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ّ
ُ
بدائل متاحة القتراحات التقشف
على الغالف

فيفيان عقيقي
ّ
ـؤخــر الحكومة إق ــرار مــوازنــة  2019إلــى حــن الـتـ ّ
ـوصــل إلى
تـ
ُ
اتفاق نهائي على التدابير واإلج ــراءات املفترض أن تتخذها
لخفض العجز في املوازنة (بلغ  6مليارات دوالر ّالعام املاضي،
أي ما يوازي نحو  %10.5من الناتج املحلي) .إل أن التأخير
الحاصل بإقرار املوازنة لم يحل دون تعبير قوى وشخصيات
في السلطة علنًا ّ
عما يدور في الكواليس .أول املبادرين كان
وزير االتصاالت محمد شقير الذي نقل إلى رئيس الجمهورية
ميشال عــون ورق ــة أعـ ّـدتـهــا بعض أح ــزاب السلطة والهيئات
االقتصادية بعنوان «مدخل إلى خفض العجز وضبط املالية
ّ
وتتضمن اقتراحًا بخفض الرواتب واألجّــور ،ولحقه
العامة»،
وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل ال ــذي دع ــا «مــوظـفــي الــدولــة
ّ
إلى القبول بتخفيض جزء من رواتبهم كي ال يخسروا كل
ّ
لينضم أخيرًا وزيــر املــال علي
رواتبهم واالقتصاد والليرة»،
حسن خليل إلى دعاة خفض األجور.
امل ـشــاورات التي شهدها منزل رئيس مجلس ال ــوزراء سعد

الحريري يوم  14نيسان ،وما لحقها من مشاورات متفرقة،
ً
ّ
تتضمن تفصيال أوضح لسلسلة التدابير املطروحة وتشمل:
تجميد  %15مــن روات ــب الـعــامـلــن فــي الـقـطــاع ال ـعــام وإلـغــاء
ّ
املخصصات االجتماعية
التقديمات والتعويضات وتخفيض
ّ
لهم بما يوفر  1900مليار ليرة من اإلنفاق العام (نحو 1.26
مليار دوالر) ،باإلضافة إلى إلغاء دعم الكهرباء بعد توفيرها
ألكـثــر مــن  20ســاعــة يــومـيــا ،وخصخصة مــرافــق وخــدمــات
ّ ّ
ّ
ستتحمل فئات الدخل املحدود
عامة .كل هذه اإلجراءات التي
ّ
ـدنــي والـطـبـقــات املـتـ ّ
ـوسـطــة كلفتها املــؤملــة عـلــى حساب
وامل ـتـ
حـقــوقـهــا ومـكـتـسـبــاتـهــا واس ـت ـهــاك ـهــا وق ــدرت ـه ــا الـشــرائـيــة
ومستوى معيشتها ،سيقابلها خفض  %15من مجمل قيمة
ّ
الفوائد املترتبة على َّالد ْين العام بالليرة اللبنانية ،ما قد يوفر
 838مليار ليرة من اإلنفاق العام ( 565مليون دوالر) ،وزيادة
الضريبة على الفوائد من  7إلى  %10لثالث سنوات فقط مع
إعـطــاء املـصــارف حــق إع ــادة حسم هــذه القيمة مــن أرباحهم
الخاضعة لضريبة الدخل.

ّ
ّ
في الواقع ،تشكل هذه االقتراحات تكرارًا لـ«سلة التدابير» نفسها،
ّ
التي لطاملا رددتها قوى السلطة في أعقاب كل أزمة مالية .إنها
التدابير نفسها التي ُر ِّوج لها ّإبان مؤتمرات «باريس  1و 2و،3
وها هي ّ
تتكرر اليوم كمدخل لتخفيض العجز املالي باعتباره
ّ
شرطًا أساسيًا لفك أقفال أموال الدائنني في مؤتمر سيدر».
ّ
تكرس السلطة «العجز املالي» (الذي تعدّ
كل هذا السياقّ ،
في
ّ
املـســؤولــة األول ــى عــن تفاقمه) على أنــه سبب كــل املشكالت
والحائل األساسي أمــام بناء الدولة وتطوير قدراتها للقيام
بواجباتها االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والـتـنـمــويــة ،فيما هو
فــي الــواقــع النتيجة املباشرة لسياسة اإلبـقــاء على النموذج
االق ـت ـصــادي ال ـحــالــي لتحقيق ال ـن ـمـ ّـو بــالـ َّـد ْيــن واالس ـت ـهــاك،
والـقــائــم على -1 :عملية «بــرطـلــة» املـصــارف بـمـعـ ّـدالت فائدة
مرتفعة لقاء استقطاب الودائع وتثبيت سعر الصرف ،وهو
ّ
املحصلة من
ما ّأدى إلى نقل  77مليار دوالر من اإليــرادات
الناس بني عامي  1993و 2017إلى املصارف ،لتسديد خدمة
ّ
الـ َّـد ْيــن الـعــام ،وهــو مــا يشكل  %36مــن مجمل اإلنـفــاق العام

تحويل َّ
الد ْين العام إلى َد ْين دائم بفائدة %2
جورج قرم
اقتصادي ،وزير المال
اللبناني األسبق
م ــا ت ـط ــرح ــه ال ـح ـك ــوم ــة ال يـ ـ ــزال غـيــر
واض ـ ـ ـ ـ ــح .ه ـ ـنـ ــاك مـ ـعـ ـل ــوم ــات ي ـج ــري
تناقلها عــن خـفــض روات ــب العاملني
في القطاع العام ،وهو إجراء مخالف
ً
لـ ـل ــدسـ ـت ــور ،فـ ـض ــا عـ ــن االتـ ـ ـف ـ ــاق مــع
املـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـتـ ـج ــاري ــة عـ ـل ــى إقـ ـ ــراض
ّ
العامة بفائدة صفر في املئة
الخزينة
ّ
لسنوات قليلة ،وهــو مــا يعد أقــل من
ُ
الطموحات املرتقبة لتصحيح املالية
ّ
العامة وخفض العجز في املوازنة.
الالفت أن حديث وزير املال علي حسن

خ ـل ـيــل ع ــن خ ـف ــض روات ـ ـ ــب ال ـعــام ـلــن
فــي اإلدارات واملـ ّ
ـؤس ـســات الـعــامــة ،لم
ي ـط ــاول ال ــروات ــب ف ــي م ـص ــرف لـبـنــان
الـتــي تـعـ ّـد األعـلــى فــي الــدولــة ،وكذلك
روات ــب لجنة الــرقــابــة عـلــى املـصــارف
ولـجـنــة ال ـبــورصــة واألس ـ ــواق املــالـيــة،
والرواتب في مجلس اإلنماء واإلعمار
واملـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى ل ـل ـخ ـص ـخ ـص ــة،
وغ ـيــرهــا م ــن امل ـج ــال ــس ...فـيـمــا يمكن
املجلس النيابي إصدار قانون يقضي
ّ
ـرواتــب العاملني
بــوضــع حــد أقـصــى لـ ّ
فــي الـقـطــاع ال ـعــام ويـ ُخــفــض الــرواتــب
العليا إلى املستوى امل ّ
حدد ومن دون
ّ
ّ
املس برواتب باقي املوظفني.
أخرى لإليرادات
أيضًا ،هناك مصادر ّ
يـمـكــن تـنــاولـهــا وتـتـمــثــل بــرفــع سعر
إيجار املتر املربع لألمالك العمومية،

توحيد ضريبة الدخل وإنشاء صندوق التقاعد
الذي لم ّ
يعدل منذ عام  1992بالتوازي
ً
مع ارتفاع أسعار العقارات ،فضال عن
ّ
التعديات على األمالك
معالجة مسألة
العمومية ،ورفع الضريبة على القيمة
املضافة إلى  %18-15على ُالكماليات
وإلغائها عن األساسيات املستهلكة
من الفئات الشعبية .وباإلضافة إلى
ذل ـ ــك ،تــوح ـيــد ضــري ـبــة ال ــدخ ــل ورف ــع
ً
مـعـ ّـدالتـهــا وجـعـلـهــا تـصــاعــديــة ،بــدال
م ــن فـ ــرض ض ــرائ ــب نــوع ـيــة مختلفة
على دخل األفــراد املتأتي من مصادر
مختلفة (الراتب ،إيجار أو بيع عقار،
ف ــائ ــدة م ـص ــرف ـي ــة ،)...وه ــو م ــا يسمح
بـ ــرفـ ــع الـ ـقـ ـيـ ـم ــة املـ ـح ـ ّـصـ ـل ــة م ـ ــن ه ــذه
ال ـضــري ـبــة ن ـحــو ال ـض ـع ـفــن أو ثــاثــة
أضعاف.
ً
ّأم ــا عـلــى صعيد الـنـفـقــات ،وب ــدال من

ّ
العامة بفائدة صفر
إقــراض الخزينة
في املئة ،أســوة بما حصل في أعقاب
مــؤتـمــر «ب ــاري ــس  »2ع ــام  2002حني
أقرضت املصارف اللبنانية الخزينة
ال ـعــامــة  4م ـل ـي ــارات دوالرات بـفــائــدة
ص ـف ــر ف ــي امل ـئ ــة ملـ ـ ـ ّـدة ثـ ــاث س ـن ــوات،
انـصـيــاعــا لـلـمــاحـظــات ال ـتــي ّ
وجـهــت
إلى املصارف من الجهات الخارجية،
ُ
خصوصًا أن املـصــارف كانت تقرض
الدولة بفائدة  ،%12وتطالب الجهات
املانحة بإقراضها ّ بفائدة  .%5يمكن
ال ـح ـكــومــة أن ت ـخــفــض ال ـف ــائ ــدة على
َّ ْ
علمًا أن خفض  %1من
الــد ّيــن الـعــامّ ،
معدل الفائدة يوفر نحو  800مليون
ً
دوالر ،ف ـض ــا ع ــن ت ـحــويــل جـ ــزء مــن
َّ
َ
َّ
ْ
الد ْين العام إلى دين مستدام ال يسدد،
وبفائدة  ،%2أسوة بكثير من الدول.

كمال حمدان
اقتصادي ،مدير تنفيدي في
ّ
مؤسسة البحوث واالستشارات
ثـ ـم ــة إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـت ــازم ــة ي ـف ـتــرض
ات ـ ـخـ ــاذهـ ــا عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـن ـف ـق ــات
واإلي ـ ــرادات وتـقـضــي بــإعــادة هيكلة
النظام الضريبي وترشيد النفقات
ّ
العامة.
على صعيد اإليــرادات ،تقتضي هذه
اإلج ــراءات فــرض ضريبة تصاعدية
عـ ـل ــى ف ـ ــوائ ـ ــد ال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع الـ ـص ــرفـ ـي ــة،
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا أن  %1مـ ـ ـ ــن م ـج ـم ــل

كمعطى أساسي ،وهو ما يستوجب
إلـغــاء تعويضات الــرؤســاء والـنــواب
ال ـس ــاب ـق ــن ،وت ـق ـل ـيــص مـخـ ّـصـصــات
ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــن
وتـ ـ ـع ـ ــويـ ـ ـض ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ،بـ ـ ـم ـ ــا فـ ـ ـ ــي ذل ـ ــك
الـتـقــديـمــات الـتــي يستفيدون منها.
ّ
وإعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ف ــي أج ـ ــور مــوظ ـفــي
الفئتني ّ األولى والثانية في املصالح
املـ ـسـ ـت ــقـ ـل ــة وامل ـ ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الـ ـع ــام ــة
ومـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان وكـ ـب ــار ال ـض ـب ــاط،
خـصــوصــا أن روات ــب ه ــذه الـفـئــة من
العاملني وتعويضاتها باتت تراوح
ب ــن  20و 75ض ـع ــف الـ ـح ـ ّـد األدن ـ ــى
ل ــأج ــور ،ف ــي م ـقــابــل س ـقــف أع ـلــى ال
ي ـت ـج ــاوز  9أضـ ـع ــاف الـ ـح ــد األدن ـ ــى

لألجور في بلدان االتحاد األوروبي.
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،وض ــع كشف
وتقييم ّ
ّ
املؤسسات
مفصلني ألوضاع
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
وامل ـجــالــس تـمـهـيـدًا الخـتـصــارهــا أو
دمجها أو إلغائها تبعًا للحاجات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ومـ ـقـ ـتـ ـضـ ـي ــات الـ ـح ـ ّـد
ً
م ــن ال ـه ــدر .ف ـضــا ع ــن إع ـ ــادة النظر
ّ
فــي مـنــح تعليم أب ـنــاء املــوظ ـفــن في
القطاع العام (نحو  350مليون دوالر
ع ــام  )2018ال ـتــي تـحـكـمـهــا معايير
م ـت ـفــاوتــة وف ــق اإلدارات واألس ـ ــاك،
ّ
الخاص املجاني الذي
وإلغاء التعليم
ّ
يضم نحو  100ألف تلميذ لدمجهم
في التعليم الرسمي وتطويره.

وقف تبذير المال العام واالنتقال إلى الضرائب الشخصية
إيلي يشوعي
أستاذ جامعي
في االقتصاد ،صناعي
ي ـن ـطــوي اإلنـ ـف ــاق الـ ـع ــام ع ـلــى تـبــذيــر
غـيــر ُم ـب ـ ّـرر ،وبــالـتــالــي هـنّــاك ض ــرورة
لوقف التبذير وليس التقشف أو ّ
املس
ّ
برواتب املوظفني في القطاع العام كما

ّ
تخطط الحكومة.
ّ
مـ ــن ن ــاح ـي ــة ال ـن ـف ـق ــات الـ ـع ــام ــة يـجــب
إيقاف اإلنفاق اإلداري غير ّ
املبرر عبر
وضع سقف للمساعدات والتقديمات،
وإعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر بــامل ـصــاريــف ال ـسـ ّ
ـريــة
وت ـع ــوي ـض ــات ال ـس ـف ــر ،وال ـت ـقــدي ـمــات
إلــى الجمعيات الوهمية ،وميزانيات
املـ ّ
ـؤسـســات العامة والصناديق التي
ال ح ــاج ــة لـ ـه ــا ،وإي ـ ـ ـجـ ـ ــارات امل ـب ــان ــي
ً
الحكومية ،فـضــا عــن نقل الخدمات

العامة التي تديرها الــدولــة (كهرباء
ومـ ـي ــاه وص ـ ــرف ص ـحــي واتـ ـص ــاالت)
بطريقة سلسة وفــق عقود  BOTإلى
ش ــرك ــات عــاملـيــة م ــن ال ـق ـطــاع الـخــاص
ت ـح ــت إشـ ـ ـ ــراف وزارة لـلـخـصـخـصــة
ورق ـ ــاب ـ ــة األجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،بـمــا
يتيح تخفيض اإلن ـفــاق بنحو .%50
باإلضافة إلى تخفيض أرباح املدينني
وامل ـصــارف املـتــأتـيــة مــن الـفــائــدة على
ال ـ َّـد ْي ــن ال ـع ــام ،ال ـتــي يـبـلــغ متوسطها

سمير الضاهر
اقتصادي ،مستشار سابق
في البنك الدولي
ّ
ف ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،عـ ـل ــى خ ــط ــة
التصحيح املالي أن ّ
تطبق القوانني
لناحية إع ــادة االنـتـظــام إل ــى املالية
الـ ـع ــام ــة وإق ـ ـ ـ ــرار مـ ــوازنـ ــة  2019مــع
تدابير آنية تتفادى األزمــة الداهمة،
وإنـ ـت ــاج م ــوازن ــة  2020ض ـمــن املـهــل
ّ
تتضمن تدابير
الدستورية ،على أن
ّ
ذات وق ـ ـ ــع عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــدى امل ـ ـتـ ــوسـ ــط،
وت ـ ـكـ ــون ب ـم ـث ــاب ــة ف ــات ـح ــة ل ــإص ــاح
واسـ ـتـ ـع ــادة صــدق ـيــة الـ ــدولـ ــة ،وذل ــك
من خــال التعامل بحذر مع مشكلة

ّ
العامة والــركــود االقتصادي،
املالية
ووضع سياسة حكيمة لتوزيع كلفة
التصحيح املالي وفق إمكانية ّ
تحمل
ّ
كل فئة ،وهو ما يقتضي عدم تحميل
ذوي الدخل املالي املحدود املزيد من
األعـ ـب ــاء وعـ ــدم خ ـفــض ال ــروات ــب في
ّ
الـقـطــاع ال ـعــام أو تـســريــح املــوظـفــن،
وكــذلــك ع ــدم امل ـ ّـس بـحـقــوق املــديـنــن
وامل ّــودع ــن وع ــدم ف ــرض ضــرائــب قد
تؤثر باالستثمار أو تحويل األموال
إلى لبنان.
تـ ـ ـب ـ ــرز م ـ ـسـ ــألـ ــة رواتـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـع ــامـ ـل ــن
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ض ـم ــن امل ـســائــل
األس ــاسـ ـي ــة املـ ـفـ ـت ــرض م ـعــال ـج ـت ـهــا،
ع ـ ـلـ ــى أن ال ت ـ ـش ـ ـمـ ــل تـ ـس ــريـ ـحـ ـه ــم،
خصوصًا أن االقـتـصــاد يـمـ ّـر بحالة
ً
رك ــود ،فـضــا عــن وج ــود مشكلة في

ّ
خلق فــرص العمل ،وإنـمــا تصحيح
أوضاعهم عبر إعادة هيكلة القطاع
الـ ـ ـ َع ـ ــام وتـ ـق ـل ـي ــص حـ ـجـ ـم ــه ،ب ـح ـيــث
ُ
ّ
ـع ســن التقاعد لنحو  5سنوات
تـ ُـرفـ َ
ّ
ويـ ــوقـ ــف ال ـت ــوظ ـي ــف إل ف ــي ح ــاالت
سـ ّـد الفراغات الناشئة عن التقاعد.
وباإلضافة إلــى تصحيح الشواذات
الحاصلة في كلفة الــرواتــب العالية
ّ
والتقديمات الباهظة وتلك املتعلقة
بنظام التقاعد لــأســاك العسكرية
ال ـ ــذي أدخ ـ ــل خـ ــال الـ ـح ــرب وي ـ ـ ّ
ـؤدي
إل ــى اسـتـفــادة العسكريني مــن راتــب
ت ـق ــاع ــدي وت ـع ــوي ــض ن ـه ــاي ــة خــدمــة
ّ
( 3أش ـ ـهـ ــر ع ـ ــن ك ـ ـ ــل سـ ـن ــة خـ ــدمـ ــة)،
ّ
وإق ــرار نظام روات ــب مختلف يطبق
عـلــى الـتــوظـيـفــات ال ـجــديــدة .وأخـيـرًا
ت ــأس ـي ــس ص ـ ـنـ ــدوق ل ـل ـت ـق ــاع ــد ،كـمــا

ُ
يـ ـ ـن ـ ـ ّـص ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،بـ ـحـ ـي ــث تـ ـ ـح ـ ـ َّـول
اقتطاعات الــرواتــب املـحـ ّـددة بنسبة
ً
 %6إلـ ـي ــه ،بـ ـ ــدال م ــن ت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى
ال ـ ـخـ ــزي ـ ـنـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ودف ـ ـ ـ ــع رواتـ ـ ـ ــب
ال ـت ـقــاعــد م ــن ال ـخــزي ـنــة ك ـمــا يحصل
راه ـ ـنـ ــا ،ع ـل ــى أن تـ ـك ــون إدارة ه ــذه
األم ـ ــوال واسـتـثـمــارهــا فــي األس ــواق
املالية واألسهم والعمالت والبترول
وال ـ ــذه ـ ــب ل ـت ـح ـق ـي ــق عـ ــوائـ ــد مــال ـيــة
ً
ع ـل ـي ـه ــا ،فـ ـض ــا عـ ــن ت ـح ــوي ــل ن ـظــام
نـهــايــة الـخــدمــة فــي الـقـطــاع الـخــاص
إلى نظام تقاعد أيضًا.
ّأم ــا املـســألــة األخ ــرى املـلـ ّـحــة ،فتتناول
إص ـ ــاح الـ ـنـ ـظ ــام ال ـض ــري ـب ــي دوري ـ ــا،
وذل ـ ــك مل ـعــال ـجــة ال ـخ ـلــل ال ـب ـن ـيــوي في
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـض ــريـ ـب ــي الـ ـق ــائ ــم والـ ـ ــذي
تطغى عليه الـضــرائــب غير املباشرة

وغ ـيــر ال ـت ـصــاعــديــة بـنـسـبــة %75-70
أي الضرائب املجحفة للطبقات غير
امليسورة مثل ال ــ ،TVAفي مقابل -25
 %30للضرائب املباشرة على الدخل.
وذل ـ ـ ـ ــك م ـ ــن خ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــرض ال ـض ــري ـب ــة
ّ
املوحدة على الدخل عبر احتساب كل
م ـصــادر الــدخــل ال ـتــي يـحـصــل عليها
الفرد ،سواء من راتب شهري أو إيجار
شقة أو فائدة على وديعة مصرفية أو
ّ
بيع عقار ،وجمعها ضمن سلة واحدة
وف ـ ــرض ضــري ـبــة ت ـصــاعــديــة عـلـيـهــا،
ً
بدال من النظام القائم بفرض ضريبة
 %7عـلــى الــدخــل املـتــأتــي مــن الـفــائــدة
املـصــرفـيــة ،و %17مــن الــدخــل الناتج
م ــن األربـ ـ ــاح االس ـت ـث ـمــاريــة وضــريـبــة
تصاعدية تراوح بني  2في املئة و%20
على الدخل املتأتي من الراتب.

ّ
ّ
والمتهربين ضريبيًا
المحميين
التصويب على

ّ
المخبأة!
رفع السرية المصرفية للوصول إلى الثروات
الـ ـحـ ـس ــاب ــات املـ ـص ــرفـ ـي ــة ت ـس ـت ـحــوذ
ع ـلــى  %52م ــن مـجـمــل ال ــودائ ــع ،مع
ّ
م ــا يـتـطــلـبــه ذل ــك م ــن ت ـعــديــات على
ق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـسـ ـ ّـريـ ــة املـ ـص ــرفـ ـي ــة بـغـيــة
تجميع حـســابــات الشخص الــواحــد
املـتّـعـ ّـددة فــي حساب واح ــد ،وهــو ما
ّ
ً
يوفر للدولة دخال إضافيًا ال يقل عن
مليار دوالر .باإلضافة إلى التفاوض
ّ
الجاد واملسؤول مع املصارف بشأن
اق ـت ـط ــاع اس ـت ـث ـنــائــي ل ـن ـس ـبــة وازنـ ــة
مــن أرباحها لفترة ت ــراوح بــن  3و5
س ـ ـنـ ــوات ،أو االكـ ـتـ ـت ــاب بـ ــإصـ ــدارات
وسندات خزينة طويلة األجل.
ّأمـ ـ ــا ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـن ـف ـق ــات ،فـيـبــرز
م ــوض ــوع تــرش ـيــد ال ـن ـف ـقــات ال ـعـ ّ
ـامــة

خالل ربع قرن -2 .التوظيف الزبائني في القطاع العام المتصاص
ً
بدال من بناء اقتصاد ُمنتج وقطاع ّ
خاص
البطالة وشراء الوالءات
ّ
مولد للوظائف ،وهو ما بلغت كلفته التراكمية نحو  65مليار دوالر
بني عامي  1993و ،2017واستحوذ على  %30من مجمل اإلنفاق
ّ
واملخصصات والتقديمات
العام خالل هذه الفترة (علمًا أن الرواتب
ُت َّ
حول حاليًا إلى أكثر من  310آالف عائلة).
إذًا ،تقضي اقتراحات الحكومة تخفيضًا لنفقات وزيــادة إليــرادات
ترتب آثارًا مؤذية سترتد على الفئات األضعف ،وهي ّ
تقدمها على
استنتاج هوية الفئة
أنها «إصالحات ضرورية لإلنقاذ» مع إمكانية ّ
التي تحاول إنقاذهاّ .أما األسوأ ،فهو أنها تقوم بكل ذلك من دون أي
مجابهة شعبية تذكر! فهل املطلوب تعديل نمط إدارة املالية العامة
واالجتماعي القائم وتغيير القائمني
أم تغيير النموذج االقتصادي
عليه؟ ما هي مجاالت التحسني ُاملمكنة في أداء املالية ّ
العامة؟ هل
ُ
تشمل إعادة هيكلة النظام الضريبي املجحف اقتصاديًا واجتماعيًا،
أم تفكيك نظام التوزيع الزبائني ،أم مراكمة املزيد من الديون؟ في
ً
ما يأتي اقتراحات ملجموعة من االقتصاديني يطرحونها بديال من
«األفكار» التقشفية لقوى السلطة:

ّ
متوس ّط
 ،%8وذلــك مــن خــال خفض
ّ
معدالت الفائدة إلى  ،%5وهو ما يوفر
 2.4مليار دوالر سنويًاّ .ويمكن هذه
اإلجراءات مجتمعة أن توفر نحو 6-5
مليارات دوالر سنويًا من دون فرض
أي ضــرائــب إضافية على االستهالك
أو الـفــوائــد املـصــرفـيــة أو الـلـجــوء إلــى
الخفض القسري َّ
للد ْين العام أو انتزاع
حقوق الناس واالجتزاء من الرواتب.
ّأمــا بالنسبة إلــى اإليـ ــرادات ،ففي ظل

ح ــال ــة ال ــرك ــود االق ـت ـص ــادي ال يــوجــد
أي إم ـكــان ـيــة ل ــزي ــادة ال ـض ــرائ ــب على
الفوائد أو ضريبة القيمة املضافة أو
رسوم على املــواد االستهالكية
فرض
ّ
والوقود ،وإنما االنتقال إلى الضرائب
الـشـخـصـيــة واس ـت ـخــدام ـهــا لتحقيق
ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة وتـحـفـيــز النمو
االق ـت ـصــادي ،بــاإلضــافــة إل ــى تحسني
آلية إدارة األمــاك العمومية املعتدى
عليها.

سامي عطاالله
اقتصادي ،المدير التنفيذي
للمركز اللبناني للدراسات
مـ ـ ــا تـ ـقـ ـت ــرح ــه قـ ـ ـ ــوى مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
الحكومة من خفض للنفقات وزيادة
اإليرادات يطرح مخاوف ّ
جدية ،فهو
ّ
ال يوصل إلى بناء دولة ومؤسسات،

ب ــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى أمـ ـ ــوال الـجـهــات
امل ــان ـح ــة ل ـت ـمــويــل م ـش ــاري ــع الـبـنـيــة
التحتية باملزيد من َّ
الد ْين وتحميل
ذوي ال ـ ــدخ ـ ــل امل ـ ـ ـحـ ـ ــدود واملـ ـت ــدن ــي
الـكـلـفــة ،ف ــي مـقــابــل اإلم ـع ــان بــإعـفــاء
رأس املــال واألغنياء من موجباتهم.
هذا ما يمكن ترجمته من اإلجراءات
والتدابير التي يجري تداولها على
ّ
أن ـه ــا خ ــط ــة ال ـح ـكــومــة املــرت ـق ـبــة في
موازنة  ،2019والتي تقضي بخفض

ال ــروات ــب ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام وف ــرض
امل ــزي ــد م ــن ال ـضــرائــب غـيــر املـبــاشــرة
ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك األسـ ـ ـ ـ ــر واألفـ ـ ـ ـ ـ ــراد
لتخفيض عجز املوازنة ،في حني أن
اإلص ــاح املـنـشــود يقتضي التفكير
بحلول أخرى.
على صعيد اإليـ ــرادات هـنــاك حاجة
إلع ـ ــادة ال ـن ـظــر بــال ـت ـهـ ّـرب الـضــريـبــي
واإلع ـ ـفـ ــاءات الـضــريـبـيــة الـقــانــونـيــة
ّ
ألن ـه ــا ت ـشــكــل م ـص ــدر إي ـ ـ ــرادات مـهـ ّـم
ي ـم ـكــن أن ي ـغ ـنــي الـ ــدولـ ــة ع ــن دي ــون
«س ـ ـيـ ــدر» لـتـنـفـيــذ م ـش ــاري ــع الـبـنـيــة
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة .إذ إن هـ ـ ـن ـ ــاك ش ــرك ــات
ورساميل كبيرة ُمعفاة من الضريبة
ق ــان ــون ــا وش ـ ــرك ـ ــات ك ـ ـبـ ــرى ت ـت ـه ـ ّـرب
م ــن مــوجــب دف ــع الـضــريـبــة وتـجــري
محاوالت إلعفائها منها عبر قرارات
استنسابية ،وآخرها طرح ملف إعفاء
ّ
 14مــن كـبــار املـكــلـفــن مــن الـغــرامــات
املترتبة عــن عــدم دفعهم الـضــرائــب،
والـتــي تصل إلــى  115مليون دوالر.
ُ
ف ــي ال ــواق ــع ،ت ـ َـع ـ ّـد ج ـبــايــة ال ـضــرائــب
متدنية فــي لـبـنــان نسبة إل ــى حجم
ّ
االقتصاد ،وتشكل  %13.6من مجمل
ّ
الـنــاتــج املـحــلــي ،وهــي نسبة أقــل من
املـعـ ّـدل فــي الـبـلــدان الشبيهة بلبنان
إنمائيًا والذي يصل إلى  .%16.4فإذا
ّ
جـبــايــة وط ــاول
رف ــع لـبـنــان م ـ ّع ــدل الـ ُ
ً
الشركات املتهربة أو املعفاة ،وصوال
إلـ ــى امل ـ ـعـ ـ ّـدل ف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـن ـظ ـيــرة،
يمكنه زيـ ــادة إي ــرادات ــه بـنـحــو 1.25
مـلـيــار دوالر س ـنــويــا ،أي  12مليار

دوالر خ ــال عـشــر س ـنــوات .وه ــو ما
ً
يوازي قيمة قروض سيدر .فضال عن
أن تكليف هذه الشركات والرساميل
ّ
ّ
معدالت ضريبية عادلة يشكل إشارة
ً
إيـجــابـيــة ملـسـيــرة اإلصـ ــاح ب ــدال من
تحميل الفقراء الثمن.
ّأمـ ــا بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـن ـف ـقــات ،فهناك
ش ـب ــه إج ـ ـمـ ــاع ع ـل ــى وج ـ ــود مـشـكـلــة
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام وضـ ـ ــرورة إع ــادة
ال ـن ـظــر ف ــي هـيـكـلـيـتــه ،خ ـصــوصــا أن
ال ـت ـم ــوي ــل ي ـص ـ ّـب ف ــي ت ـم ــوي ــل ن ـظــام
ّ
ّ
الــزبــائـنـيــة الـسـيــاسـيــة .إل أن الـحــل
ال ي ـك ــون بـخـفــض رواتـ ـ ــب الـعــامـلــن
فيه بطريقة اعتباطية ،بل تصحيح
ّ
ال ـ ــروات ـ ــب ال ـع ـل ـي ــا ل ـك ـب ــار امل ــوظ ـف ــن
ال ـتــي ت ـفــوق ع ـش ــرات أض ـع ــاف الـحــدّ
األدنى لألجور في بعض املؤسسات
ً
واألس ـ ــاك ،ف ـضــا عــن إعـ ــادة هيكلة
هــذا الـقـطــاع وم ــلء مــاكــه وشــواغــره
بالكفاءات املناسبة لتدعيمه وتعزيز
ً
دور الـ ــدولـ ــة وحـ ـض ــوره ــا ،وصـ ــوال
إل ــى إع ـ ــادة ال ـن ـظــر بــآل ـيــات ال ـتــوزيــع
الـتــي تقتضي بـنــاء ق ــدرات الهيئات
الرقابية والقضائية لــإشــراف على
ال ـص ـف ـقــات وامل ـش ــاري ــع وامل ـش ـتــريــات
العامة ،خصوصًا أن لبنان يقبع في
أدنــى املراتب العاملية لناحية جودة
البنية التحتية ،التي ترتبط بنحو
وث ـيــق وف ــق دراسـ ـ ــات عـ ـ ّـدة بــارت ـفــاع
ً
ّ
معدالت الهدر ُوالفساد ،فضال عن أن
َّ
بموجبها خطة
الطريقة التي أق ــرت ّ
الكهرباء األخيرة ال تبشر بخير.

جورج قرم :خفض
 %1من الفائدة
وتوفير  800مليون
دوالر ،أو تحويل
َّ
َ
ْ
الد ْين العام إلى دين
مستدام بفائدة %2
كمال حمدان :فرض
ضريبة تصاعدية
الودائع
على فوائد ّ
المصرفية ًيوفر
للدولة دخال إضافيًا ال
ّ
يقل عن مليار دوالر
سمير الضاهر :لمعالجة
الخلل في هيكلية
النظام الضريبي الذي
تطغى عليه الضرائب
غير المباشرة وغير
التصاعدية
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سياسة

سياسة
على الغالف

ً
سالمة نقال عن الحريري :ال ضرائب على المــصارف!
قبل أسبوع ،طمأن رئيس الحكومة سعد الحريري ،الموظفين إلى أن إجراءات خفض العجز لن تكون على حسابهم
وحساب رواتبهم وحقوقهم .وأمس نقل عنه حاكم مصرف لبنان طمأنة للمصارف إلى أن الزيادات الضريبية لن تشملها،
وأنها لن تكون مجبرة على إقراض الدولة بفوائد منخفضة ،ما يعني عمليًا إعفاء المصارف من المشاركة في ّ
تحمل
كلفة خفض عجز الموازنة
ل ــن ي ـن ــاق ــش م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـي ــوم
ّ
املوازنة العامة .لكن يتوقع أل يغيب
موضوع اإلجــراءات املالية املفترضة
عن الجلسة التي يضم جدول أعمالها
 38بندًا عاديًا .الرئيس ميشال عون
موقفه واضــح بضرورة نقل النقاش
إلــى املــؤسـســات الــدسـتــوريــة ،أي إلى
مجلس ال ـ ــوزراء .ولـكــن ي ــدرك رئيس
ً
الحكومة أن األمر لن يكون سهال ،في
حــال عــدم االت ـفــاق على الـحــد األدنــى
م ــن األف ـ ـكـ ــار املـ ـط ــروح ــة ،ق ـب ــل ال ـب ــدء
بعرض املشروع على مجلس الوزراء.
وعـ ـلـ ـي ــه ،يـ ـت ــوق ــع أن ي ـ ـبـ ــدأ امل ـج ـلــس
بتولي مسؤوليته بــدءًا من األسبوع
املقبل ،على قاعدة أساسية عنوانها
تخفيض العجز من ما يساوي 11.5
في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي
إلــى  9فــي املـئــة ،أي إلــى املـعــدل الــذي

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت  وزارة ال ـ ـخـ ــزانـ ــة
األم ـي ــرك ـي ـ ة فـ ــرض ع ـقــوبــات
على كل من وائل بزي املقيم
في بلجيكا ،وحسن طباجة
امل ـق ـي ــم فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،إض ــاف ــة
إلـ ـ ـ ــى شـ ـ ــركـ ـ ــات ي ـم ـل ـك ــان ـه ــا
فـ ــي ب ـل ـج ـي ـكــا وب ــري ـط ــان ـي ــا.
واع ـت ـب ــرت ،ف ــي ب ـي ــان ،أنهما
ّ
يـ ـش ــك ــان واج ـ ـهـ ــة ألعـ ـم ــال
يـقــوم بها وال ــد األول محمد
ب ــزي ،وشـقـيــق الـثــانــي أدهــم
طباجة.
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن ق ــد
أعـلـنــتي ــوم االث ـنــن املــاضــي
تـخـصـيــص م ـك ــاف ــأة بـقـيـمــة
 10مــايــن دوالر ،ل ـقــاء أي
معلومات تساهم في عرقلة
تمويل «حــزب الـلــه» ،محددة
محمد ب ــزي وأده ــم طباجة،
إض ــاف ــة إل ـ ــى ع ـل ــي شـ ـ ــرارة،
ّ
كممولني للحزب.
(األخبار)

رئيس الحكومة :من غير
الوارد إجبار المصارف على
االكتتاب بصفر بالمئة فائدة
بري :المجلس النيابي
سيتصدى ألي طرح يستهدف
ذوي الدخل المحدود
كان متوقعًا في العام الحالي ،والذي
طلب مؤتمر سيدر تخفيضه إلــى 4
في املئة في غضون خمس سنوات.
خ ـ ـفـ ــض ال ـ ـع ـ ـجـ ــز بـ ـنـ ـسـ ـب ــة ن ـق ـط ـتــن
مئويتني لن يكون صعبًا ،لكن تبقى
آلية التخفيض التي صار محسومًا
أن زيــادة  5000على البنزين وزيــادة
ال ـضــري ـبــة ع ـلــى الـقـيـمــة امل ـضــافــة لن
تكونا جــزءًا منها .وإضافة إلى ذلك،
أسـهـمــت حــركــة االع ـت ــراض النقابية
وال ـحــزب ـيــة واإلع ــام ـي ــة بـثـنــي وزارة
املالية ورئــاســة الحكومة عــن السير
بحسم شــامــل عـلــى ال ــروات ــب بنسبة
 15في املئة .إال أن االنتقال باالقتراح

لبنانيان
إضافيان
على الئحة
العقوبات
األميركية

في الذكرى الرابعة بعد املئة للمجازر التي ّ
تعرض لها األرمن والسريان وغيرهم على يد جيش السلطنة العثمانية ،تظاهر آالف اللبنانيني من أصول أرمنية،
في بيروت أمس .ومثلهم فعل مئات اآلالف في عدد من مدن العالم ،إلحياء ذكرى اجدادهم ،مطالبني تركيا باالعتراف بالجريمة( .بالل جاويش)

بو صعب من الجنوب B1 :محتلة
الجنوبية ،رفع وزير الدفاع الياس بو صعب الصوت
من على مقربة من نقطة الـ  B1عند الحدود
ّ
تجاه املمارسات اإلسرائيلية في تلك البقعة التي تمثل نقطة الحدود األخيرة بني لبنان وفلسطني
ّ
املحتلة عند شاطئ الناقورة ،مؤكدًا أنها محتلة والعدو وضع الشريط الشائك خلفها .وسأل:
«ملصلحة َمن التخلي عن كل نقاط القوة في ظل املفاوضات حول الحدود البحرية والنفط؟»،
مشيرًا إلى أن «هذا امللف سيكون محل بحث في القريب املناسب من دون أن نكشف أنفسنا
أمام العدو» .وقال بو صعب« :بفضل أهل املنطقة املقاومني والجيش ،استطعنا أن نبرهن للعدو
اإلسرائيلي أن ال دولة وال أي جيش يمكنهما أن يحتال لبنان وأن يبقيا فيه .وبالتالي ،إن موقعنا
القوي بفضل االنتصارات يجعلنا نفاوض من منطلق قوة ال ضعف» .أضاف« :عندما يقوم لبنان
ببناء دولة قوية واقتصاد قوي ،يصبح الجيش القوة الوحيدة واألوسع انتشارًا على مختلف
الحدود اللبنانية بعد خروج قوات اليونيفيل» .وزار بو صعب برفقة قائد الجيش العماد جوزف
ّ
عونّ ،
ّ
ومقر قيادة القوات الدولية في الناقورة ،وعددًا من
جنوبي الليطاني في الجيش
مقر قيادة
ً
القرى الحدودية ،وصوال إلى راشيا الفخار .وترافقت جولة بو صعب الجنوبية مع سجال بينه
وبني نواب القوات اللبنانية ،على خلفية كالمه عن دور الجيش واملقاومة واالستراتيجية الدفاعية.
(األخبار)

م ــن ال ـش ـمــول ـي ــة إل ـ ــى ح ـص ــر الـحـســم
ب ــال ــروات ــب ال ـتــي ت ـفــوق املـلـيــونــن أو
الـثــاثــة أو األرب ـعــة أو الستة ماليني
ليرة ،هو اقتراح من شأنه أن يضرب
امل ـســاواة ،إضــافــة إلــى ضربه لحقوق
امل ــوظـ ـف ــن ال ــذي ــن وصـ ـل ــت روات ـب ـه ــم
إلـ ــى هـ ــذه امل ـس ـت ــوي ــات ب ـعــد ع ـشــرات
السنوات من العمل في القطاع العام.
وعلى الضفة األخرى ،برزت محاولة
م ـص ــرف ـي ــة ،بـ ـقـ ـي ــادة ح ــاك ــم م ـصــرف
لـبـنــان ،لتعديل دفــة االع ـتــراض على
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـت ــوق ـع ــة ف ــي املـ ــوازنـ ــة،
وال ـتــي ي ـتــردد أنـهــا سـتـطــاول بعضًا
من أرباح املصارف.
وقالت مصادر مصرفية لـ«األخبار»
إن حـ ــاكـ ــم م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ري ـ ــاض
سالمة ،أبلغ جمعية املصارف ،أمس،
أن رئـيــس الـحـكــومــة سـعــد الـحــريــري
ْ
ّ
أكــد لــه أن «لــن يكون هناك أي زيــادة
ضريبية على امل ـصــارف فــي مــوازنــة
عـ ـ ــام  .»2019جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي ال ـل ـق ــاء
الشهري بني حاكمية مصرف لبنان

ولجنة الــرقــابــة على امل ـصــارف وبني
مجلس إدارة الجمعية.
ّ
ورد س ـ ــام ـ ــة ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـ ــؤال رئ ـي ــس
الجمعية جــوزف طربيه عن احتمال
ُ
أن ت ـج ـبــر املـ ـص ــارف ع ـلــى االك ـت ـتــاب
س ـن ــدات خــزي ـنــة ب ـفــائــدة منخفضة،
بالقول« :إنه أمر غير وارد» ،متعهدًا
ب ــال ـض ـغ ــط مـ ــن أج ـ ــل إقـ ـ ـ ــرار م ــوازن ــة
تـقــوم على تخفيض اإلن ـفــاق ،ال رفع
الضرائب.
وإذا ص ـ ـ ــح م ـ ـ ــا نـ ـقـ ـل ــه س ـ ــام ـ ــة ع ــن
ال ـحــريــري ،يـكــون الـحــريــري قــد أعلن
موقفني متناقضني ،األول من مجلس
النواب ،وأشار فيه إلى أن «املصارف
ع ـل ـي ـه ــا مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ومـ ـسـ ـتـ ـع ــدة ألن
تـ ـتـ ـحـ ـم ــل وتـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم فـ ـ ــي ت ـخ ـف ـيــض
العجز» ،والثاني للمصارف مطمئنًا
إياها إلى أنها ُمعفاة من أي مساهمة!
ويأتي موقف سالمة بعد املعلومات
املتداولة عن تضمني مشروع املوازنة
زي ــادة على ضريبة ربــح الفوائد من
 %7إلى  .%10واملعروف أن املصارف

بدأت تخضع لهذه الضريبة اعتبارًا
مــن ع ــام  ،2017بـعــدمــا كــانــت ُمـعـفــاة
م ـن ـهــا م ـنــذ إقـ ــرارهـ ــا ف ــي عـ ــام .2002
وت ـع ـتــرض املـ ـص ــارف ع ـلــى تكليفها
ب ـهــذه ال ـضــري ـبــة بــذري ـعــة «االزدواج
الضريبي» ،إذ باتت تدفع الضريبة
ع ـل ــى ربـ ــح الـ ـف ــوائ ــد الـ ـت ــي تـحـقـقـهــا،
وتحتسبها كنفقات يمكن تنزيلها
عند احتساب الضريبة على األرباح،
فـيـمــا كــانــت تحتسبها ف ــي الـســابــق
كـسـلـفــة م ـس ــددة م ــن ال ـضــري ـبــة على
األرباح.
وك ـ ــان ال ـح ــري ــري ق ــد طـ ــرح اسـتـثـنــاء
امل ـص ــارف م ــن زيـ ــادة الـضــريـبــة على
ربــح الـفــوائــد ،إال أن مـصــادر وزاري ــة
م ـط ـل ـعــة أوض ـ ـحـ ــت لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
م ـش ــروع امل ــوازن ــة ال ـ ــذي رف ـع ــه وزي ــر
املـ ــال ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل إل ــى رئــاســة
مجلس ال ــوزراء ال يتضمن مثل هذا
االستثناء.
والجدير بــاإلشــارة أن قيمة إيــرادات
ال ـضــري ـبــة ع ـلــى رب ــح ال ـف ــوائ ــد بلغت

نحو  1.1مليار دوالر في عام ،2018
ومن املتوقع أن ترتفع إلى  1.7مليار
دوالر في هذا العام ،في حال تطبيق
زيــادة ّ
معدل هذه الضريبة إلى %10
فــي األشـهــر الستة األخـيــرة .والالفت
أن س ــام ــة كـ ــان ج ــازم ــا بــرف ـضــه أي
مـ ـس ــاهـ ـم ــة لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف عـ ـل ــى غ ـ ــرار
مساهمتها بـعــد مــؤتـمــر بــاريــس ،2
عـنــدمــا اكتتبت بنحو  3.7مـلـيــارات
دوالر في سندات الدين بفائدة صفر.
وفي هذا السياق ،أوضحت املصادر
الـ ــوزاريـ ــة أن مـ ـش ــروع وزي ـ ــر امل ـ ــال ال
ي ـت ـض ـمــن بـ ـ ـ ــدوره أي إعـ ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
للدين العام ،إذ ارتفعت خدمة َّ
َّ
الدين
العام في عام  2019إلى أكثر من 5.5
 َ %35من
م ـل ـي ــارات دوالر ،أو ن ـحــو ُ ِّ
مجمل اإلنـفــاق الـعــام ،فيما خفضت
بقية أبــواب اإلنـفــاق في املــوازنــة ،وال
سيما اإلنفاق االستثماري.
إل ــى ذل ــك ،ازدادت جـبـهــة ال ــدف ــاع عن
رواتـ ـ ــب مــوظ ـفــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،في
ت ـث ـب ـي ــت م ــوق ـف ـه ــا ال ـ ــراف ـ ــض ل ـل ـمـ ّـس
برواتب صغار املوظفني .وأكد رئيس
مجلس ال ـن ــواب نبيه ب ــري ،فــي لقاء
األرب ـع ــاء الـنـيــابــي ،أن «ال اسـتـهــداف
على اإلطــاق للفئات الفقيرة وذوي
الــدخــل املـحــدود والـفـئــات املتوسطة،
وكل ما يقال أو ينشر في هذا الصدد
يـنــدرج فــي إط ــار ال ـتــأويــات» .وجــدد
الـتــأكـيــد أن «املـجـلــس الـنـيــابــي خــال
مناقشة املوازنة سيتصدى ملثل هذه
الطروحات واإلج ــراءات ،مع التأكيد
مرة أخرى أن هذا األمر غير مطروح».
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى «ض ـ ـ ـ ــرورة أن ي ـســاهــم
الجميع فــي إنـقــاذ البلد مــن الوضع
االقتصادي الصعب» ،مؤكدًا أهمية
خفض العجز «لتجاوز هــذا الوضع
املتأزم».
(األخبار)
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تعليق

اليوم التالي للصلب...
حسن عليق
لــم يعد مستغربًا التعامل مــع لبنان كـ«ممسحة».
يمكن أي مجرم حرب ان ّ
يتحول إلى ضيف شرف،
ُ
تفتح له شاشات النقل املباشر ،ويحتفي به كثيرون
م ــن أركـ ــان الـطـبـقــة ال ـحــاك ـمــة ،ول ــو ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
ً
الرت ـكــابــه امل ـج ــزرة .امل ـج ــرزة حصلت فـعــا اول من
ّ
أمــس فــي أرض الـجــزيــرة العربية ،حيث نــفــذ النظام
إع ــدام ــا ج ـمــاع ـيــا ل ـع ـش ــرات امل ــواط ـن ــن .أح ــد ه ــؤالء
ِّ
ُص ِلبُ .علق على خشبة في ساحة عامة .في اليوم
َ
التالي للصلب ،كان ممثل الرجل الذي َصلب انسانًا
فــي ب ـيــروت ،يحاضر فــي حـقــوق االن ـســان .الحديث
هنا ليس اسـتـعــارة مـجــازيــة .ممثل امللك السعودي
كــان في فندق «فــور سيزن» امــس ،قــرب خليج مار
جــرجــس ف ــي بـ ـي ــروت« ،ي ـش ـق ـلــب» ال ـص ـف ـحــات على
شاشة ضخمة ،وامامه جمع من السياسيني ورجال
ّ
الدين واملال واالمن واإلعــام ،يبتسمون ويصفقون
احيانًا .ممثل سلمان وابنه كان ّ
يتحدث ،حرفيًا ،عن
االعمال االنسانية للمملكة في بالد العرب واملسلمني:
في ميانمار ،والـعــراق ،وسوريا ،وفلسطني ،واليمن.

كان لليمن النصيب األكبر من االكاذيب .في اليمن،
السعودية تهتم باألطفال؛ في اليمن ،السعودية تهتم
بالنساء؛ في اليمن ،السعودية تهتم بمكافحة تجنيد
األط ـفــال؛ فــي اليمن السعودية تـبــذل جـهــودًا جبارة
لتأمني االستشفاء الطفال مرضى...
ل ــم ي ـكــن احـ ــد ي ـتــوقــع أن ي ـقــف ش ـخــص واح ـ ــد من
الحضور ،ليبتسم ملستشار سلمان بن عبدالعزيز،
ويــديــر ظـهــره ويـخــرج .حتى «أضـعــف اإليـمــان هــذا»
ليس منتظرًا مــن ه ــؤالء .ال نتخيل ان يفعلها فــؤاد
ً
السنيورة مثال .يمكن الجزم بأن كل متابعي األخبار
السياسية في كل دول العالم خارج الخليج ،يدركون
ّ
أن نظام آل سعود ّ
ويجوع
يدمر اليمن ،ويحاصره،
اهله ،ويقتل أطفاله .حتى من يوالون آل سعود ،ألي
سبب كان ،يدركون ذلك .لكن يمكن أيضًا الجزم بأن
السنيورة هو الوحيد في العالم الذي ّ
يصدق أكاذيب
آل سعود عن أنفسهم .وتصديقه لهم ليس ناجمًا
عن نقص في الذكاء أو املعرفة .ال يتوقع احد منه ان
يقول ال ،ولو في ّ
سره ،ملمثل ولي األمر.
امل ـش ـك ـلــة ل ـي ـســت ف ــي أصـ ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام عــاصـمـتـنــا
َ
كمطهر لنظام
وقـنــواتـنــا التلفزيونية وسياسيينا

َ
صلب إنسانًا في اليوم السابق .املشكلة في أن سعد
الحريري ،هو رئيس حكومة لبنان .وبصفته هذه،
اعتلى املنبر بعد ممثل الــرجــل الــذي صلب إنسانًا
فــي ال ـيــوم ال ـســابــق ،وت ـح ـ ّـدث بــاســم الـلـبـنــانـيــن ،عن
شيء ّ
سماه «مملكة الخير واملحبة واالنسانية» التي
«تقف الى جانب لبنان ،دون تمييز بني اللبنانيني».
للحريري أن يسامح ابــن سلمان على مــا فعله به
قبل سنة ونصف سنة .له أن ينكره ،وان يتجاهله،
وان يكيل املديح للقاتل في اليوم التالي للمجزرة .له
كل الحق في ذلك ،كمواطن سعودي ّ
وفي لنظام تلك
البالد ،او كمواطن لبناني حتى .لكن ال يحق له فعل
ذلك باسمنا .كان في مقدوره ان يترك تلك املهمة إلى
ً
غيره .مروان حماده مثال ،يصلح ألمور كهذه ،وهو
القائل لفيلتمان قبل سنوات« :نحن كالعاهرات نتذكر
من يعطينا املال» .مروان حماده نفسه ،او أي شبيه
ّ
يتحدث باسمنا ،قبل
لــه .لكن ال يحق للحريري أن
املـجــرزة ،وفــي اليوم التالي للمجزرة ،وإبــان املجزرة
املفتوحة منذ أكثر من ثمانني عامًا .في تلك البالد
رجل مصلوب .ولن نقبل أن ُي ّ
كرم باسمنا َمن صلبه.
ُ
دولة الرئيس ،ثمة أشياء ال تشترى.

تقرير

وزير االتصاالت يخالف قرار مجلس الوزراء:
تعديل عقد الخلوي
إيلي الفرزلي
ل ــم ُي ـ ِـش ــر م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ــي ق ـ ــراره
ال ـ ـصـ ــادر ف ــي  7آذار املـ ــاضـ ــي ،إلـ ــى أي
تعديل في عقد إدارة شبكتي الخلوي،
ال بل جرى التشديد ،في الجلسة ،على
ع ــدم األخ ــذ بــالـتـعــديــات ال ـتــي أجــراهــا
الوزير جمال الجراح في فترة تصريف
األعـمــال ،إال أن وزيــر االتـصــاالت محمد
ً
ش ـق ـي ــر ،ت ـخ ـطــى ال ـ ـقـ ــرار ،مـ ـع ـ ّـدال الـعـقــد
مــع الـشــركـتــن ،ومـسـتــرشـدًا بتعديالت
الوزير السابق نفسها!
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،ج ــرى
«ت ـمــديــد ع ـقــدي الـتـشـغـيــل مل ــدة تنتهي
في  2019/12/19بذات الشروط الواردة
في قــرار مجلس ال ــوزراء رقــم  65تاريخ
( 17/12/19العقد الحالي)».
ويـ ـض ــاف ه ـ ــذا ال ـت ـم ــدي ــد إل ـ ــى سـلـسـلــة
طويلة مــن الـتـمــديــدات الـتــي ب ــدأت عام
 ،2012وتستنزف الخزينة العامة بـ17
مـلـيــون دوالر سـنــويــا ،هــو املـبـلــغ الــذي
ُي ــدف ــع لـشــركـتــي «أوراس ـ ـكـ ــوم» و«زيـ ــن»
بدل إدارة شبكتي «ميك  »1و«ميك ،»2
بــالــرغــم مــن أن عــدد موظفي الشركتني
أق ــل م ــن  10مــوظ ـفــن ،فـيـمــا املــوظ ـفــون
الـبــاقــون الــذيــن يـقــارب عــددهــم األلـفــن،
يـتـقــاضــون رواتـبـهــم مــن الــدولــة ،كجزء
مـ ــن املـ ـص ــاري ــف ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة لـ ــ«ألـ ـف ــا»
و«تــاتــش» .وه ــؤالء يمكنهم االستمرار
في عملهم إذا قررت الدولة إدارة القطاع
بنفسها .وهــو أمــر سبق أن اختبر ،في
عام  ،2008بعد رحيل املديرة التنفيذية
لـشــركــة «ف ــال دي ـتــي» ،الـتــي كــانــت تدير
«مـ ـي ــك «( »1أل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــا») ،مـ ــن دون إبـ ــاغ
الـ ــوزارة .وقــد استمر األم ــر على مــا هو
عليه لعدة أشـهــر ،قبل إج ــراء مناقصة
جــديــدة انتقلت بنتيجتها اإلدارة إلى
«أوراسكوم».
ذلك صار من املاضي ،والوزارة لن تتسلم
القطاع ،ال اليوم وال بعد ثالث سنوات.
في األســاس ،لم يضع وزيــر االتصاالت
ف ــي ط ـل ـبــه إلـ ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ســوى
اح ـت ـم ــال واح ـ ــد ه ــو ال ـت ـمــديــد ،فحصل
عليه ،لكن املـفــاجــأة كــانــت فــي التنفيذ.
إذ لم يلتزم شقير مضمون القرار الذي
يـحـصــر مـهـمــة الـ ـ ــوزارة بـتـمــديــد عقدي

اإلدارة واإلجازة لها باختصار مدتهما
في حال إتمام املناقصة وإرسائها على
امللتزم الجديد ،بل طلب من الشركتني
االسـتـمــرار ب ــإدارة الـقـطــاع ،ملــدة تنتهي
ف ــي  ،2019/12/31م ــع زي ـ ـ ــادة ع ـب ــارة
«تحت إشراف الوزير املباشر ورقابته».
ـف شـقـيــر بــذلــك ،بــل ذه ــب إلــى
ول ــم يـكـتـ ِ
تـعــديــل ن ــص ال ـع ـقــد ،م ــن دون م ــوارب ــة،
وخالفًا لقرار مجلس الوزراء ،مستعينًا

بــاملـخــالـفــة ال ـتــي سـبـقــه إلـيـهــا ال ـج ــراح،
ُ
والـتــي طـعــن فيها أم ــام مجلس شــورى
الدولة ،فجاء في قراره
« ...باستثناء البندين  6.9.4و،»7.9.4
الـلــذيــن أش ــار إل ــى اعـتـبــارهـمــا ُم َ
لغيني،
ً
م ـ ـس ـ ـت ـ ـبـ ــدال بـ ـهـ ـم ــا ن ـ ـصـ ــن جـ ــديـ ــديـ ــن،
يزيدان من صالحيات الوزارة في إدارة
ال ـشــرك ـتــن ،ويـمـنـعـهـمــا م ــن ص ــرف أي
دوالر من دون موافقة مسبقة .علمًا أن

هذا النص غالبًا ما يكون محط أنظار
وزراء االت ـص ــاالت ،ألهـمـيـتــه فــي صــوغ
العالقة املالية بــن ال ــوزارة واملشغلني.
الـتـغـيـيــر األول ح ـصــل ف ــي ع ــام ،2012
حــن قــرر الــوزيــر نـقــوال صحناوي نقل
املصاريف التشغيلية إلى الدولة ،على
أن ت ـح ـتــاج ك ــل نـفـقــة ت ـف ــوق الـخـمـســن
ألف دوالر إلى موافقة ال ــوزارة .بعدها،
ع ـمــد ال ــوزي ــر ب ـطــرس ح ــرب إل ــى زي ــادة
قدرة الــوزارة على التحكم باملصاريف،
ف ـح ـصــل ع ـلــى ق ـ ــرار وزاري بتخفيض
السقف إلى  20ألف دوالر ،قبل أن يلغي
الجراح هذا السقف تمامًا ،ويسعى إلى
الـتـحـكــم بـكــل مـصــاريــف الـشــركـتــن من
دون إجازة حكومية وفي فترة تصريف
األعمال ،فلم ينفذ قراره .وها هو شقير
يستعيد ما بــدأه الـجــراح ،بخالف قرار
مجلس ال ــوزراء ،الــذي أقر تمديد العقد
مــن دون تـعــديــل .وه ــو مــا ُيـ َـعـ ّـد بمثابة
تعطيل ألعـمــال الـشــركـتــن ،إذ لــم يترك
لهما أي هامش لإلدارة ،بل تحولتا إلى
قرارات الوزير.
ساعيي بريد لتنفيذ
ُ
وإذا ك ـ ــان ال ـت ـم ــدي ــد ق ــد قـ ـ ـ ـ ِـرن ب ــإط ــاق
املناقصة إلدارة الشبكتني ،فذلك يؤكد
مـ ــرة ج ــدي ــدة أن ال س ـي ــاس ــة حـكــومـيــة
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع الـ ـقـ ـط ــاع .ف ـب ـعــد س ـن ــوات
طــويـلــة م ــن تـمــديــد عـقــد اإلدارة ،تبقى
األم ـ ــور ع ـلــى حــال ـهــا ،ف ــا ال ــدول ــة تنفذ
ال ـقــانــون  431ال ــذي يـفــرض تخصيص
ال ـشــرك ـتــن وت ـش ـك ـيــل ال ـه ـي ـئــة الـنــاظـمــة
للقطاع ،وال هــي تسترد اإلدارة بنحو
ك ــام ــل .ب ــل ك ــل م ــا ذه ـبــت إل ـيــه ه ــو عقد
جديد ل ــإدارة ملــدة ثــاث سـنــوات قابلة
لـلـتـجــديــد مل ــدة سـتــة أش ـهــر م ــرت ــن ،مع
تعديالت تتعلق مــرة جديدة باألكالف
التشغيلية حيث تحدد الوزارة في دفتر
ال ـشــروط األول ــي نقل هــذه األك ــاف إلى
مسؤولية شركة اإلدارة.
وم ـ ـ ــع إج ـ ـ ـ ـ ــراء ه ـ ـ ــذه امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة ،ال ـت ــي
تسعى الـ ــوزارة إلــى إبـعــادهــا عــن إدارة
ُ
املـنــاقـصــات ،تـسـتـعــاد املــاحـظــات التي
سـبــق أن رددت ف ــي ع ــام  ،2015والـتــي
تـشـيــر إل ــى ن ـيـ ّـة ال ـ ـ ــوزارة إزاح ـ ــة إح ــدى
الشركتني املشغلتني حــالـيــا ،مــن خالل
ل ــوائ ــح ت ـق ـي ـيــم ال ـت ــأه ـي ــل ،الـ ـت ــي ت ــؤدي
تلقائيًا إلى إبعادها.
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مدينة الغبار
الكورة لم تعد خضراء
«فرحة» أهالي الكورة بقرار وزارة الداخلية وقف العمل في مقالع اإلسمنت في منطقتهم قبل أكثر من شهر« ،ما
ّ
بـ«مهلة الـ 90يومًا» التي منحها مجلس الوزراء للمقالع والكسارات لالستمرار
واصطدموا
عادوا
فاألهالي
ت».
تم
ّ
بعملها« .المهل اإلدارية» التي يستخدمها كل مجلس جديد ليست قانونية كما تعترف وزارة البيئة بدورها ،والسكان
يطالبون «بوقف العمل بالمهل واإليقاف الفوري للمقالع»

ّ
ينتج كل طن من اإلسمنت طنًا من الغبار المجهري القادر على اختراق الدم والرئتين (بالل جاويش)

إيلده الغصين
«الـ ـتـ ـق ـ ّـي ــد ب ـم ـض ـم ــون اس ـ ـت ـ ـشـ ــارة هـيـئــة
التشريع واالسـتـشــارات عــدد 2005/334
الـ ـت ــي وصـ ـف ــت املـ ـه ــل اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ب ـم ـثــابــة
الـ ـق ــرارات اإلداري ـ ـ ــة امل ـع ــدوم ــة ال ــوج ــود»،
هو ما نصت عليه مسودة وزارة البيئة
لسياسة إلدارة املتكاملة لقطاع محافر
ال ــرم ــل واألتـ ــربـ ــة واملـ ـق ــال ــع والـ ـكـ ـس ــارات
التي وافـ ُـق عليها مجلس الــوزراء أخيرًا.
امل ــواف ـق ــة ق ــرن ــت بــإع ـطــاء مـهـلــة  90يــومــا
سـ ـم ــح خ ــالـ ـه ــا ل ـل ـم ـق ــال ــع وال ـ ـك ـ ـسـ ــارات
حصرًا بالعمل ،باستثناء محافر الرمل
واألتـ ـ ــربـ ـ ــة ،مـ ــع «ب ـ ـعـ ــض» ال ـ ـشـ ــروط إل ــى
ح ــن ان ـت ـه ــاء امل ـه ـل ــة وت ـع ــدي ــل امل ــرس ــوم
 ،2002/8803وم ـن ـه ــا «ع ـ ــدم اس ـت ـخ ــدام
امل ـت ـف ـج ــرات» خـ ــال امل ـه ـل ــة ،و«االم ـت ـث ــال
لـلـشــروط الـبـيـئـيــة امل ـح ــددة فــي املــرســوم
وق ـ ــرارات ـ ــه ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة» .هـ ــذه ال ـش ــروط
ال ـتــي تـنـتـهـكـهــا امل ـقــا ّلــع وال ـك ـس ــارات في
املـ ـن ــاط ــق كـ ــافـ ــة ،ت ـت ــض ــح ن ـتــائ ـج ـه ــا فــي
الكورة ،وتحديدًا في كفرحزير وبدبهون،
ّ
يستمر األهــالــي واملجتمع املدني
حيث
ّ
والناشطون البيئيون في رفــض توسع
مقالع شركتي الترابة «إسمنت السبع»
(شــركــة الـتــرابــة الــوطـنـيــة) و«هــولـسـيــم»،
ويــرف ـعــون ال ـص ــوت مـطــالـبــن ب ــ«تــراجــع
املجلس عن املهل».
رئـيــس ات ـحــاد بـلــديــات ال ـكــورة املهندس
ك ــري ــم ب ــو ك ــري ــم ي ـت ـمـ ّـســك ب ــ«امل ـع ــارض ــة
ّ
ّ
القانونية» .ولكن،
السلمية للمهل غير
مــاذا عــن دور البلديات فــي مراقبة عمل

مـقــالــع الـشــركــات وإلــزام ـهــا بــدفــع املبالغ
ّ
املتوجبة عليها لها بدل اإلكتفاء باملبالغ
ّ
املقطوعة؟ يرد بو كريم بأن «الدولة هي
من تملك سلطة املحاسبة ،وعليها إلزام
ال ـشــركــات بــدفــع مـتــوجـبــاتـهــا لـهــا وهــي
 1500ل ـي ــرة ع ــن ك ــل م ـتــر مـكـعــب إلع ــادة
تــأهـيــل املـنــاطــق امل ـت ـضـ ّـررة» .وع ــن رقــابــة
االتحاد والبلديات على أعمال الشركات
وال ـت ـهــم املـ ّ
ـوج ـهــة إلـيـهــا بــدفــن الـنـفــايــات
السامة فــي أراض ــي بدبهون وكفرحزير
وتخزين كميات الكلينكر على الشاطئ،
ّ
يتحدث عن
يؤكد بــو كريم أن «االت ـحــاد
ّ
ضـ ــرر ال ـش ــرك ــات م ـنــذ  80س ـنــة ون ـش ــدد
على مبدأ ال مقالع في الكورة وفق خطة
تنظيم األراض ـ ــي ،أم ــا تـخــزيــن الكلينكر
وسواه فهو من جملة املشاكل التي يجب
ّ
ّ
جذري».
حلها بشكل
من جهته ،يطالب رئيس لجنة كفرحزير
ال ـب ـي ـئ ـيــة ج ـ ـ ــورج ال ـع ـي ـن ــات ــي بـ ــ«إيـ ـق ــاف
شركتي اإلسمنت،
العمل فورًا في مقالع
ّ
ألن أراضـ ـ ــي ك ـفــرحــزيــر م ـصــن ـفــة لـلـبـنــاء
وبلديتها اتخذت قــرارًا بمنع الشركتني
م ــن الـحـفــر ف ــي أراض ـي ـه ــا» .وي ـص ـ ّـر على
ضـ ـ ــرورة «إل ـ ـ ــزام أص ـح ــاب امل ـق ــال ــع بــدفــع
املبالغ املتراكمة وهــي ألــف لـيــرة عــن كل
متر مكعب ل ــوزارة املالية و 18ألــف ليرة
رســوم بلدية عــن كــل متر حفر تتصاعد
مــع كــل  8أم ـتــار إضــاف ـيــة» ،ه ــذه املـبــالــغ،
وفق عيناتي« ،لم تدفع منذ عام  1933إذ
تعمد الشركات إلى دفع مبالغ مقطوعة
للبلديات ما يعني أنها ّ
تهربت من دفع
ماليني الـ ــدوالرات» .ويـشـ ّـدد على أهمية

«إل ــزام الشركتني بــإزالــة جـبــال الكلينكر
ّ
املـ ـخ ــزن ق ــرب ال ـش ــاط ــئ ورفـ ــع ال ـن ـفــايــات
باستيراد
السامة املدفونة ،كما إلزامها
ّ
الكلينكر ،واستبدال البتروكوك املصنف
ك ــأرخ ــص وأردأ أنـ ــواع ال ــوق ــود النفطي
الـثـقـيــل ال ـقــاتــل لـلـحـيــاة والـبـيـئــة بــالـغــاز
الطبيعي ،وإبعاد أعمالها عن األراضــي
ً
الــواق ـعــة ف ــوق امل ـيــاه ال ـجــوفـ ّـيــة» ،وص ــوال
إلى «منعها من تصدير تراب الوطن ،بل
إلــزام ـهــا ب ــإن ــزال سـعــر طــن اإلسـمـنــت في
الداخل من نحو مئة دوالر إلى  40دوالرًا،
أس ـ ــوة بــال ـس ـعــر ال ـ ــذي تـبـيـعــه ب ــه خ ــارج
لبنان».
ال ـ ـح ـ ــل ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر امل ـ ـسـ ــاحـ ــات
الـ ـت ــي ق ـض ــت ع ـل ـي ـهــا املـ ـق ــال ــع يـ ـك ــون مــن
خ ــال مــديــريــة الـ ـش ــؤون ال ـج ـغــراف ـيــة في

ترتفع نسب اإلصابة
بالسرطان وأمراض
األجهزة العصبية
ّ
والتنفسية بين جيران
شركتي االسمنت

الجيش ،وهو ما لحظته سياسة اإلدارة
املتكاملة لقطاع محافر الــرمــل واألتــربــة
واملـقــالــع وال ـك ـســارات .ووف ــق الناشط في
كفرحزير الياس شلهوب فإنه «ال يمكن
إحـصــاء األراض ــي واملـســاحــات املـتـضـ ّـررة
م ــن املـ ـع ــام ــل .الـ ــدمـ ــار ه ــائ ــل .اإلص ــاب ــات
ّ
بالسرطان تطاول كل األعمار ،خصوصًا
سرطان الرئة واملبولة وسواهما ،وكذلك
ّ
إصـ ــابـ ــات الـ ــربـ ــو .ك ـ ــل ب ـي ــت ف ـي ــه إص ــاب ــة
بالسرطان .األمــراض لدى األطفال تفوق
ثــاث م ــرات ونـصــف مــرة اإلصــابــات لدى
الكبار .كأنه آتون نار نرمي به أطفالنا».
التبعات األخرى واضحة للعيان «الغبار
فوق البيوت وداخلها ،واألســوأ أن لدينا
مدرسة رسمية داخل كفرحزير .انبعاثات
الزئبق الــذي يسافر إلــى مسافات بعيدة
هي األكثر تأثيرًا» .وفــق شلهوب «يمكن
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـك ـل ـي ـن ـكــر ،كـمــا
ً
ك ــان يحصل ســابـقــا ،ب ــدال مــن تصنيعه.
ـوســع وت ـ ّ
ال ـشــركــات ت ـتـ ّ
ـوس ــع أفــران ـهــا وال
ي ـب ــدو أن ف ــي نـيـتـهــا تـحـجـيــم عـمـلـهــا أو
إيقافه».
ال ـ ـبـ ــروف ـ ـي ـ ـسـ ــور فـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــوم املـ ـ ـ ـ ـ ــواد فـ ّـي
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة رف ـي ــق ق ـط ــان يـفــنــد
م ــا ت ـن ـت ـجــه امل ـع ــام ــل لـلـمـنـطـقــة «ال ـغ ـب ــار
املـجـهــري (ي ـت ــراوح حـجـمــه بــن  2.5و10
ميكروميتر) ال ــذي يـعــادل  1على  50من
ح ـج ــم ح ـب ــة الـ ــرمـ ــل ،وي ـت ـم ـتــع ب ـخــاصـ ّـيــة
تثبيت املـعــدن الثقيل عليه ،وهــو يدخل
ّ
إل ــى عـمــق الــرئــة والـ ــدم ،وال يـتـعــلــق فقط
باملعامل بل بعوادم السيارات وشاحنات
ه ــذه ال ـشــركــات» .االنـبـعــاثــات مــن املقالع
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الحكومة تلعب بنار الشارع
محمد قاسم *

ومصانع اإلسمنت «تساهم في تصاعد
هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـغ ـب ــار ح ـيــث ي ـن ـتــج كل
ّ
طــن واح ــد مــن اإلسمنت طنًا مــن الغبار،
وال ـك ـم ـي ــات امل ـن ـت ـجــة يــوم ـيــا ب ــاألط ـن ــان».
استدراك أهالي الكورة ّ لسكوتهم املزمن
ّ
عن الجرائم املرتكبة بحقهم ،يعزوه قطان
إلى «تراكم وعي الناس ،بات اليوم لديهم
ف ـك ــرة أف ـض ــل ع ــن مـ ـس ــاوئ هـ ــذه املـعــامــل
ال ـتــي تـظـهــر نـتــائـجـهــا بـشـكــل خ ــاص في
الصيف .كما أن أهالي الكورة لم يعودوا
مقتنعني بـحـجــج ال ـج ــدوى االقـتـصــاديــة
لهذه الصناعات ِّ
امللوثة والقاتلة لإلنسان
والبيئة».
ه ــرب ــا م ــن ج ـح ـيــم م ـعــامــل اإلس ـم ـن ــت في
الكورة« ،فـ ّـرت» نبيلة ّ
حدادين قبل أشهر
َ
إل ــى ك ـنــدا مصطحبة مـ ّعـهــا ابـنـتـهــا هيا
( 5س ـن ــوات) بـعــدمــا شــخـصــت إصابتها
بالربو قبل عامني« .لم نكن نعلم ما الذي
يحدث مع ابنتي ،غافلتها ّأول نوبة ربو
وه ــي بعمر األش ـهــر وكــانــت سـ ّـيـئــة ج ـدًا،
اس ـت ـمـ ّـرت نــوبــات اخـتـنــاقـهــا حـتــى جــرى
تشخيص إصابتها بــالــربــو وهـ ًـي بعمر
الـ 3سنوات» تقول الوالدة ،مضيفة «كانت
َ
ّ
بالتحسن
إصابة هيا ّبالغة ،بدأ وضعها
في كندا ،لكنها مجبرة على تناول أدوية
الــوقــايــة والـكــورتـيــزون ألنـهــم ال يعرفون
م ــدى س ــوء ال ــوض ــع ف ــي ل ـب ـنــان ،تـحــديـدًا
ف ــي ب ـتــرومــن ح ـيــث تـنـتـشــر أنـ ــدر أن ــواع
السرطانات وأمــراض الرئة والتشوهات
ال ـخ ـلـق ـيــة وأم ـ ـ ــراض ال ـخ ـص ــوب ــة» .تنهي
نبيلة اتصالها بـ«األخبار» قائلة «أتمنى
أن أرى ابنتي كبيرة ومتعافية ووجودنا
ّ
في الكورة يقلل احتمال نجاتها» .العودة
«إلــى الـكــورة الخضراء كما نعرفها» هو
ّ
حلم نبيلة ،لكن «إمعان معامل اإلسمنت
ّ
عــن ســابــق إص ــرار وتــرصــد بقتل الـنــاس
يمنعنا من ذلك» .وبالنسبة للطبيب وليد
عـ ــازار ف ــإن «ال ـشــركــة ال ـتــي تــأسـســت أيــام
االنتداب الفرنسي (هولسيم) برأس مال
ّ
أجنبي مشبوه استغلت العمال وكانت
فوق القانون» ،ويضيف «الضرر الالحق
بالسكان أكبر مــن فــوائــد وجــودهــا ،ومن
الـنــاحـيــة الــوقــائـيــة يـفـتــرض بــاملـعــامــل أن
تقوم على الجهة الغربية وليس في ّ
ممر
الهواء ،وبالقرب من املنازل .ترتفع نسب
اإلص ــاب ــة بــالـســرطــان واألم ـ ــراض املــزمـنــة
وأم ــراض األجـهــزة العصبية والهضمية
ّ
ّ
الحساسية والصداع
والتنفسية ،وكذلك
الشائعة ج ـدًا ...ناهيك عن تأثيرها على
الشجر املثمر».
ع ـضــو ب ـلــديــة ك ـفــرحــزيــر ي ـع ـقــوب وهـبــة
يـ ـش ــرح فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن
«البلدية أوقفت أعمال الحفر للشركتني
ودخ ـل ــت ال ــوس ــاط ــات إلعــادت ـهــا ث ــم أعـيــد
توقيفها ،لكن ال يبدو أن رئاسة البلدية
ّ
مستعدة لــرفــع شـكــوى بحق الـشــركــات».
ط ـلــب ال ـتــرخ ـيــص ف ــي امل ـج ـلــس الــوط ـنــي
لـلـمـقــالــع ي ـبــدأ م ــن الـبـلــديــة وعـلـيــه يـقــول
ّ
وهـبــة «لــن نــوافــق إال إذا جــرى املــوضــوع
ب ـغ ـيــاب عـ ــدد م ــن األع ـ ـضـ ــاء» .وي ــؤك ــد أن
ال ـش ــرك ـت ــن «ع ــام ـل ــن س ــوات ــر وب ــواب ــات
تمنع الناس من الدخول وكأنهم يخفون
ج ــريـ ـم ــة .ط ـل ـب ـنــا مـ ـ ـ ـ ــؤازرة مـ ــن امل ـح ــاف ــظ
ل ـل ـك ـشــف ع ـل ــى امل ـن ـط ـقــة ولـ ــم ي ــرس ــل ل ـنــا.
لديهم مسلحون ،كيف ندخل؟» .ويعترف
ب ـ ــأن أهـ ــالـ ــي امل ـن ـط ـق ــة فـ ــي بـ ــدايـ ــة إن ـش ــاء
الـشــركـتــن «فـكــروهــا نـعـمــة ،الحـقــا تطور
وعــي الناس لحاالت املــوت الكثيرة التي
تحدث وعرفوا من هو ّ
مسببها».

بعدما تقاطعت مواقف أكثرية القوى من مشروع املوازنة ،وبعد
قــراءة متأنية للمقترحات التي تطرح وســرعــان مــا تسحب من
الـتــداول ،في مـحــاوالت مــدروســة لتمرير مهدئات لتدجني الــرأي
العام توطئة لتسريب املوازنة .وبما ّأن كل الدالئل تشير إلى ّأن
الحكومة ،بما تمثل ،اتخذت قــرار إفقار الشعب وتحميله أوزار
الـسـيــاســات الـتــدمـيــريــة لــاقـتـصــاد وه ــدر امل ــال ال ـع ــام ...وبعدما
باتت جلية مفاعيل امالءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
والتزام اكثرية من هم في السلطة بهذه االمــاءات التي تشترط
خصخصة القطاع العام وفرض الضرائب ورفع أسعار الخدمات
العامة وصوال للقمة عيش املواطنني واالنقضاض على الرواتب
واملدخرات ...يبدو واضحًا أن معظم املسؤولني يسعون لتحميل
سلسلة الرتب والرواتب املسؤولية عن عجز املوازنة ،ويضللون
الــرأي العام تبريرًا لسياساتهم ،وتهربًا من مواجهة تقصيرهم
وتورطهم في نهب املال العام ،تمهيدًا لالنقضاض عليها وحرمان
املوظفني واألساتذة واملعلمني والعسكريني واملتقاعدين منها بعد
تجميد رواتبهم ألكثر من عشرين سنة متتالية.
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،ال بــد مــن الـتــأكـيــد ّأن قــانــون السلسلة صــدر
مترافقًا مــع الـقــانــون رقــم  45ال ــذي اقــر بـنــود الـ ــواردات املـحــددة
لتغطية أكالف السلسلة ،ومن بني بنوده رفع نسبة الضريبة على
القيمة املضافة من  %10إلى  ،%11ونسبة الضريبة على الودائع
من  %5إلــى  ،%7اضافة إلــى مجموعة من اإلج ــراءات والرسوم
والضرائب قدرت مداخيلها بأكثر من  1720مليار ليرة .فلماذا
تجهيل مفاعيل هــذا الـقــانــون والتركيز على املفاعيل السلبية
للسلسلة؟
ما سبق يؤكد ّأن إقرار املوازنة ،بأي صيغة من الصيغ املتداولة،
سـيــدخــل الـلـبـنــانـيــن فــي أش ــد امل ــراح ــل خ ـطــورة عـلــى حقوقهم
ومكتسباتهم وعلى واقعهم املعيشي واالقتصادي واالجتماعي.
فـكــل ه ــذه الـصـيــغ «تـبـشــر» اللبنانيني بسلسلة مــن اإلجـ ــراءات
التدميرية ،منها زيادة سعر صفيحة البنزين  5000ليرة ،وزيادة
الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة املـضــافــة مــن  %11ال ــى  ،%15وخفض
الرواتب واألجور والتعويضات واملعاشات التقاعدية والتقديمات
الصحية واالجتماعية وصناديق التعاضد وفرض الضرائب على
املعاشات التقاعدية وغيرها ،وخصخصة املؤسسات املنتجة
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واملــربـحــة فــي القطاع الـعــام ،والـتـهــرب مــن فــرض الـضــرائــب على
الذين اثروا من املال العام وفي مقدمهم املصارف واملستشفيات
واملـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ومـغـتـصـبــو االم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة واص ـح ــاب
املشاريع العقارية وتبرئة املتهربني من دفع الضرائب والرسوم.
لذلك ،ومن موقع املسؤولية الوطنية والنقابية ،نحذر الحكومة من
إقرار موازنة كهذه ألنها بذلك تلعب بنار الشارع التي ستحرق
الكثير من االصابع وااليدي .فليس من العقالنية أن يعتقد أركان
السلطة ّأن اللبنانيني بيادق بني أيديهم يستطيعون تحريكهم كما
يشاؤون .وليعلموا أيضًا ّأن هذه السياسات ومشاريع املوازنة
بهذه الصيغ لن تمر بسالم.
وك ـمــا للسلطة س ــاح الـتـهــويــل وال ـه ــروب إل ــى االمـ ــام والتعمية
على السارقني والناهبني والسماسرة ،فــإن للبنانيني وللحركة
النقابية وهيئات املجتمع االهلي سالح املوقف واملواجهة السلمية
والديموقراطية وسالح الشارع واإلضراب والتظاهر واالعتصام
وشل اإلدارات العامة واملصالح املستقلة واملرافق كافة ومقاطعة
أع ـمــال التصحيح فــي االمـتـحــانــات الــرسـمـيــة وص ــوال ال ــى ثــورة
اجتماعية.
لم يعد بامكان السلطة إعادة عقارب الساعة إلى الــوراء ،وعليها
ان تتذكر جـيــدا تـظــاهــرة الــربــع مليون لبناني عــام  2006التي
اسقطت مشروع التعاقد الوظيفي ومشروع الخصخصة انذاك.
ولتتذكر أيضًا التحركات في الـشــارع طيلة خمس سنوات بني
 2012و 2017القرار سلسلة الرتب والرواتب .وعلى السلطة أن
تدرك اليوم ّأن الدوافع للتحرك واإلضراب وغيرها أقوى وافعل من
السابق .فاملواجهة اليوم ليست للحفاظ على السلسلة وحسب،
بل ملنع االنقضاض عليها وعلى الرواتب والحقوق واملكتسبات
والخدمات واملعاشات التقاعدية ،اضافة الى رفع االسعار وفرض
الضرائب وصوال الى افقار األكثرية الساحقة من اللبنانيني.
الـلـبـنــانـيــون ال ـيــوم يـعـتـبــرون مــواجـهــة ب ـنــود امل ــوازن ــة الـتــدمـيــريــة
مـعــركــة مـصـيــر .وال ـق ـيــادات النقابية واالجـتـمــاعـيــة والسياسية
والشعبية ،وفي مقدمها األساتذة واملعلمون واملوظفون واالجراء
وامل ـس ـت ـخــدمــون ف ــي امل ــؤس ـس ــات ال ـعــامــة وال ـخ ــاص ــة وامل ـصــالــح
املستقلة واملتقاعدون في االسالك املدنية والعسكرية ،هم جميعا
أم ــام الـتـحــدي الكبير ال ــذي يـفـتــرض التعبئة الـعــامــة ودق نفير
املعركة للمواجهة.
* نقابي

 104أعوام على االبادة
أن تقوم السلطات العثمانية ،في مثل هذه االيام قبل  104سنوات ،بإعتقال أكثر من 250
مــن املفكرين والـقــادة األرم ــن فــي عاصمة القسطنطينية وتـبــادر الــى إبعادهم والقضاء
عليهم؛ وأن تهجم الجيوش العثمانية (التركية) على البيوت وتخرج سكانها وتجبرهم
على السير مئات األميال ورميهم في الصحراء السورية؛ وأن تبعد األطفال عن أسرهم
قسرًا وتعمل على تتريكهم وأسلمتهم باإلكراه وتغيير أسمائهم وتجريدهم من األوصاف
البيولوجية والعرقية الخاصة بهم وتحويلهم تدريجيًا الــى هوية مختلفة؛ وأن تخضع
ّ
والعجز للبطش والتعذيب واالغتصاب؛ وأن تقرر مصير أمة ألن مشروعها يرمي
النساء
الى جعل التركيبة اإلثنية متجانسة في آسيا الصغرى...
أوليست كل هــذه األفعال إجرامية من الدرجة األولــى؟ ألــم تهدف السلطات العثمانية الى
تذويب الشعب األرمني من خالل التعذيب وتسميم االطفال وخنقهم بمبيدات الحشرات
والغاز السام بعد تحضير جدول بالضحايا (هذا ما حصل بالفعل في مدرسة درابزون
على يد العامالت التركيات في املدارس)؟ أال ُيسمى ما تعرض له الشعب األرمني «تصفية
جسدية»؟
فقد الشعب األرمني جراء هذه االبادة مليونًا ونصف مليون من األبرياء ّ
العزل ،وعاش حالة
ضياع وتشرد وتفكك معظم الروابط األسرية.
كيف ننسى ما أدلــى به األطباء األتــراك أمــام املحكمة العسكرية من قصص متنوعة عن
زمالئهم الذين قاموا بتسميم األرمن ،وإغراقهم في البحر ،وتقطيعهم إربا ،وإجراء التجارب
عليهم .وماذا نقول عن الطبيب محمد رشيد الذي بطش باألرمن ّ
وهجر أكثر من  120ألفًا
منهم حني عني حاكمًا ملدينة دياربكر عام  ،1915وهو الذي لقب بالجالد ،بسبب بشاعة
عمليات التعذيب التي قام بها ،وعرف ب ّ
ـ«النعال» ألنه كان يأمر بدق حدوات األحصنة على
أرجــل ضحاياه ،ثــم يجبرهم على املشي بها فــي الـشــوارع فــي موكب إستعراضي ،كما
اشتهر بتحطيم الجماجم وصلب الضحايا.
كل هذا ما هو إال نقطة في بحر الدماء...
إن الدولة التركية وريثة السلطنة العثمانية تنكر هذه الوقائع وتحاول أن تتملص من عبء
هذه الجرائم ،لكنها تعود لتغرق بأفعالها الداعشية كل يوم في بالدها ضد مواطنيها وفي
أوروبا...
ّ
يصم آذان األت ــراك طاملا لم
إن أنــن مليون ونصف مليون مــن الشهداء األرم ــن سيبقى
يعترفوا ولم يعيدوا الحق ألصحابه.
بعد  104أعوامّ ،
تحول املاضي األليم للشعب األرمني الى بخور وشمعة مضيئة ترفع الى
هؤالء القديسني الذين يباركون هذا الشعب في نضاله من أجل القضية األرمنية.
لقد أخطأت الدول التي تغاضت عن الحقائق التاريخية ،وراهنت مع تركيا الحالية على أن
كل الوقائع السابقة قد تزول ،ألن الشعب األرمني قرر العيش واملحافظة على اللغة والتراث
والثقافة.
صوصي سركيسيان

متابعة

ّ
اعتصام التيار النقابي المستقل« :التحذير» ال يوجع

فاتن الحاج
االعتصام الخجول للتيار النقابي املستقل
أمــام مركز تعاونية موظفي الدولة ،أمس،
يشي بصعوبة مللمة الحالة االعتراضية
الــواسـعــة لــدى موظفي القطاع الـعــام على
املــس بــالــرواتــب والتقديمات االجتماعية.
ال ـت ـب ــري ــرات ال ـت ــي أع ـط ــاه ــا ن ـقــاب ـيــون بــأن
«التحرك اليوم هو مجرد مظاهرة ّ
طيارة
ّ
وأن ك ــرة ال ـث ـلــج سـتـكـبــر ح ـت ـمــا» ل ــم تقنع
ّ
بعض املعتصمني .أحدهم بدا متيقنًا بأن
ردة فعل املوظفني على «بــالــون االختبار»
الذي رماه املسؤولون لم ترق إلى املستوى
امل ـط ـل ــوب .ال أم ــل ب ــأي ض ـغــط فـعـلــي على

األرض ،بـحـســب ح ـســن ال ـشــامــي (أس ـت ــاذ
م ـت ـقــاعــد) ،م ــا ل ــم يـجــر ال ـتــاقــي ب ــن األط ــر
الـنـقــابـيــة املـتـنــوعــة عـلــى املـطـلــب املعيشي
واالج ـت ـمــاعــي وال ـق ـفــز ف ــوق الـحـســاسـيــات
السياسية واالنقسامات .التحذير وحده ال
ً
يوجع السلطة ،يقول الشامي سائال« :ملاذا
ال ي ـكــون األول م ــن أيـ ــار مـنــاسـبــة جامعة
للموظفني وال تقتصر الدعوات للمشاركة
فيها على الـحــزب الشيوعي بــل تنسحب
على الروابط والنقابات األخرى؟».
القيادية في التيار النقابي املستقل ،إيمان
حنينة ،لفتت إلى أن «دعوات التيار للقوى
ال ـن ـقــاب ـيــة م ـنــذ سـ ـن ــوات إلـ ــى ق ـي ــام جبهة
ك ـب ـيــرة ت ـت ـصــدى لـ ــإجـ ــراءات الــاشـعـبـيــة

كـ ــانـ ــت تـ ـصـ ـط ــدم دائـ ـ ـم ـ ــا ب ـ ـقـ ــوى ال ـس ـل ـطــة
ومناصريها في الــروابــط والنقابات وكنا
نتهم باملزايدة» .وفيما ّ
حمل التيار السلطة
بكل مكوناتها مسؤولية أي اع ـتــداء على
املكتسبات التاريخية للموظفني والتعرض
لـلـقـمــة ع ـي ـش ـهــم ،ح ـ ّـم ــل ،ب ــالـ ـت ــوازي ،هيئة
التنسيق الـنـقــابـيــة ورواب ـط ـهــا مسؤولية
ال ـت ـخــاذل وامل ـمــاط ـلــة ف ــي تـجــاهــل خـطــورة
مقررات سيدر .1 -
ّ
ومع أن ليس في حوزة املدير العام لتعاونية
املوظفني ،يحيى خميس ،أي معطى رسمي
ف ــي ش ــأن م ــا سـيـحــل بــالـتـقــديـمــات خ ــارج
التسريبات اإلعــامـيــة ،أع ــرب ل ـ «األخـبــار»
عـ ــن اعـ ـتـ ـق ــاده ب ـ ــأن ال ـت ـخ ـف ـيــض لـ ــن يـمــس
االس ـت ـش ـفــاء وامل ـس ــاع ــدات امل ــرض ـي ــة ،نـظـرًا
لشفافية هــذا املـلــف ودق ــة األرق ــام املتعلقة
به .وتمنى أن يكون تأثير أي إجراء سيطال
التقديمات االجتماعية (منح زواج ،منح
والدة ،منح تعليم ،الخ) محدودًا ،مشيرًا إلى
أن الكتلة األكبر هي املنح التعليمية التي
جاوزت العام املاضي  113مليار ليرة.
على خــط م ــواز ،ستنتظر هيئة التنسيق
الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــة ردود م ـ ـجـ ــالـ ــس امل ـ ـنـ ــدوبـ ــن
وال ـج ـم ـع ـيــات ال ـع ـمــوم ـيــة املـ ـن ــوي عـقــدهــا
خ ــال عـطـلــة األع ـي ــاد لــوضــع خـطــة تحرك
تصعيدية ضد املساس للحقوق من دون أن
تحدد الهيئة عناوين أو بنود لهذه الخطة
ّ
ليصوت عليها املعلمون واملوظفون.
بـ ـع ــض املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــن ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ه ـي ـئــة
الـتـنـسـيــق أم ــس ب ــدوا مطمئنني ملــا سـ ّـرب
إلـيـهــم ب ــأن جـلـســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء الـيــوم
ل ــن تـبـحــث امل ــوازن ــة واإلجـ ـ ـ ــراءات املتعلقة
بــالــرواتــب وال ـت ـقــدي ـمــات .وم ــن املجتمعني
مــن قــال إن التنسيق مــع االتـحــاد العمالي
العام واملجلس االقتصادي االجتماعي «قد
يأخذنا إلى مكان آخر ال يصب في مصلحة
تحصني حقوقنا».

 Moto Ambulanceمن بنك عوده ...دراجات إسعاف طب ّية
أطلق «بنك عوده» وبرنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ ( ،)UNDPباإلشرتاك مع وزارة
واملؤسسة اللبنانيّة لإلرسال ،مرشوع « »Moto Ambulanceالعائد
الداخليّة والبلديّات
ّ
للمديريّة العا ّمة للدفاع املدين اللبناين .يهدف املرشوع إىل تخطي العوائق التي تتسبب
بها حركة املرور الكثيفة يف املدن ،والتي تحول دون تقديم الخدمات الطب ّية الطارئة
بشكلٍ رسيع وف ّعال ،وذلك من خالل استخدام د ّراجات طب ّية مج ّهزة بحقائب إسعاف
أ ّويل يقودها أشخاص مد ّربون ،تصل قبل سيّارات اإلسعاف العاديّة لضامن استقرار حالة
املصابني ،وتقديم املساعدة الرسيعة لهم ،وزيادة فرصهم يف النجاة.
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام التنفيذي ملجموعة «بنك عوده» ،سمري ح ّنا ،أكّد «تأييد
املرصف الفوري للمرشوع» الذي يع ّد شهادة إضاف ّية عىل الدور املدين الذي طاملا لعبه
«بنك عوده» ،فيام كشف املدير العام للدفاع املدين العميد رميون خطّار أ ّن «املرحلة
التالية من املرشوع سرتكّز عىل زيادة عدد الد ّراجات وعدد املد ّربني عىل قيادتها،
واعتامدها عىل كافّة األرايض اللبنانية».
يذكر أن الد ّراجات ستُوزّع تدريج ّياً يف أبرز املدن اللبنان ّية ،ابتدا ًء من بريوت ،حيث يشكّل
ماسة .ويتزامن املرشوع مع حملة توعية وطنيّة تسلّط الضوء عىل دور
هذا ّ
الحل رضورة ّ
املسعفني وت ُرشك املواطنني لصالح الدفاع املدين.
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رياضة

رياضة
ّ
السلة اللبنانية

NBA

ّ
المحاربون يستعدون للرحيل

ٍّ
نجوم غولدن ستايت يبحثون عن تحد جديد
مواسم استثنائية يقدمها نادي غولدن ستايت ووريرز في الدوري األميركي لكرة السلة للمحترفين .المحاربون حققوا ثالثة ألقاب من أربعة ممكنة أخيرًا،
ليكتبوا بذلك تاريخًا جديدًا في سجالت كرة السلة األميركية ،ويكونوا إلى جانب أندية كبيرة في تاريخ الـ NBAكشيكاغو بولز وبوسطن سيلتيكس ولوس
أنجليس اليكرز ،ولكن ماذا عن النهايات
سجالت التاريخ
ستذكر غولدن
ستايت
(إيزرا شاو ـ أ ف ب)

م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات ب ـعــد إق ــدام ــه على
ّ
تلك الـخـطــوة .إال أن دوران ــت الــذي
ملــع نجمه مــع فريقه السابق أثبت
ّ
لـلـ ّجـمـيــع أن خـ ـي ــاره كـ ــان صــائ ـبــا،
وأن ـهــا كــانــت خـطــوة نــاجـحــة .ففي
موسم عام  ،2017تمكن دورانت من
تحقيق الـلـقــب األه ــم مــع ووريـ ــرز،
إذ اس ـت ـع ــاد ال ـف ــري ــق عـ ــرش دوري
ال ــرابـ ـط ــة األم ـي ــرك ـي ــة لـ ـك ــرة ال ـس ـلــة
للمحترفني .وقــاد دوران ــت حينها
فريقه ليحرز اللقب للمرة الثانية
ف ـ ــي ثـ ــاثـ ــة أع ـ ـ ـ ـ ــوام ،وذلـ ـ ـ ــك ب ــرف ـق ــة
ستيفن كـيــري وكــاي طومبسون،
ً
مـ ـسـ ـج ــا  39نـ ـقـ ـط ــة ف ـ ــي املـ ـع ــرك ــة
األخ ـي ــرة الـطــاحـنــة مــع كــافــالـيـيــرز،
الــذي قــاده «امللك» ليبرون جيمس
ّ
حينها .إال أن وصــول دورانــت إلى
ـأت إال بعد معاناة
قمة املـجــد لــم ي ـ ِ
طويلة وطفولة صعبة .فقد قامت
جدته بتربيته بعد انفصال والديه
فــي ســن صـغـيــرة ،وبـسـبــب ظــروفــه
األس ــري ــة الـصـعـبــة اض ـطــر لتغيير
أماكن سكنه كثيرًا ،وهذا ما فرض
تـغـيـيــر مــدرس ـتــه بــالـتــالــي وال ـفــرق
الرياضية التي يلعب معها .خالل
م ــرح ـل ــة الـ ـث ــان ــوي ــة ،ل ـف ــت اه ـت ـم ــام
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن م ـك ـت ـش ـف ــي املـ ــواهـ ــب
الستقدامه للعب في أحد فرق كرة
الـسـلــة الـتــابـعــة لـلـجــامـعــات .ورغــم

هناك حديث عن إمكانية
انتقال دورانت إلى اليكرز أو
نيويورك نيكس

زهراء ّرمال
في تسعينيات القرن املاضي بسط
شيكاغو بــولــز سيطرته على كرة
ّ
الـســلــة األم ـيــرك ـيــة ،حـقــق حينها 6
ألقاب في  10سنوات ليسجل اسمه
فـ ــي س ـ ـجـ ــات ال ـ ــذه ـ ــب ،ومـ ـ ــن غـيــر
الالعب األسطوري مايكل جوردان
حينها كــان ليقود الفريق األحمر
إل ــى مـنـصــات ال ـت ـتــويــج .م ــع بــدايــة
األل ـف ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ج ــاء دور لــوس
أنجليس اليكرز ليقود الـثــورة في
ك ــرة ال ـس ـلــة األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــع كــوبــي
براينت وشاكيل أونـيــل وغيرهما
مــن الــاعـبــن امل ـمـ ّـيــزيــن .التشكيلة

ل ــذهـ ـبـ ـي ــة لـ ــاي ـ ـكـ ــرز ّ
زي ـ ـ ـنـ ـ ــت ق ــاع ــة
الستايبلس سانتر بخمسة ألقاب
مــن أصــل  10ممكنة .فــي السنوات
املاضية كــان دور فريق املحاربني
غ ـ ـ ــول ـ ـ ــدن سـ ـ ـت ـ ــاي ـ ــت ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـس ــط
سـيـطــرتــه عـلــى ال ـ ــدوري األمـيــركــي
وحقق عــددًا من البطوالت ،بفضل
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة املـ ــدج ـ ـجـ ــة ب ــال ـن ـج ــوم
وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـ ـهـ ـ ــم س ـت ـي ـف ــن كـ ـي ــري،
كيفني دوران ــت ،كــاي طومبسون،
درايـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد غـ ــريـ ــن والـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الـنـجــوم الــذيــن بــا شــك سيذكرهم
ال ـتــاريــخ ،فـهــم أحــدثــوا ث ــورة تحت
قـيــادة امل ــدرب املـحـنــك ستيف كير.
رحلة الــووريــرز ربما شارفت على

ال ـن ـه ــاي ــة ،وسـ ـيـ ـك ــون ه ـ ــذا امل ــوس ــم
الفرصة األخيرة لتحقيق األلقاب،
عـلــى اع ـت ـبــار أن ع ــددًا مــن الـنـجــوم
سيرحلون مع نهاية املوسم وعلى
رأسـ ـ ـه ـ ــم دوران ـ ـ ـ ـ ــت وط ــومـ ـبـ ـس ــون،
وربما وجهة اليكرز قد تكون أقرب
إل ـ ــى أح ــده ـم ــا ال س ـي ـمــا دوران ـ ـ ــت،
ليلعب إلى جانب ليبرون جايمس.

كيفن دورانت
لـ ــم ي ـك ــن انـ ـتـ ـق ــال ك ـي ـف ــن دوران ـ ـ ــت
م ــن أوك ــاه ــوم ــا ث ــان ــدر إل ــى ن ــادي
غولدن ستايت ووري ــرز عــام 2016
ب ــالـ ـق ــرار ال ـس ـه ــل بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــه ،ال
سـيـمــا بـعــد تـعــرضــه ملــوجــة كبيرة
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ت ـل ـق ـيــه ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ـعـ ــروض مــن
كليات الدرجة األولى ،إال أنه اختار
اللعب مــع جامعة تـكـســاس ،حيث
ت ــأل ــق خـ ــال م ــوس ــم واحـ ـ ــد مـعـهــا.
ك ـســر دوران ـ ـ ــت ح ــاج ــز ال ـ ـ ــ 20نقطة
ألكثر من  30مــرة ،وسجل أكثر من
 30نقطة في  11مرة ،باإلضافة إلى
قيامه ب ــ 11متابعة ،فــي  35مبارة
متتالية ،وحصل على لقب ّأفضل
الع ــب ف ــي ت ـلــك ال ـس ـنــة .إال أنـ ــه في
العام التالي ،قرر االنتقال إلى عالم
االحتراف عبر بدء مسيرته بدوري
امل ـح ـت ــرف ــن األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،مـ ــع نـ ــادي
سـيــاتــل ســوبــرســونـيــك األم ـيــركــي،
مل ــوس ــم  ،2008-2007ح ـي ــث لـعــب
معه  80مباراة أحرز خاللها 1624
نقطة .محطته التالية كانت فريق
أوكالهوما سيتي ،الــذي لعب معه
 9م ــواس ــم ،ك ــان آخــرهــا ع ــام .2016
عامًا تلو اآلخــر ،أثبت كيفن أنه لم
يكن العبًا عاديًا ،وأصبح في نظر
كثير من متابعي كرة السلة املوهبة
الهجومية األكمل في التاريخ .في
م ــوس ــم  ،2010-2009أح ـ ــرز 2472
نـ ـقـ ـط ــة ،وهـ ـ ــو مـ ــن أع ـ ـلـ ــى مـ ـع ــدالت
ال ـت ـه ــدي ــف ف ــي دوري امل ـح ـتــرفــن.
وتمكن من دخول تشكيلة األفضل
فــي دوري ك ــرة الـسـلــة للمحترفني
 8م ـ ـ ــرات م ـت ـت ــال ـي ــة ،ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن ع ــام
ً
 2010وص ــوال إلــى عــام  ،2017كما
حـصــل عـلــى لـقــب أف ـضــل الع ــب في
دوري املحترفني عــام  .2014وعلى
الصعيد الدولي ،فاز ببطولة كأس

العالم  2010مع املنتخب األميركي،
إل ــى جــانــب امل ـيــدال ـيــة الــذهـبـيــة مع
املنتخب أيضًا خالل مشاركته في
األوملبياد عامي  2012و.2016

الخبرة تصطدم بالطموح في النهائي

الرياضي لتأكيد التفوق وبيروت لكتابة التاريخ
بدأت التحضيرات لنهائي بطولة لبنان لكرة السلة (2018
ـ  .)2019مواجهة كالسيكية ستجمع الرياضي ـ بيروت
مع نادي بيروت فرست كلوب في سلسلة ستمتد
على  7مباريات ،يفوز بها من يتفوق على اآلخر في 4
مواجهات .الناديان ّ
قدما سلسلة نصف نهائي ّ
مميزة،
والخواتيم تعد باإلثارة والمتعة السلوية

كالي طومسون
حــن يـكــون ال ــوال ــد الع ــب ك ــرة سلة
م ـح ـتــرفــا س ــاب ـق ــا ،والـ ــوالـ ــدة العـبــة
ّ
كـ ـ ـ ــرة ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرة ،فـ ـ ــا شـ ـ ــك أن حــب
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة س ـ ـي ـ ـجـ ــري فـ ـ ــي عـ ـ ــروق
األب ـ ـنـ ــاء .وال ي ـخ ـت ـلــف اثـ ـن ــان عـلــى
ّ
أن ك ــاي طــومـبـســون ورث موهبة
ّ
أب ـي ــه م ـي ـكــايــل ،ال سـيـمــا أن مـيــول
األول تـجــاه ك ــرة الـسـلــة ب ــرزت منذ
سن صغير ،األمــر الــذي قابله ٌ
دعم
وت ـش ـج ـيـ ٌـع م ــن األهـ ـ ــل .وقـ ــد تـطــور
حبه للسلة خالل املرحلة الثانوية،
حـيــث ك ــان يـحـقــق م ـعــدل  21نقطة
فــي امل ـب ــاراة خ ــال لعبه الـبـطــوالت
مع مدرسته .قبل أن يبدأ مسيرته
االحـتــرافـيــة ،لـعــب طــومـبـســون كــرة
السلة الجامعية ملدة ثالثة مواسم
ف ــي جــامـعــة واليـ ــة واش ـن ـطــن ،حــاز
خ ــال ـه ــا ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـق ــدي ــرات.
ازدهــرت مسيرة طومسون املهنية
في كرة السلة في وقت مبكر حيث
ً
كـ ـ ــان يـ ـتـ ـط ــور أداؤه م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة تـلــو
األخرى ،محققًا املزيد من اإلنجازات
ومحطمًا أرقامًا قياسية .عام ،2011
ت ــم اخ ـت ـيــار طــوم ـســون لــانـضـمــام
إلى فريقه الحالي ،غولدن ستايت
ووريـ ـ ـي ـ ــرز ،لـتـنـطـلــق رح ـل ـتــه نـحــو
املجد .خالل الفترة التي قضاها مع
«امل ـح ــارب ــن» ،ط ـ ّـور ك ــاي مـهــاراتــه
على جميع املستويات بما في ذلك
تسجيله للنقاط ،نسبة تسديداته،
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرات املـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــدة ،وال ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــرات
الناجحة .شكل إلى جانب ستيفن
كـ ـي ــري ث ـنــائ ـيــا ن ــاج ـح ــا ،إذ تـمـكــن
ال ــاع ـب ــان م ــن تـسـجـيــل  483نقطة
ع ـب ــر ال ــرمـ ـي ــات ال ـث ــاث ـي ــة ،لـيـشـكــا
أقـ ــوى ث ـنــائــي ف ــي ال ـت ـســديــدات في
ت ــاري ــخ رابـ ـط ــة ال ـ ـ ــدوري األم ـيــركــي
للمحترفني .وكــان عــام  2016عامًا
ه ــام ــا لـ ـط ــومـ ـس ــون ،إذ ت ـم ـك ــن مــن
كـســر رق ـمــه الـقـيــاســي فــي تسجيل
النقاط ،بعدما انتفض وسجل 60
نـقـطــة ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـتــي ق ــاد فيها
فريقه لفوز عريض  106/142على
إن ــدي ــان ــا ب ـي ـس ــرز ،لـيـتـخـطــى بــذلــك
رق ـم ــه الـ ـس ــاب ــق ،ب ـع ــدم ــا س ـج ــل 52
نقطة أم ــام سكرامنتو كينغز عام
 .2015ونـ ـج ــح ك ـ ــاي إل ـ ــى جــانــب
زم ـي ـل ــه ك ـي ـفــن دورانـ ـ ـ ــت ف ــي إعـ ــادة
ل ـقــب الـ ـ ــدوري إل ــى خ ــزائ ــن الـفــريــق
عــام  ،2017ليتم اخـتـيــاره إثــر ذلك
ض ـم ــن ف ــري ــق كـ ــل الـ ـنـ ـج ــوم ل ـل ـمــرة
الثالثة تواليًا في مسيرته .مسلسل
نجاحات طومسون لم يقتصر عند
ذلــك ،حيث دخــل تــاريــخ دوري كرة
الـسـلــة األم ـيــركــي لـلـمـحـتــرفــن عــام
 2018بـتـحـطـيـمــه ال ــرق ــم الـقـيــاســي
ل ـل ـث ــاث ـي ــات فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة واح ـ ـ ــدة،
بعدما سجل  14رمية ثالثية خالل
الفوز  124-149على شيكاغو بولز.
وخـ ـط ــف ط ــومـ ـس ــون ب ــذل ــك ال ــرق ــم
القياسي من زميله ستيفن كيري،
عندما سجل األخير  13ثالثية عام
.2016

حسين ّ
سمور

يمتلك الرياضي
خبرة النهائيات
(عن الويب)

صـ ــورة مـخـتـلـفــة ظ ـهــر عـلـيـهــا ن ــادي
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ف ـ ـ ــي األدوار
اإلق ـصــائـ ّـيــة م ــن بـطــولــة لـبـنــان لـكــرة
السلة .نــادي املـنــارة فــاز فــي سلسلة
رب ــع ال ـن ـهــائــي ع ـلــى نـ ــادي بيبلوس
ب ـث ــاث مـ ـب ــاري ــات دون رد ،وك ــان ــت
امل ـف ــاج ــأة ال ـك ـب ـيــرة بــإق ـصــاء املــرشــح
األبرز للفوز باللقب نادي الشانفيل
م ــن ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ب ـعــد أن حسم
الـسـلـسـلــة (3ـ .)1كـلـمــة مـ ــدرب ن ــادي
الــريــاضــي ب ـيــروت ل ـكــرة الـسـلــة بعد
ن ـه ــاي ــة ل ـق ــائ ــه األخ ـ ـيـ ــر مـ ــع الـ ـن ــادي
ال ـش ــان ـف ـي ــل وحـ ـس ــم ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ،رب ـمــا
تلخص صورة النادي البيروتي هذا
املوسم .قال املدرب الشاب أحمد فران:
«الــريــاضــي ب ــال ــدوري املـنـتـظــم شــي،
وب ـ ـ ــاألدوار اإلق ـصــائ ـيــة ش ــي ثــانــي».
ه ــذا تـحــديـدًا مــع حـصــل مــع األصـفــر
هــذا املــوســم .بــدأ الــريــاضــي البطولة
بـ ـص ــورة ضـعـيـفــة جـ ـ ـدًا ،ف ـعــانــى مع
أنــديــة هــوبــس واملـتـحــد وأط ـلــس في
ال ـب ــداي ــة ،ح ــن كــانــت تشكيلته غير

م ـت ـجــان ـســة ،والع ـ ـبـ ــوه ب ـع ـيــديــن عــن
م ـس ـتــواهــم .قـيــل الـكـثـيــر ع ــن ال ـنــادي
ال ـب ـي ــروت ــي ،وعـ ــن امل ـش ــاك ــل اإلداريـ ـ ــة
وامل ـس ـت ــوى ال ـف ـنــي ال ـض ـع ـيــف ،ولـكــن
الرياضي هو الرياضي ،أفضل فريق
ف ــي ل ـب ـنــان خـ ــال ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
األخيرة ،وأكثر ناد في لبنان مستقر
فنيًا وإداري ـ ــا ،كما أن اعـتـمــاده على
الالعبني اللبنانيني أثبت مجددًا أنه
ورقة رابحة.
بـ ـ ّـدل الـ ـن ــادي ال ـب ـيــروتــي م ـنــذ بــدايــة
املــوســم عــددًا مــن الالعبني األجــانــب،
فـ ـ ـج ـ ــاء الـ ـنـ ـيـ ـجـ ـي ــري ك ــري ـس ـت ــوف ـي ــر
أوب ـ ـي ـ ـك ـ ـبـ ــا ك ـ ــاع ـ ــب ارت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاز ،ل ـعــب
وأصيب ،ومــن ثم عــاد إلــى املباريات
قـ ـب ــل أن ت ـ ـقـ ــرر اإلدارة اسـ ـتـ ـب ــدال ــه
ب ـج ــاس ــن ب ــراونـ ـل ــي ،وب ـع ــده ــا وق ــع
االخـتـيــار على دومينيك جونسون،
ليكون الالعبان إلى جانب اسماعيل
أح ـ ـمـ ــد وجـ ـ ـ ــان عـ ـب ــد الـ ـ ـن ـ ــور ووائ ـ ـ ــل
ع ــرق ـج ــي وغ ـي ــره ــم م ــن امل ــوه ــوب ــن.
تشكيلة قوية وجــدت التجانس مع
ب ــداي ــة األدوار اإلق ـصــائـ ّـيــة .ف ــوز في
سلسلة ربع النهائي على بيبلوس،

وبعدها فــوز فــي امل ـبــاراة األول ــى من
نـصــف الـنـهــائــي عـلــى الـشــانـفـيــل في
ديك املحدي ،وهو الفوز الذي أعطى
الــريــاضــي األفضلية وجعله يحسم
السلسلة بعد أن قلب أفضلية األرض
لصالحه.
الرياضي وصل إلى املباراة النهائية
 6مرات في السنوات الست األخيرة.
خـســر لقبه املــوســم املــاضــي لصالح
نــادي هومنتمن في سلسلة نهائية
قــويــة جـ ـدًا ل ــم ت ـن ـتــهِ إال ب ـعــد م ـبــاراة
فــاص ـلــة أث ـي ــرت حــول ـهــا ال ـع ــدي ــد من
ع ــام ــات االس ـت ـف ـه ــام ،ب ـس ـبــب س ــوء
األرض ـيــة على ملعب مــزهــر حينها،
وانـ ـ ــزالق الــاع ـبــن بـسـبــب الــرطــوبــة
العالية.
بعد انتهاء مراحل الــدوري املنتظم،
ت ـص ــدر ال ـشــان ـف ـيــل ال ـت ــرت ـي ــب ،وك ــان
الرياضي في املركز الــرابــع .تواجها
فــي املــربــع الــذهـبــي ،حـقــق الــريــاضــي
املطلوب ،وأقصى النادي املتني الذي
كـلــف املــايــن لـلـمــوســم الـثــانــي على
التوالي من أجل الفوز باللقب ،ولكن
األمـ ــر ل ــم ي ـن ـجــح .م ــاي ــن الـشــانـفـيــل
ال ـت ــي دف ـع ـهــا لـلـتـعــاقــد م ــع الـعـمــاق
اإلي ـ ــران ـ ــي ح ــام ــد أهـ ـ ـ ــدادي والـ ـش ــاب
كــريــم عــز الــديــن ،وع ــدد مــن الالعبني
األجــانــب الــذي عــاد واستغنى عنهم
ف ــي ال ـن ـهــايــة ،ل ــم تـشـفــع ل ــه ،لـتـجــاوز
ال ــري ــاض ــي والـ ــوصـ ــول إلـ ــى املـ ـب ــاراة
النهائية.
أوراق ق ــوة كـبـيــرة يمتلكها ال ـنــادي
البيروتي ،والتي بال شك ستساعده
للمنافسة على كــأس البطولة أمــام
نادي بيروت .سيعتمد املدرب أحمد
ف ــران على العمالق اسماعيل أحمد
ب ـص ــورة أك ـي ــدة .األخ ـي ــر ي ـقــدم حتى

اآلن موسمًا «خرافيًا» مع الرياضي.
كان هو بطل سلسلة نصف النهائي،
س ـ ــواء ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـت ـس ـج ـيــل أو
التمرير وحتى شخصيته القيادية
داخــل امللعب .الــرقــم الصعب الثاني
فــي تشكيلة امل ــدرب أحـمــد ف ــران هو
الـقــائــد وواحـ ــد مــن أفـضــل املــدافـعــن
فـ ــي غـ ـ ــرب آسـ ـي ــا جـ ـ ــان ع ـب ــد الـ ـن ــور،
وه ــو الـ ــذي ك ــان ل ــه ال ـ ــدور األهـ ــم في
ّ
نصف النهائي ،حيث عطل الالعب
األه ــم فــي الشانفيل ف ــادي الخطيب
بصورة كاملة .إلى جانبهما سيكون
براونلي وجونسون وبالتأكيد وائل
ع ــرقـ ـج ــي ،وأم ـ ـيـ ــر س ـ ـعـ ــود .تـشـكـيـلــة
ّ
الرياضي كاملة ،ومتعطشة للقب.
ع ـل ــى ال ـج ـه ــة امل ـق ــاب ـل ــة هـ ـن ــاك ن ــادي
بيروت الذي يصل للمرة األولى إلى
الـنـهــائــي ،وذل ــك فــي مــوسـمــه الثاني
في دوري األضواء فقط .اإلدارة ومنذ
اليوم األول في الدرجة األولى كانت
مـصـمـمــة ع ـلــى ال ــذه ــاب ب ـع ـي ـدًا ،في
املــوســم املــاضــي وصــل نــادي بيروت
إلـ ــى امل ــرب ــع ال ــذه ـب ــي ،وه ـ ــذا املــوســم

وصل بيروت إلى
النهائي في موسمه
الثاني في الدرجة
األولى

ذه ــب أب ـعــد وب ــات قــريـبــا مــن الـحـلــم.
فـ ــي ربـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي خـ ـ ــاض بـ ـي ــروت
سـلـسـلــة ص ـع ـبــة ان ـت ـهــت (3ـ )2على
ح ـس ــاب امل ـت ـح ــد ط ــرابـ ـل ــس .سـلـسـلــة
ربـمــا انعكست إيـجــابــا على الـنــادي
ّ
البيروتي فنيًا وذهـنـيــا ،فتمكن من
تـ ـج ــاوز هــوم ـن ـت ـمــن الـ ـق ــوي وحــامــل
ال ـل ـقــب ف ــي سـلـسـلــة ن ـصــف الـنـهــائــي
ب ـث ــاث م ـب ــاري ــات ملـ ـب ــاراة واحـ ـ ــدة .ال
ي ـم ـكــن املـ ـ ـ ــرور ع ــرض ــا ع ـل ــى إق ـص ــاء
بـ ـي ــروت لـ ـن ــادي هــوم ـن ـت ـمــن .األخ ـيــر
هو حامل اللقب ويمتلك العبني من
األبــرز في لبنان ،على رأسهم والتر
هودج ومايك إيفيبرا (العب بيروت
ال ـ ـسـ ــابـ ــق) وإي ـ ـلـ ــي رسـ ـت ــم وغ ـي ــره ــم
الكثير .مــن يفوز على هــذه األسماء
ليس صعبًا أن يحمل اللقب.
ن ـق ـط ــة ال ـ ـقـ ــوة بـ ــا شـ ــك فـ ــي ب ـي ــروت
هــي الجهاز الفني ،املــدرب الصربي
م ـ ـيـ ــودراغ ب ـيــري ـس ـي ـتــش الـ ـ ــذي ج ــاء
ً
ب ــدي ــا م ــن امل ـ ــدرب الــوط ـنــي بــاتــريــك
سابا يمتلك جميع الحلول والخطط
ّ
ال ـتــي تـمــكـنــه م ــن مــواج ـهــة تشكيلة
ال ــري ــاض ــي .املـ ـ ــدرب ال ـص ــرب ــي ي ـقــود
ف ــري ـق ــا كــاس ـي ـك ـيــا وص ـل ـب ــا ،يـعـتـمــد
طريقة لعب أوروبـيــة ومنظمة جدًا،
فهو تمكن من الفوز على الرياضي
عـ ـل ــى أرضـ ـ ـ ــه وك ـ ـسـ ــر س ـل ـس ـل ــة ع ــدم
الخسارة لنادي املنارة في البطولة،
كـ ـم ــا كـ ـس ــر س ـل ـس ـل ــة ع ـ ـ ــدم خـ ـس ــارة
ه ــوم ـن ـت ـم ــن ع ـل ــى أرض ـ ـ ــه أيـ ـض ــا فــي
م ــزه ــر .سـيـعـتـمــد بـيــريـسـيـتــش على
ال ــاع ــب ال ـق ــوي عـلــي ح ـي ــدر ،األخـيــر
ي ـع ــرف ال ــري ــاض ــي ج ـي ـدًا ،ف ـهــو لعب
لـنــادي امل ـنــارة فـتــرة طــويـلــة ويـعــرف
م ـفــات ـيــح ل ـع ــب املـ ـ ــدرب أح ـم ــد فـ ــران.
األمـ ـ ــر ذاتـ ـ ــه بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ــاع ــب
ش ــارل تــابــت ال ــذي كــانــت لــه تجربة
م ــع ال ــري ــاض ــي ،وال ــاع ـب ــان يـقــدمــان
مـسـتــوى م ـمـ ّـي ـزًا ه ــذا امل ــوس ــم دفــاعــا
وهجومًا .أجــانــب الـنــادي البيروتي
ال يـ ـقـ ـل ــون شـ ــأنـ ــا أب ـ ـ ـ ـدًا ع ـ ــن الع ـب ــي
الـ ــريـ ــاضـ ــي ،الـ ـعـ ـم ــاق ن ـي ـك ــول ــوس،
وجـ ـ ــاس ـ ـ ـتـ ـ ــن دانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون وك ـ ــري ـ ــس
ك ـ ــروف ـ ــورد ق ـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى ك ـس ــر أي
خطط دفــاعـيــة لـلـمــدرب أحـمــد فــران.
من أوراق القوة بيد بيريسيتش أنه
يمكنه الـلـعــب بتشكيلة ســريـعــة مع
دانـتـمــون ورودري ــغ عقل وكــروفــورد
ومعهم ميغيل مارتينيز ،أو تشكيلة
ه ــادئ ــة وكــاسـيـكـيــة م ــع نـيـكــولــوس
وتــابــت ومـفـتــاح الـلـعــب عـلــي حـيــدر.
األكيد أن بيريسيتش سيضع خطة
دف ــاعـ ـي ــة م ـح ـك ـم ــة عـ ـل ــى اس ـم ــاع ـي ــل
أحـمــد ،كــونــه مـفـتــاح الـنـجــاح لـنــادي
الــريــاضــي وه ــذا مــا تثبته مباريات
املوسم كافة ،وخاصة سلسلة نصف
النهائي .يستفيد نادي بيروت أيضًا
م ــن أف ـض ـل ـيــة األرض ف ــي ال ـن ـهــائــي،
إذ إن امل ـب ــاراة األولـ ــى سـتـكــون على
أرضــه وإذا مــا حقق الـفــوز سيذهب
إل ــى قــاعــة صــائــب س ــام ف ــي امل ـنــارة
بضغوط أقل .املباراة األولى فاصلة،
فــإذا فــاز بها الرياضي كما فعل في
نصف النهائي على أرض الشانفيل
تكون مهمة بيروت شبه مستحيلة
للعودة ،ألن الرياضي قوي جدًا على
أرضه وأمام جمهوره.
الـ ـ ـف ـ ــرص م ـت ـك ــاف ـئ ــة ب ـ ــن الـ ـن ــادي ــن،
ونـســب ال ـفــوز مـتـســاويــة (،)50 / 50
وكما هو معلوم في النهائي تسقط
الحسابات ،ويحقق الفوز من يكون
جاهزًا ذهنيًا أكثر .الرياضي يمتلك
الـخـبــرة خــاصــة مــع اسماعيل أحمد
وج ــان عـبــد ال ـن ــور ،وب ـي ــروت يمتلك
ال ـح ــاف ــز ل ـك ـتــابــة الـ ـت ــاري ــخ ،وت ــدوي ــن
اسمه على الئحة الشرف .الجمهور
على موعد مع نهائي أكثر من ّ
مميز.
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رياضة

رياضة

ٌ
موسم حمل الكثير من
الكرة اللبنانية أسدل الستار على موسم  2019-2018في ًالدوري اللبناني لكرة القدم.
المحطات المثيرة للجدل وأخرى مثيرة لالهتمام ،إضافة إلى نقاط سلبية ّ
شوهت الصورة في بعض األحيان،
ٍ
ومنها ما ترك دروسًا إلعادة النظر ببعض أساسيات اللعبة

أخبار محلية

قراءة في الموسم المنتهي
دوري فوق وآخر تحت والمشاكل مكررة
شربل ّ
كريم
لــم يكن املــوســم املنتهي فــي الــدوري
ال ـل ـب ـنــانــي ك ـغ ـي ــره م ــن املـ ــواسـ ــم فــي
األع ـ ــوام الـقــريـبــة املــاض ـيــة ،ول ــو أنــه
تـ ـش ــاب ــه مـ ـعـ ـه ــا ف ـ ــي ج ـ ــوان ـ ــب ع ـ ــدة.
ٌ
نـ ـق ــاط عـ ــدة ي ـم ـكــن ال ـت ــوق ــف عـنــدهــا
فـ ـ ــي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة الـ ـت ــي
ظهرت عليها الفرق ال ــ ،12ومسائل
أســاسـيــة يـفـتــرض اإلضـ ــاء ة عليها،
م ـن ـهــا ب ـس ـبــب ت ـك ــرار امل ـش ــاك ــل الـتــي
مشهد
تفرزها ،وأخــرى على خلفية
ٍ
قلقًا عـلــى وضــع ال ــدوري
عــام يـتــرك ً
واللعبة عامة.
ال شــك فــي أن مشكلة املــاعــب كانت
ّ
املتنوعة
العنوان األبرز بني املشاكل
ال ـت ــي ع ــرف ـه ــا امل ــوس ــم .واألس ـ ـ ــوأ أن
هـ ـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة ل ـي ـس ــت ط ـ ــارئ ـ ــة ،بــل
م ـت ـفــاق ـمــة ،وق ــد عــرق ـلــت ف ــي مــراحــل
كثيرة العملية التنظيمية ّ
برمتها،
ّ
بانتظار أن يكون هناك حــل شامل
لها ،لكون املالعب في صلب اللعبة
الناجحة واألرضية التي يفترض أن
ُتسهم ّأو ًال في ّ
تطورها.
فنيًا ،إن النقطة األبــرز التي ال يمكن
إغفالها ،مسألة وقوف  8من أصل 12
فريقًا في دائــرة الهروب من الهبوط
إلى الدرجة الثانية ،وهو أمر يعكس
مـ ــدى ت ــدن ــي م ـس ـتــوى امل ـن ــاف ـس ــة ،إذ
حتى الفريق الذي احتل املركز الرابع
كــان بعيدًا عن ثالثي الـصــدارة ،قبل
أن يبتعد الوصيفان عن البطل قبل
مراحل عدة على نهاية املشوار.
وإذا كــانــت اإلم ـك ــان ــات ه ــي الـسـبــب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس وراء ال ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـوة امل ـ ــوج ـ ــودة
ب ــن الـ ـع ــدد ال ـق ـل ـيــل واآلخـ ـ ــر الـكـبـيــر

ًّ
مــن ال ـف ــرق ،ف ــإن ح ــا جــذريــا وق ــرارًا
ت ــاري ـخ ـي ــا ي ـف ـت ــرض أن يـ ـك ــون عـلــى
ط ــاول ــة ال ـب ـحــث ع ـبــر ت ـعــديــل ج ــريء
ل ـن ـظ ــام ال ـب ـط ــول ــة ،ل ــرف ــع م ـس ـتــواهــا
العام وخلق إثارة فيها ،وهو أمر ال
ّ
بد أن ينعكس إيجابًا على صورتها
العامة لناحية جــذب األنـظــار إليها
ٌّ
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارًا وج ـ ـم ـ ـهـ ــورًا .ح ـ ــل يـتـفــق
غالبية املــراقـبــون على أنــه ينحصر
فــي تقليص عــدد الـفــرق فــي الــدرجــة
األول ـ ـ ــى ق ـب ــل أي شـ ــيء آخـ ـ ــر ،وذل ــك
ل ـح ـصــر ال ــاع ـب ــن ال ـج ـ ّـي ــدي ــن ف ــي 8
أو  10ف ــرق ،وذل ــك بـعــدمــا ب ــدا ّ
جليًا
أن عــدد الــاعـبــن الــذيــن يستحقون
الـلـعــب فــي دوري األضـ ــواء مـحــدود
إلى ٍّ
حد غير بسيط.

الثالثة الكبار
م ـن ــذ ان ـ ـطـ ــاق املـ ــوسـ ــم وذاك ال ـف ــوز
ال ـعــريــض ع ـلــى ال ـص ـفــاء بـســداسـيــة،
ق ـ ّـدم العهد نفسه بشخصية البطل.
ّ
صـ ـحـ ـي ــح أن ال ـ ـفـ ــريـ ــق األصـ ـ ـف ـ ــر م ـ ّـر
ب ـم ـح ـطــات ص ـع ــود وهـ ـب ــوط ك ـث ـيــرة،
لـكـنــه ع ــرف كـيـفـيــة تـكــريــس سطوته
ع ـل ــى الـ ـك ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ح ـي ــث تــأثــر
ـ ـ ـ ب ـح ـس ــب مـ ــا ّ
ردد غ ــال ـب ــا إداريـ ـ ـ ــوه
ومـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ــوه والعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ـ ّب ـم ـس ـت ــوى
الــدوري .لكن رغم هذا التأثر السلبي
واإلصابات األسبوعية التي عصفت
بالفريق ،كــان للخبرة املتراكمة عند
الع ـب ــي ال ـع ـه ــد ،ومـ ــن خـلـفـهــم أنـجــح
املـ ــدربـ ــن امل ـح ـل ـيــن دور ح ــاس ــم فــي
ج ـلــب ال ـك ــأس ال ـســاب ـعــة إلـ ــى خــزائــن
النادي ،وهي عملية لم تكن بسهولة
املواسم السابقة ،لكنها كانت منطقية
بالنظر إلى الفارق الفني بني العهد

ومنافسيه األساسيني ،وتحديدًا في
املواجهات املباشرة بينهم.
ّ
ـواج ـه ــات املـبــاشــرة
وف ــي ّمــا خ ــص امل ـ ّ
والتعثر غير املـتــوقــع ،فــإن هــذا الفخ
وقــع فيه األنـصــار الــوصـيــف ،مــا كان
له األثر املباشر في عجزه عن مجاراة
الـعـهــد والـنـجـمــة وامل ـنــاف ـســة بـجـ ّ
ـديــة
على اللقب.
وال شــك فــي أن «الــزع ـيــم» ق ـ ّـدم فريقًا
يستحق اإلشادة به ،لكنه ظهر أيضًا
بشخصيتني :واحـ ــدة فــي امل ـبــاريــات
ال ــروت ـي ـن ـي ــة ،وأخـ ـ ـ ــرى ع ـن ــدم ــا ع ــاش
فــي ظــل الضغوط املطالبة بتحقيقه
للمطلوب .وهــذه النقطة هي املسألة
األســاس ـيــة ال ـتــي يـفـتــرض بــاألنـصــار

المطلوب تعديل جريء لنظام
البطولة لرفع مستواها العام

مشاكل
كثيرة ال تزال
مستمرة
(عدنان الحاج
علي)

معالجتها قبل تفكيره في املراكز التي
يــريــد تعزيزها فــي ســوق االنـتـقــاالت
املقبلة ،إذ إن تهيئة فــريــق متماسك
ً
يتمتع بعقلية الـفــوز ستكون عامال
حاسمًا للوقوف في صف املنافسني
على اللقب في املوسم املقبل.
وإذا كــان األنصار راضيًا عن مركزه
ال ـن ـهــائــي ،ف ــإن الـخـيـبــة األك ـب ــر الـتــي
س ـج ـل ـه ــا املـ ـ ــوسـ ـ ــم املـ ـنـ ـتـ ـه ــي ك ــان ــت
ل ـل ـن ـج ـم ــة .وهـ ـ ـ ــذه ال ـخ ـي ـب ــة ل ـ ــم تـكــن
مفاجئة بالنسبة إلى من رأى األمور
أب ـع ــد م ــن املـ ــاعـ ــب ،وبــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ّ
مــن حــلــل بنحو صحيح الـتـعــاقــدات
م ـقــارنــة ب ـحــاجــات ال ـف ــري ــق .الـنـجـمــة

وقــع فــي فــخ العشوائية ،س ـ ٌ
ـواء أكــان
فــي مسألة ضـ ّـم العبني ّ
معينني إلى
صـ ـف ــوف ــه ،أو ل ـن ــاح ـي ــة ال ـح ـس ــاب ــات
الـ ـخ ــاص ــة ّب ــالـ ـج ــان ــب الـ ـفـ ـن ــي طـ ــوال
بمركز أسوأ
موسم معقد خــرج منه
ٍ
من ذاك الذي احتله في املوسم الذي
سبق ،ليتضح أن مشاكله تحتاج إلى
أكـثــر مــن عملية قـيـصــريــة ،فالفريق
«ال ـن ـب ـيــذي» ال يـحـتــاج إل ــى الع ـ ٍـب أو
اث ـن ــن ف ــي امل ــوس ــم امل ـق ـبــل لتحسني
صورته ،بل إلى ورشــة تغييرات في
مختلف املــراكــز لـكــي يــرتـقــي مـجــددًا
إلى مستوى املنافسة.
وع ـن ــد ال ـك ـل ـمــة األخ ـ ـيـ ــرة ي ـم ـكــن ذك ــر
اإلخ ــاء االهـلــي عاليه رابــع الترتيب،
الذي مع ابتعاده عن دائــرة املنافسة
تراجع كثيرًا لفقدان العبيه الحافز،
رغ ــم أن ـه ــم ق ـ ّـدم ــوا ب ـعــض امل ـبــاريــات
ال ـك ـب ـي ــرة خ ـ ــال املـ ــوسـ ــم ،وأظ ـ ـهـ ــروا
ّ
عدد أكبر من
إمكانات تخولهم جمع ٍ
النقاط.

معركة الهبوط
وبقدر إثارة املنافسة التي ظهرت في
بداية املشوار ،أطل الصراع للهروب
مــن الهبوط إلــى الــدرجــة الثانية في
املــراحــل الختامية ،حيث تــرك شيئًا
يـمـكــن ال ـحــديــث عـنــه ف ــي الـ ـ ــدوري8 .
فـ ــرق ك ــان ــت مـ ـه ــددة فـعـلـيــا ب ـتــوديــع
دوري األض ــواء ،اثنان منها كانا قد
ع ــادا لـلـتـ ّـو إل ـيــه ،لـكــن الــافــت أنهما
اح ـت ــا م ــرك ــزي ــن مــؤه ـلــن إلـ ــى كــأس
الـنـخـبــة ،وه ــي مـســألــة تحسب لهما
بال شك.
شـبــاب الـســاحــل ك ــان أحــدهـمــا ،وهــو

رغــم مشاكله الدفاعية التي جعلته
أحد أسوأ الفرق في الدوري على هذا
الصعيد ،ق ـ ّـدم ً
أداء هجوميًا جريئًا
في أغلب مبارياته ،فكانت مكافأته
املــركــز ال ـخــامــس ،ليعكس اسـتـقــرارًا
إداري ــا وفنيًا ينتظر أن يفرز وضعًا
أفضل في املوسم املقبل.
ّ
أم ـ ــا ال ـش ـب ــاب الـ ـغ ــازي ــة الـ ـ ــذي اح ـت ــل
املركز السادس ،فإن مكاسبه كثيرة،
لـكــونــه مــن ال ـفــرق صــاحـبــة املـيــزانـيــة
األدن ــى فــي الـ ــدوري ،وقــد دخــل وهو
أحـ ـ ـ ــد املـ ــرش ـ ـحـ ــن ل ـ ـل ـ ـه ـ ـبـ ــوط ،ل ـك ـنــه
فــاجــأ الجميع بسلسلة مــن النتائج
اإليجابية ّأمـنــت لــه مــركـزًا مستحقًا
بعدما اجتهد لـلــوصــول إلـيــه ،فكان
له ما اراد.
أم ــا ال ـفــرق األخـ ــرى ،وه ــي التضامن
ص ـ ــور ،ط ــراب ـل ــس ،ال ـص ـف ــاء ،ال ـســام
زغ ـ ــرت ـ ــا ،ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ وال ـ ـب ـ ـقـ ــاع عـلــى
ال ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ،فـ ـق ــد كـ ــانـ ــت أوض ــاعـ ـه ــا
متشابهة ،لضعف اإلمكانات املادية،
ول ـض ـعــف ال ـ ـقـ ــدرات ال ـف ـن ـيــة ،فـكــانــت
حظوظها بالبقاء متساوية ،قبل أن
يـلـقــى فــريـقــان مـنـهــا املـصـيــر األس ــوأ
بـ ـع ــدم ــا ع ــاك ـس ـت ـه ـم ــا الـ ـ ـظ ـ ــروف فــي
املراحل األخيرة فاستسلما لقدرهما.
إذًا ،طـ ــوى امل ــوس ــم ص ـف ـح ـتــه ت ــارك ــا
م ـه ـمــات وم ـســؤول ـيــات ك ـث ـيــرة ال بـ ّـد
مــن أخــذهــا باالعتبار ضمن السعي
الــدائــم لكل األط ــراف من أجــل تطوير
الـلـعـبــة وال ـس ـيــر ب ـهــا ن ـحــو مـسـتــوى
أفـضــل ينعكس عليها إيـجــابــا على
صـعـيــد صــورت ـهــا الـفـنـيــة والـنـتــائــج
خارجيًا.
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إيقاف رضا عنتر سنة

حددت لجنة املسابقات في االتحاد
اللبناني لكرة القدم جدول مباريات ربع
غد
نهائي كأس لبنان ،حيث يلعب بعد ٍ
السبت السالم زغرتا مع الراسينغ على
ملعب جونية عند الساعة الرابعة عصرًا،
ويلعب يوم األحد الصفاء مع اإلخاء األهلي
عاليه على ملعب صيدا في التوقيت عينه.
أما مباراة طرابلس والعهد ،فستقام يوم
األحد في  5أيار على ملعب جونية عند
الساعة الرابعة ،فيما يتواجه النجمة مع
األنصار يوم الجمعة  10أيار على ملعب
املدينة الرياضية عند الساعة العاشرة
ً
والنصف ليال.
من جهة ثانية ،أوقفت لجنة االنضباط
مدرب فريق الراسينغ رضا عنتر ،سنة
كاملةّ ،
وغرمته مبلغ عشرة ماليني ليرة،
وأوقفت العب طرابلس محمد مقصود
أول مباراة رسمية لفريقه بعد طرده في
لقاء طرابلس والراسينغ ضمن األسبوع
األخير من الدوري .وغرمت اللجنة فريقي
العهد والنجمة مبلغ  500ألف ليرة لكل
منهما.

ّ
قدم نادي العهد الكأس السابعة للدوري اللبناني في كرة القدم الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،خالل زيارة قام بها وفد كبير
من النادي ترأسه الرئيس تميم سليمان ،بحضور أعضاء اللجنة االدارية والجهاز الفني والالعبني .وشكر سليمان الرئيس عون على «الدعم
تاريخ كرة القدم اللبنانية .وأشار الى أنه «ال
الذي يوليه للرياضة والرياضيني» ،مشيرًا الى أن النادي أصبح في فترة وجيزة ّعالمة فارقة في ّ
يوجد في نادي العهد إال الرياضة وتربية االجيال على مبادئها وأخالقها .ورد الرئيس عون مهنئًا نادي العهد ،ومتمنيًا للفريق «التوفيق
في مباراة كأس آسيا» ،وقال «نعتز دائمًا بالرياضيني الذين نعتبرهم النخبة ،ونريد لشبابنا أن يكونوا على مثالهم ويعملوا على مواجهة
اآلفات االجتماعية ،ال سيما املخدرات التي تعتبر الرياضة إحدى أبرز وسائل مواجهتها .وال بد من العمل على نوعية الشباب وتشجيعهم
على االستمرار في ممارسة العمل الرياضي الذي هو رسالة للمجتمع»( .داالتي ونهرا)

استراحة

العهد بطل الناشئين

3145 sudoku

كلمات متقاطعة 3 1 4 5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

َ
ض ِمن فريق العهد لقب بطولة الناشئني
لكرة القدم بعد فوزه على النجمة أمس
 1-3على ملعب جونية ،رافعًا رصيده إلى
 24نقطة أمام أتليتيكو الوصيف بفارق
عشر نقاطّ .
سجل أهداف العهد مصطفى
موسى ،عيسى عتريس ،وفضل حمية،
فيما سجل هدف النجمة رضا الخنسا.
وأضاف العهد لقب الناشئني إلى لقب
الذي أحرزه قبل فترة هذا املوسم،
األشبال ّ
لتصبح غلته لقبني من أصل ثالثة في
الفئات العمرية ،بعد أن أحرز النجمة لقب
الشباب.

10

6

7

8

5

1

1
2

8

3

5

4

6

5

3

7

3

1

7

9

8

1

6

8

6
7

4

9

صورة هومنتمن
غير واضحة

3

7

7

5

8

1

بعد خسارة نادي هومنتمن ـ بيروت
لكرة السلة لقبه املحلي عقب خروجه من
الدور نصف النهائي أمام نادي بيروت
(خسر السلسلة بنتيجة ثالثة لواحد)،
بات مستقبل النادي غير واضح .مدرب
الفريق جو مجاعص ،عقب الخسارة
مباشرة ،أعلن استقالته من منصبه،
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8

10

5

7

5

3

7

1

أفقيا
 -1رئيس حــزب لبناني –  -2إعــامــي وشــاعــر لبناني –  -3يعلم ويـعــرف باملسألة –
منطقة هـضــاب رمـلـيــة واس ـعــة بــن بلجيكا وفــرنـســا ولــوكـسـمـبــورغ شـهــدت معركة
لبنانية بقضاء
شرسة بني األملــان والحلفاء نهاية الحرب العاملية الثانية –  -4بلدة ّ
جــزيــن – إلــه – مخلص تـجــاه الحبيب –  -5دولــة أفريقية – ضعف ورق –  -6مطرب
مصري شهير –  -7عائلة أديب وناقد أملاني راحل حائز على جائزة نوبل عام – 1910
إزالة األثر –  -8ضمير متصل – صفة زمن من املاضي – للنداء –  -9خراب – عائلة أديب
فرنسي راحل –  -10إسم ملنظمة عاملية ّ
سرية يتشارك افرادها عقائد وأفكار واحدة

عموديًا

ّ
يقطعانه الى قطع صغيرة
 -1في الحكومة – ماركة سيارات –  -2بحيرة روسية – رجاء – -3
– والدة –  -4من الحيوانات الداجنة – شالالت مائية بني أميركا وكندا من أغزر الشالالت
في العالم –  -5فضاء – بلدة لبنانية تشتهر بقلعتها التي سجن فيها أباء إستقالل لبنان
ّ
ّ
الهندية – حل
–  -6نخاف – إسم تجاري معروف لدواء مسكن لأللم –  -7نوع من السباع
ُ
ّ
البندقية عن األدرياتيك يقام
العقدة – مدينة فرنسية –  -8جزيرة إيطالية صغيرة تفصل
فيها مهرجان سينمائي سنوي – ثرى – لحم غير مطبوخ –  -9يهرب من املعتقل – مرحلة
ما بني الوالدة واملوت وكل روح على األرض –  -10فنان لبناني من أغانيه " ست الستات "

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1الباستيل ّ–  -2نانسي – حنان –  -3طم – يفلت – فج –  -4فو – الفقر –  -5نواطير – ال –  -6سام
– مونو –  -7عل – سب – جو –  -8أردين – يرنف –  -9داليدا – ي ي ي –  -10تيرشكوڤا

عموديًا
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مشاهير 3145

حلول الشبكة السابقة

 -1أنطون سعادة –  -2الم – والرا –  -3بن – فام – دلت –  -4اسيوط – ي ي ي ي –  -5سيف – يم – ندر
–  -6الروس – اش –  -7يحتل – نبي –  -8لن – فلو – ريو –  -9افقا – جنيڤ –  -10عنجر – صوفيا

حل الشبكة 3144

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

روائـ ــي إنـكـلـيــزي (ُ )1870-1812يـعـتـبــر بــإج ـمــاع ال ـن ـقــاد أع ـظــم الــروائ ـيــن
اإلنكليز في العصر الفكتوري وال يزال الكثير من أعماله يحتفظ بشعبيته
حتى اليوم
ّ = 1+2+7+3+4+6
نبي الفرس ■  = 11+10+9مال مدفون في األرض ■ 8+5
= خاصتي

حل الشبكة الماضية :فيصل المقداد

وبعدها بوقت قليل خرج كالم عن استقالة
رئيس لجنة كرة السلة في هومنتمن غي
مانوكيان .األخير كان له الدور األكبر
في تحقيق الفريق البرتقالي للبطوالت
املحلية والعربية خالل املوسم املاضي،
وبحال خروجه سيتأثر النادي كثيرًا،
ماديًا ومعنويًا .مرحلة ضبابية يعيشها
هومنتمن ،وربما كان الحديث عن أن
النادي كان يريد املنافسة على األلقاب في
الذكرى املئوية لتأسيسه ،ومن ثم التراجع
إلى الوراء ،صحيحًا ،فالنادي حقق األلقاب
املوسم املاضي ،وما يعيشه اليوم يدل على
أن فترة التراجع بدأت ،بانتظار أن تتكشف
األمور خالل الفترة املقبلة.
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جعفر البكلي*
كـ ــان ع ـبــد ال ــرح ـم ــن الـ ــراشـ ــد ،رئ ـي ــس تـحــريــر
مجلة «املجلة» السعودية ،على موعد ،إلجراء
مقابلة صحافية مع الرئيس املصري حسني
مـ ـب ــارك ( .)1وتـ ـص ــادف أن كـ ــان م ــوع ــد ذلــك
الـلـقــاء ،فــي قصر «االت ـحــاديــة» ،غ ــداة انقالب
 30يونيو /حــزيــران  ،1989الــذي أعلنه عمر
حسن البشير في السودان .ووجد الصحافي
ال ـس ـع ــودي ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ،وقـ ــد اع ـت ــراه
«جو غير عادي من البهجة التي لم يستطع
إخفاءها» ،بحسب وصف الراشد نفسه .فقد
كانت أحداث السودان ،واستيالء العسكر على
ـذي
زمــام الحكم ،وإقـصــاء الـصــادق املـهــدي الـ ً
اعـتـبــره الـنـظــام امل ـصــري خصمًا ل ــه« ،نـهــايــة
ملتاعب الرئيس مـبــارك»  -والتحليل ألخينا
ال ــراش ــد دائـ ـم ــا .ب ــدا واض ـح ــا ج ـ ـدًا ،ي ــوم ــذاك،
أن حسني مـبــارك غافل عــن حقيقة االنقالب
الـســودانــي غفلة كــامـلــة .ولـعــل ضـبــاط جهاز
املخابرات املصرية ،لم يفطنوا إلى الخديعة
التي ّ
دبــرهــا حسن الترابي فــي الخرطوم إال
بعد أشهر كاملة .فلقد وصل املكر بالترابي
ح ـ ّـدًا جـعـلــه يــأمــر أت ـبــاعــه ب ــأن يـحـبـســوه في
ّ
ليموه على الناس ،ويصرفهم
سجن «كوبر»
عــن طبيعة انقالبه وحقيقة القائمني عليه.
ً
وف ـ ـعـ ــا ،ن ـج ـحــت ح ـي ـلــة الـ ـت ــراب ــي إلـ ــى ال ـحــد
الــذي جعل الرئيس مـبــارك ،وهــو رجــل معاد
ل ــإس ــام ـي ــن ،يـسـتـبـشــر ب ــان ـق ــاب الـبـشـيــر،
ّ
ويفرح به ،ويترجى الخير منه .بل إن مبارك
ً
ّ
ابتلع الطعم كــامــا ،فقد ظــن أن االنقالبيني
ال ـســودان ـيــن أص ــدق ــاء ل ــه ،فــأخــذ يـ ـ ّ
ـروج لهم،
وي ـتــوســط عـنــد امل ـلــك فـهــد لـيـســاعــدهــم .ومــا
ّ
زاد ان ـخــداع مـبــارك أن عمر البشير ورفــاقــه،
بعد أن اسـتــولــوا على املـقــرات السيادية في
الخرطوم ،وقبل أن يعلنوا خبر انقالبهم على
حـكــومــة ال ـصــادق امل ـهــدي ،بـ ــادروا إل ــى إعــام
السفارة املصرية بما فعلوه .وفرح املصريون
ب ــاالن ـق ــاب ف ــي ال ـ ـسـ ــودان إلـ ــى درج ـ ــة دفـعــت
وكالة األنباء املصرية الرسمية إلى أن تعلن
للعالم والدة «ث ــورة اإلن ـقــاذ الــوط ـنــي» ،قبل
أن يعلن عنها البشير نفسه ،بنصف ساعة!
ولشدة جهل املصريني بحقيقة ما يجري في
ال ـســودان ،فقد حسبوا االنقالبيني زمــرة من
ّ
الـقــومـيــن ال ـعــرب .بــل إن حسني م ـبــارك قــال
لعبد الرحمن الراشد« :إن البشير وأصحابه
مـ ـجـ ـم ــوع ــة وطـ ـنـ ـي ــة وقـ ــوم ـ ـيـ ــة لـ ـيـ ـس ــت ل ـهــا
أغراض» .إلى هذا الحد وصل الجهل بمبارك!
نعم ،ولقد برهن ،هو وجهاز مخابراته ،بذلك
عــن ضياعهم الكامل فــي مــا يتصل بشؤون
ج ـيــران ـهــم ال ـج ـنــوب ـيــن ،وهـ ــم ي ـظ ـنــون أنـهــم
أح ـســن ال ـعــارفــن ب ــأح ــوال الـ ـس ــودان ،وأخـبــر
الناس بخباياه ومجاهله!

«فتح السودان»
ل ــم ي ـكــن ج ـهــل ال ـس ــاس ــة امل ـص ــري ــن ب ـشــؤون
ال ـســودان أم ـرًا جــدي ـدًا ،بــل إنــه قــديــم وراس ــخ.
وهو جهل ،للحقيقة ،لم يطرأ في زمان مبارك
خاصة ،بل إنــه كــان سمة في املصريني ،منذ
أيـ ــام مـحـمــد ع ـلــي ب ــاش ــا .ول ـق ــد اع ـت ـقــد وال ــي
مصر أنــه سيعثر فــي ال ـســودان على مناجم
ضخمة مــن الــذهــب واألملـ ــاس ،إن هــو «فتح»
ً
ت ـلــك ال ـب ــاد ال ـشــاس ـعــة .وف ـض ــا ع ــن الــذهــب
الــذي دغــدغ خيال محمد علي ،فــإن شيطانه
ّ
أوعــز إليه بــأن الـســودان مــورد ال ينضب من
العبيد .وإن ــه يستطيع أن يجعل مــن أولئك
الـ ـس ــودانـ ـي ــن ج ـ ـنـ ــودًا ط ـ ّـي ـع ــن فـ ــي ج ـي ـشــه،
ّ
فيعوض بهم املصريني الذين رأى أن ال حول
ُ
وال قوة لهم في الحرب ،وأنهم ال يحسنون إال
أن يكونوا فــاحــن .ولقد مضى محمد علي
ً
فـعــا فــي مـشــروع «فـتــح» ال ـســودان أشــواطــا.
فـبـعــث اب ـن ــه إس ـمــاع ـيــل ،ف ــي ت ـم ــوز  /يــولـيــو
 ،1820على رأس جيش يتألف من أربعة آالف
جندي أغلبهم من األتــراك واأللبان .ولم تكن
م ــوازي ــن ال ـق ــوة مـتـكــافـئــة ب ــن ج ـيــش محمد
عـلــي الـنـظــامــي امل ــدج ــج بــاألسـلـحــة ال ـنــاريــة،
وبـ ــن م ـقــات ـلــي ال ـق ـبــائــل ال ــذي ــن يـسـتـعـمـلــون
الـ ـسـ ـي ــوف والـ ـ ــرمـ ـ ــاح ،لـ ـيـ ـق ــاوم ــوا ب ـه ــا غـ ــزاة
طـنـهــم ف ــي ال ـنــوبــة ،وك ــردف ــان،
اج ـتــاحــوا مــوا ّ
وش ـ ـنـ ــدي ،وس ـ ــن ـ ــار ،ودارف ـ ـ ـ ـ ـ ــور ...ولـ ـع ــل تـلــك
الحملة الغاشمة التي شنها والي مصر على
السودانيني ،من أجــل احتالل بالدهم ،كانت
أول ضغينة فــي الـعــاقــة بــن ال ـطــرفــن .ولــم
ـف جـنــود محمد عـلــي بــاسـتـجــاب آالف
يـكـتـ ِ
الـســودانـيــن إلــى مصر ليكونوا عـبـيـدًا .ولم
يـكـتـفــوا ّ ب ــاإلس ــراف فــي الـبـطــش وال ـف ـتــك ،بل
إنهم سنوا في بالد السودان بدعًا لم يسبقهم
ّ
إليها غيرهم .وعلى سبيل املثال ،فإن األمير

سودانية:
خصائص ّ
أحزاب متجذرة ومرونة
في السياسة

إسماعيل بن محمد علي ،قائد الحملة على
الـســودان ،أمــر جنوده بعد أن انتصروا على
ق ـبــائــل ال ـشــاي ـق ـيــة ،ف ــي م ـعــركــة ك ــورت ــي ،بــأن
ووعــد األمير أن يمنح
يقطعوا آذان األع ــداءَ .
لـكــل ج ـنــدي يــأتـيــه ب ــأذن ــي س ــودان ــي مـكــافــأة
ق ــدره ــا خـمـســون قــرشــا ( .)2فـطـفــق الـجـنــود
ّ
يحزون آذان الناس ال ّ
يميزون في صنيعهم
ّ
وحي ،وبني محارب ومسالم ،وبني
بني ميت
رجــل وأنـثــى ،وبــن كبير وصغير .ولقد أدت
ه ــذه الـشـنــائـ ُـع َوالـقـبــائــح بــالـســودانـيــن لكي
يثوروا ،فقد فـ ِـرض عليهم ،إضافة إلى القتل
والـتـشــويــه ،أن يدفعوا ضــرائــب باهظة على
أب ـق ــاره ــم ،وأغ ـن ــام ـه ــم ،وح ـم ـي ــره ــم ...ال ،ولــم
يكتف ابن محمد علي بذلك ،بل أمر بأن يدفع
ِ
السودانيون أبناءهم ليكونوا رقيقًا .وحني
اح ـت ــج امل ـل ــك ن ـم ــر ،م ـلــك الـجـعـلـيــن بـشـنــدي،
عـلــى ه ــذا اإلجـ ـح ــاف ،ل ــم ي ـت ــورع ال ـبــاشــا عن
صفعه بغليونه العثماني الـطــويــل .يومها،
تظاهر نمر بأنه يقبل شروط إسماعيل ،ولم
يكن ذلك إال خديعة .فما إن خيم الليل حتى
وضع الجعليون القصب الجاف حول خيام
الباشا وضباطه ،ثم أشعلوا النيران ،ووقفوا
بسيوفهم يقضون على مــن يخترق اللهب.
فقضى ابن محمد علي ومماليكه حرقًا .ولم
ّ
يلبث انتقام الغزاة ،فحل بالسودانيني بشكل
وحشي .وأبيد ثالثون ألفًا من السودانيني في
عمليات ثــأر واسعة الـنـطــاق( .)3كــان الــدرس
قــاسـيــا للجميع :عـلــم ال ـغ ــازي أن الـســودانــي
ّ
وحمية ،وأنــه ما
على طيبته ذو بأس وأنفة
كان قط عبدًا ألحد .وفهم أهل البالد أن النيل
إليهم الخير دائمًا ،وإنما قد يجلب
ال يجلب
ّ
لهم شرور شذاذ اآلفاق أيضًا!

محمد سيد رصاص

كولن بونت باشا

ّ
الـحــق إن املصريني أبــريــاء مــن تلك الشنائع
ُ
ال ـتــي ارت ـك ـبــت بـحــق إخــوان ـهــم الـســودانـيــن.
تلك حقيقة ال يجوز التغافل عنها .ولم يكن
فــي جيوش محمد علي التي غــزت الـســودان
ً
جنود مصريون أصال ،وإنما الجند كانوا من
الترك ،واأللبان ،والبوشناق ،وبعض البدو...
ّ
وإن السودانيني أنفسهم ّ
سموا حملة محمد
ّ
ّعلي ضدهم «الحملة التركية» .غير أن الرجل
ملا كان حاكم مصر وسيدها ،فإن حملته ،وكل
ما جرى فيها من فظائع وجدت من ينسبها
ّ
إلــى املـصــريــن ،بغير وجــه حــق! ثــم إن ظالل
ذلــك الـتــاريــخ الكريه ظلت ماثلة فــي الــذاكــرة
الجماعية ال تـمـحــى .ولــأســف ،فـقــد زادتـهــا
ط ـبــاع الـتـكـبــر وال ـت ـعــالــي و«الـ ـتـ ـش ــاوف» من
بعض الـقــوم ترسيخًا وإثـبــاتــا .وأراد بعض
ملوك مصر ،في سكرة أمانيهم ،أن يتشبهوا
ب ـم ـل ــوك أوروبـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي ألـ ـق ــابـ ـه ــم ،وأزي ــائـ ـه ــم،
وم ـســاك ـن ـهــم ،وأنـ ـم ــاط ع ـي ـش ـهــم .وم ـث ـل ـمــا أن
ملوك أوروبــا استولوا على مناطق شاسعة
في أفريقيا ،وجعلوها ملكيات خاصة لهم،
فــا ب ــأس أن يـصـنــع م ـلــوك مـصــر صنيعهم.
وخـطــط الـخــديــوي إسـمــاعـيــل ألن يجعل من
ً
الـســودان مستعمرة تـ ّ
ـدر عليه أم ــواال يباري
بـهــا وي ـجــاري مــا لــدى أقــرانــه مـلــوك بلجيكا
ّ
وفــرنـســا وإن ـك ـل ـتــرا ...وبــرغــم أن الـســودانـيــن
ّ
لم يكونوا أغنياء ،إال أن الخديوي وزبانيته
ّ
جعلوا يحلبونهم حلبًا! صحيح ،أن الخديوي
إسماعيل لم يصل أبـدًا إلــى الــدرك املتوحش
الذي بلغه ليوبولد الثاني في الكونغو ،ولكن
ال ـســودان ـيــن ،ال ش ــك ،ع ــان ــوا م ــن مـلــك مصر
وأتـبــاعــه شــر املـعــانــاة .كــانــت قـســاوة الجباة
شــديــدة ،وبعض مــا يقترفه الجنود محزنًا،
ّ
وأما غطرسة حكام األقاليم الذين استجلبهم
الخديوي إلــى الـســودان ليستنزفوا مــوارده،
ُ
فقد كانت مقيتة إلــى درجــة ال تحتمل .ومن
املـ ـف ــارق ــات ال ـع ـج ـي ـبــة أن خ ــدي ــوي م ـص ــر لــم

ّ
القناة/
ُ«وما نرتضي أن َتقد ُ
سودانها
وي
عن مصر ُ
فصل ُ
ُ
وسودانها/
فمصر الرياض،
ُ
ُ
عيون الرياض ،وخلجانها
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الخرطوم
(أوزان كوز  -أ ف ب)

يجد من يستخدمهم لحكم أقاليم السودان
سوى بعض املرتزقة األوروبيني الذين أنعم
على كثير منهم برتبة الباشوية ،من أمثال
هكس باشا ،وبيكر باشا ،وهوتسنر باشا،
وكولن بونت باشا ...وهذا األخير لم يكن إال
ضــابـطــا أمـيــركـيــا ح ــارب فــي جـيــش الجنوب
أثناء الحرب األهلية في الواليات املتحدة .ثم
هجر الرجل بــاده بعد أن كره اإلقامة فيها،
إثــر خـســارة الجنوبيني حربهم ضــد قضية
ت ـحــريــر الـ ـس ــود .وسـ ــاق ال ـق ــدر مـسـتــر بــونــت
إل ــى مـصــر ،فاستقبله حــاكـمـهــا ،واستعمله
ل ـي ـشــرف ع ـلــى ت ــدري ــب ض ـبــاطــه .ث ــم ل ــم يجد
الخديوي إسماعيل  -يا للعجب! -من يرسله
إل ــى ال ـســودان ـيــن حــاكـمــا بــاسـمــه ف ــي بعض
أقاليمهم ،إال هذا الرجل الحاقد على السود،
كولن بونت باشا!

َ
«يراني دونه ،وأراه دوني»

ال ع ـجــب إذًا إن أظ ـهــر ب ـعــض ال ـســودان ـيــن
ضيقًا وريبة وتبرمًا ّ
ممن ادعوا أنهم «ملوك
مصر وال ـسـ ّـودان» ،فلم يجلب أولئك امللوك
لـهــم إال ك ــل أف ـ ــاق أشـ ــر .ث ــم إن ـهــم ه ــم الــذيــن
أدخلوا إلى السودان االستعمار البريطاني.
ول ــم يــدخــل الـبــريـطــانـيــون إل ــى ال ـس ــودان إال
متسترين بما ّ
خوله لهم التاج املصري .ثم
لم يلبث البريطانيون كثيرًا حتى استبدوا
ب ــأم ــور الـ ـس ــودان وح ــده ــم ،وأخ ــرج ــوا مـنــه،
مـنــذ عـشــريـنـيــات ال ـقــرن امل ــاض ــي ،كــل نفوذ
مصري ،ولم يبقوا مللك مصر والسودان إال
اللقب الـصــوري ،ليتلهى بــه .ومــن الغرائب
أن بعض بــاشــوات مصر لم يستسيغوا أن
يـتـفــاوض ال ـســودان ـيــون مــع اإلنـكـلـيــز لنيل
اسـتـقــال ب ــاده ــم .ول ـقــد ك ــان عـبــد الــرحـمــن
املهدي ،وهو زعيم حزب األمة ،وإمام طائفة
األنصار ،وأحد املنادين باستقالل السودان
ي ــرد عـلــى ه ــذه االن ـت ـقــادات ســاخ ـرًا ،فيقول:
«عجيب أمر املصريني ،يقبلون أن يفاوضوا
اإلنكليز ،وال يقبلون منا أن نفعل مثلهم!
وإن ـ ـهـ ــم ي ـت ـن ــاس ــون ك ـي ــف ج ـ ــاء اإلن ـك ـل ـي ــزي

إلينا؟ لقد جاء اإلنكليزي في عربة يسوقها
امل ـص ــري ،وت ـجـ ّـرهــا الـخـيــول امل ـصــريــة .فهل
يحسن بنا أن نـفــاوض الـســائــس ،أم يجدر
بنا أن نـفــاوض الـخـيــول ،أم األفـضــل لنا أن
ّ
نـتـحــدث مــع الـسـيــد اإلن ـك ـل ـيــزي؟!» .عـلــى أن
بعض السودانيني أب ــدوا صــراحــة أكثر في
ً
الـتـعـبـيــر عـمــا يـجـيــش فــي ص ــدوره ــم .مثال
إن رئ ـيــس وزراء ال ـس ــودان األس ـبــق محمد
أح ـم ــد امل ـح ـج ــوب ،وهـ ــو م ــن أشـ ــد ال ــداع ــن
إلــى استقالل الـســودان عــن مصر ،كثيرًا ما
ك ــان يغمز مــن قـنــاة الـعــاقــة بــن املصريني
والسودانيني ،ويـ ّ
ـردد أبياتًا قديمة للشاعر
ّ
العبدي ،يقول فيها:
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بالخب ِر الي ِ

رقصة صالح سالم

ّ
ّ
ّ
ظ ــل بـعــض املـصــريــن يـمــنــون أنفسهم بــأن
ّ
السودان لهم ،وأن السودانيني لن يقبلوا إال
معهم .ولقد استمرت تلك األوهام،
باالتحاد
ُ
حتى بعد أن أط ـ ِـر َد الجنود املـصــريــون من
ال ـ ـسـ ــودان ف ــي أعـ ـق ــاب اإلن ـ ـ ــذار ال ـبــري ـطــانــي
ل ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد زغـ ـ ـل ـ ــول ،فـ ــي  22ت ـشــريــن
الثاني /نوفمبر  ،1924بعد مقتل السير لي
سـتــاك الحاكم البريطاني الـعــام للسودان،
فــي ال ـقــاهــرة .ول ــم تفتر أمــانــي مـلــوك مصر
في استعادة الـســودان إلــى مملكتهم ،طيلة
ّ
النصف األول من القرن العشرين .وألن تلك
املـطــالــب لــم تـكــن تـ ّـمــت إل ــى الــوقــائــع بصلة،
ّ
فإنها لــم تجد إل األل ـقــاب تتمسح بـهــا ،أو
الـشـعــارات تتوسل بـهــا ،أو األشـعــار تترنم
بواسطتها .وعلى سبيل املـثــال ،فقد دأبــت
إذاعة القاهرة ،في أربعينيات القرن املاضي،
على بث أغنية كتب كلماتها أحمد شوقي،
وغنتها أم كلثوم ،وتقول أبياتها:

«ومــا نرتضي أن ّ
تقد القناةُ /
ويفصل عن
ُ
َ
مصر ُسودانها ُ
ُ
ُ
ـاض ،وسـ ـ ــودان ـ ـ ـهـ ـ ــا /عـ ـي ــون
ـ
ـ
ـ
ي
ـر
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ـر
ـ
ص
فـ ـمـ ـ
ُ
الرياض ،وخلجانها
وم ـ ـ ــا ه ـ ــو مـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـاء ،ول ـ ـك ـ ـنـ ــه /وري ـ ـ ـ ــد الـ ـحـ ـي ــاة،
وشريانها».
ورغ ـ ــم ج ـم ــال ك ـل ـمــات ش ــوق ــي ،وروعـ ـ ــة أداء
أم كـ ـلـ ـث ــوم ،وص ـ ــدق م ـع ــان ــي ب ـع ــض أب ـي ــات
ّ
ّ
ال ـق ـص ـي ــدة ،ف ـ ــإن ال ـح ـق ـي ـقــة امل ــؤس ـف ــة ه ــي أن
مصر والسودان كانا يمضيان إلى انفصال،
وليس إلى اتحاد .ولقد بقي بعض املصريني
م ـت ـش ـب ـثــن بـ ـ ـ «ح ـق ــوق ـه ــم الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة» فــي
ال ـس ــودان حـتــى بـعــد أن أسـقـطــت امللكية في
م ـصــر ذاتـ ـه ــا .وح ـي ـن ـمــا ب ـ ــدأت امل ـف ــاوض ــات،
ف ــي  22تـشــريــن األول  /أك ـتــوبــر  ،1952بني
َ
الجانبني املصري والبريطاني حول املسألة
السودانية ،وجد الوفد املصري الذي ترأسه
ال ـ ـلـ ــواء م ـح ـمــد ن ـج ـيــب أن م ـطــال ـبــه ب ــوح ــدة
وادي الـنـيــل تـسـتـلــزم مـنــه أن يـقـبــل الـطــرف
الثاني (أي الـســودان) بتلك الوحدة مختارًا
وراغـ ـب ــا .وه ـك ــذا ت ــواف ــق ال ـجــان ـبــان امل ـصــري
والبريطاني على أن ُيستفتى السودانيون
ّ
ف ــي م ـســألــة ت ـقــريــر م ـص ـيــرهــم .وظـ ــن بعض
ّ
الـضـبــاط املـصــريــن أن بــإمـكــانـهــم أن يـغــروا
السودانيني بقبول الوحدة مع مصر .وتوهم
ً
آخرون أن محمد نجيب نفسه سيكون رجال
ً
م ـق ـبــوال لـحـكــم ال ـس ــودان ألن أم ــه ســودان ـيــة!
وت ـصــور أح ــد الـضـبــاط ،وه ــو ص ــاح ســالــم،
ّ
أن بإمكانه أن يكسب تأييد قبائل الدنكا في
جنوب الـســودان ،إن هو التقى بهم ،ورقص
في احتفاالتهم .وكذلك فعل الرجل بالضبط،
إذ نـشــرت لــه الـصـحــف ص ــورًا ،وه ــو يرقص
شبه عار ،مع رجال القبائل الزنوج! واعتقد
مـصــريــون آخ ــرون أن بإمكانهم أن يـ ّ
ـوحــدوا
صـفــوف أنـصــار مصر مــن الـســودانـيــن عبر
بذل املال لهم ،وتشكيل حزب اتحادي جديد
ً
يجمع شتاتهم .وفعال تشكل ذلك الحزب الذي
قاده إسماعيل األزهري ،ورعاه علي املرغني
زعيم الطريقة الختمية ،وصرفت الحكومة

املصرية على بعض السياسيني السودانني
م ــاي ــن ال ـج ـن ـي ـه ــات ،وهـ ــي م ـب ــال ــغ ضـخـمــة
بـمـعــايـيــر ذل ــك ال ــزم ــن .غ ـيــر أن ك ــل األم ــان ــي
وأحالمها ،والرقصات وشطحاتها ،والنقود
ورنينها ...لم يكن لها كلها أن تصمد كثيرًا
يــوم االمتحان ،ورغــم أن االتحاديني بقيادة
األزه ــري هم الذين فــازوا في أول انتخابات
نـيــابـيــة ف ــي الـ ـس ــودان ،ج ــرت ف ــي ديـسـمـبــر/
ك ــان ــون األول  ،1953إال أن األزهـ ـ ــري نفسه
ل ــم يـسـتـطــع أن ي ـق ــاوم الـتـطـلـعــات الــوطـنـيــة
ُ
إلــى االستقالل التام ،بعد أن انتخب رئيسًا
ً
للوزراء في بالده .وفعال تقدم األزهري نفسه
بــاقـتــراح إع ــان اسـتـقــال ال ـس ــودان ،فحصل
على إجماع أعضاء البرملان ،في الخرطوم.
وفــي األول مــن كــانــون الـثــانــي /يناير 1956
رفــع إسماعيل األزه ــري ،ومعه محمد أحمد
املحجوب زعيم املعارضة (الذي ترنم بأبيات
املثقب العبدي ،أعاله) علم االستقالل ّ
املكون
ُمن األلوان األخضر واألصفر واألزرق .وبذلك
قضي األمــر الــذي كــان فيه ال ـســودان ومصر
يستفتيان .ولم يبق للمصريني من ّ
يعولون
عليه في الـســودان ســوى انقالبيي العسكر.
وكان أولئك الرهط من الضباط صنفًا عجيبًا
ُ
من الناس يستحقون أن تروى أخبارهم في
مقالة أخرى.
*كاتب عربي
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ف ــي الـ ـس ــودان ،ت ـ ّـم إس ـق ــاط الـحـكــم الـعـسـكــري
ثالث مرات من خالل تظاهرات في الشارع في
 26تشرين األول /أوكتوبر  6 ،1964نيسان/
إبريل 11 ،1985نيسان /إبريل .2019في املرة
األولــى ،احتاج األمر فقط إلى عريضة ّ
قدمها
خ ـم ـســة وسـ ـت ــون ضــاب ـطــا م ـتــوس ـطــو الــرتــب
لــرئـيــس املـجـلــس الـعـسـكــري الـفــريــق ابــراهـيــم
عبود لكي يقتنع األخير باالستجابة لضغط
ّ
الشارع في حل املجلس العسكري الذي حكم
ّ
لست سنوات .في ّ
املرتني الثانية والثالثة ،لجأ
الجيش تحت ضغط ال ـشــارع ،فــي استجابة
إلي ـق ــاع األخ ـي ــر ع ــام 1985وعـ ـل ــى األرجـ ــح في
الثالثة ،كإجراء وقائي من حرب أهلية يتورط
فيها الجيش ضــد املــدنـيــن بعد اتـخــاذ عمر
البشير القرار بقمع املتظاهرين ،إلى االنقالب
العسكري وقام بعزل الديكتاتور .عام ،1964
اختفى العسكر من املشهد بعد عزل ابراهيم
عبود ،تاركني الحكم االنتقالي لحكومة مدنية
بــرئــاســة ســر الـخـتــم خليفة ضـ ّـمــت «الجبهة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـه ـي ـئ ــات :ال ـ ـطـ ــاب واملـ ـح ــام ــون
واألطباء وأساتذة الجامعة والنساء والتجار
والـعـمــال وامل ــزارع ــون» وأخ ــذت ثمانية وزراء
كــان منها خمسة ألعـضــاء الـحــزب الشيوعي
أو مل ـقـ ّـربــن م ــن ال ـح ــزب ،و«ج ـب ـهــة األح ـ ــزاب»
ال ـت ــي ن ــال ــت خـمـســة م ـقــاعــد أخ ــذت ـه ــا أح ــزاب
«األم ـ ـ ــة» و«ال ــوطـ ـن ــي االت ـ ـحـ ــادي» و«ال ـش ـعــب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» و«ال ـش ـي ــوع ــي» و«اإلخ ـ ـ ــوان
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــون» فـ ـيـ ـم ــا ذهـ ـ ـب ـ ــت ث ـ ــاث ـ ــة م ـق ــاع ــد
للجنوبيني .هذه الحكومة هي التي أشرفت،
ول ــو بـعــد تـعــديــل وزاري فــي ش ـبــاط /فبراير
ملصلحة األحــزاب على حساب الهيئات ،على
انتخابات الجمعية التأسيسية في نيسان/
ّ
إبــريــل  .1965فــي عــام  ،1985تسلم «املجلس
الـعـسـكــري االنـتـقــالــي» ،بــرئــاســة الـفــريــق عبد
الرحمن ســوار الذهب السلطة بعد النميري،
ّ
وكانت الحكومة التي تألفت أواخــر نيسان/
إبريل برئاسة الجزولي دفع الله تحت سلطة
املجلس العسكري ،وعبرهما تمت االنتخابات
لـلـجـمـعـيــة الـتــأسـيـسـيــة ف ــي ن ـي ـســان /إبــريــل
1986ومــن ثم تسليم السلطة لحكومة مدنية
نتجت من ائتالف َ
حزبي «األمة» و«االتحادي
الديموقراطي» رأسها الصادق املهدي.
فــي مرحلة مــا بعد  11نيسان /إبــريــل ،2019
هناك تنازع للسلطة بني «املجلس العسكري
االنتقالي» وقائد تظاهرات  19كانون األول/
ديسمبر  2018ـ ـ نيسان 10 /إبــريــل ،2019أي
«تـجـ ّـمــع املـهـنـيــن» ال ــذي هــو واج ـهــة ألح ــزاب
«األمـ ــة» و«ال ـش ـيــوعــي» و«املــؤت ـمــر الشعبي»
و«الحركة الشعبية ـ ـ قطاع الشمال» ،وهناك
كباش كبير بني العسكر والشارع لن يستطع
ف ـي ــه ال ـع ـس ـكــر تـ ـك ــرار ت ـج ــرب ــة سـ ـ ــوار ال ــذه ــب
ب ـس ـهــولــة ،ول ــن يـسـتـطـيــع امل ــدن ـي ــون ع ـلــى ما
يبدو تكرار تجربة االنتقال من حكم ابراهيم
عبود إلى الحكم البرملاني ،االنتقال الذي كان
بقيادة مدنيني .احتاج عزل املجلس العسكري
برئاسة عبود إلى خمسة أيام ،فيما استغرق
ذل ــك أح ــد ع ـشــر ي ــوم ــا ض ــد ال ـن ـم ـيــري ،وضــد
عـمــر الـبـشـيــر اسـتـغــرقــت االح ـت ـجــاجــات مئة
ّ
وثالثة عشر يومًا ،ما يدل بالتتابع ،وكمرآة،
على مدى قوة الجذور القائمة للسلطة ،رغم
أن الـتـظــاهــرات ضــد البشير كــانــت أق ــوى من
ســابـقـتـيـهــا وك ــان ــت أك ـث ــر دي ـم ــوم ــة ،وه ــو ما
ي ــدل عـلــى م ــدى ق ــوة نـظــام عـسـكــري ك ــان منذ
 30ح ــزي ــران /يــونـيــو  1989واج ـه ــة لتنظيم
إسالمي (الجبهة القومية اإلسالمية بزعامة
حسن الترابي ،رغم خالف األخير مع البشير
وعزله من السلطة عام  )1999رسخ نفسه في
السلطة على مــدى ثالثة عقود ،فيما لم يكن
عـبــود متمتعًا بـقــاعــدة حــزبـيــة ،بينما تنقل
الـنـمـيــري مــن الـيـســار إل ــى الـيـمــن عـلــى مــدى
ً
ستة عشر عامًا وقد كان سهال إسقاطه بعد
شهر مــن انهيار تحالفه مــع زعيم إسالميي
السودان حسن الترابي.
ّ
يدل ما سبق على مدى ترسخ العمل الحزبي
فـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ،وعـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـط ــاع ــة ال ـع ـس ـكــر
تـصـحـيــر ال ـس ـيــاســة م ــن خ ــال ال ـق ـضــاء على
الحياة الحزبية .يبدو أن األحزاب التي يطلق
ع ـل ـي ـهــا أح ـ ـ ــزاب ت ـق ـل ـيــديــة ب ـح ـكــم اس ـت ـنــادهــا
إلــى بنى قديمة (حــزب «األم ــة» الــذي يستند

إل ــى طــائ ـفــة األنـ ـص ــار ،والـ ـح ــزب «االتـ ـح ــادي
الديموقراطي» املستند إلى طائفة الختمية،
وهو كان عام  1967حصيلة اندماج «الحزب
ال ــوطـ ـن ــي االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي» مـ ــع «حـ ـ ـ ــزب ال ـش ـعــب
الديموقراطي») ،أو أحــزاب حديثة ال تستند
إلى بنى قديمة طائفية أو قبلية (الشيوعيون
ـ ـ اإلســامـيــون ـ ـ الـبـعــث ...إل ــخ) ،مــا زال ــت هي
م ـن ــاب ــر وق ـ ـنـ ــوات ال ـس ـي ــاس ــة األس ــاسـ ـي ــة فــي
سودان  1956ـ ـ  ،2019وهذا شيء لم نجده في
مصر وســوريــا والـجــزائــر مــا بعد عــام ،2011
بــل هـنــاك مــؤشــرات كـمــا فــي ع ــام  ،1964على
أن «ت ـج ـمــع امل ـه ـن ـيــن» ه ــو واج ـه ــة لــأحــزاب
التي يلفت النظر اآلن أن خلفاء عبد الخالق
مـحـجــوب وح ـســن ال ـتــرابــي وال ـه ــادي املـهــدي
وج ــون غــارانــغ يجتمعون مـعــا فــي «تحالف
ق ــوى اإلج ـم ــاع الــوط ـنــي» الـ ــذي ت ــم تأسيسه
عــام  .2009هــذا التحالف هو الــذي كــان القوة
امل ـحــركــة وراء («ت ـج ـمــع امل ـه ـن ـيــن» :ط ــاب ـ ـ
محامون ـ ـ منظمات املرأة ـ ـ أكاديميون ...إلخ)
الــذي كان القوة املنظمة في التظاهرات التي
دفـعــت العسكر إلــى إسـقــاط البشير وتفكيك
مؤسسات نظامه.
ل ـيــس ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ب ـقــايــا أح ـ ـ ــزاب ،ك ـمــا في
ب ـل ــدان عــرب ـيــة ق ــام ال ـع ـس ـكــر بـتـحــويـلـهــا إلــى
ّ
«مـ ـم ــال ــك صـ ـم ــت» مـ ــن خـ ـ ــال شـ ـ ــل األح ـ ـ ــزاب
السياسية فـيـهــا ،بــل هـنــاك أح ــزاب سياسية
ذات جـ ــذور اجـتـمــاعـيــة قــويــة اس ـت ـطــاعــت أن
تسقط الحكم العسكري عــام  1964وأن تهز
الحكم العسكري مرتني في  1985و 2019عبر
تظاهرات الشارع وأن تدفع العسكر إلى نزع
رأس املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة .ف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
يـجــب تسجيل مــرونــة الـسـيــاســة الـســودانـيــة
في نسج التحالفات وعــدم االلتفات إلــى آالم
املاضي ،كما يفعل الشيوعيون اآلن من خالل
تحالفهم مــع إســامـيــي «املــؤتـمــر الشعبي»،
ال ــذي أسـســه الـتــرابــي بعد خــافــه مــع البشير
ويــرأســه عـلــي الـحــاج مـنــذ وف ــاة الـتــرابــي عــام
 ،2016فيما كــان الترابي هو صاحب اقتراح
حــل ال ـحــزب الـشـيــوعــي ون ــزع عـضــويــة نــوابــه
فــي  22تـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر  1965وهــو
كان القوة الكبرى في نظام الترابي ـ ـ البشير
الـ ــذي الح ــق الـشـيــوعـيــن وعـ ّـرض ـهــم لـضــربــة
كبرى في التسعينيات توازي ضربة النميري
عــام  .1971فــي الـحـيــاة الـحــزبـيــة الـســودانـيــة،
ه ـن ــاك اج ـت ـم ــاع ع ـنــد ب ـعــض ق ـ ــادة األحـ ـ ــزاب،
وهو شيء مفتقد في البالد العربية األخرى،
لثالوث (فكر ـ ـ سياسة ـ ـ تنظيم) عند شخص
واحد كما يمكن تلمس ذلك عند عبد الخالق
مـ ـحـ ـج ــوب ومـ ـحـ ـم ــد ابـ ــراه ـ ـيـ ــم نـ ـق ــد وح ـس ــن
الترابي ،فيما هناك اجتماع الثنني من الثالثة
ع ـن ــد ق ــائ ــد س ـي ــاس ــي (ال ـس ـي ــاس ــة والـتـنـظـيــم
مــن دون الفكر :خالد بـكــداش وري ــاض الترك
ً
وسالم عادل ،مثال) أو ألحد الثالثة (التنظيم:
يوسف فيصل ومرشد اإلخــوان املسلمني في
مصر محمد بديع ...إلخ).
ي ـم ـك ــن تـ ـل ـ ّـم ــس ف ـ ـ ـ ــرادة الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة
السودانية من خالل املثال اآلتي :ضد انقالب
 19ـ ـ  22تموز /يوليو  1971الذي قاده الضابط
الشيوعي الــرائــد هاشم العطا بالتعاون مع
العقيد عثمان حاج حسني (أبــو شيبة) قائد
ال ـحــرس الـجـمـهــوري ال ــذي خـبــأ عـبــد الخالق
محجوب في إحــدى غرف القصر الجمهوري
ب ـع ــد ه ــرب ــه مـ ــن ال ـس ـج ــن فـ ــي  29حـ ــزيـ ــران/
يــون ـيــو  ،1971وق ــف أنـ ــور الـ ـس ــادات ومـعـمــر
القذافي وحكومة اإلمبراطور اإلثيوبي هيال
س ـيــاســي وال ـح ـكــومــة ال ـبــري ـطــان ـيــة واألم ــن
الـعــام للحزب الشيوعي السوفياتي ليونيد
بريجنيف .بعد إعــدام عبد الخالق محجوب
إث ــر فـشــل ان ـق ــاب هــاشــم ال ـع ـطــا ،ت ــم تسريب
تـقــريــر س ــري لصحيفة «ل ــو مــونــد» (ع ــدد 12
شباط /فبراير  ،)1972قدمه باجتماع حزبي
عـضــو املـكـتــب الـسـيــاســي لـلـحــزب الـشـيــوعــي
ال ـت ـش ـي ـكــوس ـلــوفــاكــي ف ــاس ـي ــل بـ ـي ــاك ورج ــل
مــوس ـكــو ف ــي ب ـ ــراغ ،يـنـتـقــد م ـح ـجــوب بسبب
«م ــواق ـف ــه امل ـت ـش ـن ـجــة»مــن ال ـن ـم ـيــري ويـنـتـقــد
االنـ ـق ــاب الـ ــذي أض ــر ب ـعــاقــات مــوس ـكــو مع
القاهرة (انظر كتاب محمد أبو القاسم حاج
ح ـم ــد« :الـ ـ ـس ـ ــودان :املـ ـ ــأزق ال ـتــاري ـخــي وآفـ ــاق
املستقبل» ،دار الكلمة ،بيروت  ،1980ص 470
ـ ـ .)471
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سوريا

قضية

صهيب
عنجريني

ّ
«االئتالف» في ريف حلب بمظلة تركية

«موسكو ـ بكين ـ طهران» في سوريا

«أستانا  »12ينطلق بحضور بيدرسن

ّ
دأبت وسائل إعالمية ّ
عدة على ضخ األخبار عن «تنامي الصراع الروسي
اإليراني في سوريا» ،وتبويب كثير من تطورات المشهد السوري ضمن هذا
اإلطار .لكن المعطيات على أرض الواقع تشي بأن مفردة «صراع» تنطوي
على مبالغات كبيرة ،وأن العالقة بين الطرفين أقرب ما تكون إلى «سباق
على جني الفوائد» ،يجاريهما في ذلك العب بارز صامت ،هو الصين

«سباق القطاف»
يتسارع
«اح ـت ــدام ال ـصــراع ّ بــن روس ـيــا وإي ــران
ف ــي س ــوري ــا» .تـمــثــل الـجـمـلــة الـســابـقــة
عنوانًا عريضًا لكثير مــن التحليالت
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــراءات واملـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة
لـلـمـلــف ال ـس ــوري مّـنــذ ش ـهــور طــويـلــة.
وقـ ــد ت ــزاي ــد الـ ـض ــخ اإلعـ ــامـ ــي املـبـنــي
على العنوان املذكور منذ مطلع العام
ً
الـ ـح ــال ــي ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى الـ ـح ــدي ــث عــن
«معارك عسكرية طاحنة بني الطرفني»
ف ــي األيـ ــام األخـ ـي ــرة ،األم ــر ال ــذي نفته
«الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـيــش والـ ـق ــوات
املسلحة» السورية .وعلى أهمية النفي
ال ـس ــوري ،وال سيما أن ــه حـمــل صبغة
رسـمـيــة ف ــي خ ـطــوة ن ـ ــادرة ،ف ــإن تتبع
ً
املعطيات امليدانية يبدو كفيال بتبيان
ف ـب ــرك ــة ت ـل ــك األنـ ـ ـب ـ ــاء ،ول ـ ــو ل ــم ي ـصــدر
النفي .ثمة سؤال واجب الطرح في هذا
اإلطــار ،عن دقــة إضفاء صفة «صــراع»
موسكو وطهران في
على العالقة بني ّ
امللف السوري .تتحفظ مصادر سورية
ع ـ ــدة ع ــن الـ ـخ ــوض ف ــي أي تـفــاصـيــل
ت ـت ـص ــل بـ ـع ــاق ــة دم ـ ـشـ ــق بـحـلـيـفـيـهــا
ً
األساسيني ،فضال عن مناقشة العالقة
ّ
بني هذين الحليفني ،وتأثير كل منهما
بـعــاقــة دم ـشــق ب ــاآلخ ــر ،فـيـمــا يكتفي
مصدر دبلوماسي بالقول لـ«األخبار»
إن «الـحـلــف ال ــذي عــرف كيف يخوض
الـ ـح ــرب ف ــي ذروة اح ـت ــدام ـه ــا ،يـعــرف
ُ
صـ ـرًا
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا كـ ـ ـي ـ ــف ي ـ ـن ـ ـه ـ ـي ـ ـهـ ــا مـ ـنـ ـتـ ـ ّ
ومتماسكًا» .يبدو هذا الكالم متوقعًا
في ظل ما ُعــرف عن املصادر السورية
مــن التكتم عـلــى كثير مــن التفاصيل،
ً
وال ــذه ــاب ب ــدال مــن ذل ــك نـحــو ع ـبــارات
عمومية مقتضبة.
ح ـف ــل امل ـش ـه ــد ال ـ ـسـ ــوري ع ـل ــى ام ـت ــداد
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ب ـت ـج ــاذب ــات بــن
أعضاء «حلف دمشق» ،وتباينات في
الـ ــرؤى ح ــول األول ــوي ــات وال ـض ــرورات
ومـســارات املـعــارك وتسخني الجبهات
وتبريدها .إال أن كل ما تقدم لم يصل
ح ـ ّـد «الـ ـص ــراع» ،وال سـيـمــا أن امل ـيــدان
ً
كان كفيال في كل مرة بتقديم البراهني
على توافق تام حول األهداف املشتركة
األساسية .وبرغم أن رقعة املعارك قد
ان ـح ـســرت ال ـي ــوم ،ف ــإن تـسـخــن بعض
الـجـبـهــات مــا زال أمـ ـرًا واردًا .ويـجــدر
التنبه دائمًا إلى أن الدخول العسكري
ّ
ال ــروس ــي امل ـب ــاش ــر ع ـلــى خـ ــط ال ـحــدث
السوري جاء بتنسيق عالي املستوى
م ــع طـ ـه ــران ،ب ــل إن م ـص ــادر مختلفة
ك ــان ــت ق ــد ت ـحــدثــت ع ــن «دور إي ــران ــي
أســاســي فــي إقـنــاع مــوسـكــو» بــاإلقــدام
على تلك الـخـطــوة .وتـتـجــاوز العالقة
ب ــن مــوسـكــو وط ـه ــران ح ــدود املشهد
الـ ـ ـس ـ ــوري إل ـ ــى امل ـش ـه ــدي ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
العامة ،وصراع تغيير معادلة «أحادية
القطب» األميركية عامليًا ،عــاوة على
مـصــالــح اقـتـصــاديــة شــديــدة الحيوية
ل ـل ـطــرفــن .ك ــذل ــك ،تـ ــؤدي ط ـه ــران دورًا
م ـحــوريــا ف ــي م ـعــادلــة «أس ـت ــان ــا» الـتــي

منحت موسكو أوراقــا شديدة التأثير
في «اللعبة الـســوريــة» ،كما في سباق
اجتذاب أنقرة بعيدًا عن واشنطن.
وت ـبــدو أي قـ ـ ًـراءة واقـعـيــة للمعطيات
السابقة كفيلة بـ«تصويب البوصلة»
ل ـ ـ ــدى ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن عـ ــاقـ ــة م ــوس ـك ــو
بـطـهــران فــي املـشـهــد ال ـس ــوري ،وأخــذه
بعيدًا عــن خــانــة «ال ـصــراع» .وال ينفي
ذلـ ــك وج ـ ــود ت ـنــافــر تـ ــام ب ــن ال ـطــرفــن
ف ــي واحـ ــد م ــن امل ـل ـفــات ال ـح ـســاســة في
«ال ـش ــرق األوسـ ــط» بـ ّ
ـرم ـتــه ،وه ــو ملف
«ال ـ ـصـ ــراع م ــع إس ــرائـ ـي ــل» .ولـ ــم ينشأ
الـتـنــافــر امل ــذك ــور عـلــى هــامــش الـحــرب
السورية ،بل إن الطرفني كانا يعيانه
تمامًا منذ اللحظة األولــى لخوضهما
ال ـح ــرب إل ــى ج ــان ــب دم ـش ــق .تــأسـيـســا
على ذلــك ،ال يمكن ّ
عد «أمــن إسرائيل»
(الذي يشكل أولوية ثابتة في موازين
ً
عامال ّ
مفجرًا لـ«الصراع» مع
موسكو)
ُ
ط ـهــران .أكـثــر مــن ذل ــك ،ت ــدرك موسكو
جـيـدًا أن ورق ــة «ال ــوج ــود اإلي ــران ــي في
س ـ ــوري ـ ــا» واح ـ ـ ــدة مـ ــن أش ـ ــد أوراق ـ ـهـ ــا
ّ
املستمر مع الغرب
الكباش
فاعلية في ِ
ح ــول مـسـتـقـبــل س ــوري ــا .واألرجـ ـ ــح أن
اسـتـثـمــار ه ــذه «ال ــورق ــة» مـتــى حــانــت
ساعته ،لن يكون ممكنًا من دون رضى
دمشق وطهران على ّ
حد سواء.
من هذه الزاوية ،تمكن رؤية العالقة
ّ
(سوريًا) بطريقة
بني روسيا وإيران
ّ
واقـعـيــة .ورب ـمــا ك ــان األص ــح تبويب
تلك العالقة في خانة «السباق ّعلى
الـ ـ ِقـ ـط ــاف» ،وهـ ــو س ـب ــاق ذو شــقــن،

بكين و«الدعم
الناعم»

الفوز بميناء طرطوس يبدو أقرب إلى كونه نقطة روسية على حساب الصين (وزارة الدفاع السورية)

ً
يـ ـب ــدو االقـ ـتـ ـص ــاد ح ّـ ــامـ ــا أس ــاس ـي ــا
ل ـك ـل ـي ـه ـمــا .أول ال ـش ــق ــن اق ـت ـص ــادي
بحت ،ويتمحور حول االستثمارات
والـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ــروات ال ـ ـبـ ــاط ـ ـن ـ ـيـ ــة وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة
اإلعـ ـم ــار والـ ـع ــاق ــات ال ـت ـج ــاري ــة مع
س ــوري ــا ،ســوقــا ومـ ـم ـ ّـرًا .أم ــا الـثــانــي،
ف ــاسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،م ـ ـيـ ــدانـ ــه الـ ـنـ ـف ــوذ
و«حـ ـ ـص ـ ــان ـ ــه» ال ـن ـف ــوذ
الـ ـسـ ـي ــاس ــيِ ،
االق ـت ـصــادي .وال ــواق ــع أن «الـسـبــاق»
املــذكــور ليس محصورًا في موسكو
ُ
وط ـه ــران ،بــل ت ـضــاف إليهما معظم
القوى املؤثرة في الصراع السوري،
بـمــا فــي ذل ــك تــركـيــا ،ودول الخليج،
واالتحاد األوروبي ،وحتى الواليات
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة .ل ـ ـكـ ــن ح ـل ـي ـف ـت ــي دمـ ـش ــق
ّ
تحظيان بميزة أساسية تخولهما

البحث عن املكاسب قبل اآلخرين.
ث ـم ــة ح ـل ـيــف ث ــال ــث ل ــدم ـش ــق يـمـتـلــك
امليزة ذاتهاُ ،
ويغفل كثير من وسائل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام دوره امل ـ ــؤث ـ ــر ف ـ ــي م ــرح ـل ــة
الـ ـح ــرب و«م ـ ــا ب ـع ــده ــا» ،ه ــو الـتـنــن
الـصـيـنــي .وإذا ك ــان ال ـف ــوز الــروســي
ب ـم ـي ـنــاء ط ــرط ــوس م ــن وجـ ـه ــة نـظــر
الـبـعــض «ض ــرب ــة روس ـي ــة ل ـط ـهــران»،
فإنه في الواقع يبدو أقرب إلى كونه
نـقـطــة روس ـي ــة عـلــى ح ـســاب الـصــن.
وسـبــق لبكني أن أش ــارت إلــى أهمية
«ط ــرط ــوس» لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة،
وكـ ـ ـ ــان املـ ـيـ ـن ــاء حـ ــاض ـ ـرًا فـ ــي س ـي ــاق
تــوص ـيــات صـ ــدرت ع ــن «ل ـج ـنــة رســم
ال ـس ـيــاســات وال ـب ــرام ــج االق ـت ـصــاديــة
في رئاسة مجلس الــوزراء» السوري

أواخـ ـ ـ ــر ع ـ ــام  2017ح ـ ــول ال ـع ــاق ــات
االق ـت ـص ــادي ــة م ــع الـ ـص ــن .ك ــذل ــك إن
إعـ ــادة تــأهـيــل مـيـنــاء طــرطــوس على
ي ــد م ــوس ـك ــو ك ـف ـي ـلــة ب ـق ـطــع ال ـطــريــق
على خطط صينية الستثمار ميناء
طــرابـلــس الـلـبـنــانــي ،وه ــو أم ــر تشير
إليه بوضوح تصريحات وزير النقل
الـســوري األخـيــرة حــول «مــرافــئ دول
ال ـجــوار» مــن دون تسميات مـحــددة.
وت ـ ـش ـ ـكـ ــل سـ ـ ــوريـ ـ ــا وجـ ـ ـه ـ ــة ح ـت ـم ـيــة
السـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ص ـي ـن ـي ــة فـ ـ ــي ش ـتــى
وتعد خطط الربط السككي
املجاالتِ ،
املــوعــود بني سوريا والـعــراق فإيران
بإمكانية التحول إلــى جــزء أساسي
م ـ ــن املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـصـ ـيـ ـن ــي الـ ـطـ ـم ــوح
«الحزام والطريق».

يمكن وصف الدعم الصيني لدمشق
خالل الحرب بـ«الدعم الناعم» .وعالوة
على مشاركة بكني ملوسكو في إحباط
قرارات عدة ملجلس األمن الدولي عبر
استخدام حق «الفيتو» ،قدمت الصني
دعمًا اقتصاديًا وإنسانيًا ولوجستيًا
لدمشق .ووعدت بكني بتمويل إنشاء
مناطق صناعية ،ودعم مشاريع
كهربائية ،واستثمارات إنتاجية .وتشير
مصادر دبلوماسية إلى أن «فكرة
االنخراط العسكري املباشر كانت قد
ُ
طرحت على الصني ،لتدخل الحرب
بالتزامن مع دخول روسيا وبالتنسيق
معها» .وآثرت بكني البقاء بعيدًا عن
االنخراط املباشر ،برغم الهاجس
الكبير الذي يشكله «الحزب اإلسالمي
التركستاني» الطامح إلى تدشني «جهاد
لتحرير تركستان الشرقية (إقليم
شينغ يانغ)» .وبلغ االهتمام الصيني
االستخباري بهذا امللف أوجه في عام
 ،2017وتشير املصادر الدبلوماسية
عينها إلى أن «فكرة الدخول العسكري
قد راودت بكني بالفعل في ذلك الوقت،
بغية تصفية الحزب التركستاني
بالدرجة األولى» .لكن تلك الفكرة لم
تترجم إلى خطوة عملية «بفعل فيتو
وضعته موسكو ،التي رأت أن هذه
الخطوة كانت مقبولة عام  ،2015لكنها
مرفوضة اآلن (وقت طرحها)» ،وفقًا
ُ
للمصادر نفسها .وتظهر واشنطن
اهتمامًا استثنائيًا بالنشاطات الصينية
املحتملة في سوريا ،وهو أمر تناولته
تقارير إعالمية عدة ،من أبرزها واحد
نشرته شبكة « »CNBCاألميركية مطلع
الشهر الحالي.

ّ
مرفأ «عالمي» في طرطوس :إعادة هيكلة ...وترقب في أرواد!
مع اإلعالن عن قرب
استثمار مرفأ طرطوس
من ِق َبل الجانب الروسي،
يرتفع منسوب القلق
لدى موظفي المرفأ،
على رغم ما خرج من
تطمينات حكومية
لهم ،فيما يحيي
الحديث عن بنى تحتية
بمواصفات عالمية
آمال أبناء جزيرة أرواد
في دور لهم في
مجال إصالح السفن،
مهنتهم التاريخية

مرح ماشي
جــاء اإلع ــان الــروســي عن
م ـشــروع «اسـتـئـجــار مرفأ
ط ــرط ــوس» مل ــدة  49عــامــا
ف ــي تــوق ـيــت ح ـس ــاس ،وسـ ــط ال ـجــدل
الحاصل حول أزمــة املحروقات التي
تعيشها البالد ،والحصار األميركي
ال ـ ــذي ط ـ ــاول ال ـس ـفــن امل ـتــوج ـهــة إلــى
مــراف ـئ ـهــا .غـيــر أن م ـش ــروع «تشغيل
واس ـت ـث ـم ــار م ــرف ــأ طـ ــرطـ ــوس» ،وف ــق
ت ـس ـم ـيــة ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــوري ــة ،لـيــس
إال نتاج  3سـنــوات مــن األخــذ والــرد،
وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات والـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات .فـفــي
عــام  ،2017بــدا أمــر استثمار الــروس
مليناء طرطوس مسألة وقت ،غير أنه
ً
اسـتـلــزم ُم ـهــا إضــاف ـيــة ،فيما يـبــدو،
ل ـت ــرت ـي ــب بـ ـع ــض الـ ـنـ ـق ــاط امل ـخ ـت ـلــف
عليها .وخالل األشهر الستة الفائتة،
غــدا االتفاق حديث أهالي طرطوس،
ف ــي ان ـت ـظ ــار اإلع ـ ـ ــان ال ــرس ـم ــي عـنــه

فقط .وزيــر النقل ،علي حـمــود ،ظهر
أخـيـرًا على الشاشة الرسمية لشرح
ض ــرورات االت ـفــاق والـفــوائــد العائدة
عـلــى ســوريــا ج ــراء تطبيقه ،إضــافــة
إلـ ـ ــى ط ـم ــأن ــة الـ ـعـ ـم ــال الـ ــذيـ ــن ك ـثــرت
م ـخــاوف ـهــم أخ ـي ـرًا ح ـي ــال مـصـيــرهــم،
مـ ـ ــع وضـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ــروس أيـ ــدي ـ ـهـ ــم ع ـلــى
استثمارهم الجديد.
ول ـل ـح ـق ـي ـقــة ،فـ ــإن م ـص ـيــر ه ـ ــؤالء كــان
ً
نقطة خالفية فعال ،بحسب ما تؤكده
م ـصــادر رسـمـيــة عــديــدة؛ إذ ّال حاجة
للجانب الروسي الذي سيشغل املرفأ
إلـ ــى  1500م ــوظ ــف وع ــام ــل حـكــومــي
ّ
مثبتني ،بل إن حاجته قد ال تزيد على
 300منهم .وزيــر النقل الـســوري أكــد،
في تصريحه األخير ،عدم خسارة أي
عامل سوري عمله ،ما أفضى إلى حالة
من االرتياح في أجواء العاملني ،فيما
تجري حاليًا إعادة هيكلة للموظفني
فــي املــرفــأ لـفــرز االخـتـصــاصــات ،بـنـ ً
ـاء
عـلــى حــاجــات امل ـكــان ،وس ــط توقعات

وزير النقل أكد
عدم خسارة أي عامل
سوري عمله

بفتح املجال للتعاقد واملياومني خالل
وقــت قريب مــن إب ــرام عقد االستثمار
املـنـتـظــر ،بـحـســب مـعـلــومــات حصلت
عـلـيـهــا «األخ ـ ـبـ ــار» م ــن داخ ـ ــل امل ــرف ــأ.
وإن كــان الكثير من األهــالــي يــرون أن
عقد الدولة السورية مثل هذا االتفاق
ّ
يتسم بالواقعية ،فإن التبعات الالحقة
لشبكة املصالح والعالقات الناشئة،
مع تنامي النشاط االقتصادي املرافق
ل ـع ـم ـل ـيــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،م ـث ـي ــرة لـلـقـلــق

بالنسبة إليهم.
ويـتـقــاطــع تـصــريــح الــوزيــر حـمــود مع
م ـع ـل ــوم ــات م ــن ال ـع ــام ـل ــن ف ــي امل ــرف ــأ،
ح ــول اإلع ـ ــداد مل ـش ــروع تــوسـيــع املــرفــأ
وت ـج ـه ـيــزه ب ـح ــوض إلصـ ــاح الـسـفــن،
أس ــوة بـمــرافــئ تركيا ومـصــر ولبنان،
إضــافــة إلــى إنـشــاء ُ
«ع ـمــرات» للبواخر
وأرص ـفــة بـحــريــة ،بما يجعله يتوافق
مع املواصفات العاملية والبنى التحتية
الضخمة .غير أن النشاط االقتصادي
املـ ــوعـ ــود ،ج ـ ــراء االس ـت ـث ـم ــار ال ـجــديــد،
ي ـث ـيــر ح ـف ـي ـظــة أبـ ـن ــاء ج ــزي ــرة أرواد،
لكونهم مــن أع ــرق العاملني فــي مهنة
إصـ ــاح ال ـس ـفــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وال ــذي ــن
هــاجــر كثير منهم إل ــى مـصــر وتركيا
واليونان ورومانيا خالل الحرب .آمال
هؤالء تعادل خيباتهم املتوقعة ،حول
إمكان تخصيص دور لخبراتهم في ما
ّ
يجري ،وال سيما في ظــل رخــص اليد
الـعــامـلــة ال ـســوريــة وال ـ ــدور الـتــاريـخــي
ألبناء الجزيرة في هذا املجال.

تنطلق ،الـيــوم الجولة الثانية عشرة
مــن مـحــادثــات «أسـتــانـ ُـا» ،بــا ضجيج
إع ــام ــي كـبـيــر ،وه ــي امل ـ ّ
ـؤج ـل ــة سابقًا
لحساب قمة رؤساء «الدول الضامنة»
في سوتشي ،منتصف شباط املاضي.
وال تبدو امللفات املطروحة على طاولة
الـ ـنـ ـق ــاش فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـك ــازاخ ـي ــة
مختلفة في الجوهر ّ
عما سبق نقاشه
في الجوالت املاضية ،سوى ما أشيع
ع ــن تـحـقـيــق ت ـق ـ ّـدم الف ــت ف ــي ال ـتــوافــق
عـلــى تشكيلة «الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة».
الجديد في هذا االجتماع هو حضور
امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث األم ـ ـ ـمـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــر ب ـ ـيـ ــدرسـ ــن،
للمرة األول ــى ،بعد إنـجــازه مـشــاورات
واسعة مع معظم األط ــراف السوريني
وال ــدولـ ـي ــن ،امل ـع ـن ـيــن ب ــ«ال ـت ـســويــة»،
ك ـ ــان آخ ــره ــا أمـ ـ ــس ،م ــع م ـم ـثــل وزي ــر
الخارجية األميركي الخاص للتواصل
بـشــأن ســوريــا ،جــايـمــس جـيـفــري ،في
ج ـن ـي ــف .حـ ـض ــور بـ ـي ــدرس ــن س ـي ـكــون
ً
مدخال رسميًا له إلى أروقة املباحثات
امل ـت ـعــددة األط ـ ــراف ،وسـيـشـكــل فرصة

أم ـ ــام «الـ ـث ــاث ــي الـ ـض ــام ــن» (روسـ ـي ــا،
إيـ ــران ،تــركـيــا) لتظهير أهـمـيــة ال ــدور
ّ
الذي تلعبه ّ
املرعية
منصة املحادثات
ّ
مــن قبلهم ،خــاصــة إذا مــا ت ــم الكشف
عــن «إنـ ـج ــازات» عـلــى صـعـيــد تشكيل
«اللجنة الدستورية».
وم ـن ــذ أمـ ــس ،بـ ــدأت وفـ ــود امل ـشــاركــن
َ
في املحادثات الوصول إلى العاصمة
ال ـكــازاخ ـيــة ،مــن دون أن ي ـخــرج عنها
أي تصريحات لوسائل اإلعــام ،فيما
ُيـنـتـظــر أال تــرس ــل ال ــوالي ــات املـتـحــدة
أي ممثل لها ُإلــى االجـتـمــاعــات ،على
رغــم الــدعــوة امل ّ
وجهة إليها للحضور
بـصـفــة م ــراق ــب .وال ي ـخــرج الـلـقــاء بني
بـيــدرســن وجـيـفــري ،أم ــس ،عــن سياق
العمل األميركي الـجــاد لعرقلة مسار
«أس ـت ــان ــا /س ــوت ـش ــي» ،وه ــو م ــا ظهر
ج ـل ـي ــا فـ ــي ب ـ ـيـ ــان وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية بعد اجتماع «أستانا ،»11
أواخر تشرين الثاني املاضي .حينها،
ّ
أصرت واشنطن على ضرورة تحقيق
تـقــدم فــي مـلــف «الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة»

ح ـ ـص ـ ـرًا عـ ـب ــر «م ـ ـحـ ــادثـ ــات ج ـن ـي ــف»،
واعتبرت أن «روسيا وإيران تواصالن
استخدام مسار أستانا من أجل إخفاء
رفض الحكومة السورية املشاركة في
العملية السياسية» .ومع بدء الواليات
املتحدة استثمار أوراقها على طاولة
«الـتـســويــة ال ـســوريــة» ،وال سيما عبر
تشديد العقوبات االقتصادية ،ينتظر
أن تدفع بثقلها إلنهاء انفراد «ثالثي
ّ
بمقدرات املحادثات ،وتعمل
أستانا»
ج ـهــدهــا لـنـقــل امل ـل ـفــات امل ـه ـمــة ،وعـلــى
رأسـ ـه ــا «ال ـل ـج ـنــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة» ،إلــى
«مسار جنيف».
وت ــزام ــن م ــوع ــد ال ـجــولــة ال ـحــال ـيــة من
«أستانا» مع خطوة الفتة مدفوعة من
ُ
أنـقــرة ،إذ افتتح أمــس مكتب تمثيلي
ل ــ«االئ ـت ــاف الـ ـس ــوري» امل ـع ــارض في
ق ــري ــة ع ـيــاشــة ق ــرب ب ـل ــدة ال ــراع ــي في
ري ــف حـلــب الـشـمــالــي ،هــو األول على
أرض سـ ـ ــوريـ ـ ــة .وح ـ ـضـ ــر االف ـ ـت ـ ـتـ ـ َ
ـاح
ٍ
م ـم ـث ـل ــون عـ ــن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ــؤقـ ـت ــة»
و«الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» و«املـ ـجـ ـل ــس

الـتــركـمــانــي ال ـس ــوري» ،كـمــا مسؤولو
«املـجــالــس املحلية» فــي املناطق التي
ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا أن ـ ـقـ ــرة فـ ــي ال ـش ـم ــال
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري .وت ـ ـت ـ ـقـ ــاطـ ــع تـ ـص ــريـ ـح ــات
األوساط املعارضة التي تدور في فلك
«االئتالف» ،عند كون الخطوة تمهيدًا
ل ـت ـع ــزي ــز ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع «ال ـح ـك ــوم ــة
امل ــؤق ـت ــة» تـمـهـيـدًا لـتـطـبـيــق ال ـن ـمــوذج
نـفـســه ف ــي م ـنــاطــق إدلـ ــب ومـحـيـطـهــا.
وت ــأت ــي ال ـخ ـط ــوة األول ـ ــى م ــن نــوعـهــا
ألكبر تكتل سياسي معارض مدعوم
ّ
لترسخ هيمنة تركيا على
من أنـقــرة،
ق ــرار املـعــارضــة الـســوريــة ،باعتبار أن
مـقــار األخ ـيــرة «فــي الــداخــل الـســوري»
صـ ــارت ف ــي ح ـمــايــة الـ ـق ــوات الـتــركـيــة.
وهــو واقــع تكفل استمراره ،إلــى حني،
ُ
التفاهمات التركية مع روسيا وإيران،
وال ـت ــي ال مـصـلـحــة م ـب ــاش ــرة ألي من
أطــرافـهــا فــي نقضها حــالـيــا ،ال سيما
مع بقاء الـقــوات األميركية في الشرق
والشمال السوريني.
(األخبار)

فلسطين

تفاصيل مفاوضات األسرى:
نتنياهو كبح جماح «مصلحة السجون»
بعد أكثر من أسبوع
على التوصل إلى اتفاق
أنهى إضراب «الكرامة
 »2الذي كان قد بدأه
الفلسطينيون ،ال
األسرى ّ
تزال تتكشف تفاصيل
عن المفاوضات التي
أدت إلى إبرامه .وجديدها
أن تهديدات المقاومة
أرغمت بنيامين نتنياهو
على كبح جماح «مصلحة
السجون» التي كانت تنحو
باتجاه التصعيد
غزة ــ هاني إبراهيم
في ذروة انشغال األحزاب اإلسرائيلية
بانتخابات الكنيست ،كــانــت الحركة
األسيرة في سجون االحتالل تخوض
مفاوضات ساخنة مع العدو لتحقيق
مطالبها .فصائل املـقــاومــة فــي قطاع
غ ـ ــزة دع ـ ـمـ ــت ،مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،األس ـ ــرى،
مهددة عبر الوسطاء بقصف تل أبيب
وإنهاء حالة الهدوء في القطاع ،وهو
م ــا أف ـض ــى إلـ ــى اس ـت ـج ــاب ــة االح ـت ــال
ملطالب األس ــرى ،وتغيير الجهة التي
كـ ــانـ ــت تـ ـف ــاوضـ ـه ــم ،واملـ ــواف ـ ـقـ ــة عـلــى
مطلبهم األب ـ ــرز ،وه ــو تــركـيــب هــاتــف
ع ـمــومــي ف ــي جـمـيــع ال ـس ـج ــون ،وذل ــك
ألول مرة منذ  13عامًا.
وق ـ ــال م ـص ــدر ف ــي ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس»،
ل ـ ـ ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،إن «االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــة
اإلســرائـيـلـيــة ملـطــالــب األس ــرى جــاءت
بعدما أرسلت قيادة املقاومة رسائل
م ـيــدان ـيــة ع ـس ـكــريــة ،وأخ ـ ــرى شــديــدة
الـلـهـجــة ع ـبــر ال ــوس ـط ــاء لــاح ـتــال».
وتضمنت الرسائل تهديد الفصائل
بأنها «في طريقها إلنهاء التفاهمات
التي جرت مع االحتالل ،واالستعداد
لـقـصــف ت ــل أب ـي ــب ن ـص ــرة ل ــأس ــرى».

ال ــرس ــائ ــل الـفـلـسـطـيـنـيــة ن ـق ـل ـهــا إل ــى
الـعــدو الوسيطان املـصــري واألمـمــي،
الـلــذان أبلغتهما «حـمــاس» بــأن ملف
األسرى أول ملف في التفاهمات يجب
ّ
حله ،خاصة وقف اإلجراءات العقابية
ضدهم ،وعلى رأسها تركيب أجهزة
التشويش واستخدام األسرى كورقة
ان ـت ـخــاب ـيــة ل ـح ـصــد أص ـ ـ ــوات الـيـمــن
امل ـت ـطــرف فــي دول ــة االح ـت ــال .ووفـقــا
للمصدر نفسه ،فإن «الوسطاء أبلغوا
ال ـع ــدو ب ــأن امل ـقــاومــة ف ــي غ ــزة ذاهـبــة
لتصعيد قــوي ،ستكون فيه تل أبيب
تحت مرمى االستهداف في حال عدم
االس ـت ـجــابــة مل ـطــالــب األس ـ ـ ــرى» .وفــي
ّ
خضم الرسائل والتهديدات املتبادلة
بـ ــن الـ ـط ــرف ــن ،أبـ ـل ــغ م ـك ـت ــب رئ ـيــس
ح ـكــومــة ال ـع ــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
ال ــوسـ ـط ــاء ،ن ـي ـتــه إنـ ـه ــاء ال ـت ــوت ــر فــي
م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـم ـلــف األس ـ ـ ــرى بـ ـه ــدوء،
وه ــو مــا أف ـضــى إل ــى ق ـبــول االح ـتــال
ب ـ ـشـ ــروط األسـ ـ ـ ـ ــرى ،وال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ــى
اتفاق معهم يلبي أغلب املطالب التي
ق ــام عـلـيـهــا اإلض ـ ـ ــراب ،وذلـ ــك بـعــدمــا
انتقلت صالحية التفاوض معهم من
مـصـلـحــة ال ـس ـجــون إل ــى ج ـهــاز األم ــن

أدرك نتنياهو نية وزير
األمن زيادة الضغط
على األسرى

الداخلي «الشاباك».
ويتقاطع حديث املصدر «الحمساوي»
م ــع م ــا ك ـش ـف ـتــه ص ـح ـي ـفــة «ه ــآرت ــس»
العبرية أمــس ،من أن رئيس مصلحة
ّ
سيجر كل
السجون اإلســرائـيـلــي كــان
امل ـن ـط ـقــة إلـ ــى تـصـعـيــد ع ـس ـكــري عبر
ت ـصــرفــاتــه داخـ ــل ال ـس ـج ــون .وه ــو ما
دف ــع نـتـنـيــاهــو إل ــى س ـحــب صــاحـيــة
ال ـ ـت ـ ـف ـ ــاوض م ـ ـنـ ــه وتـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إلـ ــى
«الـ ـش ــاب ــاك» ب ـع ــدم ــا أدرك ن ـي ــة وزي ــر
األمن الداخلي ،جلعاد أردان ،تصعيد
املواجهة مع األســرى وزيــادة الضغط
ع ـل ـي ـهــم .وأش ـ ـ ــارت الـصـحـيـفــة إلـ ــى أن

ّ
سيجر
قالت «هآرتس» إن رئيس مصلحة السجون اإلسرائيلية كان
المنطقة إلى تصعيد عسكري (أ ف ب)

أردان أم ــر رئ ـيــس مـصـلـحــة الـسـجــون
بــالـتـجـهــز مل ــواج ـه ــة إضـ ـ ــراب مستمر
ألسـ ـ ـ ــرى حـ ــركـ ــة «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،مـ ــا دف ــع
نتنياهو ،لرغبته في الهدوء وخشيته
مــن تـصـعـيــد أم ـنــي خ ــارج املـعـتـقــات،
إلـ ــى س ـحــب امل ـل ــف م ـن ــه .وفـ ــي اإلطـ ــار
نفسه ،كشفت «هآرتس» أن التقديرات
لدى أجهزة األمن ومصلحة السجون
كــانــت تشير إل ــى رغـبــة «ح ـمــاس» في
ال ـ ــذه ـ ــاب إلـ ـ ــى ت ـص ـع ـيــد ك ـب ـي ــر داخـ ــل
الـ ـسـ ـج ــون ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا ط ـع ــن أح ــد
أسراها سجانًا داخل سجن النقب ،ما
أعطى رسالة قوية دفعت املستويات
ال ـس ـيــاس ـيــة إلـ ــى إع ـ ـ ــادة ح ـســابــات ـهــا.
تقديرات األجهزة األمنية اإلسرائيلية
أشـ ــارت أي ـضــا إل ــى أن األسـ ــرى بــاتــوا
يعرفون بأنهم يستطيعون تحصيل
م ـطــال ـب ـهــم ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـق ــوة ،ألنـهــم
ي ــدرك ــون أن إضــراب ـهــم سـيــؤثــر كثيرًا
في األوضــاع األمنية خــارج السجون.
وي ــؤك ــد املـ ـص ــدر «الـ ـحـ ـمـ ـس ــاوي» ،مــن
جانبه ،أن االستجابة ملطالب األسرى
في اإلضــراب األخير كانت األسرع في
تاريخ الحركة األسيرة ،إذ لم يتجاوز
اإل ّضـ ـ ـ ــراب أس ـب ــوع ــا واح ـ ـ ـ ـدًا ،وهـ ــو مــا
يمثل إنجازًا لألسرى حققوا من خالله
الـكـثـيــر م ــن مـطــالـبـهــم ال ـتــي ُحــرمــوهــا
منذ أسر الجندي جلعاد شاليط عام
.2006
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ي ــواص ــل خـمـســة
أســرى فلسطينيني إضرابهم املفتوح
عــن ال ـط ـعــام رف ـضــا العـتـقــالـهــم إداري ــا
(من دون محاكمة) منذ فترات طويلة،
وهـ ــم :ح ـس ــام ال ـ ــرزة ( 61ع ــام ــا) ال ــذي
يواصل إضــرابــه منذ  38يومًا ،رفضًا
العـتـقــالــه اإلداري ال ــذي زاد عـلــى عــام
كامل ،ومحمد طبنجة ( 38عامًا) الذي
يـخــوض اإلض ــراب منذ  30يــومــا بعد
اعـتـقــالــه إداريـ ــا قـبــل  9أش ـهــر ،وخــالــد
فـ ــراج ( 31ع ــام ــا) الـ ــذي ب ــدأ اإلضـ ــراب
منذ  28يومًا احتجاجًا على اعتقاله
إداريــا قبل  4أشهر ،وحسن العويوي
( 35عامًا) وعــودة الحروب ( 32عامًا)
الـ ـ ـل ـ ــذان ي ـ ــواص ـ ــان إض ــرابـ ـهـ ـم ــا مـنــذ
مطلع الشهر الـجــاري احتجاجًا على
اعتقالهما منذ  4أشهر.
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السعودية
ّ
ثالث سنوات تبدو كافية بالنسبة إلى السعوديين لتقييم «رؤية  »2030االقتصادية ،التي ولدت
تحوالت غير مكتملة باتجاه دولة «جبائية» ،ال تزال تتكئ بثقلها حتى اآلن على كاهل المواطن
وحده ،فيما تبدو برامج الرؤية الداخلية والخارجية متعثرة ،وذلك قبل عام واحد من موعد قياس
أداء األجهزة الحكومية في إطار «برنامج التحول الوطني »2020

ثالث سنوات على «رؤية »2030

جباية...
بال إنجازات
علي جواد األمين
قبل ثالث سنوات من اليوم ،أعلن ولي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي ،محمد بــن سلمان،
رؤي ـ ـت ـ ــه االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـح ــول مــن
اقتصاد ريعي تعيش اململكة في كنفه،
ّ
ع ـلــى األق ـ ــل م ـنــذ ال ـط ـفــرة الـنـفـطـيــة في
سبعينيات القرن املاضي ،إلى اقتصاد
متنوع في عام  ،2030تمهيدًا ملرحلة ما
بعد النفط ،من خالل زيادة االستثمار
وتعزيز اإلنتاجية .لكن إنتاج اململكة
ُ
املحلي الفعلي ،إذا استثني منه إنتاج
الـنـفــط ال ــذي يستحوذ عـلــى  60باملئة
مـنــهُ ،يـعـ ّـد غير قــابــل لــاسـتــدامــة ،وفق
ما يخلص إليه االستشاري الخبير في
االقتصاد السعودي ،والوكيل السابق
لــوزارة املالية واالقتصاد ،عبد العزيز
الدخيل ،في كتابه األخير «أزمــة مالية
في طــور التكوين» الصادر عــام .2016
يعني ذل ــك ،أن تخفيف االعـتـمــاد على
الـنـفــط ،وف ــق رؤي ــة اب ــن سـلـمــان ،يجب
أن يكون مصحوبًا بإصالحات عميقة
في االقتصاد ،الذي اعتمد لعقود على
ً
إعادة توزيع الريع بدال من إنتاجه.
تـ ـب ــدو «رؤي ـ ـ ـ ــة  »2030أشـ ـب ــه ب ــدائ ــرة
حلزونية يقبع املــواطــن السعودي في
ّ
وسطها .تدور وتدور لتحط أخيرًا على
عاتقه في دولة باتت تعتمد «الجباية»
لـتـنــويــع م ـص ــادر دخ ـل ـهــا ،م ــن دون أن
توفر بيئة اقتصادية تحمي الشركات

واملستثمرين والعمال وأربــاب العمل.
منذ ثــاث سـنــوات ،تــراوح رؤيــة «رجل
اإلصالحات» في دوامــة لم تعد خافية
ع ـلــى االق ـت ـص ــادي ــن ،ت ـبــدأ م ــن التعثر
ف ــي ت ــأم ــن مـ ـص ــادر ال ـت ـم ــوي ــل ،س ــواء
ببيع  5باملئة مــن شــركــة «أرام ـك ــو» أو
استقطاب مستثمرين أجانب أو عوائد
اس ـت ـث ـم ــارات ف ــي ش ــرك ــات وم ـص ــارف
عــامل ـيــة ،م ـ ــرورًا ب ـتــداع ـيــات اإلجـ ـ ــراءات
الـتـقـشـفـيــة ال ـقــاس ـيــة ،كــرفــع ال ــدع ــم عن
ال ـ ــوق ـ ــود والـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـخ ـص ـخ ـصــة
وف ـ ــرض ال ـض ــرائ ــب وإلـ ـغ ــاء ال ـح ــواف ــز،
ول ـيــس ان ـت ـه ـ ً
ـاء ب ــارت ـف ــاع ال ـ َّـدي ــن ال ـعــام
ونفاد االحتياط املالي للبالد.
بالنظر إلى أهداف «الرؤية» ونتائجها
ال ـيــوم ،يـبــدو جليًا اقـتــرابـهــا مــن حافة
ً
االنهيار .فبدال من تقليل نسبة البطالة
وجعلها تصل إلى  7باملئة ،تفيد آخر
اإلحـ ـص ــاءات الــرسـمـيــة بــأنـهــا وصلت
إل ــى  12.7بــاملـئــة (ك ـمــا ف ــي الـ ـس ــودان)،
عـلـمــا ب ــأن األرقـ ــام الــرسـمـيــة ال تعكس
الـصــورة الحقيقية تمامًا .هــذا املعطى
يشير إلى فشل مشاريع عدة في إطار
«ال ــرؤي ــة» ،منها م ـشــروع «ال ـس ـعــودة».
إذ تـشـيــر آخ ــر األرقـ ـ ــام إل ــى أن الـطــاقــة
االستيعابية للتوظيف في اململكة تبلغ
 12.5مليون وظيفة في مختلف املهن،
ال يشغل السعوديون منها ســوى 3.1
ماليني ،بينما يستحوذ األجانب على
البقية ،على رغم وجود أكثر من 6000

سعودي عاطل من العمل ِم َّمن يحملون
شهادات عليا ،وقد يضاف إليهم أكثر
من سبعة ماليني طالب وطالبة حاليًا
في الجامعات إن لم تنجح اململكة في
«توطني» الوظائف سريعًا.
ومـ ــع أن ن ـس ـبــة ال ـب ـطــالــة ت ـب ــدو قــابـلــة
لـ ــان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ،إال أنـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ــي س ــرع ــة
ارتفاعها غير مألوفة فــي ثاني أغنى
دولة في العالم ،خصوصًا أنها تترافق
مــع أزم ــات ع ــدة ،كــارتـفــاع نسبة الفقر
إل ــى ( %12.3ع ــام  ،)2017فيما تحتل
اململكة املرتبة الثامنة في قائمة الدول
ال ــ 10األكـثــر احتضانًا للمليارديرات.
وال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره ه ـنــا أن ن ـس ـبــة الـفـقــر
ه ــذه سـبـقــت إجـ ـ ــراءات رف ــع الــدعــم عن
الطاقة (الوقود والكهرباء) ،وانخفاض
م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت الـ ـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ـ ــب (ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ب ــات ــت
بحسب «املــؤسـســة العامة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة»  3آالف ري ــال كمتوسط
دخـ ــل) ،مــا يـعـنــي أن ـهــا قــد ت ـكــون أكـبــر
بكثير .كــذلــك ،بينما ب ــات  6.9ماليني
م ــواط ــن ب ــا ح ـســابــات بـنـكـيــة ،تــراجــع
مـعــدل االدخ ــار إلــى  2.4باملئة بحسب
مــؤس ـســة «سـ ــامـ ــا» ،وهـ ــو رقـ ــم يعتبر
منخفضًا ج ـدًا مـقــارنــة بــالـحــد األدن ــى
العاملي البالغ  10باملئة.
ارتـ ـ ـف ـ ــاع ن ـس ـب ــة ال ـب ـط ــال ــة وان ـخ ـف ــاض
ّ
الرواتب ،في ظل رفع الدعم عن الوقود
والـ ـكـ ـه ــرب ــاء وفـ ـ ــرض ض ــري ـب ــة الـقـيـمــة
املضافة ،عوامل أدت إلى ضعف القدرة

ال ـش ــرائ ـي ــة ل ـل ـم ــواط ــن الـ ـسـ ـع ــودي مــن
ج ـهــة ،وارت ـف ــاع تـكــالـيــف اإلن ـت ــاج لــدى
ال ـشــركــات ،وبــالـتــالــي ارت ـفــاع األسـعــار
مـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة .وبـ ـحـ ـس ــب األرق ـ ـ ــام
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،زادت فـ ــاتـ ــورة ال ـك ـه ــرب ــاء
بـنـسـبــة  250ب ــامل ـئ ــة ،وس ـع ــر الـبـنــزيــن
بنسبة  130باملئة ،وكلفة االتـصــاالت
ب ـن ـس ـبــة  50ب ــامل ـئ ــة ،وراوح ـ ـ ـ ــت زي ـ ــادة
سعر مختلف السلع االستهالكية بني
 10و 30بــاملـئــة .وعـلــى رغ ــم أن اململكة
أك ـب ــر مـ ـص ـ ّـدر ل ـل ـن ـفــط ف ــي الـ ـع ــال ــم ،إال
أن ـهــا لـيـســت ضـمــن قــائـمــة أرخ ــص 10
دول ،إذ تسبقها فـنــزويــا وال ـســودان
وإيـ ـ ـ ـ ــران والـ ـك ــوي ــت وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ...وم ــن
املـعـلــوم أن ارت ـفــاع أس ـعــار املـحــروقــات
املـحـلـيــة ي ـهــدف إل ــى زي ـ ــادة اإليـ ـ ــرادات
غير النفطية ،لكن ذلك يؤثر بتكاليف
األع ـم ــال ،وبــالـتــالــي يـسـبــب زيـ ــادة في
أسعار املــواد االستهالكية ،خصوصًا
أن الـشــركــات الـسـعــوديــة ،الـتــي تصنع
بـمـعـظـمـهــا مـ ـ ـ ّ
ـواد اس ـت ـهــاك ـيــة ،ب ــدأت
تواجه خسائر باملاليني بحسب األرقام
الـتــي تــرد فــي صحيفة «االقـتـصــاديــة»
شـ ـب ــه ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،كـ ـش ــرك ــات «نـ ـ ـ ــادك»
و«سـ ــول ـ ـيـ ــدرتـ ــي تـ ـك ــاف ــل» و«امل ـم ـل ـك ــة
القابضة» و«األسـمــاك» و«التعاونية»
و«والء للتأمني» و«العربية لألنابيب»
و«سـ ــاي ـ ـكـ ــو» و«امل ـ ـ ـ ــراع ـ ـ ـ ــي» ،وغ ـي ــره ــا
الكثير .واألخيرة واجهت حملة تدعو
إل ــى مقاطعتها فــي وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي في يوليو /تموز من العام
املــاضــي ،بـعــد إعــانـهــا ارت ـفــاع أسـعــار
األل ـب ــان ،فــي م ـثــال ب ـ ّـن عـلــى تــداعـيــات
السياسات االقتصادية على الشركات
وامل ـس ـت ـه ـل ـك ــن ع ـل ــى حـ ــد سـ ـ ـ ــواء .ول ــم
ينحصر تــراجــع ال ـقــدرة الـشــرائـيــة في

هروب المستثمرين دفع
السعودية إلى إدخال صندوقها
السيادي في دوامة االقتراض
مـجــال امل ــواد االسـتـهــاكـيــة ،بــل ضــرب
قطاعات كبرى كاإلسكان والسيارات.
إذ يشهد ســوق الـعـقــارات حالة ركــود،
فـيـمــا ي ـتــوقــع مـتـخـصـصــون اسـتـمــرار
هـ ـب ــوط أسـ ـع ــار امل ـن ـت ـج ــات ال ـع ـق ــاري ــة
بسبب ارتـفــاع املـعــروض مقابل تدني
الطلب ،علمًا أن عدد املالكني للمساكن
يبلغ  37باملئة فقط من السكان ،وعدد
امل ـس ـتــأجــريــن  44ب ــامل ـئ ــة .واألخـ ـي ــرون
ال ي ـج ــدون خ ـي ــارًا غـيــر االقـ ـت ــراض من
«ال ـص ـن ــدوق ال ـع ـق ــاري» ،الـ ــذي يـفــرض
فوائد عالية جدًا على املقترضني.
ّ
خضم ذلك ،لم تتخذ الحكومة سوى
في
إجراء واحد لحماية املواطن املستهلك،
هــو «حـســاب املــواطــن» الــذي مــن شأنه
تقديم رزمة مساعدات للمتضررين من
ارتفاع أسعار الوقود وضرائب القيمة

االستثمار األجنبي المباشر بلغ العام الماضي  1.4مليار
دوالر فقط مقارنة بـ  7.5مليار العام السابق (أ ف ب)

املـ ـض ــاف ــة الـ ـج ــدي ــدة ،مل ـ ــدة ع ـ ــام واح ــد
(ت ـن ـت ـهــي ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي /يـنــايــر
املـقـبــل) .إال أن ذلــك لــم يكن كافيًا ّ
لسد
الفارق بني األسعار السابقة والحالية،
وانتشال املواطنني من دوامــة الديون،
التي ال تــزال مستمرة في االتـســاع؛ إذ
ارتفعت ـ ـ وفــق «بلومبرغ» ـ ـ القروض
االستهالكية الشخصية خــال ،2018
لـتـصــل إل ــى أع ـلــى مـسـتــوى فــي عامني
ونـصــف ع ــام .رغــم ه ــذا ،بــدأ محمد بن
س ـل ـمــان ي ـلـ ّـمــح إلـ ــى وقـ ــف امل ـس ــاع ــدات
أو تعديل خططها ،وهــو مــا ذكــره في
مـقــابـلــة م ــع «ب ـلــوم ـب ـيــرغ» ف ــي تشرين
األول /أكتوبر املاضي ،حني أشار إلى
أن «لــدي ـنــا اآلن ك ـث ـي ـرًا م ــن الـنـقــاشــات
حول ما إذا كان يجب علينا أن نستمر
بحساب املواطن أو أنه يجب علينا أن
نعتمد على التعويض».
ـواز ،ف ــي ظ ــل تـعـثــر رؤي ــة
ع ـلــى خ ــط م ـ ـ ٍ
اب ــن س ـل ـمــان ،وانـ ـع ــدام م ـنــاخ األع ـمــال
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،بـ ـ ـ ــدأت مـ ــوجـ ــة هـ ــروب
جـ ـم ــاع ــي ل ـل ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن واألثـ ـ ــريـ ـ ــاء
م ــن ال ـس ـعــوديــة ،عـلــى رغ ــم اإلج ـ ــراءات
الطمأنة الـتــي اتخذتها السلطات في
أعـ ـق ــاب ح ـم ـلــة الـ ــ«ال ــريـ ـت ــز ك ــارل ـت ــون»
ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر .2017
ووف ـق ــا ألح ــدث تـقــريــر ع ــن االسـتـ ُثـمــار
ال ـعــاملــي ص ــادر ع ــن «أون ـك ـت ــاد» (نـشــر
فــي  7ح ــزي ــران /يــونـيــو امل ــاض ــي) ،فــإن
االستثمار األجنبي املباشر بلغ العام
املاضي  1.4مليار دوالر فقط ،مقارنة
بـ  7.5مليارات دوالر في العام السابق.
وت ــرج ــع زيـ ــادة هـ ــروب االس ـت ـث ـمــارات،
أيضًا ،إلى حرب اليمن وقضية اغتيال
جمال خاشقجي ،اللتني ّ
أضرتا بأسهم
الشركات العاملة في السعودية بمجرد
ت ــوع ــد أعـ ـض ــاء ال ـك ــون ـغ ــرس بـمـعــاقـبــة
الرياض ،ما دفع مستثمرين إضافيني
إلــى االنـسـحــاب مــن أجــل الحفاظ على
سمعتهم في السوق.
ه ـ ــروب امل ـس ـت ـث ـمــريــن دفـ ــع ال ـس ـعــوديــة
إلى إدخــال صندوقها السيادي ،للمرة
األولــى ،في دوامــة االقتراض ،وذلك في
أيلول /سبتمبر املاضي ،عندما ُجمع
دوالر.
ق ــرض دولـ ــي بـقـيـمــة  11مـلـيــار
ّ
ّ
َ
الدافع إليها أيضًا تعث ُر
استدانة عــزز
املصدر الرئيس لتمويل «الرؤية» ،وهو
بيع نسبة  5باملئة من «أرامكو» ،بسبب
ســوء تقدير السعر الحقيقي للشركة،
ال ـتــي يــدعــي ال ـس ـعــوديــون َأن قيمتها
اإلج ـم ــال ـي ــة ت ـب ـلــغ ت ــري ـل ـي ــون ــي دوالر،
بينما هــي فــي أعـلــى تـقــديــر تبلغ 1.2
ترليون .والحل الذي يسعى ابن سلمان
لتحقيقه ال ـي ــوم ،رف ــع قـيـمــة «أرام ـك ــو»
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ــراء األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـح ـص ــة
املسيطرة ( )%70من الشركة السعودية
للصناعات األســاسـيــة «ســابــك» ،علمًا
أن كلتا الشركتني ملك للدولة ،وبذلك
يكون عمليًا (فــي حــال حصول البيع)
قد باع نسبة من الشركتني معًا.
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الدستورية:
استفتاء التعديالت
َ
ال  %90للسيسي رغم «الكراتين»
القاهرة ــ جالل خيرت
ط ــوت مـصــر صـفـحــة اسـتـفـتــاء ال ـت ـعــديــات الــدس ـتــوريــة ،بـعــد إع ــان «الـهـيـئــة الــوطـنـيــة
لــانـتـخــابــات» نـتــائــج االسـتـفـتــاء بنسبة تــأيـيــد بلغت  ،٪88.8ومـعــارضــة وصـلــت إلــى
 ،٪11.37ومشاركة قاربت  ٪44.33بحسب املعلن رسميًا ،والذي ُي ّ
عد األعلى في تاريخ
بيانات املشاركات املصرية في االستحقاقات االنتخابية .لكن نسبة املوافقة املعلنة جاءت
ّ
أقل بكثير مما حاولت األجهزة األمنية تحقيقه ،كما أنها األدنى في االستحقاقات التي
جرت منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في  ،2014علمًا بأن التعديالت
الجديدة ّ
تضمنت تمديد واليته الحالية حتى  ،2024مع أحقيته في الترشح استثنائيًا
ملرة ثالثة.
ّ
طـ ّـي الصفحة بــإعــان النتائج ال يمنع مــن مــراجـعــة تفاصيل مــا ج ــرى .ففي أق ــل من
أسـبــوع ،أقـ ّـر البرملان التعديالت ،وخاطب رئيس الجمهورية الــذي قــام بــدوره بمخاطبة
«هيئة ّ االنتخابات» التي أنجزت عملية التصويت داخل مصر وخارجها ،وفرزت النتائج
في أقــل من  6أيــامّ ،
ليمر االستفتاء في زمن قياسي قبل بداية اإلجــازات التي تدخلها
مصر اعتبارًا من اليوم ،بالتزامن مع احتفاالت أعياد «تحرير سيناء» .فتحت «الهيئة»
بابًا واسعًا للتشكيك ،بعدما منعت رؤســاء اللجان من إعــان النتائج ،وأوعــزت إليهم
برفض حضور الصحافيني والحقوقيني الحاصلني على تصريح ملتابعة عملية الفرز،
ليتم إرسال النتائج من دون أي رقابة ،فيما لم توفر «الهيئة» على موقعها اإللكتروني
نسخة منها.
كذلك ،خرجت عملية املراقبة على العملية االنتخابية بالصورة التي تريدها األجهزة
األمنية؛ فاملتحدث باسم «البعثة الدولية ملراقبة االستفتاء» ،أيمن عقيل ،عقد مؤتمرًا
ُصحافيًا أمــس لإلشادة بمجرياته ،حيث قــال« :بضمير مستريح ،إن االستفتاء الذي
أعلنت نتائجه أمس األول جاء متوافقًا مع املعايير الدولية املتعارف عليها ،بما يجعلنا
تعبر عن اإلرادة الشعبية» ،مضيفًا أن «االستفتاء يأتي فى ظل
مطمئنني إلى أن نتائجه ّ
معركة بناء اقتصادي ال تقل في أهميتها عن ًمعركة الحرب على اإلرهاب» .هكذا ،جاءت
الرقابة التي ُسمح بها من ِق َبل «الهيئة» رقــابــة من منظمات حقوقية داعمة للسيسي
ونظامه بشكل كــامــل ،لتتحدث عــن اإلره ــاب ،وليس عــن الـخــروقــات التي شابت عملية
االستفتاء ،بداية من توجيه الناخبني وإجبارهم على التصويت ،مرورًا بتهديدهم باتخاذ
ً
إجراءات عقابية ضدهم ،وصوال إلى توزيع ّسلع ومواد غذائية عليهم.
التشكيك في مصداقية النتيجة املعلنة ال يقلل من أهميتها للمعارضة ،خصوصًا في
حــال عملت األخيرة على استغاللها بشكل جيد .فاملعارضة التي ُمنعت من الترويج
لرفض التعديالت ،وحوصرت بشكل غير مسبوق ،تمكنت من الحصول على دعم أكثر
مــن  3ماليني شخص فــي صناديق االق ـتــراع .رقــم يبدو األكـبــر فــي التعبير عــن رفض
السيسي ـ ـ وفق األوراق الرسمية ـ ـ منذ ظهوره على الساحة .فالرئيس الذي كان يعتبر
االستفتاء بمثابة اختبار جديد لشعبيتهُ ،صدم ـ ـ رغم توجيهه الشكر للمصريني فور
إعالن النتيجة ـ ـ بتراجع نسبة التأييد .هذه املرة ،نجحت املعارضة في إثبات نفسها ،ليس
في اإلقبال على التصويت بـ«ال» فقط ،بل أيضًا في محاوالت التحرك في الشارع ،والتي
جاءت كاستغالل لحالة الغضب ضد الرئيس وسياساته.
انتهاء االستفتاء بسرعة ال يعني بالضرورة سرعة االنتهاء من االلتزامات التي ّ
نص
عليها .فمجلس النواب الذي يفترض أن يقوم بإقرار القوانني املنصوص عليها دستوريًا
ّ
بموجب التعديالت ،لم يتلق حتى اآلن من األجهزة األمنية التصورات املبدئية لتلك القوانني.
لكن ،وفق املعلومات ،لن يضع البرملان على أجندته قانون البلديات إلجراء انتخاباتها التي
لم ُت َ
جر منذ  ،2010وسيعمل فقط على التشريعات الخاصة بقوانني انتخابات مجلس
النواب املقررة في النصف الثاني من  .2020كذلك ،سيكون على البرملان الحالي صياغة
قانون كامل جديد خاص بمجلس الشورى ،ينص على اختصاصاته ومهامه وتوزيع
دوائره ،باإلضافة إلى صياغة تشريعات جديدة مرتبطة بنائب رئيس الجمهورية.

تقرير

ميارديت يواكب جهود القاهرة وأبو ظبي جوبا طرفًا في «الـــثورة المضادة»؟

تحيط الشكوك
باتفاق السالم
في جنوب
السودان بعد
إطاحة البشير
(أرشيف)

في إطار الجهودالتي
يبذلهاإلعادة تشكيل
المشهدالسوداني بمايالئم
مصالحه ،يسعى المحور
السعودي ـ ـ اإلماراتي ـ ـ
المصري إلى إدخال جنوب
السودان في دائرة تلك
الجهود ،باالستفادة من
العالقات التي تملكها
جوبامع أطراف المعارضة
مساع يبدوأن
السودانيةٍ .
سلفاكير ميارديت اليمانع
االستجابة لهاوالتفاعل معها،
وفق ماأوحت به زيارته خالل
األيام الثالثة الماضية لإلمارات

جوبا ــ أتيم سايمون
تندرج زيــارة رئيس جنوب السودان،
سلفاكير ميارديت ،الحالية لإلمارات،
فــي إط ــار الــديـنــامـيــات ال ـتــي توجبها
الـعــاقــة املتينة بــن الـجـنــوب ومصر،
إحـ ـ ــدى أبـ ـ ــرز دول املـ ـح ــور اإلق ـل ـي ـمــي
(إلـ ــى جــانــب ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات)،
الذي يعمل على إعادة تشكيل املشهد
ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ب ـم ــا يــائــم
مـصــالـحــه ،بـعــد الـ ــدور ال ــذي ّأداه في
إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.
وي ــذه ــب ب ـعــض امل ـح ـل ـلــن ف ــي جـنــوب
السودان إلى القول إن زيارة ميارديت
لإلمارات ،التي ّ
تعد األولى من نوعها
منذ استقالل الجنوب في عــام ،2011
ت ــأت ــي ب ــإي ـع ــاز م ــن ال ــرئ ـي ــس امل ـص ــري
عبد الـفـتــاح السيسي ،رئـيــس ال ــدورة
الحالية لالتحاد األفريقي ،خصوصًا
أن البلدين قــد سبقا العديد مــن دول
القارة اإلفريقية في االعتراف باملجلس

العسكري الحالي في السودان ،ضمن
ج ـ ـهـ ــود إب ـ ـعـ ــاد اإلسـ ـ ّـام ـ ـيـ ــن عـ ــن أي
حـكــومــة ُمــدنـيــة م ـتــوقــع تــألـيـفـهــا ،في
ح ــال ت ــواف ــق ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة على
الهياكل االنتقالية واألسماء املرشحة
لتولي املناصب القيادية.
األسبوع املاضي ،بعث ميارديت بوفد
ع ــال ــي املـ ـسـ ـت ــوى ،ي ــرأس ــه م ـس ـت ـشــاره
الخاص للشؤون األمنية توت قلواك،
والــوزيــر فــي مكتبه مييك أيــي دينق،
بجانب وزير النفط إيزيكيال قاتكوث،
ل ـل ـقــاء امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري وتـسـلـيـمــه
رس ــال ــة تــأي ـيــد رس ـم ــي م ــن الـحـكــومــة
فــي جــوبــا .وأعـلــن مكتبه أن «الرئيس
عرض املساعدة في التوسط في عملية
االنتقال السياسي في الـســودان ،بعد
س ـقــوط الــرئ ـيــس عـمــر الـبـشـيــر ،تحت
ضـ ـغ ــط اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ش ـع ـب ـي ــة ع ـلــى
م ـ ــدى أسـ ــاب ـ ـيـ ــع» .وق ـ ــال إن ـ ــه مـسـتـعــد
ل ــدع ــم «ال ـط ـم ــوح ــات الــدي ـمــوقــراط ـيــة»
للسودان ،واملساعدة في عملية انتقال

سلمي هـنــاك .مــن جـهـتــه ،أش ــار مييك
أيــي دينق ،في حديث إلــى «األخـبــار»،
إل ــى أن «ال ــوف ــد أع ـلــم رئ ـيــس املـجـلــس
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ب ـ ـشـ ــأن ج ـ ـهـ ــود ال ــرئ ـي ــس
سلفاكير في إجراء عدد من االتصاالت
بــالـقــادة األف ــارق ــة ،بغية إع ــادة النظر
في املهلة املمنوحة للسودان من ِق َبل
االت ـ ـحـ ــاد اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي» .وكـ ـ ــان مـجـلــس
السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي
قــد أمـهــل املجلس العسكري  15يومًا
لتسليم السلطة لحكومة مدنية ،تحت
طــائـلــة تعليق عـضــويــة ال ـس ــودان في
املنظمة اإلقليمية.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ي ـ ـ ــرى ال ـص ـح ــاف ــي
ّ
ّ
املتخصص في شؤون جنوب
واملحلل
السودان ،مصطفى سري سليمان ،أن
«جنوب السودان أقرب دولة يمكن أن
ّ
تقدم مساهمات حقيقية في تجسير
ال ـهــوة وال ـخ ــروج بمعالجة للمشكلة
الراهنة فــي ال ـســودان» ،مشيرًا إلــى أن
ّ
«سلفاكير مؤهل ألداء دور إيجابي في

مــا يــدور حاليًا فــي الـخــرطــوم ،ذلــك أن
ّ
الرجل يتمتع بعالقات جيدة مع كافة
األطــراف السودانية ،بحكم أن الحركة
الشعبية لتحرير السودان كانت ـ ـ قبل
اس ـت ـقــال ال ـج ـنــوب ـ ـ ـ ض ـمــن مـكــونــات
املـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة ف ــي الـتـجـمــع
الوطني الديموقراطي» .هذه العالقات
ي ـبــدو أن م ـي ــاردي ــت يــريــد تسخيرها
اليوم ،تحت مظلة املحور السعودي ـ ـ
اإلماراتي ـ ـ املصري ،من أجل التوسط
فـ ــي األزم ـ ـ ـ ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة بـ ـم ــا ي ــؤم ــن
مصالح جوبا التي أثار سقوط البشير
هواجس في شأنها ،خصوصًا في ما
ّ
يتعلق باتفاق السالم الذي ّ
تم برعاية
الرئيس املخلوع ،إلــى جانب املسائل
األخـ ــرى املــرتـبـطــة بــالـنـفــط ال ــذي يـمـ ّـر
عـبــر األراضـ ــي الـســودانـيــة ،بــاإلضــافــة
ّ
إل ـ ــى ال ـت ـف ــاه ـم ــات امل ـت ـعــل ـقــة بـقـضــايــا
الحدود وحركة التجارة بني البلدين.
مـ ـ ــن وج ـ ـهـ ــة نـ ـظ ــر ف ــولـ ـيـ ـن ــو أك ـ ـ ــوت،
ال ـص ـحــافــي وامل ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي في

ص ـح ـي ـف ــة «ال ـ ـ ــوط ـ ـ ــن» ال ـ ـتـ ــي ت ـص ــدر
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ج ــوب ــا ،ف ـ ــإن «زيـ ـ ــارة
م ـيــارديــت ل ــإم ــارات تــأتــي ف ــي إط ــار
امل ـب ــادرة ال ـتــي طــرحـهــا لــإسـهــام في
إيـ ـج ــاد م ـخ ــرج ل ــأزم ــة ال ــراه ـن ــة في
السودان» .ويقول أكوت ،لـ«األخبار»،
ّ
إن ـهــا «م ـح ــاول ــة إي ـجــاب ـيــة ق ــد تتكلل

يريد ميارديت تسخير
عالقاته من أجل التوسط
في األزمة السودانية
ب ــالـ ـنـ ـج ــاح ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي ال ـج ــان ــب
امل ـت ـع ـل ــق ب ـن ـق ــل ال ـس ـل ـط ــة ل ـح ـكــومــة
ّ
مدنية ،ألنها تتسق مع املوقف الذي
أعلنه االتحاد اإلفريقي» ،مشيرًا في
هذا املجال إلى «العالقات واملصالح
االستراتيجية التي تربط بني جوبا
ْ
والخرطوم» .ويعتقد أكوت أن «ليس

أم ــام الـجـنــوب س ــوى دع ــم الـخـيــارات
التي تؤدي لالستقرار الديموقراطي
ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،ألن ذل ـ ــك سـيـنـعـكــس
كذلك
إيجابًا على جـنــوب ال ـســودانّ ،
ف ــإن زي ـ ــارة ك ـيــر ل ــإم ــارات سـتـحــقــق
م ـكــاســب ك ـب ـيــرة ل ـل ـج ـنــوب ،ف ــي حــال
قيادتها جهوده إلى توافق األطراف
ع ـل ــى رؤي ـ ـ ــة م ـش ـت ــرك ــة لـ ـلـ ـخ ــروج مــن
األزمة الحالية».
من جهته ،يتوقع الصحافي واملحلل
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،ل ـ ــؤي ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ،أن
«تشهد األوضــاع انفراجًا نسبيًا بعد
زيارة سيلفا كير» .ويرى ،في تصريح
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن ال ــزي ــارة «جـ ــاءت في
توقيت جيد ،يؤكد قــوة العالقة التي
تـجـمــع شـعـبــي الـبـلــديــن فــي ال ـســودان
وجنوب السودان» ،معربًا عن اعتقاده
بأن «هذه الزيارة ستنجح في إحداث
اختراقً ،
بناء على عالقات سيلفا كير
ال ـقــدي ـمــة امل ـت ـج ــددة ب ـق ــوى امل ـعــارضــة
السودانية التي تقود التظاهرات».
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إعالنات

تقرير

طهران لترامب :ال تصفير لنفطنا وال تفاوض
بعد ثالثة أيام على الخطوة األميركية
الـتـصـعـيــديــة ض ــد إي ـ ـ ــران ،ع ـبــر إل ـغــاء
اإلعفاءات من العقوبات على تصدير
ال ـن ـفــط ل ـ ــ 8دول ،خ ــرج ــت ال ـ ـ ــردود في
طـهــران مــن أعـلــى هــرم الـنـظــام .املرشد
علي خامنئي ّ
تطرق في خطاب له إلى
ّ
تقلل من خطورة
بلغة
القرار األميركي
ّ
ال ـخ ـط ــوة ،لـكـنـهــا ت ـح ــذر م ــن أن «ه ــذا
ال ـعــداء لــن يـمـ ّـر مــن دون ّ
رد ...الشعب
اإلي ــران ــي لـيــس شـعـبــا يـلـتــزم الصمت
أم ـ ـ ــام أعـ ـ ــدائـ ـ ــه» .وم ـ ــن دون تــوض ـيــح
ماهية «ال ـ ّ
ـرد» ،شـ ّـدد خامنئي على أن
«مساعي هؤالء (األميركيني) لن تبلغ
مــآرب ـهــا ،نـحــن ق ـ ــادرون عـلــى تصدير
الكمية التي نشاؤها ونحتاجها من
ّ
النفط .هم يتوهمون بأنهم قد سـ ّـدوا
الـ ـط ــرق ك ــاف ــة ،ل ـك ــن ال ـش ـع ــب الـنـشـيــط
وامل ـس ــؤول ــن ال ــواع ــن ل ــو ش ـ ّـم ــروا عن
ساعد ّ
الهمة قادرون على فتح العديد
من الطرق املسدودة» .ورأى املرشد أن
ّ
تخفيض مستوى التعلق «بهذا النمط
مــن املـبـيـعــات الـنـفـطـيــة» أم ــر يستحق
ّ
الثناء «وهو يخدم مصالحنا» .وذكر
بالخطوات العديدة التي أقــدم عليها
«ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو» ضـ ــد إي ـ ـ ـ ــران فـ ــي الـ ـس ــاب ــق،
ليخلص إل ــى ال ـق ــول« :اآلن قــد لـجــأوا
إل ــى الـقـضــايــا االق ـت ـصــاديــة املـتـنــوعــة،
ّ
ويصرحون بأننا نريد تركيع الشعب
اإليراني ،فليعلموا أن الشعب اإليراني
لن يركع أمامهم».
وعـ ـ ـل ـ ــى املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوال ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ــر
الخارجية جواد ظريف ،من نيويورك،
اسـ ـتـ ـم ــرار بـ ـ ــاده ف ــي ت ـص ــدي ــر الـنـفــط
واس ـت ـخــدام مـضـيــق هــرمــز ،لـكـنــه دعــا
واشنطن إلــى االستعداد لـ«العواقب»
إذا أق ــدم ــت «عـ ـل ــى اإلجـ ـ ـ ــراء امل ـج ـنــون
وحاولت منعنا من فعل ذلك» ،محذرًا
من تآمر فريق «ب» ،أي :جون بولتون

وبنيامني نتنياهو وابن سلمان وابن
زايــد .كما لم يستبعد احتمال تعاون
طهران مع واشنطن إلرساء االستقرار
في العراق وأفغانستان.
ّ
وأمــس ،شكك الرئيس حسن روحاني
ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد األمـ ـي ــركـ ـي ــن إلج ـ ـ ــراء
مـ ـف ــاوض ــات ،م ــؤكـ ـدًا أنـ ـه ــم «ي ـس ـعــون
عـ ـب ــر أفـ ـع ــالـ ـه ــم إل ـ ــى إلـ ـ ـح ـ ــاق هــزي ـمــة
بــال ـش ـعــب اإليـ ــرانـ ــي ،وال ـ ـعـ ــودة ثــانـيــة
إلــى إيـ ــران» .وأش ــار إلــى إمكانية عقد

طمأن روحاني إلى قدرة
إيران على بيع نفطها
«بطرق مختلفة»

خامنئي :هذا العداء لن ّ
يمر دون ّرد ...الشعب اإليراني ليس شعبًا يلتزم الصمت (أ ف ب)

هــذه املـفــاوضــات «بـشــرط إزال ــة جميع
ال ـض ـغــوط واالعـ ـت ــذار ع ــن إجــراءات ـهــم
غـيــر الـقــانــونـيــة وانـتـهــاجـهــم أسـلــوبــا
مـتـسـمــا ب ــاالح ـت ــرام املـ ـتـ ـب ــادل» .ورأى
روحاني أن على بالده جعل الواليات
امل ـت ـح ــدة «نـ ــادمـ ــة ع ـل ــى إج ــراءاتـ ـه ــا»،
داعـ ـي ــا إلـ ــى ال ـق ـي ــام «ب ـم ــا ي ـث ـبــت خطأ
األم ـيــرك ـيــن وحـســابــاتـهــم عـلــى أرض
الــواقــع» .وطـمــأن إلــى قــدرة إي ــران على
بيع نفطها «بطرق مختلفة» وتخطي
امل ـش ـك ـل ــة «مـ ـ ــع ج ـم ـي ــع دول امل ـن ـط ـقــة
والدول الصديقة» .وفي السياق نفسه،
كشف مدير مكتبه ،محمود واعظي ،أن
الحكومة أعـ ّـدت مجموعة من الخطط
ملواجهة الحظر.
ّ
وفـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح آخ ـ ـ ــر ،شـ ـ ــن روح ــان ــي
ه ـ ـجـ ــومـ ــا الذع ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
واإلم ـ ــارات ،الشـتــراكـهـمــا فــي الخطوة
األميركية عبر الـتــزام تعويض النفط
اإلي ـ ــران ـ ــي ب ـع ــد دخ ـ ـ ــول ال ـح ـظ ــر حـ ّـيــز
التنفيذ .وق ــال إن «وج ــود السعودية
واإلم ــارات وبقاءهما اليوم كــان رهنًا
بالقرار الحكيم الــذي اتخذته حكومة
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة» ،مـشـيـرًا إلــى
عــرض كــان قــد قدمه الرئيس العراقي
األس ـ ـبـ ــق ص ـ ـ ــدام حـ ـس ــن ،إب ـ ـ ــان ح ــرب
الكويت ،إليران باالشتراك في الحرب.
ورأى أن ت ـصــرف ال ــري ــاض وأبــوظـبــي
ب ـ ـم ـ ـثـ ــابـ ــة «مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ض ـ ـ ــد الـ ـشـ ـع ــب
اإليــرانــي» .فــي غضون ذلــك ،قــال وزيــر
الطاقة السعودي ،خالد الفالح ،أمس،
إن ــه ال ي ــرى حــاجــة إل ــى زي ــادة اإلنـتــاج
فورًا لتعويض إمدادات إيران ،مضيفًا:
«نيتنا الـبـقــاء داخ ــل حـ ّـد إنـتــاج أوبــك
الـ ـط ــوع ــي ،ل ـك ــن س ـن ـك ــون م ـت ـجــاوبــن
م ــع ع ـمــائ ـنــا ،والس ـي ـمــا ال ــذي ــن كــانــوا
حاصلني على إعفاء من العقوبات».
(األخبار ،رويترز)

◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
ب ـمــزيــد م ــن ال ــرض ــى والـتـسـلـيــم
ب ـم ـش ـي ـئــة الـ ـل ــه ت ـع ــال ــى وق ـ ــدره
انتقلت إلى رحمة ربها تعالى
الفقيدة الحاجة
يسرا موسى الشامي
زوجة الحاج محمد أحمد ملع
أب ـنــاؤهــا :ال ـحــاج بــاســم «عضو
ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي حــركــة
أمل» ،طه ،علي ،إبراهيم ،أحمد،
حسني ،صادق ومهدي
ابـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــاه ـ ــا :الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة ف ــاطـ ـم ــة
وال ـح ــاج ــة ربـ ــاب زوجـ ــة الـسـيــد
صادق عبد الله األمني
ش ـق ـي ـقــاهــا :م ـح ـم ــد ،وامل ــرح ــوم
الحاج علي
شقيقتاها :زينب زوجة حسني
عـ ـل ــي الـ ـش ــام ــي ولـ ـيـ ـل ــى زوج ـ ــة
األستاذ محمد فضل مقلد
تقبل التعازي في بيروت اليوم
الخميس الواقع في  ٢٥نيسان
 ٢٠١٩فــي جمعية التخصص
والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي ـ ال ــرم ـل ــة
ال ـب ـي ـضــاء م ــن ال ـس ــاع ــة الـثــالـثــة
وحتى السادسة مساء.
ك ـ ـمـ ــا س ـ ـي ـ ـقـ ــام ذكـ ـ ـ ـ ــرى أس ـ ـبـ ــوع
وم ـ ـج ـ ـلـ ــس عـ ـ ـ ـ ــزاء عـ ـ ــن روح ـ ـهـ ــا
الـ ـط ــاه ــرة ،وذلـ ـ ــك ي ـ ــوم ال ـس ـبــت
الـ ــواقـ ــع فـ ــي  ٢٧ن ـي ـس ــان ٢٠١٩
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ع ـ ـص ـ ـرًا فــي
حسينية بلدتها جرجوع
ل ـل ـف ـق ـيــدة ال ــرحـ ـم ــة ولـ ـك ــم ط ــول
البقاء
اآلس ـ ـفـ ــون :ح ــرك ــة أمـ ـ ــل ،آل مل ــع،
ال ـشــامــي ،مـقـلــد ،األم ــن وعـمــوم
أهالي بلدة جرجوع.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

تحليل إخباري

إيران وإلغاء اإلعفاءات من العقوبات
طهران ــ مجيد مرادي
ّ
خالفًا ملا كان يتوقعه الرئيس األميركي ،لم يترك إنهاء
اإلعفاءات التي ُمنحت قبل ستة أشهر لثماني دول لشراء
الـنـفــط اإلي ــران ــي ،ب ـهــدف تصفير ص ـ ــادرات ط ـهــران من
الخام ،تأثيرًا ملحوظًا على السوق اإليرانية .وخالفًا ملا
شهدته سوق العملة الصعبة قبل عام ،عند إعالن دونالد
تــرامــب انـسـحــاب ب ــاده مــن االت ـفــاق ال ـنــووي ،مــن تراجع
للعملة اإليــرانـيــة بشكل شبه يــومــي أم ــام ال ــدوالر ،يبدو
اآلن أن االقتصاد اإليراني استعاد ثقته بالنفس ومناعة
ّ
ذاتـيــة يتمكن معها مــن الصمود أمــام املــوجــات الجديدة
للعقوبات.
ّ
الرئيس األميركي فعل كــل مــا كــان بوسعه أن يفعل عند
إعالنه انسحاب بالده من االتفاق النووي ،وذلك على دفعتني:
إعــادة العقوبات النووية السابقة ،وفــرض عقوبات جديدة
ال مثيل لها ،هي األقسى التي يمكن فرضها على ّأي بلد
وفق ترامب نفسه ،وجاء اآلن دور إيران لتجرب حظها في
ّ
الحد من تداعيات العقوبات .عقوبات ّ
أضرت كثيرًا بمصالح
ّ
اإليرانيني ،بحيث يشعر أي مــواطــن ،وخصوصًا املرضى
وذوي الـحــاجــات الـخــاصــة ،بـمــدى قساوتها ووحشيتها،
لـكــن لــم يـقــف اإليــران ـيــون حيالها مــوقــف املـتـفـ ّـرج ال ـهــادئ،
واستخدموا جميع الطرق املمكنة لتدویرها .وبفضل تلك
ّ
الطرق ،تمكنت إيــران من مواصلة تصدير نفطها .تدوير
العقوبات تم بفضل الخبرة الواسعة التي حصلت عليها
وزارة النفط خــال عهد الرئيس األميركي السابق ،بــاراك
أوباما ،مع فارق أساسي يكمن في أن العقوبات املفروضة
على إيران قبل  2013كانت بموجب قرارات أممية التزمت
بـهــا جـمـيــع دول ال ـعــالــم ،بـمــا فـيـهــا روس ـيــا وال ـص ــن .لكن
العقوبات «الترامبية» ال تستند إلــى أي شرعية دولية ،بل
على العكس هي أثــارت سخط األوروبـيــن والصني والهند
وتركيا ،وهذه األطراف الثالثة من زبائن النفط اإليراني.
وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة أعفت  8دول من حظر
شراء النفط اإليراني قبل ستة أشهر ،فإننا الحظنا أن ثالثًا
ّ
من تلك الثماني أوقفت نهائيًا شراءه تجنبًا للمخاطر ،وهي

ّ
إيطاليا والـيــونــان وتــايــوان .وكــذلــك ،أوقفته كــل مــن اليابان
وكــوريــا الجنوبية لشهور حتى ّ
يتبي الخيط األبيض من
األسـ ــود ،لتستأنف اس ـت ـيــراده فــي األش ـهــر األخ ـي ــرة .لكن
ّ
طـهــران اسـتـمـ ّـرت فــي إنـتــاج النفط ،ولــم يتبخر نفطها في
الهواءَ .فمن استورده؟ ثمة زبائن جدد ،باإلضافة إلى زبائن
إيــران التقليديني من أمثال الهند والصني وتركيا ،والذين
يتم تسليمهم الشحنات في مياه الخليج الفارسي واملحيط
الهندي .كما أن شحنات نفط إيرانية تتجه إلى موانئ الصني
الشمالية ليتم تصديرها مجددًا إلى سنغافورة وماليزيا
وهــونــغ كــونــغ ،وذل ــك بعد عملية التضليل الـتــي تجعل من
املستحيل مالحقة تلك الـشـحـنــات .ومــن بــن الـطــرق التي
تستخدمها إيران لتصدير نفطها ،إطفاء رادارات الناقالت
النفطية.
وبـغـ ّـض النظر عــن الـطــرق املـنـ ّـوعــة الـتــي ّ
تسهل على إيــران
عملية تصدير النفط إلى  15دولة جارة لها ّبرًا وبحرًا ،فإن
الحسومات التي تعرضها إيــران على زبائنها كفيلة ّ
بحد
ذاتها بإحباط املخطط األميركي الخبيث وإفشاله .فعرض
الحسومات يتيح إليران رفع حجم صادراتها النفطية فوق
الحصة التي ّ
للنفط .كما
حددتها لها منظمة الدول املصدرة
ّ
أن العالقات االستراتيجية التي تربط بني إيــران وكــل من
الصني والهند وحتى تركيا تجعل من املستحيل تصفير
مصاف هندية تم تصميمها
صادرات النفط اإليراني .هناك
ٍ
وتركيبها بشكل ال يـتــاءم إال مــع هــذا النفط ،وقــد أعلنت
إداراتها أن الخام الصخري األميركي ال تتطابق مواصفاته
مـعـهــا .أم ــا ال ـصــن ،ف ــإن طموحها الـسـيــاســي يدفعها إلــى
استعراض قوتها أمام الواليات املتحدة ،وبطبيعة الحال لن
توقف استيرادها .ويبدو أن اململكة السعودية واإلم ــارات
ّ
لن تتمكنا من تعويض السوق .فالسعودية خفضت حجم
إنتاجها من  11مليون برميل قبل أشهر إلى  9ماليني ،ما
يدل على صعوبة االحتفاظ بذلك املستوى من اإلنتاج .أما
اإلمــارات فليست لديها القدرة على رفع مستوى إنتاجها
بشكل ملحوظ ،إنما تبقى روسيا التي زادت حجم إنتاجها
خالل األشهر املاضية بسهولة.
املخطط األميركي األخير لفرض العقوبات النفطية الكاملة

ّ
ع ـلــى إي ـ ــران ي ـشــكــل حـلـقــة ج ــدي ــدة م ــن مـسـلـســل ال ـهــزائــم
املتتالية التي يفرضها ترامب على الــواليــات املتحدة .فهل
للسخرية؟
هناك أحــد يتابع ق ــرارات مؤتمر وارســو املثير
ّ
أي ــن ذه ــب م ـش ــروع «ال ـنــاتــو ال ـع ــرب ــي»؟ أي ــن وص ـلــت خــطــة
ترامب؟ هل أجبرت تلك العقوبات إيران على التفاوض مع
الواليات املتحدة أو دفعتها إلى التشدد ومواصلة تقدمها
في املنطقة؟ ثم مــاذا ترتب على تصنيف الحرس الثوري
منظمة إرهابية؟ هل استطاع الجيش األميركي أن يعامل
قــوات الـحــرس الـثــوري معاملته ألي جماعة إرهــابـيــة؟ هل
تجرؤ القوات األميركية على إطالق رصاصة باتجاه قوات
الـحــرس ال ـثــوري؟ عند إعــانــه انسحاب بــاده مــن االتفاق
الـنــووي ،أكــد الرئيس تــرامــب أن اإليــرانـيــن بعد شهرين أو
ثــاثــة سـيـعــودون حتمًا إلــى طــاولــة الـتـفــاوض معنا ،ألنهم
ال يقدرون على الصمود أمام عقوباتنا .واآلن يعود وزير
الخارجية ،مايك بومبيو ،ويكرر الكالم نفسه ،ويبقي املهلة
مفتوحة ،ويقول إن عقوباتنا على صادرات النفط اإليراني
ستستمر حتى تتخلى طهران عن مشاريعها في املنطقة
وتوقف برنامجها الصاروخي.
ون ـظ ـرًا إل ــى فـشــل ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي إرغ ــام إي ــران على
ال ـت ـفــاوض ،أال يـحــق لــوزيــر الـنـفــط اإلي ــران ــي ،بيجن زنغنه،
أن يقول :إننا لن نسمح بتحقيق حلم ترامب في تصفير
ص ــادرات إي ــران لـلـخــام؟! يمكننا أن نـصــدق الــوزيــر الــذي
أثبت جــدارتــه ومصداقيته رغــم أنــه بخيل ج ـدًا فــي إعطاء
التفاصيل في ما يتعلق بآليات تدوير العقوبات النفطية
(فإن الحرب خدعة) ،ولكننا نستعيض باإلحصائيات التي
تعطينا مؤسسة «أس آند بي غلوبال» .يقول آخرها إن إيران
صـ ّـدرت  1.5مليون برميل يوميًا في شهر نيسان /أبريل
املــاضــي .وال شك في أن املرشد علي خامنئي يثق بقدرة
الحكومة على تجاوز العقبات التي أحدثتها العقوبات ،إذ
قال أمس« :إننا نبيع نفطنا بمقدار حاجتنا ،وإن املسؤولني
الــواعــن سيتجاوزون الطريق املـســدود» .كما أكــد الرئيس
حسن روحــانــي أن تصفير ص ــادرات النفط اإليــرانــي «لن
يتحقق» ،مضيفًا أن واشنطن ُ«هزمت في جميع مؤامراتها
ضد إيران وستهزم هذه املرة».
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◄ إعالنات رسمية ►
◄ ذكرى ►
ذكرى مرور  14عام
تصادف اليوم الخميس الواقع فيه
 2018/4/25ذكرى مرور  14عام على
وفاة فقيدنا واألب الغالي املصرفي
واإلقتصادي الكبير ورجــل األعمال
املرحوم
الحاج
علي عبد الله ّ
جمال

الرجاء من محبيه الدعاء له وقراءة
سورة الفاتحة عن روحه الطاهرة
ولده عبد الله علي ّ
جمال

ت ـص ــادف ي ــوم ال ـس ـبــت ف ــي 27
نـ ـيـ ـس ــان  2019ذك ـ ـ ـ ــرى مـ ــرور
أسـ ـ ـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ـ ـ ـ ــاة ف ـق ـيــدنــا
الغالي املرحوم
الحاج حسني محمد درويش
زوجته حفيظة خولي
والده املرحوم محمد درويش
وال ـ ـ ــدت ـ ـ ــه امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة ضـ ـع ــون
مشلب
أوالده :ع ـص ــام ،م ـح ـمــد ،دالل
وديانا
شقيقه املرحوم حسن درويش
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة األلـ ـيـ ـم ــة
ستتلى آيات من الذكر الحكيم
وم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـ ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ـ ــن روح ـ ـ ــه
الطاهرة للرجال والنساء من
الساعة الرابعة عصرًا ولغاية
ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة م ـس ـ ً
ـاء في
حسينية بلدته شحور.
لـلـفـقـيــد ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم األج ــر
والثواب
اآلس ـفــون :آل دروي ــش ،خولي،
الـ ـح ــاج وعـ ـم ــوم أه ــال ــي ب ـلــدة
شحور.

إعالن عن مناقصة عمومية
ف ــي ت ـمــام ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا من
يـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه 2019/5/15
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائدة لـ»تقديم قرطاسية ولــوازم مكتبية
للعام  »2019وفقًا لدفتر الشروط الخاص
امل ــوض ــوع لـهــذه الـغــايــة وذل ــك فــي 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 ـ ـت ـ 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
مركز املؤسسة الكائن فــي وادي خطار ـ ـ
الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء
مبلغ /500.000/ل.ل .يدفع فــي صندوق
املؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض.
تـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع في مهلة اقصاها الساعة
الـثــانـيــة عـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 747
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظـهـرًا
من يــوم االربـعــاء الــواقــع فيه 2019/5/15
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عــائــدة لــ»تــأهـيــل ال ـخــزانــات ضـمــن نطاق
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان» وفقًا
لــدفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص 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 ـ ـت ـ 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
مركز املؤسسة الكائن فــي وادي خطار ـ ـ
الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء
مبلغ /500.000/ل.ل .يدفع فــي صندوق
املؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض.
تـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع في مهلة اقصاها الساعة
الـثــانـيــة عـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 746
إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
اج ــراء مناقصة عــامــة وبــواسـطــة الـظــرف
املـخـتــوم لـتـلــزيــم تــأمــن (إل ــزام ــي وشــامــل
وضــد الـغـيــر وخــدمــة ط ــوارئ) للسيارات
واآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـت ــابـ ـع ــة مل ـص ـل ـح ــة االبـ ـح ــاث
العلمية الزراعية.
املكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق
ـ ـ البقاع
الزمان :الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ 2019/5/7
فعلى من يهمه االمر الحصول على دفتر
ال ـشــروط ال ـخــاص امل ــودع نسخًا عـنــه في
محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ـ ري ــاق ـ ـ ـ الـبـقــاع لــدى
ق ـســم امل ـن ــاق ـص ــات وفـ ــي م ـح ـطــة ال ـف ـن ــار ـ ـ
جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن
اوقــات ال ــدوام الرسمي علمًا بــأن ثمن كل
نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون ألف
ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الــى ادارة
مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة ف ــي محطة
تــل الـعـمــارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع خــال الــدوام
ال ــرس ـم ــي ع ـل ــى ان ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض قـبــل
الـســاعــة الـثــالـثــة عـشــر مــن آخ ــر ي ــوم عمل
يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في 2019 APR 15
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 750

إعالن صادر
ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـبـقــاع
الغربي
طلب املحامي يعرب حيمور سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة مــوك ـلــه ج ــودت
سليم حجار بالعقار رقم  2011القرعون.
لالعتراض املراجعة بمهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري في البقاع الغربي
ربى الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـب ـقــاع
الغربي
طلبت ليلى محمد العنقوني سند تمليك
ب ــدل ضــائــع بـحـصـتـهــا ف ــي ال ـع ـقــار 5188
مشغرة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب م ـح ـمــد احـ ـم ــد ال ـح ـم ـصــي بـصـفـتــه
ً
الخصية وبصفته وكـيــا عــن امنة احمد
ال ـح ـم ـص ــي وك ـ ـمـ ــا طـ ـل ــب راشـ ـ ـ ــد وس ـل ـيــم
ويــوســف اوالد احـمــد الـحـمـصــي سـنــدات
تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصـصـهــم في
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  576م ــن مـنـطـقــة سـعــدنــايــل
العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـب ـقــاع
الغربي
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي ج ـ ــورج ب ــول ــس ال ـخ ــوري
مل ــورث موكليه سميح طــانــوس الـخــوري
سندي تمليك بدل ضائع بالعقارين 444
عني زبده و 2764عيتنيت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
ص ـ ــادر ع ــن ام ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
النبطية
بـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــب م ـ ـح ـ ـضـ ــر اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ت ـ ــاري ـ ــخ
 2018/2/6وم ـح ـضــر ال ـت ـص ـف ـيــة تــاريــخ
 2019/3/16ال ـع ــائ ــدي ــن ل ـش ــرك ــة فـ ــارول
للصيرفة رفعت حطيط وشركاه  -توصية
بـسـيـطــة واملـسـجـلــة ل ــدى امــانـتـنــا بــالــرقــم
/109عام واملؤسسة رقم /31خاص.
ومفادهما :شطب قيود الشركة واملؤسسة
نـهــائـيــا م ــن ق ـي ــود ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
النبطية.
املـفــوض بالتوقيع :السيد رفعت حطيط
وبتاريخ  2019/4/9تقرر النشر.
الرقم املالي79532 :
مهلة االعتراض  10أيام تلي آخر نشر
أمني السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص
اعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم املعاملة2012/508 :
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ف ـ ــاروق مـ ـ ـ ّـواس ،وكـيـلــه
املحامي عبداملنعم كبارة.
املنفذ عليهم :مازن الزعيم
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اقـ ــرار وش ـيــك قيمتها
االجـمــالـيــة /12500000/ل.ل .اثـنــي عشر
مليونًا وخمسماية الف ليرة لبنانية عدا
امللحقات والنفقات.
تاريخ قرار الحجز – 2012/6/21 :تاريخ
تسجيله2012/6/27 :
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـق ـس ــم  B/20مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  137زي ـت ــون
طــرابـلــس وفـقــا ملـنــدرجــات دفـتــر الـشــروط
املنظم بتاريخ2014/3/13 :
موضوع الطرح :املقسم  B/20من العقار
 137زيـتــون طرابلس – شقة فــي العلوي
ال ـســادس مساحتها 127 :م.م .مؤلفة من
م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وطـ ـع ــام وثـ ـ ــاث غ ــرف
ومطبخ وحمام وخالء وثالث بلكونات.
قيمة التخمني/95250 /:د.أميركي.
ب ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح :سـ ـت ــة اعـ ـ ـش ـ ــار ال ـت ـخ ـم ــن:

/57150/د .أميركي.
م ـك ــان وت ــاري ــخ املـ ــزايـ ــدة :ب ـت ـمــام الـســاعــة
الثانية والنصف ظهر االثنني 2019/5/27
في دائرة تنفيذ طرابلس – قصر العدل –
غرفة الرئيسة أماني فواز.
ش ـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك
بــاملــزايــدة عليه ان يتخذ مقامًا لــه ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة وان يدفع بــدل الطرح
املقرر قبل مباشرة الجلسة بموجب شيك
مسحوب على مصرف لبنان باسم رئيس
دائ ــرة تنفيذ طرابلس وعليه زي ــادة على
الثمن دفع رسوم التسجيل ورسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
حاتم عثمان
إعالن قضائي
القاضي العقاري في جبل لبنان
الرئيس يوسف الحكيم
بـتــاريــخ  2019/4/16تـقــرر اع ــادة تكوين
الخريطة املصدقة باملرسوم عــدد /2782
 kتــاريــخ  1945/3/10الـتــي تـعـ ّـن حــدود
االمـ ــاك الـعـمــومـيــة املـكــونــةمــن م ـيــاه نبع
السد الكائن في بلدة املتني (قضاء املنت)
وذل ـ ــك ان ـط ــاق ــا م ــن مـ ـص ــورات الـتـحــديــد
ذوات االرقـ ـ ـ ــام  80 ،79 ،78 ،73/و/81
كــون ـهــا ال ــوث ــائ ــق امل ـت ــوف ــرة ع ــن الـعـنـصــر
امل ـف ـق ــود والـ ـت ــي ت ـش ـكــل م ـن ـط ـل ـقــا الع ـ ــادة
ت ـكــوي ـنــه وت ـع ـيــن ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع
فيه  2019/6/25الساعة العاشرة موعدًا
لجلسة اعادة التكوين في املحكمة ودعوة
ك ــل م ــن ل ــه ع ــاق ــة ب ــال ـخ ــري ـط ــة امل ــذك ــورة
لتقديم طلباته حسب االصول معززة بما
لديه من مستندات.
رئيس القلم
جان ناصيف
دعوة
ت ــدع ــو ن ـق ــاب ــة ال ــدب ــاغ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــن ال ــى
ان ـت ـخــاب مـجـلــس ت ـن ـف ـيــذي لـلـنـقــابــة يــوم
الخميس  2ايار من الساعة الحادية عشرة
حتى الواحدة في دباغة انطوان فرحات،
ال ـ ـ ــدورة ال ـط ــري ــق ال ـب ـحــريــة ،وط ـل ـبــت الــى
الراغبني تقديم طلباتهم الــى امانة السر
في مهلة تنتهي قبل ثالثة ايام من موعد
االنتخاب.
جوزف شماعي
إعالن

من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب ع ـم ــاد س ـع ــدي ح ـي ــدر وك ـي ــل وس ــام
ع ــوض ال ـب ـيــوض ملــوكـلـتــه رؤوف ـ ــه محمد
ايـ ـ ــوب ج ـه ـيــر س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  15/2673القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب محمد علي عبد املجيد بــزي وكيل
ابراهيم علي عبدالله العلي سند تمليك
بدل ضائع للعقار  1473قسم  A 16سوق
الغرب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
فـ�رت العامللة البنغالدشي ة �NIYA
 SHA BEGUMم ــن م ـن ــزل كفيلها
الـسـيــد محمد احـمــد رض ــا ،الــرجــاء
م ـمــن ي ـع ــرف عـنـهــا ش ــيء االت ـص ــال
على الرقم 70331768

An auditing firm in
Beirut is looking for a
senior auditor with at
least 5 years of experience
(BS is required٬MS
is preferred٬ CPA
is preferred).
Kindly send your Resume to
"info@auditandmore.com".
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن وزارة املــال ـيــة ان ـهــا وض ـعــت قيد
التحصيل ج ــداول التكليف األساسية
لضريبة األم ــاك املبنية ،ال ـصــادرة في
م ـحــاف ـظــة ج ـبــل ل ـب ـنــان (ق ـض ــاء بـع ـبــدا)
ع ــن إي ـ ـ ــرادات ال ـع ــام  2016تـكـلـيــف عــام
 ،2019وتــدعــو جميع املكلفني لتسديد
ه ـ ــذه ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ،مـ ــع االش ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى أن
امل ـك ـل ـفــن ال ــذي ــن ال يـ ـس ــددون الـضــريـبــة
امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــم ي ـت ـعــرضــون ل ـغــرامــة
بنسبة م ـقــدارهــا  %1شـهــريــا (ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كــامــا) لغاية تاريخ
التسديد ،وتسري هذه الغرامة إعتبارًا
من:
ـ ـ انـقـضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا
االع ـ ـ ــان ف ــي ع ـ ــدد الـ ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة
الـ ــذي سـيـصــدر ب ـتــاريــخ 2019/04/25
ل ـل ـع ـقــارات ال ـتــي ال تــزيــد إي ــرادات ـه ــا عن
 20.000.000ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إعـ ـتـ ـب ــارًا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األس ــاس ـي ــة لـلـتـصــريــح ل ـل ـع ـقــارات الـتــي
تــزيــد إي ــرادات ـه ــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
ت ـب ــدأ مـهـلــة االعـ ـت ــراض ع ـلــى الـضــريـبــة
املــذكــورة املـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا من
الـيــوم التالي لتاريخ نشر هــذا االعــان
أي في  26نيسان  2019وتنتهي في 26
حزيران  2019ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 730
إعالن
تـعـلــن بـلــديــة ب ــرج ال ـبــراج ـنــة ع ــن وضــع
ج ـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـي ــف األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـك ــافــة
الــرســوم الـبـلــديــة عــن ع ــام  /2019/ومــا
ً
قبلها قيد التحصيل عمال بنص املادة
 /104/مــن قــانــون الــرســوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر إلى ما يلي:
ً
ً
أوال :عـ ـم ــا ب ـن ــص املـ ـ ـ ــادة  /106/مــن
ق ــان ــون ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقـ ــم ،88/60
على املكلفني املـبــادرة فــورًا إلــى تسديد
الــرســوم البلدية املتوجبة عليهم خالل
م ـه ـلــة ش ـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ اإلعـ ـ ــان في
الجريدة الرسمية.
ً
ث ــان ـي ــا :ع ـم ــا ب ـنــص املـ ـ ــادة  /109/من
ق ــان ــون ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقـ ــم ،88/60
تفرض غرامة تأخير وقدرها ( %2إثنان
باملائة) عن كل شهر تأخير عن املبالغ
الـتــي ال ت ـسـ ّـدد خ ــال املـهـلــة املـبـ ّـيـنــة في
البند األول اعــاه ويعتبر كسر الشهر
ً
شهرًا كامال.
برج البراجنة في2019/4/11 :
رئيس بلدية برج البراجنة
املحامي عاطف حسن منصور
التكليف 699
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
سينتيا قصرجي
امل ـن ـف ــذ :ك ــون ـت ــوار ال ـت ـس ـل ـيــف ال ـت ـجــاري
«الفا»
املنفذ عليهم :ورثة املرحوم محمود علي
حسن وهم :خالد ومحمد وعلي ومنوى
وفدوى وتركية وخلدية وعايدة وتمام
محمود علي حسن.
بــامل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2010/350
يـنـفــذ طــالــب الـتـنـفـيــذ سـنــد دي ــن بقيمة
 /35000/دوالر ام ـيــركــي ،ع ــدا الـفــوائــد
والرسوم.
املطروح للبيع :كامل العقار رقم /1422/
كفرزبد.
مـســاحـتــه /3936/ :م 2يـقــع هــذا العقار
فــي مـحـلــة املـشـنـقــة ويـبـعــد عــن الـطــريــق
ال ـ ـعـ ــام حـ ــوالـ ــى م ـئ ــة م ـت ــر وتـ ـص ــل ال ـيــه
بطريق ترابية هو كناية عن ارض بور
ضمنها ثالثة ابنية من االسمنت ،البناء
«أ» مؤلف من طابقني :الطابق االرضي
مؤلف من شقتني:
الـشـقــة االولـ ــى :مــؤلـفــة مــن بــوابــة حديد
ب ــدرفـ ـت ــن ومـ ــدخـ ــل ع ــري ــض وص ــال ــون
وغ ــرف ــة ن ـ ــوم وغ ــرف ــة شـ ـت ــاء وح ـمــامــن
ومطبخ وغرفة.
الشقة الثانية :مؤلفة من صالون وغرفة
نـ ــوم وم ــدخ ــل وحـ ـم ــام ،ال ـط ــاب ــق االول:
م ــؤل ــف م ــن ش ـقــة واح ـ ــدة ت ـح ـتــوي على
صــالــون كبير ومــدخــل وغــرفــة استقبال
وغـ ــرفـ ــة شـ ـت ــاء وغ ــرفـ ـت ــي ن ـ ــوم وح ـم ــام
ومطبخ كبير وغرفة مونة وشرفة دائرة
لجهة الشمال والشرق ويصعد الى هذا

الطابق بدرج.
البناء «ب» :كناية عن هنغار للماشية
مسقوف وجدرانه من اللنب الباطون.
البناء «ج» :كناية عن بناء من الباطون
طـ ــابـ ــق ارضـ ـ ـ ــي مـ ــؤلـ ــف مـ ــن عـ ـ ــدة غ ــرف
وفـسـحــة دار امــامــه شقفة ال ــواح توتيا
وعوارض خشب.
ح ــدوده :يحده غربًا طريق عــام وشرقًا
ً
الـ ـعـ ـق ــار  /1425/وشـ ـ ـم ـ ــاال الـ ـعـ ـق ــارات
 /1415/و /1416/و /1417/و/1418/
و /1419/و /1421وجـ ـن ــوب ــا ال ـع ـقــار
./1423/
الـحـقــوق العينية :بـيــع حــق االستثمار
ال ـ ــى ش ـف ـيــق ي ــوس ــف كـ ـف ــوري بــال ـع ـقــد،
يوجد على هذا العقار مخالفة بناء من
قبل حمده ابنة علي كرمه بموجب احالة
محافظة البقاع رقم  ،96/2755مخالفة
بناء من قبل حمده علي كرمه بملف /
واحـ ــد /ح ــوش حـ ــاال ،عـلــى ه ــذا الـعـقــار
مـخــالـفــة ب ـنــاء م ــن قـبــل ام ــن الـعـيـتــانــي
بإحالة محافظة البقاع رقم 2001/596
بملف  /1010/معلقة اراض ــي ،مخالفة
بـنــاء عـلــى ه ــذا ال ـع ـقــار ،قـيــد احـتـيــاطــي:
ورد عقد تأمني من الدرجة االولــى على
هذا العقار ملصلحة كونتوار التسليف
التجاري الفا اعيد ملعاون زحلة لوجود
مخالفات بناء ،حجز تنفيذي ملصلحة
كونتوار التسليف التجاري الفا ،حجز
تنفيذي ملصلحة شركة جــوزف غطاس
وشركاه ،محضر وصف العقار ملصلحة
كونتوار التسليف التجاري الفا.
قـيـمــة الـتـخـمــن /463198/ :اربـعـمــايــة
وث ــاث ــة وس ـت ــون ال ــف وم ــاي ــة وثـمــانـيــة
وتسعون دوالر أميركي.
ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح بـ ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض :%15
 /63704.81/ث ـ ــاث ـ ــة وس ـ ـ ـتـ ـ ــون الـ ــف
وسـبـعـمــايــة واربـ ـع ــة دوالرات امـيــركــي
وواحد وثمانون سنتًا.
موعد املــزايــدة ومكانها :يــوم الخميس
الواقع فيه  2019/05/16الساعة الثانية
عشرة وخمسة عشرة دقيقة ظهرًا امام
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زحـ ـل ــة ف ــي قــاعــة
املحكمة.
شروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئيس دائ ــرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول
او تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وعـلـيــه اتـخــاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق دائـ ــرة تنفيذ
زح ـلــة اذا ل ــم يـكــن ل ــه م ـقــام ف ـيــه ،وعليه
خالل ثالثة ايام من صدور قرار االحالة
ً
ايداع الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال،
واع ـ ــادة امل ــزاي ــدة عـلــى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الــزيــادة وعليه
ف ــي خ ــال ث ــاث ــة ايـ ــام م ــن صـ ــدور ق ــرار
االحالة دفع رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد ابو حمدان
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 532/2015
طالب التنفيذ :جمعية التنشئة والعمل
/وك ـي ـل ـهــا امل ـح ــام ــي :ن ــور ال ــدي ــن حـيــدر
حسن
املنفذ عليهما :نمر ونزيه حسن الحسن:
الشياح  -شارع مارون مسك
قرب مدرسة الكرامة الوطنية  -بملكهما
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــاب ـتــان
صــادرتــان عـ ــن دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ امل ـ ــنت
ً
ت ـح ـصــيال لــديــن املنفذ البالغ مايتان
وخـ ـمـ ـس ــون الـ ـ ــف دوالر أم ــريـ ـك ــي ع ــدا
الرسوم واللواحق.
 تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــز 17/2 :و12/12/2014
 تاريخ تسجيله 20/2 :و 18/12/2014 تاريخ محضر الوصف21/3/2015 : تاريخ تسجيله2/7/2015 : تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ وض ـ ـ ـ ـ ــع دفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروط:31/7/2015
 امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار رق ــم 3215/الشياح
 أرض غ ـيــر م ـب ـن ـيــة  -مـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرزة ع ــنال ـع ـقــار / 557ول ــدى ال ـك ـشــف تــبيــن ان
ه ــذا العقار قسم منه :عبارة عن ملعب
مــؤجــر مل ــدرس ــة الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــة الــوط ـن ـيــة
م ـســاح ـتــه ن ـحــو /172مـ ـ ـتـ ـ ــر م ــرب ــع
بـ ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ــه ك ـ ـ ـ ـ ــوخ لـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ــع الـ ـ ـسـ ـ ـكـ ـ ــاكـ ـ ــر
وحـ ـم ــام ــات وم ـ ـشـ ــارب ل ـط ـل ـبــة امل ــدرس ــة
وقـســم آخ ــر ع ـل ـيــه ب ـنــاء مــؤلــف م ــن
طـ ـ ــابـ ـ ــق سـفـلــي اول وطـ ـ ــابـ ـ ــق س ـف ـلــي

ثــانــي وطــابــق ارضــي وثمانية طوابق
علوية سكنية فيه مصعد ك ـهــربــائــي
ولـ ــه ن ــاط ــور  -واج ـه ـتــه مطلية بالورقة
السوداء ودرجه من الغرانيت.
 حالة البناء وسط مــرت ـفــق ب ــامل ــرور ب ـطــريــق خــاصــةلـلـعـقــار  - 1189مـنـتـفــع بـ ـ ـحـ ـ ــق املـ ـ ـ ـ ــرور
ع ـلــى الطريق الخاص رقم 3221
 مرتفق باملرور بطريق خاصة للعقار4262 – 4261 – 4260 – 4258 - 4257
 ارتـ ـف ــاق تـخـطـيــط ع ـلــى ق ـســم م ــن هــذاالعقار باملرسوم 6040/961
 مـخــالـفــات ب ـنــاء صـ ــادرة عــن التنظيماملدني في بعبدا
 ق ـيــد انـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاءات جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة  -رسـ ــومشرفية تحسني
 مل ــن ي ـه ـمــه األم ـ ــر م ــراج ـع ــة الـصـحـيـفــةالعينية للعقار
 أو اإلطـ ـ ــاع ع ـلــى ت ـقــريــر ال ـخ ـب ـيــرودف ـتــر الشروط
ً
 حدوده :يحده شماال2826 - 2844 :وش ــرق ــا 4259 :وج ـنــوبــا 4259 :وغــربــا:
3221
مساحته / 494 :متر مربع
تخمينه 2106200 :دوالر أمريكي
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح امل ـ ـقـ ــرر بـ ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض
القانوني 812952 :دوالر أمريكي فقط
(ثمانماية واثـنــا عشر الـفــا وتسعماية
واثنان وخمسون دوالرًا أميركيًا).
تــاريــخ وم ـكــان املــزايــدة :وقــد ت ـحــدد
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ن ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء تــاريــخ
 15/5/2019ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
صباحًا امام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا  -املبنى الجديد.
ش ـ ـ ـ ـ ــروط امل ـ ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ـ ــدة :ف ـع ـل ــى الـ ـ ـ ــراغـ ـ ـ ــب
فـ ـ ــي الـ ـش ــراء وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة بــاملــزايــدة
ايــداع مبلغ مــواز ل ـث ـمــن ال ـ ـطـ ــرح فـ ــي
ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـخ ــزيـ ـن ــة أو مصرف مقبول
ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ــدا
او ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة تضمن
امل ـب ـلــغ واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن
ن ـطــاق الـ ــدائـ ــرة واالطـالع ع ـلــى ق ـيــود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار مــوضــوع
امل ــزاي ــدة ،كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة ايـ ـ ــام
مـ ـ ــن تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ص ـ ـ ــدور ق ـ ـ ــرار بــاالحــالــة
اي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـثـ ـم ــن تـ ـح ــت ط ــائـ ـل ــة اع ـ ـ ـ ـ ــادة
امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه كما
عـلـيــه وب ـخ ــال عـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــن يـ ـ ــومـ ـ ــا ت ـلــي
االح ــال ــة دفــع الثمن ورســم الــداللــة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن بيع للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي غريس ناضر)
ينفذ االع ـت ـمــاد املالي ش.م.ل .باملعاملة
رق ـ ــم  582/2016ب ــوج ــه غ ــال ــب سـمـيــر
بجالي وايـفــات جــوزف بــابــاس سندات
ً
دين موثقة بعقد تأمني تحصيال ملبلغ
/61.400/د.أ .عــدا ال ـفــوائــد وال ـلــواحــق
وي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى ال ـع ـق ــار 387
 /زي ـت ــون مـســاحـتــه /1515/م.م .وهــو
بـمــوجــب االفـ ـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ارض بعل
سـلـيــخ تـ ــزرع ح ـب ــوب م ـف ــرز ع ــن الـعـقــار
 /194/وبــالـكـشــف تـبــن ان الـعـقــار يقع
ف ــي اول الـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــة عـ ـ ـبـ ـ ــر مـ ـ ـفـ ـ ــرق ج ـهــة
ال ـي ـمــني من االوتـ ــوس ـ ـتـ ــراد وض ـم ـنــه
ب ــناء م ــؤلف مــن أرب ـعــة طــوابــق سفلي
أول وسفلي وأرضي وطابق أول.
 كل ط ــاب ــق م ــؤل ــف م ــن ش ـق ـتــني غ ـيــرأن الطابـقـني األرض ــي واألول كــل ش ـقــة
مقسومة إلى ثالثة أقسام.
 الـ ـط ــاب ــق األول م ـب ـل ــط أمـ ـ ــا األرضـ ـ ــيوالسفلي والسفلي اول قيد اإلنجاز.
 أمـ ـ ـ ــا تـ ـ ـحـ ـ ــت الـس ـفـلــي لـجـهــة الـ ـ ـغـ ـ ــربيوجد مسبح.
والعقار يقع في حي كعب الطروح.
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـجـ ـ ــز1/4/2016 :
وتــاريــخ تسجيله16/4/2016 :
بـ ــدل تـ ـ ـ ـخـمــن ال ـع ـق ــار  /387/زي ـت ــون:
 /573.500/د.أ .وبـ ـ ـ ــدل طـ ــرحـ ــه بـعــد
الـتـخـفـيــض  /251545.702/د.أ .أو ما
يعادله بالعملة الوطنية.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ب ـيــوم الثالثاء ال ــواق ــع
فيه  11/6/2019ال ـســاعــة  11قبل الظهر
ف ــي قــاعــة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم المــر ح ـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم

ك ـفــالــة واف ـ ـيـ ــة مـ ــن اح ـ ــد امل ـ ـصـ ــارف
املـ ـقـ ـب ــول ــة مــن الــدولــة ويتحمل رسوم
التسجيل والــداللــة وعليه اتـخــاذ محل
اقــامــة لــه ضمن نطاق الــدائــرة واال عــد
قـلـمـهــا م ـقــامــا مـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ــارًا ل ــه ك ـمــا عليه
االط ــالع على ق ـيــود الصحيفة العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
اعالن بيع باملعاملة 2017/775
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع باملزاد العلني نهار الخميس في
ً
ابتداء من الساعة  2:30بعد
2019/5/9
ال ـظ ـهــر س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا اسـمـهــان
صبحي خـضــره مــاركــة مــرسـيــدس ML
 320م ــودي ــل  2000رقـ ــم /212884/ب
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
الـتـنـفـيــذ بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل .وكيله
املـحــامــي عــامــر عـبـيــد الـبــالــغ $/5198/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/4550/
وامل ـ ـط ـ ــروح ـ ــة لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ـس ـعــر
 $/2000/او مـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
العام ./2017/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب ش ـ ـ ــارل ال ـح ـل ــو فــي
بـ ـي ــروت ك ــورن ـي ــش ال ـن ـهــر خ ـلــف نـقــابــة
اطباء االسنان مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم
اعالن بيع باملعاملة 2017/587
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع باملزاد العلني نهار الخميس في
ً
ابتداء من الساعة  3:30بعد
2019/5/9
الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليهما عبدالله
زهـ ـ ــوي وآيـ ـ ــه ع ـب ــد الـ ـل ــه زهـ ـ ــوي م ــارك ــة
بيجو  207 ACTIVEموديل  2011رقم
ً
/489515/ج ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيلته املحامية جويل بطرس
البالغ  $/5253/عدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ  $/2100/واملـ ـط ــروح ــة بـسـعــر
 $/1400/أو مـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية وان رسوم امليكانيك قد بلغت
/3.301.000/ل.ل .فعلى الراغب بالشراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد الـ ــى م ــرآب
شارل الحلو في بيروت كورنيش النهر
خـلــف نـقــابــة اط ـبــاء االس ـنــان مصحوبًا
بالثمن نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم
اعالن بيع باملعاملة 2010/1269
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع باملزاد العلني نهار الخميس في
ً
ابتداء من الساعة  2:30بعد
2019/5/9
الظهر سـيــارة املنفذ عليه عبد الحسن
عـبــد الـ ــرؤوف مشيمش مــاركــة تويوتا
 RAV4مــوديــل  2005رق ــم /122653/ن
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن طــالــب
الـتـنـفـيــذ بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل .وكيله
املحامي عامر عبيد البالغ $/14235/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/5300/
وامل ـ ـط ـ ــروح ـ ــة لـ ـلـ ـم ــرة الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ـس ـعــر
 $/2300/او مـ ــا يـ ـع ــادلـ ـه ــا بــال ـع ـم ـلــة
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
العام ./2011/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب ش ـ ـ ــارل ال ـح ـل ــو فــي
بـ ـي ــروت ك ــورن ـي ــش ال ـن ـهــر خ ـلــف نـقــابــة
اطباء االسنان مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم
اعالن بيع باملعاملة 2016/698
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تباع باملزاد العلني نهار الخميس في

ً
ابتداء من الساعة  2:30بعد
2019/5/9
الظهر سيارة املنفذ عليه مجتابه الشيخ
عـلــي الـفـقـيــه مــاركــة بـيـجــو  301مــوديــل
 2014رقــم /197421/ص الخصوصية
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
بيبلوس ش.م.ل .وكيله املحامي عامر
عـبـيــد الـبــالــغ  $/13932/ع ــدا الـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/6850/واملطروحة
بسعر  $/1600/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
العام ./2014/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب ش ـ ـ ــارل ال ـح ـل ــو فــي
بـ ـي ــروت ك ــورن ـي ــش ال ـن ـهــر خ ـلــف نـقــابــة
اطباء االسنان مصحوبًا بالثمن نقدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم بالتكليف
ميشال حكيم
مناقصة عامة
رقم /1197م ع إ /م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2019/5/14ت ـجــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة العتاد فــي قــاعــة املناقصاتالكائنة فــي مبنى عفيف معيقل  -اول
طــريــق ال ـحــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
اجهزة لكشف املتفجرات عبر البخار.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /9
م ع إ /م ع 1/تاريخ .2019/4/9
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطالع على دفتر الشروط
ال ـخــاص فــي املــديــريــة الـعــامــة لـ ــادارة -
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني  -املديرية العامة
ل ــادارة  -مصلحة املــالـيــة  -مكتب عقد
النفقات  -اليرزة.
يجب ان تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/4/17
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 703
مناقصة عامة
رقم /1199م ع إ /م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار الثالثاء
ال ــواق ــع ف ــي  2019/5/14ت ـجــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الهندسة في قاعة املناقصاتالكائنة فــي مبنى عفيف معيقل  -اول
طــريــق ال ـحــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
تحقيق منشآت مسبقة الصنع لصالح
الجيش لعام .2019
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
 /771م ع إ /م ه ــ/د ع تاريخ .2019/4/9
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطالع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــادارة
 مـصـلـحــة الـهـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيفمعيقل خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني  -املديرية العامة
ل ــادارة  -مصلحة املــالـيــة  -مكتب عقد
النفقات  -اليرزة.
يجب ان تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/4/17
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 704
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـهــا
وضـ ـ ـع ـ ــت قـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
ال ــى دائـ ــرة جــونـيــة وذل ــك لـغــايــة اص ــدار
شهر  2018/11توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ــى
ت ـس ــدي ــده ــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خ ــال
مهلة اسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل

الى الغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2019/4/17
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 709
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـهــا
وضـ ـ ـع ـ ــت قـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
الى دائــرة الزهراني وذلك لغاية اصدار
شهر  2018/2توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ــى
ت ـس ــدي ــده ــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خ ــال
مهلة اسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
الى الغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2019/4/17
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 708
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـهــا
وضـ ـ ـع ـ ــت قـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
الى قسم جبيل ،اصــدار شهر 2018/12
توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ــى
ت ـس ــدي ــده ــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خ ــال
مهلة اسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
الى الغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2019/4/17
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 707
إعالن
تعلن مؤسسة املحفوظات الوطنية عن
حاجتها لتأمني أعمال الــرش والتعقيم
للموجودات الحفظية لديها للعام 2019
بواسطة مناقصة عمومية للمرة الثالثة.
لذلك يطلب من الشركات أو املؤسسات
امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــة ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال االت ـ ـ ـصـ ـ ــال
باملؤسسة خالل أوقــات الــدوام الرسمي
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى امل ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات ال ـف ـن ـيــة
وال ـشــروط املتعلقة بــاملــوضــوع املــذكــور
اعاله.
تسلم الـعــروض فــي مكتب املــديــر العام
الـ ـك ــائ ــن فـ ــي ش ـ ـ ــارع الـ ـحـ ـم ــراء  -ب ـنــايــة
الـبـيـكــادلـلــي  -الـطــابــق الـســابــع اعـتـبــارًا
مــن الساعة التاسعة مــن يــوم الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2019/4/25ت ــاري ــخ نشر
االعالن في الجريدة الرسمية والصحف
املحلية ولـغــايــة الـســاعــة الثانية عشرة
الواقع فيه .2019/5/7
من يوم الثالثاء ّ
ت ـ ـحـ ــدد جـ ـلـ ـس ــة ف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ع ـنــد
ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة م ــن ق ـب ــل ظ ـه ــر ي ــوم
االربعاء الواقع فيه  2019/5/8في مركز
املؤسسة وفي العنوان املحدد اعاله.
ت 01/345854 :ـ ـ ـ ـ ـ ـ  01/344941ـ ـ ـ ـ
01/739702
املكلفة بتسيير أعمال
مؤسسة املحفوظات الوطنية
ليلى الحسن
التكليف 700
إعالن عن وضع جداول التكليف االساسية
قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية الجديدة البوشرية

الـ ـ ـس ـ ــد عـ ـ ــن وضـ ـ ـ ــع ج ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـي ــف
االســاس ـيــة لـكــافــة ال ــرس ــوم الـبـلــديــة عن
الـعــام  2019ومــا قبلها قيد التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية رقم  88/60ونلفت النظر الى ما
يلي:
ً
ً
اوال :عـمــا بنص امل ــادة  106مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املــادة  109من قانون
الـ ــرسـ ــوم ال ـب ـل ــدي ــة رقـ ــم  88/60ت ـفــرض
غرامة تأخير قدرها ( %2اثنان باملئة)
عن كل شهر تأخير عن املبالغ التي لم
تسدد خالل املهلة املبينة في البند االول
ً
اعاله ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
2019/4/15
رئيس البلدية انطوان جبارة
مالحظة:
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
2019/5/2
التكليف 689
إعالن تلزيم
شـ ـ ــراء م ـح ــاب ــر لـ ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للجمارك
بطريقة استدراج عروض
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه الحادي والعشرين
مــن شـهــر اي ــار مــن ال ـعــام ال ـفــن وتسعة
ُ
عشر ،تجري املديرية العامة للجمارك
فــي مــركــزهــا ال ـكــائــن فــي ســاحــة ريــاض
الصلح -بناية البنك العربي  -الطابق
ال ـس ــاب ــع  -م ـك ـتــب املـ ــراقـ ــب اول ل ــدائ ــرة
الـ ـ ـش ـ ــؤون املـ ــال ـ ـيـ ــة ،اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج عـ ــروض
ل ـت ـل ــزي ــم شـ ـ ــراء م ـح ــاب ــر لـ ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة
العامة للجمارك.
ق ـي ـمــة ال ـت ــأم ــن امل ــؤق ــت/1.500.000/ :
ل.ل( .فقط مليون وخمسماية الف ليرة
لبنانية)
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للجمارك  -دائرة الشؤون املالية.
ي ـجــب أن ت ـصــل الـ ـع ــروض ال ــى ال ــدائ ــرة
املذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من
ي ــوم االث ـن ــن ال ــواق ــع فـيــه الـعـشــريــن من
شهر ايار من العام الفني وتسعة عشر.
بيروت في  23نيسان 2019
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 739
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2018/966
ان دائرة تنفيذ املنت تطرح للمرة االولى
ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة
السادسة عشرة من يوم الثالثاء الواقع
فيه  2019/5/7موجودات املنفذ عليها
امل ـح ـج ــوزة ش ــرك ــة ل ــو بـ ــان كــايـتــريـنــغ
ش.م.ل .ال ـك ــائ ـن ــة ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ــزل ـق ــا -
ش ـ ـ ــارع جـ ــوهـ ــري  -بـ ـن ــاي ــة تــوف ـن ـك ـجــي
 ال ـطــابــق االول ،وه ــي ال ـتــال ـيــة :خــزانــةعـ ــدد  3م ـق ــاس ــات واش ـ ـكـ ــال مـخـتـلـفــة و
 photocopieuseمــاركــة  konicaورادي ــو
وط ـ ــاول ـ ــة مـ ـكـ ـت ــب م ـ ـقـ ــاسـ ــات واش ـ ـكـ ــال
مختلفة عدد  /7/وكرسي مختلف عدد
 /22/وك ــرس ــي ّ
دوار ج ـلــد وبــاسـتـيــك
ع ــدد  /4/وثــريــا ث ــاث ملـبــات ع ــدد /3/
وكومبيوتر عدد  /3/قياسات وماركات
مـخـتـلـفــة وت ـل ـفــون  panasonicومـكـيــف
هــواء ماركة  Hisenceواخــر ماركة Rols
واثـ ـن ــن بـ ـ ــدون م ــارك ــة وطـ ــاولـ ــة خـشــب
ع ــدد  /2/وف ــوت ــوي مـخـتـلــف ع ــدد /7/
وطـ ــاولـ ــة س ـج ــائ ــر ع ـ ــدد  /4/ق ـيــاســات
مختلفة و Laptopماركة  Lenovoواخر
مــاركــة  Hpوتـلـفــزيــون  toshibaوطــاولــة
صـغـيــرة بـقـيــاســات مـخـتـلـفــة ع ــدد /3/
وم ـق ـعــد خ ـشــب لـشـخـصــن ع ــدد  /2/و
 SEBوثـ ــاجـ ــة وف ـ ـ ــرن م ـن ــاق ـي ــش كـبـيــر
ّ
منجد بقماش وطــاوالت
ومقعد خشب
سـتــالـنــس بــاشـكــال وق ـيــاســات مختلفة
عـ ـ ــدد  /15/وم ــاكـ ـيـ ـن ــة ثـ ـل ــج وس ـت ــان ــد
سـتــانـلــس بــأشـكــال وق ـيــاســات مختلفة
عـ ـ ــدد  /5/وفـ ـ ـ ــرن س ـت ــان ـل ــس مـ ــاركـ ــات
مختلفة عــدد  /3/وبــراد مــاء Blumatic
وط ــاول ــة سـتــانـلــس ضـمـنـهــا ج ــرن عــدد
 /5/قـيــاســات مختلفة ومــاكـيـنــة لقص

الجمبون ماركة  Vemiوماكينة حمص
مـ ــاركـ ــة  Universalوط ـ ـبـ ــاخ غ ـ ــاز ع ــدد
 /5/أش ـك ــال وم ــارك ــات مـخـتـلـفــة هــوت
س ـتــان ـلــس ع ــدد  /2/و Grillع ــدد /3/
ماركات مختلفة وطاولة مربعة ماركة
 Solarcoومـقــاة مــاركــة  Deanوستاند
حــديــد وب ـ ــراد كـبـيــر ثــابــت ف ــي الـحــائــط
عدد  /3/وثالجة ثابتة في الحائط عدد
 /2/وخ ــزان ــة سـتــانـلــس وMicrowave
مــاركــة  Concordورق ــاق ــة عـجــن مــاركــة
 Solarcoواخ ــرى دون مــاركــة .واملخمنة
ً
جميعها بمبلغ /48.480/د.أ .تحصيال
لقيمة ديــن املنفذة شركة ديليفريشور
ش.م.م .والبالغ /8149.10/د.أ .والفوائد
واللواحق .على راغــب الشراء الحضور
ف ــي الـ ــزمـ ــان وامل ـ ـكـ ــان املـ ـح ــددي ــن اع ــاه
مصحوبًا بالثمن نـقـدًا وبــرســم الــداللــة
.%5
مأمور التنفيذ
ميرنا الحلو
إعالن تبليغ اوراق مدنية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
في البقاع برئاسة القاضية نوال صليبا
املستدعى ضدهم :جوليا موسى فتوش
ونقوال سليمان الحداد
وورثة دعيبس فتوش
املجهولي محل االقامة حاليًا للحضور
شخصيًا او بــواسـطــة مــن يـنــوب عنهم
ق ــان ــون ــا الـ ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة فـ ــي زح ـل ــه
ل ـت ـب ـلــغ اوراق االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء امل ـ ـقـ ــدم مــن
املستدعي طوني توفيق روفايل بوكالة
املحامي جــوزف معلوف املسجل لدينا
ب ــرق ــم اس ـ ــاس  2019/6ت ــاري ــخ ال ـ ــورود
 2019/1/22والذي يطلب بموجبه:
 اب ــاغ نسخة عــن هــذا االسـتــدعــاء الىامانة السجل العقاري في البقاع لوضع
اشارته على الصحيفة العينية للعقار
رقم  640اراضي زحله.
 ت ـع ـيــن خ ـب ـيــر ل ـل ـك ـشــف ع ـل ــى ال ـع ـقــاراملذكور اعاله لوضع مشروع قسمة على
أن تؤخذ بعني االعتبار احكام املادة 942
م و ع لـنــاحـيــة جـمــع بـعــض الحصص
على ان يقترن مشروع القسمة بموافقة
الـتـنـظـيــم امل ــدن ــي وت ـض ـمــن املـسـتــدعــى
ض ــده ــم ال ـ ــرس ـ ــوم وامل ـ ـصـ ــاريـ ــف وبـ ــدل
العطل والضرر وبدل االتعاب.
م ــع االشـ ـ ـ ــارة ان هـ ــذا ال ـن ـش ــر ه ــو تـبـعــا
للمادة  15من قانون اصــول املحاكمات
املدنية سندًا لـقــرار الـصــادر عــن رئاسة
املحكمة املـحـتــرمــة تــاريــخ 2019/3/21
فيما خص ورثة دعيبس فتوش.
ويتم التبليغ بانقضاء املهلة القانونية
مــن تــاريــخ الـنـشــر والـتـعـلـيــق ويتوجب
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم امل ــذك ــوري ــن
اعـ ـ ـ ــاه ات ـ ـخـ ــاذهـ ــم مـ ـح ــل اق ـ ــام ـ ــة ض ـمــن
نـ ـط ــاق امل ـح ـك ـم ــة واب ـ ـ ـ ــداء مــاح ـظــات ـهــم
على االستدعاء ضمن املهلة القانونية
واال يصار الــى ابالغهم جميع االوراق
والقرارات لصقًا على باب ردهة املحكمة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
تبليغ قضائي
مــن رئ ـيــس محكمة ال ــدرج ــة االولـ ــى في
جبل لبنان بعبدا القاضي محمد وسام
امل ــرت ـض ــى ال ـغ ــرف ــة ال ـن ــاظ ــرة بــالـقـضــايــا
الـ ـعـ ـق ــاري ــة ت ـ ـقـ ــدم املـ ـسـ ـت ــدعـ ـي ــان غـ ــازي
ونـعـمــي سليم ن ــور الــديــن بــاالسـتــدعــاء
 2019/8849يـطـلــب فـيــه شـطــب اش ــارة
ي ـ ــوم ـ ــي  1628تـ ـ ــاريـ ـ ــخ 1980/7/19
استحضار دعــوى مقدمة لــدى محكمة
الـبــدايــة بعبدا عــدد  980/2140املدعية
رفـ ـي ــق وت ــوفـ ـي ــق ويـ ــوسـ ــف ن ـ ــور ال ــدي ــن
املــدعــى عليهم ورث ــة سعيد ن ــور الــديــن
وس ـل ـيــم وانـ ـي ــس ف ـهــد نـ ــور ال ــدي ــن نــوع
الدعوى ملكية عن العقار /842بشامون.
ك ــل م ــن ل ــه اعـ ـت ــراض يـسـتـطـيــع ال ـت ـقــدم
ب ــه ام ــام قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة خ ــال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
تـعـلــن بـلــديــة امل ــرج عــن وض ــع ال ـجــداول
القيمة التأجيرية لبيوت السكن وغير
السكن عن العام  2019والسنني السابقة
قـيــد الـتـحـصـيــل ،تــدعــو جـمـيــع املكلفني
املـبــادرة الــى تسديد مــا يتوجب عليهم

ً
م ــن رسـ ــوم وع ـم ــا بــاح ـكــام امل ـ ــواد 106
و 109م ــن ق ــان ــون ال ــرس ــوم والـ ـع ــاوات
البلدية  88/60وتعديالته يطبق بحق
املـتــأخــريــن عــن دف ــع املـسـتـحـقــات غــرامــة
وقــدرهــا  %2عــن كــل شهر تــأخـيــر ،على
ان ي ـكــون ه ــذا االعـ ــان بـمـثــابــة التبليغ
الشخصي لكل مكلف.
رئيس بلدية املرج
نور محي الدين جراح
املوضوع :تبليغ مجهول محل االقامة
امل ــرج ــع :مـحـكـمــة مــرج ـع ـيــون الـشــرعـيــة
الجعفرية
رقم الصادر 2019/40
ورق ـ ـ ـ ـ ــة دع ـ ـ ـ ـ ــوة ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن م ـح ـك ـم ــة
م ــرج ـع ـي ــون ال ـش ــرع ـي ــة ال ـج ـع ـف ــري ــة ال ــى
ابــراه ـيــم خـضــر ف ــرح ــات مـجـهــول محل
االق ــام ــة ف ــي ال ــدع ــوى امل ـقــامــة عـلـيــك من
املدعية مريم احمد عتريس بمادة نفقة
زوجية اساس  18وتعني موعد الجلسة
ي ــوم الـخـمـيــس  2019/6/27فيقتضي
حـضــورك او ارس ــال مــن ينوب عنك الى
قلم املحكمة قبل موعد الجلسة الستالم
ن ـس ـخــة ع ــن اس ـت ـح ـض ــار الـ ــدعـ ــوى واال
اعـتـبــرت مبلغًا حـســب االص ــول وجــرت
بحقك املعامالت القانونية وكــل تبليغ
ل ــك عـلــى لــوحــة االع ــان ــات ف ــي املحكمة
يكون صحيحًا.
تحريرًا في 2019/4/18
القاضي الشيخ حسني درويش
إعالن
شطب شركة مساهمة لبنانية
ص ــادرة عــن امــانــة السجل التجاري في
جبل لبنان
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2019/4/8وبـ ـ ـن ـ ــاء ل ـل ـط ـلــب
ت ـقــرر شـطــب قـيــد شــركــة دي ـنــم مــاسـتــرز
ش.م.ل .مــن السجل الـتـجــاري والكائنة
ف ــي ال ـحــازم ـيــة واملـسـجـلــة بــرقــم 59841
بعبدا الصحابها السادة هراك ابراهام
اوسـكـيــريـجـيــان وي ـســرى ادوار خــوري
وحبيب طانوس ابو زيد ودولي جوزف
معوض وانطوان حبيب ابو زيد.
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم اعتراضه
ومالحظاته خــال مهلة عشرة ايــام من
تاريخ اخر نشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى
إعالن بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2012/1920
الرئيسة مريانا عناني
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان وامل ـه ـجــر
ش.م.ل .ال ــذي ح ــل مـحــل بـنــك ات ــش اس
بي سي الشرق االوسط املحدود وكيله
املحامي ايلي ملكان.
املنفذ عليه :خضر محمد حلبي
السند التنفيذي :اتفاقية قــرض وطلب
بـطــاقــة ائـتـمــان مــوثــوق بـكـشــف حساب
ً
تحصيال لدين املصرف طالب التنفيذ
ال ـبــالــغ /32.481.41/د.أ .ع ــدا الـفــوائــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ2012/10/24 :
تاريخ تبليغ االنذارات2016/12/29 :
تاريخ قرار الحجز - 2017/3/22 :تاريخ
تسجيله2017/3/29 :
تــاريــخ محضر الــوصــف2017/10/27 :
تاريخ تسجيله2017/12/13 :
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح للبيع32.6923 :
سهم العقار رقم  - 1203املصيطبة.
وهو عبارة عن قطعة ارض تشتمل على
ثالثة ابنية من حجر:
 البناء االول الشرقي يتألف من ثالثةً
طــوابــق االرض ــي يـحـتــوي ش ـمــاال شرقًا
دكانان وفي الوسط شرقًا املدخل العام
ل ـل ـب ـنــاء وج ـن ــوب ــا ش ــرق ــا دكـ ـ ــان بـبــابــن
ً
يـعـلــوهــا مـتـخــت وشـ ـم ــاال غــربــا مسكن
ي ـت ــأل ــف مـ ــن م ــدخ ــل وغـ ــرفـ ــة وص ــال ــون
ومـطـبــخ وح ـمــام وجـنــوبــا غــربــا مسكن
ي ـت ــأل ــف مـ ــن م ــدخ ــل وغـ ــرفـ ــة وص ــال ــون
ومـطـبــخ وح ـمــام وم ـنــافــع .وف ــي كــل من
الطابقني االول والثاني يوجد مسكنان
يـتــألــف كــل منهما مــن مــدخــل وغرفتني
وصالون ومطبخ وحمام ومنافع وممر
وفــرنــدتــن ويــربــط بــن الـطــوابــق قفص
درج.
 وال ـب ـن ــاء ال ـث ــان ــي ال ـغ ــرب ــي ي ـتــألــف منً
ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي ي ـح ـت ــوي ش ـ ـمـ ــاال شــرقــا
م ـس ـك ــن ي ـت ــأل ــف مـ ــن غ ــرف ــة وب ـجــان ـب ـهــا

م ـط ـب ــخ ص ـغ ـي ــر ض ـم ــن م ـن ــاف ــع بـسـقــف
قرميد وجنوبًا مسكن يتألف من مدخل
وغرفتني ومطبخ وحمام ومنافع وغربًا
مسكن يتألف من غرفة ومطبخ ومنافع
ً
وش ـم ــاال غــربــا مـسـكــن يـتــألــف مــن غرفة
واحدة يتبعه مطبخ صغير ومنافع.
 والـ ـبـ ـن ــاء ال ـث ــال ــث ال ـج ـن ــوب ــي ال ـغــربــييتألف من طابق ارضي يحتوي مسكن
يتألف من غرفة ومطبخ ومنافع.
ب ـم ــوج ــب امل ـح ـض ــر ال ـف ـن ــي رقـ ــم 18975
تاريخ .1977/10/28
وبـ ـع ــد ال ـك ـش ــف ال ـح ـس ــي ع ـل ــى ال ـع ـق ــار
تبني انه غير مطابق ملندرجات االفــادة
العقارية.
مساحته/663/ :م2
ح ـ ـ ـ ــدود الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار :غ ـ ــرب ـ ــا ،أم ـ ـ ـ ــاك ع ــام ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــارات رقـ ـ ـ ـ ـ ــم  1026و1207
و1210ش ــرق ــا ،أم ــاك عــامــة والـعـقــار رقم
ً
 4352شماال :العقارات رقم  1206و1207
و 1210ج ـن ــوب ــا :ال ـع ـق ــاري ــن رقـ ــم 4352
و4353
قـيـمــة ال ـت ـخ ـمــن/50.376/ :د.أ .وقـيـمــة
الطرح للمرة الثانية/30.225/ :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
الثالثاء الواقع في  2019/5/14الساعة
الحادية عشر صباحًا في مكتب رئيس
دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ح ـص ــص امل ـن ـف ــذ عـلـيــه
خضر محمد حلبي والبالغة 32.6923
سهم من العقار رقــم  - 1203املصيطبة
واملوصوف اعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ـ ــواد  973و 978و 983م ــن االص ـ ــول
امل ــدن ـي ــة ،ان يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
ال ــدائ ــرة ان ل ــم ي ـكــن ل ــه م ـقــام ف ـيــه او لم
يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال
عد قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه
اي ـضــا ف ــي خ ــال ثــاثــة ايـ ــام م ــن تــاريــخ
صــدور قــرار االحــالــة اي ــداع كامل الثمن
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
دالل ـ ــة خ ـم ـســة ب ــامل ــاي ــة م ــن دون حــاجــة
النذار او طلب وذلك خالل عشرين يومًا
من تاريخ صدور قرار باالحالة ،للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا
من يوم االربعاء الواقع فيه 2019/5/15
ت ـج ــري م ــؤس ـس ــة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وج ـبــل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
املـ ـخـ ـت ــوم عـ ــائـ ــدة لـ ــ»صـ ـي ــان ــة وت ــأه ـي ــل
اقنية غب الطلب ضمن نطاق مؤسسة
مياه بيروت وجبل لبنان» وفقًا لدفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
وذل ــك فــي املـكـتــب الــرئـيـســي الـكــائــن في
شارع سامي الصلح ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ
بيروت.
يـ ـمـ ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة االطـ ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االتـ 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 املؤسسة الكائن فــي وادي خـطــار ـ ـ
الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء
مبلغ /500.000/ل.ل .يــدفــع فــي صندوق
املؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع في مهلة اقصاها الساعة
الـثــانـيــة عـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 748
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

مهرجان

وثائقي

أفالم روائية ووثائقية من فلسطين إلى مصر

ّ
«قافلة» المخرجات تحط رحالها في صيدا

االفتتاح مع فيلم «واجب» للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر

آمال خليل
م ـســاء غــد الـجـمـعــة ،تنطلق فعاليات
الدورة  13من «مهرجان سينما املرأة»
تحت شعار «قافلة بني سينمائيات»
في بيروت وصيدا .يؤسس املهرجان
ذو النشأة املصرية ،لنسخته اللبنانية
بعد م ــروره فــي عــدد مــن بـلــدان العالم
الـعــربــي وأوروبـ ــا وأمـيــركــا الالتينية.
ليست النسوية ميزة امللتقى فحسب،
بل إنه أيضًا يسهم في تحرير األنشطة
الثقافية الكبرى من أســر املركزية في
العاصمة .على مــدى خمسة أيــام بني
 26و 30ن ـي ـســان الـ ـج ــاري ،سـتـتــوافــر
أم ــام الــراغـبــن بشكل مـجــانــي ،فرصة
مشاهدة تسعة أفــام طويلة وسبعة
أفــام قصيرة (مترجمة إلــى العربية)
مل ـ ـ ـخـ ـ ــرجـ ـ ــات مـ ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــر وفـ ـلـ ـسـ ـط ــن
وم ــدغـ ـشـ ـق ــر وسـ ــوي ـ ـسـ ــرا وال ـ ـبـ ــرازيـ ــل
وف ـي ـي ـت ـن ــام وس ـل ــوف ـي ـن ـي ــا وه ــولـ ـن ــدا
والــدانـمــارك فــي «مــركــز مـعــروف سعد
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ً
الثقافي» فــي صـيــدا ،فضال عــن ثالثة
ع ــروض سـتـقــدم فــي «دار الـنـمــر» في
مخيم عني
بيروت ،وعــرض واحــد في
ّ
الـحـلــوة .فعاليات املـهــرجــان حضرت
بــال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع م ــؤس ـس ــة «ك ــاك ـي ــت
عربي» و«مركز أجيال» بالشراكة مع
«مركز معروف سعد» و«دار النمر».
ب ـع ـن ــاي ــة ،اخ ـ ـتـ ــارت إدارة امل ـه ــرج ــان
الفيلم ال ــذي يفتتح دورت ــه اللبنانية
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـدًا الـ ـجـ ـمـ ـع ــة فـ ـ ــي «مـ ــركـ ــز
م ـع ــروف س ـعــد ال ـث ـقــافــي» ف ــي ص ـيــدا.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــام جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ت ـ ـق ـ ـمـ ــص الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
الفلسطينية والشتات ،تقدم املخرجة
الفلسطينية آن مــاري جاسر فيلمها
«واج ــب» (الجمعة  4/26ـ ـ س)20:00:
الـ ــذي تــرشــح ال ـع ــام امل ــاض ــي لـجــوائــز
األوس ـك ــار .يــأخــذ «ال ــواج ــب» عاصمة
ال ـج ـنــوب إل ــى مــديـنــة ال ـنــاصــرة حيث
ت ـ ــدور أح ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم الـ ــروائـ ــي عـلــى
م ــدى  96دقـي ـقــة؛ قـبــل أن تـجـيــب ابنة
بـيــت لـحــم ،عـلــى أسـئـلــة ح ــول عملها.

ليس بعيدًا عــن املــركــز ،وقبل ساعات
ق ـل ـي ـلــة مـ ــن «واج ـ ـ ـ ـ ــب» ،يـ ـع ــرض فـيـلــم
«تأتون من بعيد» للمخرجة املصرية
أم ــل رمـسـيــس فــي «مــركــز أج ـي ــال» في
عــن ال ـح ـلــوة ،إل ــى جــانــب ع ــروض في
مراكز أخرى .بحضورها ومشاركتها
فـ ــي نـ ـق ــاش حـ ــولـ ــه ،ت ـخ ـت ـبــر األخـ ـي ــرة

تسعة أفالم طويلة وسبعة
قصيرة من مدغشقر وسويسرا
والبرازيل وفييتنام وسلوفينيا...
تفاعل أهــالــي أكـبــر مخيمات الشتات
الفلسطيني مــع الـفـيـلــم ال ــذي يحكي
قصة املناضل الشيوعي الفلسطيني
ن ـج ــات ــي ص ــدق ــي ف ــي  84دق ـي ـق ــة ،بــن
مشاركته في الحرب األهلية اإلسبانية
ضـ ــد ال ـف ــاش ـي ــة إلـ ـ ــى ج ــان ــب ك ـث ــر مــن

ً
العرب ،وصــوال إلى اضطراره ملغادرة
بيروت إلى اليونان مع اندالع الحرب
األهلية .يعكس صدقي وأوالده الذين
يـعـيـشــون ف ــي ثــاثــة ب ـل ــدان مـتـبــاعــدة
(روسيا واليونان والبرازيل) ،حكاية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـ ــذي ط ـ ــرد مـ ــن أرضـ ــه
ليهيم بني بلدان العالم .يعود الفضل
لرمسيس بتعريف األجيال الصاعدة
إل ــى س ـكــرت ـيــر ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي في
فلسطني فــي الـثــاثـيـنـيــات ال ــذي طــرد
مــن حزبه وتـعــرض للتهميش بسبب
م ــواق ـف ــه امل ـس ـت ـق ـلــة ،ح ـت ــى وف ــات ــه فــي
أث ـي ـن ــا ع ـ ــام  .1979ب ــن ع ــام ــي 2007
و ،2018تنقلت رمـسـيــس بــن بـيــروت
وموسكو والبرازيل واليونان تجمع
أط ـ ـ ــراف ح ـك ــاي ــا امل ـن ــاض ــل ال ـ ــذي عـمــل
الحقًا مذيعًا في إذاعــة الشرق األدنى.
حتى مطلع الشهر الجاري ،نال الفيلم
جوائز عدة دولية وعربية آخرها في
«مهرجان اإلسماعيلية الدولي لألفالم
التسجيلية» مطلع الشهر الجاري.

االفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاح الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي الـ ـ ـه ـ ــوى
لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان ،س ـ ـ ــوف ي ـح ـل ــق ب ـع ـي ـدًا
نـ ـح ــو أمـ ـي ــرك ــا وأوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا وآسـ ـ ـي ـ ــا ،ال
سـيـمــا م ــع ح ـضــور م ـخــرجــات أرب ـعــة
أف ـ ـ ــام لـ ـع ــروضـ ـه ــا .ال ت ـع ـل ــق األف ـ ــام
املـخـتــارة فــي بوتقة تنميط النسوية
وحصر قضاياها بالتمييز والعنف
والتسليع .معظمها يفتش عن الحق
والـعــدالــة فــي الـحــروب والـصــراعــات كـ
«فاهافالو مدغشقر.»1947 :
ّ
اخ ـت ـيــار األفـ ــام ه ــدف إل ــى إث ـب ــات أن
هموم النساء متشابهة حــول العالم.
ف ـي ـلــم «الـ ــزوجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة» لـلـمـخــرجــة
الفييتنامية آش مايفير يحكي قصة
فـ ـت ــاة ف ـي ـت ـنــام ـيــة فـ ــي ال ــرابـ ـع ــة عـشــر
م ــن ع ـمــرهــا تـصـبــح ال ــزوج ــة الـثــالـثــة
ً
ّ
لثري لتنجب له أطـفــاال .ومــن األفــام،
«اليشيا» للمخرجة الهولندية ماسيا
أوم ــس و«الـحـكــايــة املــذهـلــة للكمثرى
الضخمة» للمخرجات الدانماركيات
ف ـي ـل ـيــب ل ـي ـب ـس ـكــي ويـ ــورجـ ــن الردام
وأمـ ــالـ ــي ن ـي ـس ـبــي و«ب ـ ـ ــرج ال ـ ـعـ ــذارى»
للمخرجة البرازيلية سوزانا ليرا.
فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار» ،أوضـحــت
م ـن ـس ـقــة املـ ـه ــرج ــان فـ ــي ل ـب ـن ــان رش ــا
نـ ـج ــدي ب ــأن ــه «ي ـس ـل ــط ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ح ـ ــدي ـ ـث ـ ــة اإلن ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاج ال ـ ـتـ ــي
كـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـن ـ ـس ـ ــاء وراء ص ـن ــاع ـت ـه ــا
بـ ـه ــدف ت ـخ ـص ـي ــص مـ ـس ــاح ــة ألفـ ــام
املـخــرجــات الـتــي قــد ال تـنــال املساحة
ف ــي امل ـهــرجــانــات األخ ـ ــرى» .وتــوقـفــت
ع ـن ــد ال ـق ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة الـ ـت ــي يـتـمـيــز
ب ـهــا امل ـه ــرج ــان ف ــي «ن ـق ــل الـنـشــاطــات
الثقافية إلــى خــارج بـيــروت» .وتشير
ّ
إلــى أن إدارت ــه «تعمدت تركيز معظم
ً
العروض في صيدا ،فضال عن إقامة
املخرجات الضيفات في املدينة طوال
أيامه» .في هذا اإلطــار ،تحدثت هدى
ح ــاف ــظ مـ ــن «مـ ــركـ ــز م ـ ـعـ ــروف س ـعــد»
عــن ال ـشــراكــة «الــدائ ـمــة والـكــامـلــة بني
امل ـه ــرج ــان واملـ ــركـ ــز» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
األخير «سيستضيف الــدورة الثانية
من املهرجان العام املقبل».
* «قافلة بني سينمائيات» :من  26حتى 30
نيسان في «مركز معروف سعد الثقافي»
(صـيــدا ـ جنوب لبنان) ومــن  27حتى 29
نيسان في «دار النمر» (بيروت) ـ ملزيد من
التفاصيل حول األفالم واملواعيد ،االتصال
على الرقم71/313637 :

ّ
رحلة شيقة بين حيفا وبيروت

منار سعد على خطى «اإلخوة سحاب»
زينب حاوي
بعد مشاركته في أكثر من مهرجان
محلي ودولـ ــي ،مــن بــرشـلــونــة ،إلــى
اإلس ـك ـن ــدري ــة ف ــال ـس ــوي ــد ،وال ـه ـن ــد،
ولبنان ،حصد الشريط التسجيلي
«اإلخـ ـ ـ ـ ــوة س ـ ـحـ ــاب» ( 2017ـ ـ ـ ـ ـ 30
دق ـي ـق ــة) ل ـل ـم ـخــرجــة ال ـش ــاب ــة م ـنــار
أســامــة سـعــد ،جــائــزة «أف ـضــل فيلم
ت ـس ـج ـي ـل ــي» فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة األخـ ـي ــرة
م ـ ــن «م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة لـلـفـيـلــم
ّ
املصري القصير» (تنظمه الجامعة
األميركية في الـقــاهــرة) ،في دورتــه
الـثــانـيــة .وق ــد تـنــافــس الـشــريــط مع
ستة أفــام من الفئة نفسها ،وسط
م ـشــاركــة  71فـيـلـمــا م ــن تصنيفات
مـخـتـلـفــة هـ ـن ــاك .ك ـمــا حـ ــاز جــائــزة
«أفـضــل إنـجــاز مونتاج» تقاسمته
سعد مع يحي فدائي الذي ساعدها
فــي عملية الـتــولـيــف .الـفـيـلــم ثمرة
مشروع ماجستير ّ
أعدته سعد في
«الـجــامـعــة اليسوعية» قبل عامني
(ق ـس ــم ال ـع ــاق ــات والـ ـت ــواص ــل) عن
اإلخـ ـ ـ ــوة س ـ ـحـ ــاب :ال ـ ـيـ ــاس ،س ـل ـيــم،

ّوفـكـتــور .تخبرنا املـخــرجــة الشابة
أن ـه ــا خــاضــت ف ــي شــريـطـهــا رحـلــة
هـ ـ ـ ـ ــؤالء ،ال ـ ـج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــة ،ه ـ ــم ال ــذي ــن
ينتمون إلــى جيل النكبة ،اقتلعوا
من موطنهم الفلسطيني وتحديدًا
مـ ـ ــن ح ـ ـي ـ ـفـ ــا ،م ـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ـت ـه ـج ـي ــره ــم
إل ــى األردن ،وإقــام ـت ـهــم ف ــي لـبـنــان.
اإلخـ ـ ـ ــوة سـ ـح ــاب ،ال ــذي ــن يـنـتـمــون
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ـيـ ــل الـ ـتـ ـهـ ـجـ ـي ــر واإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
مـ ــن ِقـ ـب ــل ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي ،لــم
ينسوا أب ـدًا مسقط رأس ـهــم :حيفا.
اسـتـعــاضــوا عــن االبـتـعــاد القسري
واملــريــر ،باملوسيقى العربية ،التي
ربـطـتـهــم بـتـلــك األرض ،وارت ـب ـطــوا
ب ـم ــوس ـي ـق ــاه ــا الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،وح ـت ــى
الغربية (من جهة األم) .منار سعد
ـ ـ ـ ال ـتــي تــرتـبــط عــائـلـتـهــا أي عائلة
أبيها النائب أسامة سعد ،بعالقة
وطيدة مع آل سحاب ـ ـ تضيء على
ال ــراب ــط املــوسـيـقــي مــع سـلـيــم الــذي
ص ــار أش ـه ــر مــاي ـس ـتــرو ف ــي مـصــر،
ومديرًا «للفرقة القومية للموسيقي
الـ ـع ــربـ ـي ــة» فـ ــي دار األوبـّ ـ ـ ـ ــرا ،وم ــع
فكتور والياس ،اللذين اتخذا درب

الـ ـت ــأري ــخ وال ـت ــوث ـي ــق لـلـمــوسـيـقــى
ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،وأي ـق ــون ــات ـه ــا
الـ ـخ ــال ــدة ،ع ـب ــر إص ـ ـ ـ ــدارات بـحـثـيــة
فــي ه ــذا الـخـصــوص ،أث ــرت املكتبة
العربية املوسيقية .وضمن أجــواء
عابقة بالحنني ،ينضم إلــى هــؤالء
املوسيقي زياد سحاب ،نجل فكتور
سحاب ،الذي اختارته سعد ،ليكون
ح ــاضـ ـرًا ف ــي ال ـف ـي ـل ــم ،ك ــون ــه يـمـثــل
ال ـج ـيــل ال ـثــانــي الـ ـش ــاب ،م ــن عــائـلــة
سحاب ،لتقف على حال الجيلني.
لم تتوقع املخرجة الشابة أن ينال
فـيـلـمـهــا ال ـج ــائ ــزة ،ب ـعــد مـشــاركـتــه
فــي «مـهــرجــان اإلسـكـنــدريــة للفيلم
ال ـق ـص ـيــر» ّم ــن دون أن يـحـصــد أي
جــائــزة .لكنها أحبت أن تـشــارك به
ّ
في هذا املهرجان ،الذي يحتم على
املـ ـش ــارك ــن ب ـ ــأن يـ ـك ــون ــوا حــام ـلــن
ل ـل ـج ـن ـس ـي ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ،وسـ ــاعـ ــدت
جنسيتها التي اكتسبتها من جهة
والدتها ،بدخولها السباق والفوز
بفيلمها ،الذي يحمل رسالة التعلق
بــالـجــذور ،ومـ ّـد جسور مــع املاضي
مشهد من الفيلم :الياس ،سليم ،وفكتور سحاب
عبر رابط املوسيقى.

ّ
ميرا صيداوي :حكاية من حكايا المخيم
فنون مشهدية

«كل الحق
ّ
عليي»
مسرحية
هي مزيج بين
الكوميديا
والتراجيديا
والواقع
المباشر
المشغول
بعناية

أمل رمسيس :سينما المرأة أرشيف لقضاياها
لــم تختلف مهنة أم ــل رمـسـيــس بــن أول مـشــوارهــا وآخـ ــره .بــدأت
مـحــامـيــة مـعــارضــة وانـتـهــت مـخــرجــة مـعـتــرضــة ،تــوجــت مـســارهــا
املـعــاكــس بـتــأسـيــس مـهــرجــان لسينما امل ــرأة فــي بـلــدهــا مـصــر .ال
تعيش من عمل األفالم التي تصنعها من ألفها إلى يائها وتنتجها
فــي معظم األح ـيــان «بـسـبــب مـحـتــواهــا الـسـيــاســي» ت ـقــول .شكلت
ً
استقاللية سينماها ،اسـتـكـمــاال الستقالليتها الـتــي ع ــادت إليها
بجوائز عــدة مــن مهرجانات عربية ودول ـيــة .قبل  15عــامــا ،قــررت
اإلقالع عن ممارسة املحاماة .سافرت إلى إسبانيا لدراسة السينما.
لم تكتسب أصــول اإلخ ــراج فقط ،بل اللغة اإلسبانية التي عرفتها
إلــى سينما أميركا الالتينية التي «ال تصل إلــى بالدنا .إذ تفصل
بيننا وبينها سينما أوروبــا والــواليــات املتحدة األميركية» .خلقت
ما يشبه التوأمة الضمنية بني عملها والسينما الناطقة باإلسبانية.
«وج ــدت قضايا مشتركة كثيرة بينهم وبــن الـعــالــم الـعــربــي ،لكن
ما يعيق التواصل هو اللغة» تقول لنا .بعد اجتيازها عائق اللغة،
شاركت في مهرجان السينما القصيرة في كوبا عام  2005بالفيلم
العربي الوحيد «بس أحــام» الذي فاز بجائزة «ليس ألنه األفضل،
بل ألنه الوحيد الذي ترجم لإلسبانية» .من هنا ،تصر على ترجمة
كل األفالم التي تنتجها أو تعرضها ملخرجات أخريات ،إلى لغة البلد
الذي تعرض فيه .في  ،2008أسست رمسيس «مهرجان القاهرة
الدولي لسينما املــرأة» األول من نوعه في العالم العربي .منه ،تفرع

مهرجان «بــن سينمائيات فــي العالم العربي وأميركا الالتينية».
طــوال الـسـنــوات العشر املــاضـيــة ،قــدم املـهــرجــان الـتـجــارب النسوية
السينمائية العربية واإليبرواميركية ومد جسر تواصل بني السينما
مــن بــاد الـشــام ومـصــر وامل ـغــرب الـعــربــي إلــى الـسـلـفــادور والبيرو
واملكسيك .ومــن املقرر أن ينظم دورتــه الحادية عشرة لهذا العام،
أفالم أمل رمسيس اختصرت الئحة «التابوهات» التي تحاصر اإلنسان العربي

في إسبانيا واملكسيك ،بعد اختتام عروض بيروت وصيدا املرتقبة
نهاية الشهر الحالي.
ال تهدف رمسيس إلى استدعاء اإلشكال مع السلطات .لكن بحثها
عن الحقائق املخفية واملمنوعة تحيلها إلى طريق مسدود مع تلك
السلطات ،منها نقل فعاليات املهرجان من القاهرة للمرة األولى هذا
العام .بحثها قادها عام  2003إلى كشف النقاب عن مشاركة 700
عربي في الحرب األهلية اإلسبانية ،منهم ضد نظام فرانكو الفاشي
ومنهم منضوون معه مجبرون بفعل االستعمار اإلسباني على
املـغــرب .ذلــك الــدور وثقته في فيلم «تــأتــون من بعيد» الــذي أنتجته
ع ــام  2018بـعــد  15عــامــا مــن الـبـحــث ،اضـطــرهــا ل ـشــراء الـحـقــوق
املحفوظة لجزء من أرشيف تلك الحرب .في أعمالها الثالثة السابقة،
اصطدمت رمسيس بحوائط مختلفة جمعتها في فيلمها «ممنوع»
ال ــذي صــورتــه قبيل «ث ــورة يـنــايــر» فــي ش ــوارع الـقــاهــرة ،مختصرًا
الئحة «التابوهات» التي تحاصر اإلنسان العربي .تابوهات انفجرت
الحقًا في فيلم «أثــر الفراشة» الــذي نقل املجازر الدموية والثقافية
واملجتمعية التي أصــابــت املجتمع املـصــري خــال الـثــورة وبعدها.
مصائر «الربيع العربي» لم تسمح لرمسيس بأن تستريح .إذ تعكف
حاليًا على كتابة سيناريو روائــي «عــن الـهــروب من املصائد على
أنواعها من املجتمع إلى السلطة».
آمال...

املخيم وأنــاســه بالطريقة الحقيقية
وال ـط ـب ـي ـع ـي ــة الـ ـت ــي ت ـم ـث ـل ــه ،ال كـمــا
يريد أن يصوره بعضهم .الزوجان
م ـت ـع ـل ـمــان وفـ ـن ــان ــان :ي ــاس ـم ــن هــي
رس ــام ــة آت ـي ــة م ــن م ـخ ـيــم ال ـي ــرم ــوك،
فـ ـيـ ـم ــا عـ ـل ــي مـ ـح ــاس ــب م ـ ــن م ـخ ـ ّـي ــم
ش ــات ـي ــا .وهـ ـم ــا ي ـع ـي ـشــان ف ــي ه ــذا
امل ـخـ ّـيــم ،وت ــدور األحـ ــداث فــي إحــدى
الليالي حيث تتعقد األمــور وتصل
إل ــى حــد ال ـطــاق .هـنــا ينطق البطل
ب ـ ـقـ ــولـ ــه« :ك ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــق ع ـ ـلـ ـ ّـيـ ــي» ،فــي
إش ـ ــار ٍة مـنــه إل ــى أن ال ـحــق عـلـيــه في
كـ ــل امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ،والـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــدات ،وك ــل
ال ـخ ـســائــر الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـعــرب ـيــة.
ي ـصــل إلـ ــى م ــرح ـل ــةٍ ه ـس ـت ـيــريــة بعد
ال ـض ـغ ــط ال ــرهـ ـي ــب وال ـك ـب ـي ــر ع ـل ـيــه،
فيفكر فــي الهوية الــزرقــاء ،بأشرطة
الكهرباء املتناثرة التي قد تقتله في
لحظةٍ ما كما فعلت مع غيره .يفكر
بـ ــاألونـ ــروا ال ـت ــي ق ــد ت ــوق ــف عملها

ّ
محاولة لتقديم فن فلسطيني
نابع من رحم المخيمات

عبد الرحمن جاسم
«إنـ ـه ــا ح ـك ــاي ــة م ــن ح ـك ــاي ــا امل ـخ ـ ّـي ــم،
ش ــاب وصـبـيــة ي ـت ــزوج ــان ،يـنـجـبــان.
تصبح الحكاية أكثر تعقيدًا ،لكنها
ت ـظ ــل ح ـك ــاي ــة م ــن ح ـك ــاي ــا امل ـخ ـ ّـي ــم».
بهذه العبارة تفتتح ميرا صيداوي
حــديـثـهــا ع ــن مـســرحـيـتـهــا الـجــديــدة
«ك ـ ــل الـ ـح ــق عـ ـل ـ ّـي ــي» الـ ـت ــي كـتـبـتـهــا

وأخــرج ـت ـهــا وسـتـقــدمـهــا مل ــدة ثــاثــة
أي ــام (غـ ـدًا الـجـمـعــة ،ويــومــي السبت
ً
مساء) على مسرح
واألحد ـ ـ السابعة
استديو «كون» (مجاور ملسرح «دوار
بشكل أو بآخر).
الشمس» ـ ـ يتبع له
ٍ
«إنها مسرحية مزيج بني الكوميديا
وال ـ ـتـ ــراج ـ ـيـ ــديـ ــا وال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع امل ـب ــاش ــر
امل ـش ـغ ــول ب ـع ـنــايــة ك ــي ي ـظ ـهــر ب ـهــذا
ال ـش ـك ــل» ت ــؤك ــد ص ـ ـيـ ــداوي ،ال ـت ــي ال

ّ
تمثل في املسرحية ،لكنها استعانت
باملمثلة الـســوريــة ّ وتلميذة جامعة
 LAUبــاس ـكــال ج ــل ــوف ال ـتــي تشير
صـ ـ ـ ـي ـ ـ ــداوي الـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا اخـ ـت ــارتـ ـه ــا
ب ـعــدمــا شــاهــدت ـهــا ف ــي أعـ ـم ــال عــدة
سـ ــاب ـ ـقـ ــا ،وب ــاملـ ـمـ ـث ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ع ـمــر أح ـم ــد ال ـ ــذي ي ـع ـمــل أي ـض ــا في
جـمـعـيــة «ك ــام ـب ـج ــي» ال ـنــاش ـطــة في
املـخـيـمــات« .ه ــي م ـحــاولــة لتصوير

خ ــال أي ــام ،وف ــوق كــل ه ــذا بالبحث
ال ـ ـ ـ ــدؤوب ع ــن حـ ـي ــاة أفـ ـض ــل ل ـح ـيــاة
ابنهما الصغير» توضح صيداوي
التي ّ
تسر لنا بــأن السبب الحقيقي
وراء كتابة املسرحية هــو تجربتها
الشخصية مع اإلنجاب« :لقد كتبت
هــذه املسرحية بسرعة كـبـيــرة ...أما
ال ـس ـبــب الـحـقـيـقــي خ ـلــف كـتــابــاتـهــا،
فـ ـه ــو ب ـب ـس ــاط ــة ابـ ـن ــي مـ ـي ــان عـلــي
الــذي أنجبته قبل ثالثة أشهر فقط.
طبعًا هنا فوجئت بوجود ضوابط
وق ــوان ــن تـحـكــم عــاقــة األم بطفلها
ف ــي ال ــوس ــط الـفـلـسـطـيـنــي .ضــوابــط
ت ـج ـع ـلــك ش ـخ ـصــا م ـق ـي ـدًا ب ـش ـكــل أو
بآخر ،ربما هي قيود محبة ،لكنها

أيضًا ّ
تقيد .هناك ما يجب أن تأكله،
وهناك الطريقة التي يجب التعامل
بها مع الطفل ،وحتى في إرضاعه،
وال ـلــوم والـتـقــريــع ال ــذي قــد تتعرض
له األم إذا لم ترضع طفلها إرضاعًا
طبيعيًا .م ــاذا لــو لــم تكن ق ــادرة؟ أو
ل ــم ي ـكــن ج ـســدهــا قـ ـ ــادرًا ع ـلــى ذل ــك؟
املسرحية تـتـنــاول مشاهد مــن هذه
األفـ ـك ــار ،وف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه الـقـصــة
الرئيسية».
تـ ـح ــاول خ ــري ـج ــة ك ـل ـيــة املـ ـس ــرح فــي
الجامعة اللبنانية ،بــاالشـتــراك مع
امل ـخــرجــن ع ـلـ ّـيــه ال ـخــال ــدي وع ــوض
عـ ــوض (ش ــارك ـت ـه ـم ــا ف ــي مـســرحـيــة
«أي ـ ــوب ـ ــة» الـ ـت ــي ك ـت ـب ـهــا وأخ ــرج ـه ــا
ع ـ ــوض وك ـ ــان ـ ــت ن ــاجـ ـح ــة وت ـن ـق ـلــت
بـعــروضـهــا ف ــي مـخـيـمــات ومـنــاطــق
ّ
لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة) ت ـ ـقـ ــديـ ــم فـ ــن
فلسطيني نابع من رحم املخيمات،
كونها هي شخصيًا ابنة مخيم برج
البراجنة (جنوبي بـيــروت)« :نحن،
عـلـيــة ال ـخ ــال ــدي ،ع ــوض عـ ــوض ،أو
ك ـمــا نـسـمــى «ف ــرق ــة م ـســرح املـخـيــم»
نـحــاول أن نـقـ ّـدم فــي أعمالنا صــورة
تشبه سكان املخيم .طريقة ترضينا
وتكون بمثابة صورة واقعية لهم».
وكانت صيداوي قد انتهت منذ فترة
مــن فيلمها «الـ ـج ــدار» ال ــذي يحكي
ـان أرب ـ ـعـ ــة دعـ ــوة
عـ ــن مـ ـح ــاول ــة ش ـ ـبـ ـ ٍ
ال ـف ـنــان ال ـعــاملــي ال ـبــري ـطــانــي روج ــر
ووات ــرز (هــو مؤيد عاملي للمقاطعة
ضـ ــد ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي وم ــؤي ــد
للقضية الفلسطينية) لزيارة مخيم
ش ــات ـي ــا .وس ـي ـع ــرض ال ـف ـي ـلــم ال ـعــام
امل ـق ـبــل م ـح ـل ـيــا ،لـكـنــه س ـي ـش ــارك في
املـهــرجــانــات الــدولـيــة قــريـبــا بحسب
املخرجة الفلسطينية.
«كـ ــل ال ـح ــق عـ ـل ـ ّـي ــي» 19:00 :م ـس ــاء غــد
الجمعة ،ويومي السبت واألحد ـ ـ استديو
«كون» (مسرح «دوار الشمس» ـ ـ الطيونة)
ـ ـ لالستعالم01/381290 :
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مهرجان صور الموسيقي:
تحية إلى أبو مجد

صورة
وخبر

انطلـق أمـس معـرض «جـان دوبوفيـه ـــــ بربـري فـي أوروبـا» فـي متحـف «موسـم» فـي
مرسـيليا ،حيـث يسـتمر لغايـة الثانـي مـن أيلـول (سـبتمبر) المقبـل .يجمـع الحـدث أكثـر مـن
 300قطعـة مـن مجموعـات عالميـة ّ
عـدة تحمـل توقيـع الرسـام الفرنسـي ( 1901ـــــ
ّ
 )1985الـذي أقـام أول معارضـه الفرديـة فـي سـن الثالثـة واألربعيـن ،مـن بينهـا لوحـة
 .Ontogeneseيحـاول المعـرض إظهـار كيـف كان دوبوفيـه يمـزج إنتاجاتـه الفنيـة بالبحث
ّ
فـي سـبيل تكريـس نظريتـه فـي «الفـن الخـام» التـي اختلف عليهـا كثيـرون ،وتشـير إلى أن
«نتـاج مجموعـة مـن النـاس ال تملـك ثقافـة فنيـة ،مـا يجعـل نتاجهـا ،مـن
هـذا الفـن هـو ّ
ّ
الجوانـب كافـة ،يمثـل شـخصيات مبدعيـه» .كمـا تؤكـد أن هـذه المجموعـة ال تخضـع
لقواعـد الفـن المعروفـة وللتيـارات والنزعـات الفنيـة السـائدة.
(كريستوف سيمون ــــ أ ف ب)

بعد االحتفاء بالكبيرين الراحلني وديــع الصافي وصباح قبل أربعة أع ــوام ،ثم فيروز
( ،)2016يـكـ ّـرم «مهرجان صــور املوسيقي الــدولــي» (مــن  27إلــى  30نيسان /أبــريــل)،
املوسيقار الراحل ملحم بركات ( /2016-1942الـصــورة) .الــدورة الثالثة من املهرجان
الــذي ينطلق السبت املقبل فــي «املـســرح الوطني اللبناني» (ص ــور) ،تنظمها «جمعية
تيرو للفنون» (يديرها املسرحي قاسم اسطنبولي) ،وترعاها وزارتا السياحة والثقافة،
بالتعاون مع بلدية صــور .املهرجان الــذي سيمتد على أربعة أيــام ،ستشارك فيه فرق
محلية وأجنبية ،وسيحضر افتتاحه نجل املوسيقار الراحل وعد بركات ً
غناء ،مع الفرقة
املوسيقية ،يرافقه الشاعر نــزار فرنسيس .تتخلل االحتفال كلمات لـ«نقابة محترفي
املوسيقى والغناء» ،و«نقابة ممثلي املسرح والسينما واإلذاعــة والتلفزيون في لبنان».
وبعد إقامة كرنفال تقليدي في الشارع بمشاركة «فرقة اليسار» الشبابية ،وفرق من
العاملني في «اليونيفيل» (إيطاليا ،كوريا ،غانا ،أندونيسيا) ،سيعرض فيلم «املوسيقار»
(للمخرج نبيل ّلبس) ،كما يقام معرض فوتوغرافي يتضمن صــورًا ورسومات تحت
عنوان «أبو املجد».
ويــوم األحــد املقبل ،أي الـيــوم الثاني مــن املـهــرجــان ،سيشارك الفنان محمد رزق الله،
وأشــرف صالح من ليبيا ،إلى جانب معزوفات لهناء شرانق وزينة سكيكي ،ويوسف
الفحل ،وحسني قرعوني ،على أن يختتم بأمسية غنائية ليحيا الــدادا (لبنان) .أما في
اليوم الثالث ،فستحضر فرقة «حنني» الفلسطينية ،و«كــورال مدرسة الجعفرية» ،إلى
جانب «كشافة التربية الوطنية» عزفًا .وفــي اليوم الرابع واألخـيــر ،ستعرض مجموعة
أفالم مللحم بركات من ضمنها فيلم «املرمورة» ( ،)1985الذي ألفه الراحل كريم أبو شقرا،
وأخرجه وئام الصعيدي .ومن هذه األفالم« :حبي ال يموت» ،الذي أخرجه يوسف شرف
الدين عام .1984
«مـهــرجــان صــور املوسيقي الــدولــي» ال ــذي يفتح أبــوابــه سـنــويــا ،مجانًا لجميع الـنــاس،
يندرج ضمن سعي املخرج واملمثل قاسم اسطنبولي الستعادة الحياة الثقافية والفنية
في الجنوب اللبناني ،بخاصة في املناطق املهمشة .عبر جمعية «تيرو للفنون» ،يسعى
اسطنبولي إلى تثبيت مراكز ثقافية مماثلة مستقلة ،يتكئ بعضها على إقامة املهرجانات
املوسيقية واملسرحية ،والسينمائية ،وعلى ورش التدريب.
«مهرجان صور املوسيقي الدولي» :بدءًا من بعد غد السبت حتى  30نيسان
(أبــريــل) ـ ـ «امل ـســرح الــوطـنــي اللبناني» (ص ــور ـ جـنــوب لـبـنــان) لالستعالم:
81/870124

ويل نال�اية
ي� ي

Oh to End

«تلفزيون لبنان»
ملعبًا لجمال الجراح
ّ
علمت «األخبار» أنه على طريقته
في وزارة االتصاالت السابقة،
أطاح وزير اإلعالم جمال الجراح
(الصورة) بكل القوانني اإلدارية
في «تلفزيون لبنان» وألغى كل
لصالح مشروع
البرامج الحالية،
ّ
رمضاني يومي سيوقع على
كلفته الباهظة بنفسه (ستون
ألف دوالر أميركي) ،متجاوزًا
ّ
اإلدارة املالية .ويبدو أن موظفي
تلفزيون «املستقبل» (املقربني
سياسيًا وشخصيًا منه) ستكون
لهم املقبولية أكثر من غيرهم
من املوظفني الجدد الذين ينوي
الجراح ّ
ضمهم إلى الشاشة
ّ
الرسمية ،وفي مقدمتهم ميشال
بالبرنامج الرمضاني.
قزي الفائز
َ
تدبير ّ
الجراح لم يلق استحسان
«دوائر عليا» طلبت على جناح
السرعة معلومات من التلفزيون
ال من الوزير عن الخطوة املفاجئة
بعدما كان تشكيل مجلس
اإلدارة قد ُوضع في عهدة رئيس
الجمهورية كما صرح الوزير!

ّ
المصممون اللبنانيون
ينتظرونكم في «الزيتونة»
بني ّ
األو ل والرابع من ّأيار
ّ
(مايو) املقبل ،يشهد مجمع
«الزيتونة باي» في بيروت
فعاليات الدورة السابعة من
ّ
املصممني».
«معرض أسبوع
على مدى أربعة أيام ،وضمن
ّ
برنامج ّ
منو ع وغني ،سيتمكن
ّ
ّ
الزوار من التعرف إلى أبرز
ّ
املصممني الناشئني في
لبنان الذين سيعرضون
مجموعة تصاميمهم لربيع
وصيف  2019من املالبس،
واملجوهرات ،واألثاث،
وأكسسوارات املنازل،
والحقائب ،واألحذية ،وثياب
وأكسسوارات البحر وغيرها
من القطع املبتكرة.
ّ
املصممني» :من
«معرض أسبوع
ّ
األربعار  1حتى السبت  4أيار ـ
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية
مساء ـ ّ
ً
مجمع «الزيتونة»
العاشرة
(املمشى البحري لواجهة بيروت
ّ
البحرية) .لالستعالم81/994394 :

عرض مسرحي • تجهيز ف ّني
حلقات نقاش • مشغل ترجمة • توقيع كتاب

«ليلة فرح»
مع أبو وديع
في سياق جوالتها الفنية في
لبنان وخارجه (آخرها في مصر)،
تحط املغنية اللبنانية الشابة فرح
نخول (الصورة) مع فرقتها يوم
األحد املقبل في «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت) ،حيث تحيي
سهرة مستوحاة من اسمها
بعنوان «ليلة فرح» .األمسية
ستكون مخصصة ألغاني النجم
السوري جورج ّ
وسوف ومنتقاة
تحديدًا من فترة الثمانينيات
والتسعينيات املطبوعة في ذاكرة
كثيرين .قائمة األعمال طويلة
طبعًا ،نذكر منها على سبيل املثال:
«روحي يا نسمة» ،و«حلف القمر»،
و«الهوى سلطان» ،و«إرضى
بالنصيب» ،و«طبيب ّ
جراح»...
حفلة «ليلة فرح» :األحد  28نيسان
(أبريل) الحالي ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
والنصف
(الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363
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َم ِ
نشن ،زقاق البالط

عرض مسرحي
 ٨:٣٠مسا ًء

نصوص لـ ِ صموئيل بكت

إخراج :هاشم عدنان
عبود
أداء:كارول ّ
هاشم عدنان
ساسين كوزلي
المترجم

ترجمة منشورات صنوبر بيروت

تجهيز ف ّني جماعي

 ١١صباحاً  ٤ -بعد الظهر

مع :دافيد حبشي
كونستانز فالم
ساره صحناوي
الصباغ
رامي ّ
جنى طرابلسي
الريسا ڤون پالنتا
حسين نخال
الدخول مجاني
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