــي بـطــولــة
ل ـب ـن ــان ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة (الـ ـي ــوم 20:30
بـتــوقـيــت ب ـي ــروت) .الــريــاضــي حقق
فوزًا في املباراة األولى خارج أرضه
ب ـن ـت ـي ـجــة ( 83ـ  .)76عـ ـج ــز الع ـب ــو
ال ـش ــان ـف ـي ــل ومـ ــدرب ـ ـهـ ــم عـ ــن إيـ ـق ــاف
العبي الرياضي في املباراة األولى،
ف ـس ـج ــل وائ ـ ـ ــل ع ــرق ـج ــي  19ن ـق ـطــة،
وجــاســن بــراون ـلــي  ،18وج ــان عبد
النور  15نقطة .الرياضي فاز قبلها
ب ــأي ــام بـ ـك ــأس ل ـب ـن ــان ع ـل ــى ح ـســاب

اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـ ـت ـ ــوازن ،ف ــي ظ ــل فـشــل
خ ـط ـطــه ب ــاملـ ـب ــاراة األول ـ ـ ــى ،وغ ـي ــاب
ال ـع ـم ــاق اإليـ ــرانـ ــي ح ــام ــد أه ـ ــدادي
عـ ــن جـ ــو ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء .ومـ ـ ــن ج ـه ـت ــه ق ــال
الع ــب الـشــانـفـيــل ف ــادي الخطيب إن
السلسلة لم تنتهِ بعد.
مصادر سلوية أكدت لـ «األخبار» أن
األجواء كانت مشحونة داخل نادي
املــريـمـيــن الشانفيل بـعــد الـخـســارة
األولـ ــى ،وخ ـس ــارة أفـضـلـيــة األرض،
أم ــا املـشـكـلــة األك ـب ــر كــانــت ال ـصــورة
الباهتة التي ظهر عليها الشانفيل
في املباراة األولى من السلسلة ،رغم
دفــع مبالغ كبيرة على التعاقد مع
العبني أجانب .مباراة اليوم ستكون

ّ
سجل مويس كين 7
أهداف في آخر  11مباراة
له في الدوري اإليطالي
هذا الموسم

الخمس الكبرى ،الــذي ولــد فــي القرن
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي والـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن ،واسـ ـتـ ـط ــاع
تـسـجـيــل ه ــدف ف ــي الـ ـ ــدوري .ك ــل هــذه
األرق ـ ـ ــام ،تـعـنــي أم ـ ـرًا واحـ ـ ـدًا ف ـقــط ،أن

هـ ـن ــاك ن ـج ـمــا ص ـغ ـي ـرًا قـ ـ ــادم وبـ ـق ـ ّـوة،
ليضع بصمته في تاريخ يوفنتوس
وتاريخ إيطاليا ككل .الجدير بالذكر
أيضًا ،أن عقد الشاب اإليطالي ينتهي
م ــع ن ـه ــاي ــة هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،وب ــال ـت ــال ــي،
ي ـجــب ع ـلــى إدارة ال ـي ــوف ــي ،ف ــي حــال
ّ
التمسك بــه (وه ــو مــا يمكن أن
ق ــررت
يكون متوقعًا) ،تجديد عقده ،ووضع
شــروط جزائية عالية القيمة ،لكي ال
ـرى،
ت ـح ــدث أي خ ــاف ــات م ــع ف ــرق أخ ـ ّ
تريد التعاقد مع هــذه املوهبة الفذة،
ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ـي ــرم ــان
الفرنسي.
م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ي ـك ــون ك ــن العـبــا
احـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــا ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـح ــال ـي ــة،
فهناك العـبــون أصـحــاب قيمة أعلى
وأكـ ـ ـث ـ ــر ن ـ ـضـ ــوجـ ــا ،ي ـج ـل ـس ــون ع ـلــى

م ـق ــاع ــد ال ـ ـبـ ــدالء ،ال ـح ــدي ــث ه ـن ــا عــن
ب ــاول ــو دي ـب ــاال ال ـن ـجــم األرجـنـتـيـنــي.
م ــا س ــاع ــد ك ــن ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــروز ب ـهــذه
ال ـصــورة مــؤخ ـرًا ،هــو اإلصــابــة التي
ّ
تعرض لها رونالدو ،ما دفع باملدرب
أليغري إلشراكه أساسيًا في غالبية
املـبــاريــات الـتــي غــاب عنها «ال ــدون»
رونالدو .لكن ،يجب التعامل مع كني،
بـطــريـقــة م ـث ـلــى ،ف ـبــن ي ــدي ألـيـغــري
اليوم ،موهبة مميزة ،فرضت نفسها
بنفسها ،وال يجب قتلها ،كما حدث
مع غيرها من املواهب في عالم كرة
ال ـق ــدم ،بـسـبــب ع ـنــاد م ــدرب وبسبب
ق ــرارات ــه الشخصية الـغـيــر منطقية،
ال ـحــديــث هـنــا عــن كــل مــن كــواريــزمــا
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ،بـ ــن ع ــرف ــة ال ـف ــرن ـس ــي،
وغيرهما الكثير.

ينحدر كين
من أبوين من
ساحل العاج
(إيزابيال بونوتو
 -أ ف ب)

ّ
اليونايتد في مهمة صعبة

السلة اللبنانية

هومنتمن .بعد الدخول في املراحل
اإلقـصــائـيــة عـجــزت بــاقــي الـفــرق عن
ت ــوقـ ـي ــف الـ ــريـ ــاضـ ــي ف ـ ــي ب ـطــول ـتــي
الـ ـ ـ ــدوري وال ـ ـكـ ــأس .اس ـت ـع ــاد ن ــادي
املـ ـن ــارة إي ـق ــاع ــه ،وع ـ ــاد إلـ ــى الـلـعــب
ال ـج ـمــاعــي ال ـ ــذي كـ ــان ه ــو األسـ ــاس
خالل السنوات املاضية في وصول
الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـبـ ـي ــروت ــي إلـ ـ ــى م ـن ـصــات
ال ـت ـت ــوي ــج .سـيـعـتـمــد املـ ـ ــدرب أحـمــد
ف ــران ال ـيــوم عـلــى الـثـنــائــي األجـنـبــي
ب ــراونـ ـل ــي ودومـ ـيـ ـنـ ـي ــك ج ــون ـس ــون،
إضــافــة إلــى اسـمــاعـيــل أحـمــد وجــان
عبد الـنــور ،وسيستفيد مــن عاملي
األرض والـ ـجـ ـمـ ـه ــور .ع ـل ــى ال ـج ـهــة
املقابلة يريد املــدرب فؤاد أبو شقرا
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مفصلية في السلسلة ،ففي حال فوز
الـشــانـفـيــل تـعــود األم ــور إل ــى املــربــع
األول ،وت ـع ــود االح ـت ـم ــاالت لتفتح
بني الناديني ،أما في حال الخسارة
ف ـس ـي ـكــون ال ــري ــاض ــي أق ـ ــرب م ــن أي
وق ــت مـضــى إل ــى امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة،
ويمكن القول إنه سيكون قريبًا من
اللقب ،على اعتبار أن املستوى الذي
يلعب به الرياضي وظهر عليه في
نـهــائــي الـكــأس وامل ـب ــاراة األول ــى من
السلسلة ،يمكن أن يجعله يستعيد
لقبه الذي خسره في املوسم املاضي
بعد سلسلة حماسية جدًا مع نادي
هومنتمن ـ بيروت.
(األخبار)

بعد ما ّقدمه نادي مانشستر يونايتد
فــي م ـب ــاراة اإليـ ــاب أم ــام بــاريــس ســان
جـيّــرمــان فــي ال ــدور الـســابــق ،ال يمكن
تــوقــع مــا قــد يـحــدث فــي معقل الـنــادي
الكاتالوني «كــامــب نــو» الـيــوم (22:00
ب ـتــوق ـيــت ب ـ ـيـ ــروت) .ت ـصــريــح امل ـهــاجــم
ّ
البلجيكي رومـيـلــو لــوكــاكــو ،يــؤكــد أن
ال ـفــريــق م ــن الع ـبــن وم ـ ــدرب ،يعلمون
برشلونة ليس بباريس ،وأن العودة
أن
ّ
سـتـتـطــلــب ج ـه ـدًا مـضــاعـفــا ع ــن ال ــذي
قـ ّـدم ــوه فــي «حــديـقــة األم ـ ــراء» .مــا قاله
ً
لــوكــاكــو صـحـيــح ف ـع ــا ،فالشخصية
تلعب دورًا كبيرًا فــي تحقيق النتائج
اإلي ـج ــاب ـي ــة ،وه ـ ــذا م ــا اف ـت ـق ــده ال ـن ــادي
الـبــاريـســي .مــا يــزيــد مــن حـظــوظ قائد

بــرشـلــونــة لـيــونـيــل ميسي ورف ــاق ــه في
الـتـ ّ
ـأهــل إل ــى نـصــف الـنـهــائــي ،هــو فترة
ال ــراح ــة ال ـتــي مـنـحـهــا املـ ــدرب إرنـسـتــو
فالفيردي لالعبيه في املباراة األخيرة
فــي ال ــدوري اإلسـبــانــي أم ــام هويسكا.
ل ـ ــم ي ـ ـشـ ــارك أي العـ ـ ــب أسـ ــاسـ ــي فــي
التشكيلة ،سوى حارس املرمى األملاني
مارك أندريه تير شيتيغن ،وذلك بسبب
انـ ـع ــدام امل ـنــاف ـســة م ــع أتـلـتـيـكــو مــدريــد
الــذي يبتعد عن برشلونة بفارق تسع
نقاط قبل نهاية الــدوري بست جوالت
ف ـق ــط .أسـ ـم ــاء ل ــم ي ـشــاهــدهــا جـمـهــور
«البالوغرانا» هــذا املوسم في الــدوري،
أس ـم ــاء كـمــوســى واغـ ــي الـسـيـنـيـغــالــي،
ريـكــوي بويغ النجم الصغير الصاعد

م ــن م ــدرس ــة «ال م ــاس ـي ــا» ،وغـيــرهـمــا
الكثير .في حني ،أن اليونايتد ،وبحكم
املنافسة املشتعلة على املركزين الثالث
والرابع املؤهلني لبطولة دوري األبطال،
ال يمكن أن يستهني املــدرب النرويجي
أولي سولشاير بأي مباراة من املباريات
املتبقية في الــدوري اإلنكليزي املمتاز.
ّ
تمكن بــول بوغبا ،ومــن خــال ركلتي
ج ــزاء ،مــن حـســم امل ـب ــاراة األخ ـيــرة في
الــدوري لصالح فريقه ،ليصبح موسم
بوغبا الحالي مع اليونايتد ،هو األفضل
لــه على مستوى األرق ــام الـفــرديــة .بذل
اليونايتد مجهودًا ال بأس به في مباراته
أمام ويست هامّ ،
مما يعني أن الالعبني
يحتاجون ّ
للراحة ،قبل املواجهة املرتقبة

أم ــام بــرشـلــونــة .عـلــى ال ـ ــورق ،ي ـبــدو أن
ّ
الكفة ستميل ألصحاب األرض ،الذين
س ـي ـكــونــون رب ـم ــا ،أك ـث ــر جــاهــزيــة من
اليونايتد .هناك عدة أسباب تشير إلى
أن برشلونة هو من سينتقل إلى املربع
الذهبي ،من بينها سجله «الذهبي» على
ملعبه الـ«كامب نو» في دوري األبطال.
ف ـفــي آخ ــر  30م ـب ــاراة لـبــرشـلــونــة بني
جماهيره ،حقق الفوز في  27مباراة،
وتعادل في ثالث مباريات ،وسجل 93
هدفًا ،أي بمعدل  3.1هدف في كل «ليلة
أبـطــال» .وفــاز برشلونة بـفــارق هدفني
أو أكـثــر فــي  22مناسبة .وك ــان الفوز
على سيلتك  1-7في  13أيلول/سبتمبر
 2016النتيجة األكبر.
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علي دربج *
ال يبشر الهجوم الدبلوماسي اإلسرائيلي
ال ــواس ــع وال ـنــوعــي الــافــت لــانـتـبــاه تـجــاه
الـ ـق ــارة الـ ـسـ ـم ــراء ،بــال ـخ ـيــر ،ف ــاالخ ـت ــراق ــات
األمنية والسياسية الكبيرة على مستوى
تطبيع العالقات التي حققتها تل أبيب في
اآلونة األخيرة في جدار املقاطعة األفريقية
إلس ــرائـ ـي ــل ،ت ـث ـيــر الـ ـع ــدي ــد م ــن املـ ـخ ــاوف،
ُ
وتنبئ بأن الــدول األفريقية ستتحول إلى
ساحة جــديــدة للضغط على إيــران وحــزب
الله ،ال سيما أن الكيان الغاصب استطاع
إي ـجــاد مــوطــئ ق ــدم لــه فـيـهــا ،وب ــات يمتلك
الـكـثـيــر م ــن أوراق ال ـق ــوة ف ــي دول حــوض
النيلّ ،
خولته أن يكون العبًا رئيسًا ومؤثرًا
فــي بعض األزم ــات كـصــراع املـيــاه بــن هذه
الدول مستفيدًا من نفوذها املتزايد في كل
من أثيوبيا وكينيا ورواندا.
أول ـ ـ ـ ــت تـ ـ ــل أبـ ـ ـي ـ ــب فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــود األخـ ـ ـي ـ ــرة
اهتمامًا بالغًا لتطوير العالقات األفريقية
ـ ـ ـ ـ ـ اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،إلـ ـ ــى حـ ــد أن ال ـس ـي ــاس ــة
الـخــارجـيــة ال ـتــي يـتـصــدرهــا رئ ـيــس وزارء
العدو بنيامني نتنياهو أضحى عنوانها:
«إس ــرائ ـي ــل ت ـع ــود إل ــى أفــري ـق ـيــا وأفــري ـق ـيــا
تعود إلــى إسرائيل» .ونتج عن ذلــك إقامة
تـمـثـيــل دبـلــومــاســي مــع أك ـثــر مــن  34دولــة
أفريقية ،بحسب اإلعــام اإلسرائيلي ،بعد
ّ
منصبًا على دول القرن
أن كــان اهتمامها
األفريقي كأثيوبيا وإريتريا وغيرهما من
الــدول األفريقية القريبة من حوض النيل،
أم ــا مـنـطـلـقــاتـهــا فـتــرجــع إل ــى نـظــريــة «شــد
األط ــراف» على مصر وال ــدول العربية (أي
مـحــاصــرتـهــا م ــن ال ـ ــدول ال ـح ــدودي ــة معها
وذات املصالح املــؤثــرة) ،ثم التغلغل فيها،
والحقًا تنفيذ مخططاتها املتمثلة بهزيمة
ومحاربة كل من يقف عقبة أمام مشاريعها
االستراتيجية ال سيما حربها ضد حركات
املقاومة وتحديدًا حزب الله.
ي ـس ـع ــى ن ـت ـن ـي ــاه ــو مـ ــن وراء الـ ـتـ ـق ـ ّـرب مــن
أفريقيا مــن خــال زيــارتــه املكثفة لها ،إلى
تغيير املــوقــف املـعــادي إلســرائـيــل فــي دول
القارة السمراء والحصول على دعمها في
النفوذ
املحافل الدولية ،واألهــم محاصرة ّ
اإليراني الذي حقق نجاحات كبيرة تمثلت
بـفـتــح ال ـب ــاب واس ـع ــا أمـ ــام ط ـه ــران إلقــامــة
شراكة اقصادية وإبــرام عقود استثمارية
مهمة في قطاعات واسعة كالنفط وبعض
الـ ـصـ ـن ــاع ــات الـ ــزراع ـ ـيـ ــة .وه ـ ـ ــذا مـ ــا ي ـفـ ّـســر
ع ــزم نـتـنـيــاهــو عـلــى تنفيذ استراتيجيته
األفــري ـق ـيــة وال ـت ــي تــرجـمـهــا ب ــزي ــارة ال ـقــارة

السمراء ثالث مرات خالل سنتني ونصف،
بما في ذلك زيارته التاريخية في حزيران
 2017إلــى أوغـنــدا ،كينيا ،روان ــدا ،أثيوبيا
وليبيريا.

تشاد الركيزة االستراتيجية
الفتوحات اإلسرائيلية في أفريقيا ،دفعت
قــادتـهــا إل ــى الـحــديــث عــن «رب ـيــع إســرائـيــل
في أفريقيا» ،ال سيما بعد زيــارة الرئيس
ال ـت ـش ــادي إدري ـ ــس دي ـب ــي إس ــرائ ـي ــل ف ــي27
أيـ ـ ـل ـ ــول  ،2018والـ ـ ـت ـ ــي وصـ ـفـ ـه ــا اإلع ـ ـ ــام
ً
اإلسرائيلي بـ «التاريخية» ،فضال عن أنها
كشفت الـعــاقــات خـلــف الـكــوالـيــس بــن تل
أبيب وتشاد التي كانت قد قطعت عالقتها
م ــع إس ــرائ ـي ــل ف ــي عـ ــام  ،1972واس ـت ـم ــرت
حوالى  40عامًا.
ت ـش ــاد ال ـت ــي ت ـت ـم ـيــز ب ـمــوقــع اس ـتــرات ـي ـجــي
فــي قـلــب أفــري ـق ـيــا ،ق ــرب لـيـبـيــا وال ـس ــودان،
هي ذات أغلبية مسلمة أيضًا ،وهــذا األمر
سيمنح إسرائيل وفقًا لصحيفة «إسرائيل
الـ ـي ــوم»« ،شــرع ـيــة مـتـعــاظ ّـمــة ل ـعــاقــات تل
أب ـي ــب م ــع دول عــرب ـيــة س ــن ـي ــة» ،أم ــا أوج ــه
اإلفادة األخرى التي ستعمل إسرائيل على
استغاللها ،فتنبع مــن كــون تـشــاد رئيسة
مفوضية االتحاد األفريقي ،وهذا املنصب
سيمنحها بــالـتــأكـيــد ق ــوة سـيــاســة كفيلة
ُ
بـ ــأن ت ـســاعــد إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى أن ت ـق ـبــل مــن
جــديــد فــي املنظمة كعضو مــراقــب ،بعدما
كانت حصلت على وضعية «عضو مراقب»
ف ــي مـنـظـمــة ال ــوح ــدة األفــري ـق ـيــة ،وتـمـتـعــت
ُ ّ
بهذا الوضع حتى عام  ،2002قبل أن تحل
ُ
امل ـن ـظ ـمــة وت ـس ـت ـب ــدل ب ــاالتـ ـح ــاد األف ــري ـق ــي
كإطار ناظم للعالقات اإلقليمية األفريقية.
أسـئـلــة كـثـيــرة طــرحــت عــن سـبــب االحـتـفــاء
ُ ّ
وحـ ــل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ــدي ـب ــي ،أش ـه ــر ق ـل ـي ـلــة
ّ
الـلـغــز ،فــي  20كــانــون الـثــانــي املــاضــي حــط
نتنياهو في العاصمة التشادية انجامينا،
واس ـت ـق ـب ـلــه ال ــرئ ـي ــس ديـ ـب ــي ،ف ـي ـمــا الـطـبــق
األســاس على طاولة املباحثات ،كان بحث
سـبــل انـضـمــام إســرائ ـيــل إل ــى مـقــر الـقـيــادة
األمـيــركـيــة فــي أفــريـقـيــا «أفــري ـكــا كــومــانــد»
والتي تضم فرنسا وخمسة بلدان أفريقية
هــي :بوركينافاسو ،ومــالــي ،وموريتانيا،
والـ ـنـ ـيـ ـج ــر ،وت ـ ـش ـ ــاد ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـهـ ــدف ب ـن ــاء
م ـج ـمــوعــة ق ـ ــوات خ ــاص ــة ع ــاب ــرة ل ـل ـحــدود
ي ـط ـلــق ع ـل ـي ـهــا اس ـ ــم «ج ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  »5مل ـحــاربــة
«اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» ،وهـ ـ ــو م ـص ـط ـلــح
م ـت ـع ــارف ع ـل ـيــه ع ــامل ـي ــا ي ـح ـمــل ت ـف ـس ـيــرات
وتأويالت كثيرة ،ويستخدم كسالح وورقة
ترفع بوجه حركات املقاومة ضد إسرائيل،

س ــاع ــة ت ــدع ــو ال ـح ــاج ــة ل ــذل ــك ،ك ـم ــا حـصــل
مــؤخ ـرًا مــع بــريـطــانـيــا ال ـتــي صـنـفــت حــزب
الله «منظمة إرهابية».
ّ
تم تدشني املجموعة ألول مرة في  27كانون
ال ـثــانــي  ،2017ف ــي دولـ ــة م ــال ــي بـمـســاعــدة
فرنسية ـ ـ أميركية ،وذلــك لتمكني أعضاء
ّ
امل ـج ـمــوعــة األف ــارق ــة م ــن ت ــول ــي مـســؤولـيــة
أم ـن ـه ــم ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـس ــاح ــل الـ ـت ــي تـمـتــد
ً
إلــى مناطق بــن الـصـحــراء الـكـبــرى شماال
ً
إل ــى مـنــاطــق الـســافــانــا الـســودانـيــة شـمــاال،
ّ
وتطوق القارة األفريقية من األطلسي غربًا
إلى البحر األحمر شرقًا.
ي ـب ـل ــغ ع ـ ــدد ق ـ ـ ــوات «م ـج ـم ــوع ــة ال ـخ ـم ـســة»
نـحــو  5آالف مـقــاتــل ي ـتــوزعــون عـلــى سبع
كتائب تنتشر في ثالث مناطق في الغرب
وال ــوس ــط وال ـ ـشـ ــرق ،ويـ ـج ــري ال ـع ـمــل عـلــى
ن ـشــر لـ ــواء ف ــي ش ـمــال مــالــي بـحـيــث تـ ّ
ـؤمــن
هذه القوات شريطًا بطول  50كلم على كل
جانب من حــدود الــدول األعـضــاء ،ويتولى
رئيس مجموعة الخمسة الشأن السياسي
للمجموعة بينما يتولى وزراء دفــاع دول
املجموعة الشأن االستراتيجي.
يقع مقر قيادة املجموعة في مدينة سافارا
بمالي ،ويتم التخطيط إلقامة ثالثة مقرات
ق ـيــادة ،واح ــد عـلــى املـثـلــث ال ـحــدودي ملالي
وبوركينافاسو والنيجر ،واثنان في طور
الـتـشـيـيــد ،وتـعـتـبــر تـشــاد أكـبــر املساهمني
ف ــي امل ـج ـمــوعــة ،حـيــث أب ــرم رئـيـسـهــا ال ــذي
ّ
عبر عن رضاه على أدائها (أي املجموعة)،
خــال زيــارة نتنياهو ،مجموعة اتفاقيات
اقتصادية وعسكرية ،تـقــدم بموجبها تل
أب ـي ــب ال ــدع ــم االس ـت ـخ ـب ــارات ــي وال ـع ـس ـكــري
ملجموعة الخمسة مقابل زي ــادة العالقات
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ،ك ـ ـمـ ــا وعـ ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ديـ ـب ــي
بــالـتــوســط ب ــن إســرائ ـيــل ودول مجموعة
الخمسة لتطبيع العالقات مع إسرائيل.
وبـمــوجــب تـلــك االتـفــاقـيــات ،ال ـتــزم الجيش
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي وجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــازا «شـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــت»
و«املوساد» بتقديم خبراتهم في املجاالت
التالية:
 1ـ ـ تأسيس وتشغيل قــوة مجموعة دول
الساحل الخمسة.
 2ـ ـ تشكيل شعبة لالستخبارات وتدريب
عناصرها.
 3ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـت ــدري ــب ع ـل ــى ت ـك ـت ـي ـك ــات م ـكــاف ـحــة
اإلرهاب.
 4ـ ـ ـ إنـ ـش ــاء ذراع سـ ــاح جـ ــوي مــؤل ـفــة مــن
طـ ــائـ ــرات اسـ ـتـ ـط ــاع غ ـي ــر م ــأه ــول ــة لـجـمــع
املعلومات االستخباراتية وشـن الهجمات
الصاروخية على تجمعات «اإلرهابيني».

 5ـ ـ تشييد جــدار لجمهورية تـشــاد كالذي
ب ـن ـت ــه إس ــرائـ ـي ــل ل ـل ـم ـغ ــرب فـ ــي ال ـص ـح ــراء
الغربية في عام  ،1975يمتد عبر الحدود
الليبية ـ التشادية بعمق  100كم
ووفقًا لالتفاقية ،يلتزم الخبراء وعناصر
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون ب ـت ـع ـقــب
ومـ ـح ــارب ــة ث ـ ــاث جـ ـم ــاع ــات ه ـ ــي« :ب ــوك ــو

ح ـ ــرام» ،وتـنـظـيـمــا «ال ـق ــاع ــدة ف ــي امل ـغ ــرب»،
و«داعش» ،وتزويد دول املجموعة بالسالح
واملنظومات االستخبارية لهذه الغاية.
ه ـ ــذا فـ ــي الـ ـعـ ـل ــن ،أم ـ ــا ع ـل ــى أرض ال ــواق ــع
فالتاريخ اإلسرائيلي يحفل بالوقائع التي
تثبت أن مصالح تل أبيب فوق أي اعتبار،
إذ إن ـه ــا ل ــم تـ ـت ــورع ف ــي امل ــاض ــي ع ــن دع ــم

الـفـصــائــل الـعـسـكــريــة فــي جـنــوب ال ـســودان
وفــي الـكــونـغــو والـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة في
سـ ــوريـ ــا ،ب ــاعـ ـت ــراف أج ـ ـهـ ــزة اس ـت ـخ ـبــاريــة
عــامل ـيــة ،ل ــذا ف ـمــن غ ـيــر املـسـتـبـعــد أن تعيد
ال ـك ـ ّـرة نـفـسـهــا فــي ال ـق ــارة ال ـس ـمــراء وتلجأ
إلــى فتح قـنــوات اتـصــال وتــوطــد عالقاتها
مع الجماعات املذكورة في االتفاقية أعاله،

إضافة إلى
المصالح
االقتصادية
والتجارية،
تهدف إسرائيل
من خالل
تغلغلها
المتسارع في
أفريقيا إلى
قطع الطريق
على طهران
وبتر «أذرعها
العسكرية»

تمهيدًا السـتـخــدامـهــا الحـقــا ضــد الــوجــود
اإلي ــران ــي ف ــي الـ ـق ــارة ،واس ـت ـه ــداف الـبـيـئــة
الشيعية في أفريقيا للضغط على «حزب
الله» من خاللها.
كما أن هناك جملة أسباب تعزز االنفتاح
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـل ــى تـ ـش ــاد وفـ ـق ــا ل ـت ـقــاريــر
اس ـت ـخ ـب ــارت ـي ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــةّ ،أول ـ ـهـ ــا وق ــف
ال ـت ـم ــدد اإليـ ــرانـ ــي ف ــي ال ـ ـقـ ــارة األف ــري ـق ـي ــة،
وثــانـيـهــا كـبــح ال ــدع ــم األفــري ـقــي الـتـقـلـيــدي
للفلسطينيني ،والتصويت لصالحهم في
املـنـتــديــات الــدول ـيــة ،وثــالـثـهــا تقصير مــدة
الطيران من تل أبيب إلى أميركا الالتينية
ّ
مــن خ ــال ات ـب ــاع خــط ال ـط ـيــران عـبــر مثلث
الحدود بني السودان وتشاد وليبيا.
ً
بعد التمعن قليال في بنود االتفاقية ،يبدو
جليًا أنه ،إضافة إلى املصالح االقتصادية
والـ ـتـ ـج ــاري ــة ،تـ ـه ــدف إس ــرائـ ـي ــل م ــن خ ــال
تغلغلها امل ـت ـســارع فــي أفــريـقـيــا إل ــى قطع
الطريق على طهران وخنقها ،والعمل على
بتر ما تصفه تل أبيب وواشنطن بـ «أذرعها
العسكرية» ،وتجفيف منابعها املالية ال
سيما املقاومة في لبنان التي تعتبر وفقًا
للمراكز البحثية األميركية التهديد األكبر
واألخطر على الكيان الصهيوني.
أكـ ـث ــر م ــن ذلـ ــك يـ ــرى ال ـ ـقـ ــادة األمـ ـنـ ـي ــون أن
إسرائيل بإمكانها االستفادة استخباريًا،
م ــن الـ ــدور ال ــذي ت ـقــوم ب ــه ت ـشــاد ف ــي ق ــوات
حفظ السالم في أفريقيا ،ومــن مشاركتها
فـ ــي الـ ـنـ ـش ــاط الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ضـ ــد امل ـن ـظ ـم ــات
اإلســام ـيــة (ال ـت ــي ل ــم ت ـحــددهــا إســرائ ـيــل)،
معتبرين أن «هــذا الـتـقــارب (بــن إسرائيل
وتـ ـش ــاد) ك ـف ـيــل بـ ــأن ي ـس ــاه ــم ف ــي تـقـلـيــص
النفوذ والوجود اإليراني في القارة».
أق ـ ـ ــوال الـ ـق ــادة األم ـن ـي ــن ت ـقــاط ـعــت م ــع مــا
ذكـ ــره ت ـقــريــر ت ـل ـفــزيــونــي إســرائ ـي ـلــي وفـقــا
ملوقع «تايمز أوف إسرائيل» عن أن «قوات
ك ــوم ــان ــدوس تــاب ـعــة لـلـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
ت ـقــوم بـتــدريــب ق ــوات مـحـلـيــة فــي أك ـثــر من
 12ب ـل ـدًا أفــريـقـيــا ،ك ـجــزء مــن اسـتــراتـيـجـيــة
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أوس ـ ـ ـ ــع لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات
الدبلوماسية في القارة».

التدريبات اإلسرائيلية

مالي (دافنيه
بونوا  -أ ف ب)

م ــا ي ـس ـت ـحــق ال ـت ــوق ــف عـ ـن ــده ،هـ ــو إشـ ــارة
الـ ـتـ ـق ــري ــر إل ـ ـ ــى «فـ ـ ــائـ ـ ــدة م ـح ـت ـم ـل ــة أخ ـ ــرى
إلســرائ ـيــل م ــن ه ــذا ال ـت ـعــاون وال ـت ــي تــأتــي
من حقيقة أن الكثير من البلدان التي يتم
تدريبها تشارك في مهام حفظ سالم على
الـحــدود اإلسرائيلية في سوريا ولبنان»،
إذ قــال التقرير« :إن ذلــك سيعود بالفائدة

على إسرائيل ،إذا تمت قيادة هذه القوات
من قبل جنود دربتهم إسرائيل».
فاالستخبارات اإلسرائيلية ،التي تخوض
حــربــا أمنية ضــروســا مــع «ح ــزب الـلــه» في
ّ
اهتمت
لـبـنــان والـعــديــد مــن الـ ــدول ،لـطــاملــا
بــالـنـشــاط الـلـبـنــانــي ال ـت ـجــاري وامل ــال ــي في
أفريقيا ،وتــزعــم أن للجالية اللبنانية في
أفريقيا دورًا في دعم حزب الله ّ
ماليًا .وقد
أنشأت إسرائيل عدة مؤسسات استثمارية
ملنافسة اللبنانيني وخصوصًا في ساحل
العاج ،كما أقامت شركات للحراسة واألمن
لجمع قاعدة بيانات عن رجاالت حزب الله
فــي الـبـلــد ،وخــريـطــة انـتـشــارهــم ومـسـتــوى
ت ــأث ـي ــره ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .وتـ ـت ــول ــى شــركــة
ف ـي ــزي ــوول دي ـف ـنــس اإلســرائ ـي ـل ـيــة-ال ـك ـنــديــة
تأمني مطار فليكس هوفيت بوني الدولي
في العاصمة االقتصادية أبيدجان ،وكذلك
تــأمــن ميناء أبـيــدجــان املستقل؛ مــا يعني
أن حــركــة األف ـ ــراد وال ـ ـ ــواردات وال ـص ــادرات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ل ـل ـب ـل ــد خ ــاضـ ـع ــة ل ـل ــرق ــاب ــة
اإلسرائيلية.
وفــي الــوقــت ذات ــه ،تــراقــب إســرائـيــل النفوذ
اإليـ ــرانـ ــي ف ــي أف ــري ـق ـي ــا وت ــواجـ ـه ــه ،إذ مــن
امل ـع ـلــوم أن إليـ ــران عــاقــة خــاصــة بـجـنــوب
أفريقيا .إذ وقفت طهران بقوة إلــى جانب
ح ــزب امل ــؤت ـم ــر األف ــري ـق ــي ف ــي ن ـضــالــه ضد
األب ـ ــارت ـ ــاي ـ ــد .زد عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك أن االهـ ـتـ ـم ــام
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ــال ـج ــال ـي ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة فــي
أفريقياّ ،
مرده إلى أن إسرائيل باتت مقتنعة
بـ ــأن حـ ــزب الـ ـل ــه يـ ـق ــوم م ــن خـ ــال ش ـب ـكــات
مالية وتجارية في أفريقيا بعمليات جمع
أم ــوال ضخمة مــن «الـلـبـنــانـيــن األف ــارق ــة»،
م ــن ه ــذا املـنـطـلــق تـتـحــرك ت ــل أب ـيــب لــوقــف
هذه األنشطة ،استنادًا الى دعم ومساعدة
أميركية واضحة وفعالة في هــذا املسعى،
ح ـيــث ل ــم ت ـك ـتــف واش ـن ـط ــن ب ــات ـه ــام الـبـنــك
اللبناني الـكـنــدي فحسب بــل ضغطت من
أجل إغالق العديد من البنوك اللبنانية في
بنني وفي غانا وليبيريا وسيراليون.
وأمـ ــام ه ــذه امل ـع ـط ـيــات ،يـبـقــى الـ ـس ــؤال ،هل
ّ
تجهز إسرائيل فرقًا عسكرية قائمة متخفية
بـ ـث ــوب جـ ـن ــود أم ـم ـي ــن أو «حـ ـف ــظ س ـ ــام»،
لتتولى مـهــام التجسس ومــراقـبــة عناصر
املقاومة وربما القيام بمهام التخريب في
الداخل اللبناني ،ثم تمكينها عند عودتها
لــوطـنـهــا األم م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مـنــاصــب
ومواقع عسكرية أو أمنية في بالدها لتكون
األداة اإلســرائـيـلـيــة غـيــر امل ـبــاشــرة ملحاربة
وعزل إيران ومعها «حزب الله»؟
* كاتب لبناني

«البوتينية» سالح نووي روسي ضد األحادية األمــيركية
أحمد الزين *
ال يختلف اث ـنــان عـلــى أن الــرئـيــس فالديمير
فــادي ـم ـيــروف ـي ـتــش ب ــوت ــن زع ـي ــم اسـتـثـنــائــي
على مستوى العالم ،فهو اليوم يقود روسيا
ً
ً
ّ
مجدا
معيدا إليها
عاملية صعبة،
في ّ ظــروف ّ
ظ ــن الـعــالــم أن ــه فــارقـهــا بـعــد انـهـيــار االت ـحــاد
ّ
ال ـس ــوف ـي ــات ــي .ول ـع ــل ــه ال ــاع ــب األوحـ ـ ــد عـلــى
الساحة الدولية الــذي يحضر بفاعلية حيث
يـ ـك ــون األم ـ ـيـ ــر ّكـ ــي .ف ـم ــا إن تـ ـق ــوم ال ـس ـيــاســة
األميركية بتدخل سافر في شؤون دول أخرى،
حتى ترمي روسيا فيتو كما حصل أخيرا ّ في
ّ
وتتحدى األميركيني لتخبرهم بأنهم
فنزويال
ّ
لـيـســوا وحــدهــم عـلــى الـســاحــة الــدول ـيــة وب ــأن
روسيا حاضرة في كـ ّـل ّ
الساحات ،ال بل إنها
تفوقت عليها في ساحات عديدة.
لقد عمل الرئيس بوتني ّ
بجد على استعادة
أمجاد اإلمبراطورية الروسية من جديد ،عبر
انتهاجه استراتيجيات براغماتية مستندة
إلـ ــى ث ــواب ــت م ـه ـ ّـم ــة هـ ــي :عـ ــدم امل ــواجـ ـه ــة مــع
الواليات املتحدة األميركية مباشرة ،من خالل
تكتيكات لــم يـسـبــق لـهــا مـثـيــل فــي السياسة
ال ـعــامل ـيــة ح ـتــى أص ـب ــح م ــن ال ـبــدي ـهــي إط ــاق
تسمية «العقد البوتيني» على هذه الفترة من
الــزمــن .الثابتة الثانية ،النهوض باالقتصاد
القائم بالدرجة األولى على االحتياط الضخم
م ــن م ـ ــادة الـ ـغ ــاز ،ال ـس ـعــي إلـ ــى ع ــال ــم م ـت ـعـ ّـدد
األقطاب وإقامة تحالفات إقليمية ودولية ذات
طابع أمني (منظمة شانغهاي) واقتصادي

(مجموعة البريكس).
مما ال شك فيه أن هذا «العقد البوتيني» بدأ
ّ
السورية ،حيث
بالوالدة الفعلية خالل الحرب
ً
ّ
ً
تظهرت بشكل الفت عودة روسيا ،العبا فاعل،
ّ
على خريطة الشرق األوسط ،ولعل سبب ذلك
عائد إلــى حاجة روسيا إلــى إقامة شبكة من
العالقات مع دول هذه املنطقة ،ودول العاملني
ً
وتحديدا (إيــران -تركيا -
اإلسالمي والعربي
سوريا )...بغية تقليص حجم التهديدات على
حدودها الجنوبية .والسبب الثاني أن روسيا
وريثة االتحاد السوفياتي حملت جينات هذه
اإلمـبــراطــوريــة مــن حيث محاربتها للهيمنة
والسيطرة الغربية وخــاصــة األميركية على
ثروات الشرق األوسط بسبب ما تختزنه هذه
ّاملنطقة من مادة الغاز الطبيعي والبترول ،إذ
ّ
إنها بمثابة خــزان عاملي لهذه املــواد الالزمة
ّ
ل ـت ـس ـي ـيــر امل ــاك ـي ـن ــة الـ ـحـ ـض ــاري ــة ف ــي ال ـع ـصــر
ّ
الحديثّ .
هـكــذا ،فــإنــه بعد الـتــدخــل الــروســي فــي األزمــة
ّ
تخص
الـســوريــة ،لــم تعد هــذه األزم ــة داخـلـ ّـيــة
سـ ــوريـ ــا وحـ ــدهـ ــا ،أو ح ـت ــى م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوس ــط ،بــل باتت أزمــة دولـ ّـيــة بامتياز ،وقد
تـظـ ّـهــر ذل ــك عـلــى وج ــه الـتـحــديــد بـعــد ال ـبــروز
ّ
العسكري لالعب الروسي على خط املواجهة،
ونـجــاحــه فــي تغيير امل ـع ــادالت عـلــى األرض،
ب ــال ـ ّـرغ ــم م ــن ال ـح ـض ــور األم ـي ــرك ــي ال ـ ــذي بــرز
م ــن خ ــال ال ـض ــرب ــات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي هــدف
األميركي من خاللها إلــى إعــادة إحياء دوره،
لكن دون جدوى.

ّ
وســط كــل ذلــك ،ال بـ ّـد من طــرح بعض األسئلة
املـ ـش ــروع ــة فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،ك ـي ــف س ـت ـكــون
خريطة املنطقة في ّظل صراع الجبابرة؟ وما
هو مصير هــذا التدخل الــروســي لــدى انتهاء
واليـ ــة ب ــوت ــن ف ــي روسـ ـي ــا؟ وه ــل ب ــات لـبـنــان
ً
وخصوصا مع
منطقة جذب محتملة لروسيا،
اكتشاف حقول الغاز قبالة شواطئه؟

النهوض من اإلمبراطورية إلى االتحادية

فــاز بــوتــن باالنتخابات الــرئــاسـ ّـيــة الروسية
عــام  ،2000وك ــان هــذا الـفــوز بمثابة انطالقة
م ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي ت ـح ــدي ــد مـ ـس ــار ع ــاق ــة روس ـي ــا
بالغرب ،عالقة وفق نمط جديد أساسه إقامة
التوازن بني اإلرادة واالستطاعة ،بمعنى آخر
بني ما يطمح إليه بوتني من تغييرات تعيد
لروسيا موقعها الريادي على مستوى العالم،
وإمـكــانــات ينبغي العمل ضمنها .وبطبيعة
ّ
ً
ترحيبا من
الحال ،فإن تلك التغييرات لم تلق
ّ
الواليات املتحدة ،وقد عبرت عن عدم الترحيب
ذاك مـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي األمـ ـي ــرك ــي
ّ
كــونــدولـيــزا راي ــس ،مـعـتـبــرة أن روس ـيــا تقوم
بتسريب تقنية أسلحتها إلــى دول تعتبرها
ّ
الشمالية،
أميركا معادية لها كإيران وكوريا
ّ
وبالتالي فــإن التعامل مــع روسـيــا مــن وجهة
ً
نظرها ُيعتبر أم ـ ًـرا ســاذجــا وال ينبغي لــه أن
يحصل.
ُ
انتخب بوتني لــواليــة ثانية عــام  ،2004وكــان
ّ
االقـتـصــاد الــروســي يــواجــه أزم ــة «النظامية»
فانطلقت جهود بوتني نحو إخراج البالد من

هذه األزمــة ،عبر تعزيز االعتماد على الطاقة
التي ًباتت بفضل الرؤية االقتصادية لبوتني
ح ـصــنــا مـنـيـ ًـعــا يـحـمــي االق ـت ـص ــاد ال ــروس ّــي،
ويمأل الخزينة باالحتياط األجنبي وليصنف
االقتصاد الروسي في املرتبة السابعة ضمن
أقوى اقتصادات العالم.
في الرابع من ّأيار  ،2012عاد بوتني إلى ّ
سدة
الــرئــاســة ف ــي روس ـي ــا ،بـعــدمــا ك ــان ق ــد تـحـ ّـيــد
عنها بني عامي  2008و ،2012وبعودته تلك
ّ
ّ
ركــز جــل جهده على إحــداث عالقة تــوازن بني
أجهزة الدولة ،وعلى حماية حقوق املواطنني
الروس ،سواء كانوا داخل البالد أو خارجها،
مع التأكيد على املـبــادئ السابقة كالوضوح
وال ـبــراغ ـمــات ـيــة وح ـم ــاي ــة امل ـص ــال ــح ال ـقــوم ـيــة،
مــن دون االن ــزالق إلــى نــزاعــات أو مــواجـهــات،
ً
وخصوصا مع شركاء روسيا.
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ــداخ ـل ــي ال ــروس ــي ،اسـتـطــاع
بوتني أن يدغدغ الحلم اإلمبراطوري الروسي
م ــن جــديــد مـسـتـنـ ًـدا إل ــى ث ــاث رك ــائ ــز تعتبر
مـحـ ّـركــات روسـيــا على خــرائــط الـعــالــم ،وهــذه
ال ــرك ــائ ــز هـ ــي :ال ـق ــوم ـي ــة ال ـس ــاف ـي ــة ،ال ـث ـقــافــة
األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة وال ــوط ـن ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة حـســب
االقتصادي األميركي جوزيف ستيغليتز.
ّ
كــذلــك ،ف ــإن بــوتــن لــم يـعـمــد إل ــى ه ــدم أي من
ّ
م ـكــاســب روس ـي ــا امل ــاض ـي ــة ،حــتــى ّ الـشـيــوعـيــة
م ـن ـهــا ،ول ـطــاملــا وص ــف نـفـســه ب ــأن ــه شـيــوعــي
ّ
قلبا ورأسمالي ً
ً
قالبا .ولعل في هــذه النقطة
بــالـتـحــديــد ،يـكـمــن سـب ّــب نـجــاحــه ف ــي تـعــزيــز
الــدولــة وأجـهــزتـهــا .لكنه لــم يقف مــن املاضي

مــوقــف املـتـفـ ّـرج ،بــل قــام بعمل دؤوب وواســع
ي ـه ــدف إلـ ــى «ت ـص ـح ـيــح األخـ ـط ــاء األســاس ـيــة
ل ـل ـس ـيــاســات االق ـت ـص ــادي ــة االرت ـج ــال ـي ــة الـتــي
روسيا نهاية التسعينيات» ،تلك
وقعت فيها ّ
األخطاء املتمثلة بالتركيز على الخصخصة
وإه ـ ـمـ ــال ع ــام ــل امل ـن ــاف ـس ــة ،وبـ ــإعـ ــادة هـيـكـلــة
ً
املشروعات القائمة بــدل من خلق مشروعات
ووظائف جديدة.

مع العرب المتحالفين مع الغرب
المتراجع

على مستوى التعامل مع العربّ ،
قدم بوتني
ً
ًّ
سياسيا فــريـ ًـدا ،فقد اعتمد معهم
نموذجا
يدا تمتدّ
ترد ً
سياسة اليد املمدودة التي ال ّ
ّ
نـحــوهــا ،مـبـ ً
ـديــا تـجـ ً
ـاوبــا مــع كــل مــن أراد أن
ً
يتعامل معه ّمنهم ،وافيا بوعوده للحلفاء،
ف ـكــان بــذلــك الــن ـمــوذج الـنـقـيــض لــأمـيــركــي،
ال ــذي يـعـلــم ال ـقــاصــي وال ــدان ــي أن ال حليف
ّ
ًّ
حقيقيا لــه فــي املنطقة إل إســرائ ـيــل ،فكان
الخذالن واإلذالل نصيب من ّحالفها منهم.
التجارب للعرب أنهم بتحالفهم
وقد أثبتت ّ
مّــع أم ـيــركــا إن ـم ــا يــراك ـمــون ال ـخ ـســائــر ،ولــو
أن ـهــم أنـفـقــوا امل ـل ـيــارات فــي اسـتـثـمــارات مع
بوتني ملا كانت حالهم كما هي عليه اليوم،
ّ
لكنهم ركبوا الثور األميركي الذي سبقتهم
ال ـص ـه ـيــون ـيــة إلـ ــى ت ــرويـ ـض ــه ،ف ــرم ــاه ــم عــن
ظهره.
ّ
ولكي ال نظلم الـعـ ّـرب كـثـيـ ًـرا ،فــإنــه ال بـ ّـد من
اإلشــارة هنا الى أنهم في الواقع ال يملكون

ً
فغالبا ما يفرض عليهم األميركي
خياراتهم،
ّ
ّ
خياراته ،وبالتالي فنحن ال نعرف ،لو قدر
لهم أن يختاروا بحرية ،إلى ّ
أي جهة كانوا
سينحازون.
ّ
إن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ـ ـتـ ــي جـ ـمـ ـع ــت الـ ـ ـع ـ ــرب فــي
تـحــالـفــات مــع ال ـغــرب األمـيــركــي واألوروبـ ــي
ّ
م ـن ــذ س ـت ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن امل ـن ـص ــرم عــلـمـتـهــم
ّ
ّ
أن ت ـحــال ـفــات ـهــم م ــع الـ ـغ ــرب ل ــم تـ ـق ــدم لـهــم
ســوى الـخـســارة ّ تلو الـخـســارة فــي مختلف
ق ـضــايــاهــم امل ـح ــقــة .ه ـكــذا ان ـك ـفــأت الـقـضـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
لتتحول من
الدولية
الفلسطينية عن الساحة
ُ
ّ
ّ
قضية شعب هجر من أرضه وينبغي للعالم
ّ
أن يـجــد الـحـلــول لـيـعــود إلـيـهــا ،إل ــى مـجــرد
ّ
قـضـيــة أمـنـيــة مـشــتـتــة األهـ ــداف وال ـهــويــات،
وانـ ـه ــارت دول كــانــت مـتـحــالـفــة م ــع ال ـغــرب
حــاضـنــة ملـصــالـحــه ،كـمــا حـصــل ف ــي ليبيا،
ّ
كــذلــك خـســروا ســوريــا الـتــي ُد ّم ــرت مــن دون
أن يسقط النظام فيها كما كــانــوا يــريــدون،
ّ
ّ
ولم تنفعهم كل الوعود التي أغدقتها عليهم
رأسها
ثمانون دولة ّ (أصدقاء سوريا) ،على ّ
ال ــوالي ــات املــت ـحــدة ،بهزيمة الـ ّـرئـيــس بــشــار
األســد وحلفائه في سوريا .وقبل ذلــك ،كان
الـ ـع ــراق ول ـب ـن ــانّ :أم ـ ــا غــرق ـهــم ف ــي ال ــوح ــول
اليمنيةّ ،
ّ
فحدث عنه وال حرج.
ّ
لقد ق ــدم الـغــرب ً فــي الـعــراق وليبيا وســوريــا
نـمـ ً
ـوذجــا صــارخــا للمستعمر الـقــاســي الــذي
ال يرحم وال يبالي بمقدار الدم العربي الذي
ّ
ي ـس ـيــل ف ــي س ـب ـيــل ت ـح ـق ـيــق م ـصــال ـحــه ،ل ـكــن
تصرفوا ً
تصرف ّ
ّ
ّ
الهر
دائما مع الغرب
العرب

ّ
بوتين
م
قد
ً
ًّ
سياسيا
نموذجا
ً
فريدا ،فقد
اعتمد مع
العرب سياسة
الممدودة
اليد
ترد يداً
التي ال ّ
ّ
تمتد نحوها

الذي يلعق ّ
السكني ،فيحصل على غذائه من
دمائه ،ولوال بوتني ملا نجت بقعة عربية من
ّ
مخططات الغرب الدامية.
واآلن ،ها هو األميركي يعلن بشكل صريح
عــن ق ــراره االنـسـحــاب التدريجي مــن سوريا
ّ
ّ
ومن الشرق األوسط كله ،ورغم أن هذا القرار
يبدو للوهلة األولــى من بنات أفكار ترامب،
ّ
ّ
إال أن الحقيقة هي أن هذا القرار كان قد ُبدئ
بتطبيقه في عهد باراك أوباما.
ّ
األوروبيني فهم يعيشون مرحلة
بالنسبة الى
ّ
حرجة من تاريخهم وتاريخ قارتهم العجوز
الـ ـت ــي م ــا ع ـ ــاد ل ـه ــم ث ـق ــل خ ــارجـ ـه ــا ،ووس ــط
ّ ّ
مــا يــواجـهــونــه مــن تـهــديــد بـتـفــكــك اتـحــادهــم
وت ـص ــدع ال ـق ــوة االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي يمثلها،
فبات ّ
ً
منحصرا بالحفاظ على ما
همهم اليوم
ّ
تبقى من هذا االتحاد وعلى ما يرتبط به من
ّ
ّ
مصالح اقتصادية وأمنية ،وليكن بعد ذلك
الطوفان.
في سوريا ،يبدو نجاح بوتني ال غبار عليه.
فقد وعد بالقضاء على الفوضويني واإلرهاب
الدولة املركزية ،لذا فقد
املتطرف واستعادة
ّ
عمل ملنع سقوط نظام بشار األســد كدعامة
ّ
ّ
املركزية التي ال يقبل بوتني املساومة
للدولة
عليها.
لم يفعل بوتني بالعرب ما فعله الغرب بهم.
ّ
ذلك الغرب الذي وعد بفوضى خلقة فكانت،
وكـ ـ ــان ل ـه ــا ع ـل ــى األرض ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ضـحــايــا
ّ
ومهجرين ومقتولني
تــوزعــوا بــن مـشـ ّـرديــن
ب ـط ــرق ه ـم ـجـ ّـيــةّ .أم ـ ــا ب ــوت ــن ،ف ـقــد ع ـمــد إلــى

م ـح ــاول ــة م ـ ّـد ج ـس ــور ال ـص ــداق ــة ب ــن روس ـيــا
البعض
وبينهم بعد عـقــود مــن التنافر مــع
ّ
فإنه
ـا،
ـ
ن
ـ
ه
مـ ّـمــن وصــف بــاالعـتــدال منهم .مــن
ً
ك ــان ل ـ ً
ـزام ــا ع ـلــى ال ـع ــرب أن يـفـتـحــوا طــريــقــا
بـيـنـهــم وب ــن بــوتــن سـ ّـي ـمــا وه ــم يـ ــرون ب ــأمّ
ّ
ً
مصدرا
العني كيف أن ترامب ال يرى فيهم إال
ً
للمليارات ،ومـجــاال لتحقيق األرب ــاح وخلق
الوظائف للشعب األميركي وهو ال يخجل من
التصريح بذلك كلما أتيحت له الفرصة ،في
ّ
الصحافية،
املجالس الخاصة وفي املؤتمرات
وفــي خطاباته أم ــام جمهوره وعـلــى تويتر.
وفوق ّكل ما يعانيه العربّ ،
تذر صفقة القرن
ماضية دون مباالة بمواقف
قرنيها ،وتبدو ً
ً
الـ ـع ــرب م ـن ـهــا رف ــض ــا أو قـ ـب ــول ،ف ـهــل يـكــون
للعامل البوتيني دور في ّ
الحد من أضرارها.
أليس مــن األفـضــل للعرب أن يفاوضوا على
ٌ
محمي بحليف مثل بوتني،
الصفقة وظهرهم
بعدما فقد األمـيــركــي دوره كوسيط بسبب
انحيازه التام إلسرائيل؟
هذا هو بوتني ،الرجل الــذي قاد روسيا منذ
ع ــام  2000وأع ــاد لـهــا حـضــورهــا فــي العالم
ليثبتها دولة فاعلة تعيد رسم َالخرائط في
نفسه
الشرق األوســط وفي ســواه ،ولين ّصب
ّ
رئـيـ ًـســا نــدر أمـثــالــه فــي الـتــاريــخ ،فـكــان بحق
ال ــراب ــح األك ـب ــر ف ــي ال ـعــالــم ف ــي ه ــذه الـحـقـبــة
من التاريخ املعاصر ،واألهــم أنــه وضــع ّ
حدًا
للهيمنة واألحــاديــة العاملية األميركية التي
ّ
جرت الويالت على العالم أجمع.
* محلل سياسي مختص بالشؤون الروسية
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العالم

العالم

السودان
ُ
في حين ال تخفي السعودية واإلمارات والواليات المتحدة
للمجلس العسكري ،باتت مطالب الحراك السوداني
دعمها
ّ
ّ
تتركز على حــل المجلس وتسليم السلطة إلــى مجلس
مــدنــي ،مــا يشي بــأن دعــم أط ــراف خارجيين عسكريين
موالين لها بدأ يصطدم بالشارع

ّ
مطالبات بحل
المجلس العسكري
مساعي الرياض وأبو ظبي تصطدم بالشارع:

على رغــم أن العامل االقـتـصــادي كان
دافـ ـ ــع االحـ ـتـ ـج ــاج ــات الـ ـت ــي عـصـفــت
بالسودان منذ أربعة أشهر ،وأطاحت
الــرئ ـيــس ع ـمــر الـبـشـيــر أخـ ـيـ ـرًا ،إال أن
العالقات الخارجية ،وموقع البالد في
الساحة اإلقليمية ،يبدوان من النقاط
الـ ـخ ــافـ ـي ــة بـ ــن املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري
االنتقالي وقــوى املعارضة ،في ضوء
سعيهما إل ــى الــوصــول إل ــى «خــارطــة
طريق» مقبولة لدى الحراك الشعبي،
ص ــاح ــب ال ـك ـل ـم ــة ال ـف ـص ــل ف ــي ن ـهــايــة
املـطــاف .فاملجلس العسكري الجديد،
ً
البرهان،
ممثال برئيسه عبد الفتاح ُ
ونــائ ـبــه مـحـمــد ح ـمــدان دق ـلــو ،املـلـقــب
بـ«حميدتي» ،يجد نفسه أمام امتحان،
ب ـس ـب ــب ع ـ ــاق ـ ــات الـ ــرج ـ ـلـ ــن ب ـم ـح ــور
الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات ،كونهما عمال
م ـعــا وع ــن ق ــرب ع ـلــى تـنـسـيــق إرس ــال
جنود سودانيني إلــى اليمن منذ عام
 ،2015في مهمة أعلن حميدتي مساء
أم ــس اس ـت ـم ــراره ــا ب ـقــولــه إن ال ـق ــوات
امل ـش ــارك ــة ف ــي حـ ــرب ال ـي ـمــن مـسـتـمــرة
ه ـن ــاك .إعـ ــان م ــن ش ــأن ــه زي ـ ــادة ريـبــة

املحتجني ،الباحثني عــن نظام جديد
دي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ال م ـ ـجـ ــال ل ـل ــوص ــاي ــة
عليه مــن ال ـخــارج .وهــم مــن أجــل ذلــك،
يستمرون في االعتصام في كل املدن،
ح ـت ــى ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـل ـط ــة إل ـ ــى مـجـلــس
س ـ ـي ـ ــادي مـ ــدنـ ــي ب ـت ـم ـث ـي ــل ع ـس ـك ــري
مـحــدود ،وإلـغــاء قــوانــن النظام العام
واألم ـ ــن وال ـص ـحــافــة ،وإنـ ـه ــاء ال ـحــرب
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وإقـ ــالـ ــة رئـ ـي ــس ال ـق ـضــاء
ونــوابــه ،وإقــالــة النائب الـعــام ،وإعــادة
هيكلة الدولة واملؤسسات العسكرية
والعالقات الخارجية ،بحسب ما حدد
«تجمع املهنيني» ،الذي يقود الحراك،
ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،أل ـح ـقــه
ببيان مـسـ ً
ـاء يطالب بــإبـعــاد السفراء
َ
«املعينني من ِقبل نظام اإلنقاذ» في 54
دولــة ،من بينها السعودية واالمــارات
ومصر وقطر وتركيا.
حيثيات والدة املجلس الجديد أنذرت
ال ـشــارع بــأن يـكــون االن ـقــاب ،ومــن ثم
إزاح ــة عــوض بــن عــوف ونــائـبــه كمال
عـبــد امل ـعــروف فــي ال ـيــوم الـتــالــي ،أتيا
بـضـغــوط أطـ ــراف خــارج ـيــة أرادت أن

شرعت الدول في اتخاذ مواقف من النظام الجديد قبل تبلوره (أ ف ب)

تمتص الغضب الشعبي للحفاظ على
حكم عسكريني موالني لها ،من خالل
دف ـع ـهــم إلـ ــى ال ـت ـق ــرب م ــن املـحـتـجــن.
ً
وهنا ،يبدو «حميدتي» األكثر جدال،
خصوصًا أنــه اتخذ مــواقــف اعتبرها
مــراق ـبــون داع ـمــة لــاحـتـجــاجــات منذ
ش ـبــاط /ف ـبــرايــر امل ــاض ــي ،ثــم ظـهــوره
خــال االعـتـ ّصــام الـحــالــي حــاثــا قواته
ً
على عدم فض االعتصامات ،وصوال
إلــى رفـضــه االن ـخــراط فــي مجلس بن
عوف «إلى حني االستجابة ملتطلبات
ال ـش ـع ــب وال ـ ـبـ ــدء بـ ـه ــا» ك ـم ــا ق ـ ــال فــي
حـيـنـهــا .لـكــن م ــزاع ــم ال ــرج ــل الـحــرص
على الحراك الشعبي ّ
بددها انخراطه
في اليوم التالي في مجلس البرهان،
على رغــم أن األخـيــر لــم يستجب ألي

من «مطالب الشعب» ،ال سيما املطلب
األس ــاس ــي املـتـمـثــل ف ــي تـقـلـيــص مــدة
املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة امل ـحــددة بعامني،
علمًا بأن حميدتي كان يوم رئاسة بن

لن يكسب «العسكري»
رضى الشارع سوى
بتسليم السلطة إلى
مجلس مدني

عوف من املطالبني بفترة انتقالية من
ثالثة إلى ستة أشهر ،وتشكيل مجلس
ان ـت ـقــالــي ي ـضــم مــدن ـيــن وعـسـكــريــن.
وه ــا ه ــي مـطــالـبــه نـفـسـهــا تـظـهــر في
الئـحــة ش ــروط «تجمع املهنيني» ،من
دون أن يـتـمـكــن األخ ـي ــر إل ــى اآلن من
انتزاعها من املجلس العسكري.
وما يثير ريبة املتظاهرين أكثر ،مسارعة
السعودية واإلمارات والواليات املتحدة
إل ــى م ـبــاركــة حـكــم املـجـلــس الـعـسـكــري
بتشكيلته الـجــديــدة ،بعد فـتــرة صمت
إزاء مشهد االحتجاجات طوال األشهر
املاضية .الدولتان الخليجيتان كانتا
أول ــى ال ــدول الــداعـمــة ل ــه ،أم ــا الــواليــات
امل ـت ـحــدة فـقــد ع ـ ّـب ــرت ع ــن دعـمـهــا ب ــأول
لـقــاء دبلوماسي للمجلس العسكري،

أجراه حميدتي مع القائم باألعمال لدى
الخرطوم ،ستيفني كوتسيس ،في حني
يـجــرى حــديــث عــن تعيني سفير جديد
لــدى واشـنـطــن ،بعد إعـفــاء محمد عطا
املولى ،أول من أمس.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يشير وزي ــر الـتـعــاون
ال ــدول ــي ال ـس ــاب ــق ،واألم ـ ــن الـسـيــاســي
لــ«املــؤتـمــر الـشـعـبــي» ،السفير إدريــس
سـلـيـمــان ،إل ــى أن مــا سـبــق «ي ــدل على
أن الــدول شرعت في اتخاذ مواقف من
الـنـظــام الـجــديــد فــي ال ـس ــودان» .ويــرى،
في حديث إلى «األخـبــار» ،أن الواليات
املتحدة والسعودية واإلمارات تربطها
مصالح مع السودان ،وكل دولة تحاول
الـتـمــوضــع حـســب حـجــم مـصــالـحـهــا»،
مضيفًا أن «وج ــود عــاقــات قديمة مع

ش ـخ ـص ـي ــات فـ ــي امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري
االنـ ـتـ ـق ــال ــي يـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى مـ ـث ــل ه ــذه
اللقاءات».
م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ـع ـت ـبــر س ـف ـيــر الـ ـس ــودان
السابق لدى الواليات املتحدة ،الرشيد
أبو شامة ،في حديث إلى «األخبار» ،أن
«التحركات الدبلوماسية للسعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وأم ـ ـيـ ــركـ ــا بـ ـع ــد إط ــاح ــة
الـبـشـيــر طـبـيـعـيــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أنـهــا
«لم تكن املــرة األولــى التي تبادر فيها
السعودية إلى تقديم مساعدات ،ففي
ان ـت ـفــاضــة ن ـي ـســان /أب ــري ــل ع ــام 1985
الـتــي أطــاحــت الــرئـيــس األسـبــق جعفر
نـمـيــري ،قــدمــت الـسـعــوديــة مـســاعــدات
إنسانية ل ـل ـســودان» .وفــي ضــوء ذلــك،
استبعد أبو شامة أن يكون ما تقوم به
السعودية واإلمارات وأميركا يأتي في
إطار تحالفات املحاور اإلقليمية ،على
اعتبار أن «حكومة السودان لم تؤلف
بعد ،وليس هناك شخص مسؤول عن
وزارة الخارجية» .لكن املتحدث باسم
ت ـح ــال ــف «ق ـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر»،
شهاب إبراهيم ،قال لوسائل إعالم إن
«أب ــو ظـبــي تــريــد كـســب ّ
ود الـنـظــام أو
الـحـكــام ال ـجــدد ،ولـيــس أمــامـهــا ســوى
دعــم إج ــراءات ــه» ،مشيرًا إلــى أن الدعم
االقتصادي املقدم يهدف إلــى «تمكني
املجلس العسكري بـقـيــادة الـبــرهــان»،
و«كسب ثقة السودانيني».
لـ ـك ــن مـ ـس ــاع ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض وأب ـ ـ ـ ــو ظـبــي
ف ـ ــي ت ـص ـع ـي ــد حـ ـك ــم م ـ ـ ـ ــوال لـ ـهـ ـم ــا فــي
ّ
السودان تبدو متعثرة ،في ظل إصرار
ق ـيــادة ال ـح ــراك الشعبي عـلــى التظاهر
واالعتصام حتى تلبية مطالبها ،التي
من شأنها إبعاد املجلس العسكري عن
ّ
الحكم ،إذ يطالب منظمو االحتجاجات
ب ـح ــل امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري االن ـت ـق ــال ــي،
واس ـ ـت ـ ـبـ ــدالـ ــه ب ـم ـج ـل ــس مـ ــدنـ ــي ي ـض ـ ّـم
ممثلني للجيش ،ما يعني أن األول لن
يـكـســب رض ــى ال ـش ــارع بـمـجــرد تأليف
ح ـكــومــة م ــدن ـي ــة ،خ ـصــوصــا أن كـثـيـرًا
مـ ــن قـ ـ ـ ــادة ال ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي و«قـ ـ ــوى
ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» يــرف ـضــون طبيعة
العالقة التي كانت قائمة أيــام البشير
م ــع ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ـ ـ ــارات ،وال سيما
املشاركة في حرب اليمن ،كحزب «األمة
القومي» و«الحزب الشيوعي السواني»،
وهــم مــن املستبعد أن يقبلوا بعالقات
مــن هــذا الـنــوع أو بما يـتـجــاوزهــا ،كما
تطمح السعودية واإلمارات.
(األخبار)

تقرير

فلسطين

األسرى ينالون مطالبهم :إنهاء إضراب «الكرامة »2
استطاع األسرى
الفلسطينيون تحقيق إنجاز
بتلبية غالبية مطالبهم ،بعد
إضرابهم عن
قرابة أسبوع من ّ
ّ
الطعام ،فيما تجنب العدو
اإلسرائيلي سيناريو التصعيد
مع اقتراب «يوم األسير».
وفي اليوم نفسه ،عقدت
الحكومة الفلسطينية
الجديدة أول اجتماع لها،
مقررة ربط الحزام على الخصر
وإقرار «تقشفات مالية»
تــوازيــا مــع دخ ــول األس ـيــر الـقـيــادي في
«ف ـتــح» ،م ــروان الـبــرغــوثــي ،أم ــس ،عامه
ال ــ 18فــي املعتقالت اإلسرائيلية ،وذلــك
فــي االع ـت ـقــال ال ـثــالــث لــه مـنــذ منتصف
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،أع ـ ـلـ ــن «مـ ـكـ ـت ــب إعـ ــام
األســرى» التوصل إلى اتفاق بني قيادة
الـ ـح ــرك ــة األسـ ـ ـي ـ ــرة وإدارة «م ـص ـل ـحــة
ّ
«يلبي املطالب
السجون» اإلسرائيلية،
التي خاض من أجلها األسرى إضرابهم
عـ ــن ال ـ ـط ـ ـعـ ــام» .ووف ـ ـ ــق «ه ـي ـئ ــة شـ ــؤون
األسـ ــرى وامل ـح ــرري ــن» ،أف ـضــت جلسات
ال ـحــوار الـتــي اسـتـمــرت ألي ــام فــي سجن
«ريـ ـم ــون» إل ــى ات ـف ــاق يـقـضــي بتركيب
أج ـ ـهـ ــزة هـ ــواتـ ــف ع ـم ــوم ـي ــة فـ ــي أق ـس ــام
ال ـس ـج ــون ك ــاف ــة ،يـسـتـخــدمـهــا األسـ ــرى
ثالثة أيــام أسبوعيًا (تكون مدة املكاملة
رب ــع س ــاع ــة ل ـكــل أسـ ـي ــر) ،ع ـلــى أن يـبــدأ
تركيبها في «الدامون» وأقسام «األسرى
األشبال» في «عوفر» و«مجدو» وأقسام
«عيادة الرملة» ،ثم تعميمها على بقية
السجون.
االتفاق ،كما ذكرت الهيئة ،يشمل إعادة
األسرى الذين نقلوا من سجن «النقب»
خ ــال االق ـت ـح ــام األخ ـي ــر ق ـبــل أك ـث ُــر من
 20يومًا ،إلى القسم القديم الــذي أخلي
بحجة إع ــادة تأهيله ،وتخفيض مبلغ
ال ـغــرامــة عـلــى ع ــدد مــن األسـ ــرى مــن 58

أل ــف شـيـكــل إل ــى  30أل ـفــا ( 100دوالر =
 357شيكل) ،وأيضًا إنهاء حالة األسرى
امل ـع ــزول ــن ف ــي «ال ـن ـق ــب» .وف ــي امل ـقــابــل،
ينهي األس ــرى خـطــواتـهــم التصعيدية
بما فيها اإلضــراب ،علمًا بأن أمس كان
اليوم الثامن لإلضراب املسمى «الكرامة
 .»2وب ـي ـن ـمــا ت ـمــت امل ــواف ـق ــة ع ـل ــى ه ــذه
املطالب ،ال يبدو أن «مصلحة السجون»
ستزيل أجهزة التشويش على الهواتف
امل ـح ـمــولــة ،وه ــي الـقـضـيــة ال ـتــي أث ــارت
األسـ ـ ـ ــرى ون ـت ـج ــت ع ـن ـهــا ح ــال ــة ال ـق ـمــع
ث ــم اإلضـ ـ ـ ــراب .م ــع ذل ـ ــك ،ق ــال ــت م ـصــادر
فصائلية إنــه تــم االت ـفــاق تـحــديـدًا على
«وقــف تشغيل أجهزة التشويش (التي
ت ــم تــرك ـي ـب ـهــا) م ــع وق ــف ن ـصــب أج ـهــزة
تشويش جديدة».
فـ ــي شـ ـ ــأن آخـ ـ ـ ــر ،كـ ـش ــف تـ ـق ــري ــر أع ــدت ــه
صحيفة «واشنطن بوست» األميركية
ع ــن أن خ ـطــة الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب،
ُ
املـ ـس ـ ّـم ــاة «ص ـف ـق ــة الـ ـ ـق ـ ــرن» ،ل ــن تـشـمــل
إقامة دولــة فلسطينية ذات سـيــادة ،بل
حكمًا ذاتيًا ورفاهية اقتصادية .ونقلت
ال ـص ـح ـي ـفــة ع ــن «م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة» أن
الصفقة «ال تـتـطــرق إل ــى حــل الــدولـتــن
كبداية للمفاوضات بل تلغي مبدأ حل
ال ــدولـ ـت ــن» .وب ـم ـع ــزل ع ــن الـتـســريـبــات
امل ـ ـ ـتـ ـ ــداولـ ـ ــة ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص «ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة»،
ف ــال ـظ ــاه ــر أن رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة الـ ـع ــدو،
بنيامني نتنياهو ،لــن يـعــارضـهــا ،كما
أن ــه ل ــن يــدخــل ف ــي مــواج ـهــة م ــع تــرامــب
عـلــى خلفيتها ،لكنه قــد يـبــدي تحفظًا
ع ـلــى ب ـعــض ب ـنــودهــا ،مــراه ـنــا ف ــي ذلــك
ع ـلــى أن الـ ـط ــرف الـفـلـسـطـيـنــي ه ــو من

سيبادر إلــى رفضها .وفــي هــذا اإلطــار،
رأى ال ـس ـف ـيــر اإلس ــرائ ـي ـل ــي لـ ُ ــدى األم ــم
املتحدة ،دانــي دانــون ،أن ما نشر أخيرًا
«حــول خطة السالم األميركية ال يشكل
ً
مؤشرًا على الخطة» ،قائال خالل مقابلة
إذاع ـيــة« :فــي محادثاتي مــع َمــن عملوا
على الخطة ،قالوا إنه ال يجب تصديق
كـ ــل مـ ــا ُيـ ـنـ ـش ــر .ي ـج ــب اح ـ ـتـ ــرام ال ـج ـهــد
األم ـي ــرك ــي ،فـلــديـهــم ن ـيــة ط ـي ـبــة ،ونـحــن
نقول فلنبدأ بمفاوضات ونتحدث عن
كل املواضيع».
ّ
ـواز ،رح ـ ـبـ ــت واشـ ـنـ ـط ــن
ـ
ـ
ـ
ـ
عـ ـل ــى خ ـ ـ ــط مـ ـ ٍ
بالحكومة الفلسطينية الجديدة التي
ّ
ألـفـهــا عـضــو «الـلـجـنــة املــركــزيــة لحركة
ف ـت ــح» ،مـحـمــد اش ـت ـيــة .وقـ ــال مـسـتـشــار
ت ــرام ــب لــ«عـمـلـيــة الـ ـس ــام» ف ــي ال ـشــرق
األوسط ،جيسون غرينبالت ،في تغريدة
على «تويتر» أمــس« :تهانينا لحكومة
السلطة الفلسطينية الجديدة» ،مضيفًا:
«م ــن خ ــال خ ـبــرة أع ـضــائ ـهــا ،نــأمــل أن
ّ
نـتـمــكــن مــن الـعـمــل مـعــا إلح ــال الـســام
وتحسني حياة الفلسطينيني .لقد حان
الوقت لفتح فصل جديد».
وخالل االجتماع األول للحكومة الثامنة
ع ـش ــرة ف ــي رام ال ـل ــه أمـ ــس ،ق ــرر اشـتـيــة
اتخاذ «سلسلة من اإلجراءات التقشفية
ملــواج ـهــة األزم ـ ــة املــال ـيــة ال ـتــي ت ـمــر بها
فلسطني» ،ومنها «عــدم شــراء سيارات
جــديــدة ل ـلــوزراء ،واالكـتـفــاء بالسيارات
ال ـقــدي ـمــة ،ووق ـ ــف ال ـس ـفــر ع ـلــى ال ــدرج ــة
األولـ ــى لـجـمـيــع ال ـ ــوزراء ،وإق ـ ــرار الــذمــم
املــالـيــة ل ـهــم» .وذك ــر اشـتـيــة أن محمود
عباس سيلتقي وزراء الخارجية العرب
ف ــي ال ـ ــ 21م ــن الـشـهــر ال ـج ــاري ل ــ«وضــع
شبكة األمان التي أقرتها الدول العربية،
وحـ ـثـ ـه ــا عـ ـل ــى (دف ـ ـ ـ ــع) االس ـت ـح ـق ــاق ــات
السياسية واالق ـت ـصــاديــة» ،مضيفًا أن
وزيــر املالية (شـكــري بـشــارة) سيشارك
ن ـ ـهـ ــايـ ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــر نـ ـفـ ـس ــه فـ ـ ــي «م ــؤتـ ـم ــر
املــانـحــن» ،فــي وقــت أعلن فيه املتحدث
بــاســم ال ـح ـكــومــة ،إب ــراه ـي ــم م ـل ـحــم ،نية
«مضاعفة تقديم الخدمات واملساعدات
إلى قطاع غزة» ،رافضًا توصيف عالقة
الحكومة والغزاويني بـ«العقوبات».
(األخبار)

اليمن

خطر «الثورات الملونة» في الجزائر:
تساؤالت عن «رموز» الحراك الشعبي
َ
باتت ّ
المشهد
تتصدر
االحتجاجي المتواصل
ٌ
وجوه مرتبطة
في الجزائر
بمنظمات ُمحلية غير
حكومية ،تطرح عالمات
استفهام كثيرة حول
مصادر تمويلها وارتباطاتها
الخارجية .هذه المنظمات،
التي تتشابه في أنماط
عملها مع جميع نسخ
«الثورات الملونة» ،يثير
ّ
تقدمها الصفوف شكوكًا
مشروعة حول مرحلة
تنظيم االنتفاضة الشعبية
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لينا كنوش
أده ــش اإلخ ــراج املـشـهــدي للتظاهرات
في الجزائر العديد من املراقبني .وإذا
ك ــان مــن الـصـحـيــح أن دوره قــد تــزايــد
فــي الـحـقــل الـسـيــاســي نتيجة التأثير
امل ـ ـ ـ ـ ــزدوج ل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا امل ـع ـل ــوم ــات
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ومل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة املـ ـنـ ـظـ ـم ــات
غ ـي ــر ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ت ــوح ـي ــد أش ـك ــال
االح ـت ـجــاج الـسـيــاســي امل ـعــاصــرة عبر
أنـمــاط مختلفة مــن اإلخ ــراج املشهدي
ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق وم ـ ـ ــن الـ ـحـ ـم ــات
اإلعالنية ،فإن أحمد بن سعدة ،مؤلف
«أرابـيـســك ـ ـ تحقيق عــن دور الــواليــات
املتحدة في االنتفاضات العربية» ،يرى
أنه في حالة االحتجاجات في الجزائر،
ُي ـل ـجــأ حــال ـيــا إل ــى «دل ـي ــل ع ـمــل نـظــري
ومنهجي ومنظم» .وبحسب بن سعدة،
فقد أجــرى املــركــز الصربي «كانفاس»
وخ ـ ـبـ ــراء فـ ــي الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
دورات تدريبية في ما يسمى «الرابطة
العربية لإلنترنت».
ي ــرى بــن سـعــدة أن «تــدريــب املنظمني،
وال ـت ـط ـب ـيــق ال ـع ـم ـلــي ملـ ـب ــادئ ال ـن ـضــال
الــاع ـن ـفــي ال ـت ــي ي ـ ـ ّ
ـروج ل ـهــا كــان ـفــاس،
قــد غـ ّـيــرا املعطيات تمامًا .التآخي مع

العدو ،واستخدام الحمالت اإلعالمية
اإلي ـجــاب ـيــة وال ـس ـل ـب ـيــة ،وال ـل ـج ــوء إلــى
السخرية بوصفها وسيلة احتجاجية،
وإل ـ ــى الـ ـفـ ـض ــاء االف ـ ـتـ ــراضـ ــي لـتـعـبـئــة
املـتـظــاهــريــن وتنظيمهم وتوجيههم
أيــديــولــوجـيــا ،هــي بعض األمثلة على
أنـ ـم ــاط ال ـع ـم ــل امل ـش ـت ــرك ــة ب ــن جـمـيــع
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورات امل ـ ـلـ ــونـ ــة ف ـ ــي دول ال ـك ـت ـلــة
االشـتــراكـيــة الـســابـقــة ،و ُتـلــك الربيعية
ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــة» .أ ّسـ ـ ــس مــركــز
«كــان ـفــاس» كــوريــث لـحــركــة «أوت ـبــور»
الصربيةّ ،
السباقة إلى اعتماد النضال
الالعنفي الــذي أطلق االنتفاضة على
حكومة ميلوزيفيتش وأطــاحـهــا عام
 .2000واسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى هـ ــذا ال ـن ـجــاح،
قـ ــام ق ـ ــادة ال ـح ــرك ــة ،ت ـح ــدي ـدًا س ـجــردا
ب ــوب ــوف ـي ـت ــش وإي ـ ـف ـ ــان م ــاروفـ ـيـ ـت ــش،
بتأسيس كانفاس «كمؤسسة لتصدير
الديمقراطية من طريق تدريب جميع
ّ
الثوريني عبر العالم» .وهو يذكر بأن
امل ــرك ــز م ـم ـ َّـول م ــن ع ــدة ج ـه ــات ،بينها
«ف ــري ــدوم هـ ــاوس» وجـ ــورج س ــوروس
شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،و«املـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري
الدولي» الذي رأسه جون ماكني ،عضو
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ األم ـي ــرك ــي األس ـبــق
واملــرشــح لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة عــام
 .2008وبــاعـتـقــاد الـخـبـيــر ال ـجــزائــري،
ف ـ ــإن ك ــل ع ـم ـل ـيــة ت ـغ ـي ـيــر نـ ـظ ــام تـسـيــر
بــال ـتــوازي مــع «تـمــويــل ملـنـظـمــات غير
حكومية في البلد املعني بالعملية ،من
ِقـ َـبــل مــؤسـســات تصدير الديمقراطية
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا .وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن ه ــذا
ال ـت ـمــويــل غ ـيــر م ـع ـلــن ف ــي ال ـك ـث ـيــر من
الحاالت ،فإن ذلك الذي تقدمه الوقفية

من الخطأ االعتقاد
أن الماليين التي
تدفقت إلى الشوارع
موجهة من الخارج

ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ال ــوا ّجـ ـه ــة
العلنية للمخابرات املركزية ،يشذ عن
القاعدة».
املنظمات غير الحكومية املحلية تتقدم
دائمًا الصفوف خالل االحتجاجات في
ال ـب ـل ــدان امل ـس ـت ـهــدفــة ،وهـ ــذا م ــا حصل
في الجزائر ،وفقًا للخبير ،عــام :2011
ّ
«نظمت التنسيقية الوطنية للتغيير
ّ
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـض ــم أح ــزاب ــا
س ـيــاس ـيــة وم ـن ـظ ـم ــات غ ـي ــر حـكــومـيــة
االحتجاجات ضد الحكومة.
ونقابات
ّ
مـ ــن بـ ــن املـ ــوق ـ ـعـ ــن ل ـل ــوث ـي ـق ــة األولـ ـ ــى
للتنسيقية ،التي انقسمت فيما بعد،
نـجــد الــراب ـطــة ال ـجــزائــريــة ل ـلــدفــاع عن
حـ ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان ،ال ـن ـق ــاب ــة الــوط ـن ـيــة
امل ـس ـت ـق ـلــة مل ــوظ ـف ــي اإلدارات ال ـع ــام ــة،
ج ـم ـع ـيــة املـ ـفـ ـق ــودي ــن وت ـج ـم ــع ال ـع ـمــل
الـشـبــابــي .جـمـيــع ه ــذه املـنـظـمــات غير
ً
الحكومية تلقت تـمــويــا مــن الوقفية
الوطنية للديمقراطية أو من الهيئات
األربـ ـ ــع املــرت ـب ـطــة بـ ـه ــا» .وهـ ــو يــاحــظ

أيضًا ،على هامش االنتفاضة الشعبية
هذا العام ،تأسيس «تنسيقية املجتمع
املـ ــدنـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــري مـ ــن أجـ ـ ــل م ـخــرج
سلمي ل ــأزم ــة» ،يـضـ ّـم إل ــى املنظمات
َ
املــذكــورة سابقًا منظمتي «جــزائــرنــا»
و«ص ـ ـ ـمـ ـ ــود» .ج ـم ـي ــع ه ـ ــذه امل ـن ـظ ـمــات
ل ـ ــديـ ـ ـه ـ ــا ،أو ك ـ ــان ـ ــت ل ـ ــديـ ـ ـه ـ ــا ،صـ ــات
ب ــ«الــوق ـف ـيــة الــوط ـن ـيــة لـلــديـمـقــراطـيــة»
ً
ال ـ ـتـ ــي قـ ــدمـ ــت إلـ ـ ــى ب ـع ـض ـه ــا ت ـم ــوي ــا
ع ــام  ،2018بـحـســب تـقــريــرهــا األخـيــر
املـ ـنـ ـش ــور ع ـل ــى م ــوق ـع ـه ــا .ه ــي م ـ ّـول ــت
«الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان»
ب ـ ــدءًا م ــن عـ ــام  2010ولـ ـع ــدة س ـن ــوات،
عندما كــان مصطفى بــوشــاشــي ،أحد
الرموز الشعبية للحراك الــراهــن ،على
رأسها .ويتساءل بن سعدة عن صمت
سياق االنفجار الشعبي ،في بلد مغلق كالجزائر،
سيفتح الباب للتدخالت الخارجية (أ ف ب)

بوشاشي في مواجهة اتهامات حسني
زهوان ،الذي سبقه في رئاسة الرابطة،
عــن عالقاته مــع الخارجية األميركية:
«مل ـ ــاذا ال ي ـج ـيــب ب ــوش ــاش ــي ع ــن ه ــذه
األسئلة؟».
رم ــز آخ ــر لــاحـتـجــاجــات مـتـهــم ببناء
عالقات غامضة مع إسالميي «الجبهة
اإلس ــام ـي ــة ل ــإنـ ـق ــاذ» ،ال ــذي ــن سـ ّـب ـبــوا
«العشرية الـســوداء» ،وهــو كريم طبو،
ّ
ال ــذي وق ــع وثـيـقــة «الـتـحــالــف الوطني
لـلـتـغـيـيــر» ،إل ــى جــانــب ق ـي ــادات ب ــارزة
من الجبهة كأنور هدام ومــراد دهينة.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق ارت ـ ـفـ ــاع س ـق ــف امل ـطــالــب
الشعبية ،يعارض مصطفى بوشاشي
وكــريــم طبو وسعيد سـعــدي ،الرئيس
ال ـســابــق لــ«الـتـجـمــع م ــن أج ــل الـثـقــافــة

وال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» وعـ ـض ــو تـنـسـيـقـيــة
 ،2011الخيار الدستوري الــذي طرحه
الجيش للخروج من األزمة .هذا املوقف
املتشدد من ِق َبلهم ّ
يفسر الحذر املتزايد
مـنـهــم ب ــن ق ـطــاع عــريــض م ــن الشعب
بنظر بن سعدة« :الصدام مع املؤسسة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة خـ ـطـ ـي ــر ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ــى
الجزائر ،وتحريض الجماهير في هذا
االتـجــاه موقف غير مـســؤول .فــي هذه
الـلـحـظــة الـحــاسـمــة مــن تــاريــخ ال ـبــاد،
التحلي بالحكمة هو املطلوب .تحليل
ال ـث ــورات غـيــر العنيفة الـتــي ج ــرت في
الـبـلــدان األخ ــرى يقود إلــى االستنتاج
أن املــرحـلــة الـتــي تـلــي سـقــوط السلطة
أكثر حساسية مــن سابقتها .خاللها
تنجح االنتفاضات أو تفشل .عادة ما
تكون نتائج الغطرسة والعناد شديدة
السلبية في مثل هذه املرحلة».
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن س ـيــاق االنـف ـجــار
الشعبي ،في بلد مغلق نسبيًا كالجزائر
ح ــاف ــظ ع ـل ــى ت ــوجـ ـه ــات اس ـت ـق ــال ـي ــة،
سيفتح الـبــاب بــالـضــرورة للتدخالت
ال ـخــارج ـيــة ،فـمــن الـخـطــأ االع ـت ـقــاد أن
امل ــاي ــن ال ـت ــي ت ــدف ـق ــت إلـ ــى الـ ـش ــوارع
موجهة من الخارج .هذه االحتجاجات
تعبير عــن غضب الـجــزائــريــن الـعــارم
ال ـن ــاج ــم م ــن امل ـش ـك ــات الـفـعـلـيــة الـتــي
تعتري حياتهم اليومية .املـيــدان كان
ج ــاه ـزًا لــاح ـتــراق قـبــل الـ ـش ــرارة الـتــي
أشـعـلــت ال ـحــريــق .لـكــن مــرحـلــة تنظيم
االنتفاضة التي تتبع هي التي تشهد
مساعي خـبــراء تصدير الديمقراطية
لتطبيق تكتيكاتهم.

«األزمات الدولية» :إلخراج السعودية من مستنقع اليمن
«إنهاء مستنقع اليمن :دروس لواشنطن من أربع سنوات حرب»،
هو عنوان التقرير الذي نشرته «مجموعة األزمات الدولية» ،أمس،
ّ
داعية فيه الواليات املتحدة إلى مساعدة السعودية على الخروج
ّ
من حرب اليمن 35 .صفحة خص ّصتها املجموعة للموضوع،
تحدثت فيها عن الدور الذي لعبته كل من إدارة الرئيس السابق
ب ــاراك أوبــامــا ،وإدارة الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب فــي حــرب ّ اليمن،
خاتمة إياها بتوصيات كان من أبرزها تعيني مبعوث يتولى هذا
امللف وتعليق صــادرات السالح إلــى السعودية ،وذلــك إلــى حني
ّ
وقف اململكة تدخلها العسكري الذي بدأ قبل أربع سنوات.
إال أن مــن أب ــرز مــا ج ــاء فــي الـتـقــريــر ،أن ــه يـجــب عـلــى التحالف
العسكري الذي تقوده الرياض أن «يتوقف عن التفكير في كيفية
ً
تحقيق انتصار ما على الــورق ،وأن يلتزم بدال من ذلك التزامًا
تامًا بالبحث عن مخرج سياسي ،حتى لو كان ذلك يعني إعطاء
الحوثيني على املدى القصير وزنًا أكبر مما يرغب فيه» .ووسط
كل ذلك ،تقع على الواليات املتحدة مسؤولية «قيادة الطريق ،من
خــال إيـجــاد مخرج خــاص بـهــا» .وفــق التقرير ،فــإن «الــواليــات
املتحدة ال تملك مفتاح إنهاء الحرب في اليمن ،ولكن يمكنها
بالتأكيد القيام باملزيد مــن أجــل تقييد شركائها السعوديني
واإلماراتيني ودفعهم إلى الدخول بشكل بناء في جهود للتوصل
إلى حل سياسي» .ولكن األهــم ،بحسب «األزمــات الدولية» ،هو
أنه «لم يفت األوان أمام الواليات املتحدة من أجل البدء بالبحث
ّ
عن تغييرات يمكن أن تساعد واشنطن في تجنب التحول إلى
مشارك في كوارث مشابهة في املستقبل».
يأتي هذا التقرير بعدما وافق الكونغرس األميركي على اقتراح
قــانــون ُيـنـهــي الــدعــم الـعـسـكــري األم ـيــركــي للمملكة فــي حــرب

اليمن ،في خطوة أقــدم عليها املشرعون األميركيون على إثر
تصعيد معارضتهم للرياض ،بعد مقتل الصحافي السعودي
جمال خاشقجي في قنصلية اململكة في اسطنبول في تشرين
األول /أكتوبر املاضي .وكان ترامب قد ّ
هدد باستخدام الـ«فيتو»
الرئاسي لــوأد اقـتــراح القانون هــذا ،لكنه لــم يفعل ذلــك بعد .إال
أن «األزمات الدولية» أشارت إلى أن مساعدين لترامب أوضحوا
ً
أنهم يدعمون استخدام الـ«فيتو» ،ما يعني احتماال كبيرًا بأنه
سيتبع نصيحتهم .وفي هذا السياق ،رأت املجموعة أنه «إذا ما
حصل ذلك ،يجب على الكونغرس أن يزيد من الضغوط من أجل
الحفاظ على الزخم الــذي بدأ في أواخــر عام ( 2018بعد مقتل
خاشقجي)» ،مشيرة إلــى أنــه «يجب على الساسة واملشرعني
األم ـيــرك ـيــن أن يـبـحـثــوا ع ــن ط ــرق م ــن أج ــل تـعــزيــز الـضــوابــط
والتوازنات على قوى الحرب لدى السلطة التنفيذية».
وفي السياق ،أشار السناتور الديموقراطي ،كريس مورفي ،وهو
أحد أبرز منتقدي حرب اليمن ،إلى أنه حتى وإن استخدم ترامب
الــ«فـيـتــو» الــرئــاســي ضــد اق ـتــراح الـقــانــون ه ــذا ،فــإن الكونغرس
بإمكانه دائمًا أن يمارس دور «الشرطي ّ
السيئ» في الضغط
على اململكة لتغيير سلوكها في اليمن .وقال مورفي ،في مؤتمر
صحافي تعليقًا على تقرير «مجموعة األزمات الدولية» ،إن «هذه
ليست مسألة تتعلق بما إذا كان التحالف سيهزم الحوثيني أو
ال ،لقد تمت اإلجــابــة عــن هــذا ال ـســؤال» ،مضيفًا أن «الحوثيني
سيكون لهم دور كبير ومهم في الحكم املستقبلي لليمن ،لذلك
فإن املسألة تتعلق بتقرير كيف سيعيش السعوديون مع هذا
األمر بطريقة ال تهدد مصالحهم األمنية على املدى الطويل».
(األخبار ،أ ف ب)
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تقرير ال ّ
تعد سوريا من بين البالد الغنية بالنفط ،لكنها رغم
ذلك كانت قادرة على تحقيق نوع من االكتفاء الذاتي
بالمشتقات النفطية ،مع تحقيق وفورات مالية من هذا
القطاع .بدأ الواقع بالتغير منذ عام  ،2012ألسباب ترتبط
بخروج الحقول النفطية عن سيطرة الدولة ،وبالعقوبات
الغربية .اليوم ،تعيش البالد أزمة خانقة لألسباب ذاتها ،مع
تضييق خناق العقوبات أكثر فأكثر .ورغــم أن األزمــة
الراهنة على موعد مع «انفراج وشيك» مقترن بطرح
المادة بـ«السعر العالمي» ،فإن الحاجة إلى البحث عن سبل
لضمان عدم تكرارها تبدو شديدة اإللحاح

أزمة البنزين بوابة نحو «السعر العالمي»:

أين النفط السوري؟
صهيب عنجريني
قبل أسبوع ،كان وزير النفط والثروة
املعدنية الـســوري ،علي غــانــم ،يؤكد
أن «م ـ ـ ــادة ال ـب ـن ــزي ــن مـ ـت ــواف ــرة عـلــى
مــدار الساعة» ،وأن «هناك انحسارًا
تــدري ـج ـيــا ل ــازدح ــام ع ـلــى مـحـطــات
الـ ـ ــوقـ ـ ــود» .أم ـ ـ ــس ،وصـ ـ ــل االزدحـ ـ ـ ــام
ّ
ع ـل ــى م ـح ــط ــات الـ ــوقـ ــود ذروت ـ ـ ــه فــي
مـعـظــم امل ـحــاف ـظــات ال ـس ــوري ــة ،األم ــر
الــذي تــرافــق مــع انخفاض فــي حركة
السير فــي ال ـشــوارع الرئيسة ملعظم
املـ ــدن ،وال سـيـمــا الـعــاصـمــة دمـشــق،

إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ّـد ي ـ ـكـ ــاد ي ـ ـفـ ــوق م ـ ــا ع ــرف ـت ــه
الـ ـش ــوارع نـفـسـهــا ف ــي ذروة امل ـعــارك
عـلــى أبـ ــواب الـعــاصـمــة قـبــل سـنــوات
َ
خ ّــل ــت .وك ــان ــت الـ ـ ـ ــوزارة امل ـع ـن ـيــة قد
بــشــرت ،قبل يــومــن ،بــأن «األزم ــة في
طريقها إل ــى االن ـح ـســار فــي غضون
عـشــرة أي ــام» ،مــن دون اإلف ـصــاح عن
ّ
آلية الحل املــوعــود .وبــات من املسلم
بــه أن االخـتـنــاقــات مرتبطة إلــى ّ
حد
العقوبات األميركية
كبير بتشديد
ّ
التي تمنع توريد املشتقات النفطية
جملة أسباب
إلى البالد ،عالوة على ّ
«غــام ـضــة» ،أو بـنـحــو أدق ال يرغب

دمشق و«اإلدارة الذاتية» :مكانك راوح؟
األزمة النفطية املتجددة تعيد إلى دائرة الضوء ملف املناطق الخاضعة لسيطرة «قسد»،
ومسار املفاوضات املتعثرة بني دمشق و«اإلدارة الذاتية» .وتعيد املصادر الحكومية هذا
التعثر إلى «رضوخ قسد للضغوطات األميركية» في الدرجة األولى ،فيما تكرر «اإلدارة
الذاتية» تأكيد «انفتاحها على الحوار مع دمشق» .املتحدث باسم «العالقات الخارجية
في اإلدارة الذاتية» ،كمال عاكف ،يقول لـ«األخبار» إن «النظام ينظر إلى الواقع في سوريا
على أنــه يماثل ما سبق ولــم يتغير فيه شــيء ،وال يــزال التعامل بعقلية ما قبل ،2011
وهــذه مشكلة كبيرة» .يكرر املتحدث تأكيدات دأبــت «اإلدارة الذاتية» على طرحها في
اإلعالم ،حول ضرورة «تفعيل الحوار ألنه سبيل الحل الوحيد» .في الوقت نفسه ،يشير
عاكف إلى وجوب «االنفتاح على التغيرات التي حصلت في سوريا ،خاصة في الشمال
والشرق ،وما شهداه من انتصار على اإلرهــاب ،وهو انتصار لعموم الشعب السوري».
ويضيف« :ننتظر من الحكومة السورية التعامل مع هذه املعطيات على أنها أرضية مهمة
لالنطالق نحو الحل واالستقرار ،خاصة أن شمال وشرق سوريا يشكالن أرضية لتحول
ديمقراطي يحقق طموحات الشعب السوري ،ويحافظ على الوحدة السورية».

ٌ
أحد في اإلفصاح عنها رسميًا.
الالفت ،هو غياب الحديث عن إنتاج
اآلبار السورية الخارجة عن سيطرة
كاف في كل
دمشق ،وهو إنتاج غير ٍ
األحــوال ّ
لسد جميع حاجات البالد،
لكنه كفيل إل ــى حــد كبير بتضييق
الفجوة الحادة بني العرض والطلب.
ومنذ سنوات ما قبل الـحــرب ،كانت
س ــوري ــا ت ـص ـ ّـدر ج ـ ــزءًا م ــن إنـتــاجـهــا
النفطي ،وتستورد في املقابل بعض
املـشـتـقــات النفطية ألس ـبــاب تتعلق
ب ـنــوع ـيــة ال ـن ـفــط ال ـ ـسـ ــوري ،املـنـقـســم
إلــى «خفيف» و«ثـقـيــل» .وبــدأ نزيف
ال ـن ـفــط الـ ـس ــوري م ـنــذ الـ ـع ــام ،2012
مــع ب ــدء خ ــروج حـقــولــه عــن سيطرة
الدولة ،وال يزال مستمرًا حتى اليوم
(راج ـ ــع «األخـ ـب ــار»  18ك ــان ــون األول
 .)2018ومن املعروف أن عددًا من أهم
حقول النفط السورية تقع اليوم في
املـنــاطــق الخاضعة لسيطرة «قــوات
سوريا الديمقراطية» في دير الزور
وال ـح ـس ـك ــة .ولـ ــم ي ـم ـنــع هـ ــذا ال ــواق ــع
وصـ ـ ــول جـ ــزء م ــن اإلن ـ ـتـ ــاج الـنـفـطــي
َ
لتلك الحقول إلــى مصفاتي حمص
وبانياس ،عبر قنوات غير رسمية.

مقالة

تقاطع وتنافس روسي ـــ أميركي
وليد شرارة

«وساطة إماراتية» متعثرة؟
وسرت قبل أكثر من شهر أنباء غير
مــؤكــدة عــن تـغـيــر فــي م ـســار األم ــور
امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـمـ ـل ــف ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ،ب ـس ـبــب
ض ـ ـغـ ــوط أمـ ـي ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى «اإلدارة
الـ ـ ــذات ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،أفـ ـ ـض ـ ــت إلـ ـ ـ ــى «إيـ ـ ـق ـ ــاف
األخيرة كل التوريدات النفطية إلى
مناطق سيطرة الحكومة السورية».
وي ــذه ــب بـعــض امل ــروي ــات امل ـتــداولــة
ع ـلــى ن ـط ــاق ض ـيــق إلـ ــى ال ــرب ــط بــن
إيـ ـق ــاف ض ــخ ال ـن ـف ــط ال ـ ـسـ ــوري إل ــى
م ـنــا ّطــق س ـي ـطــرة ال ــدول ــة ال ـســوريــة،
وتعثر «وســاطــة إمــاراتـيــة» ُعرضت
عـ ـ ـل ـ ــى دمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــق ،تـ ـتـ ـضـ ـم ــن ف ـ ـ ــي م ــا
تتضمن «تنظيم العالقة بني اإلدارة
الذاتية ودمشق في إطــار ال مركزي
ً
محدود» ،عالوة على تفاصيل أكبر
ّ
ت ـت ـعــلــق بـ ـ «ال ـح ـض ــور اإليـ ــرانـ ــي فــي
سوريا ،وعودة دمشق إلى الجامعة
ال ـعــرب ـيــة ،واس ـت ـع ــداد ع ــدد م ــن دول
الـخـلـيــج لـتـقــديــم تـعــويـضــات مالية
لطهران».
في املقابل ،ثمة أنباء تناقض جذريًا
الـحــديــث عــن تــوقــف ضــخ الـنـفــط من
م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة «ق ـ ـسـ ــد» ،وت ـش ـيــر
خــافــا لــذلــك إلــى «ت ـطــورات إيجابية
مرتقبة» .وامتنعت مصادر سورية
ع ــدي ــدة ع ــن ال ـخ ــوض ف ــي أي حــديــث
مرتبط بما سـبــق ،األم ــر ال ــذي تكرر
حـ ــن ط ــرح ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» األس ـئ ـل ــة
ذاتها على عدد من مصادر «مجلس
س ــوري ــا ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» و«اإلدارة
الذاتية» .واكتفى «الرئيس املشترك»
ل ــ«م ـســد» ،ري ــاض درار ،بــالـقــول إنــه
ال يـمـتـلــك أي مـعـلــومــات ح ــول ملف

ّ
ّ
إيجابية مرتقبة» في ملف ضخ النفط من مناطق «قسد» (أ ف ب)
«تطورات
تشير أنباء إلى

لم تكن مفردة «أزمة»
حاضرة في قاموس
الجهات المعنية بملف
الوقود قبل أسبوع

الـ ـنـ ـف ــط .وع ـ ـلـ ــى نـ ـح ــو مـ ـم ــاث ــل ،ق ــال
املتحدث باسم «العالقات الخارجية
في اإلدارة الذاتية» ،كمال عاكف ،إن
«اإلدارة الذاتية ال تريد التعليق على
موضوع النفط».

«انفراجة مؤكدة»؟
ت ـك ـت ـفــي م ـ ـصـ ــادر ع ــام ـل ــة فـ ــي ق ـطــاع
الـنـفــط ال ـس ــوري الــرس ـمــي بالتأكيد
أن ه ـن ــاك «انـ ـف ــراج ــة قــري ـبــة لــأزمــة
الحالية» .وإذا ما صـ ّـح كالمها ،فإن

االنـ ـف ــراج ــة ت ـب ــدو حـتـمـيــة ال ـح ــدوث
بالفعل ،وبصورة تتجاوز حل األزمة
ال ــراه ـن ــة ،إل ــى ض ـمــان ع ــدم تـكــرارهــا
في املدى املنظور .وال يعكس تفاعل
ال ـش ــارع ال ـس ــوري مــع أن ـبــاء «األزم ــة
ال ـن ـف ـط ـيــة» ث ـقــة بـ ــأن ال ــوع ــود قــابـلــة
للتحقق ،ال سيما أن مـفــردة «أزمــة»
لم تكن حاضرة في قاموس الجهات
املعنية بامللف قبل أسـبــوع ،بــل كان
اإلصـ ـ ــرار كـبـي ـرًا عـلــى أن م ــا تشهده
الـ ـب ــاد «اخ ـت ـن ــاق ــات م ــؤق ـت ــة بـسـبــب
اإلشاعات» .وأعلنت «وزارة النفط»،
أمـ ــس ،ع ــن «إجـ ـ ـ ــراءات مــؤق ـتــة للحد
مــن ظــاهــرة االزدحـ ـ ــام» ،مــؤكــدة أنها
تأتي بهدف «توزيع البنزين بعدالة
عـ ـل ــى جـ ـمـ ـي ــع أصـ ـ ـح ـ ــاب اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات».
وك ـش ــف اإلع ـ ـ ــان ع ــن «م ـخ ـص ـصــات
ّ
محددة» قوامها  20ليترًا كل خمسة
أي ــام ل ـل ـس ـيــارات ال ـخــاصــة بمختلف
أنـ ــواع ـ ـهـ ــا ،و 3لـ ـيـ ـت ــرات كـ ــل خـمـســة
أي ـ ــام لـ ـل ــدراج ــات ال ـن ــاري ــة بمختلف
أن ــواع ـه ــا ،و 20ل ـي ـت ـرًا ك ــل  48ســاعــة
لـسـيــارات األج ــرة (تــاكـســي) .ب ــدوره،
كـشــف «مــديــر املـكـتــب الـصـحــافــي في
وزارة النفط» ،أخيل عيد ،عن دخول

ال ـب ـنــزيــن بــال ــ«ال ـس ـعــر ال ـع ــامل ــي» إلــى
األسـ ـ ــواق ال ـس ــوري ــة .وقـ ــال ع ـيــد ،في
تصريح إذاعي ،إنه «تلبية للمطالب
ب ـتــأمــن مـ ــادة ب ـنــزيــن ـ ـ ـ أوكـ ـت ــان ،95
سـ ـتـ ـق ــوم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة خ ـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن
املقبلني بافتتاح محطتني في دمشق
لبيع املادة بالسعر العاملي».

هل قلت «استراتيجية»؟
ثمة مشكلة أســاسـيــة تـطــرح نفسها
لـ ـ ــدى الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ق ـ ـطـ ــاع ال ـط ــاق ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـيـ ــرة،
وخــاص ـت ـهــا أن «ح ـس ــاب ال ـس ــوق ال
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى ح ـس ــاب الـ ـصـ ـن ــدوق».
وتجدر في هذا السياق اإلشــارة إلى
أن بـيــانــات «وزارة الـنـفــط» كــانــت قد
لفتت قبل عامني إلى أن إنتاج النفط
الـ ـس ــوري «س ـيــرت ـفــع ع ــام  2018إلــى
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ألــف برميل في عــام  .»2019أمــا على
أرض الواقع ،فكان وزير النفط يشير
قبل خمسة أيام إلى أن إنتاج البالد
حاليًا هــو « 24ألــف برميل يوميًا»،
أي بفارق يقارب  200ألف برميل عما
توقعته الوزارة قبل عامني!

فنزويال

بومبيو يختتم جولته الالتينية :تهديد لهافانا وموسكو وبكين ...واألخيرة تردّ
اخـتـتــم وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،جــول ـتــه الــاتـيـنـيــة
فـ ــي م ــدي ـن ــة ك ــوك ــوت ــا ال ـكــولــوم ـب ـيــة
املحاذية للحدود الفنزويلية ،حيث
التقى الجئني فنزويليني ،في رسالة
ُ
استفزاز واضحة من منطقة تعرف
ب ـمــدى حـســاسـيـتـهــا بـعــدمــا شـهــدت
في شباط /فبراير املاضي محاوالت
أمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة إلدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات.
ّ
ب ـ ــومـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــو ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــل م ـل ــف
«األزم ــة اإلنسانية» ،طالب الرئيس
مــادورو بفتح املنافذ الحدودية مع
كولومبيا أم ــام عـبــور الفنزويليني
وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدات .ومـ ــن هـ ـن ــاك ،وخ ــال
تفقده مع الرئيس الكولومبي إيفان
دوكـ ــي م ـع ـب ـرًا ح ــدودي ــا ف ــي املــديـنــة
ّ
ُ
ُت ـ ـخ ـ ــزن فـ ـي ــه م ـ ـسـ ــاعـ ــدات أم ـي ــرك ـي ــة
أرس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ـنـ ـ ــزويـ ـ ــا ،أض ـ ـ ــاف
ً
قـ ــائـ ــا« :ال ـس ـي ــد م ـ ـ ـ ــادورو ،اف ـت ـحــوا
ه ــذه الـجـســور وال ـح ــدود ،بوسعكم

إن ـهــاء ه ــذا األم ــر ال ـي ــوم ،وآم ــل أنـكــم
سـتـهـتـمــون بتغيير وســائـلـكــم لــدى
رؤيـ ـتـ ـكـ ــم امل ـ ـ ــأس ـ ـ ــاة» .أمـ ـ ــا ال ــرئ ـي ــس
ال ـكــولــوم ـبــي ،ف ـقــد ع ـمــد ب ـ ــدوره إلــى
مهاجمة الرئيس الفنزويلي ،معربًا
عــن أمـلــه فــي «محاكمة م ــادورو في
مـحـكـمــة الـجـنــايــات ال ــدول ـي ــة» .وعــن
ال ـح ـم ـلــة ّاالق ـت ـص ــادي ــة والـسـيــاسـيــة
ال ـتــي تـشــنـهــا ب ــاده عـلــى فـنــزويــا،
قال بومبيو« :نتعهد عبر استخدام
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات وإل ـ ـ ـغـ ـ ــاء الـ ـت ــأشـ ـي ــرات
وغ ـيــرهــا م ــن ال ــوس ــائ ــل ،ب ــأن ّ
نحمل
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام وم ـ ـ ــن ي ــدعـ ـم ــه م ـس ــؤول ـي ــة
فسادهم وقمعهم للديموقراطية».
أم ـ ـ ــا بـ ـخـ ـص ــوص الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـح ـل ـي ـفــة
لكاراكاس ،فقد ّ
وجــه إليها بومبيو
تـ ـح ــذيـ ـرًا ح ـ ــاد ال ـل ـه ـج ــة ،م ـ ـفـ ــاده أن
واشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن س ـ ـ ـتـ ـ ــوضـ ـ ــح ملـ ــوس ـ ـكـ ــو
وه ــاف ــان ــا أن ـه ـم ــا «س ـت ــدف ـع ــان ثـمــن
دع ـم ـه ـمــا» ل ـل ـح ـكــومــة ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة.

ّ
وهذه ليست املرة األولى التي يحذر
فـيـهــا م ـســؤولــون أم ـيــرك ـيــون ال ــدول
الداعمة لفنزويال على اعتبار أنها
«تتدخل في األزمة» ،خصوصًا كوبا
التي أكدت منذ بداية األزمة موقفها
الداعم ،وآخر مظاهره قبل أيام حني
شـ ــدد زعـ ـي ــم «ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي»،
راؤول كــاسـتــرو ،على أن بــاده «لن
تتخلى عــن دعــم حـكــومــة نيكوالس
م ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو ولـ ـ ـ ــن ت ـ ــرض ـ ــخ لـ ــاب ـ ـتـ ــزاز
األميركي» .وذهب كاسترو أبعد من
ذلك في التمسك باملوقف ،عبر دعوة
الـكــوبـيــن إل ــى االس ـت ـعــداد الشـتــداد
الحرب والحصار االقتصادي ،بعد
ت ـهــديــد واش ـن ـط ــن ب ـف ــرض عـقــوبــات
جديدة.
ك ــذل ــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـصــن،
ال ـت ــي ت ـعــرضــت ل ـه ـج ـمــات أمـيــركـيــة
على خلفية موقفها من األزمــة ،كان
آخ ــره ــا الـجـمـعــة ح ــن ق ــال بــومـبـيــو
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من تشيلي إن «تمويل بكني لنظام
م ـ ـ ـ ــادورو أسـ ـه ــم فـ ــي ت ـف ــاق ــم األزم ـ ــة
وإطـ ـ ــالـ ـ ــة أم ـ ـ ــده ـ ـ ــا» .ك ـ ـ ــام ب ــوم ـب ـي ــو
استدرج ردًا صينيًا رسميًا قاسيًا،
أتـ ـ ــى عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ل ــو ك ــان ــغ ،ال ــذي

ُموسكو وكاراكاس
تجريان تحقيقًا
مشتركًا في
الهجمات السيبرانية

وصــف الـتـصــريــح بـ ـ «ال ـكــذب» .وقــال
كــانــغ أم ــس إن بــومـبـيــو «أه ــان بكل
اسـ ـتـ ـهـ ـت ــار ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ب ـ ــن ال ـص ــن
ودول أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة» ،مـشـيـرًا
إلــى أن واشـنـطــن تعتبر أن املنطقة
بمثابة «ساحتها الخلفية» .ولفت
إلى التصريحات األميركية املتكررة
الـتــي تحمل إهــانــات للصني ،ناعتًا
كالمهم وأفعالهم بأنها «خسيسة»،
ومـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ـدًا أن «األكـ ـ ـ ـ ــاذيـ ـ ـ ـ ــب ت ـب ـق ــى
أكــاذيــب ولــو تم تكرارها ألــف مــرة».
وبسخرية ظاهرة ،قال كانغ« :سيد
بومبيو ،بإمكانك التوقف عن ذلك».
ع ـ ـل ـ ــى خـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواز ،وفـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق
اإلج ــراء ات املتخذة ملواجهة «حــرب
امل ـ ــاء وال ـك ـه ــرب ــاء» ال ـت ــي تـنـتـهـجـهــا
الواليات املتحدة كــأداة ضغط على
مادورو ،أعلن نائب وزير الخارجية
ال ــروس ــي ،أول ـي ــغ س ـيــرومــولــوتــوف،
ُ
أن مــوس ـكــو وكـ ــاراكـ ــاس «ت ـج ــري ــان

ت ـح ـق ـي ـق ــا م ـش ـت ــرك ــا فـ ــي ال ـه ـج ـم ــات
ال ـس ـي ـبــران ـيــة ع ـلــى م ـن ـشــآت ال ـطــاقــة
الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة» .ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت وك ـ ــال ـ ــة
«ريـ ـ ـ ــا ن ــوف ــوسـ ـت ــي» الـ ــروس ـ ـيـ ــة عــن
سـ ـ ـي ـ ــروم ـ ــول ـ ــوت ـ ــوف قـ ـ ــولـ ـ ــه« :ن ـ ـقـ ــدم
ك ــل املـ ـس ــاع ــدة الـ ــازمـ ــة ل ــأص ــدق ــاء
ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــن ،وت ـف ـي ــد امل ـع ـل ــوم ــات
املـ ـت ــواف ــرة ل ـ ــدى ح ـك ــوم ــة ف ـن ــزوي ــا،
وك ـ ــذل ـ ــك امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة مــن
م ـصــادر مــوثــوقــة أخ ــرى ،ب ــأن قطاع
الكهرباء الفنزويلي تعرض لهجمة
سـيـبــرانـيــة مــن ال ـخ ــارج فــي الـســابــع
م ــن آذار /م ــارس امل ــاض ــي» .وأش ــار
إلــى أن االع ـتــداء استهدف منظومة
محطات توزيع الطاقة الفنزويلية،
وأن امل ـعــدات واألج ـهــزة املستخدمة
في املحطات الفنزويلية املستهدفة
مصنوعة في إحدى الدول الغربية،
ما ّ
سهل معرفة سبل اختراقها.
(األخبار ،األناضول)

ال يمنع ارتفاع مستوى املواجهة االستراتيجية
بــن موسكو وواشنطن وجــود تقاطعات الفتة
بينهما ح ــول ع ــدد مــن املـلـفــات .ع ــودة الـصــراع
بني القوى العظمى هي إحــدى السمات البارزة
لسياق الفوضى العاملية املتسعة حاليًا .تجدد
س ـب ــاق الـتـسـلــح ب ــن ت ـلــك الـ ـق ــوى ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
التسلح النووي ،وتدويل عدد من األزمات املحلية
أو اإلقليمية من ِق َبلها ،قد يكونان أبرز مؤشرين
إلى تطور بنيوي يساهم في زيادة توتر العالقات
الدولية وعسكرتها.
لم َي ُحل هذا التطور ،على الرغم من ّ
حدته ،دون
تقارب مواقف بعض هذه القوى الدولية ،وتحديدًا
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وروس ـ ـيـ ــا ،ح ـي ــال ق ـســم من
األزمات املذكورة ،على الرغم من تباين خلفيات
مــواقـفـهـمــا وال ــره ــان ــات ال ـت ــي ت ـتـ ّ
ـأســس عـلـيـهــا.
وق ــد أظ ـهــرت األحـ ــداث املـتـســارعــة فــي السنتني
املاضيتني عدة أمثلة من هذه التقاطعات ،أبرزها
الــدعــم األمـيــركــي وال ــروس ــي لبنيامني نتنياهو
خــال االنتخابات اإلسرائيلية األخـيــرة ،وتأييد
الطرفني ـ ـ ولو بدرجات متفاوتة ـ ـ محاولة الفريق
خليفة حـفـتــر حـســم األزمـ ــة الـلـيـبـيــة ملصلحته
عسكريًا ،وتقارب مواقفهما من الصراع الدائر
في اليمن.
يـ ّ
ـرد بعض الخبراء هــذه التقاطعات ،التي باتت
أكـ ـث ــر وضـ ــوحـ ــا مـ ــع وص ـ ـ ــول دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب
إل ــى الـسـلـطــة فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،إل ــى وجــود
حـســاسـيــات أيــديــولــوجـيــة وسـيــاسـيــة مشتركة
وعالقات خاصة بينه وبني فالديمير بوتني .قد
ال تخلو هذه املالحظة من الصواب ،لكن األبعاد
الـشـخـصـيــة ،رغ ــم أهـمـيـتـهــا ،ال تـكـفــي لتفسير
سياسات قوى دولية أصبح الصراع والتنافس
ف ــي عــاقــات ـهــا يـطـغــى ع ـلــى م ــا ع ـ ــداه ،وت ـن ــدرج
تقاطعاتها الظرفية في إطاره األشمل.

عقد في أيلول  2016في نيويورك ،على هامش
االجتماع السنوي لألمم املتحدة ،بــن نتنياهو
وت ــرام ــب ،ش ــرح فـيــه األول للمرشح املـلـيــارديــر،
والـقـلـيــل املـعــرفــة بالسياسة الــدولـيــة ،جملة من
حقائقها حول ملفات حساسة كاألمن والهجرة
واإلرهـ ـ ـ ــاب واإلسـ ـ ـ ــام ،وتـ ـح ــول إلـ ــى درس في
الجغرافيا السياسية بحسب ستيفن بــانــون،
مستشاره السابق الذي حضر االجتماع .فكرة
جــوهــريــة رك ــز عليها نتنياهو ،وه ــي أن إي ــران
ولـيــس روسـيــا هــي الـعــدو الرئيسي ،وأن بوتني
«فــي موقع استثنائي ملساعدتنا ضد آيــات الله
واإلس ـ ــام ال ــرادي ـك ــال ــي ...ضـغــط نـتـنـيــاهــو على
تــرامــب لـلـمــزيــد مــن خـطــب ّ
ود بــوتــن وتحسني
العالقات مع روسيا .هذا ما أراد ترامب سماعه.
قبل هذا اللقاء ،كان يتبادل اإلطــراء مع الرئيس
ال ــروس ــي ،م ـث ـي ـرًا ح ـنــق خ ـصــومــه مـحـلـيــا وفــي
أوروبـ ـ ـ ــا .ل ـك ـنــه أص ـب ــح ب ـع ــده مـسـلـحــا بـعـقـيــدة
جـيــوسـيــاسـيــة ت ـف ـتــرض ب ـن ــاء ش ــراك ــة جــديــدة
بــن رج ــال أق ــوي ــاء يمتلكون رؤى متشابهة».
يسهب بشارة في تفصيل املشتركات الفكرية
ـ ـ السياسية والشخصية بــن الــرجــال الثالثة
ليصل إلى خالصة بأنها تسمح ،على الرغم من
احتدام املواجهة بني القوى الكبرى على الصعيد
ال ـع ــامل ــي ،بــال ـتــوصــل إل ــى ت ـفــاه ـمــات وتــرتـيـبــات
محلية وظرفية مهمة ،وخاصة في سوريا .وهو

ترى روسيا أنه آن األوان
لتحصيل القدر األكبر من
المكاسب في سوريا ولو
على حساب الحلفاء

خلفيات الهدايا إلى نتنياهو
حصل املرشح بنيامني نتنياهو ،قبل اليوم املقرر
إلج ــراء االنـتـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة ،على هديتني
ثمينتني ،أميركية وروسـيــة .فقد أعلن الرئيس
ّ
بضم الجوالن
األميركي ،من جهة ،اعتراف بالده
إلــى إسرائيل ،وقامت روسـيــا ،من جهة أخــرى،
بنقل ُرفات الجندي اإلسرائيلي ،زخاريا باومل،
الذي قتل في معركة السلطان يعقوب عام 1982
واملدفون في سوريا ،إلى إسرائيل« .تصويت»
ترامب ملصلحة نتنياهو لم يكن مدهشًا .عالقات
عـضــويــة ،أيــديــولــوجـيــة ـ ـ سياسية ومصلحية،
تجمع الرجلني وفريقيهما .لم يسبق أن تماهت
إدارة أميركية كما تفعل اإلدارة الحالية مع املواقف
والسياسات اإلسرائيلية إلى درجة دفعتها إلى
الـتـخـلــي عــن جـمـيــع ال ـثــوابــت األمـيــركـيــة املعلنة
الـخــا ّصــة بـحــل ال ـصــراع الـعــربــي ـ ـ اإلســرائـيـلــي.
وقد دللت تصريحات ترامب ،ونائبه مايك بنس،
ووزيــر خارجيته مايك بومبيو ،على هــذا األمر
بــوضــوح .هــذه املـعـطـيــات ،بــاإلضــافــة إلــى الدعم
الالمحدود الذي ال سابق له أيضًا في سياسات
الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة ،والــذي منحه
نتنياهو لترامب في معاركه السياسية الداخلية،
وآخر مناسباته كانت قضية جمال خاشقجي،
كافية لفهم دوافع الخطوة األميركية.
ل ـك ــن ت ـ ـسـ ــاؤالت ك ـث ـي ــرة ال تـ ـ ــزال تـ ـط ــرح ح ــول
دواف ــع الـخـطــوة الــروسـيــة .الخبير الفلسطيني،
م ــروان بـشــارة ،رأى فــي مقال نشر على موقع
«ش ــرق  ،»21بـعـنــوان «قـصــة الـحــب املــذهـلــة بني
تــرامــب ونـتـنـيــاهــو وب ــوت ــن» ،أن رئـيــس الـ ــوزراء
اإلسرائيلي نجح في القيام بدور القناة الوسيطة
والقادرة على تسهيل التفاهمات املوضعية بني
الرئيسني األميركي والــروســي نتيجة لعالقات
ّ
الثقة التي نسجها معهما .يذكر بشارة بلقاء

ّ
يضيف إن «نتنياهو استغل رغبة روسيا في
الحصول على اعتراف واشنطن بموقعها كقوة
عظمى وبــدوائــر نفوذها ،واستفاد مــن عالقته
الخاصة مع ترامب ليجني تنازالت من بوتني...
لقد نسي الرئيس الروسي بسرعة دور إسرائيل
في التسبب بإسقاط الطائرة الروسية في أيلول
 ،2018ووافق على تشكيل مجموعة عمل معها
ســة انسحاب الـقــوات األجنبية من سوريا.
لــدرا َ
وهو ق ِبل أيضًا باالنتهاكات املستمرة لألجواء
الـســوريــة مــن ِقـ َـبــل إســرائ ـيــل ،وقصفها أهــدافــا
إيرانية في هذا البلد».
وصالت خاصة
مشتركات
ال شك في أن وجود
ِ
ّ
بني الرجال الثالثة سهل التوصل إلى ترتيبات
ظرفية في ســوريــا ،وأن الــدور الــذي يضطلع به
نتنياهو القــى «عــرفــانــا بالجميل» مــن القيادة
الروسية .إال أن اعتبارات أخرى حكمت موقفها،
أولها اقتناعها بأن املعركة في سوريا أصبحت
ش ـبــه م ـح ـســومــة ،وأن ـ ــه آن األوان لـلـسـعــي إلــى
تـحـصـيــل ال ـق ــدر األك ـب ــر م ــن امل ـكــاســب والـنـفــوذ
في هذا البلد ،ولو على حساب الحلفاء .السياق
ّ
الحالي الــذي يتسم بتشديد الضغوط املتعددة
األش ـك ــال عـلــى إي ــران قــد يـســاعــد عـلــى تحقيق
ه ــذا ال ـه ــدف .االع ـت ـبــار اآلخـ ــر مــرتـبــط بــالـنـظــرة
الروسية إلسرائيل باعتبارها طرفًا قــادرًا على
التأثير على صناع القرار األميركيني والغربيني
عبر لوبياتها النافذة في بلدانهم ،ومنصة من
منصات التطور العلمي والتكنولوجي ،سيعود
الـ ـتـ ـع ــاون م ـع ـهــا ب ـف ــوائ ــد ك ـب ــرى بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
روسيا .وهي ترى أن مجموعة عوامل ستعزز
مــن ف ــرص ه ــذا ال ـت ـعــاون ،وم ــن الـنـفــوذ الــروســي
داخ ــل إســرائـيــل ،بينها وج ــود أكـثــر مــن مليون

مستوطن من أصــل روســي فيها ،واقتناع بأن
الــدور األميركي في الشرق األوســط سيتراجع
نسبيًا فــي املستقبل الـقــريــب ،نـظـرًا إلــى وجــود
أولويات استراتيجية في مناطق أخرى للواليات
املتحدة ،ما يفسح املجال أمــام حضور روسي
أبرز في هذه املنطقة بطلب من دولها التي تريد
بـنــاء شــراكــات جــديــدة لضمان أمنها والحفاظ
ع ـل ــى م ـصــال ـح ـهــا .وربـ ـم ــا ت ـط ـمــح روسـ ـي ــا فــي
مــرحـلــة قــادمــة إل ــى الـتـحــول مــن وس ـيــط ظرفي
يتدخل أحـيــانــا لخفض الـتــوتــر فــي ســوريــا بني
إسرائيل وأعــدائـهــا ،إلــى قــوة قــادرة على اقتراح
تصور ملا تــراه تسوية مقبولة للصراع العربي
ـ ـ اإلســرائـيـلــي ،بـنـ ًـاء على الـصــات املميزة التي
تمتلكها مع أفرقائه ،وتحصيل مكاسب جمة،
سياسية واقتصادية ،بموجب ذلك.

التقاطع مع محور الثورة المضادة
تقاطع آخر يندرج في إطار استراتيجية «التسلل»
الــروســي إلــى مناطق الـنـفــوذ األمـيــركــي والغربي
التقليدية ،هو ذلك الجاري في ليبيا واليمن .الحرب
التي عــادت لالحتدام فــي ليبيا بعد قــرار الفريق
خليفة حفتر اللجوء إلى الخيار العسكري ملحاولة
حل األزمــة السياسية املستعصية في هذا البلد،
تؤشر في الواقع إلى عزم محور الثورة املضادة
ال ـس ـع ــودي ـ ـ ـ ـ امل ـص ــري ـ ـ ـ ـ اإلمـ ــاراتـ ــي ،ب ــدع ــم من
الواليات املتحدة وفرنسا ،على استكمال الهجوم
الذي بدأه في الفترة التي تلت اندالع االنتفاضات
الشعبية العربية لإلجهاز على القوى التي شاركت
ّ
فيها .شكل انتصار هذه االنتفاضات في تونس
ومصر ،وامتدادها إلــى اليمن والبحرين ،تهديدًا
َ
وج ــودي ــا بــالـنـسـبــة إل ــى ه ــذه األن ـظ ـمــة ،تـضــاعــف
خطره مع إبــداء أطــراف غربية؛ على رأسها إدارة
أوباما استعدادًا للحوار والتفاهم مع بعض قواها،
ومنها جماعة «اإلخوان املسلمون».
الجماعة
إطاحة
نجح محور الـثــورة املـضــادة في
َ
ف ــي م ـصــر ،وف ــي تـحـجـيـمـهــا ف ــي ت ــون ــس ،وقـ َـمــع
انـتـفــاضــة الـبـحــريــن بــوحـشـيــة وب ـســرعــة ،وش ـ ّـن
في ما بعد عــدوانــه الــدمــوي املستمر على اليمن.
التقطت روسيا الفرصة التي وفرتها أزمــة الثقة
بني دول املحور وإدارة أوبــامــا لتطوير عالقاتها
معها ،والتأكيد على اشتراكها معها فــي العداء
ل ـقــوى «اإلس ـ ــام ال ـس ـيــاســي» وال ـس ـعــي للقضاء
عليها .وصــول ترامب إلــى السلطة أعــاد الحرارة
إلــى عــاقــات مـحــور الـثــورة املـضــادة مــع الــواليــات
املتحدة ،وازداد األخـيــر شــراســة فــي اإلقليم كما
تكشف التطورات في ليبيا ،وفي السودان أخيرًا.
لكن ال ـحــرارة املـسـتـعــادة ال تتناقض والسياسة
املـعـتـمــدة م ــن ِقـ َـبــل أطـ ــراف ه ــذا امل ـحــور ف ــي بـنــاء
شراكات دولية جديدة ،وظيفتها أساسًا توسيع
شبكة األم ــان ،بما فــي ذلــك مــع الـقــوى الصاعدة
كروسيا والصني.
الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي ـ ـ ـ ـ اإلمـ ــاراتـ ــي ع ـلــى الـيـمــن،
ّ
«املتفهم» له ،مثال إضافي على
واملوقف الروسي
كيفية استفادة روسيا من صراعات إقليمية ال
ت ــدور فــي مناطق نـفــوذهــا ،للتقارب مــع العبني
وازنـ ـ ــن ع ـبــر تـظـهـيــر نـفـسـهــا ك ـق ــوة حــريـصــة
على «االسـتـقــرار» .ال ّ
يهم إن كــان ذلــك الحرص
يعني عمليًا القبول بفرض هيمنة دول املحور
على هذا البلد بالقوة وضد إرادة شعبهّ .
املهم،
بنظر القيادة الروسية ،هو تعزيز الثقة والتعاون
بينها وبــن ال ـقــادة «الـطـمــوحــن» فــي السعودية
واإلمارات ،والتقاط الفرص الناجمة عنهما .هذه
املقاربة الشديدة البراغماتية للعالقات الدولية من
ِق َبل القيادة الروسية أتاحت لها تحقيق نجاحات
ع ــدة ،ودخـ ــول روس ـيــا إل ــى مـنــاطــق مختلفة لم
يكن لها فيها دور ،والتأكيد على موقعها كقوة
دولية في مواجهة استراتيجية الحصار والخنق
والـتـهـمـيــش ال ـتــي اعـتـمــدتـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تجاهها في الحقبة املاضية.
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إعالنات

العالم
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

شكــر علــى تعزيــة

عائلة الفقيد املرحوم
الشيخ عبدالله يوسف
زين العابدين مغنية

من احتفاالت «أحد الشعانين» في كنيسة «القديس يوسف» في أربيل (أ ف ب)

العراق

ٌ
حراك للتحشيد ضد عبد المهدي:
العبادي يريد العودة
على صهوة واشنطن
يسعى حيدر العبادي
للعودة إلى صدارة المشهد
السياسي ،واضعًا نصب
عينيه «استعادة» منصب
رئيس الوزراء الذي ّال يزال
يرى أنه كان «األحق» به.
وهو من أجل ذلك يقود
حراكًا للتحشيد ضد عادل
عبد المهدي ،بدعوى
أن حكومة األخير «تثبت
انتماءها إلى المحور اإليراني»
نور أيوب
ثمة مــن يـقــول إن «الجبهة املعارضة»
لــرئـيــس ال ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،عـ ــادل عبد
املـهــدي ،ستتشكل فــي خــال األسابيع
ّ
الـقـلـيـلــة امل ـق ـب ـلــة ،ف ــي م ـش ــروع يـتـطــلــع
ع ـ ّـراب ــوه ف ــي نـهــايـتــه إل ــى إط ــاح ــة عبد
املهدي ،وتسمية رئيس جديد للوزراء.
ّ
سيناريو بدأ التداول به في ظل حراك
جــدي يـقــوده زعـيــم «تـحــالــف الـنـصــر»،
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي،
ه ــدف ــه الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى واج ـ ـهـ ــة امل ـش ـهــد
السياسي .الدافع الرئيس لهذا الحراك
مـ ّ
ـرده «آلية تأليف الحكومة الحالية»
ّ
فهي
كما يـقــول مـقــربــون مــن الـعـبــاديَ .
ُ ّ
شــكـلــت بــاتـفــاق «ثـنــائــي» بــن تحالفي
«ســائــرون» (املــدعــوم من زعيم «التيار
ال ـصــدري» مقتدى ال ـصــدر) ،و«الفتح»
(بـ ــزعـ ــامـ ــة األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ــ«م ـن ـظ ـم ــة
ـري) .وعـلــى رغ ــم أن
ب ــدر» ه ــادي اّل ـعــامـ َ
ال ـجــان ـبــن مــثــا ت ـحــالــفــي «اإلص ـ ــاح»
و«الـ ـبـ ـن ــاء» ،إال أن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
األخ ـ ــرى املـن ـضــويــة ف ــي الـتـحــالـفــن لم
ت ـس ـت ـســغ م ــا ن ـت ــج ن ــن «االت ـ ـف ـ ــاق» .فــي
ه ــذا اإلطـ ــار ،تـقــول م ـصــادر مـقـ ّـربــة من
زعـيــم «ت ـيــار الـحـكـمــة» ،عـمــار الحكيم،
«إن ـن ــا نــدعــم ال ـح ـكــومــة ،لـكـنـنــا نعتقد
ُ
أن ـهــا ت ـ ــدار م ــن ِق ـبــل س ــائ ــرون والـفـتــح
والحزب الديموقراطي الكردستاني»،
وعـ ـلـ ُـي ــه« ،ال بـ ـ ـ ّـد مـ ــن تـ ـق ــوي ــم ع ـم ـل ـهــا،
ف ــا ن ـح ـســب جـ ــزءًا م ـن ـهــا ،وال نـتـحـ ّـمــل
أخ ـطــاء هــا» .وتـشـيــر م ـصــادر الـعـبــادي
وال ـح ـك ـيــم إل ــى أن ال ـط ــرف ــن ل ــم يـظـفــرا
بأي منصب وزاري أو درجة خاصة أو

هيئة مستقلة ،بعدما «تـقــاســم الفتح
وســائــرون الكعكة الحكومية مــن دون
الرجوع إلى حلفائهما» وفق ما تقول
املصادر نفسها.
في املقابل ،تستغرب مصادر «الفتح»
الحديث عن هذا الحراك ،معتبرة أنه «ال
ُ ّ
يمكن أن تشكل املعارضة ،وال يمكن أن
تنال مبتغاها بعودة العبادي رئيسًا
لـلــوزراء» ،علمًا بأن األخير يـ ّ
ـروج أمام
زواره أن ال ـصــدر داع ــم ل ـحــراكــه ،وأنــه
سينضم إليه لحظة انفراط «عقد دعم»
ح ـكــومــة ع ـبــد املـ ـه ــدي .وي ـن ـقــل بعض
ّ
زوار ال ـع ـبــادي عـنــه قــولــه إن «ال ـصــدر
م ـق ـت ـن ــع ب ـ ــي كـ ـخـ ـي ــار ج ـ ــدي ل ــرئ ــاس ــة
الــوزراء ،إذا ّ
قدم عبد املهدي استقالته
أو أسـقـطــت حـكــومـتــه» .وفــي تعليقها
ع ـلــى ذلـ ــك ،ت ــرى ٌم ـص ــادر «ال ـف ـت ــح» أن
الـ ـعـ ـب ــادي «غـ ـ ـ ــارق ف ــي أح ـ ــام ـ ــه ...هــي
أق ــرب إلــى الـتـمـنـيــات» ،مشيرة إلــى أن
الصدر لن يضحي بالعامري ـ ـ حاليًا
ــ ،ولن يدخل في اتفاق مع العبادي قد
ي ـكــون زع ـيــم «ائ ـت ــاف دول ــة الـقــانــون»
ً
ن ــوري املــالـكــي شــريـكــا فـيــه ،فـضــا عن
ّ
أن الـجــانــب اإلي ــران ــي لــن يــزكــي مـســارًا
مــن شأنه الــدفــع إلسـقــاط حكومة عبد
املهدي.
ل ـكــن مـ ـص ــادر «اإلصـ ـ ـ ــاح» ت ـص ـ ّـر على
أن «خ ـيــار انـتـقــال ال ـع ـبــادي ـ ـ ـ ـ الحكيم
إل ــى امل ـعــارضــة ب ــات مـحـســومــا بنسبة
كبيرة» ،الفتة إلى أن املعارضة قوامها

ّ
يرفض برهم صالح تولي
نوري المالكي منصب
نائب رئيس الجمهورية

تحالف بني العبادي والحكيم واملالكي،
وزعـيــم «حــزب الـحــل» جمال الكربولي
(الـ ــذي انـسـحــب أخ ـي ـرًا م ــن «ال ـب ـن ــاء»)،
إضــافــة إلــى زعـيــم حــزب «ح ــراك الجيل
ال ـج ــدي ــد» ش ــاس ــوار ع ـبــد ال ــواح ــد ،مع
تــرج ـيــح ان ـض ـم ــام «االت ـ ـحـ ــاد الــوط ـنــي
الكردستاني» إلى هذا «الركب» الحقًا.
وت ـن ـفــي املـ ـص ــادر أن ي ـك ــون الـتـشـكـيــل
امل ـن ـت ـظ ــر ت ـج ـل ـي ــا لـ ــ«تـ ـم ــوض ــع ج ــدي ــد

لهوالء» ،بقدر ما يعكس «عدم استقرار
داخ ــل الـتـحــالــف ال ــواح ــد ...فــا املالكي
وال ـكــربــولــي مــرتــاحــان فــي ال ـب ـنــاء ،وال
اآلخ ـ ـ ـ ــرون م ــرت ــاح ــون ف ــي اإلصـ ـ ــاح».
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـ ــداول ـ ــت ،أمـ ــس،
بعض املواقع العراقية ،أنباء عن «قرب
تأسيس تحالف سياسي جديد يضم
ع ــددًا مــن مـكـ ّـونــات اإلص ــاح والـبـنــاء»،
قائلة إن «الـعـبــادي واملالكي والحكيم
يعملون على تأسيس تحالف سياسي
جديد ...وقد وصلت املفاوضات بشأنه
إل ــى مــرحـلــة مـتـقــدمــة» .وإل ــى أب ـعــد من
ذلك ،تذهب بعض املصادر في تحديد
أوائ ــل شـهــر أي ــار /مــايــو املـقـبــل مــوعـدًا
إلشهار التحالف.
ّ
سيتصدره ،فــي حــال إبصاره
تحالف
ال ـنــور ،الـعـبــادي ،ال ــذي يسعى للعودة
إل ــى رئــاســة الـ ــوزراء م ـجــددًا .وه ــو ،في
زيارته األخيرة إلى النجف ،طرح على
مــرجـعـيــاتـهــا الــديـنـيــة (رف ــض آي ــة الـلــه
علي السيستاني استقباله) مشروعه،
ف ــي م ـح ــاول ــة ألخـ ــذ «م ـب ــارك ـت ـه ــا» ،في
وق ــت يـعـمــل فـيــه م ــع الـحـكـيــم وآخــريــن
ع ـل ــى اس ـت ـث ـم ــار «أخ ـ ـط ـ ــاء» خ ـصــومــه
ل ـص ــال ــح الـ ـكـ ـي ــان امل ــرتـ ـق ــب .وف ـ ــي ه ــذا
اإلطار ،تقول مصادر الرجل «إننا ّ
نعد
مـلـفــات ح ــول إخ ـفــاق ال ـح ـكــومــة ،وه ــذا
حـقـنــا ...وبـنـ ً
ـاء على تجربتنا السابقة
فــي الحكم ،فإننا نحظى بدعم محلي
ودول ـ ـ ـ ـ ــي» .أم ـ ــا ال ـح ـك ـي ــم ،ف ـي ــدع ــم ه ــذا
الـ ـح ــراك ،وف ــق مـ ـص ــادره ،ع ـلــى قــاعــدة
«دعــم الخطوات الحكومية اإليجابية،
واالنفتاح السياسي واالقتصادي على
جميع ال ــدول» .وبالنسبة إلــى املالكي،
ـاع ل ـج ــذب ــه إل ـ ــى ال ـت ـحــالــف
ف ـث ـم ــة م ـ ـسـ ـ ٍ
الـجــديــد بــاالسـتـفــادة مــن رفــض رئيس
ّ
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ب ــره ــم صـ ــالـ ــح ،ت ــول ـي ــه
مـنـصــب نــائـبــه األول ،إال أن ال ــرج ــل ال
يزال يرفض أي مشروع من شأنه إعادة
تصدير العبادي.
وف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالــدعــم ال ــدول ــي ،فــإن
واشنطن «لم تعد مرتاحة لحكومة عبد
املهدي ،التي في مواقفها األخيرة تثبت
انـتـمــاء هــا إل ــى امل ـحــور اإلي ــران ــي» ،كما
يقول ّ
مقربون مــن الـعـبــادي ،معتبرين
أن «هذا ال يخدم توجهات العراق ،وال
رؤيته للمرحلة املقبلة» ،و«(أننا) أمام
طرق يدعو إلى ضرورة االلتزام
مفترق
ٍ
باملوقف الدولي» .لكن مصادر الحكيم
تخالف هــذا الحديث بوصفه بـ«أنه ال
يـعـ ّـبــر عــن قـنــاعــاتـنــا ،ألن امل ـعــارضــة ال
تعني إسقاط الحكومة».

عائلة الفقيد املرحوم الشيخ عبدالله يوسف زين العابدين مغنية ،تتقدم
بأسمى آيات الشكر لكل من واساها مبصابها إن بالحضور أو التمثيل أو االتصال
أو بربقيات التعزية خاصني باالمتنان والتقدير:
 فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العامد ميشال عوندولة رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه بريرئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل سامحة اإلمام الشيخ عبد األمري قبالن أمني عام حزب الله سامحة السيد حسن نرصالله نائب رئيس مجلس االسالمي الشيعي االعىل سامحة الشيخ عيل الخطيباملفتي الجعفري املمتاز سامحة الشيخ أحمد قبالنمفتي بالد جبيل وكرسوان سامحة العالمة الشيخ عبد األمري شمس الدينممثل سامحة املرجع آية الله السيد عيل السيستاين الحاج حامد الخفاف أصحاب املعايل والسعادة الوزراء والنواب الحاليني والسابقنينقيب وأعضاء مجلس نقابة صيادلة لبنانوكافة الهيئات الروحية والسياسية والحزبية واإلعالمية والنقابية.
سائلني املوىل عز وجل أن يحفظهم ويديم نعمه عليهم.
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إنا لله وإنا إليه راجعون
بـمــزيــد مــن التسليم بـقـضــاء الله
وقــدره ننعي إليكم وفــاة فقيدتنا
الغالية املرحومة:
الحاجة سميرة حسن مسلم الخنسا
زوج ــة العقيد املـتـقــاعــد املهندس
الحاج علي محمد حطيط
( أبوحسني).
أب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا املـ ـهـ ـن ــدس ــون :ح ـس ــن،
ياسر ،خالد ،عبدالله وحميد.
إب ـن ـت ـه ــا :غ ـن ــى زوج ـ ـ ــة امل ـه ـن ــدس
عفيف رشيد حيدر.
أشـقــاؤهــا :محمد ،الدكتور أحمد
وعلي حسن مسلم الخنسا.
شقيقتاها :سامية أرملة املرحوم
عبد الكريم محمد حطيط وفاطمة
أرملة املرحوم عاطف شرف الدين.
تـ ـص ــادف نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع
ف ـي ــه  19ن ـي ـس ــان ال ـ ـجـ ــاري ذك ــرى
مرور أسبوع على وفاتها وبهذه
املناسبة سيقام احتفال تأبيني
عن روحها الطاهرة في حسينية
بـلــدتـهــا الـنـبـطـيــة الـفــوقــا الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :آل ح ـط ـي ــط ،الـخـنـســا
وعموم أهالي النبطية الفوقا

َّبسم الله َّالرحمن الرحيم
ّ
َ
َْ َ
عون
ِ َإنا َ ِلَّل ُهِ َ ِ
وإنـا َّ ِإ ْل ُيهِ ر ُْ ِ
اج ْ َ َّ ُ
ْ
ج ِعي
َيا أي َت ِّها َالنف َس ً َال ْطم ِئنة َ ار ِ ُ
ض َّية ف ْادخ ِلي
ِإلــى ربـ ِـك ر ِ
اضـ ُـيــة مر ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي
ُّ
العلي العظيم
صدق الله
انتقل إلى رحمته تعالى
ّ
املربي الفاضل
األستاذ فؤاد توفيق سليم
ّ
حامل وسام املعلم واملعارف
زوج ـت ــه :املــربـيــة الـفــاضـلــة الـسـيــدة
وهيبة جركس
ب ـ ـنـ ــاتـ ــه :دي ـ ـمـ ــة وول ـ ـ ــداه ـ ـ ــا ف ـي ـصــل
ونـتــاشــا عـمــر شـيــخ األرض وتــالــة
زوجة السفير باولو ديوبنزي
وابـنـتــاهـمــا ياسمينة وي ــارا ،وملــى
زوجة السيد محمد عبد الله األمني
وابناهما عبد الله ومالك.
أشقاؤه :املرحومون عفيف وكمال
واملختار السابق فايز وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ــات ــه :املـ ــرحـ ــومـ ــات ال ـح ــاج ــة
ج ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــة ون ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وإح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــا ن
ّ
وعائالتهن
أبـ ـن ــاء أش ـق ــائ ــه :ال ـع ـم ـيــد ف ــي قــوى
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي امل ـه ـنــدس تــوفـيــق
فــايــز سليم واملـخـتــار حـســان فايز
سليم ،علي عفيف سليم ومحمد
عفيف سليم.
عـ ـ ـ ــدالؤه :امل ــرح ــوم ــان ع ـب ــد الـغـنــي
قـبــانــي وعــائـلـتــه واألس ـت ــاذ حلمي
عــالــم وعــائـلـتــه واملـحــامــي األسـتــاذ
أحمد حمدان وعائلته
أشقاء زوجته :املرحومان مصطفى
وعائلته وال ـحــاج محمد وعائلته
وال ـ ـس ـ ـيـ ــد ن ـ ــاج ـ ــي زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه سـ ــام
الخولي
شقيقات زوجـتــه :املــرحــومــة غــادة،
سوسن وليلى
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم ال ـثــاثــاء 16
ن ـي ـس ــان  2019ف ــي م ــرك ــز جـمـعـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرمـلــة البيضاء ،قــرب أمــن الــدولــة
من الساعة الثالثة حتى السابعة
ً
مساء.
الراضون بقضاء الله وقدره
اآلس ـ ـفـ ــون :ع ـم ــوم عـ ــائـ ــات :سـلـيــم
وجركس وشيخ األرض وديوبنزي
واألمـ ــن وق ـبــانــي وع ــال ــم وح ـمــدان
وحــركــة وعــامــة وقـ ّـمــوريــة وخــالــد
وعطوي والسلطي وحرب وأهالي
حارة حريك وساحل املنت الجنوبي

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجــراء
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض الج ـ ـ ــراء مـ ــزايـ ــدة لـبـيــع
مــواد غير صالحة لالستعمال في مديرية
التوزيع في املناطق.
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 /20 000/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
نهار الجمعة الــواقــع فــي  2019/5/17عند
نهاية ال ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2019/4/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 679
إعالن عن اجراء تلزيم بطريقة استدراج عروض
لـتـلــزيــم ت ـقــديــم م ـط ـبــوعــات لـ ــزوم املــديــريــة
العامة لالقتصاد والتجارة
تجري وزارة االقتصاد والتجارة  -املديرية
العامة العامة لالقتصاد والتجارة  -مبنى
الـلـعــازاريــة منطقة الـبــاشــورة  -بـلــوك - A2
الطابق الخامس ،في الساعة العاشرة من
يوم الثالثاء الواقع فيه  2019/5/14جلسة
ت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم م ـط ـب ــوع ــات ل ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة
العامة لالقتصاد والتجارة في مقر وزارة
االقتصاد والتجارة في مباني اللعازارية
بطريقة استدراج العروض بواسطة الظرف
امل ـخ ـت ــوم ،وف ـق ــا ل ــدف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص
املوضوع لهذه الغاية.
يمكن االطــاع على دفتر الـشــروط الخاص
ل ـ ــدى ق ـل ــم ال ـ ــدي ـ ــوان فـ ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة
لالقتصاد والتجارة الطابق الخامس.
تقدم العروض باليد أو بالبريد املضمون
املـقـفــل ،عـلــى ان تـصــل ال ــى ديـ ــوان املــديــريــة
الـعــامــة لــاقـتـصــاد وال ـت ـجــارة قـبــل الساعة
الثانية عـشــرة مــن يــوم االثـنــن الــواقــع فيه
 ،2019/5/13ويرفض كل عرض يصل بعد
هذا التاريخ أو بغير هذه الوسيلة.
وزير االقتصاد والتجارة
منصور بطيش
التكليف 671
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـم ــدي ــد م ـه ـلــة اسـ ـت ــدراج
العروض العائد لشراء كومبرسور هواء 10
بار ،وذلك وفق املواصفات الفنية والشروط
االداري ـ ــة امل ـح ــددة فــي دف ـتــر ال ـش ــروط الــذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
م ـئ ــة الـ ــف لـ ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة (تـ ـض ــاف )TVA
مــن دائ ــرة ال ـشــؤون املشتركة فــي املصلحة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص ما
بني الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل باستثناء يــوم الجمعة حتى الساعة
 11:00ظهرًا.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي م ــدة تـقــديــم ال ـع ــروض ي ــوم االثـنــن
الــواقــع فـيــه  6أي ــار  2019الـســاعــة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 693
إعالن رقم 2019/382
تجري بلدية امليناء للمرة االولــى في تمام
الـســاعــة الـعــاشــرة مــن صـبــاح يــوم الـثــاثــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2019/5/7بـطــريـقــة املـنــاقـصــة
العمومية التلزيمات التالية:
 .1تلزيم تنظيف القصر البلدي للعام .2019
 . 2تلزيم شراء ألبسة وأحذية للعام .2019
 .3تـلــزيــم ش ــراء مختلف امل ــواد ل ــزوم ورش
البلدية للعام .2019
 . 4تـلــزيــم تـنـفـيــذ أش ـغ ــال تــأهـيــل وتــزفـيــت
مختلف شوارع مدينة امليناء للعام .2019
 . 5تلزيم شراء وصيانة قطع غيار الكهرباء
وصيانة شبكة اإلنارة في الطرقات العامة
.2019
للعام ُ
وال ـت ــي ن ـ ِـش ـ َـرت ف ــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة في
العدد رقم  19تاريخ .2019/4/4
عـلــى املـتـعـهــديــن الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك في
املـ ـن ــاقـ ـص ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة إي ـ ـ ـ ــداع ع ــروض ـه ــم
مختومة بالبريد املضمون أو باليد وتقبل

الـعــروض لغاية الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
ي ــوض ــع ال ـ ـعـ ــرض فـ ــي غ ــاف ــن م ـخ ـتــومــن
يـتـضـمــن االول كــافــة امل ـس ـت ـنــدات املـطـلــوبــة
في دفتر الـشــروط ويتضمن الثاني عرض
االسـ ـ ـع ـ ــار ويـ ــذكـ ــر عـ ـل ــى ظ ــاه ــر كـ ــل غ ــاف
م ــوض ــوع مـحـتــويــاتــه وم ــوض ــوع الـصـفـقــة
والتاريخ املحدد الجرائها واسم العارض.
ي ــوض ــع الـ ـغ ــاف ــان ف ــي غـ ــاف ث ــال ــث بــاســم
بـلــديــة املـيـنــاء لـجـنــة املـنــاقـصــات وال ُيــذكــر
على ظاهر الغالف سوى موضوع الصفقة
والتاريخ املحدد الجرائها دون ايــة عبارة
او اش ــارة مميزة اخ ــرى كــاســم ال ـعــارض او
عنوانه.
يمكن االطالع على دفتر الشروط في اوقات
ال ــدوام الرسمي في قلم الهندسة والــدائــرة
االدارية.
امليناء في 2019/4/11
رئيس بلدية امليناء
عبد القادر علم الدين
إعالن خاص لتلزيم تأمني اعمال كهربائية في
رئاسة إقليم شتورا
بطريقة استدراج العروض
ف ــي ت ـمــام ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن يــوم
الثالثاء الواقع فيه السابع من شهر ايار من
ُ
الـعــام الـفــن وتسعة عـشــر ،تـجــري املديرية
ال ـعــامــة لـلـجـمــارك ف ــي مــركــزهــا ال ـكــائــن في
بناية البنك العربي  -ساحة رياض الصلح
 شارع املصارف  -الطابق السابع  -مكتباملراقب اول لدائرة الشؤون املالية ،استدراج
عـ ـ ـ ـ ــروض خـ ـ ـ ــاص لـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ــأمـ ــن اعـ ـم ــال
كهربائية في رئاسة إقليم شتورا.
التأمني املؤقت :مبلغ  /500.000/ل.ل .فقط
خمسماية ألف ليرة لبنانية
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـصــول
عليه مــن دائ ــرة ال ـشــؤون املــالـيــة  -املــديــريــة
العامة للجمارك.
يجب أن تصل العروض الى الدائرة املذكورة
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
بيروت في  11نيسان 2019
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 672
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ صيدا
باملعاملة التنفيذية رقم  2018/1068غرفة
الــرئـيــس ران ــي ص ــادق الب ــاغ املنفذ عليها
شفيقة خليل سمعان مجهولة محل االقامة
الـ ـحـ ـض ــور بـ ــالـ ــذات او ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ـل ـهــا
القانوني الــى هــذه الــدائــرة الستالم االنــذار
التنفيذي ومربوطاته باملعاملة املقدمة من
املنفذ حسن دنش ورفاقه بموضوع تنفيذ
حكم الـغــرفــة االبـتــدائـيــه الثانيه فــي لبنان
الـجـنــوبــي تــاريــخ  2018/10/4واملتضمن
ازالة شيوع في العقار رقم /695روم وعليها
اتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــار ض ـمــن ن ـطــاق
ال ــدائ ــرة واال فـكــل تبليغ لـهــا بـعــد انقضاء
مهلة النشر واالنــذار بواسطة رئيس القلم
والتعليق على لوحة اعالنات الدائرة يعتبر
قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
ب ـمــوجــب مـحـضــر الـجـمـعـيــة غ ـيــر ال ـعــاديــة
تاريخ  2019/4/4تقرر بتاريخ 2019/4/9
حـ ــل ش ــرك ــة ف ـ ــور بـ ـ ـ ـ ــرازرز غ ـ ـ ــروب ش.م.ل.
هــولــدنــغ رئ ـيــس مـجـلــس ادارتـ ـه ــا مــديــرهــا
محمد كــرنـيــب وشـطــب قـيــدهــا مــن السجل
ال ـت ـج ــاري ح ـيــث ه ــي مـسـجـلــة ت ـحــت الــرقــم
 1902410ورقــم تسجيلها في وزارة املالية
.2750104
ف ـع ـلــى ك ــل ذي مـصـلـحــة ت ـقــديــم اع ـتــراضــه
وم ــاح ـظ ــات ــه خـ ــال م ـه ـلــة ع ـش ــرة اي ـ ــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
طلبت ليلى عــازوري اثبات بيانات والدها
واضــافــة شهرته فــي الـعـقــارات ذات االرقــام
 - 537 - 421 - 164ع ــازور واع ـت ـبــار اسمه
ً
سليم نجيب يوسف عازوري بدال من سليم
نجيب يوسف.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن

يــؤجــل مــوعــد إج ــراء املناقصات العمومية
العائدة لألشغال التالية:
 اشغال بناء قاعة عامة في بلدة :تبنني -قضاء :بنت جبيل.
 اشغال ترميم وتأهيل املــدرســة الرسميةالصوانة  -قضاء :مرجعيون.
 اشـغــال بـنــاء جـنــاح حضانة ملــدرســة برجقلوية الرسمية  -قضاء :بنت جبيل.
 اشغال مائية (بناء قصر مائي سعة 300م )3في بلدة :اللوبيا  -قضاء :صيدا.
 اشـغــال مائية (انـشــاء خ ــزان ارض ــي سعة 500م 3مع تمديد خطي دفع وجر) في بلدة:
دير عامص  -قضاء :صور.
 اشغال تأهيل وتجهيز امللعب الرياضيبلدة :الحجة  -قضاء :صيدا.
إلى نهار الخميس الواقع فيه 2019/4/25
ً
ب ــدال مــن الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه 2019/4/23
بسبب تأخر نشرها في الصحف في الوقت
املحدد.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663
إعالن
ص ــادر ع ــن ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــالـثــة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/314
موجه الى املدعى عليه :جورج عبد الكريم
ً
ال ـض ـهــر ،م ــن ب ـلــدة حـلـبــا أص ـ ــا ،ومـجـهــول
محل االقامة حاليًا.
تــدعــوك هــذه املحكمة السـتــام استحضار
ال ـ ــدع ـ ــوى وم ــرفـ ـق ــات ــه امل ـ ــرف ـ ــوع ضـ ـ ــدك مــن
املدعية عائدة توفيق فتال بوكالة املحامي
جــان الـخــوري ،الــرامــي الــى ابـطــال اج ــراءات
املحاكمة كافة في دعوى ازالة الشيوع على
ال ـع ـقــار رق ــم  40مـنـطـقــة م ـن ـيــارة الـعـقــاريــة،
الـتــي تحمل الــرقــم الـتــأسـيـســي 2007/870
وال ــرق ــم املـ ـ ــدور  ،2010/383وذل ـ ــك ابـ ـت ـ ً
ـداء
بالقرار الصادر بتاريخ ( 2007/4/24قرار
اع ـ ــان م ـج ـهــول ـيــة مـ ـق ــام امل ــرح ــوم ــة نـجــا
ف ــارس) وحتى اخــر اج ــراء تــم فيها بما في
ذلــك الحكم النهائي رقــم  2010/51بسبب
عدم قانونيتها جميعها لصدورها بوجه
م ـس ـتــدعــى ض ــده ــا م ـت ــوف ــاة س ـن ـدًا ل ـل ـمــواد
 671و 60و 61أ.م.م .وتـضـمـيـنــك الــرســوم
واملصاريف كافة واتعاب املحاماة ،ونظرًا
لسوء النية لعلمك بواقعة وفــاة املرحومة
نجال يوسف فــارس شريكتك في الشيوع،
وذلــك خــال مهلة عشرين يومًا مــن تاريخ
ال ـن ـشــر وان تـتـخــذ م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــك يقع
ضمن نطاق هذه املحكمة وابداء مالحظاتك
الخطية عـلــى الــدعــوى خ ــال مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل
تبليغ لك بواسطة رئيس القلم ولصقًا على
ب ــاب املحكمة صحيحًا ،بــاسـتـثـنــاء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
م ــن ال ــوك ـي ــل امل ــدن ــي م ـح ـمــد عـ ـب ــود الـعـلــي
ب ــوك ــال ـت ــه عـ ــن سـ ـ ـ ــروات ع ـل ــي ط ـل ـي ــس ال ــى
بلدية بطرماز العقارية نفيدها بأنه قد تم
اي ــداع كـفــالــة مصرفية عــن س ــروات طليس
وم ـقــدارهــا مـلـيــونــان ل ـيــرة لـبـنــانـيــة تــاريــخ
 ،2018/9/8كما قدمنا طلب مالية بتاريخ
 2018/9/19يحمل رقم وأ  16605/من اجل
ال ـتــرخ ـيــص بــاس ـت ـمــاك واس ـت ـث ـم ــار ارض
بعل فــي الـعـقــار رقــم  2153منطقة بطرماز
العقارية (قضاء املنية  -الضنية).
لذلك جئنا باعالم بلدية بطرماز بذلك مع
حـقـهــا ب ــاالع ـت ــراض ض ـمــن مـهـلــة ش ـهــر من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الوكيل املدني
محمد العلي
إعالن
م ــن ال ــوك ـي ــل امل ــدن ــي م ـح ـمــد عـ ـب ــود الـعـلــي
بوكالته عــن راجــح يــوســف طليس ورفــاقــه
الــى بلدية بـطــرمــاز الـعـقــاريــة نفيدها بأنه
ق ــد ت ــم اي ـ ــداع ك ـف ــاالت مـصــرفـيــة ع ــن راج ــح
طليس ورفاقه ومقدارها اربعة عشر مليون
ليرة لبنانية تاريخ  .2018/9/8كما قدمنا
طلب مالية بتاريخ  2018/9/19يحمل رقم
وأ 16604/مــن اجــل الترخيص باستمالك
واسـتـثـمــار مـقـهــى ومـطـعــم فــي الـعـقــار رقــم
 2152منطقة بطرماز العقارية (قضاء املنية
 الضنية).لذلك جئنا باعالم بلدية بطرماز بذلك مع
حـقـهــا ب ــاالع ـت ــراض ض ـمــن مـهـلــة ش ـهــر من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الوكيل املدني
محمد العلي

إعالن
ص ــادر ع ــن ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــالـثــة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
موجه الى املستدعى ضدهم :الياس نقوال
عيسى ومرغريتا سليم يعقوب عودة وهما
ً
مــن بـلــدة كفرحزير أص ــا ،وعفيف موسى
ً
ال ـن ـج ــار م ــن بـ ـل ــدة ب ـت ــروم ــن أص ـ ـ ــا ،وه ــم
جميعًا مجهولي محل االقامة حاليًا.
ب ــال ــدع ــوى رقـ ــم  2017/125ت ــدع ــوك ــم هــذه
امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام االسـ ـت ــدع ــاء ومــرف ـقــاتــه
امل ـ ــرف ـ ــوع ضـ ــدكـ ــم مـ ــن امل ـس ـت ــدع ـي ــة ش ــرك ــة
الـتــرابــة الــوطـنـيــة ش.م.ل .بــوكــالــة املحامي
ادوار جريج ،بدعوى ازالــة الشيوع املقامة
ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  215م ـن ـط ـقــة ب ــدب ـه ــون
العقارية ،وذلــك خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ نشر هــذا االعــان واتخاذ مقامًا
لكم يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة وابــداء
مــاحـظــاتـكــم الـخـطـيــة عـلــى ال ــدع ــوى خــال
مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ،
واال ي ـع ـت ـبــر كـ ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ـك ــم ل ـص ـق ــا عـلــى
ب ــاب املحكمة صحيحًا ،بــاسـتـثـنــاء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب م ـن ـصــور نـجـيــب الون وك ـي ــل فيصل
ج ـم ـي ــل س ـع ـي ــد س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  4165عرمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب مـحـمــد م ـهــدي صـ ــوان وك ـيــل بـسـكــال
توفيق دحدوح بوكالته من سميره سعيد
عبيد سند ملكية بــدل ضائع عن حصتها
فقط في العقار  1873بزبدين.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب غسان ووليد علي قمري سندي ملكية
بدل ضائع للعقار  1075قبيع.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب ع ـجــاج تــوفـيــق س ــري ال ــدي ــن بصفته
الشخصية وبصفته احد ورثة سمر توفيق
س ــري الــديــن ووك ـيــل كــل مــن ثــريــا وغـنــوى
تــوف ـيــق سـ ــري ال ــدي ــن سـ ـن ــدات مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  2249بزبدين.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
ص ــادر ع ــن ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــالـثــة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
بالدعوى رقم 2018/74
موجه إلــى املستدعى ضــدهــم :لولو نخول
الــزيــر زوج ــة جــرجــس سـمـعــان وإلـيــزابـيــت
املعروفة باسم زينة نقوال يوسف ،واميليا
نـ ـخ ــول الـ ــزيـ ــر ،ومـ ـي ــك وجـ ــوزفـ ــن وم ـ ــاري
وام ـي ـل ـيــا وجــان ـف ـي ـيــف ال ـي ــاس ال ــزي ــر ،وهــم
ً
ج ـم ـي ـعــا م ــن بـ ـل ــدة ك ــوب ــا الـ ـبـ ـت ــرون أص ـ ــا،
ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
تدعوكم هــذه املحكمة السـتــام االستدعاء
ومــرفـقــاتــه املــرفــوع ضــدكــم مــن املستدعيني
ستيف اسطفان برتوملاوس ورفاقه بوكالة
املحامي وديــع عقل ،بدعوى إزالــة الشيوع
املقامة على العقار رقم  577من منطقة كوبا
الـعـقــاريــة ،وذل ــك خــال مهلة عشرين يومًا
مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلع ــان وات ـخــاذ مقام
لكم يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة وإبــداء
مــاحـظــاتـكــم الـخـطـيــة عـلــى ال ــدع ــوى خــال
مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ،
وإال ي ـع ـت ـبــر كـ ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ـك ــم ل ـص ـق ــا عـلــى
ب ــاب املحكمة صحيحًا ،بــاسـتـثـنــاء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/3 :
تـعـلــن وزارة االتـ ـص ــاالت بــانـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2019/04/16
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر
آذار عام 2019
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املسددة ،ولقد حددت مهلة اقصاها
 2019/05/14لتسديد هــذه الـكـشــوفــات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2019/05/15
 2ـ ـ ـ تقطع خـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2019/06/03وت ـس ـتــوفــى ال ـغ ــرام ــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بعد م ــرور شهر واح ــد على تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2019/07/01ويعاد
وصله بعد تسديد املتأخرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى رس ـ ــم اعـ ـ ـ ــادة وص ـ ــل ال ـخــط
( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ اإللغاء
النهائي.
 4ـ ـ ـ تـلـغــى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة نهائية
بعد مرور ثالثة أشهر على تاريخ اإللغاء
املــؤقــت اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ 2019/10/01
وتـسـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شهريًا
وتحرر االرقام امللغاة وتحصل املتأخرات
بالطرق القانونية املعمول بها.

نتائج اللوتو اللبناني
38 39 37 34 29 20 15
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1709وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة39 - 37 - 34 - 29 - 20 - 15 :
الرقم اإلضافي38 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 1,141,890,577ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 61,555,680ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة4,396,834 :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:
 61,555,680ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 965 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 63,788 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 125,464,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15,683 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل1,303,474,237 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل135,972,873 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1709وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح68993 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة3 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة25,000,000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8993 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.993 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.93 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 813
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة431 :
• يومية أربعة1301 :
• يومية خمسة85024 :

استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاح ـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املـ ـتـ ـخـ ـلـ ـف ــن عـ ـ ــن دفـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ــات ـ ـ ــورة ه ــات ــف
ش ـهــر ش ـب ــاط عـ ــام  2019ب ــات ـج ــاه واح ــد
«لــاس ـت ـق ـبــال ف ـق ــط» اع ـت ـب ــارًا م ــن تــاريــخ
.2019/04/16
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذي ــن لــم ي ـس ــددوا فــواتـيــرهــم املـتــأخــرة
امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى اي ص ـنــدوق مــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لــوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مـصــرف عبر تــوطــن الـفــاتــورة
مقابل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـ ـلـ ـف ــات ــورة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة أو ب ـك ـل ـف ــة 1.500
ل.ل .ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة ع ـبــر االش ـت ــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـه ــذه ال ـخ ــدم ــة ي ـم ـكــن االت ـ ـصـ ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شــركــة ويسترن يونيون OMT

بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة الـحـصــول عـلــى قيمة الـفــواتـيــر:
عبر االتـصــال على املجيب الصوتي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوجـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565امل ــادة الثالثة مـنــه) وتعديله
بــاملــرســوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لـ ـجـ ـه ــة ت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ـهـ ـل ــة أربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة أشـ ـه ــر
لــإع ـتــراض بـعــد إن ـت ـهــاء املـهـلــة امل ـحــددة
للدفع وامل ــذك ــورة اع ــاه ،ووج ــوب تقديم
ط ـلــب االعـ ـت ــراض ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـهــاتـفـيــة
التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  27آذار 2019
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 643
إعالن بيع للمرة الثامنة
ص ــادر ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ جــويــا بــرئــاســة
القاضي ريشار السمرا
رقــم ورود املعاملة التنفيذية 2013/27
 -استنابة من دائــرة تنفيذ بيروت برقم

2002/2263
املنفذ :فرنسبك ش.م.ل .وكيلته املحامية
لودي نادر
املنفذ عليه :غازي كايد مكي  -جويا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ديـ ــن بـقـيـمــة سبعني
مليون وتسعماية وسبعة وسـتــون الف
وخـمـسـمــايــة واربـ ــع ل ـي ــرات لـبـنــانـيــة عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف واللواحق.
تاريخ التنفيذ 2002/7/29 :تاريخ تبليغ
االنذار 2003/1/22
تـ ــاريـ ــخ الـ ـحـ ـج ــز ،2011/5/13 :ت ــاري ــخ
تسجيله2011/5/18 :
تاريخ محضر وصف العقار،2013/5/17 :
تاريخ تسجيله2014/2/10 :
رقــم العقار املـطــروح للبيع/1434 :جــويــا
مساحته  18366م 2يملك فيه املنفذ عليه
 88سهمًا اي مساحة  673.42م2
وهــو عـبــارة عــن قطعة ارض قائم عليها
اربـ ــع اب ـن ـيــة ،ب ـنــائــن ي ـق ـعــان ع ـلــى ش ــارع
التحرير وهـمــا على شكل فلل وبناءين
على شارع جبل الزعتر واحدة على فيال
وال ـثــان ـيــة ق ـيــد االنـ ـج ــاز وب ــاق ــي مـســاحــة
العقار مغروسة باشجار الزيتون املثمرة.
ال ـب ـن ــد االول :واج ـه ـت ــه الــرئ ـي ـس ـيــة عـلــى
الـ ـط ــري ــق ال ـ ـعـ ــام وهـ ـ ــم م ـل ـب ــس بــال ـح ـجــر
الـصـخــري الـعــرســالــي وبــاقــي الــواجـهــات
ح ـ ـجـ ــر بـ ـ ــاطـ ـ ــون مـ ـ ـ ـ ــورق وم ـ ـ ــده ـ ـ ــون ولـ ــه
تصوينة مــن الحجر العرسالي تعلوها
دربـ ــزيـ ــن ح ــدي ــد وض ـم ـن ــه ب ــواب ــة مــدخــل
وحالته جيدة.
مساحة كل من الطابق االرضي والعلوي
والسفلي  200م 2وباقي العقار مغروس

بالزيتون املثمر.
البند الثاني:
مـســاحــة كــل مــن الـطــابــق االرض ــي واالول
 260م 2والـطــابــق السفلي مساحته 150
م 2والتصوينة  400م
الـبـنــد الـثــالــث :مـســاحــة كــل مــن الطابقني
االرضي واالول  350م 2ومساحة الطابق
السفلي  50م 2والتصوينة  300م2
الـبـنــاء ال ــراب ــع :مـســاحــة كــل مــن الطابقني
االرضي واالول والسفلي  200م.2
ت ـكــون قـيـمــة تـخـمــن ح ـصــة امل ـن ـفــذ عليه
البالغة  88سهمًا في العقار /1434جويا
هــي  123121د.أ .مــايــة وثــاثــة وعـشــرون
الف وماية وواحد وعشرون د.أ.
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح امل ـخ ـف ــض 51710.82 :د.أ.
واحد وخمسون الف وسبعماية وعشرة
دوالرات وإثنان وثمانون سنتًا.
موعد البيع ومكان اجرائه :الساعة الثانية
عشرة ظهرًا من يــوم االربـعــاء الواقع فيه
 15/5/2019امــام دائــرة التنفيذ في جويا
وعـلــى الــراغــب بــالـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ان ي ـق ــدم ب ــدل ال ـط ــرح ن ـق ـدًا او
بكفالة مصرفية واف ـيــة او شــك م ـصــرفــي
مــن احــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة ل ـح ـضــرة
رئ ـيــس دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فـ ــي ج ــوي ــا
وعـ ـلـ ـي ــه ات ـ ـخـ ــاذ م ـحــل القــام ـتــه ض ـمــن
ن ـطــاق امل ـح ـك ـمــة واال اعتبر ك ــل ت ـب ـل ـيــغ
ل ــه ف ــي ق ـل ـم ـهــا قــانــون ـيــًا وع ـل ـيــه إيداع
الثمن خــال مهلة ثــاثــة أي ــام مــن تاريخ
صـ ــدور قـ ــرار اإلح ــال ــة وع ـل ـيــه كــذلــك دفــع
الـثـمــن والـ ـ ــرسـ ـ ــوم وال ـن ـف ـقــات بـمــا فيها
رســم الــداللــة  %5خالل عشرين يومًا مــن
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أفقيا

 -1عنصر كيميائي لــه نشاط إشعاعي نــادر ُيعتبر مــادة خطرة جـدًا على حياة
االنسان  -2 -مدينة ومرفأ قبرصي – ما ُيعرف بطيف الشخص –  -3مدينة إيرانية
ّ
يترجح وال يثبت على رأي –  -5آلة موسيقية شرقية – قياس
–  -4متشابهان –
مستعمل في مساحة الطول – إسم موصول –  -6من األسلحة املدفعية –  -7عائلة
أديــب فرنسي راحــل زار لبنان وفلسطني وقــام بأعمال تنقيب أثرية – تولى أمرك
وحفظك –  -8جبال منبسطة على وجه األرض – حوض سباحة باألجنبية – -9
بحر – والــدتـنــا – أبــو األب أو األم –  -10عاصمة الشيشان – زمــن اإلنـســان الــذي
يعيش فيه أو عصر

عموديًا

 -1سياسي وعسكري أميركي راحل شغل منصب وزير الخارجية ألقل من ُسنتني
ريغان –  -2مدينة سومرية أثرية هامة في العراق تعرف
في عهد الرئيس رونالد
ّ
ّ
شرقي سيبيريا
أيضًا بإسم سنكرة – يهزل ويقل لحمه –  -3فتل الحبل – نهر روسي
–  -4عكسها مدينة نيجيرية – عاصمة بوليفيا –  -5حرف ّ
مشبه بالفعل من أخوات
ّ
إن – أعمال ومصالح – حرف جر –  -6نهر أميركي – من األلوان –  -7منطقة قديمة
ُ
في وسط إيطاليا هي توسكانا اليوم –  -8يخرج السيف من غمده ويرفعه – مقاربة
النوم – ّ -9
تهيأ للحملة في الحرب – يجري في العروق – بحر بني اليونان وتركيا
من متفرعات املتوسط –  -10فنان لبناني من أغانيه " ضد العنف "

شروط اللعبة

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

1

أفقيا
ّ
 -1ماترا – ّ
مربع –  -2حضرموت – بصل –  -3يرق – بلح – رق –  -4طابور – ما –  -5أم – القاهرة
–  -6النار – يا –  -7مر – آدم – طفل –  -8حماسي – رف –  -9يال – الدحدح –  -10طنجة – برطيل
عموديًا
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حلول الشبكة السابقة

ّ
ترقب – ألج –  -4رم – واالس –  -5اوبرلنديا – -6
 -1محيط املحيط –  -2إضرام – رمان – -3
تل – قام – لب –  -7حمار – بدر –  -8رب – آه – حط –  -9بصر – ريفردي –  -10علقمة الفحل

حل الشبكة 3138

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثلة تركية ب ــدأت حياتها املهنية كـعــارضــة أزي ــاء وإخـتـيــرت لتكون
ملكة جمال تركيا حيث مثلت بالدها في مسابقات جمالية عاملية .من
أعمالها «العشق املمنوع وحريم السلطان»
 = 4+11+2+1+6تحذير ■  = 10+7+5+9+8يترك بلده ■  = 3+2بواسطتي

حل الشبكة الماضية :رامي أبو صالح

تــاريــخ صــدور قرار اإلحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ دالل عبده اللحام وجهاد جوزيف
غ ـص ــن ب ــامل ـع ــام ـل ــة  2015/1125بــوجــه
الياس وبيار حنا غصن وبول وجان بيار
غصن قرار محكمة االستئناف املدنية في
جـبــل لـبـنــان الـغــرفــة  13ق ــرار 2015/174
بموضوع ازالة الشيوع.
ويجري التنفيذ على العقار /127سهيله
مساحته  1168م.م .وهو بموجب االفادة
الـعـقــاريــة قطعة ارض ضمنها قبو عقد
مهمل وارض مشجرة سنديان ومختلف.
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان بـ ـن ــاء يـ ـق ــوم عـلـيــه
مــؤلــف مــن ارض ــي وثــاثــة طــوابــق وروف
دوبلكس.
االرض ــي مؤلف مــن مخزن مــن جهة ومن
الجهة الثانية كاراج للسيارات.
االول مؤلف من شقتني :االولــى مشغولة
من بول البير غصن وعائلته والثانية من
والدة الياس غصن وشقيقيه.
 الثاني مؤلف من شقتني :االولى مأهولةمن بيار غصن والثانية من الياس غصن.
 الطابق الثالث مؤلف من شقتني االولىمأهولة من جان بيار غصن والثانية من
السي خوري ابنة شقيقة الياس غصن.
 الطابق الرابع والخامس هو دوبلكسع ـ ــدد  2م ــا زاال ق ـي ــد االن ـ ـشـ ــاء أرض ـه ـمــا
باطون.
 الـشـقــق امل ـن ـجــزة كــل واحـ ــدة مــؤلـفــة منمــدخــل وصــالــونــن وس ـفــرة وث ــاث غــرف
نــوم وممر وحمامني بــن الـغــرف وحمام
ض ـي ــوف وم ـط ـبــخ وغ ــرف ــة م ــون ــة ،ال ـبــاط
سيراميك.
 ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2016/7/1وتاريخ تسجيله2016/7/5 :
 ب ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  127س ـه ـي ـل ــة:/2200000/د.أ .او م ــا ي ـعــادلــه بالعملة
الــوط ـن ـيــة وبـ ــدل طــرحــه ب ـعــد التخفيض
/1881000د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/6/18الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر في قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم المــر حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم كـفــالــة
وافـ ـي ــة م ــن احـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة مــن
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االط ــاع على قـيــود الصحيفة
ال ـع ـي ـن ـيــة الـ ـع ــائ ــدة ل ـل ـع ـقــاريــن م ــوض ــوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار
امل ـن ـف ــذ :ش ـل ـي ـطــا ص ـل ـي ـبــا ان ـطــون ـيــوس
وكيله املحامي كريم حرب املنفذ ضدها:
روزا ضوميط شعنني  -مجهولة املقام
باالستنابة  2018/45الواردة من دائرة
تنفيذ طــرابـلــس بــاملـعــامـلــة 2017/832
ب ـمــوجــب ح ـكــم ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع ال ـص ــادر
عن الغرفة االبتدائية بالشمال برقم 62
تاريخ .2017/9/14
ت ــاري ــخ الـتـنـفـيــذ ،2017/12/5 :تــاريــخ
محضر الوصف ،2018/11/15 :تاريخ
تسجيله.2018/11/23 :
ت ـط ــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
العقار  - /782/رشدبني يحتوي اشجار
ص ـن ــوب ــر وشـ ــربـ ــن وزي ـ ـتـ ــون وع ــري ــش
ً
مـســاحـتــه/4058/ :م 2حـ ــدوده ش ـمــاال:
ال ـع ـقــار  ،/781/جـنــوبــا وغ ــربـ ـاَ :طــريــق
عام ،شرقًا :العقار ./777/
التخمني وبدل الطرح.$/284060/ :
مـ ــوعـ ــد املـ ــزايـ ــدةوم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :ال ـخ ـم ـيــس
 2019/5/30الساعة  9:15صباحًا امام
رئاسة الدائرة بمحكمة أميون وللراغب
ب ــامل ــزاي ــدة ت ــأم ــن ب ــدل ال ـط ــرح وات ـخ ــاذ
م ـقــام ل ــه ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة اذا كــان
مقيمًا خارجها أو توكيل محام وعلى
املشتري زيادة عن الثمن رسم التسجيل
والداللة.
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري

خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/28عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم م ـص ـط ـفــى
يــونــس جــانــا جنسيته فلسطيني محل
اق ــام ـت ــه م ـخ ـيــم ص ـب ــرا وش ــات ـي ــا وال ــدت ــه
ميساء عمره  1989اوقف غيابيًا بتاريخ
 2016/5/4وهــو ف ـ ّـار بالعقوبة التالية
اشغال شاقة ّ
مؤبدة وماية مليون غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات .الرتكابه جناية مخدرات.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/29
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 657
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/20عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــي م ـن ــذر
زعيتر سجل /24ريحا جنسيته لبناني
مـحــل اقــام ـتــه ال ـف ـنــار الــزعـيـتــريــة والــدتــه
اعتدال عمره  1980اوقف غيابيًا بتاريخ
 2015/11/26بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة مــؤبــد
وخمسني مليون ليرة غرامة .وفقًا للمواد
 125م ـ ـخـ ــدرات مـ ــن قـ ــانـ ــون ال ـع ـق ــوب ــات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/26
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 657
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/14ع ـل ــى امل ـت ـه ــم م ـح ـمــد عـلــي
ال ـح ـس ــن رق ـ ــم ال ـق ـي ــد  6الـ ـحـ ـم ــام ع ـشــائــر
ّ
ج ـن ـس ـي ـتــه س ـ ـ ــوري م ـح ــل اق ــامـ ـت ــه م ـبــلــغ
بواسطة مفرزة بيروت القضائية محضر
عـ ــدد 2012/7/19 2012/2957والـ ـ ـ ــدتـ ـ ـ ــه
عدلة السليمان عمره  1987اوقف غيابيًا
بتاريخ  2014/1/23وهو فــار بالعقوبة
ال ـت ــال ـي ــة خ ـم ــس سـ ـن ــوات اشـ ـغ ــال شــاقــة
مؤقتة .وفقًا للمواد  459و 459/454من
قانون العقوبات .الرتكابه جناية تزوير
واستعماله.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/14
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 657
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/19على املتهم نادر انطوان ابي
ن ــادر سـجــل  4املـكـلــس جنسيته لبناني
مـحــل اقــامـتــه الــراب ـيــة  -ش .رق ــم  4بناية
ابـ ــي ن ـ ــادر وال ــدت ــه س ـم ـيــرة ع ـم ــره 1971
اوقف غيابيًا بتاريخ فار من وجه العدالة
بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة عـشــر س ـنــوات اشـغــال
شاقة ..وفقًا للمواد  219/459من قانون
العقوبات .الرتكابه جناية تزوير.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/20
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 657
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/19ع ـلــى امل ـت ـهــم س ـل ـمــان فــايــز
ال ـن ـج ــم عـ ـ ــزام رق ـ ــم ال ـق ـي ــد  15ال ـس ــوي ــداء
جنسيته س ــوري محل اقــامـتــه االشرفية

 الجعيتاوي ملك ادوار بطجيان ط 4 -وال ــدت ــه امـ ــال ع ـم ــره  1988اوقـ ــف اداريـ ــا
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2011/1/7واخـ ـ ـل ـ ــي س ـب ـي ـلــه
فـ ـ ــي  2011/4/11ثـ ـ ــم ادخـ ـ ـ ـ ــل ال ـس ـج ــن
فـ ــي  2014/9/22واخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـل ــه فــي
 2014/11/25وادخ ـ ــل ال ـس ـج ــن م ـج ــددًا
ب ـتــاريــخ  2016/4/1واخ ـل ــي سـبـيـلــه في
 2016/10/25وهــو فــار مــن وجــه العدالة
بــال ـع ـقــوبــة ال ـتــال ـيــة خ ـم ـســة ع ـش ــرة سنة
اشـ ـغ ــال ش ــاق ــة وفـ ـق ــا ل ـل ـم ــواد 218/459
و 454/459و  218/471و  454 /471من
قانون العقوبات .الرتكابه جناية تزوير
واستعماله.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/20
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 657
مناقصة عامة
رقم  /1129م ع إ /م م3 /
الساعة الحادية عشرة من نهار االربعاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  2019/5/8تـ ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لــإدارة
 مصلحة الـقــوامــة فــي قــاعــة املناقصاتالـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدث م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
مبيدات لصالح الطبابة العسكرية لعام
.2019
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /2م
ع إ/م ق 1/تاريخ 2019/4/5
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة -
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي  -املــديــريــة العامة
لإلدارة  -مكتب عقد النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/4/11
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لإلدارة
التكليف 669
مناقصة عامة
رقم  /1127م ع إ /م م3 /
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  2019/5/8تـ ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لــإدارة
 مصلحة الـقــوامــة فــي قــاعــة املناقصاتالـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدث م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
تجهيزات مطبخية لصالح الجيش لعام
.2019
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /1م
ع إ/م ق 1/تاريخ 2019/4/5
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة -
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة  -مـصـلـحــة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/4/11

اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لإلدارة
التكليف 668
مناقصة عامة
رقم  /1123م ع إ /م م3 /
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  2019/5/7تـ ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لــإدارة
 مصلحة ال ـع ـتــاد فــي قــاعــة املـنــاقـصــاتالـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل  -أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدث م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
الـتــأمــن عـلــى الـعـتــاد املـحـقــق غــب الطلب
من الخارج الى لبنان وبالعكس لصالح
الجيش خالل العام .2019
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /12م
ع إ/م ع 1/تاريخ 2019/4/5
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـ ـ ــإدارة -
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي  -املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة  -مـصـلـحــة املــال ـيــة  -مـكـتــب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/4/11
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لإلدارة
التكليف 664
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا
من يوم االربعاء الواقع فيه 2019/04/24
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عــائــدة ل ــ"ش ــراء كــابــات كـهــربــائـيــة" وفقًا
لدفتر ال ـشــروط الـخــاص املــوضــوع لهذه
الغاية وذلــك في املكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح ـ ـ ملك الشدراوي
ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قــرب مستشفى قلب يسوع
لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع فــي
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تـقــدم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 673
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قبل
ال ـظ ـه ــر مـ ــن ي ـ ــوم االرب ـ ـع ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 2019/05/08تـ ـج ــري م ــؤسـ ـس ــة م ـي ــاه
ب ـيــروت وجـبــل لـبـنــان مناقصة عمومية
بطريقة الـظــرف املختوم عــائــدة لـ"تعزيل
اقنية الــري في قضائي جبيل وكسروان
لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان"
وفـقــا لــدفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص املــوضــوع
لـهــذه الـغــايــة وذل ــك فــي املـكـتــب الرئيسي
ال ـكــائــن فــي ش ــارع ســامــي الـصـلــح ـ ـ ـ ملك
الشدراوي ـ ـ بيروت.

تعلن الهيئة التأسيسية
لنقابة محرتيف التزيني والتجميل الدولية
إجراء إنتخاب أول مجلس للنقابة بتاريخ  7/5/2019يف مقرها سن الفيل صالون نبيل
متى من الساعة الرابعة حتى الخامسة عرصا ً وإذا مل يكتمل النصاب تعاد اإلنتخابات
بعد أسبوع يف نفس املكان والزمان مبن حرض .ملن يرغب اإلنتساب أو الرتشيح
اإلتصال01/500955 - 03/878460 :

ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مــركــز املــؤسـســة الـكــائــن فــي وادي خطار
ـ ـ الحازمية ـ ـ قــرب مستشفى قلب يسوع
لـ ـق ــاء م ـب ـلــغ /500.000/ل.ل .ي ــدف ــع فــي
صندوق املؤسسة لقاء ايصال يضم الى
العرض.
تـقــدم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عـشــرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 675

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►

ملعمل بالستيك يف
مزرعة يشوع معلم
مخرطة.
الخربة رضورية يف
قوالب البالستيك
04 - 918777
◄ خرج ولم يعد ►
فرت العاملة اإلثيوبية:
MARTA ABAYENE ANBEKO
مـ ــن مـ ـك ــان ع ـم ـل ـه ــا فـ ــي كـ ـف ــرج ــوز-
النبطية من يجدها اإلتـصــال على
الرقم03/336990 :
غادر العمال البنغالدشيون
SHAPARAN UDDIN
MAHABUL
NAZMUL HASAN ALAMIN
MOKTER MIA
S M N A L AZAD
SHEIKH DIDAR
TOYUBUR RAHMAN
RANJIT DASH
MAHIN UDDIN
LINYAS CHOWDHURY
NUR ALAM
MOHAMMAD SARIFUL ISLAM JOY
)MEHDI HASAN DOB(1991
SOHEL
MD SHAKIL HOSSAIN
SHIKH RAZU
ADNAN
MD SAFO MIAH
FORHAD HOSSAIN
MD SAKHAWAT HOSSAIN
MOHAMMAD SANOUR HOWLADER
MOHAMMAD SHAHJAHAN
MOHAMMAD RENKO MIAH
MUHAMMAD RAHYAN BACHAR
MOHAMMADSOHEL RANA
MOHAMMAD MASUD RANA
MD JUWEL RANA
AMDADUL KABIR SOUROV
MD SAMIN SHEIKH
RUSTUM BEPARI
MONIR HOSSAIN
SOMAN
MD SARWAR HOSSAIN
SALAK BHUIYAN
MOHAMMAD NAEM MIAH
من مكان عملهم الرجاء ملن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا االت ـص ــال على
PALMERS GROUP
527447/03
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ثقافة وناس

ثقافة وناس
في الصاالت

على الهامش

من قانا الى جبل حرمون
فيليب عرقتنجي «على خطى المسيح»

بعد الحفلة
السيمفونية التي
ّ
وجه من خاللها
تحية إلى أم كلثوم
في صيف ،2018
يعود المايسترو
المصري إلى
«مدينة الشمس»
ّ
ليقدم في  20تموز
(يوليو) المقبل
 ciné-concertخاصًا
بـ «العندليب األسمر»
يحييه الفنان
الفلسطيني الشاب
محمد ّ
عساف مع
أوركسترا ضخمة،
ضمن فعاليات
«مهرجانات بعلبك
الدولية»

يحرص جبر على أال يطول غيابه عن بيروت أكثر من شهرين

عـلــى أبـ ــواب االح ـت ـفــال بـعـيــد الـفـصــح،
تنطلق اليوم في سينما «أبراج» (سن
الـفـيــل) ،ع ــروض وثــائـقــي «عـلــى خطى
امل ـس ـيــح» (ك ـتــابــة ري ـم ــون أفـتـيـمــوس،
ميرنا ّ
منير ،ومايا ّ
نصار) .فيلم شارك
في إعداده وأخرجه فيليب عرقتنجي،
وأنتجته جمعية «على خطى املسيح
ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان» ،و«املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
املــارون ـيــة لــانـتـشــار» ،بــاالش ـتــراك مع
( Fantascopeي ـم ـل ـك ـهــا عــرق ـت ـن ـجــي).
شريط (ســاعــة و 17دقيقة) ،يدمج ما
ب ــن ال ــروائ ــي وال ـتــوث ـي ـقــي ،م ــن خــال
إدخال مخرج «بوسطة» ،رابطًا روائيًا
يجمع بني مفاصله األساسية.
يجسد الفيلم ،مسار السيد املسيح في
جنوب لبنان ،قبل ألفي عام ،وقد اعتمد
ع ـلــى ن ـمــط  ،Road movieع ـبــر رحـلــة
بالباص يقوم بها تسعة تالميذ ،في
صف املسرح ،يرافقهم  3من معلميهم،
تماهيًا مع عدد تالمذة املسيح اإلثني
ع ـشــر .م ـش ــوار اس ـت ـك ـشــافــي ،ي ـبــدأ من
ق ــان ــا ،وب ـع ــده تـتـعــاقــب امل ـح ـطــات ،من
«م ـقــام الـنـبــي ع ـم ــران» (الـقـلـيـلــة) ،إلــى
صور ،وبقايا مرفأها القديم ،وكنيسة
«سيدة البحار» .بعدها ،يــزور هؤالء
ق ـ ــرى رأس الـ ـع ــن ،وم ـ ـ ـ ــارون الـ ـ ــراس،
وتـبـنــن .ول ــدى الـتــوقــف فــي قــريــة عني
إبـ ــل ،ت ـتــولــى ال ـف ـنــانــة بــاس ـكــال صـقــر،
أداء ترتيلة «أبانا الذي في السموات»

باللغة السريانية ،لتكمل الرحلة إلى
ً
ديـ ــر أن ـ ـطـ ــار ،ث ــم ك ــرخ ــا ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
ً
صيدا ،وتتوقف مطوال في مغدوشة،
عند مقام «سـيــدة املـنـطــرة» .املحطات
األخيرة في هذه الرحلة ،تتنقل ما بني
مرجعيون« ،عــن ّ
قصير» (بقايا دير
الـقــديـســة حـنــة والـ ــدة الـسـيــدة مــريــم)،
وكوكبا ،وبعدهما في راشيا الــوادي،
على أن يختتم الفيلم بمشهد تمثيلي
قبالة جبل «حــرمــون» أو مــا يـعــرف بـ
ّ
«جبل التجلي»« .على خطى املسيح»،

يبرز فيلم عرقتنجي رمزية
لبنان كـ «أرض مقدسة
ورسالة حضارية»

من
الفيلم

فيلم سـيــاحــي دي ـنــي ،يستكشف عبر
ه ــذه الــرحـلــة ،أمــاكــن منسية فــي بــاد
األرز ،ويـ ـب ــرز رم ــزي ــة ل ـب ـن ــان ك ــأرض
م ـق ــدس ــة ورس ـ ــال ـ ــة حـ ـض ــاري ــة .يـتـكــئ
الـشــريــط على نـصــوص اإلنـجـيــل ،إلى
جانب الـتــراث الشفهي املـتــواتــر ،أكــان
من الكتب أو من شهادات أهل القرى.
وب ـ ّح ـســب ال ـب ـيــان ال ـت ـعــري ـفــي لـلـفـيـلــم،
ف ــإن ــه سـيـتـضـمــن «أع ـج ــوب ــات املسيح
الـ ـ ــواردة ف ــي ال ـك ـتــاب امل ـق ــدس ،كـعــرس
قانا الجليل» ،إلى جانب ّ
تعمد املخرج

إظ ـ ـهـ ــار الـ ـج ــان ــب الـ ـحـ ـي ــوي وال ـش ـق ــي
م ــن الـ ـت ــام ــذة ،ك ـ ــأن يـ ـص ـ ّـور م ـشــاهــد
لـعـبـهــم وتـصــرفــاتـهــم ب ـش ـقــاوة ،بغية
ّ
كسر الــرتــابــة الـتــي قــد يــولــدهــا السرد
التوثيقي التقليدي .مشاهد تالقت مع
هدف الفيلم الرامي إلى إظهار عفوية
ـاه م ــع روح ـيــة
وصـ ــدق األطـ ـف ــال ،ك ـت ـمـ ٍ
امل ـس ـي ــح الـ ـ ــذي قـ ـ ــال« :دعـ ـ ـ ــوا األطـ ـف ــال
يأتون ّ
إلي».
هــي امل ــرة األول ــى ،الـتــي يـخــوض فيها
عــرق ـت ـن ـجــي ه ـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن األفـ ـ ــام،
ل ـك ــن ت ـن ـف ـي ــذه ك ـ ــان م ـم ـت ـع ــا ،وأض ـ ــاف
ل ــه ال ـك ـث ـيــر ،ك ـمــا ي ـق ــول ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار».
وي ـشــدد عرقتنجي ه ـنــا ،عـلــى أهمية
سرد هذا التاريخ ،والعودة إليه ،وإلى
ل ـب ـن ــان ،وج ـن ــوب ــه امل ـق ــدس الـ ــذي ســار
عليه املـسـيــح ،خـصــوصــا مــن جمهور
ّ
محلي وعاملي أيضًا ،مركزًا على شق
السياحة الدينية ،التي تعني مختلف
ش ــرائ ــح امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي .ويـخـتــم
صـ ــاحـ ــب «مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــراث»« :أنـ ـ ـ ــا اش ـت ـغ ـلــت
الفيلم كلبناني علماني قبل أن أكون
مسيحيًا» ،معربًا عن فخره بكون بلده
يزخر بهذا التراث العريق ،وأن السيد
املسيح ّ
مر من هنا.
«على خطى املسيح» :بدءًا من الليلة حصرًا
في سينما «أبراج» (سن الفيل) لالستعالم:
01/288760

مهرجانات 2019

هشام جبر :انتظروا «العندليب» هذا الصيف في بعلبك
نادين كنعان
في  20تموز (يوليو) من العام املاضي،
صــدحــت أغـنـيــات أم كـلـثــوم فــي معبد
بــاخــوس فــي «مــديـنــة الـشـمــس» خــال
سهرة أحيتها املصريتان مروة ناجي
ومي فاروق ،واستعادتا خاللها أعمال
«ك ــوك ــب الـ ـش ــرق» ب ـق ـي ــادة املــاي ـس ـتــرو
املـ ـص ــري ه ـش ــام ج ـب ــر ( )1972ضـمــن
فعاليات «مهرجانات بعلبك الدولية».
فــي الـتــاريــخ نفسه مــن ال ـعــام الـحــالــي،
ي ـ ـعـ ــود جـ ـب ــر إل ـ ـ ــى الـ ـ ـص ـ ــرح ال ـث ـق ــاف ــي
واألث ـ ــري ال ـب ــارز نـفـســه ل ـي ـكـ ّـرم عمالقًا
آخر حفر اسمه في قلوب املاليني :عبد
الحليم حافظ ( 1922ـ .)1977
تجربة أم كلثوم كــانــت «جميلة جـدًا»
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى امل ــاي ـس ـت ــرو امل ـق ـي ــم فــي
«دار األوبـ ـ ــرا» امل ـصــريــة و«ت ــرك ــت أث ـرًا
ّ
ك ـب ـي ـرًا فـ ــي نـ ـفـ ـس ــي» .ه ـ ــذا مـ ــا ي ــؤك ــده
ف ــي ح ــدي ــث م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ف ــي أروق ــة
مـ ـكـ ـت ــب «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ـ ــات بـ ـعـ ـلـ ـب ــك» فــي
ب ـي ــروت ب ـعــد ظ ـهــر ي ــوم رب ـي ـعــي ح ـ ّـار.
ّ
وي ـشـ ّـدد الـفـنــان ال ــذي تــوزعــت دراسـتــه
املــوس ـي ـق ـيــة ب ــن م ـصــر وف ــرن ـس ــا على
ّ
أن «لهذا املكان طاقة إيجابية رهيبة،
ش ـع ــرت ف ــي أح ـض ــان ــه ب ـت ـف ــاؤل وف ــرح
ّ
شــديـ َـد ْيــن ،خـصــوصــا أن عمالقة كثرًا
وقـفــوا على هــذا املـســرح فــي السابق».
ّ
يـ ـ ــرى ه ـ ـشـ ــام جـ ـب ــر أن ح ـف ـل ــة ال ـس ـنــة
املاضية كــانــت «ناجحة فــي امل ــزج بني
موسيقى أم كلثوم والتلوين والتوزيع
األوركسترالي َالذي أنجزناه ،ما أعطى
ْ
فرصة جميلة ملــن يجهلون املوسيقى
الشرقية لالستمتاع بـ «كوكب الشرق».
لـقــد قـ ّـربـنــاهــا منهم بفعل التعديالت
التي أجريناها».
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذلـ ــك ،أراد ال ـقــائ ـمــون على
املهرجان تكرار التعاون مع املايسترو
و«استثمار» هــذه النتيجة اإليجابية
ّ
تحية إلى
ضمن تجربة مختلفة توجه ُ
ّ
«الـعـنــدلـيــب األس ـم ــر» .وبـعــدمــا قــدمــت
أمسية  2018في قالب سيمفوني ،ها
هو هشام جبر يذهب في خياله أبعد
م ــن ذلـ ـ ــك .س ـه ــرة م ــن ال ـع ـم ــر سـتــدعــو

إلـيـهــا بعلبك كــل الــراغ ـبــن فــي السفر
إلى ّأيام أشعل فيها عبد الحليم قلوب
املـ ــايـ ــن ،وفـ ـت ــح ن ــاف ــذة ع ـل ــى مــرح ـلــة
عــابـقــة بــالـحـنــن .ل ـهــذه ال ـغــايــةُ ،حـســم
ال ـقــرار بــأن تترجم التحية على شكل
حـفـلــة سـيـنـمــائـيــة ـ ـ مــوسـيـقـيــة (ciné-
 )concertت ـح ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان «ل ـي ـل ــة مــع
ّ
عبد الحليم» ،تــولــى فيها هشام جبر
ّ
مهمة التوزيع على أن يقود أوركسترا
فـلـهــارمــونـيــة رومــان ـيــة ضـخـمــة تضم
 70عــازفــا بــالـتـعــاون مــع «األوركـسـتــرا
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق
عربية» .أما توليف الفيديوات املرافقة
ل ــأغ ـن ـي ــات الـ ـح ـ ّـي ــة وإعـ ـ ـ ـ ــداد امل ـف ـه ــوم
ال ـب ـصــري الـ ـع ــام ،فـمـهـ ّـمــة أل ـق ـيــت على
عاتق املـخــرج املـصــري أمير رمسيس،
املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي لـ ـ ـ «مـ ـه ــرج ــان ال ـج ــون ــة
السينمائي» .وكان جبر ورمسيس قد
تـعــاونــا فــي ال ــدورة املــاضـيــة فــي ciné-
 concertاستعاد املوسيقى التصويرية
ل ـع ــدد م ــن أف ـ ــام الـسـيـنـمــائــي يــوســف

شاهني ( 1926ـ ـ  )2008ضمن برنامج
تكريمه في مناسبة مــرور  10سنوات
على رحيله.
وبالنسبة إلــى االس ــم ال ــذي وقــع عليه
االخـ ـتـ ـي ــار السـ ـت ــرج ــاع أغـ ـنـ ـي ــات عـبــد
الحليم حافظ ،فهو الفنان الفلسطيني
ال ـش ــاب مـحـمــد ع ـ ّـس ــاف ( )1989ال ــذي
تشاركه املطربة املصرية نهى حافظ
أداء أغ ـن ـي ـتــي دوي ـ ـتـ ــو ،ه ـم ــا« :ح ــاج ــة
غريبة» (كلمات فتحي قــورة ،وألحان
مـ ـنـ ـي ــر مـ ـ ـ ـ ـ ــراد) مـ ـ ــن فـ ـيـ ـل ــم «م ـ ـع ـ ـبـ ــودة
ال ـج ـم ــاه ـي ــر» ( 1967ـ ـ إخ ـ ــراج حـلـمــي
ّ
رفلة) ،و«تعالي أقلك» (كلمات حسني
ال ـسـ ّـيــد ،أل ـح ــان مـنـيــر م ـ ــراد) م ــن فيلم
«لحن الوفاء» ( 1955ـ إخــراج إبراهيم
عمارة).
ّ
ي ــرى ه ـش ــام ج ـبــر أن اخ ـت ـيــار عـ ّـســاف
موفق جـدًا نظرًا لعوامل عـ ّـدة؛ أبرزها
صــوتــه الـجـمـيــل ،وحـ ّـبــه لـعـبــد الحليم
وم ـع ــرف ـت ــه الـ ـج ـ ّـي ــدة ب ــأرش ـي ـف ــه الـ ــذي
يـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى غـ ـن ــائ ــه فـ ـ ــي ح ـف ــات ــه

وإطـ ـ ــاالتـ ـ ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
شعبيته الواسعة بني الشباب ال ّ
سيما
ب ـع ــد ف ـ ــوزه ب ـل ـقــب «م ـح ـب ــوب ال ـع ــرب»
فــي املــوســم الـثــانــي مــن بــرنــامــج «أراب
آي ــدول» ( .)mbcو ّهـنــاك عامل أساسي
وم ـه ـ ّـم آخ ــر يـتـمــثــل ف ــي «ال ـش ـب ــه» بني
م ـح ـم ــد و«ح ـ ـل ـ ـيـ ــم» ،ل ـن ــاح ـي ــة امل ــام ــح
وال ـ ـس ـ ـمـ ــرة ،وه ـ ــو مـ ــا لـ ــه «أهـ ـمـ ـي ــة فــي
حفالت يكون قوامها النوستالجيا»،
على ّ
حد تعبير هشام جبر.
ّ
صـحـيــح أن ال ـع ـقــود املــاض ـيــة شـهــدت
ح ـفــات اس ـت ـعــاديــة عـ ـ ّـدة لــريـبـيــرتــوار
ّ
وأع ـم ــال عـبــد الـحـلـيــم ح ــاف ــظ ،غـيــر أن

التحدي َيكمن في تقديم
َ
جديد «من دون
س
ف
بن
التراث
ُ
حصول تغريب يفقد الناس القدرة
على التماهي واالرتباط بما
يسمعونه ويشاهدونه»

محمد عساف
ّ
ملم بـ«حليم»،
يشبهه لناحية
المالمح
والسمرة ،وهذا
مهم في
حفلة قوامها
النوستالجيا

مــا يـمـ ّـيــز «لـيـلــة مــع عـبــد الـحـلـيــم» هو
«ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح فـ ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدي األص ـ ـعـ ــب».
ّ
فالرهان بالنسبة إلىَ َجبر ،هو التمكن
مــن تـقــديــم ال ـت ــراث بــنــفــس جــديــد «مــن
دون حـ ـص ــول ت ـغ ــري ــب ُي ـف ـق ــد ال ـن ــاس
ال ـقــدرة عـلــى الـتـمــاهــي واالرت ـب ــاط بما
يسمعونه ويـشــاهــدونــه… أي ،إطــاق
الـعـنــان للخيال مــن دون التأثير على
روح املادة األصلية».
ّ
ّ
تستمر على
الحفلة مؤلفة من جزءين
مدى ساعة ونصف الساعة .وبالنسبة
ّ
النـ ـتـ ـق ــاء األغ ـ ـن ـ ـيـ ــات ،ف ـي ـب ــدو أن ه ــذا
الجانب األصعب في العملية ككل ،إذ
ّ
«بــدأنــا بــاقـتــراح  200أغنية ،ليتقلص
العدد إلى  ،77ومن ثم  ،67فيصل أخيرًا
إل ــى  .35ل ـكــن ال ـع ــدد س ـي ـكــون أق ــل من
ذلك» ،يقول جبر .ويضيف« :املوضوع
ّ
شــاق للغاية ألن أرشـيــف عبد الحليم
ّ
غــايــة فــي الـغـنــى وال ـت ـنــوع ،لـكــن هناك
أعمال ال يمكن التنازل عنها كـ ّ
«جبار»،
و«ل ـ ـسـ ــت قـ ـلـ ـب ــي» ،و«ب ـ ـ ـ ــاش عـ ـت ــاب»،
ّ
و«حبك نار».»...
و«نعم يا حبيب»،

ّ
ً
يـعــلــق جـبــر آمـ ــاال كـبـيــرة عـلــى ciné-
 concertص ـيـ ّـف  ،2019ف ـي ـمــا يـبــدو
على يقني بأنه سينجح في أوســاط
الشباب الذي ّ
يعد عبد الحليم قريبًا
ّمنهم .في هذا السياق ،يلفت جبر إلى
أنه على خالف ما قد يعتقد بعضهم،
«فــوجـئـنــا ال ـعــام املــاضــي بأشخاص
يــاف ـعــن ي ـ ـ ـ ّ
ـرددون أغ ـن ـيــات أم ّكـلـثــوم
بــان ـس ـجــام ش ــدي ــد ،م ــا يـثـبــت أن ّـن ــا ال
ن ـن ـســى ت ــراث ـن ــا ومـ ــا زل ـن ــا م ـتــأثــريــن
ّ
ب ـ ــه ،ك ـم ــا أن ه ـ ــذه ال ـق ــام ــة تـ ـج ــاوزت
ّ
ّ
مصريتها وتحولت إلى تــراث عاملي
مــرتـبــط بـ ــاألرض وال ـتــاريــخ وال ـحــب.
فما بالك إذا كان عبد الحليم محور
املشروع؟».
ال ي ـس ـت ـط ـيــع هـ ـش ــام ج ـب ــر أن يـخـفــي
حـ ّـبــه الـكـبـيــر لـلـبـنــان عـمــومــا وبـيــروت
خـ ـص ــوص ــا ،ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى أال
يغيب عنها أكثر من شهرين« :أتحجج
بــال ـع ـمــل ك ــي أزور ه ــذه امل ــدي ـن ــة الـتــي
ت ـ ـح ـ ــوي مـ ــزي ـ ـجـ ــا م ـ ــن اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة
والقاهرة… الــروح والثقافة البصرية
وجنون الثانية… ال
لألولى وضجيج
ّ
أشعر بالغربة هنا ،إال أنني في حالة
اك ـت ـش ــاف دائ ـ ــم .أن ــا م ــدم ــن ش ــره على
لبنان».
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـغ ــل مـ ـن ــذ ك ــان ــون
ال ـثــانــي (ي ـنــايــر)  2019مـنـصــب املــديــر
الفني لـ «مركز التحرير الثقافي» في
«ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة»،
ّ
هو «أغــزر
يـ ٍّ
ـرى أن الجمهور اللبناني ّ
متلق فــي الــوطــن الـعــربــي ،إذ إن ــه على
استعداد ليعطي من وقته ومجهوده
لالستمتاع بالفن على الرغم من غالء
ّ
األس ـع ــار أح ـيــانــا ،نــاهـيــك عــن أن عــدد
األح ـ ــداث ال ـف ـن ـيــة ال ـت ــي ي ـش ـهــدهــا هــذا
ال ـب ـلــد ه ــي األك ـب ــر ف ــي ال ـعــالــم الـعــربــي
نـسـبــة ملـســاحــة الـبـلــد وع ــدد سـكــانــه».
لذلك ،سيبقى للمشاركات الفنية هنا
طعم آخر!
«لـيـلــة مــع عـبــد الـحـلـيــم ح ــاف ــظ» :الـسـبــت 20
ً
مساء ـ أدراج «معبد
تموز ـ الساعة الثامنة
باخوس» (بعلبك) .لالستعالم01/999666 :
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«ضرير» واسيني األعرج
أبصر في دمشق
خليل صويلح
لم يعد الرقيب الرسمي وحــده من يضع عدسة ّ
مكبرة أمــام عينيه وهو
ّ
يقرأ مخطوطًا ما للقبض على جملة مارقة بالجرم املشهود ،فقد خلف
ش ـجــرة نـســب طــويـلــة يـتـنــاســل مـنـهــا رق ـب ــاء دي ـن ـيــون وم ـحــامــون وقـ ـ ّـراء
عمال املطابع ،هؤالء الذين ّ
عاديون ،لتنتهي هذه الساللة عند ّ
شمروا عن
النور في واجهات
سواعدهم أخيرًا ،الكتشاف الكتب الضالة ،قبل أن ترى ّ
املكتبات .حوادث كثيرة أعاقت كتبًا ال تحصى من أن تتنفس في الهواء
الطلق بسبب عبارة مــا ،أو حتى صــورة غــاف ،أو لوحة ضمن كاتالوغ
تشكيلي.
أعمال فنان
ّ
الحصار لم يتوقف يومًا ،إنما ازداد
شراسة ،بــدءًا من زمن «املكتوبجي»
العثماني الذي كان عني الوالي على
ً
املطبوعات وصوال إلى «مطبعجي»
اليوم .منذ سنوات ،كانت زوجة مدير
ّ
مطبعة وزارة الثقافة السورية تقلب
بضجر الـبــروفــة األخ ـيــرة مــن كتاب
«داك ــن» للشاعر منذر مـصــري ،أثــار
ذهولها واستهجانها عنوان إحدى
قـصــائــد ال ـك ـتــاب« :س ــاق ــا ال ـش ـهــوة»،
فنبهت زوجها إلى مكمن الرذيلة في
الكتاب ،ما أدى إلى منعه نحو ربع قــرن ،قبل أن يبصر النور أخيرًا ،في
دار نشر خاصة ،كما ستمتنع إحدى املطابع الدمشقية عن طباعة لوحات
غوغان املرفقة مع كتابه «يوميات غوغان في تاهيتي» بذريعة العري
(!) .وهو ما سيواجهه الروائي املصري رؤوف مسعد بخصوص روايته
األخيرة «زهــرة الصمت» ،وحــوادث مصرية أخــرى ال تحصى .فالظاهرة
عربية بامتياز ،رغم تراجع نسبة القراءة .ما استدعانا اليوم إلى تقليب
هــذا امللف املشني لحال الرقابة األخطبوطية العربية ،ما رواه واسيني
األعرج على صفحته الشخصية في الفايسبوك أول من أمس ّ
عما كابدته
ً
ُ
روايته «مرايا الضرير» التي صدرت بالفرنسية أوال ( ،)1998ثم منعت في
الجزائر على يد عامل مطبعة ،لتصدر مترجمة إلى العربية أخيرًا في «دار
ورد» في دمشق (ترجمة عدنان محمد) .يقول الروائي الجزائري « :أرادت
«دار مارينور» نشر الــروايــة في طبعة جزائرية ،خاصة بعدما حصلت
على الحقوق عــن الــدار الفرنسية إلــى أن أخبرني الناشر يــوم  5نيسان
ً
ّ
(أبريل) عام  ،1999بأن الرواية لن تصدر في الجزائر ألن عامال في املطبعة
أخـبــر مــديــر املـطــابــع بــأن الــروايــة تـحــوي مشاهد جنسية غير أخالقية،
ونقدًا الذعًا ملؤسسة الحكم بكاملها .أحتفظ اليوم بنسخة واحدة ّ
هربها
لــي الـنــاشــر .أمــا بقية الـنـســخ ،فقد تــم فرمها بجهاز خ ــاص» .ويضيف:
«يوضع الكتاب داخــل حاوية صغيرة تمر عبرها الشفرات الحادة التي
تـحـ ّـول الكتب إلــى قطع صغيرة مــن ال ــورق يعاد عجنها وتحويلها إلى
ً
ورق من نوعية دنيا» .ويوضح صاحب «أنثى السراب» قائال« :الغريب
أن الرواية لم تجد دار نشر عربية واحدة ،توافق على نشرها وتوزيعها»،
معيدًا السبب إلى «جرأتها في الحكي عن الفساد الذي تغلغل في مفاصل
املـجـتـمــع ال ـجــزائــري بـكــافــة قـطــاعــاتــه مــن خ ــال سـيــرة كــولــونـيــل مريض
ً
نفسيًا ،معجب بنيتشه ،خسر كل حروبه ،ويحلم أن يصبح يومًا جنراال
محترمًا ،من دون أن يحقق حلمه ،وذلك بإحالته إلى التقاعد واضطراره
العيش في عزلة ،لتبدأ حياته الغريبة ،الجديدة ،بني العقل والجنون».
على األرجح ،فإن واسيني األعرج اختار هذا التوقيت لإلعالن ّ
عما كابدته
روايـتــه هــذه قبل  20عــامــاّ ،
ردًا على اتهامات طالته باستثماره الحراك
الجزائري واملشاركة في التظاهرات ،لتحسني مواقفه الشخصية ،فيما
تؤكد وقائع الرواية على أنه لم يهادن استبداد السلطة في كتاباته ،ليس
اليوم وحسب ،إنما منذ تسعينيات القرن املنصرم.

رادار

بعد إغالق الجريدة ...تحجيم التلفزيون؟ البكاء على أطالل «المستقبل»
زكية الديراني
ال تــزال صــورة ضبابية في استديوهات تلفزيون
«املستقبل» الــذي أسـســه الشهيد رفـيــق الحريري
عام  .1993ال جديد في ملف املعاشات املكسورة
للموظفني منذ نحو  12شهرًا .بل يبدو ّأن الوضع
ذاهـ ــب إل ــى األس ـ ــوأ ،إذ تـنـتـشــر أخ ـب ــار ع ــن مــوجــة
صــرف جــديــدة ،وهــذه املــرة بــأعــداد أكبر من املــرات
السابقة .مع العلم أن غالبية العاملني في تلفزيون
«املـسـتـقـبــل» تـتـبــع ن ـظــام الـ ــ«ف ــري النـ ــس» (ال ـ ــدوام
ال ـحـ ّـر) ،بـعــد صــرف مـجـمــوعــات منهم قـبــل عامني
تقريبًا ،وتحويل التعاقد مع البقية إلى «دوام ّ
حر».
لكن الكالم اليوم حول وضع تلفزيون «املستقبل»
يتمحور حول تحويله إلى قناة إخبارية فقط .هذه
الخطوة متوقعة بعدما طلب هاني حمود مستشار
رئيس الحكومة سعد الحريري ،وقف جميع البرامج
التي ينتجها ويعرضها تلفزيون «املستقبل» .علمًا
ّأن حمود ُيعتبر ّ
املحرك األول واألخير في املؤسسة

وصاحب القرارات املصيرية فيها.
بــالـعــودة إلــى الـ ــوراء ،وتـحــديـدًا إلــى شـبــاط (فبراير)
املاضي ،انتشر كالم عن بيع أسهم (وحتى إقفال)
املحطة أو تمويل جديد كخطة النتشالها من أزمتها
املــاديــة املزمنة .يومها ،اجتمع رئيس مجلس إدارة
امل ـح ـطــة رم ـ ــزي جـبـيـلــي بـمـجـمــوعــة م ــن املــوظ ـفــن،
شــارحــا الــوضــع ،لكنه لــم يـقـ ّـدم ّأي جديد باستثناء
ّ
تلميحات حول إعادة هيكلة القناة ،مؤكدًا في الوقت
نفسه على استمرار األزمة املالية .بعد مرور شهرين
على كالم جبيلي ،بدأت عوالم الهيكلة تتضح في ظل
صمت املــدراء والقائمني على التلفزيون ،وكــام عن
أن الحريري يملك خططًا عدة ملستقبل املحطة ،لكنه
لم يستقر على قرار نهائي بعد .ورغم أن الحريري
يصرح دومًا ّ
ّ
بأن لتلفزيون «املستقبل» مكانة خاصة
ّ
ُ
ّ
في حساباته ،إال أن كالمه ال يطبق على األرض .أقله
هذا ما يشعر به املوظفون الذين يشعرون باليأس
إزاء إمـكــان حصولهم على معاشاتهم املكسورة.

ويـتــوقــع بعض املتابعني ان ـطــاق الخطة الـجــديــدة لـ
«املـسـتـقـبــل» خ ــال أسـبــوعــنّ ،أي مــع حـلــول شهر
رمضان ،وتتبلور صورتها كليًا بعد شهر الصوم.
وتقضي الخطوة بإيقاف التلفزيون برامجه العادية
خــال رم ـضــان ،على أن ّ
تتجمد الـبــرامــج كلها في
حــزيــران (يــونـيــو) املقبل ،وتحويل «املستقبل» من
قناة ترفيهية إلى محطة إخبارية تتولى بث وتغطية
األخـبــار والـتـطــورات السياسية وتحديدًا مــا يتعلق
برئيس الحكومة سعد الحريري .ومــن املعروف أن
لتلفزيون «املستقبل» ثالثة مراكز :منطقة القنطاري
(برج ّ
املر) حيث تقع استديوهات األخبار ،و«بيروت
ه ــول» (س ــن ال ـف ـيــل) حـيــث ت ـص ـ ّـور ال ـبــرامــج الفنية
والترفيهية منها «عالم الصباح» ،و«بال طول سيرة»
لــزافــن قيومجيان وبــرنــامــج «تـيـلــي س ـتــارز» الــذي
تتواله كارين سالمة ومشاريع أخــرى .مع العلم أن
العقد املوقع مع استديوهات «بيروت هول» سينتهي
نـهــايــة ه ــذا ال ـع ــام ،وبــال ـتــالــي فــالـتـفـتـيــش ع ــن مـكــان

للتصوير سيكون مهمة مستحيلة في ظل األزمــة
التي تعانيها املحطة .أما إدارة تلفزيون «املستقبل»
فتتمركز في «سبيرز» ،ويحكى عن أن املبنى رهن
ألحد املصارف .األكيد أن القناة اإلخبارية ستكون
مغايرة عــن «املستقبل ـ ـ اإلخ ـبـ ّ
ـاريــة» الـتــي أطلقتها
إدارة القناة في املاضي ،ثم أغلقتها بسبب ضعف
محتواها اإلعالمي ،ألن التغيرات املنتظرة لن تقوم
ع ـلــى اس ـت ـق ــدام وجـ ــوه إعــام ـيــة م ـعــروفــة وتـعــزيــز
املحتوى اإلعالمي في «املستقبل» ،بل االستغناء عن
العاملني في القطاع الترفيهي واإلنتاجي ،واإلفادة من
املوظفني في قسم األخبار فقط .الخطوة تأتي بسبب
تراكم ديون التلفزيون من ناحية املصروفني وكلفة
اإلنتاج العالي وســط تراجع الدعم املالي السياسي،
وأولـ ــى ب ـ ــوادره كــانــت إق ـفــال صحيفة «املستقبل»
بــدايــة ال ـعــام الـحــالــي ،فيما لــم يـتـقــاض املـصــروفــون
مستحقاتهم لغاية اليوم.
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تراجع عن األلبوم العربي في «تل أبيب»

هكذا َ
يحبط التطبيع مع العدو!
زينب حاوي

صورة
وخبر

أعلنـت وزارة اآلثـار المصريـة أخيـرًا عـن اكتشـاف مدافن قديمـة تعود إلـى القرن ّالـ
 25قبـل الميلاد فـي قرية سـقارة (محافظة الجيزة ــــ جنوبـي القاهرة) التي تضم
أيضـا أهرامـات ومعالـم أثريـة ثمينـة؛ مـن بينهـا هرما منقـرع وأوسـركاف .ويعود
المدفـن المكتشـف إلـى رجـل نبيـل يدعـى «خوي» أحـد أبناء األسـرة الخامسـة التي
حكمـت مصـر فـي القـرن الــ  25قبـل الميلاد .وهـو مصنـوع مـن الحجـرّ الجيـري
األبيـض ،ويأخـذ شـكل  ،Lفيمـا تمتلئ جدرانـه بالرسـومات والزخرفـات الملونة التي
واألعشـاب .وقبـل أيام،
اسـتطاعت أن تحافـظ علـى نضارتهـا بفضـل بعـض الزيـوت
ّ
زار الصحافيـون المدفـن برفقـة فريـق مـن األركيولوجييـن الذيـن تولـوا عمليـات
التنقيـب( .أ ف ب ـــ محمد الشـاهد)

ذكرى الحرب:
كلنا خاسرون

«نادي لكل الناس»:
بازوليني في فلسطين

موسى العلي:
دمشق الزمن الصعب

تحت عنوان «الحرب األهلية
اللبنانية :الجميع خاسر!» ،تقيم
«مكتبة الحلبي» بالتعاون مع
«جمعية محاربون من أجل السالم»
نقاشًا يتمحور حول السلم األهلي
وضرورة الوعي إزاء عدم تكرار
أخطاء املاضي .انطالقًا من ذلك،
ّ
سيحل محاربون ومحاربات
سابقون على اللقاء الذي يقام
غدًا األربعاء وسيتحدثون عن
تجربتهم املريرة مع الحرب األهلية
اللبنانية ،هم اآلتون من خلفيات
سياسية ودينية واجتماعية
متنوعة .سيحكون عن سبب
حملهم السالح ،وقتال شريكهم
في الوطن ،ثم ابتعادهم عن العنف
في حرب عبثية ّ
مرت عليها 44
سنة ،وما زال عشرات اآلالف من
املفقودين مجهولي املصير.

من بني تحفه السينمائية ،اختار
«نادي لكل الناس» وثائقيًا نادرًا
لبيار باولو بازوليني ( 1922ـ
 .)1975عند السابعة من مساء
 23نيسان ،سيعرض فيلم «زيارة
ملواقع تصوير في فلسطني» ( 55د ـ
 /1965الصورة) في «املنشن» .أنجز
املخرج اإليطالي الراحل شريطه
أثناء تحضيره لفيلم «اإلنجيل
بحسب القديس متى» ( )1964بحثًا
عن مواقع للتصوير في فلسطني،
ّ
ويصوره في صقلية
قبل أن يعود
جنوب إيطاليا .في العمل ،تنقل
الكاميرا املساحات الطبيعية
الفلسطينية مثل التالل والبحيرات
والوديان .يظهر الفلسطينيون
الريفيون ،ومستوطنون إيطاليون،
لكن بعيدًا عن الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي.

رواية «رؤى الطاهر ،مجذوب الشام»
ملوسى العلي (الصورة) ،هي محور
ندوة يقيمها «املركز الثقافي العربي»
عند السادسة من مساء الغد في قاعة
النادي (الحمرا ـ بيروت) .في روايته
الخامسة (بعد «أرض السهل»،
و«عشق الشرق» ،و«االنتزاع»،
و«حي الشير») التي صدرت عن دار
ّ
«الفارابي» ،يوظف الكاتب السوري
األسطورة واالنخطاف الصوفي
وروايات الخلق وعناصر ميثولوجية
ودينية أخرى ،لتناول الواقع
السوري ويوميات الحرب َوالقتل
في دمشق .ويناقش الرواية عدد
من الوجوه األكاديمية واإلعالمية
هم :األكاديميان عبد املجيد زراقط،
وناهد العلي باإلضافة إلى اإلعالمية
عبدامللك ،فيما يدير الندوة
إيمان
ّ
سامي مشاقة.

«الحرب األهلية اللبنانية :الجميع
خاسر!» :غدًا األربعاء ـ س 19:00:ـ ـ
«مكتبة الحلبي» (قصقص ـ بيروت) ـ
لالستعالم01/851154 :

عرض «زيارة ملواقع تصوير في
فلسطني» 19:00 :مساء  23نيسان
(أبريل) ـ ـ «املنشن» (زقاق البالط ـ
بيروت) .لالستعالم03/888763 :

ندوة حول رواية «رؤى الطاهر ،مجذوب
الشام» 18:00 :مساء الغد ـ قاعة «النادي
الثقافي العربي» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم01/354330 :

ً
بخطاب إسرائيلي ّيدعي السذاجة ،محاوال تصوير نفسه الضحية ،أعلنت
شركة «فورتونا ريكوردز» اإلسرائيلية أول من أمس ،إلغاء إصدار مجموعتها
املوسيقية الـتــي تـقــوم عـلــى مـخـتــارات مــن أرش ـيــف شــركــة «ص ــوت الـشــرق»
اللبنانية من حقبتي السبعينات والثمانينات ملجموعة من الفنانني البارزين:
عمر خورشيد ،زياد الرحباني ،وإحسان املنذر .علمًا ّأن «صوت الشرق» تملك
حقوق أعمال الفنانني املذكورين أعاله ،إلى جانب أعمال فيروز.
البيان الذي نشرته «فورتونا ريكوردز» على صفحتها الفايسبوكية ،حاول
التفريق بني االحتالل الصهيوني واملوسيقى ،واعتبر األخيرة مساحة «لقاء»
بني لبنان وفلسطني املحتلة من «وراء السياج رغــم صعوبة ذلــك في منطقة
ّ
مغمورة بالدم»! وتابع بيان الشركة ،التي تتخذ من تل أبيب مركزها ،بأنها
تعاملت بمنتهى الشفافية مــع الـطــرف اللبناني ،أي «ص ــوت ال ـشــرق» .علمًا
ّ
أنــه في اتصال سابق مع «األخـبــار» ،نفى صاحب «صــوت الـشــرق» عبد الله
شاهني ،أي معرفة بالشركة اإلسرائيلية ،مضيفًا أنه تعاون مع شركة إيطالية،
«يعتقد أنها باعت الحقوق للشركة اإلسرائيلية»ّ .
لكن «فورتونا ريكوردز»
قالت فــي بيانها ّإن إصــدارهــا «هــو ثمرة تـعــاون خمسة أع ــوام» مــع الشركة
ّ
هوية
اللبنانية وأن «املــراســات اإللـكـتــرونـيــة املـتـبــادلــة كــانــت تظهر بــوضــوح ّ
الشركة (فورتونا ريكوردز) وعنوانها ،وفريق عملها» .إصدار موسيقي كلف
ـ بحسب «فــورتــونــا ري ـكــوردز» ـ ـ ثالثة آالف دوالر ثمن شــراء حقوق أعمال
الفنانني املذكورين .واعترفت الشركة اإلسرائيلية أنها تعرضت لضغط هائل
من ِقبل امليديا اللبنانية ،ومواقع التواصل االجتماعي ،واتهامات بـ «السطو
على األعمال العربية» ،ليتبني بأنها «عقود مبرمة بني الشركتني» .هكذا ،المت
الشركة اإلسرائيلية «صوت الشرق» ،من دون أن تسميها ،آخذة عليها أنها
تولت «اإلنكار وتضليل الرأي العام» .وفي إطاللة سريعة على موقع «فورتونا
ُ
ّ
ريكوردز» اإللكتروني ،يتبني أنها أصدرت أيضًا عام  ،2014أسطوانة نفذت
على طريقة  ،DJتصدرت غالفها الفنانة الراحلة صباح ،وتضمنت  23مقطوعة
موسيقية للفنانني :إحسان املنذر ،وزياد الرحباني ،ليلى نظمي وغيرهم ،مع
توزيع للدبكة اللبنانية!
إلغاء اإلصــدار املوسيقي انعكس ارتياحًا على الــرأي العام اللبناني ،وعـ ّـززه
ً
قبال املوقف املـشـ ّـرف للموسيقار إحسان املنذر خــال لقاء تلفزيوني على
«امليادين» األسبوع املاضي .إذ أعلن عن رفعه دعوى قضائية ضد الشركتني
اإلسرائيلية واللبنانية ،متهمًا عبد الله شاهني ببيع الحقوق ،وبأنه كان على
معرفة سابقة بأنها شركة إسرائيلية .وأبدى استعداده للكشف عن املراسالت
اإللكترونية التي بعثتها له «فورتونا ريـكــوردز» ،وكانت ّ
تعرف عن نفسها
بشكل علني بــأن مركزها تــل أبـيــب .موقف املـنــذر ّ
يعد ن ــادرًا فــي هــذه األيــام
التي يسهل فيها االنزالق نحو التطبيع ،وتلميع صورة العدو ،عبر املوسيقى
والثقافة ،بعدما عجز عن ذلك في الحرب ،كما لفت املوسيقار املخضرم في
حديثه التلفزيوني.

