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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

ستاتوس

ُ
طفئت
عيوننا التي أ ِ

قوى  8آذار تمنع تأليف الحكـومة!
في بلد غير ممسوك سياسيًا
وأمنيًا ،ومنهار اقتصاديًا ،ال يزال
بعض فريق  8آذار ّ
يتلهى بالقشور.
َ
بعد االجتماع الذي حصل في َمنزل
الرئيس المكلف ّ
حسان دياب ،كان من
المفترض اإلعالن عن والدة الحكومة
اليوم… لكن «المردة» و «القومي»
و «الديمقراطي» عادوا وعرقلوها
بالتفاصيل
فـيـمــا ت ـت ـصـ َ
ـاعــد املـ ـخ ــاوف ف ــي لـبـنــان
مــن تــدحـ ُـرج ال ـشــارع بــاتـجــاه العنف،
ال يــزال ملف تأليف حكومة الرئيس
ُ
حـ ّـســان دي ــاب عــالـقــا بفعل «تـنــاتــش»
م ـ ـكـ ــونـ ــات فـ ــريـ ــق  8آذار ل ـل ـم ـق ــاع ــد
والـ ـحـ ـص ــص وحـ ـي ــاك ــة األحـ ـ ـج ـ ــام ،إذ
يبدو أن جـ ّـو التوافق الــذي سـ َ
ـاد يـ َ
ـوم
أمــس ع ـ َ
ـاد وانـفـجــر فــي ســاعــات الليل
ب ـعــد إن ـج ــاز ات ـف ــاق س ــرع ــان م ــا دخــل
ّ
حـ ـي ــز ال ـت ـع ـط ـيــل ن ـت ـي ـجــة تـ ــراجـ ــع كــل
مــن تـيــار «امل ـ ــردة» و«ال ـح ــزب القومي
االجتماعي» عن «التزامهم»،
السوري
ّ
إضافة الى «نق» الوزير طالل أرسالن.
وهـ ـ ـ ــؤالء ع ـل ــى مـ ــا ي ـ ـبـ ــدو ،ال ي ــزال ــون
ّ
يتلهون بالقشور ،من دون األخــذ في
ُ
االعـتـبــار كــرة الـنــار الـتــي ب ــدأت تكبر،
وصـ ـ َـارت عبئًا كـبـيـرًا عـلــى ح ــزب الله
ّ
الذي تؤكد املعلومات أنه مستاء جدًا
مــن إدارة حـلـفــائــه للملف للحكومي
وإف ــراط ـه ــم ف ــي تـضـيـيــع ال ــوق ــت ،غير
مــدركــن الحاجة املــاســة الــى تحصني
ال ـس ــاح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،خ ــاص ــة ف ــي ظل
ال ـض ـغــوط وامل ـخــاطــر ال ـتــي يــواجـهـهــا
الحزب منذ اغتيال قائد قــوة القدس
الفريق قاسم سليماني.
َ
فبعد أن أثمر اجتماع دياب َ
يوم أمس
 بطلب من رئيس مجلس النواب نبيهبري  -مع رئيس تيار املــردة سليمان
فرنجية وامل ـع ــاون الـسـيــاســي لألمني
العام لحزب الله حسني الخليل ووزير

«المردة» ُيطا ِلب بحقيبة سيادية و«القومي» ُيصر على مقعد مسيحي (مروان طحطح)

املال في حكومة تصريف األعمال علي
حـســن خـلـيــل« ،تـلـيـيـنــا» فــي املــواقــف،
وأف ـض ــى ال ــى إق ـن ــاع ديـ ــاب بـتــوسـيــع
ّ
الحكومة من  18إلى  20وزيرًا بما يحل
عقدتي التمثيل الكاثوليكي والدرزي،
ب ــإض ــاف ــة م ـق ـعــد ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا وتــال ـيــا

ت ـم ـث ـيــل ل ـ ـ ــ«املـ ـ ــردة» ب ــوزي ــري ــن وف ـتــح
ال ـب ــاب أمـ ــام مـعــالـجــة مـشـكـلــة تــوزيــر
الحزب القومي السوري االجتماعي،
عـ َ
ـاد «امل ــردة» ُمطالبًا بالحصول على
حـقـيـبــة س ـي ــادي ــة أو بـمـنـصــب نــائــب
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،فـيـمــا أص ـ ّـر

«الـ ـق ــوم ــي» ع ـل ــى م ـق ـعــد م ـس ـي ـحــي ال
ما فرمل والدة الحكومة التي
درزيُ ،
َ
َ
كان من املفترض أن تعلن اليوم.
وك ــان ــت امل ـع ـل ــوم ــات وامل ـع ـط ـي ــات فــي
َ
الـســاعــات املــاضـيــة قــد تـقــاطـعــت ،قبل
عــودة العراقيل ،عند «زي ــادة وزيرين

واحـ ــد كــاثــولـيـكــي وآخـ ــر درزي ،على
ّ
أن يكون األول من ّ
حصة رئيس تكتل
«لبنان القوي» جبران باسيل فيتنازل
عـ ــن وزيـ ـ ــر أورثـ ــوذك ـ ـسـ ــي ل ـفــرن ـج ـيــة،
فيما حصل الحزب القومي السوري
االج ـت ـم ــاع ــي ع ـلــى ال ــوزي ــر ال ـ ـ ــدرزي».

َ
م ـبــدئ ـيــا ك ـ ــان «ث ـم ــة م ــواف ـق ــة م ــن قبل
جميع األط ــراف على هــذه التركيبة»،
َ
ُ
ـالــب
غـيـ َـر أن فرنجية ك ــان ال ي ــزال يـطـ ِ
بحقيبة البيئة أو العمل إلــى جانب
وزارة األشـ ـغ ــال (مل ـي ــا دويـ ـه ــي) ،لكن
مصادر ُمطلعة قالت إنه «تمت املوافقة
ُ
على «العمل» في حني ستعطى وزارة
شـ ـ ـ ــؤون ال ـت ـن ـم ـي ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـل ــوزي ــر
الـ ـس ــاب ــق دم ـ ـيـ ــانـ ــوس قـ ـ ـط ـ ــار» .حـتــى
ُ
الحزب القومي لم يكن راضيًا مئة ّ في
َ
ُ
املئة عن املقعد ال ــدرزي ،وكــان يفضل
ّ
توزير أمــل حــداد ،لكن إصــرار باسيل
على عدم منحه مقعدًا مسيحيًا دفعه
الى السير في الطرح ،فتكون إما وزارة
املـهـجــريــن أو الـشـبــاب والــريــاضــة من
حصة القومي .يبقى أن رئيس الحزب
الديمقراطي طالل أرسالن َ
بقي يناور
ً
َ
بعد انتهاء االجتماع ُمحاوال العرقلة،
ّ
فاتصل مـســاء بالرئيس بــري شاكيًا
تــوزيــع الـحـقــائــب ،ومـطــالـبــا بحقيبة
الـ ـت ــربـ ـي ــة ،ل ـك ــن ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ـ ـ ّـري ش ــدد
خـ ــال االتـ ـص ــال ع ـلــى أن «ال ـح ـكــومــة
يـ ِـجــب أن تــولــد ف ــي أسـ ــرع وقـ ــت ،ولــم
ي ـ ُـع ــد ه ـن ــاك م ـج ــال لـتـضـيـيــع ال ــوق ــت،
سهل ال أن ُ
وعلى الجميع أن ُي ّ
يعرقل».
وعلمت «األخبار» أن وزارتي الشؤون
االجتماعية والسياحة ستكونان من
ّ
حصة أرسالن .أما حصة تكتل لبنان
ال ـق ــوي ورئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ف ـهــي 6
وزراء هم «الخارجية (ناصيف حتي)،
الطاقة (ريمون غجر) ،الدفاع (ميشال
م ـن ـســى) ،ال ـع ــدل (مـ ــاري ك ـلــود نـجــم)،
والبيئة واالقتصاد ،إضافة الى حقيبة
لحزب الطاشناق (فارتي أوهانيان).
ّ
وفـيـمــا لــم يـســلــم الـثـنــائــي حــركــة أمــل
وح ـ ــزب ال ـل ــه أسـ ـم ــاء وزرائـ ـهـ ـم ــا ،فــإن
حصة حركة أمل ستتألف من وزارات
املــالـيــة وال ــزراع ــة والـثـقــافــة ،أم ــا حــزب
الله فالصحة والصناعة.
ُ
تصاعد
تسريع االت ـفــاق جــاء نتيجة
ّ
العنف فــي ال ـشــارع ال ــذي أط ــل برأسه
فـ ــي األيـ ـ ـ ــام األخـ ـ ـي ـ ــرة ،نـ ـظـ ـرًا إلل ـ ــى مــا
يؤشر إليه من خطر انزالق البالد الى
الهاوية .وقد دفع هذا األمر بالثنائي
ح ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أم ــل ال ــى تكثيف
اتصاالتهما وجهودهما مع الحلفاء،

حسن عليق

تفاديًا لتحميل ّ
مكونات فريق  8آذار
مسؤولية أي تفجير ،لكنهما فشال.
وق ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــر بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
السياسية عن مخاوفه من «االختبار
الـ ـ ــذي س ـت ـت ـعــرض ل ــه ال ـح ـك ــوم ــة فــي
ال ـشــارع ف ـ َ
ـور اإلع ــان عـنـهــا» .وقــالــت
إن «الحكومة ستكون أم ــام امتحان
عـبــور ال ـشــارع ال ــذي صـ ّـعــد تحركاته
ً
ّ
ووسـ ــع بـيـكــار طـلـبــاتــه ،وصـ ــوال الــى
انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة»،
كــذلــك أم ــام «املـجـتـمــع ال ــدول ــي» الــذي
َ
بعث أكثر من رسالة سلبية في األيام

مصادر التيار الوطني
الحر تستغرب عودة
عقدة المردة
«ألسباب نجهلها»

األخـ ـي ــرة .ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ق ــال ب ـ ّـري
أمــام زواره أمــس ،إن هــذه «الحكومة
هي حكومة إنقاذية ومهمتها األولى
ّ
واألســاسـيــة هــي حــل األزم ــة املــالـيــة -
االق ـت ـصــاديــة  -االجـتـمــاعـيــة ،ويـجــب
الحكم عليها بالنظر الى عملها» .أما
التيار الوطني الحر فقد استغربت
مـ ـ ـص ـ ــادره أن «ت ـ ـعـ ــود عـ ـق ــدة املـ ـ ــردة
ل ـت ـب ــرز م ـ ـجـ ــددًا ،ألسـ ـب ــاب نـجـهـلـهــا،
َّ
بعدما كانت قد ُحلت وجرى االتفاق
ُ َّ
على تأليف الحكومة ،وبعدما حلت
َ
الـعـقــدة الــدرزيــة أي ـضــا ،علمًا بــأن ما
طــالــب بــه ال ـنــائــب ط ــال ارسـ ــان هو
ح ــق ّ ل ـطــائ ـف ـتــه ،إذ م ــن الـطـبـيـعــي ان
يتمثل ال ــدروز بمقعدين في مجلس
الوزراء».
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،يـبـقــى ال ـح ـكــم لـلـشــارع
الــذي أعطى إشــارة أولــى أمــام مجلس
َ
النواب هي رفضه هذه الحكومة قبل

والدتـ ـه ــا ،فـيـمــا ت ـتــوجــه األنـ ـظ ــار الــى
ســاحــة النجمة الـتــي ستشهد فــي 22
و ،23أي األربعاء والخميس املقبلني،
جـلـســة إلق ـ ــرار م ـ ّـوازن ــة  ،2020إذ بــدأ
الـحــديــث عــن ت ـعــذر انـعـقــادهــا بسبب
االح ـت ـج ــاج ــات ال ـت ــي ق ــد ت ـح ــول دون
وصول النواب الى البرملان.
هذه االحتجاجات وما َ
نتج عنها من
م ــواج ـه ــات ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع املــاضــي
أدت الــى انـعـقــاد اجـتـمــاع أمـنــي أمس
في القصر الجمهوري برئاسة رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون،
ضـ ّـم وزيــري الداخلية والــدفــاع وقــادة
األج ـ ـهـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا غ ـ ـ َ
ـاب عـنــه
رئيس حكومة تصريف األعمال سعد
الحريري .وقد دعا عون الى «التمييز
ب ــن املـتـظــاهــريــن الـسـلـمـيــن ،والــذيــن
يقومون بأعمال شغب واع ـتــداءات»،
قبل أن يستمع الحاضرون الى تقارير
ّ
قدمها رؤساء األجهزة عن «اإلجراءات
ُ
التي اعتمدت ملواجهة العناصر التي
ّ
تندس في صفوف املتظاهرين للقيام
بأعمال تخريبية ،والتي اتضح أنها
تعمل ضمن مجموعات منظمة».
ّ
وع ـ ــل ـ ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـل ــى االجـ ـتـ ـم ــاع
ّ
مغردًا «أن االستمرار في دوامة األمن
بمواجهة الـنــاس تعني املــراوحــة في
األزم ـ ــة وإص ـ ـ ــرارًا ع ـلــى إن ـك ــار ال ــواق ــع
الـ ـسـ ـي ــاس ــي امل ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـد»ُ ،م ـع ـل ـن ــا أن
«املطلوب هو حكومة جديدة على وجه
ال ـســرعــة تـحـقــق بــالـحــد األدنـ ــى ثـغــرة
في الـجــدار املـســدود وتوقف مسلسل
االن ـه ـي ــار وال ـت ــداع ـي ــات االق ـت ـصــاديــة
واألمنية الذي يتفاقم يومًا بعد يوم.
واسـ ـتـ ـم ــرار ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال لـيــس
ّ
ال ـح ــل ،فليتوقف ه ــدر الــوقــت ولتكن
ح ـكــومــة تـتـحـ ّـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة» .وك ــان
َ
الـحــريــري قــد التقى لـيــل أمــس رئيس
الحزب االشتراكي وليد جنبالط الذي
زاره في «وادي أبو جميل» ،وقال َ
بعد
اللقاء إنه «يستحسن التفكير بهدوء،
وكلمتي للحراك أن العنف ال يخدم».
وت ـم ـن ــى «الـ ـت ــوفـ ـي ــق إذا تـ ــم تـشـكـيــل
ً
الحكومة» ،قائال «نحن نؤيد كل فكرة
تنموية إصالحية».
(األخبار)

تقول الرواية األمنية إن املتظاهرين يومي السبت واألحد ،في وسط بيروت« ،بادروا»،
للمرة االول ــى ،إلــى استخدام قنابل مسيلة للدموع ،و«حـ ّـراقــات» ،وآالت حــادة ،ضد
القوى املكلفة بـ«حماية» ساحة النجمة .وهــذه القنابل ،لم يكن مصدرها قاذفات
«مكافحة الشغب» ،بل املتظاهرون الذين باغتوا قوى األمن من ساحة رياض الصلح.
ّ
«مندسون» بني «املتظاهرين السلميني» ،وأن
تضيف الرواية أن هؤالء املتظاهرين
قــوة مكافحة الشغب في محيط ساحة النجمة استخدمت املياه لتفريقهم لثالث
للدموع.
ساعات ،أي إنها «صبرت عليهم» ،قبل أن تبدأ بإطالق قنابل الغاز املسيل
ّ
وهنا« ،فاجأوها» بأنهم وضعوا على وجوههم أقنعة تقيهم الغاز املسيل للدموع .وملا
وقع في صفوف «رجال األمن» عدد كبير من الجرحى ،من ّ
جراء الرمي بالحجارة
واآلالت الحادة« ،اضطرت» قوة مكافحة الشغب إلى إطالق الرصاص املطاطي ضد
عدد محدد من «املندسني» .رواية ُيراد منها القول إن قوى األمن كانت في حالة دفاع
عن النفس ،وعن استقرار البالد.
رواية «املندسني» أطلقها رئيس الحكومة املستقيل سعد الحريري السبت الفائت،
ّ
ليتبناها أمس االجتماع األمني الذي ُع ِقد في قصر بعبدا ،رغم غياب الحريري عنه.
ّ
فيه تحدث أمنيون عن أحزاب تتولى تنظيم التظاهر ،وعن أحزاب ستهاجم مجلس
يأت
النواب ،وعن أحزاب تفتح مراكزها كغرف عمليات لقيادة التظاهرات .لكن ،لم ِ
أحد من الحاضرين على ذكر الشبان الذين فقدوا عيونهمُ ،
وب ِترت أصابع بعضهم،
برصاص مطاطي أطلقه ضباط يعملون في قوة مكافحة الشغب ،بأمر مباشر من
املدير العام لقوى األمن الداخلي عماد عثمان .وعثمان هذا هو الذي يقود «مكافحة
الشغب» ،بصورة شخصية ومباشرة ،من داخل غرفة عمليات شرطة بيروت في
ثكنة الحلو .وعندما ال يحضر شخصيًا ،يبقى على اتصال بغرفة العملياتً .
بناء
وبناء على أوامرهُ ،ي ّ
على أوامرهُ ،تطلق القنابل ّ
ً
حدد عدد القنابل .وإذا
املسيلة للدموع.
ُرميت قنبلة واحدة زيادة على العدد الذي ّ
حدده عثمانُ ،ي َ
ساءل الضابط الذي تجاوز
األوام ــر .وبـنـ ًـاء على أوام ــره« ،الـضــرب مسموح» .وبـنـ ًـاء على أوام ــره ،أول من أمس،
ُ
خدم الرصاص املطاطي .وكانت األوامر تقضي بأن الضباط ،ال الرتباءُ ،يطلقون
است ِ
النار .هؤالء الضباط ،في غالبيتهم ،يعملون في «مكافحة الشغب» كنتيجة لعقوبة
مسلكية ،أو ألنهم «بال واسطة» .وغالبيتهم أيضًا ال تتمرن على الرماية .هم يطلقون
ّ
هاو .هؤالء هم الذين أمرهم عثمان ،الذي وصف نفسه بـ«القائد الذهبي»،
النار كأي ٍ
بإطالق الرصاص املطاطي على املتظاهرين الذين وصفتهم «الدولة» بـ«املندسني».
ّ
يتحمل مسؤولية إطفاء عيوننا
األمــر ليس بحاجة إلى كثير تمحيص .ثمة رجل
واق ـتــاع بعضها أول مــن أم ــس ،وسـحــل أجـســادنــا قبل أي ــام ،وهــو يـبــرر ذلــك بأن
«العسكر» يغضبون عندما يشتمهم املـتـظــاهــرون أو يرمونهم باملفرقعات .ثمة
ضابط فاشل ،ال يجيد اتخاذ القرارات ،ووزيرة فاشلة عاجزة عن فرض سلطتها
عليه .وثمة سلطة تمنحه الغطاء ،وتسمح له بتكرار ما فعله ،ألنه يحمي البالد و«حلم
رفيق الحريري» من «املندسني» ،بعدما سمحت لنفسها بتحديد املواطن الصالح
الــذي يتظاهر بسلمية ،واملندس ّ
السيئ الــذي يريد تخريب العاصمة .على عثمان،
ومــن يغطيه ،أن يدفعوا الثمن .وأول الثمن إقالته ،بتهمة الفشل ،ومحاكمته ،كما
ّ
والتسبب في بتر أعضائهم واقتالع
وزيرة الداخلية ،بتهمة محاولة قتل املتظاهرين
عيونهم.
ارتضينا العيش في مكان ال دولة فيه لتحمينا .لكن ما ال نرتضيه ،فوق الــذل ،أن
ُ
ُ َ
َ
ضبوا.
غضبوا فغ ِ
تقتلع عيون أبنائنا ألنهم است ِ

تقرير

حكومة الـ ...20التنازل الوحيد لدياب
ما حدث في وسط بيروت ليلي
السبت واالحد ارسل اكثر من اشارة غير
بعيدة من تأليف الحكومة :انتقال
التفاوض على التأليف الى الشارع،
من دون ان يكون المتفاوضون
االساسيون في هذا الشارع .لكن الرسالة
االبلغ كانت الى مجلس النواب
نقوال ناصيف
ُ
طـ ِـرح في الساعات االربــع والعشرين
املـ ـنـ ـص ــرم ــة اق ـ ـت ـ ــراح مـ ــن شـ ــأنـ ــه شــق
الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق امـ ـ ـ ـ ــام تـ ــأل ـ ـيـ ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـ ـج ــدي ــدة ،و ُت ــذل ـي ــل ال ـع ــراق ـي ــل ال ـتــي
تـعـتــرضـهــا .ذكـ ــر ان الــرئ ـيــس املـكـلــف
حـ ـس ــان دي ـ ــاب اب ـ ــدى مـ ــرونـ ــة ح ـيــالــه
واس ـت ـع ــدادًا ايـجــابـيــا ،فــي ض ــوء دعــم
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حزب الله له بسبب استعجاله انهاء
هـ ــذا االس ـت ـح ـق ــاقُ .ي ــرض ــي االقـ ـت ــراح
ايـ ـض ــا رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـشــال
ع ــون ويـسـتـجـيــب طـلـبــه ،ويـفـســح في
املـجــال امــام بضعة مـخــارج متالزمة.
االنطباعات االولية ان الرئيس املكلف
لم يرفض االقتراح للفور.
ي ـق ـضــي االق ـ ـتـ ــراح بـتـخـلــي دي ـ ــاب عن
الـ ـش ــرط ال ـ ــذي ي ـت ـم ـســك بـ ــه ،وهـ ــو 18
وزي ـ ـ ـرًا ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ،وم ـج ــارات ــه ما
ينادي به رئيس الجمهورية والوزير
جبران باسيل بجعلها من  20وزيـرًا
بإضافة مقعدين كاثوليكي ودرزي.
ام ـ ـ ــا االس ـ ـ ـبـ ـ ــاب امل ـ ـ ـبـ ـ ــررة ل ـ ـهـ ــذا ال ـح ــل
ف ـهــي الـ ـخ ــروج م ــن امل ـ ــأزق الـحـكــومــي
الـ ــذي يـ ــراوح م ـكــانــه ،فـيـمــا ال ـش ــارع -
خصوصًا بعد احداث الثلثاء املنصرم
ث ــم ل ـي ـلــي ال ـس ـب ــت واالح ـ ـ ــد  -أض ـحــى
ساحة لتفاوض سياسي انخرط فيه
اكثر من طرف داخلي لم يعد يتوخى
م ـم ــارس ــة ضـ ـغ ــوط ل ـتــأل ـيــف حـكــومــة
مستقلني فحسب ،بل دفــع البالد الى

ّ
والتسيب .وهو ما أفصحت
الفوضى
عنه شبه الحرب التي دارت االسبوع
امل ـن ـص ــرم رح ــاه ــا ف ــي ش ـ ــارع الـحـمــرا
ً
اوال ،ثم انتقلت في رد فعل عليها الى
وسط بيروت كي تتساوى املنطقتان
الـتـجــاريـتــان فــي الـتـخــريــب والـشـغــب.
ن ــاه ـي ــك ب ــرس ــال ــة ابـ ـل ــغ ال ـ ــى مـجـلــس
ال ـن ــواب ،ليلي الـسـبــت واالح ــد ايـضــا،
عـنــدمــا ح ــاول املـتـظــاهــرون وعناصر
ال ـش ـغــب اق ـت ـح ــام ال ـح ــاج ــز ال ـحــديــدي
ل ـلــدخــول ال ــى بــاحــة ال ـب ــرمل ــان .اش ــارة
ذات دالل ــة عـنــت ت ـحـ ّـول الـبــرملــان اكثر
من اي وقت مضى الى هدف في ذاته
بــات يتجاوز املطالبة بقانون جديد
لالنتخاب واج ــراء انتخابات نيابية
مبكرة.
ف ــي ف ـحــوى املـ ـخ ــارج ال ـتــي يـتـنــاولـهــا
اقتراح رفع عدد الوزراء الى  ،20اآلتي:
 1ـ اع ـت ـبــار ه ــذا ال ـت ـنــازل هــو الــوحـيــد
الذي يقدمه الرئيس املكلف في سبيل
اخـ ـ ــراج ال ـتــأل ـيــف م ــن م ــأزق ــه ،وتــال ـيــا
املسارعة الى اصدار مراسيم الحكومة

الجديدة ،وعدم تفريخ شروط جديدة
ت ـع ـيــد ال ـع ــرق ـل ــة ال ـ ــى ب ــداي ــات ـه ــا عـلــى
نحو ما حــدث في االسـبــوع املنصرم.
الـ ــواضـ ــح ان ح ـ ــزب الـ ـل ــه ي ــأخ ــذ عـلــى
عاتقه اطــاق اآللية االخـيــرة للتأليف
بال عراقيل ،في حال وافق دياب على
ه ــذا الـتـنــازل مــن اج ــل الـجـمـيــعّ .
تفهم
الحزب املعايير التي وضعها الرئيس
امل ـك ـل ــف ل ـتــأل ـيــف ال ـح ـك ــوم ــة وت ـشـ ّـبــث
بها ،من غير ان يقتنع بها وكانت له
وجهة نظر مغايرة .مع ذلك تخلى عن
ّ
معظم شروطه وسلم بمعايير دياب:
ح ـك ــوم ــة ت ـك ـن ــوق ــراط عـ ــوض حـكــومــة
تكنوسياسية ،عدم عودة اي من وزراء
حكومة تصريف االعمال ،التخلي عن
توزير حزبيني ونواب.
 2ـ اس ـ ـتـ ــرضـ ــاء رئـ ـي ــس تـ ـي ــار املـ ـ ــردة
س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــه ب ــاع ـط ــائ ــه مـقـعـدًا
ثانيًا  -الــى مقعد مــارونــي أول  -هو
املقعد الكاثوليكي االضــافــي ،بعدما
كان ّلوح بعدم املشاركة في الحكومة
الجديدة .تلقف الثنائي الشيعي هذا

املوقف بانزعاج بسبب اصــراره على
مـشــاركــة حلفائه فــي ق ــوى  8آذار في
الحكومة التي اضحت حكومة اللون
الـ ــواحـ ــد .اذ ي ـب ــدو م ــن غ ـيــر املـنـطـقــي
لفرنجيه توقع حصوله على مقعدين
مارونيني من اربعة.
 3ـ مــن شبه املــؤكــد ان الــوزيــر جبران
باسيل ليس في وارد التنازل عن ستة
مـقــاعــد فــي الـحـكــومــة ال ـجــديــدة جــراء
اص ــراره على ان تـكــون مــن  20وزي ـرًا،
م ــع االخـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار ت ـحــال ـفــه مع
حــزب الطاشناق .في حسبان باسيل
ان  1+6يمنحانه الثلث 1+في مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،فـ ــي حـ ــن ان فـ ــي ح ـس ـبــان
الرئيس املكلف وحــزب الله ان لحزب
الطاشناق استقاللية حتمية تجعله
ال يـلـتـصــق تـمــامــا بــالـكـتـلــة ال ــوزاري ــة
للتيار الــوطـنــي الـحــر ،وإن شــاع عنه
تاريخيًا انه حزب رئيس الجمهورية.
يـتـمـســك رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة بنيابة
رئ ــاس ــة الـحـكــومــة ووزيـ ــر ال ــدف ــاع في
حصته ،فيما يتمسك باسيل بحقيبة

(هيثم
الموسوي)

االقتصاد أليمن حداد ،ما يفضي الى
اخراج النقيبة امل حداد من التشكيلة
الحكومية بعدما اصر الرئيس املكلف
على توزيرها ،وان يعهد اليها  -بال
حـقـيـبــة  -ف ــي ت ــول ــي رئ ــاس ــة ال ـل ـجــان
الوزارية على غرار الدور الذي اضطلع
به نائب رئيس الحكومة سابقًا عصام
فــارس في حكومتي  2000و 2003مع
الرئيس رفيق الحريري.
في فحوى موقف حزب الله محاولته
املـ ــوازنـ ــة ب ــن دع ـم ــه دي ـ ــاب مـتـمـسـكــا
بترؤسه الحكومة ،وبني عدم اغضاب
رئيس الجمهورية وارغامه على ما ال
يرضى به.
 4ـ تسمية وزي ــر ينتمي ال ــى الـحــزب
الـ ـ ـس ـ ــوري الـ ـق ــوم ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فــي
املـقـعــد الـ ــدرزي االضــافــي فــي حكومة
الـ .20بذلك ُيسترضى الحزب تعويض
تــأي ـيــده ت ــوزي ــر الـنـقـيـبــة ح ـ ــداد .علمًا
ان الــوزيــر ال ــدرزي االول ،الـقــريــب من
الـنــائــب ط ــال ارس ـ ــان ،مـحـســوب في
االص ــل عـلــى الــرئـيــس املـكـلــف وزميله

يوازن حزب الله بين
دعمه دياب وعدم
اغضاب عون

في الجامعة االميركية.
 5ـ ب ــات ف ــي ح ـكــم امل ـح ـســوم الـحــاجــة
ال ـ ــى افـ ـض ــل ال ـت ـس ــوي ــات امل ـم ـك ـنــة مــع
الرئيس املكلف ،بعدما صار التعاون
مـعــه امـ ـرًا قــاطـعــا ال بــديــل م ـنــه .نقطة
ّ
الضعف هــذه في فريق  8آذار ،مكنت
دياب من استكمال لعبة االصرار على
التأليف الــى الـنـهــايــة .وهــو مــا ادركــه
االف ــرق ــاء الــذيــن سـ ّـمــوه .وض ــع الــرجــل

وراء ظـهــره اي فـكــرة تـقــول باحتمال
اع ـت ــذاره ،وهــو وصــل  -او يـكــاد  -الى
ً
ال ـش ــوط االخ ـي ــر ف ــي ال ـتــأل ـيــف ،مـعــوال
عـلــى قــاعــدتــن :اواله ـم ــا ع ــدم تخليه
عن التكليف ايــا تكن وطــأة الضغوط
عليه ،وسيتمسك به مهما طال الوقت
مــا دام ال آلـيــة دسـتــوريــة معمول بها
تجرده منه ،ناهيك بالصدى املذهبي
ل ـفــرض االعـ ـت ــذار .ثــانـيـتـهـمــا ان اح ـدًا
لم يعد يريد الرئيس سعد الحريري
في رئاسة الحكومة وال يشجع عليه.
ّ
سلح دياب نفسه ايضًا بموقف تيقن
مـنــه املـعـنـيــون ب ـم ـش ــاورات الـتــألـيــف،
وق ــد ي ـكــون الـبـعــض تـحـ ّـمــس ل ــه فـيــه،
وهــو انــه لن يضعف ويسقط ايــا ّيكن
ت ـحــريــض ال ـح ــري ــري ال ـش ــارع الـســنــي
عليه الرغامه على التنحي .لكنه عنى
ايضًا ان ال شــارع آخــر سيرغمه على
ترك التكليف ،شيعيًا كان او مسيحيًا.
قلل هذه املوقف من حظوظ البحث عن
الـعــراقـيــل لحمله على االع ـتــذار حتى
عند الذين ّ
سموا ديــاب وقــد يكونون

ربما ندموا على هــذا الخيار .تــرددت
ً
ق ـبــا اق ــاوي ــل ان رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
ل ــم يـعــد راض ـي ــا ع ــن الــرئ ـيــس املـكـلــف.
قيل ايضًا ان في االمكان تجريده من
الـتـكـلـيــف م ــا دام ل ــم ي ـص ــدر مــرســوم
بتسميته رئيسًا ملجلس الوزراء.
ذهــب غــاة هــذا ال ــرأي القصير النظر
الـ ــى االع ـت ـق ــاد بـ ــأن ف ــي وسـ ــع رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة س ـحــب ب ـي ــان الـتـكـلـيــف،
م ــع ان مــرجـعـيــة الـتـكـلـيــف ت ـعــود الــى
مـجـلــس ال ـن ــواب ول ـيــس ال ــى الــرئـيــس
ال ـ ــذي ال ي ـع ــدو ك ــون ــه ،والـ ـح ــال ه ــذه،
صـ ـن ــدوق ــة ب ــري ــد ت ـب ـل ـيــغ ب ـم ــا ق ــررت ــه
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـن ـيــاب ـيــة .اخ ـف ـقــت ج ـهــود
التضييق عـلــى الــرئـيــس املـكـلــف ،الــى
ّ
ان سلم بعض النادمني بأن املواجهة
املـطـلــوبــة مـعــه مـبــاشــرة فـحـســب عبر
ف ــرض شـ ــروط ج ــدي ــدة .وه ــي املـلـعــب
الذي يحلو للرئيس املكلف  -كما ألي
رئيس مكلف سبقه  -ان يلهو فيه ما
دام اآلخرون تيقنوا تعذر ارغامه على
االعتذار.
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لبنان

لبنان

رسائل
إلى المحرر
رد من «المديرية
اإلدارية» في الضمان
ورد فــي «األخ ـبــار» ( 16كانون
ال ـث ــان ــي  )2020مـ ـق ــال يـتـعـلــق
بموضوع املكننة في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي.
ي ـبــدو أن كــات ـبــة ه ــذا امل ـق ــال لم
تـ ـ ـح ـ ــاول قـ ـب ــل كـ ـت ــاب ــة م ـقــال ـهــا
االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع
اإلداري فــي الـضـمــان وتــوزيــع
املـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــات فـ ـ ــي مـ ــوضـ ــوع
مقالها.
ال ع ــاق ــة ل ـل ـم ــدي ــري ــة اإلداريـ ـ ــة
بـمــوضــوع املـمـكـنــة بـشـكــل عــام
سـ ـ ـ ــوى أنـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـسـ ــؤولـ ــة ف ـقــط
عـ ـ ــن إن ـ ـ ـجـ ـ ــاز املـ ـن ــاقـ ـص ــة وف ــق
امل ــواص ـف ــات ال ـف ـن ـيــة والـتـقـنـيــة
ال ـ ـتـ ــي وردتـ ـ ـه ـ ــا م ـ ــن مـ ـس ــؤول
املمكنة في الجهاز املختص.
وي ـ ـبـ ــدو أن مـ ــن ّ
زود ال ـكــات ـبــة
ّ
بـ ــامل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ت ـ ـعـ ــمـ ــد حـ ــرف
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــائ ـ ـ ــق لـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ّـرب م ــن
مسؤولياته املباشرة عن وضع
املكننة الحالي في الصندوق.
إن ال ـت ـص ــوي ــب ع ـل ــى امل ــدي ــري ــة
اإلداري ـ ـ ــة وح ـشــرهــا ف ــي نـهــايــة
ّ
متعمد ومقصود غايته
املقال
مـ ـح ــو آث ـ ـ ــار اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ال ـت ــي
تـحـقـقــت ب ـعــد تـكـلـيـفـنــا بـمـهــام
ت ـل ــك املـ ــديـ ــريـ ــة م ـن ــذ أكـ ـث ــر مــن
س ـن ـتــن ،وأه ـم ـه ــا امل ـنــاق ـصــات
ال ـش ـف ــاف ــة الـ ـت ــي أدت الـ ــى وف ــر
في الضمان والــى إحــداث نقلة
ن ــوع ـي ــة ف ــي ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــوان ــن
واألنظمة.
إن ادعــاء صاحبة املقال فقدان
ال ـث ـقــة ب ــامل ــدي ــري ــة اإلداريـ ـ ـ ــة من
ب ـعــض م ــن ف ــي اإلدارة يكشف
م ـ ــن ه ـ ــو ه ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـع ــض ال ـ ــذي
ّ
زودهـ ـ ـ ــا ب ــامل ـع ـل ــوم ــات امل ــزي ـف ــة،
ويـ ــؤكـ ــد مـ ــا هـ ــو م ـ ـعـ ــروف مــن
ال ـق ــاص ــي والـ ــدانـ ــي أنـ ــه يـهــدف
ال ـ ــى م ـن ــع امل ــدي ــري ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة،
وباألخص املديرة الحالية ،من
القيام بواجباتها ،ألنه متضرر
مــن شفافية املـنــاقـصــات ومنع
الهدر في نفقات الصندوق.
وباإلجمال إن رمــي االتهامات
بـحـقـنــا ج ــزاف ــا أم ــر مستهجن
وال يستحق ال ــرد لـفـقــدانــه أي
أس ـ ـ ــاس مـ ــن الـ ـصـ ـح ــة ،خــاصــة
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ـع ـمــل امل ــدي ــري ــة
اإلداري ــة .وكــان األجــدى بكاتبة
امل ـقــال ،واح ـتــرامــا للمهنية في
عملها ،االستفسار عــن سمعة
وسـ ـي ــرة م ــن تـ ـع ـ ّـم ــدت ت ـشــويــه
عملهم ال ـجــريء قبل التشهير
بهم.
ميراي الخوري
املدير اإلداري بالتكليف
الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي

تقرير

تقرير

هديل فرفور
ُ«أزيلت ُ
عينك بالكامل» .أبلغ الطبيب
ابــن السبعة عشر عــامــا عبد الرحمن
ج ــاب ــر ،أمـ ـ ــس .ال ـط ـف ــل الـ ـ ــذي نـ ــزل مــن
البقاع إلى تظاهرة األحد املاضي في
وسط البلد من دون أن ُيخبر والدته،
بعني
سيستقبل عــامــه الـثــامــن عـشــر
ٍ
واح ـ ـ ــدة ب ـع ــدم ــا ف ـق ــد ع ـي ـنــه ال ـي ـســرى
ب ــال ــرص ــاص امل ـط ــاط ــي ال ـ ــذي أطـلـقـتــه
ال ـقــوى األمـنـيــة ليلي الـسـبــت واألح ــد
املــاض ـيــن .حــالــه ك ـحــال ك ــل م ــن ربـيــع
فياض ومهدي برجي اللذين فقد كل
منهما إحــدى عينيه بفعل الرصاص
املـ ـط ــاط ــي امل ـح ـظ ــر اس ـت ـخ ــدام ــه عـلــى
الجزء العلوي من الجسم.
وف ــق الطبيب ُ ألـكـســانــدر شـقــال الــذي
تــابــع حــالــة امل ـصــابــن ف ــي مستشفى
ّ
أوت ـيــل دي ــو ،ف ــإن الــرصــاص املطاطي
ُ
عـنــدمــا ي ـضــرب ال ـعــن يـجـبــرهــا على
«االنـ ـفـ ـج ــار» وال ـ ـخـ ــروج م ــن مـكــانـهــا
بفعل الـضـغــط ،مــا ي ــؤدي فــي غالبية
ضـ ـط ــرار إلــى
األح ـي ــان إل ــى تلفها واال ّ
انتزاعها بشكل كامل تجنبًا النتقال
االلـتـهــاب إل ــى الـعــن األخـ ــرى« ،لــذلــك،
ُي ـش ـك ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن الـ ــرصـ ــاص،

وإن ك ـ ــان غ ـي ُــر قـ ــاتـ ــل ،خـ ـطـ ـرًا ك ـب ـي ـرًا
على عـيــون املـتـظــاهــريــن» ،وفــق ُمدير
العيادة القانونية لحقوق اإلنسان في
جامعة الحكمة كريم مفتي ،الفتًا إلى
االنتهاك الصارخ للمعايير الوطنية
والدولية التي تلحظ كيفية استخدام
هذا النوع من األسلحة.
ف ـ ــي  21ك ـ ــان ـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن الـ ـع ــام
املاضي ،راسلت جمعية أطباء العيون
فــي ّفــرنـســا وزارة الـصـحــة الفرنسية
ُمحذرة من خطر استخدام الرصاص
املطاطي على املتظاهرين ،ملا ُيسببه
من ضرر فادح على عيون املتظاهرين.
«وفيما ُس ّجل إصابة  15متظاهرًا في
فــرن ـســا ف ـق ــدوا ّعـيــونـهــم خ ــال ال ـعــام
امل ـن ـصــرم ،تـمـكــنــا م ــن تــوثـيــق إصــابــة
سبعة أشخاص خالل يومني فقط في
بيروت» ،وفق شقال ،الفتًا إلى وجود
أربع حاالت أخرى ملتظاهرين أصيبوا
إصابات مباشرة في ُعيونهم.
فإلى الشبان الثالثة املطفأة عيونهم،
ع ـ ــن أي ـ ـمـ ــن دق ـ ـ ـ ـ ــدوق م ـ ـه ـ ــددة أي ـض ــا
ب ــاالن ـط ـف ــاء ب ـع ــدم ــا نـ ــال ن ـص ـي ـبــه مــن
ّ
امل ـطــاطــي ،إال أن ــه ك ــان أك ـثــر حــظــا من
أترابه ،إذ إن لديه حظوظًا باستعادة
نظره في حال نجح العالج.
ثــاثــة شـبــان آخــريــن أبكتهم السلطة
دمًا بعدما أصيبوا إصابات ُمباشرة
ب ـع ـي ــون ـه ــم ب ـف ـع ــل ال ـق ـن ــاب ــل امل ـس ـي ـلــة
لـلــدمــوع واألح ـجــار الـتــي استخدمها
ب ـعــض ع ـنــاصــر ال ـق ــوى األم ـن ـي ــة ضد
املتظاهرين .بحسب األطـبــاء ،يعاني
ه ـ ــؤالء حــال ـيــا م ــن ن ــزي ــف ف ــي ال ـعــن،
«لكنهم لن يخسروا نظرهم كرفاقهم».
ف ــي املـحـصـلــة ،أدمـ ــى عـنــاصــر الـقــوى
األمنية عيون سبعة شـبــان ،فيما ّ
تم
تــوث ـيــق إص ــاب ــات ب ـتــر وارتـ ـج ــاج في
الدماغ وكسر لأليدي لشبان آخرين.
وفي الوقت الذي ال تنفك فيه الجهات
الناطقة باسم القوى األمنية عن تبرير

التجاوزات التي
قد تنجم عن
المتظاهرين ال تتعارض
مع الحق في التظاهر

تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

العنف بالترويج لتهديد املتظاهرين
األم ــن واالس ـت ـق ــرار ،تبقى النصوص
الـقــانــونـيــة والــدول ـيــة واض ـحــة لجهة
تـحــديــد طـبـيـعــة عـمــل ال ـق ــوى األمـنـيــة
وأولوية مهماتها.
ُيـشـيــر مـفـتــي فــي ه ــذا ال ـصــدد إل ــى أن
مـســؤولـيــة ال ـقــوى األمـنـيــة عــن ضبط
ا ُل ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات الـ ـت ــي قـ ــد يـ ـق ــدم عـلـيـهــا
املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون تـ ـك ــون بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مــع
م ـســؤول ـي ـت ـهــا ع ــن ت ــأم ــن حـمــايـتـهــم،
«ألن الـ ـعـ ـن ــف ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ــد ُي ـس ـت ـخ ــدم
ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ي ـل ـغــي ال ـح ــق فــي
ال ـت ـظــاهــر» ،الف ـتــا إل ــى أن اج ـت ـهــادات
املـ ـح ــاك ــم األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ت ــوصـ ـل ــت إل ــى
خـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــات واض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ل ـ ـج ـ ـهـ ــة ع ـ ــدم
ت ـعــارض ال ـت ـج ــاوزات ال ـتــي قــد تنجم
عن املتظاهرين مع الحق في التظاهر.
وي ـ ـل ـ ـفـ ــت إلـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن ي ـخ ـضــع
ال ـع ـن ــاص ــر امل ـك ـل ـف ــون ب ـح ـمــايــة األم ــن
ل ـتــدري ـبــات عـلــى األمـ ــر ،خـصــوصــا أن
ال ــوق ــائ ــع املــوث ـقــة ت ــدل بـشـكــل واض ــح
ع ـلــى س ـل ــوك غ ـيــر م ـس ــؤول ال يــراعــي
أدنــى معايير البروتوكوالت املتعلقة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة فـ ـ ــي الـ ـ ـظ ـ ــروف
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،ك ـم ــا أن هـ ـن ــاك س ــوء
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ل ــأس ـل ـح ــة غـ ـي ــر ال ـق ــات ـل ــة
«بشكل ُيمثل عنفًا ممنهجًا ويخالف
م ـبــدأي ال ـض ــرورة والـتـنــاســب اللذين
تـ ـ ـن ـ ــص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوان ـ ـ ــن الـ ـت ــي
شـ ّـرعــت اسـتـخــدام الـقــوة فــي الـظــروف
االستثنائية».
م ـف ـ ّـوض ال ـعــاقــات الــدول ـيــة واإلع ــام
فــي الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان
ب ـس ــام ال ـق ـن ـط ــار ل ـف ــت الـ ــى أن س ـلــوك
عـ ـن ــاص ــر ق ـ ـ ــوى ّاألمـ ـ ـ ــن ف ـ ــي ال ـي ــوم ــن
امل ــاضـ ـي ــن «يـ ـم ــث ــل ان ـت ـه ــاك ــا خ ـط ـي ـرًا
لحقوق اإلنـســان» ،الفتًا الــى أن لجنة
ال ــوق ــاي ــة م ــن ال ـت ـعــذ ّيــب س ـت ـتــابــع مــع
أهالي املصابني لحثهم على املطالبة
بـ ـكـ ـش ــف طـ ـبـ ـي ــب شـ ــرعـ ــي وب ـت ــوث ـي ــق
التقارير الطبية للمطالبة بحقهم في
ّ
الـتـعــويــض .وذك ــر ب ــأن الـقــانــون ُيـلــزم
ق ــوى األم ــن الــداخ ـلــي بتسليم نتائج
التحقيقات الـتــي أعـلــن فتحها املدير
العام لقوى االمن الداخلي اللواء عماد
عثمان في ما ّ
خص الحوادث املرتبطة
بالتعدي على املتظاهرين في ساحة
االح ـت ـج ــاج أو امل ــوق ــوف ــن ف ــي مــراكــز
االحتجاز .
ّ
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ـ ــر رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة فـ ــادي
جــرجــس ،فــي بـيــان ،ب ـضــرورة مــراعــاة
أجهزة إنفاذ القانون للمعايير الدولية
لحقوق اإلنـســان أثـنــاء االحتجاجات
خـصــوصــا ع ــدم اس ـت ـخــدام الــرصــاص

محام في
انتفاضة لكرامة
ٍ
العقد التاسع من العمر

ٌ
كباش جديد وقع أمس
بين جناحي العدالة ،القضاة
والمحامينّ ،
تطور إلى
تصعيد نقيب المحامين
ملحم خلف بالدعوة إلى
مقاطعة جلسات رئيس
محكمة الجنايات في
بيروت سامي صدقي .شرارة
الخالف اشتعلت من ّ
جراء
محام
طلب القاضي إخراج
ٍ
عمره  86عامًا من قاعة
المحكمة!
رضوان مرتضى

ّ
الوقائع الموثقة تدل على سلوك غير مسؤول وال يراعي البروتوكوالت
المتعلقة باستخدام القوة في الظروف االستثنائية (هيثم الموسوي)

امل ـطــاطــي مــن م ـســافــات قــري ـبــة ،وعــدم
ّ
تعمد أذية املحتجني من خالل إصابة
الــرأس والرقبة ،داعيًا إلى البحث عن
وسائل أخرى ملكافحة الشغب تحفظ
حياة ُاملحتجني ،خصوصًا بعد تزايد
أعداد املصابني.
وطالبت الهيئة بموجب القانون 62
مضمون سير الشكوى
باالطالع على
ُ
أو االدعــاء أو الدفوع املقدمة للجهات
اإلداريـ ــة
الـقـضــائـيــة أو الـتــأديـبـيــة أو ُ
بشأن مــا ّوصفته بــ«الـحــادث املقلق»
الـ ــذي ي ـت ـمــثــل ف ــي «ال ـف ـيــديــو امل ـس ـ ّـرب
ألع ـم ــال ح ــاط ــة بــال ـكــرامــة اإلنـســانـيــة
واملهينة» الـتــي مــارسـهــا عناصر من

قــوى األمــن الداخلي فــي ثكنة الحلو،
ع ـل ـمــا ب ــأن ـه ــا أرسـ ـل ــت ك ـت ـ َـاب ــي «ط ـلــب
معلومات» الى كل من عثمان واملدعي
ال ـ ـعـ ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي الـ ـق ــاض ــي غ ـس ــان
عويدات ،طلبت فيهما الحصول على
م ـع ـلــومــات ع ــن الـتـحـقـيـقــات املتعلقة
ّ
املسرب ،أو أي حادث
بحادثة الفيديو
آخر يتعلق بالتعرض للتعذيب أو أي
ضرب من ضروب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو املهينة.
ُي ــذك ــر أن م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى  20شخصًا
ّ
تقدموا ،منذ اندالع االحتجاجات ،أمام
القضاء اللبناني ،بدعاوى شخصية
ُ
حــول مــزاعــم تـعــذيــب ارتـكـبــت ضدهم

أثناء التوقيف أو الحجز االحتياطي،
ما يستدعي التطبيق الفوري للمادة
الــراب ـعــة مــن ال ـقــانــون  2017/65التي
عدلت في أصول تطبيق املادة  24من
قانون أصول املحاكمات الجزائية.
لــدى هــؤالء الحق في التعويض .هذا
مــا يقوله الـقــانــون ،فيما تـقــول والــدة
عبد الرحمن إنها «تــريــد انـتــزاع حق
اب ـن ـهــا م ــن ع ـيــون م ــن آذوه وآذونـ ـ ــا».
ك ـيــف؟ «ن ــزل ابـنــي لـيــأخــذ حـقــه وحــق
إخـ ــوتـ ــه .ال ت ـع ــوي ــض ُي ـن ـص ـف ـنــا غـيــر
حـصــولـنــا ع ـلــى حـقـنــا ف ــي ال ـك ــرام ــة».
بحسب أم عبد الرحمن ،هي «أمــور ال
ُ
تشترى»!

تقرير

الدولة تتقاضى «حق» الوصول إلى المعلومات!
راجانا حمية

من المحرر

مواجهة بين نقيب المحامين
ورئيس محكمة الجنايات:

السلطة تطفئ عيون
المتظاهرين
ُ
ّ
ثالثة شبان خسر كل
منهم إحدى عينيه أول من
أمس ،بفعل سوء استخدام
الرصاص المطاطي من
قبل عناصر القوى األمنية،
فيما أبكت السلطة أربعة
متظاهرين آخرين دمًا ،بعد
إصابتهم بنزيف في العين
بسبب القوة المفرطة التي
استخدمتها القوى األمنية.
ما حصل في اليومين
الماضيين دليل واضح على
العنف الممنهج الذي
يخالف مبدأي الضرورة
والتناسب اللذين تنص
عليهما القوانين التي
ّ
شرعت استخدام القوة
في الظروف االستثنائية

ح ـ ــارت ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ودارت
وفرضت ضريبة على «املعلومة» .آخر
ابتكارات الــدولــة في زمــن «اإلفــاس»
فـ ــرض رسـ ــم  20ألـ ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة
على كــل معلومة يطلبها األف ــراد أو
الشركات «عن الطيران» .فقد فرضت
الــدولــة ،بموجب املــادة  46من قانون
املوازنة لعام ( 2019تعديل املــادة 25
مــن قــانــون رس ــوم املـ ـط ــارات) ،مبلغًا
مــن املــال على كــل مــن يطلب «إف ــادات
صــادرة عن املديرية العامة للطيران
املــدنــي للحصول على معلومات أو
إحصاءات عن الطيران».
امل ـض ـح ــك أن هـ ــذا «االبـ ـتـ ـك ــار» ال ــذي
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قانون الموازنة
يفرض مبلغًا من المال
على كل من يطلب
معلومات من المديرية
العامة للطيران المدني

أفـ ـ ــردت ل ــه ال ـح ـكــومــة م ـ ــادة بـحــالـهــا
في القانون أنساها أن هناك قانونًا
اس ـ ـمـ ــه «ال ـ ـح ـ ــق ف ـ ــي الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ــى
املـعـلــومــات» ،أقـ ّـرتــه هــي نفسها قبل
ثــاثــة أع ـ ــوام .ال ــوض ــع كـمــا ه ــو اآلن:
ل ـل ـمــواطــن «ال ـح ــق ف ــي ال ــوص ــول الــى
امل ـع ـل ــوم ــات» ،ش ــرط أن يــدفــع «ح ــق»
ه ــذا ال ـح ــق! اس ـت ـن ــادًا ال ــى امل ـ ــادة ،46
صــارت املعلومة بعشرين ألــف ليرة!
وكـلـمــا زادت كمية املـعـلــومــات زادت
التسعيرة.
الضريبة ص ــارت قــانــونــا ،والقوانني
ُ َ
ال ُيـفـتــرض أن ت ـخــالــف ،نـظــريــا على
األق ـ ــل .إال أنـ ــه ،أي ـض ــا ال ي ـف ـتــرض أن
ـال ــف ال ـق ــوان ــن بـعـضـهــا بـعـضــا!
ت ـخ ـ ِ
ف ــامل ــادة  46مــن قــانــون امل ــوازن ــة لعام

 2019تعارض ما هو منصوص عليه
ف ــي ق ــان ــون ال ـح ــق ف ــي ال ــوص ــول إلــى
ً
امل ـع ـلــومــات .وم ــن امل ـع ـلــوم ،أصـ ــا ،أن
من وظيفة القوانني انسجام موادها
وع ـ ــدم ت ـعــارض ـهــا .ل ـكــن م ــا يـحـصــل،
ه ـنــا ،أن ال ـل ـهــاث وراء ال ـضــرائــب في
«زمـ ــن االن ـه ـي ــار» ،أن ـســى املـشـتــرعــن
أن ق ــانــون ال ـحــق ف ــي ال ـح ـصــول على
امل ـع ـل ــوم ــات ض ـمــن ح ــق امل ــواط ــن في
الحصول على ما يريد بأقل األكالف
املمكنة .إذ إن الفقرة ب من املــادة 18
منه التي ّ
تحدد كيفية الوصول إلى
ّ
املـسـتـنــدات اإلداريـ ـ ــة ،نــصــت عـلــى أن
«حصول صاحب العالقة على صورة
أو نسخة عــن املستند املـطـلــوب يتم
ع ـلــى نـفـقـتــه ،ع ـلــى أال ت ـت ـجــاوز هــذه

النفقة كلفة االستنساخ أو التصوير،
وإذا كـ ـ ــان امل ـس ـت ـن ــد إل ـك ـت ــرون ـي ــا أو
ً
ت ـس ـج ـيــا صــوت ـيــا أو م ــرئ ـي ــا ،يمكن
لصاحب العالقة أن يطلب على نفقته
ً
نسخة مطبوعة أو تسجيال صوتيًا
أو مرئيًا أو إلكترونيًا عنه .ويمكن أن
يــرســل املستند اإللـكـتــرونــي ،مجانًا،
الى صاحب العالقة ،بواسطة البريد
اإللـكـتــرونــي» .إذًا ،حـ ّـدد هــذا القانون
«قـيـمــة» املستند بكلفة االستنساخ
أو التصوير… أو إرساله على البريد
بشكل
اإللـكـتــرونــي ،إن كــان مـتــوافـرًا،
ٍ
ّ
مجاني .في املقام األول ،تخطت الكلفة
ال ـتــي فــرضـتـهــا املـ ــادة  46مــن قــانــون
املوازنة العامة ما نص عليه القانون،
إذ حـ ـ ــددت ال ـك ـل ـف ــة ب ـ ـ  20أل ـ ــف ل ـيــرة

للمعلومة الواحدة .ومن جهة أخرى،
فـ ــإن «ذل ـ ــك ال ــرس ــم ي ــأت ــي اعـتـبــاطـيــا،
وخ ـص ــوص ــا أن ال ـن ــص غ ــام ــض وال
يتضمن تحديدًا نوع املستندات التي
تستوجب ذلك الرسم» ،يقول املحامي
ً
ع ـصــام اس ـمــاع ـيــل .فـمــن ي ـب ـ ّـت ،مـثــا،
في أن طلب حركة املسافرين أو نقل
البضائع تــدخــل ضمن اإلح ـصــاءات
عـ ــن ال ـ ـط ـ ـيـ ــران؟ ومـ ـ ـ ــاذا ت ـع ـن ــي كـلـمــة
الـطـيــران هنا وم ــاذا تشمل؟ الجواب
ُ
ه ــو أن ال ـت ـق ــدي ــرات ت ــرك ــت ل ـ ـ ــإدارة،
عـلـمــا ب ــأن امل ـس ــار الـصـحـيــح يـفــرض
إم ــا تــوضـيــح ذل ــك فــي امل ــوازن ــة ،وهــو
ً
ما صار مستحيال ،أو وضع مرسوم
لـ ـتـ ـح ــدي ــد مـ ـ ــا ي ـ ــدخ ـ ــل ض ـ ـمـ ــن إطـ ـ ــار
املعلومات واإلحصاءات.

ٌ
لم يكن مشهدًا اعتياديًا .صراخ وتهديد
بني نقيب املحامني ملحم خلف ورئيس
محكمة الجنايات فــي بـيــروت القاضي
ســامــي صــدقــي .خـلــف خــاطــب الـقــاضــي
ّ
أث ـن ــاء وجـ ــوده عـلــى ال ـق ــوس ،مـعـلـنــا أن
املحامني سيقاطعون جلساته من ّ
جراء
إع ـطــائــه األمـ ــر ب ــإخ ــراج امل ـحــامــي مــالــك
عــويــدات ( 86عــامــا) مــن قــاعــة املحكمة.
خ ـل ــف اس ـت ـن ـك ــر إهـ ــانـ ــة زمـ ـي ــل ي ــرت ــدي
ّ
«روب املـ ـح ــام ــاة» ،مـعـلـنــا أن املـحــامــن
سينسحبون من جلسته وسيقاطعون
جلساتهّ .
فرد رئيس املحكمة« :اللي بدو
يقاطع يقاطع»ّ .
وقائع املواجهة وثقت بهواتف املحامني
ال ــذي ــن ص ـ ـ ّـوروا ارت ـ ــداء نـقـيــب املـحــامــن
ال ـثــوب قـبــل دخــولــه إل ــى قــاعــة املحكمة

ثــم مــواجـهـتــه للقاضي بالطريقة التي
حـصـلــت .وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ق ــال شـهــود
كــانــوا حاضرين الجلسة املنعقدة ،إنه
أثناء وجود عويدات في قاعة املحكمة،
عال بسبب ضعف
كان يتحدث بصوت ٍ
سـمـعــه .فطلب الـقــاضــي صــدقــي إخ ــراج
ّ
ـاء ف ــي امل ـقــاعــد
م ــن ي ـت ـســبــب ب ــال ـ ُض ــوض ـ ّ
ـأنــه مـحــام ،ردّ:
األخ ـيــرة .وعندما أبـلــغ بـ
ٍ
ّ
«ضهروه ّ
لبرا» .املشهد األكثر استفزازًا
أن املحامي عويدات لم يكن يقوى على
الخروج بنفسه ،ما استدعى مساعدته
من محامني كانوا في الجلسة .وعلمت
ّ
«األخبار» أن أحد املحامني أبلغ النقيب
بالواقعة ،فنزل على الفور من جـ ّـراء ما
ُ
ّ
اعتبر إهانة ملحام في سن عويدات.
ّ
م ـصــادر مـقـ ّـربــة مــن صــدقــي اعـتـبــرت أن
نقيب املحامني تجاوز الحدود بدخوله
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة إل ـ ـ ــى قـ ــاعـ ــة امل ـح ـك ـمــة
ومـخــاطـبـتــه ال ـقــاضــي ب ـقــولــه« :سمعت
ّ
أن هــرجــا ومــرجــا حـصــل فــي جلستك»،
ّ
فــرد القاضي بأنه ال يسمح له بالتكلم
معه بهذه الطريقة .وأوضحت املصادر
أن ص ــدق ــي «ب ـص ـف ـت ــه رئ ـي ـس ــا ملـحـكـمــة
الـجـنــايــات هــو سـيــد ال ـقــاعــة ،وبــإمـكــانــه

مصادر
مجلسمسلكيّ
القضاء :إجراء
ّ
قد ُيًتخذ إذا ثبت وجود
خطأ من القاضي

أن ُي ـخ ــرج م ــن ي ـش ــاء ،فـكـيــف إذا كــانــت
هـنــاك ضــوضــاء تعيق مـســار املحاكمة
ّ
وتشوش على هيئة املحكمة» .ووصفت
«ما ارتكبه» نقيب املحامني بأنه «يرقى
ال ــى ال ـج ــرم امل ـش ـهــود ب ــازدرائ ــه قــاضـيــا
على قــوســه بـهــذه الـطــريـقــة» ،وهــو «قــام
باستعراض إعــامــي إذ اصطحب معه
م ـح ــام ــن ل ـتــوث ـيــق ه ـج ــوم ــه واع ـت ـب ــاره
إنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازًا» .وعـ ـ ـ ــن مـ ـق ــاطـ ـع ــة املـ ـح ــام ــن
لجلسات صــدقــي ،اعتبرت مـصــادره أن
«هذا شأنهم وليفعلوا ما يشاؤون».
مصادر مجلس القضاء األعلى أشــارت
ّ
ً
مسلكيًا قــد ُيتخذ
ال ــى أن هـنــاك إجـ ــراء ً
إذا ث ـب ــت وج ـ ـ ــود خـ ـط ــأ مـ ــن ال ـق ــاض ــي،
رغــم جزمها بــأن الـقــاضــي سيد القاعة
وصاحب سلطة مطلقة بإخراج من ُيريد
ّ
من القاعة ،سواء كان محاميًا أم متهمًا
أم شاهدًا لضمان حسن سير املحكمة.
وق ـ ــد أصـ ـ ــدر ن ـق ـيــب امل ـح ــام ــن تـعـمـيـمــا
ورد فـيــه أن ــه «ع ـلــى أث ــر ت ـج ــاوز رئـيــس
مـحـكـمــة ال ـج ـنــايــات ف ــي ب ـي ــروت ســامــي
صــدقــي أص ــول الـتـعــامــل الـتــي توجبها
عــاقــة التكامل بــن املـحــامــي والقاضي
ف ــي تـحـقـيــق ال ـع ــدال ــة ،ووجـ ــوب اح ـتــرام
املحامي في تأدية رسالته داخل قاعات
ّ
امل ـح ــاك ــم ،ومل ـ ــا ك ــان ــت هـ ــذه االع ـت ـب ــارات
ّ
ج ـم ـي ـع ـهــا قـ ــد تـ ـ ــم إسـ ـق ــاطـ ـه ــا مـ ــن قـبــل
القاضي صدقي ،وملا كان نقيب املحامني
ف ــي طــراب ـلــس ق ــد أع ـلــن دع ـمــه وتــأيـيــده
املطلق ملوقف نقيب املحامني في بيروت
خالل اتصال جرى في ما بينهما ،لذلك،
يعلن مجلس النقابة مقاطعة جلسات
ال ـق ــاض ــي ص ــدق ــي ،ط ــال ـب ــا م ــن ال ــزم ــاء
االل ـت ــزام ب ـهــذا الـتـعـمـيــم ،وع ــدم حضور
الجلسات أمامه» .وترافق ذلك مع حملة
ُ ّ
شنت على القاضي صدقي على وسائل
التواصل االجتماعي.
(مروان بو حيدر)
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لبنان

لبنان
ّ
على الغالف
إلى التفاؤل لتمديد
يدعو
شيء
ال
انهيارها.
إلعالن
ًا
ر
أخي
ًا
د
موع
المقبل
حزيران
البلديات
معظم
دت
حد
ّ
َ
ّ
ظل تقاعس وزارتي الداخلية والمال عن إعطاء البلديات مستحقاتها عن َ
عامي
هذا الموعد ،خصوصًا في
 2018و 2019من الصندوق البلدي المستقل

تقرير

ّ
ّ
ّ
عمال ومتعهدون يتهمون
جمالي بـ«أكل» أتعابهم

بلديات لبنان نحو اإلقفال في حزيـران؟
رحيل دندش
الـبـلــديــات فــي لـبـنــان فــي طــريـقـهــا إلــى
ال ـت ــوق ــف ع ــن ال ـع ـم ــل .ع ـل ــى م ــا ي ـب ــدو،
ال ـ ـيـ ــوم ،ال مـ ـف ـ ّـر م ــن ه ـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو
ّ
الكارثي .فكلما كبر حجم األزمة كبرت
مـشــاكــل الـقـطــاع الـبـلــدي ال ــذي يعيش
ال ـيــوم «أسـ ــوأ أي ــام ــه» ،عـلــى مــا ُيجمع
رؤسـ ــاء ال ـب ـلــديــات .وه ــو ال ــواق ــع الــذي
بدأت بوادره قبل نحو شهرين تقريبًا،
عندما لم تعد البلديات ،حتى الكبرى
منها ،قادرة على تلبية «الضروريات»
في املناطق التي تديرها.
اليوم ،البلديات تعمل على «تسكيج»
أمورها من «اللحم الحي» ،ومما تبقى
ف ــي ص ـنــادي ـق ـهــا م ــن م ـ ــال ال ـص ـن ــدوق
ّ
البلدي املستقل .بلديات عــدة قلصت
خــدمــات ـهــا ّ
ووسـ ـع ــت م ــن سـيــاســاتـهــا
ّ
ال ـت ـق ـش ـف ـي ــة إلـ ـ ــى حـ ـ ــد خـ ـف ــض رواتـ ـ ــب
ال ـعــام ـلــن فـيـهــا إل ــى ال ـن ـصــف وإل ـغ ــاء
الـ ـ ـع ـ ــاوات وغـ ـي ــره ــا م ــن ال ـت ـقــدي ـمــات
اإلضافية .وهــي إذ تفعل ذلــك ،فضمن
س ـي ــاس ــة ف ــرم ـل ــة االن ـ ـه ـ ـيـ ــار ،مـ ــن دون
أن تـ ـك ــون ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـع ـط ـي ـلــهّ .أم ــا
ال ـس ـب ــب؟ ف ـي ـع ــود إل ـ ــى «عـ ـ ــدم ان ـت ـظــام
م ــوازن ــة ال ـص ـن ــدوق ال ـب ـل ــدي املـسـتـقــل
َ
امل ـ ـقـ ـ ّـررة م ــن ِقـ ـب ــل وزارت ـ ـ ـ ــي الــداخ ـل ـيــة
وامل ــالـ ـي ــة» ،ح ـس ــب م ــا ي ــذك ــر م ـس ــؤول
ال ـع ـم ــل الـ ـبـ ـل ــدي فـ ــي ات ـ ـحـ ــاد ب ـل ــدي ــات
جـبــل عــامــل عـلــي الــزيــن .إذ أن آخ ــر ما
تقاضته البلديات من الصندوق العام
املاضي «هــو املستحقات العائدة إلى
ع ــام  ...2017وع ّـلــى دف ـع ـت ــن» .م ــا هو
أس ــوأ مــن الـتــأخــر والتقسيط أن أكثر
من جهة بلدية ّ
تقدر نفاد هذه املبالغ
فــي حــزيــران املـقـبــل فــي أحـســن تقدير.
فيما مستحقات الـبـلــديــات عــن َ
عامي

ّ
وتقدر بنحو  800مليار
 2018و،2019
ُ
ليرة عن كل عام ،لم ت ّ
قر حتى اآلن ،كي
ُ
تصرف تباعًا.
وفــي هــذا اإلطــار ،علمت «األخـبــار» من
مصادر في وزارة الداخلية والبلديات
أن األخيرة «أرسلت منذ أيلول املاضي
كتابًا إلى وزارة املال بخصوص املبلغ
ّ
البلدي عــن عام
املخصص للصندوق َّ
ّ
 ،2018إال أن ـهــا لــم تـتـلــق ردًا» .وعــزت
ّ
السبب إلى ّ
وتبدل
شح خزينة الدولة
أولـ ــويـ ــات «املـ ـ ـ ــال» ف ــي هـ ــذه ال ـظ ــروف
تبد مصادر «املــال»
الصعبة! ولئن لم ِ
رغـبــة فــي ال ـ ّ
ـرد عـلــى مــا قــالـتــه مـصــادر
ّ
«الــداخ ـل ـيــة» ،إل أنـهــا نـقـلــت عــن وزيــر
املال ،علي حسن خليل ،أن « 300مليار
ّ
ل ـي ــرة ج ــاه ــزة ل ـت ـســلــم إل ــى ال ـب ـلــديــات،
واألمر يتعلق فقط بالتأخير الحاصل
ف ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات املـ ــراس ـ ـلـ ــة ف ـ ــي وزارة
الــداخ ـل ـيــة» .وبـعـيـدًا عــن حفلة تـقــاذف
َ
امل ـســؤول ـيــات ب ــن ال ـج ـهــتــن ،يـبـقــى أن
ث ـمــة ق ـطــاعــا ،ب ـ ّـأم ــه وأبـ ـي ــه ،ي ـقــف على
حــافــة اإلفـ ــاس بـسـبــب الـبـيــروقــراطـيــة
اإلداريـ ــة ،وهــو مــا يــدفــع البلديات إلى
رف ــع ال ـص ــوت لـلـمـطــالـبــة ب ـصــرف هــذا
ّ
ـاف ،إل أنه
املبلغ .وهو وإن كان غير كـ ٍ
قد يسعف حال البلديات التي تمضي
فــي خياراتها التقشفية قبل أن تعلن
إفالسها النهائي .كما ّ
تجددت الدعوة
إلى استعادة املطلب األساس وهو فكّ
ارت ـب ــاط ال ـص ـنــدوق الـبـلــدي عــن وزارة
ًّ
الــداخ ـل ـيــة ،وج ـع ـلــه م ـس ـت ـقــا بــا ّلـفـعــل،
ب ــرف ــع ي ــد ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـنــه والـ ـك ــف عــن
استعمال األمــوال املودعة فيه في غير
مكانها.
فــي انـتـظــار اإلفـ ــراج عـ ّـمــا لـهــا فــي ّ
ذمــة
«املـ ـ ـ ـ ـ ــال» ،ت ـع ـم ــد غ ــال ـب ـي ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــات،
اليوم ،إلى تسيير أمورها الضرورية،

عندما يحين وقت االنهيار سيصبح
نحو  15ألف موظف بلدي على
حافة الجوع مع عائالتهم

ّ
متخلية عن كثير من األدوار .ووصل
األمر بها إلى إيقاف املشاريع التنموية
وال ـب ــرام ــج الـصـحـيــة وال ـتــربــويــة كـ ّـافــة
ً
التي كانت مـقـ ّـررة ،فضال عــن التوقف
ع ـ ــن ال ـت ـخ ـط ـي ــط ألمـ ـ ـ ــور م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة،
ً
وصـ ــوال إل ــى خـفــض رواتـ ــب املــوظـفــن
واألجـ ـ ـ ـ ــراء وص ـ ــرف املـ ـي ــاوم ــن .وه ــي
سياسة موجعة ليس ألصحاب القرار
وحدهم وإنما لــآالف ممن يعتاشون

م ــن روات ـ ـ ــب ت ـل ــك ال ـس ـل ـط ــات امل ـح ـل ـيــة.
فعندما يحني وقت االنهيار سيصبح
ن ـحــو  15أل ــف م ــوظ ــف ب ـل ــدي ،م ــا بني
ث ــاب ــت م ـت ـعــاقــد وم ـ ـيـ ــاوم ،ع ـل ــى حــافــة
الجوع مع عائالتهم ،ناهيك عمن صار
منهم اليوم بال أبسط مقومات الحياة
بعد صرفهم من أعمالهم.
ومـ ـ ــا يـ ــزيـ ــد ال ـ ـطـ ــن بـ ـل ــة وي ـ ـس ـ ـ ّـرع مــن
ّ
الوصول إلى موعد االنهيار هو تدني

ّ بلديات عدة
قلصت خدماتها
وخفضت رواتب
العاملين فيها
إلى النصف
(مروان طحطح)

ال ـج ـبــايــة ال ـت ــي وص ـل ــت ف ــي الـشـهــريــن
األخيرين إلى مستويات غير مسبوقة.
ّ
ويتوقع أن يتوقف تحصيل الجباية
ّ
قــري ـبــا ،مــع تـقــاعــس املـكــلـفــن  -بسبب
تـ ـب ـ ّـدل أول ــوي ــاتـ ـه ــم  -ع ــن دفـ ــع رس ــوم
الجباية على القيمة التأجيرية ورسوم
صيانة املـجــاري واألر ّصـفــة .ومــا يزيد
الــوضــع مأساوية تــوقــف قطاع البناء
وبــال ـتــالــي رس ــوم رخ ــص ال ـب ـنــاء الـتــي
ّ
تشكل أساسًا في مداخيل البلديات.
ُ
الزين أنــه لم يعد أمــام البلديات
يؤكد
ّ
سوى التقشف «لتخفيف اإلنفاق ،وقد
ع ـمــدت الـبـلــديــات فــي ه ــذا اإلطـ ــار إلــى
توقف الدفع ملتعهدين كانوا باشروا
كإصالح
في بعض األعمال الروتينية
ّ
أع ـطــال فــي الـبـنــى الـتـحـتـيــة» .ويـتــوقــع
أن تتفاقم املشكلة ،بحسب الزين« ،في
ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي م ــن الـ ـع ــام الـ ـج ــاري،
حيث أن  %80مــن الـبـلــديــات ستواجه
مشاكل ّ
جدية بعد حزيران».
ّ
رئيس اتـحــاد بلديات البقاع األوســط
ّ
محمد البسط (ينضوي تحت االتحاد
 4م ــدن و 3بـلــديــات ويـضــم  50موظفًا
ّ
ث ــاب ـت ــا م ــا ع ـ ــدا املـ ـي ــاوم ــن) ي ــؤك ــد أن
«بـلــديــات الـبـقــاع األوس ــط تـمـ ّـر بــأســوأ
ال ـظ ــروف ،إذ أنـهــا تـضـ ّـم ال ـعــدد األكـبــر
م ــن ال ـن ــازح ــن الـ ـس ــوري ــن ،م ــا يـشـكــل
مزيدًا من الضغط على البنى التحتية
والطلب على الكهرباء» .حاليًا ،تعمل
البلديات بحسب البسط على «إدارة
رفع ّالنفايات حصرًا!
األزمة» ،وتحديدًا ُ
أم ــا املــوظ ـفــون فـقــد خــفـضــت رواتـبـهــم
ّ ّ
إل ــى ال ـن ـصــف ،إض ــاف ــة إل ــى ت ـعــطــل كــل
املـ ـش ــاري ــع« ،ف ـح ـتــى م ــن كـ ــان يـتـعــامــل
مـعـنــا ع ـلــى األم ــان ــة ك ــرؤس ــاء بـلــديــات
أوقـ ــف ذلـ ــك ،ألن ال ـب ـلــديــات ب ــا أم ــوال
والـ ــدوالر الـيــوم غير ثــابــت وال جباية

هديل فرفور

مطلقًا ألن الناس يحتفظون بأموالهم
كي يأكلوا».
وإذا ك ــان الــوضــع مستتبًا حـتــى اآلن
بالنسبة إلــى بـلــديــات زحـلــة وشـتــورة
وتعلبايا وسعدنايل وال ـفــرزل وأبلح
وحــزرتــا غـيــر أن األم ــور تقتصر على
تـلـبـيــة الـ ـض ــروري ــات م ــن دفـ ــع رواتـ ــب
العمال ورفع النفايات وكنس الطرقات
ومـ ـع ــالـ ـج ــة ال ـ ـصـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي ،وف ــق
ّ
رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات ق ـض ــاء زحـلــة
جورج صوان.
مــا ي ـبــدو مستتبًا فــي األوس ـ ــط ،صــار
في دوامة اإلفالس في الشمالي .يقول
رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر إن
العمل حاليًا يجري في إطار تحضير
خطة مع املجتمع املحلي ملعالجة أزمة
ال ـن ـفــايــة ول ــاس ـت ـم ــرار ع ـلــى األقـ ــل في
رفع نحو  40طنًا يوميًا من النفايات.
وبدا صقر شبه حاسم في الحديث عن
رواتـ ــب املــوظ ـفــن ،مــؤك ـدًا أن «الـبـلــديــة
لشهر
قـ ــادرة فـقــط عـلــى دف ــع ال ــروات ــب
ٍ
آخ ــر إض ــاف ــي ق ـبــل أن ت ـتــوقــف نهائيًا
عـ ــن الـ ــدفـ ــع مـ ــع انـ ـتـ ـه ــاء مـ ــا بـ ـق ــي مــن
ميزانية .»!2017
ّ
ومثل الهرمل ،يؤكد رئيس بلدية مدينة
جبيل وسام زعرور «أننا نستطيع دفع
رواتب موظفينا ( 40موظفًا ثابتًا و55
مستخدمًا ومياومًا) شهرًا آخر فقط»،
الفتًا إلى أن إجراءات تقشفية اتخذتها
البلدية منذ تشرين األول املــاضــي ،إذ
ّ
ملتعهدي األشغال،
«توقفت عن الدفع
ول ـ ــم تـ ـج ـ ّـدد ل ـل ـح ــراس ال ــذي ــن ان ـت ـهــت
عـقــودهــم نـهــايــة ال ـعــام امل ــاض ــي» .وعــن
رفع نفايات املدينة ،يقول زعرور« :إلى
ّ
حينها لــن يـكــون أمــامـنــا إل التعويل
على املجتمع الجبيلي وتعاونه معنا
إلنقاذ املدينة!».

ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ال ـخ ـي ــر
بــدعــم املـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة الـسـعــوديــة
بـطــرابـلــس غ ـيــر» ،افـتـتـحــت الـنــائـبــة
ديـمــا جـمــالــي ،فــي  11أيــار املــاضــي،
القرية الرمضانية في حديقة امللك
فـ ـه ــد ب ـ ــن عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ف ّـ ــي م ـح ـلــة
املعرض في طرابلسُ ،ممثلة رئيس
الحكومة يومها سعد الحريري.
وف ـ ــق م ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـ َبـ ـ ــار» ،بـعــد
ثمانية أش ـهــر ،لــم يـتـقــاض عـشــرات
الـ ُـعـمــال واملــوظـفــن مـمــن عـمـلــوا في
ال ـق ــري ــة ك ــام ــل أت ـعــاب ـهــم ،وبـعـضـهــم
ال تتعدى مستحقاتهم ال ــ 200ألف
ل ـيــرة ف ـقــط! .ويـتـهــم ع ــدد مــن هــؤالء
جـ ـم ــال ــي بـ ـ ـ «ال ـ ـت ـ ـهـ ــرب م ـ ــن ت ـس ــدي ــد
األت ـ ـعـ ــاب رغ ـ ــم امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات امل ــال ـي ــة
الـسـخـيــة ال ـتــي قـ ّـدمـتـهــا الـسـعــوديــة
ُواإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات إلن ـ ـشـ ــاء الـ ـق ــري ــة ال ـت ــي
خ ـ ّـصـ ـص ــت إلط ـ ـعـ ــام ف ـ ـقـ ــراء امل ــدي ـن ــة
خالل شهر رمضان».
ُ
وي ـل ـق ــي هـ ــؤالء ب ــال ـل ــوم ع ـلــى نــائـبــة
طرابلس بوصفها صاحبة املبادرة،
وق ــد تــولــى فــريــق تــابــع ل ـهــا تنفيذ
املشروع ،فيما تولت هي التفاوض
مع من تولوا تنفيذ بعض األعمال
واالتفاق معهم.
املتعهد الــذي التزم أعمال الديكور
ّ
فــي «ال ـق ــري ــة» ،غ ـســان مـلـحــم ،أك ــد لـ
«األخبار» أن جمالي لم ّ
تسدد حتى
اآلن ن ـح ــو خ ـم ـســة آالف دوالر مــن
مستحقاته «رغــم الحسومات التي
اض ـط ــررت إل ــى إجــرائ ـهــا لتحصيل
جزء من أتعابي».
ّ
ووفــق حسابات ملحم ،فــإن أتعابه
بـ ـلـ ـغ ــت ن ـ ـحـ ــو  54ألـ ـ ـ ــف دوالر ت ــم
تـ ـس ــدي ــده ــا عـ ـل ــى دفـ ـ ـع ـ ــات «وبـ ـع ــد
م ـم ــاط ــات عـ ــديـ ــدة .وحـ ـت ــى ت ــاري ــخ
 ،2019/7/27بقي نحو تسعة آالف
دوالر مستحقة» .وبعد حسم نحو
 3750دوالرًا لـتـسـهـيــل دف ــع املـبـلــغ

قضية

«إعاشات» بلدية بيروت :األصوات مقابل الغذاء!

رلى ابراهيم
أعـلـنــت بـلــديــة ب ـي ــروت ،أول مــن أمــس،
رغـبـتـهــا «االس ـت ـح ـصــال عـلــى ع ــروض
أسـ ـع ــار ل ـت ـقــديــم مـ ـ ــواد غ ــذائ ـي ــة بـغـيــة
ت ــوزي ـع ـه ــا ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن مـ ــن أب ـن ــاء
املدينة» .ودعت الشركات واملؤسسات
لالطالع على الشروط بدءًا من يوم غد.
تـتـحــدث الـبـلــديــة عــن تــوزيــع حصص
غذائية على «أبـنــاء بـيــروت» ،حاصرة
االس ـت ـف ــادة مـنـهــا بـمــن يـنـتـخـبــون في

موظفات فقيرات ال يزلن ينتظرن تسديد
مبالغ متواضعة ال تتعدى الـ 200ألف
ليرة لبنانية! (هيثم الموسوي)

بعض ّأصحاب الحقوق
ال تتعدى مستحقاتهم
الـ 200ألف ليرة فقط!

ّ
امل ـت ـبــقــي« ،ل ــم ن ـح ـصــل ُح ـتــى ال ـيــوم
ع ـلــى ال ـخ ـم ـســة آالف امل ـت ـب ـق ـيــة ()...
ع ـن ــدم ــا ق ـم ـنــا ب ـم ــراج ـع ـت ـه ــا ،قــامــت
ب ـح ـظ ــرن ــا عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق وات ـ ـسـ ــآب
بعدما أبدت امتعاضها من شكوانا
إلى أحمد الحريري».
ُ
وتظهر صور ملحادثة عبر واتسآب
بــن جمالي وملحم تهديدًا مبطنًا
من جمالي بالقول إن «اللواء عثمان
رح يـ ًســددلــك بــالـسـجــن ب ــإذن ال ـلــه»،
متهمة إياه بالسرقة والنصب.
م ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــدون آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ل ــم
يـ ـتـ ـق ــاض ــوا كـ ــامـ ـ ّـل م ـس ـت ـح ـق ــات ـه ــم،
ّ
كاملتعهد الــذي نــفــذ املـســرح وغيره
م ــن أصـ ـح ــاب امل ـص ــال ــح امل ـتــوس ـطــة
ممن الـتــزمــوا أعـمــال تشييد القرية
التي ُت ّ
قسم إلــى مــا ُيشبه صالتني،
ّ
األولــى مخصصة لطاوالت اإلفطار
امل ـ ـجـ ــان ـ ـيـ ــة واألخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـخ ـ ّـص ـص ــة
ّ
وضمت كيوسكات
لجلسات السهر
ُ َ
لبيع بعض املنتجات.
ُ
واملـ ـف ــارق ــة أن الـ ـه ــدف م ــن ال ـصــالــة
الـثــانـيــة ،ك ــان «ال ـتــرويــج لـتــأمــن يد
ع ــام ـل ــة مــوس ـم ـيــة ف ــي هـ ــذا ال ـش ـهــر،
قـبــل أن يـتـبـ ّـن أن ّ الـيــد الـعــامـلــة في
امل ـ ـشـ ــروع س ـي ـج ــف ع ــرق ـه ــا ق ـب ــل أن
ُ
ت ـع ـطــى ح ـق ـهــا» وف ــق م ـص ــادر عــدد
م ـ ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق .وأوضـ ـ ــح
ّ
ُهـ ـ ـ ــؤالء أن الـ ـت ــأخـ ـي ــر ف ـ ــي ت ـس ــدي ــد
ُ
املستحقات كان ي ّ
برر بـ «مشاكل مع
ً
السفارة السعودية تــارة ،والوعود
ب ــالـ ـت ــواص ــل مـ ــع أحـ ـم ــد الـ ـح ــري ــري
طورًا».
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
مـ ــع جـ ـم ــال ــي ،إال أن م ـس ـت ـشــارت ـهــا
اإلعــامـيــة قــالــت إن نائبة طرابلس
«ال تستطيع الحديث عن املوضوع
ألن القضية اآلن في عهدة القضاء،
وهي تقدمت بدعوى ألنها ّ
تعرضت
ّ
للسرقة في هذا املشروع ،وستعلق
ع ـ ـلـ ــى األم ـ ـ ـ ــر ب ـ ـعـ ــد ص ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـق ـ ــرار
القضائي».

تقرير

البلدية ليست مسؤولة عن فقراء العاصمة إذا لم يكونوا في لوائح الشطب
أمام مبنى بلدية بيروت
في وسط العاصمة،
انتفاضة شعبية ضد
الفساد الستعادة األموال
المنهوبة .وداخل أروقة
المبنى ،صفقات الستغالل
هذا الوجع وشراء ذمم
الناخبين بحصص غذائية،
من دون مناقصة
وبطريقة مخالفة للقانون
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بيروت ،علمًا أن عددًا كبيرًا من هؤالء
ال يقيمون فــي العاصمة وال يدفعون
رسومًا فيها.
إذًا ،ف ــي خ ـض ـ ّـم االن ـت ـفــاضــة الـشـعـبـيــة
عـلــى الـفـســاد والــزبــائـنـيــة الـتــي تجري
عـلــى أبـ ــواب مـبـنــى الـبـلــديــة فــي وســط
ب ـ ـيـ ــروت ،ال ت ـ ــزال ال ـب ـل ــدي ــة ورئ ـي ـس ـهــا
ْ
متمسكي بالسياسة نفسها :استغالل
وجــع الـنــاس عبر ش ــراء األص ــوات ب ــ...
حصص غذائية .قد يبدو هذا املشروع
ساذجًا أمام الصفقات باملليارات التي
يهدرها هــذا املجلس واملـجــالــس التي
سبقته على مشاريع ّ أخــرى ولصالح
مقاولني ّ
محددين .لكنه نموذج واضح
ع ــن طــريـقــة الـعـمــل املـسـتـقــاة م ــن تـيــار
املستقبل ،وع ــن اسـتـبــاحــة امل ــال الـعــام
تحت عناوين شـتــى ...علمًا أن رئيس
مجلس بلدية بـيــروت جمال عيتاني،
فــور نـشــره هــذا اإلع ــان على صفحته
عـلــى «فــاي ـس ـبــوك» ،جــوبــه بــانـتـقــادات
وتعليقات سلبية حــول هــذه الخطوة
ال ـتــي وصـفـهــا الـبـعــض ب ــ«ال ـش ـحــادة»
ع ــوض تنفيذ م ـشــروع إنـمــائــي واحــد
مـفـيــد لـلـعــاصـمــة .وق ــد أثـ ــار مصطلح
«ال ــراغ ـب ــن م ــن أب ـن ــاء امل ــدي ـن ــة» سخط
ال ـب ـيــروت ـيــن ،م ــا يـثـيــر ال ـش ـ ّـك ف ــي نية
ال ـب ـلــديــة م ــن ه ــذا املـ ـش ــروع .وســري ـعــا،

ليس الهدف
من تقديم
الحصص الغذائية
مساعدة
الفقراء ،ما
سيفتح الباب
على التنفيعات
والمحسوبيات
(مروان طحطح)

باستدراج َعروض
ما يجري ليس
َ َ
وال ّعرض أسعار بل «سلطة
مكونة من هذا وذاك»

ّ
«الريس» إلى مسح اإلعالن عن
اضطر
صفحته.
في القرار الذي اتخذه مجلس البلدية،
جرى تحديد عدد الحصص الغذائية
بعشرين ألف حصة ،وتم تعيني لجنة
َمهمتها «الـقـيــام باستقصاء أسعار
أو اس ـتــدراج ع ــروض وفـقــا ملــا يسمح
بــه ال ـق ــان ــون» .ه ـنــا ،أي ـضــا ،للمجلس
ن ـظ ــرت ــه الـ ـخ ــاص ــة عـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،إذ
أن م ــا ي ـجــري ال ـي ــوم ل ـيــس اس ـت ــدراج
عـ ــروض وال ع ــرض أس ـع ــار بـمــوجــب
َ َ َ
«س ــل ــط ــة م ـكـ ّـونــة م ــن هــذا
ف ــات ــورة ب ــل
وذاك» عـلــى ح ـ ّـد وص ــف أح ــد أعـضــاء
امل ـج ـل ــس .ف ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض يتم
ع ـبــر دف ـت ــر ش ـ ــروط واض ـ ــح ف ــي حــن
أن ع ــرض األس ـع ــار بـمــوجــب فــاتــورة
يـتــم فـقــط فــي ال ـح ــاالت ال ـتــي ال تزيد
كـلـفــة امل ـش ــروع عـلــى عـشــريــن مليون
ليرة .لذلك ارتأى املجلس الجمع بني
األمرين بغية تمرير صفقة الحصص
الـغــذائـيــة بـمــا ي ـقــارب نـصــف املليون
دوالر! ولــدى ســؤال البعض عــن هذه
املخالفة القانونية ،يحيلون سائلهم
إلى ديوان املحاسبة الذي له أن يوافق
أو يــرفــض ال ـقــرار ال ــذي سـيـصــدر عن
امل ـج ـلــس بـتـكـلـيــف ال ـش ــرك ــة صــاحـبــة
العرض األدنى .لكن هل ُح ّددت املواد

الغذائية وأعــدادهــا وأصنافها؟ وهل
ّ
عينت اللجنة مسؤولني ملتابعة هذه
التفاصيل مــع الشركات والتأكد من
مـطــابـقـتـهــا ل ـل ـش ــروط؟ وم ــن سـيـقــوم
ب ـت ــوزي ــع «كـ ــراتـ ــن اإلعـ ــاشـ ــة» وأيـ ــن؟
ح ـتــى ال ـســاعــة ال جـ ــواب م ــن الـلـجـنــة
التي تؤكد أنها فــي صــدد إنـجــاز كل
هــذه الـنـقــاط ،علمًا أن ال ـســؤال نفسه
ّ
وجـهـنــاه إليها منذ أسـبــوعــن وجــاء
ـرد بـ ـ ــأن كـ ــل ال ـت ـف ــاص ـي ــل س ـت ـكــون
ال ـ ـ ـ ّ
متوفرة بعد ثالثة أيام .الالمباالة في
عقد ّ صفقة قانونية ببنود واضحة
ّ
وشفافة توحي وكــأن هناك نية لدى
امل ـج ـلــس ل ـصــرف األمـ ـ ــوال عـشــوائـيــا،
وال ّ
سيما أن الـهــدف األســاســي الــذي
«اخ ـ ـتـ ــرع» هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ألجـ ـل ــه ،أي
مساعدة الفقراء واملحتاجني ،سقط.
فبحسب مصادر بلدية ،تستفيد من
هــذه الحصص كــل عائلة ناخبة في
ب ـيــروت عـلــى أن تـتـقــدم ب ــإخ ــراج قيد
عائلي مع عنوان السكن ورقم الهاتف
ّ
واس ـ ـ ـ ــم الـ ـشـ ـخ ــص ال ـ ـ ـ ـ ّـذي س ـي ـت ـس ــلــم
الحصة الـغــذائـيــة ،بـغــض النظر عما
إذا كانت العائلة محتاجة أم ال ،األمر
الــذي سيفتح الـبــاب على التنفيعات
واملـحـســوبـيــات .املـعـيــار الــوحـيــد هنا
ّ
هو سجل النفوس ،من دون أن يجيب
أصحاب هذا املشروع عما سيفعلونه
فـ ــي ح ـ ــال ف ــاق ــت األسـ ـ ـم ـ ــاء امل ـسـ ّـج ـلــة
ـددة بـ ـعـ ـش ــري ــن ألـ ـف ــا؟
الـ ـكـ ـمـ ـي ــة اُمل ـ ـ ـحـ ـ ـ َ
سيحدد األ ْول ــى باالستفادة؟
وكيف
ه ــل س ـي ـتــم ال ـت ـع ــام ــل م ــع امل ـت ـقــدمــن
بالطلبات طائفيًا أم وفــق الــواسـطــة

واملـحـســوبـيــات طــاملــا أن معيار «فقر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــال» غـ ـي ــر م ـ ـ ــوج ـ ـ ــود؟ .ع ـل ـم ــا أن
ُ
«التنفيعة» االنتخابية ستصرف من
أمــوال دافعي الضرائب الساكنني في
بيروت ،ولكن ُيمنع عليهم االستفادة
منها .وعليه ما الذي يمنع القاطن في
الرسوم
العاصمة من االمتناع عن دفع ُ
املفروضة عليه بما أن البلدية املنشأة
لخدمته قررت خدمة ناخبها حصرًا؟
وفي هذا السياق ،وصلت رسائل عبر
الواتسآب ،في األيام القليلة املاضية،
إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـي ــارت ــة مـ ــن س ـ ـكـ ــان ع ــرم ــون
وبـشــامــون ودوح ــة الـحــص تدعوهم
تسجيل أسمائهم.
إلى
عندما ُأ ّ
عد قرار املجلس البلدي لتوزيع
الـحـصــص ال ـغــذائ ـيــةُ ،ع ـق ــدت الجلسة
فـ ــي غـ ـي ــاب  11ع ـ ـض ـ ـوًا .ي ـ ـبـ ـ ّـرر بـعــض
هـ ــؤالء ع ــدم ح ـض ــوره ــم بــاعـتــراضـهــم

ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ال ـج ـل ـس ــة وعـ ــدم
لحظ مشاريع طالبوا بها ،فيما يقول
البعض اآلخر إنه يقاطع الجلسات ألن
«امل ـشــاريــع امل ـطــروحــة تتضمن فـســادًا
ض ـم ـن ـيــا وال ن ــري ــد أن نـ ـك ــون ش ـهــود
زور» .لكن ،فعليًا ،مسؤولية هؤالء عما
يحصل ال تـقــل عـمــن ي ـصـ ّـوت إيـجــابــا.
فناخبو بيروت اقترعوا ألعضاء بغية
ّ
إي ـص ــال صــوت ـهــم وســل ـمــوهــم قــرارهــم
فــي املجلس الـبـلــدي وائتمنوهم على
أصواتهم ملراقبة األعمال التي تجري
داخله ومصارحتهم بصفقات الفساد
ال ـتــي تـحـصــل وال ــوق ــوف ف ــي وجـهـهــا.
أمــا مــا يحصل ال ـيــوم فــا يـعــدو كونه
ت ـخ ـل ـي ــا م ـ ــن ه ـ ـ ـ ــؤالء ع ـ ــن املـ ـس ــؤولـ ـي ــة
واالس ـت ـن ـســاب ـيــة ف ــي ال ـت ـصــويــت على
املشاريع في إطــار حرب النكايات بني
األحزاب السياسية ّ
وفعاليات بيروت.

جسر الزهراني ...على خطى انهيار القاسمية
آمال خليل
لم يكن ينقص اوتوستراد الجنوب سوى انزالق جديد
على جسر الزهراني يشكل خطرا على السالمة املرورية.
العاصفة االخيرة أدت الى انزالق تالل من التربة الطينية على
املسلك الشرقي ،ما أدي الى قطع السير على مسربه الجانبي.
فمنذ بداية الشتاء الحالي ،تنزلق مع كل «شتوة» تالل من
التربة الطينية نحو االتوستراد ما تسبب في حوادث عدة
بسبب انزالق السيارات .وتعمل آليات تابعة التحاد بلديات
ساحل الزهراني ،بني حني وآخر ،على جرف الوحول إلى
جانب الطريق قبل أن تبعثرها األمطار مجددًا .إزاء ازدياد
الخطر على السالمة العامة ،اإلتحاد وضع إشارات تنبيهية
ّ
وعوائق تلفت إلى املسرب املقفل بالوحول ،وشكل أمس
خلية طوارىء في محيط االنهيار بعدما تسببت األمطار

الغزيرة بمزيد من االنزالقات كادت تقفل الطريق كله.
رئيس اإلتحاد علي مطر أوضح لـ«األخبار» أنه ّ
وجه كتبًا
عدة إلى وزارة األشغال العامة والنقل والهيئة العليا لإلغاثة
للكشف على الطريق وإجراء الالزم« ،وقد كشف فريق
الوزارة في الجنوب على اإلنزالقات ،لكنه لم يفعل شيئًا.
بل طلب منا أن نزيل اإلنهيارات لعدم توافر إمكانيات لدى
الوزارة»!.
بالتزامن ،تستمر بوتيرة بطيئة األشغال في ورشة معالجة
انهيار الجبل املحاذي للمسلك الشرقي ألوتوستراد
القاسمية .ورغم مرور عام كامل على تهافت أكوام من التربة
الكلسية والصخور على الطريق ،إال أن إصالح األضرار لم
ُينجز بعد ،وال يزال املواطنون يتكبدون عناء اإللتفاف وقطع
كيلومترات عدة الجتياز مسافة ال تحتاج أكثر من دقيقة
واحدة على األوتوستراد.
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رياضة

رياضة
الكرة اللبنانية

ّ
إشعار آخر
القرار المر ...تعليق نشاط كرة القدم حتى
ٍ
اتخذ االتحاد اللبناني لكرة القدم القرار ّ
المر
ّ
إشعار آخر،
حتى
الكروي
الموسم
ق
وعل
ٍ
َ
باتحادي كرة السلة والكرة الطائرة.
أسوة
فرض الواقع نفسه بعد أن «لعبت» ظروف
عدة ضد كرة القدم اللبنانية ،بدءًا من
األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية
ً
وانتهاء بموقف أندية الدرجة األولى
وتحديدًا َ
ناديي النجمة وشباب الساحل
عبد القادر سعد
ل ــم يـعــد بــإم ـكــان املـعـنـيــن بـلـعـبــة كــرة
القدم في لبنان االنتظار أكثر .توقف
َ
الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي بــدرجــت ـيــه األول ــى
والثانية مع اندالع أحداث  17تشرين
األول امل ــاض ــي .وب ـعــد أك ـثــر م ــن ثــاثــة
أشـهــر لــم يعد أم ــام االت ـحــاد اللبناني
لكرة القدم سوى اتخاذ القرار ،فكان أن
ّ
علق نشاط املوسم الكروي خالل جلسة
ُ
لغ
عقدتها اللجنة
التنفيذية أمس .لم ي ِ
ّ
االتحاد املوسم بل علقه .وضــع الكرة
في ملعب األوضــاع العامة في البالد.
ف ــإذا سـمـحــت ال ـظ ــروف الح ـقــا بـعــودة
ال ـن ـشــاط الـ ـك ــروي ،ف ــي ح ــال اس ـت ـقـ ّـرت
األوضاع سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا،
فحينها يجد صيغة ما إلعادة الحياة
الــى املــاعــب اللبنانية ،س ــواء بــدوري

ّ
تتحمل األندية جزءًا من
مسؤولية تعليق النشاط
الكروي في لبنان
ّ
مصغر أم بإقامة مسابقة كأس لبنان
فقط ملعرفة من سيمثل لبنان خارجيًا
في املوسم املقبل.
أمـ ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم فـ ـل ــم يـ ـك ــن أم ـ ـ ــام االتـ ـح ــاد
خـ ـي ــار س ـ ــوى إغـ ـ ــاق ال ـ ـبـ ــاب ،ب ـع ــد أن
ط ـ ـ ــال أم ـ ـ ــد األزمـ ـ ـ ـ ــة واسـ ـتـ ـفـ ـحـ ـل ــت مــن
جهة ،وفي الوقت عينه أدارت غالبية
أنــديــة الــدرجــة األول ــى ظـهــرهــا للعبة،
وخ ـص ــوص ــا ن ـ َ
ـادي ــي ش ـب ــاب الـســاحــل

اتخذت اللجنة التنفيذية قرارها خالل اجتماع عقدته أمس (عدنان الحاج علي)

وال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة .فـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ـنـ ــاديـ ــن ب ـع ــدم
اللعب ضــرب املسعى الــذي كــان قائمًا
الس ـت ـك ـمــال امل ــوس ــم .ت ـحـ ّـجــج الـنـجـمــة
ب ــأسـ ـب ــاب غ ـي ــر م ـق ـن ـعــة وال مـنـطـقـيــة
بـ ـحـ ـس ــب وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،ووضـ ـ ــع
شروطًا تعجيزية كعدم إلغاء الهبوط
واسـتـكـمــال املــوســم مــن املــرحـلــة التي
توقف فيها ،في حني أن نصف األندية
ال تريد اللعب .أمــا الساحل ،فلم يكن
صريحًا بالقول بأنه عاتب على بعض
العبيه بالدرجة األولــى لعدم وقوفهم
إلى جانب رئيسهم سمير دبوق .وفي
الوقت عينه عاتب على بعض «زمالء»
اللقاء الخماسي الذين تراجعوا ّ
عما
َ
اجتماعيهم من
تــم االت ـفــاق عليه فــي
ن ــاح ـي ــة رفـ ــض إلـ ـغ ــاء الـ ـهـ ـب ــوط .وج ــد

الـ ـس ــاح ــل أن مـ ــن ج ـل ــس م ـع ـه ــم عـلــى
الطاولة واتفق وإياهم على مجموعة
أمـ ــور ل ــم ي ـل ـتــزمــوا بــاالت ـف ــاق فــواف ـقــوا
على اللعب بصيغة ال تعتمد هبوطًا
إ ُلــى الدرجة الثانية .شعر دبــوق بأنه
خـ ــذل م ــن العـبـيــه وم ــن حـلـفــائــه فـقـ ّـرر
ع ــدم الـلـعــب .ح ــاول اسـتـلـحــاق األم ــور
بــاإلعــان عــن اسـتـعــداده للتراجع عن
قراره عبر لقاء على «الفايسبوك»! لكن
بعد فوات األوان.
جلسة االت ـحــاد أم ــس كــانــت حاسمة،
ُّ
حيث اتخذ قرار بتعليق النشاط ،بعد
دراسة حيثيات األمور وأهمها الوضع
األم ـنــي مــن ج ـهــة ،وع ــدم رغ ـبــة معظم
األنــديــة باللعب مــن جـهــة أخ ــرى .فما
يحصل في بطولة الشباب واألشبال

مــن قـلــق وتــرقــب قـبــل كــل مــرحـلــة تقام
ّ
فــي عطلة نـهــايــة األس ـب ــوع ،قــلــص من
خ ـيــارات االت ـحــاد وخـصــوصــا فــي ظل
تفاقم األمور وارتفاع منسوب العنف
في االحتجاجات التي تحصل.
ف ـف ــي ل ـي ــل ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي لـ ــم ت ـهــدأ
هواتف املسؤولني في االتحاد بسبب
اتـ ـ ـص ـ ــاالت األن ـ ــدي ـ ــة الـ ـت ــي ت ـل ـع ــب فــي
الـشـبــاب واألش ـب ــال وال ـك ــرة النسائية
ملعرفة ما إذا كانت هناك مباريات يوم
األحــد ،مع أسئلة حــول مــدى صوابية
اللعب خوفًا على سالمة الالعبني.
وما ُيقلق املسؤولني في االتحاد هو أن
واقع الحال ال يوحي بأن األمور تسير
نحو الحلحلة .فــا تشكيل الحكومة
بالصيغة املتداولة يوحي بأن الشارع

سيقبل بها ،وبالتالي فــإن التوقعات
ًَ
تشير إلى أن األوضاع ستزداد سوءا،
وال ع ــدم تشكيل الـحـكــومــة سيساعد
على استقرار الوضع.
ّ
عــلــق االت ـحــاد موسمه ولــم يـلـ ِـغــه .قـ ّـرر
استكمال البطوالت الجارية كالشباب
ّ
واألشـ ـب ــال والـ ـك ــرة ال ـن ـســائ ـيــة ،وعــلــق
ب ـطــوالت ال ــدرج ــات األولـ ــى والـثــانـيــة،
كـمــا وجـ ّـمــد ان ـطــاق ب ـطــوالت الــدرجــة
الـثــالـثــة وال ـنــاش ـئــن ،وك ــرة ال ـصــاالت،
بانتظار تبلور األمور.
ال ش ـ ّـك فــي أن ــه ي ـ ٌ
ـوم أس ــود فــي تــاريــخ
الكرة اللبنانية وسيكون له انعكاس
سلبي كبير على اللعبة ،لكن في ظل
ال ــواق ــع ال ــراه ــن ع ـلــى ج ـم ـيــع الـصـعــد
ٌ
مكره أخوك ال بطل.
يمكن القول:

أقام االتحاد اللبناني للجودو وفروعه دورة تحكيمية
ف ــي م ـقــر االتـ ـح ــاد امل ــؤق ــت ب ـن ــادي بـ ــودا ادمـ ــا تحت
سـعــادة
إش ــراف رئـيــس االت ـحــاد املـحــامــي فــرنـســوا ّ
وأمــن السر العام عبدو أيــوب .وأدار الــدورة كــل من
الـحـكــام الــدولـيــون الــدكـتــور كـلــود ســاروفـيــم ،شــارل
دان ـيــال وأن ــدري ــه مشلب الــذيــن ع ــادوا قـبــل أي ــام من
قطر بعد أن شاركوا في دورة تحكيم دولية نظمها
االتحاد الدولي للجودو في العاصمة الدوحة .شارك
في هذه الــدورة عدد من الحكام املتدرجني ومدربي
األندية والالعبني حاملي الحزام البني وما فوق ،من
مختلف األنــديــة اللبنانية والــذيــن اطلعوا على آخر
مستجدات القوانني التحكيمية املتعلقة بهذه اللعبة.

بريمييرليغ

تشلسي يستقبل آرسنال الجريح
الخسارة ممنوعة في «دربي» العاصمة
يتطلع ن ــادي تشلسي لــوضــع خيبة
ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع خ ـل ـف ــه واالبـ ـتـ ـع ــاد
ب ـفــارق  13نقطة عــن آرس ـنــال عندما
يستضيف جاره اللندني على ملعب
ستامفورد بريدج في دربي العاصمة
لـ ـ ـن ـ ــدن فـ ـ ــي ق ـ ـمـ ــة املـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة
وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـ ـ ــدوري االن ـك ـل ـيــزي
لكرة القدم.
وأهـ ـ ــدر «ال ـس ـت ــة ال ـك ـب ــار» بــاسـتـثـنــاء
ليفربول ،النقاط في املرحلة الثالثة
والعشرين خــال نهاية األسـبــوع مع
خ ـســارة كــل مــن مــانـشـسـتــر يونايتد
وتـشـلـســي وس ـق ــوط ك ــل م ــن آرس ـنــال
ومانشستر سيتي وتوتنهام في فخ
التعادل .يذكر ان ليستر سيتي خسر
هــو اآلخ ــر .ومـنــي «الـبـلــوز» بخسارة
قاسية أمام مضيفه نيوكاسل بهدف
قــاتــل فــي الدقيقة الــرابـعــة مــن الوقت
بـ ـ ــدل الـ ـض ــائ ــع يـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت ،فـيـمــا
ت ـعــادل ارس ـن ــال مــع ضـيـفــه شيفيلد.
وت ـف ـص ــل ع ـش ــر نـ ـق ــاط بـ ــن تـشـلـســي
ال ــراب ــع وارسـ ـن ــال ال ـعــاشــر وال ـ ــذي ال
يــزال يعاني مــن تــواضــع فــي النتائج
منذ تعيني امل ــدرب االسـبــانــي ميكيل
أرتيتا على رأس جهازه الفني خلفًا
ملــواط ـنــه اونـ ــاي اي ـمــري أواخـ ــر الـعــام
امل ــاض ــي ،إذ ح ـقــق ف ــي ال ـ ـ ــدوري منذ
حينها فــوزًا وحيدًا أتى على حساب
مانشستر يــونــايـتــد ،مـقــابــل خـســارة
وثالثة تعادالت .ويدخل ارسنال لقاء
اليوم متطلعًا للثأر من غريمه الذي
أسقطه في عقر داره  1-2في املرحلة
 .20وسيعاني فريق «املدفعجية» من
اس ـت ـمــرار غ ـيــاب مـهــاجـمــه الـغــابــونــي
ب ـيــار ايـمـيــريــك أوبــام ـيــانــغ ،املــوقــوف
لثالث مباريات.
الــى ذلــك ،يــدرك املــدرب فرانك المبارد
أهـمـيــة ال ـف ــوز بــالـلـقــاء لـلـحـفــاظ على
املركز الرابع ،آخر املراكز املؤهلة الى
دوري أبطال أوروبا ،اذ يبتعد بفارق
خمس نقاط عن مانشستر يونايتد
الخامس الذي يستضيف بيرنلي غدًا
األربعاء.
وفــي م ـبــاراة ثــانـيــة ،يتطلع ليفربول
املغرد خارج السرب ملواصلة نتائجه
غير العادية هذا املوسم ،حيث تحصل

على  64نقطة من  66ممكنة ،محافظًا
على سجله خاليًا مــن الـهــزائــم ،حني
يـ ـح ــل ض ـي ـف ــا عـ ـل ــى ول ـف ــره ــام ـب ـت ــون
السادس في رحلة محفوفة باملخاطر
يوم الخميس املقبل .وأسقط «الريدز»
ضيفه مانشستر يونايتد -2صفر في
ختام املرحلة ليبتعد عنه بفارق 30
نقطة و 16نقطة عن مانشستر سيتي
الـثــانــي ،علمًا بــأنــه لـعــب م ـبــاراة أقــل،
ليقترب أكـثــر مــن أي وقــت مضى من
تحقيق لقب طال انتظاره  30عامًا.
ول ـ ــم ي ـخ ـســر ف ــري ــق املـ ـ ـ ــدرب األمل ــان ــي
يــورغــن كلوب اي مـبــاراة فــي الــدوري
منذ الثالث من كانون الثاني /يناير
 2019مـحــافـظــا عـلــى سـجــل خ ــال من
الهزائم في  39مـبــاراة ،وبــدأ الحديث
ع ــن ال ـت ـت ــوي ــج ب ــال ـل ـق ــب م ــن دون اي
خسارة أسوة بأرسنال عام .2004
ومــن بــن األنــديــة الـ ـ  11االوائـ ــل ،كان
ولفرهامبتون ،اضافة الــى ليفربول،
الــوحـيــد ال ــذي حـصــد الـنـقــاط الـثــاث

نهاية األسبوع بعد عودة قوية أمام
مضيفه ســاوثــامـبـتــون .فبعد تأخره
ب ـه ــدف ــن دون رد ع ـن ــد االسـ ـت ــراح ــة،
ع ــاد بـثــاثـيــة عـبــر املـكـسـيـكــي راوول
خيمينز (هدفان) والبرتغالي بيدرو

فرانك المبارد المحافظة على
يريد
ّ
مركز مؤهل إلى دوري األبطال
نيتو في الشوط الثاني كانت كفيلة
بمنحهم الـنـقــاط ال ـثــاث لـيـبـقــوا في
املركز السادس خلف يونايتد بفارق
األهداف فقط .وكان ليفربول قد تفوق
على الذئاب بهدف نظيف على ملعب
أنفيلد رود في اللقاء الــذي جمعهما
في  29كانون األول /ديسمبر الفائت.
ورغم أن اللحاق بليفربول ومقارعته
ف ــي ال ـس ـب ــاق ع ـل ــى ال ـل ـق ــب بـ ــدأ ي ـبــدو

ش ـب ــه م ـس ـت ـح ـي ــل ،س ـي ـت ـط ـلــع سـيـتــي
لتعويض تعادله القاتل على أرضــه
مع كريستال باالس حني يحل ضيفًا
على شيفيلد اليوم.
وبعدما دخل فريق املــدرب اإلسباني
بـ ـي ــب غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال الـ ـ ــى االسـ ـت ــراح ــة
م ـت ــأخ ـرًا بـ ـه ــدف ،ف ـق ــد أحـ ـ ــرز هــدفــن
عـبــر املـهــاجــم األرجـنـتـيـنــي سيرخيو
اغــويــرو فــي الــوقــت الـقــاتــل ( 82و)87
م ـن ـحــا س ـي ـتــي ت ـق ــدمــا ف ــي الـنـتـيـجــة،
ول ـك ــن ه ــدف ــا عـكـسـيــا م ــن ال ـبــرازي ـلــي
فرناندينيو ( )90حرم بطل املوسمني
امل ــاض ـي ــن م ــن ال ـن ـق ــاط الـ ـث ــاث .ولــن
تـكــون الــرحـلــة سهلة للسيتي ،إذ ان
شيفيلد ـ ـ الــذي بــات يعرف بالفريق
املـ ـف ــاج ــأة فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ه ـ ــذا امل ــوس ــم
ـ ـ ـ ـ فـ ــرض ال ـت ـع ــادل ع ـلــى ارسـ ـن ــال في
املرحلة السابقة ،وبات متخلفًا بنقطة
فقط عن يونايتد وولفرهامبتون في
املركز السابع امام توتنهام.
أما بالنسبة إلى هذا األخير توتنهام،

فـهــو يـبـحــث عــن ف ــوزه األول فــي عــام
 2020ح ـ ــن ي ـس ـت ـق ـب ــل عـ ـل ــى ارض ـ ــه
نوريتش املتذيل يوم غد االربعاء .وال
يــزال فريق املــدرب البرتغالي جوزيه
مــوريـنـيــو مــن دون اي ف ــوز فــي ثــاث
مباريات هذا العام وتعادل سلبًا مع
واتفورد في افتتاح املرحلة السابقة،
مفتقدًا جـهــود مهاجمه ه ــاري كاين
الغائب لغاية نيسان /أبريل بداعي
االص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة .م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـس ـت ـض ـيــف
ل ـي ـس ـت ــر غـ ـ ـ ـدًا األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء وس ـ ـ ــت ه ــام
يونايتد السادس عشر .وكان ليستر
قــد سـقــط  2-1أم ــام مـضـيـفــه بيرنلي
األح ــد وب ــات يبتعد بـفــارق  19نقطة
عن ليفربول في املركز الثالث.
وف ـ ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـل ـت ـقــي
استون فيال مع واتـفــورد ،بورنموث
مـ ـ ــع بـ ـ ــراي ـ ـ ـتـ ـ ــون ،كـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــال بـ ـ ــاالس
وس ـ ــاوث ـ ـم ـ ـب ـ ـت ـ ــون ،وإيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت ـ ـ ــون م ــع
ن ـي ــوك ــاس ــل( .ال ـ ـيـ ــوم ال ـس ــاع ــة 21:30
بتوقيت بيروت).

خسر تشلسي المباراة األخيرة أمام نيوكاسل (أ ف ب)

أبرز مباريات اليوم
■ الدوري اإلنكليزي املمتاز
 استون فيال  xواتفورد 21:30 إيفرتون  xنيوكاسل 21:30 كريستال باالس  xساوثهابتون21:30
 شيفيلد يونايتد  xمانشسترسيتي 21:30
 بورنموث  xبرايتون 21:30 تشيلسي  xآرسنال 22:15■ كأس إيطاليا
 نابولي  xالتسيو 21:45■ كأس الرابطة الفرنسية
 ليون  xليل 22:10■ كأس ملك إسبانيا
 -اشبيلية  xليفانتي 22:00

كأس الرابطة الفرنسية

ّ
محلية
أخبار

ّ
دورة ّ لحكام الجودو
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بطولة جبل لبنان في رماية المسدس
ّ
نظم االتحاد اللبناني للرماية والصيد بطولة محافظة
جـبــل لـبـنــان فــي رمــايــة امل ـســدس  6مـلــم سـتــانــدرد -
 25متر في نــادي «ذي ماغنوم كلوب»  -كفردبيان
بحضور رئيس االتـحــاد بيار جلخ ورئـيــس النادي
املضيف فــادي سالمة وعــدد من املشجعني .وكانت
البطولة بــإدارة املسؤول عن رماية املسدس وعضو
الهيئة اإلدارية لالتحاد ربيع األيوبي .وجاءت النتائج
لـلـثــاثــة األوائ ـ ــل عـلــى الـشـكــل ال ـتــالــي :بـطــولــة لـبـنــان
م ـس ــدس 9م ـل ــم 25م :امل ــرك ــز األول ل ـب ــول سـيـقـلــي،
املركز الثاني لجهاد أبي راشد واملركز الثالث سمير
فبطاوي.
جمعية عمومية لنادي الحكمة

انعقدت الجمعية العمومية الـعــاديــة لـنــادي الحكمة
الرياضي ـ بيروت في جلستها الثانية بمن حضر
ف ــي قــاعــة ج ـب ــران خـلـيــل ج ـب ــران ـ مـبـنــى الـحـكـمــة ـ
األشرفية ،بعدما كانت تأجلت من األحد  12كانون
الثاني  2020لعدم اكتمال النصاب .حضر الرئيس
الـفـخــري لـلـنــادي رئـيــس مــدرســة الحكمة األشرفية
األب شربل مسعد ،ورئيس ّ
تجمع أصدقاء الحكمة
ّ
غسان الـخــوري ،ومدقق الحسابات املعي من ِقبل
مجلس األمناء السيد طوني رزق ،وعدد من أعضاء
الجمعية العمومية املسددين اشتراكاتهم السنوية،

إضــافــة إل ــى ع ــدد كبير مــن األع ـضــاء ال ـجــدد الــذيــن
انتسبوا حديثًا ،بصفة مستمعني .تــرأس الجلسة
رئيس الـنــادي إيلي يحشوشي ،وتولى أمانة السر
امل ـحــامــي كـمـيــل س ـع ــاده ،وت ــم تـعـيــن إي ـلــي رش ــدان
وسمير صالح مدققي أص ــوات .وبعد ترحيب من
الرئيس يحشوشي ،تــا أمــن ّســر الـنــادي املحامي
كميل سعاده البيان اإلداري املؤلف من  12صفحة
ّ
عدد خالله ما قامت به اللجنة اإلدارية منذ انتخابها
فــي  19كــانــون الـثــانــي  2019أي منذ سنة بالتمام
والكمال ،كما ّ
عدد ما قامت به مختلف لجان النادي،
وقد عرضت تفاصيل البيان اإلداري عبر الشاشة
ّ
ليتمكن الحضور مــن متابعته ،وصــدق بإالجماع.
بعده تال مدقق الحسابات ومحاسب النادي البيان

املالي من  19كانون الثاني  2019وحتى  31كانون
األول  2019وقــد عرضت تفاصيله عبر الشاشة،
وتم التصديق عليه باإلجماع أيضًا بعد مناقشات
لبعض أعضاء الجمعية العمومية ،استفسروا فيها
عن حجم الديون التي ورثتها اللجنة اإلدارية الحالية
وما تم تسديده في السنة املالية املنتهيةّ ،
ليتبي أن
حجم الدين املــوروث بلغ  2.8مليون دوالر أميركي،
كما ّ
تبي أن حجم املداخيل التي استطاعت اللجنة
اإلدارية الحالية تأمينها عبر التبرعات واالشتراكات
والحفالت وما صرف على الديون وعلى فرق النادي
قد بلغ منذ انتخابها  1.37مليون دوالر أميركي.

انتخابات قدامى الطائرة

اسـتـنــادًا إل ــى امل ــادة الـعــاشــرة مــن الـنـظــام األســاســي
ّ
لتجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان وعطفًا على
ّ
املادة الثامنة من النظام الداخلي للتجمع ،دعت الهيئة
ّ
للتجمع األعـضــاء املنتسبني الــذيــن سـ ّـددوا
اإلداري ــة
ّ
اشتراكاتهم ،للتقدم بطلبات الترشح إلى أمانة السر
قبل تــاريــخ الخامس عشر مـ ُـن شهر شباط املقبل
ّ
التجمع بالفنار .وستعقد الجلسة األولــى
فــي مقر
لالنتخابات األحد املوافق في  23شباط املقبل الساعة
الحادية عشرة من قبل الظهر في مقر ّ
التجمع .وفي
حال عدم اكتمال النصاب تلتئم الجمعية العمومية
في جلسة ثانية الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر
األحد  1آذار املقبل وتكون قانونية بمن حضر.

ليون يصطدم بليل في نصف النهائي
يـلـتـقــي ن ــادي ل ـيــون بـطــل  2001مع
ض ـي ـف ــه لـ ـي ــل وص ـ ـيـ ــف بـ ـط ــل 2016
الـيــوم ( 22:10بتوقيت بـيــروت) في
قمة ساخنة على ملعب «غروباما»
ف ـ ــي ل ـ ـيـ ــون ضـ ـم ــن ال ـ ـ ـ ــدور ال ـن ـص ــف
ال ـن ـه ــائ ــي مل ـس ــاب ـق ــة ك ـ ــأس ال ــراب ـط ــة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي كـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم .وف ــي
م ـ ـبـ ــاراة ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ال ـث ــان ـي ــة،
يـحــل بــاريــس س ــان جـيــرمــان حامل
ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ف ــي عـ ــدد األل ـق ــاب
في املسابقة ( )8ضيفًا على رينس
يوم غد األربعاء في مهمة ال تخلو
مــن صعوبة وخـصــوصــا أن األخير
أق ـصــى س ـتــراس ـبــورغ حــامــل الـلـقــب
من ربــع النهائي بركالت الترجيح.
كـمــا أن ريـنــس هــو الـفــريــق الوحيد
الـ ـ ـ ــذي أل ـ ـحـ ــق ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ب ـب ــاري ــس
ســان جيرمان على ملعب بــارك دي
ب ــران ــس ه ــذا امل ــوس ــم ع ـنــدمــا تغلب
عليه -2صفر في  25أيلول/سبتمبر
املاضي.
ويـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس لـ ـ ـي ـ ــون وب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس سـ ــان
جيرمان على أربع واجهات (الدوري
وال ـ ـكـ ــأس وكـ ـ ــأس ال ــرابـ ـط ــة املـحـلـيــة
وم ـس ــاب ـق ــة دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا)،

وي ـس ـع ــى ك ــل م ـن ـه ـمــا إلـ ــى مــواص ـلــة
م ـشــواره فــي مسابقة ك ــأس الــرابـطــة
للظفر بلقب نسختها األخ ـيــرة هذا
املوسم .ويسعى ليون ،بقيادة مدرب
ليل السابق رودي غارسيا ،إلــى ّ
فك
عقدته املستعصية أمــام منافسه إن

أعلنت ّ رابطة الدوري
أنها قررت تعليق تنظيم
المسابقة بدءًا من الموسم المقبل

لم يفز ليون
على ليل في آخر
 5مباريات على
أرضه (أ ف ب)

كان داخل القواعد أو خارجه .وفشل
ليون في الفوز على ليل في املباريات
ال ـخ ـمــس األخـ ـي ــرة ال ـت ــي اسـتـضــافــه
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا (جـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــا ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري)
وتحديدًا منذ تغلبه عليه -3صفر في
الـخــامــس مــن تشرين األول/أك ـتــوبــر
 .2014وخسر ليون أمــام ضيفه ليل
ث ــاث مـ ــرات آخ ــره ــا ف ــي ال ـثــالــث من
كانون األول/ديسمبر املاضي عندما
سقط بهدف وحيد سجله جوناثان
إي ـك ــون ــي ،م ـقــابــل ت ـع ــادل ــن .ك ـمــا أن

ل ـي ــون ح ـقــق ف ـ ــوزًا واح ـ ـ ـدًا ف ـقــط على
ل ـيــل ف ــي امل ـب ــاري ــات ال ـع ـشــر األخ ـي ــرة
بينهما .وبلغ ليون نصف النهائي
بفوزه على بريست  ،1-3فيما تأهل
ليل على حساب امـيــان -2صـفــر .في
املقابل ،حجز باريس ســان جيرمان
ب ـطــاق ـتــه ب ـف ــوز س ــاح ــق ع ـلــى ســانــت
اتيان .1-6
وكـ ـ ــانـ ـ ــت راب ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري أع ـل ـن ــت
مـنـتـصــف أي ـلــول/س ـب ـت ـم ـبــر املــاضــي
أن ـهــا ق ــررت تعليق تنظيم مسابقة
كأس الرابطة ،بدءًا من املوسم املقبل
ألج ــل تقليص روزن ــام ــة املـســابـقــات،
ومـ ـن ــح امل ــزي ــد م ــن الـ ــراحـ ــة لــاعـبــن
وت ــوف ـي ــر ب ـطــاقــة إض ــاف ـي ــة (لــأنــديــة
الـفــرنـسـيــة) فــي ال ـكــؤوس األوروب ـيــة
ع ـبــر تــرت ـيــب دوري ال ــدرج ــة األول ــى
بنهاية مــوســم  ،2021-2020مشيرة
إل ـ ــى أن قـ ـ ــرار ال ـت ـع ـل ـيــق ي ــأت ــي عـلــى
خـ ـلـ ـفـ ـي ــة عـ ـ ـ ــدم اه ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام الـ ـشـ ـبـ ـك ــات
الـتـلـفــزيــونـيــة بــامل ـســاب ـقــة .وأضــافــت
«تـحـتـفــظ ال ــراب ـط ــة ب ـحــق اسـتـئـنــاف
تـنـظـيــم هـ ــذه امل ـســاب ـقــة الح ـق ــا وفـقــا
ل ـظ ــروف الـ ـس ــوق» ،مـ ـش ـ ّـددة ع ـلــى أن
األمر «ليس إلغاء ولكن تعليق».
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رياضة

رياضة

ال ليغا

ّ
سيتيين قدم أوراق اعتماده

ّ
برشلونة يتنفس من جديد

هو انتصار معنوي حققه النادي
الكاتالوني برشلونة في أول ظهور
لالعبيه تحت قيادة المدرب الجديد
كيكي سيتيين ،البديل للمدرب المقال
إرنستو فالفيردي .نتيجة  0-1ال تعكس
مجريات اللقاء ،الذي خرج منه سيتيين
بالكثير من النقاط اإليجابية .كل ما يحتاج
هو الوقت،
إليه مدرب ريال بيتيس السابق ّ
ففي قادم المباريات واأليام ستتضح
الصورة أكثر
حسن رمضان
بهدف من النجم األرجنتيني وأفضل
العب في العالم ليونيل ميسي ،حقق
ب ــرش ـل ــون ــة ف ـ ـ ــوزًا ش ــاق ــا ع ـل ــى ضـيـفــه
غ ــرن ــاط ــة ضـ ـم ــن الـ ـج ــول ــة ال ـع ـش ــري ــن
مــن «الـلـيـغــا» اإلسـبــانـيــة .هــي امل ـبــاراة
األول ــى للمدرب سيتيني ،الــذي وضع
تشكيلته املـنــاسـبــة مــن وجـهــة نـظــره،
وق ـ ّـدم م ـبــاراة ال ب ــأس بـهــا مــن ناحية
األرقـ ـ ــام واإلح ـص ــائ ـي ــات ،ل ـكــن م ــا هو

بلغت نسبة سيطرة النادي
الكاتالوني على الكرة
 %82بعد نهاية المباراة
ّ
م ــؤك ــد ،أن غــرنــاطــة لـيــس بــاالخـتـبــار.
 1005تمريرات ،هي حصيلة مجموع
التمريرات التي لعبها زمالء الفرنسي
أن ـطــوان غــريــزمــان خ ــال الـلـقــاء ،وهــو
أكـبــر ع ــدد مــن الـتـمــريــرات مـنــذ ،2012
وت ـحــدي ـدًا عـنــدمــا ك ــان ال ي ــزال امل ــدرب
بـيــب غ ــواردي ــوال عـلــى رأس الـعــارضــة
الـفـنـيــة لـبــرشـلــونــة .ه ــذا األم ــر يعكس
ث ـقــافــة وف ـكــر ه ــذا امل ـ ــدرب «األشـ ـي ــب»،
ّ
الذي تمكن من بلوغ هدفه من املباراة
األولى ،وهو االستحواذ.
ب ـ ـل ـ ـغـ ــت ن ـ ـس ـ ـبـ ــة سـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ع ـل ــى الـ ـك ــرة  %82بـعــد
ّ
ن ـه ــاي ــة املـ ـ ـب ـ ــاراة ،وه ـ ــذا م ــا ي ــؤك ــد أن
س ـي ـت ـي ــن اسـ ـتـ ـط ــاع ت ـغ ـي ـي ــر ال ـن ـمــط
وطريقة اللعب اللذين كــان يتبعهما
امل ـ ــدرب ال ـســابــق ف ــال ـف ـي ــردي .م ــن بني
النقاط اإليجابية أيضًا ،هي الثبات
والصالبة الدفاعية التي برزت خالل

أكد سيتيين أنه سيعتمد على الالعبين الشباب (ا ف ب)

املـ ـب ــاراة ،فــرغــم ض ـعــف ق ـ ــدرات فــريــق
الخصم الهجومية ،إال أن التناغم بني
املــداف ـعــن والع ـبــي خــط الــوســط كــان
واض ـح ــا .رب ـمــا ه ــي أف ـضــل مـبــاريــات
الع ـ ـ ــب خ ـ ــط ال ـ ــوس ـ ــط وأحـ ـ ـ ــد أعـ ـم ــدة

الـ ـن ــادي سـيــرجـيــو بــوسـكـيـتــس منذ
بداية املوسم الحاليّ .
قدم بوسكيتس
ّ
م ـ ـبـ ــاراة ت ـك ـت ـي ـك ـيــة ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،ت ـمــكــن
خاللها من االحتفاظ بالكرة وتمرير
أكبر عدد ممكن من التمريرات.

خ ــال ال ـل ـقــاء األول لـسـيـتـيــن ،ح ــاول
املـ ــدرب الـجــديــد تطبيق أف ـك ــاره التي
كـ ــان ق ــد اش ـت ـه ــر ب ـه ــا ع ـن ــدم ــا كـ ــان ال
ي ـ ـ ــزال مـ ــدربـ ــا لـ ــريـ ــال ب ـي ـت ـي ــس ،وم ــن
بينها تغيير تشكيلة وخطة الفريق

خــال مجريات اللقاء .فــي الكثير من
دقائق املـبــاراةّ ،
تحول الظهير األيمن
سيرجيو روبـيــرتــو إلــى مــدافــع ثالث
إلى جانب كل من الفرنسي صامويل
أومـتـيـتــي واإلس ـبــانــي ج ـيــرار بيكيه،
ليصبح كل من جــوردي ألبا والشاب
الصغير آنسو فاتي العبي خط وسط
إض ــاف ـي ــن ف ــي ح ــال ــة ال ـه ـج ــوم ،وإل ــى
مــدافـعــن إضــافـيــن فــي حــالــة الــدفــاع
والـهـجـمــات املــرتــدة مــن قبل غرناطة.
على هــذه األف ـكــار ،كــان يعتمد كيكي
في بيتيس ،لكن األفكار ال تصلح في
كــل األمــاكــن وم ــع كــل األن ــدي ــة ،فثقافة
الفرق األوروبية مختلفة عن بعضها
الـبـعــض ،وتـبـقــى ه ــذه األف ـك ــار مجرد
تـجــارب أجــراهــا كيكي خــال مباراته
األولـ ــى ك ـمــدرب لـلـنــادي الـكــاتــالــونــي.
خــال عهد امل ــدرب فالفيردي ،لــم يكن
هناك وجود لالعب يدعى ريكي بويغ.
ابن الماسيا وصاحب العشرين عامًا،
يعتبر مــن بــن أف ـضــل امل ــواه ــب التي
خ ــرج ــت مـ ــن امل ـ ــدرس ـ ــة ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـخـ ـم ــس أو ال ـع ـشــر
املاضية .لــم يمنح فالفيردي الفرص
أب ـدًا لريكي ،ول ــوال اإلصــابــات ملــا كان
املتابعون قد شاهدوا الصغير آنسو
فــاتــي الع ـبــا ف ــي الـتـشـكـيـلــة .ف ــي هــذه
النقطة تحديدًا ،يختلف كيكي كثيرًا
ع ــن أرن ـس ـت ــو ،ف ـفــي م ـب ــارات ــه األول ـ ــى،
ً
أشرك كيكي الشاب ريكي بويغ بديال
ّ
وقدم نفسه بصورة جيدة أمام حوالى
 66أل ــف م ـت ـفــرج .يعتبر سيتيني من
بني املدربني الذين يعتمدون بصورة
أساسية على الالعبني الشباب ،وهذا
م ــا س ـيـن ـع ـكــس إي ـج ــاب ــا ع ـ ّل ــى ثـنــائــي
خط الوسط الذهبي املتمثل بفرنكي
دي ي ــون ــغ الـ ـه ــولـ ـن ــدي وآرثـ ـ ـ ــر مـيـلــو
البرازيلي ،اللذين لم يأخذا فرصهما
كـمــا يـجــب م ــع فــال ـف ـيــردي ،الـ ــذي كــان
يـفـضــل ال ـك ــروات ــي إي ـف ــان راكـيـتـيـتــش
عليهما.
في أول مباراة رسمية له مع برشلونة،
وبخط وسط أقل ما يقال عنه إنه من
ب ــن األب ـط ــأ ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،اس ـت ـطــاع أن
ي ـخ ـلــق ت ـمــاس ـكــا دف ــاع ـي ــا وه ـجــوم ـيــا
لــم يـشـهــده ال ـنــادي مـنــذ فـتــرة طويلة.
أف ـكــار وثـقــافــة واض ـحــة وطــريـقــة لعب
مـتـقـنــة م ــن دون وجـ ــود «ع ــك ك ــروي»
واع ـت ـمــاد كـلــي عـلــى ال ـف ــردي ــات وعـلــى
ليو ميسي .وجــود كل من راكيتيتش
وفيدال وبوسكيتس في خط الوسط
لم يمنعه من تطبيق أفكاره على أرض
امل ـل ـعــب .بــرش ـلــونــة ع ــاد لـيـتـنـفــس من
جديد.

كأس إيطاليا

مدينة الشمس تستضيف «نسور العاصمة»
ي ـس ـع ــى التـ ـسـ ـي ــو ح ــام ــل الـ ـلـ ـق ــب إل ــى
مواصلة موسمه املميز محليًا ،حينما
يحل ضيفًا على نابولي الجريح اليوم
( 21:45بـتــوقـيــت بـ ـي ــروت) ف ــي ال ــدور
الربع النهائي ملسابقة كــأس إيطاليا
ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم .وي ـمــر التـسـيــو حاليًا
ّ
بواحدة من أفضل فتراته التي كللها
نهاية الـعــام املــاضــي بتتويجه بلقب
ال ـكــأس الـســوبــر املحلية عـلــى حساب
يوفنتوس بالفوز عليه  ،1-3وتحقيقه
 11انـتـصــارًا متتاليًا فــي الـ ــدوري ،ما
وضـعــه فــي املــركــز الـثــالــث ( 45نقطة)
على الئحة الترتيب خلف يوفنتوس
األول ( 51نقطة) وإنتر ميالنو الثاني
( ،)47علمًا بأنه يملك مـبــاراة مؤجلة
أمام هيالس فيرونا .وتعود الخسارة

األخـيــرة لفريق العاصمة محليًا إلى
 25أيلول/سبتمبر  ،2019عندما سقط
بملعب جوسيبي مياتسا أم ــام إنتر
صفر.1-
ودخل التسيو طرفًا قويًا في منافسة
يــوف ـن ـتــوس وإن ـت ــر م ـيــانــو ع ـلــى لقب
ال ـ ـ ــدوري ،وي ـط ـمــح إل ــى ال ـح ـفــاظ على
ل ـق ــب م ـســاب ـقــة الـ ـك ــأس ب ـع ــد خ ــروج ــه
خــالــي ال ــوف ــاض مــن مـســابـقــة ال ــدوري
األوروبي «يوروبا ليغ» بحلوله ثالثًا
ف ــي دور امل ـج ـمــوعــات ب ـعــدمــا تـعــرض
ألربع خسارات مقابل فوزين .ويمتلك
الت ـس ـيــو ،الــوح ـيــد أي ـضــا الـ ــذي ألـحــق
الخسارة بيوفنتوس هــذا املوسم في
الدوري عندما تغلب عليه  ،1-3أفضل
خط هجوم في الدوري املحلي برصيد

 46ه ــدف ــا ن ـص ـف ـه ــا س ـج ـل ـه ــا ه ـ ّـداف ــه
الدولي تشيرو إيموبيلي.
وي ـت ـص ــدر إي ـمــوب ـي ـلــي الئ ـح ــة ه ـ ّـداف ــي
الدوري برصيد  23هدفًا بينها ثالثية
في الفوز الكاسح على سمبدوريا 1-5
السبت في افتتاح املرحلة العشرين.
ويأمل التسيو ،الساعي إلى لقبه األول
منذ عام  ،2000في استغالل املعنويات
املـ ـه ــزوزة داخـ ــل ف ــري ــق نــابــولــي ال ــذي
يمر بأسوأ فتراته ،حيث يحتل املركز
الـحــادي عشر بعدما أنهى املوسمني
املاضيني وصيفًا للسيدة العجوز.
ويـشـهــد الـ ــدور الــربــع الـنـهــائــي أيـضــا
ّ
قـمــة ال تـقــل أهـمـيــة ،حـيــث يستضيف
ي ــوف ـن ـت ــوس يـ ــوم غ ــد األرب ـ ـعـ ــاء فــريــق
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر روم ـ ـ ـ ـ ـ ــا .وي ـ ـعـ ــول

ّ
حقق التسيو  11انتصارًا متتاليًا (أ ف ب)

حول العالم
منافسات اليوم األول من بطولة أستراليا املفتوحة،
أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة املضرب ،التي
شهدت ّ تأجيل العديد من املباريات بسبب املطر.
واستهلت أوساكا املصنفة رابعة حملة الدفاع عن
لـقـبـهــا بـنـجــاح ب ـفــوز سـهــل عـلــى الـتـشـيـكـيــة م ــاري
بوزكوفا  2-6و .4-6ومن جهتها نجت آشلي بارتي
املصنفة أولى من ّفخ األوكرانية ليسيا تسورينكو
عـنــدمــا قـلـبــت تـخــلـفـهــا أمــام ـهــا  7-5إل ــى ف ــوز 1-6
و .1-6أما املخضرمة سيرينا وليامس ( 38عامًا)
فقد حجزت بطاقتها إلى الــدور الثاني بفوز سهل
على الروسية اناستازيا بوتابوفا املصنفة تسعني
عامليًا -6صفر و .3-6واحتاجت سيرينا ،التاسعة
عامليًا والساعية إلى معادلة الرقم القياسي في عدد
األلقاب في البطوالت الكبرى ( )24املوجود بحوزة
األسـتــرالـيــة مــارغــاريــث ك ــورت ،إلــى  58دقيقة فقط
للتغلب على بــوتــابــوفــا .وك ـ ّـررت الالعبة األميركية
الــواعــدة كــوري غــوف ابنة
الخامسة عشرة إنجازها
ف ــي ال ـ ــدور األول لـبـطــولــة
ويـمـبـلــدون الـعــام املاضي
عندما أطاحت بمواطنتها
امل ـ ـخ ـ ـض ـ ــرم ـ ــة فـ ـيـ ـن ــوس
ولـيــامــس ( 39عــامــا) من

ديوكوفيتش وفيدرر إلى الدور الثاني

ب ـ ـل ـ ــغ الـ ـ ـص ـ ــرب ـ ــي ن ـ ــوف ـ ــاك
ديوكوفيتش املصنف ثانيًا
الدور الثاني لبطولة أستراليا
امل ـف ـتــوحــة ،أول ـ ــى ال ـب ـطــوالت
األربع الكبرى بكرة املضرب،
رغم خسارته مجموعة أمام
األملاني يان-لينارد شتروف
أمس االثنني قبل أن يفوز بصعوبة  )5-7( 6-7و6-2
و 2-6و .1-6وه ــذا هــو الـفــوز رقــم  900فــي مسيرة
الصربي الساعي للقبه الثامن في ملبورن والسابع
عشر فــي الـغــرانــد ســام .واحـتــاج ديوكوفيتش إلى
ساعتني و 16دقيقة إلنهاء املباراة لصالحه ،واالنتقال
إلى الدور املقبل .ومن جهته حجز السويسري روجيه
فيدرر املصنف ثالثًا عامليًا بسهولة بطاقته إلى الدور
الثاني بفوزه على األميركي ستيف جونسون 3-6
و 2-6و .2-6واحتاج فيدرر إلى ساعة و 21دقيقة فقط
للتخلص من عقبة جونسون وتحقيق فوزه الـ 98في
البطولة األسترالية.

بداية جيدة ألوساكا وسيرينا
ّ
حــقـقــت ك ــل م ــن الـيــابــانـيــة ن ــاوم ــي أوس ــاك ــا حــامـلــة
اللقب واألميركية سيرينا وليامس بداية جيدة في

الــدور األول ،وأخرجتها من الــدور ذاتــه في البطولة
األسترالية بالفوز عليها  )5-7( 6-7و.3-6

القدم مع الشباب ،وخاصة حفيده (ابن ابنته) الذي
يلعب إلى جواره في الفريق نفسه.

ّ
جد وحفيده زميالن في فريق لكرة
القدم

روميرو ينجو من حادث بأعجوبة

أفــردت وسائل اإلعــام الرياضية التركية يوم أمس
اإلثـ ـ ـن ـ ــن مـ ـس ــاح ــة م ـه ـمــة
للحديث عن حادثة نــادرة
ف ــي كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم .وك ـشــف
اإلعـ ــام ال ـتــركــي أن فــريــق
«ع ـمــرلــي س ـب ــور» الـتــركــي
ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم يـ ـض ــم فــي
صفوفه الالعب شكري يغيتير ( 57عامًا) ،وحفيده
الشاب إسماعيل دميرطاش ( 18عــامــا) .وينافس
الفريق في دوري الدرجة الثانية للهواة بوالية ماردين
جنوب شرق البالد .وبــدأ شكري مسيرته الكروية
باالنضمام إلى فريق الحي عام  ،1972قبل أن ينتقل
إلى درجــة الهواة ،وهو يشغل منصب رئيس نادي
عمرلي سبور ،وكابنت الفريق في الوقت نفسه.
ونقلت وكالة أنباء األنــاضــول عن شكري قوله إنه
يستطيع لعب مباراة كاملة بالرغم من أنه يبلغ 57
عامًا ،وأنه يفكر باالعتزال لدى بلوغ الـ  .61وأعرب
شكري عــن بالغ سعادته جــراء مواصلة لعب كرة

نجا حارس مرمى مانشستر يونايتد اإلنكليزي
الــدولــي األرجنتيني ّسيرجيو رومـيــرو بأعجوبة
من حــادث سير تحطمت خالله سيارته .ونقلت
وســائــل إعــام إنكليزية عــن يونايتد أن حارسه
االح ـت ـي ــاط ــي ت ـع ــرض لـ ـح ــادث خـ ــرج م ـنــه ســاملــا.
وأظ ـهــرت صــور ومـقــاطــع فيديو تــم تــداولـهــا على
وســائــل الـتــواصــل االجتماعي الـسـيــارة البيضاء
ّ
الـلــون مهشمة ومـحــاصــرة تحت حــاجــز حديدي
بــال ـقــرب مــن مــركــز تــدريــب «الـشـيــاطــن الـحـمــر».
وأكــد الـنــادي لصحيفة مانشستر ايفنينغ نيوز
أن السيارة تخص حــارســه البديل رومـيــرو (32
عــامــا) ،وأن ــه لــم ُيـصــب بــأي أذى مــن ال ـحــادث ولم
تـقــع لــه أي ــة إص ــاب ــات ،وهــو
شارك في التدريبات .وتبلغ
قيمة سـيــارة المبورغيني
غ ــاالردو الـتــي تحطمت ما
ي ـقــارب ال ـ ـ  190أل ــف يــورو
ع ـل ـم ــا أن ـ ـ ــه اش ـ ـتـ ــراهـ ــا فــي
كانون الثاني/يناير .2017

نتائج اللوتو اللبناني
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أفقيا

ّ
تركماني تاريخي شهير – يبعث
 -1للندبة – بلدة لبنانية بقضاء زغرتا –  -2زعيم
صفة دين على دولة لدولة أخرى –  -4إله التجارة
رسالة لصديق –  -3أمر فظيع – َ
عند الرومان – مال وفلوس –  -5ثقل املرض ودنا الشخص من املوت – إسم موصول
– قلب الثمرة –  -6اإلسم األول لرئيس جمهورية الواليات املتحدة األميركية بعد
ّ
باملسرات والسعادة –  -7حرف
مقتل الرئيس جون كينيدي – يقضي الحياة املليئة
نداء للبعيد – حرف جزم – نعم باللغة الروسية –  -8ضجر وسئم – حائط مرتفع
ّ
ّ
وسب – إبريق القهوة –
يلف الحديقة – ثمن البضاعة في حقل التجارة –  -9لعن
 -10رئيس جمهورية لبناني راحل

عموديًا
يــوفـنـتــوس عـلــى ثــاثــي خــط الـهـجــوم
الخطيرّ ،
هدافه البرتغالي كريستيانو
رونالدو والثنائي األرجنتيني باولو
ديباال وغونزالو هيغواين في مهمة
الوصول إلى املربع الذهبي .وأضحى
رونالدو األحد بالثنائية التي سجلها
ف ـ ــي مـ ــرمـ ــى ب ـ ــارم ـ ــا ()1-2أول الع ــب
يسجل في سبع مباريات متتالية في
الـ«سيري أ» ليوفنتوس منذ الفرنسي
دافـ ـي ــد تــريــزي ـغ ـيــه عـ ــام  2005والـ ــذي
سجل في تسع مباريات متتالية.
وتقام املباراتان األخيرتان عن الــدور
الربع النهائي أواخــر كانون الثاني/
ي ـن ــاي ــر ال ـح ــال ــي ح ـي ــث ي ـل ـت ـقــي م ـيــان
مع ضيفه تورينو في  28منه ،وإنتر
ميالن مع فيورنتينا في  29منه.

11

ُ ّ
ويشكل مع
 -1فنان وملحن ًلبناني –  -2مضيق في تركيا يصل بحري إيجه ومرمرة
البوسفور فاصال بني البلقان واألناضول –  -3دولة أميركية – قام بهجوم عسكري
–  -4إقليم فــي صربيا قــاعــدتــه بريشتينا – جــدتــي بالعامية –  -5خــاف غني –
نعاتبه –  -6طعم الحنظل –  -7قرية في سورية شمالي دمشق شهيرة بدير السيدة
العذراء – إله مصري –  -8غائر وهالك في املــاء – عكسها بيع بخسارة –  -9أصل
ّ
وجنوبي
فلسطني
البناء – صحافي لبناني راحل –  -10منطقة قديمة في شمالي
ُ
ّ
العاملية التي حكمها األمير بشارة وصارت تعرف بإسمه
لبنان أو املدن والقرى
ّ
األيوبيني
منذ عهد

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

 -1أيمن زبيب –  -2نورنبرغ – بو –  -3كدح – دانيال –  -4لو – دياري –  -5تلة – مو – بيز – -6
ري – ما – باسه –  -7ابن خلدون –  -8أبلت – ليدو –  -9سرو – واو – رم –  -10تيغوسيغلبا

عموديًا
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مشاهير 3359

حلول الشبكة السابقة

ّ
يود – ليباري –  -3مرحلة – نبوغ –  -4ن ن – مخل –  -5زبد – مالتوس
 -1انكلترا – ست – ّ -2
–  -6برادو – اي –  -7يغني – بولوغ –  -8ياباني –  -9باريس – درب –  -10كوليزه روما

حل الشبكة 3358
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كاتب وعالم آثار وصحفي وسياسي ومؤرخ أملاني ( .)1903 -1817درس في
جامعة كيل حيث تخصص في التاريخ والحقوق .حائز على جائزة نوبل
إعداد
نعوم
مسعود

 = 1+2+5+6+1+2+4مدينة أميركية ■  = 7+3+9+10مواد قاتلة ■ = 8+11
عاصفة بحرية

حل الشبكة الماضية :شبلي العريان

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1786وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة32 - 30 - 24 - 17 - 11 - 1 :
الرقم اإلضافي15 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 2,421,001,721ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة2,421,001,721 :ل.ل..
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 152,249,293ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة152,249,293 :ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 49,626,360ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 31 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1,600,850 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 49,626,360ل.ل
 عدد الشبكات الرابحة 923 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 53,766 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 118,712,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,839 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 1,136,558,466 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 0 :ل.ل.
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1786
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح92426 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 34,586,267 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفرادية 17,293,134 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2426 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .426
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.26 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 986
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة803 :
• يومية أربعة1905 :
• يومية خمسة34796 :
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حسن زين الدين *
عـ ـ ـ ـ ــودة وب ـ ـعـ ــث وت ـ ـعـ ــافـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ــش»
اإلرهابي ...مصطلحات تشغل مراكز الدراسات
ِّ
ال ـغــرب ـيــة ل ـت ـشــكــل ال ـط ـبــق ال ـي ــوم ــي لـلـبــاحـثــن
وال ـص ـح ــاف ـي ــن وال ـع ــام ـل ــن ف ــي أروق ـ ـ ــة م ــراك ــز
الـتـفـكـيــر واالس ـت ـخ ـب ــارات .ورغـ ــم ال ـت ـفــاوت في
دالل ــة ه ــذه املصطلحات ومعانيها ،والنقاش
حــول إمكانية إع ــادة التنظيم تفعيل وج ــوده،
وبــالـتــالــي اإلعـ ــان عــن ع ــودة أخ ــرى مستفيدًا
ّ
من تقييم كل املرحلة السابقة ،إال أن املسلم به
أن هــذا التنظيم هو صنيعة الــواليــات املتحدة
األميركية بــاعـتــراف مسؤولني أميركيني على
مستوى رفيع ،كان أوضحها ما ذكرته هيالري
كلينتون فــي كتابها «خ ـيــارات صعبة» .وهي
تهمة إلدارة بــاراك أوبــامــا ،استخدمها دونالد
ّ
ترامب في حملته االنتخابية .كذلك ،من املسلم
به أن أميركا وتركيا وعددًا من الدول األوروبية،
كانت لهم اليد الطولى في الحرص على بقاء
التنظيم ،وأداء الــدور املطلوب منه واستثماره
ب ـه ــدف ال ـح ـص ــول ع ـلــى مـكـتـسـبــات جـغــرافـيــة
وجـيــوسـيــاسـيــة واالس ـت ـح ــواذ عـلــى ال ـث ــروات.
وقــد اعتمدوا استراتيجية «صناعة الوحش»
ليعودوا ويعلنوا محاربته ،ولو بصورة شكلية،
بهدف التنافس على املكتسبات ،تحت عنوان
مـحــاربـتــه .تــركـيــا قــامــت بــذلــك ،عـبــر مجموعة
عمليات كان آخرها «نبع السالم» ،والتي فرض
ترامب على إثرها مجموعة عقوبات على أنقرة،
ّ
تضمنت زي ــادة الــرســوم على واردات الصلب
التركية بنسبة  50في املئة ،ووقف املفاوضات
بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة بقيمة  100مليار
دوالر ،وعقوبات أخرى على شخصيات تركية.
ثم ما لبث أن أعلن ترامب أنه ُ
سيبقي على قوة
صغيرة الحجم من القوات األميركية في جنوب
سوريا ملواصلة إعاقة فلول تنظيم «داعش».
ّ
نهاية العام املاضي ،أشــارت معلومات إلــى أن
الواليات املتحدة تسعى بخطى حثيثة ،لخلق
نـطــاق جـغــرافــي لـهــا فــي منطقة غــربــي األنـبــار
ال ـص ـح ــراوي ــة ،ال ــواق ـع ــة ب ــن س ــوري ــا والـ ـع ــراق،
ُ
لــتـعـلــن الح ـقــا ع ــن إق ـل ـيــم جــديــد ومـسـتـقــل عن
العراق وعن جزء من سوريا ،يكون بمثابة طرف
الخيط ال ــذي سيفرط سبحة «مـشــروع الشرق
األوسط الجديد» .ويعني ذلك التوظيف في ما
بات َّ
يسمى «مشروع صفقة القرن» ،عبر تقسيم
َّ
َّ
َّ
املقسم وتجزيء املجزأ وتفتيت املفتت ،وذلك من
خالل تشكيل قوة مدعومة أميركيًا وصهيونيًا،
ومــن بعض ال ــدول الخليجية ،تضم مــا يقارب
 47أل ــف إره ــاب ــي بــاسـتـخــدام تكتيك «تحطيم
األســوار» لبعض السجون ،إضافة إلى تشكيل
َّ
قوات مسلحة أخرى وفق التفصيل اآلتي:
• إطالق سراح  11ألف عنصر من «داعش» من
السجون التابعة لـ«قوات سوريا الديموقراطية»
شرقي الفرات.
• إطالق سراح  16ألف عنصر من «داعش» من

(مونتي وولفرتون)

السجون في قاعدتي «عني األسد» و«الحبانية»
التابعتني للقوات األميركية.
• إطـ ــاق سـ ــراح  6آالف عـنـصــر م ــن «داعـ ــش»
من سجن الحوت في محافظة ذي قــار جنوب
العراق.
َّ
• تشكيل فصيل مـســلــح مـ ّـمــا يـسـ ّـمــى صحوة
َّ
األنبار قوامه  14ألف مسلح.
• االسـتـفــادة مــن أسـلــوب «حضانة اإلره ــاب»،
ّ
املخصصة لعوائل
التي تتولى مهمته املخيمات
التنظيم اإلرهابي ،حيث تشير التقارير إلى أنه
فــي مخيم ال ـهــول وح ــده الــواقــع تحت سيطرة
«قــوات قسد» شرقي الفرات ،هناك ما يفوق 70
ألف نسمة من عوائل اإلرهابيني ،من أكثر من 50
جنسية عربية وأجنبية ،تقوم النساء فيه بدور
تهيئة جيل جديد ل ــ«داعــش» عبر إع ــادة نشر
األفكار التكفيرية وممارسة ما يسمى بالحسبة
أو «الشرطة الدينية».
ّ
ف ــي أي ـ ـلـ ــول /سـبـتـمـبــر  ،2019أصـ ـ ــدر امل ـحــلــل
االستراتيجي األميركي أنتوني كوردسمان،
بالتعاون مع عبد الله طوقان وماكس مولوت،
ورقة عمل عن «مركز الدراسات االستراتيجية
والــدولـيــة» األميركي ( ،)CSISبعنوان« :عــودة
داعــش في العراق وسوريا والشرق األوســط»،
ق ــام فـيـهــا بتحليل ومـقــاطـعــة ث ــاث دراسـ ــات
ميدانية :الــدراســة األولــى صــدرت عن مؤسسة

بحثية تابعة للكونغرس األميركي ،والثانية
املتحدة،
عن فريق للمراقبة امليدانية تابع لألمم
َّ
والثالثة عن مؤسسة «رانــد» األميركية .توقع
كوردسمان في دراسته ،عودة وتعافي التنظيم
وارتـ ـف ــاع وت ـيــرة عـمـلـيــاتــه الـعـسـكــريــة ،وأش ــار
ِّ
إلــى ستة مـحــاور سيركز عليها «داع ــش» في
ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة لـلتعافي والـ ـع ــودة ،وه ــي- 1 :
االستراتيجية -2 ،التكتيك -3 ،بناء الـقــوة-4 ،
التنظيم -5 ،التوسع فــي التجنيد -6 ،تجديد
املوارد املالية
وذلك لتحقيق هدفني هما:
َّ
الهدف األول :خلق حالة اضطراب متصل في
املناطق التي فقدها التنظيم وانحسر نفوذه
فيها ،من أجــل هز شرعية السلطة ومنع قوى
السلطة واملعارضة من إعادة فرض النظام.
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي :إثـ ـب ــات درج ـ ــة م ـل ـحــوظــة من
الحضور السياسي والعسكري ،بحيث يظل
ِّ
حاضرًا مذكرًا اآلخرين به على الدوام.
َّ
ـوص األس ــالـ ـي ــب ال ـت ــي سـيــتـبـعـهــا
أمـ ــا ب ـخ ـص ـ َّ
التنظيم فيتوقع كوردسمان:
ّ
ـ ـ ـ شـ ــن ع ـم ـل ـيــات ع ـس ـكــريــة م ـت ــواص ـل ــة تعطي
وبحسابات
االنطباع باتساع نطاق وج ــوده،
ِّ
تجعله في مأمن من ضربات السلطة .وتبني
سـيــاســة تـطـلــق عـلـيـهــا أدب ـيــاتــه مصطلحات:
الـ ـصـ ـح ــراء وال ـ ـسـ ــوط وال ـ ـصـ ــولـ ــة ،بـمــوجـبـهــا

تتمركز بعض قواتها في مناطق صحراوية،
ومنها تشن هجمات سريعة ثــم تنسحب في
مـنــاطــق عــراق ـيــة مـثــل األنـ ـب ــار ،دي ــال ــى ،صــاح
الدين ،كركوك.
ّ
ـ ـ شــن هجمات مــن نمط آخ ــر ،تسعى إلــى منع
ت ــوس ــع ال ـن ـط ــاق ال ـج ـغ ــراف ــي لـلـسـلـطــة ومـعـهــا
سيطرة مؤسسات الدولة وتوظيف التوترات
امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي م ـن ــاط ــق م ـع ـي ـنــة بـ ــن الـ ـق ــوات
الكردية والقبائل العربية ،وتصوير الحضور
العسكري الـكــردي كقوة احـتــال ،شمال شرق
سوريا بشكل خاص.
تجميع بقايا عناصر التنظيم املقاتلة التي
تبعثرت بعد الـهــزائــم ،فــي كــركــوك والحويجة
ورومر ورابعة في العراق.
َّ
ويـ ـق ــول ك ــوردسـ ـم ــان إن ال ـت ـن ـظ ـيــم سـيـتـبــنــى
تكتيكات عـ ّـدة لتحقيق استراتيجيته ،تتالءم
مــع مــا تبقى لــه مــن قــوة وتحافظ على عديده
وهي:
 .1الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات االنـ ـتـ ـح ــاري ــة
واالغتياالت.
ّ
 .2شـ ــن ه ـج ـمــات ت ـس ـت ـهــدف احـ ـت ــال مـنــاطــق
واسـعــة لفترة زمنية م ـحــدودة ،ثــم االنسحاب
منها لخلق االنطباع بالقوة.
 .3ح ـ ــرق امل ـح ــاص ـي ــل فـ ــي األريـ ـ ـ ـ ــاف امل ـع ــادي ــة
ل ــه إلجـ ـب ــار ال ـف ــاح ــن ع ـلــى م ـ ـغـ ــادرة األرض،

وإخضاعهم وابتزازهم ،وخلق أزمــات غذائية
تساهم في إضعاف السلطة.
 .4اسـ ـتـ ـع ــادة االهـ ـتـ ـم ــام اإلعـ ــامـ ــي م ــن خ ــال
استئناف بعض التكتيكات اإلعالمية.
ّ
 .5شن هجمات إرهابية في الخارج.
أما في ما يخص تأمني مصادر مالية جديدة
ب ـع ــدم ــا ف ـق ــد ال ـت ـن ـظ ـيــم مـ ـ ـ ــوارد ض ـخ ـم ــة ،ك ــان
مصدرها التجارة والضرائب واستغالل النفط،
فإنه سيعتمد على:
 .1مــا استطاع إنـقــاذه مــن أم ــوال ،والـتــي تصل
إل ــى حــوالــى  300مـلـيــون دوالر يـتــم توظيفها
حاليًا عبر واجهات شرعية
 .2توسيع شبكات التمويل واعتماد أساليب
غير مركزية في العمل
 .3ابتزاز التجمعات السكانية غير املوالية
 .4أعمال التهريب واالتجار باآلثار
 .5فــرض األتـ ــاوات على بيع األراض ــي وعقود
البناء
 .6االختطاف وطلب الفدية
وبالرغم من عــدم انتظام هــذه امل ــوارد ،إال أنها
كاف لعودة نشطة
تبدو قادرة على تأمني دخل ٍ
بعد تحرر التنظيم من الكثير من نفقات اإلدارة
واإلنفاق على عدد كبير من املقاتلني.
هناك أربعة عوامل مساعدة على عودة التنظيم
اإلرهابي ،وهي:
الـعــامــل األول :عــدم انـتـهــاء الـحــاجــة األميركية
لتوظيف جديد
الـعــامــل ال ـثــانــي :االس ـت ـفــادة مــن غ ـيــاب الــدولــة
ومــؤسـســاتـهــا وغ ـيــاب املـصــالـحــات فــي بعض
املناطق
الـعــامــل الـثــالــث :إع ــادة تقييم امـتــاك التنظيم
ل ـج ـغــراف ـيــا ث ــاب ـت ــة ،وال ـس ـع ــي ب ــات ـج ــاه مــرونــة
املواجهة
ال ـعــامــل ال ــراب ــع :ال ـطــابــع ال ــام ــرك ــزي الــواضــح
لخطط العودة .فال وضع املواجهة امليداني ،وال
حالة التنظيم وفقدانه لقواته وهياكله القديمة،
وال اع ـت ـب ــارات تــأمــن م ــا تـبـقــى م ــن الـتـنـظـيــم،
تسمح بعملية ع ــودة تنتهج املــركــزيــة ،األمــر
الذي يعني أنه حتى بافتراض احتفاظ الزعيم
ال ـجــديــد بـصــاحـيــاتــه امل ــرك ــزي ــة ،ف ــإن قـيــادتــه
ستكون نظرية أكثر من كونها قيادة فعلية.
كيف كان نشاط العمليات اإلرهابية للتنظيم
خالل عام 2019؟
بحسب موقع The Armed Conflict Location
 ،)& Event Data Project (ACLEDفإن هجمات
ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلرهـ ــابـ ــي خـ ــال عـ ــام  2019بلغت
َّ
 765عملية مــوزعــة على  12دول ــة ،وصــل عدد
َّ
ضحاياها إلــى  1915شخصًا ،وكانت موزعة
عـلــى الـ ــدول اآلت ـي ــة :ال ـع ــراق ( 338عملية682 ،
ضـحـيــة) ،ســوريــا ( 211عملية 577 ،ضحية)،
مـصــر ( 88عملية 231 ،ضـحـيــة) ،أفغانستان
( 33عملية 131 ،ضحية) ،نيجيريا ( 30عملية،
 73ضـحـيــة) ،الـيـمــن ( 24عملية 58 ،ضحية)،
مــالــي ( 13عملية 91 ،ضـحـيــة) ،باكستان (12

عـمـلـيــة 28 ،ض ـح ـيــة) ،لـيـبـيــا ( 9ع ـم ـل ـيــات38 ،
ضـحـيــة) ،الـصــومــال ( 3عـمـلـيــات 3 ،ضـحــايــا)،
الهند (عمليتان ،ضحيتان) ،بوركينا فاسو
(عمليتان ،ضحية واحدة).
وب ــالـ ـت ــال ــي ،فـ ـ ــإن ال ـت ـن ـظ ـي ــم ورغـ ـ ـ ــم خ ـس ــارت ــه
ل ـل ـج ـغــراف ـيــا ،إال أنـ ــه ال ي ـ ــزال ي ـس ـعــى لتنفيذ
َّ
عمليات موزعة على عدد من الدول يوحي من
خاللها أنه نشط وقادر على الوصول.
َّ
ولـكــن رغــم ذل ــك ،إال أن عــدد عملياته انخفض
في سوريا والعراق عام  ،2018بنسبة  %42عن
عــام  ،2017وانخفض عــام  %69 ،2019عن عام
 ،2018لتكون النسبة اإلجمالية النخفاض عدد
العمليات عام  %82 ،2019عن عام  ،2017وهي
نسبة كبيرة ِّ
تثبت املشكلة العملياتية التي بات
يعاني منها التنظيم.
هل من عالقة بني االستهداف األميركي ملنطقة
القائم ومشروع عودة تنظيم «داعش»؟
استهدفت الطائرات األميركية ،نهار السبت 28
كانون األول /ديسمبر ّ ،2019
مقار لـ«الحشد
الشعبي» في منطقة القائم العراقية ،الواقعة
على طول نهر الفرات على الحدود السورية ـ ـ
العراقية ،وللمرةّ األولى منذ تأسيس «الحشد
الـشـعـبــي» ،تـتـبــنــى أم ـيــركــا رسـمـيــا اسـتـهــدافــا
ملـ ـ ـق ـ ـ ّـاره ،ح ـي ــث ت ــدخ ــل م ـن ـط ـقــة الـ ـق ــائ ــم ضـمــن
حسابات األمن االستراتيجي ألميركا والكيان
الصهيوني ،باعتبار أنها ستكون حلقة الوصل
اإليرانية مع سوريا وجسرها نحو لبنان ،وهي
املنطقة األقرب لقاعدة «عني األسد» األميركية،
وتـشــرف على مجموعة م ـمـ ّـرات تـتـحـ ّـرك فيها
كذلك،
الـقــوات األميركية َّبني الـعــراق وســوريــاَّ .
إنها الرئة التي يتنفس منها «داعش» ،ويتنقل
من خاللها املئات من عناصر التنظيم اإلرهابي
إلى املناطق العراقية في صحراء األنبار ،وهي
منطقة كــانــت قــد حـظــرت أمـيــركــا س ــاح الجو
العراقي من التحليق فوقها.
ربـمــا كــانــت الـضــربــة تــأتــي فــي سـيــاق املـشــروع
األميركي الكبير إلعادة إحياء وتفعيل التنظيم
ً
اإلرهــابــي فــي تلك املنطقة ،وص ــول إلــى إعــان
إقليم سني ،مستقل عن الـعــراق يتم تنفيذ كل
َّ
ما سلف ذكره فيه .ولكن املحسوم ،أن حسابات
الـحـقــل لــم تـكــن كـحـســابــات الـبـ َّيــدر ،بـعــدمــا قــام
«الحشد الشعبي» ٍّ
برد ذكي تمثل في محاصرة
ِّ
واقتحام السفارة األميركية في بغداد ،موجهًا
ص ـف ـعــة ل ــدون ــال ــد ت ــرام ــب شـخـصـيــا وإلدارت ـ ــه
ّ
وموجهًا رسالة مفادها:
ومشروعه في املنطقة،
ّ
نحن على علم بمشروعك وقـ ــادرون على شل
ّ
والتحرك باستراتيجية.
حركة قواعدك وأدواتك،
فهل ال تــزال ورقــة «إعــادة إحياء داعــش» ضمن
الحسابات األمـيــركـيــة؟ «الحشد الشعبي» في
العراق ،واملقاومة الشعبية في سوريا ،أجابتا
بشكل أول ــي عــن هــذا ال ـســؤال ،يبقى أن ننتظر
متغيرات عام .2020
* أكاديمي وباحث لبناني

أهداف العنف القادم في العراق والعودة إلى مشروع عام 2003
علي المؤمن *
نـ ــوع ـ ـيـ ــة مـ ـ ــوجـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـنـ ــف الـ ـ ـت ـ ــي اخـ ـت ــرق ــت
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ال ـس ـل ـم ـي ــة امل ـط ـل ـب ـي ــة ،ون ــوع ـي ــة
التحريض السياسي واإلعالمي من الحكومات
األميركية والسعودية واإلسرائيلية ،ووسائل
إع ــام ـه ــا وت ــواص ـل ـه ــا االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وك ــذل ــك
ال ـب ـع ـث ـيــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة وال ـع ــرب ـي ــة،
ّ
ونوعية الخطاب االنقالبي القتالي الذي ظل
ّ
ي ــركــز عـلـيــه إعــام ـيــون ونــاش ـطــون عــراقـيــون
مقيمون فــي ال ـخــارج ،والعمليات العسكرية
ّ
لقوات الواليات املتحدة األميركية وإسرائيل
ّ
ّ
ف ــي الـ ـع ــراق ،وأه ــم ـه ــا ق ـصــف م ــواق ــع ال ـق ــوات
ّ
املـ ـس ــلـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة («الـ ـحـ ـش ــد
ال ـش ـع ـب ــي») ،واغ ـت ـي ــال ق ــادت ـه ــا ومـنـتـسـبـيـهــا
وض ـيــوف ـهــا ،وأب ــرزه ــم ال ـق ــائ ــدان الـعـسـكــريــان
ّ
أبــو مهدي املهندس وقاسم سليماني؛ تؤكد
جميعها أن ما يجري في العراق أكبر بكثير
م ــن مــوضــوعــات مــدخـلـيــة ُجــانـبـيــة ،كــإسـقــاط
ال ـح ـك ــوم ــة واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـ ـبـ ـك ــرة وتـشـكـيــل
حكومة جديدة ،وإصــاح قوانني االنتخابات
وامل ـفــوض ـيــة واألح ـ ـ ــزاب وغ ـي ــره ــا ،وأك ـب ــر من
التظاهرات السلمية املطلبية وملفات الفساد
والـفـشــل ،بــل هــي كما قــال املرجعية النجفية
ّ
في خطبة الجمعة « :2019/11/29إن األعــداء
وأدواتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ي ـخ ـط ـط ــون ل ـت ـح ـق ـي ــق أه ــدافـ ـه ــم
الخبيثة من نشر الفوضى والخراب واالنجرار

إلى االقتتال الداخلي ،ومن ّ
ثم إعادة البلد إلى
عصر الدكتاتورية املقيتة».
ال ـ ـهـ ــدف ،إذًا ،ه ــو إع ـ ـ ــادة ال ـ ـعـ ــراق إلـ ــى عـصــر
الــدك ـتــات ــوريــة ال ـطــائ ـف ـيــة واملـ ـش ــروع األص ـلــي
لالحتالل األميركي.
ّ
وعليه ،فإن األهــداف الحقيقية للقوى املحلية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،وت ـح ــدي ـدًا ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وح ـ ــزب
ّ
«ال ـب ـعــث» ،مــن وراء الــدفــع بــات ـجــاه الـفــوضــى
واالق ـت ـتــال الــدا ّخ ـلــي ،وإح ـب ــاط االحـتـجــاجــات
الـسـلـمـيــة ،تـتـمــثــل ف ــي أرب ـع ــة أســاس ـيــة ّ
تكمل
بعضها:
الهدف األول :إقصاء القوى املحلية واإلقليمية
الشيعية النافذة في الواقع العراقي
ّ
وتتمثل هذه القوى في املحاور الثالثة التالية:
 -1الـقــوى والشخصيات الشيعية ،وتحديدًا
«الحشد الشعبي» وفصائله« ،حــزب الدعوة
اإلســامـيــة» ون ــوري املــالـكــي ،املجلس األعلى
اإلس ــام ــي« ،مـنـظـمــة ب ــدر» وه ــادي الـعــامــري،
«ك ـتــائــب ح ــزب ال ـل ــه» ،ال ـس ـيــد ع ـمــار الـحـكـيــم،
«عصائب أهل الحق» والشيخ قيس الخزعلي.
أمــا السيد مقتدى الـصــدر ،فمطلوب إقصاؤه
أي ـض ــا ،ول ـكــن بـعــد االس ـت ـف ــراد ب ــه ف ــي مرحلة
الحقة بالتزامن مع تنفيذ الهدف الثالث من
ّ
املخطط ،ألسباب كثيرة.
 -2القوى اإلقليمية الشيعية النافذة في الواقع
العراقي ،وتحديدًا إيران وحزب الله اللبناني.

 -3م ــرج ـع ـي ــة اإلمـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ـس ـت ــان ــي وم ـح ــور
الوعي في النجف .هذا املحور يتم التخطيط
لالستفراد بــه ،ثــم إقصائه فــي مرحلة الحقة
بعد إقصاء املحورين األول والثاني.
وعبر هــذا الـهــدف ،يتم سحق جميع عناصر
القوة القائمة أو املحتملة في الواقع السياسي
ال ـش ـي ـع ــي ،وإع ـ ــادت ـ ــه إل ـ ــى ع ـش ــري ـن ــات ال ـق ــرن
املاضي.
الهدف الثاني :صناعة رمزيات وأحزاب دينية
وسياسية جديدة في الواقع الشيعي
ّ
ي ـت ـحــقــق هـ ــذا الـ ـه ــدف ع ـب ــر ال ـن ـف ــخ اإلع ــام ــي
واملــالــي فــي شخصيات شيعية هامشية ،من
طبقة رجــال الدين واألكاديميني واإلعالميني
ً
والسياسيني العلمانيني ،وصوال إلى تأسيس
أحـ ـ ــزاب وك ـت ــل ج ــدي ــدة م ــن خ ــال ـه ــم ،أو دعــم
الضعيفة امل ــوج ــودة؛ لـتـكــون رم ــزي ــات دينية
وسـيــاسـيــة وق ــوى مصطنعة ج ــدي ــدة ،بديلة
لـلــرمــزيــات والـشـخـصـيــات الـشـيـعـيــة الــديـنـيــة
وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي يـ ــراد إق ـص ــاؤه ــا .ويـمـكــن
ّ
بسهولة مــاحـظــة األس ـمــاء الـتــي ظ ــل اإلع ــام
ّ
الطائفي العراقي والعربي ،يركز عليها منذ
بدء االحتجاجات ،وسرعة استبدالها بأسماء
أخرى بعد فشلها.
ال ـهــدف ال ـثــالــث :املـحــافـظــة عـلــى ن ـفــوذ الـقــوى
امل ـح ـل ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة ف ــي ال ــواق ــع
العراقي
وتتمثل هذه القوى في املحاور الثالثة التالية:

 -1الـقــوى الـعــراقـيــة املـشــاركــة فــي الـحـكــم ،منذ
عــام  ،2003وتـحــديـدًا «ال ـحــزب الديموقراطي
الـكــردسـتــانــي» واألس ــرة الـبــرزانـيــة« ،االتـحــاد
الــوط ـنــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي»« ،ح ــرك ــة الـتـغـيـيــر»،
«الحزب اإلسالمي» ،كتلة محمد الحلبوسي،
كتلة أسامة النجيفي ،كتلة الكربولي وكتلة
إياد عالوي.
 -2ال ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة املـتـمـثـلــة في

يجري منذ أكثر من عام
ما
ّ
هو مخطط انقالبي عميق
حكومة
وشامل تقوده ّ
دونالد ترامب ،وتنفذه
بمساعدة الحكومات
السعودية واإلسرائيلية
واإلماراتية واألردنية

ال ـس ـعــوديــة ،تــرك ـيــا ،ق ـطــر ،األردن ،اإلمـ ـ ــارات،
بريطانيا والواليات املتحدة األميركية.
 -3الـ ـق ــوى ال ـع ــراق ـي ــة امل ـع ــارض ــة لـلـحـكــم منذ
ع ــام  ،٢٠٠٣وه ــي ح ــزب «ال ـب ـعــث» ،الجماعات
ّ
امل ـس ــل ـح ــة ال ـس ـن ـي ــة ،ورجـ ـ ــال ال ــدي ــن الـشـيـعــة
املناوئني ملرجعيتي النجف وإيران.
الهدف الرابع :العودة إلى املشروع األميركي
األصلي في العراق
ّ
وهـ ــو ال ـه ــدف ال ـن ـهــائــي ،وي ـت ـمــثــل ف ــي تنفيذ
جاء به االحتالل األميركي ،في
املشروع الذي ّ
عام  ،٢٠٠٣واملتمثل في تأسيس دولة عراقية،
تستند إلى خمس قواعد:
 -1دولـ ـ ــة ع ــراق ـي ــة ك ــون ـف ــدرال ـي ــة ،ت ـت ـك ـ ّـون مــن
مجموعة أقاليم قومية وطائفية ومناطقية
شـبــه مستقلة مـتـنــاحــرة مـتـنــافـســة ،مــن أجــل
سهولة السيطرة عليها.
 -2دس ـتــور عــراقــي عـلـمــانــي ،ون ـظــام سياسي
برملاني توافقي مفكك.
 -3حكومة علمانية محاصصاتية ضعيفة،
ّ
تتألف من األحزاب الكردية والسنية الحالية،
وأحـ ـ ــزاب شـيـعـيــة عـلـمــانـيــة ج ــدي ــدة مــرتـبـطــة
بـ ــواش ـ ـن ـ ـطـ ــن .م ـ ــع إض ـ ــاف ـ ــة حـ ـ ــزب «الـ ـبـ ـع ــث»
والجماعات الطائفية التكفيرية إليها.
 -4دولـ ــة عــراق ـيــة مــرتـهـنــة ل ـل ـقــرار األم ـيــركــي،
وتـ ـك ــون ال ـض ـلــع ال ـث ــال ــث لـلـمـثـلــث ال ـع ــراق ــي ـ ـ
السعودي ـ اإلسرائيلي املأمول.
 -5دولــة عراقية تكون إحــدى ركائز املشروع

األميركي الشرق أوسطي ،وتناط بها األدوار
التنفيذية الخمسة التالية:
ً
أ -تكون أداة لخلق اجتماع سياسي وثقافي
ّ
معاد للدين ،يكون املنبع
متحلل استهالكي
ٍ
الذي تمتد مظاهره إلى بلدان املنطقة األخرى.
ً
ب -أداة لتنفيذ استراتيجية الحيلولة دون
عودة الروح والقوة إلى الحاضنة االجتماعية
اإلسالمية الشيعية في العراق.
ت -منطلقًا للغزو األمـيــركــي إلي ــران ،إعالميًا
وعسكريًا ،وخنقها اقتصاديًا وثقافيًا.
ث -مـنـطـلـقــا ل ـن ـشــر امل ــزي ــد م ــن ال ـف ــوض ــى فــي
غ ــرب آس ـي ــا ،وال سـيـمــا ف ــي تــرك ـيــا وس ــوري ــا،
واالستمرار في تهديد أنظمتها.
ج -تنفيذ صفقة القرن األميركية ـ اإلسرائيلية
ـ ـ ـ ال ـس ـعــوديــة ـ ـ ـ األردن ـ ـيـ ــة ،وال ـقــاض ـيــة بــإنـهــاء
القضية الفلسطينية بالكامل ،وإسـكــان جزء
مهم مــن الفلسطينيني فــي ال ـعــراق ،وتحديدًا
في املحافظات الغربية.
ّ
بالتالي؛ فــإن ما يجري منذ أكثر من عــام هو
ّ
عميق وشامل تقوده حكومة
مخطط انقالبي ّ
دونالد ترامب ،وتنفذه بمساعدة الحكومات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة واإلم ـ ــارات ـ ـي ـ ــة
واألردنية .أما كيف سيكون ّ
رد الفعل العراقي،
فهو سؤال نترك اإلجابة عنه للدولة العراقية
وحكومتها والقوى الفاعلة فيها.
* كاتب عراقي
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 55عامًا على االنطالقة العسكرية

ما الذي بقي من تراث «فتح»؟
محمد دلبح *

ّ
شــكـلــت اتـفــاقـيــات أوس ـلــو منعطفًا فــي مـســار حــركــة «ف ـتــح» ،الـتــي ق ــادت الـحــركــة الوطنية
ّ
الفلسطينية طوال أربعة عقود مستخدمة شعار الكفاح املسلح ،الذي ألزمت اتفاقيات أوسلو
ّ
ّ
الحركة بالتخلي عنه .إذ بدون «الكفاح املسلح» ،لم يعد لحركة «فتح» أيديولوجيا واضحة ،وال
ّ
خطاب محدد ،وال خبرة أو شخصية مميزة .وفي غياب دولة حقيقية ومستقلة ،لم تتمكن
«فـتــح» مــن تحويل نفسها إلــى حــزب حاكم حقيقي ،كما فعل على سبيل املـثــال ،املؤتمر
ّ
ومعلقة :حركة ّ
تحرر
الوطني األفريقي ،في جنوب أفريقيا .فقد بقيت الحركة غير كاملة
ّ
التحرر ،حبيسة عملية تفاوض عقيمة ،تفتقد وسائل الحكم بمزيج من
ال تفعل الكثير من
ّ
التعنت اإلسرائيلي والقصور الذاتي.
يرى الثنائي ،أحمد سامح الخالدي وحسني آغا ،أنه مع وفاة ياسر عرفات ومعظم زمالئه،
تـضــاءلــت ق ــدرة «ف ـتــح» عـلــى االح ـت ـفــاظ بـشـظــايــا جـسـمـهــا .وق ــد أب ــرز الــوســط االجـتـمــاعــي
والسياسي للضفة الغربية وغزة ،الذي يخضع للتأثيرات العشائرية والقبلية والشخصية،
أبــرز اإلقطاعيات املحلية والـتــوتــرات عميقة الـجــذور .لقد انحرفت «فتح» عن التاريخ الذي
ّ
صنعته لنفسها في ساحات العمل خارج فلسطني ،في الشتات .لقد تخلت من دون مبرر
ّ
التحرري األصلي ،لتغرق في حروب ضيقة .وقد تفاقم هذا بدوره ،بسبب فشل
عن الدافع
قادتها في اجتذاب دمــاء جديدة ،على عكس تجربة الخارج التي شكلت سندًا فلسطينيًا
ّ
ّ
قيادي قد يبرز
موحدًا .كذلك ،ساهمت سياسة ونهج قيادة حركة «فتح» في ضرب أي شكل
في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أوسلو ،في فشل فلسطينيي األراضي املحتلة ،التي أقيمت
عليها سلطة الحكم الذاتي ،في إنتاج قــادة قادرين على البقاء وعلى إقامة مشروع وطني
حقيقي من ّ
مكونات محلية .إن االنسحاب القوي للعالقات املحلية ،جعل من املستحيل
تقريبًا على سكان الخليل أن تكون لديهم قاعدة شعبية حقيقية في رام الله ،أو أن يكون لغزة
رأي ذو صدقية في الضفة الغربية.
ّ
افتقاد الضفة الغربية وقطاع غــزة ـ مع وصــول ما ُسمي بـ«جماعة تونس» لتسلم موقع
القيادة والسلطة املباشرة في الضفة الغربية وغزة ـ ألي قيادة محلية حقيقية ،انعكس فقدانًا
ً
للصدقية وفشال لنموذج الحكم الــذي أرســاه عــرفــات .يضاف إليه جمود عملية التسوية
وتخلخل العالقة بــن «فـتــح» الــداخــل وبقاياها فــي الـخــارج ،وبيئة محلية أوج ــدت حالة من
ّ
ً
ّ
الخالفات واالخـتــافــات والـصــدامــات ...كــل ذلــك أفقد «فـتــح» قدرتها على أن تشكل وكيال
سياسيًا حقيقيًا في الضفة الغربية وغــزة ،ناهيك عن ادعــاء تمثيلها من خــال «منظمة
التحرير الفلسطينية» لفلسطينيي الخارج.
إذا كان املال والدعم السياسي ،الذي حظيت بهما حركة «فتح» من اليمني العربي الرسمي،
وأيضًا الشعبي ،ساهما في حصولها على موقع الريادة في قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية
املعاصرة ،إال أن ذلك ُبني على سنوات من النشاط والعمل العسكري والسياسي ،بما فيه
من إنجازات وإخفاقات ،ووجد آلة إعالمية تنفخ فيه وتقدمه للجمهور ،فاستحقت التمثيل
لطيف وطني فلسطيني واسع ...من األكثر حماسة إلى األكثر عقالنية .ورغم االختالف مع
نهج قيادتها اليمينية ،وميلها نحو املساومة ومشاريع التسوية ،إال أنها ساهمت في جعل
القضية الفلسطينية وشعبها الذي كان منسيًا في فترة زمنية ،بأن يحظى بوضع مركزي
على الساحة السياسية العربية والدولية ،وأصبحت القضية الفلسطينية تستحق التقدير
في جميع أنحاء العالم.
لقد ّ
حولت قيادة «فتح» ـ طواعية ـ «منظمة التحرير الفلسطينية» ،بوصفها وعاء املشروع
الوطني ـ كما ذكر أحد كوادر «فتح» األوائل ـ إلى شقة فارغة يجري تأثيثها بناء على هوى
ّ
ورغبة املستأجر ،فلم يعد الكفاح املسلح مطروحًا على أجندتها فكرًا وممارسة ،واحترقت
آمال الشعب الفلسطيني بنيران االستيطان اليهودي والتهويد ،كما تحققت نبوءة محمود
عباس وأحمد قريع الحقيقية ،وهي أن أوسلو ال تفضي إلى دولة مهما كانت مواصفاتها،
إذ ّ
حولت أوسلو فلسطني إلى ملفات متباعدة :القدس ،الالجئني ،املياه ،الحدود .والبحث فيها
مرتبط بقرار االحتالل.
واآلن ،لم يعد واضحًا أي من عناصر النجاح التي كانت قيادة «فتح» تتوهمه ،فـ«منظمة
التحرير الفلسطينية» التي تسيطر على قيادتها حركة «فتح» ،فقدت صفة التمثيل الشامل.
والفصائل التي شاخت وال تزال تحتل مقاعد املجلسني الوطني واملركزي الفلسطيني ،لديها
القليل من االمتدادات داخل وخارج فلسطني .لقد انتقلت روح النشاط والديناميكية إلى خارج
َ
ّ
املنظمة ،لصالح حركتي «حماس» و«الجهاد اإلســامــي» واملجموعات التي ال تــزال تتبنى
ّ
نهج الكفاح املسلح وتحظى بتأييد شعبي .كذلك ،فإن إنجازات «منظمة التحرير» والسلطة
الفلسطينية ،باتت شكلية إن لم تكن زائفة ،فالتقدم الذي حققته في الحصول على مكانة
ّ
بتحسن ملموس في الوضع على األرض .بل ازداد
دولة مراقبة في األمم املتحدة لم يقترن
ّ
األمر ســوءًا ،إذ أن السلطة الفلسطينية بقيادة «فتح» تحولت ،مع تصاعد نشاط التنسيق
األمني مع سلطات االحتالل الصهيوني ـ الذي دأب أبو مازن على وصفه باملقدس ـ إلى أن
تصبح في موقع الوكيل األمني لالحتالل.
لذلك ،ستظل السلطة التي جاءت بها اتفاقيات أوسلو ،وتقودها «فتح» وفق معايير مصلحة
الكيان الصهيوني ،عقبة فــي طريق أي برنامج وطني فلسطيني ج ـ ّـاد .ومــن غير املمكن
أن تتعافى الحالة الفلسطينية ،بوجود هذه السلطة ،رغم كل مظاهر التجميل التي تحاول
أن تظهر بها .وعليه ،فــإن الخطوة األول ــى على طريق إنـهــاء االنقسام الفلسطيني مــا بني
َ
مشروعي املقاومة والتسوية العدمية ،هو الخروج من مشاريع تسوية ـ تصفية القضية
ّ
الفلسطينية ،وهو ما يوجب البدء بحل السلطة الفلسطينية أو تغيير وظيفتها ،بحيث تصبح
ً
ّ
التحرري ( وهو أمر مستبعد ،إن لم يكن مستحيال) ،وليس أداة
أداة لرعاية املشروع الوطني
أمنية لحماية املشروع االستعماري الصهيوني .وإلى جانب ذلك ،يجب استعادة ونشر ثقافة
ّ
التحرري ،الذي امتد ألكثر من قرن بما
الحفاظ وصيانة ثوابت النضال الوطني الفلسطيني
يضمن سالمة العالقات الوطنية بني القوى والفصائل الوطنية التي تعبر وتمثل في سلوكها
مصالح الشعب الفلسطيني.
*كاتب فلسطيني
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العالم

العالم

قضية اليوم

اخبار

سقوط الخطوط الحمراء :سوريا تحـاسب «أمراء» اقتصادها
ً
هل بدأت سوريا فعال تقليم أظافر بعض رجال األعمال
البارزين لسبب ما؟ أم أن ما جرى ليس أكثر من تطبيق لسلطة
ّ
سيستمر
ضمان حقوق الدولة؟ وهل
القانون بهدف ً
ُ
َّ
هذا النهج مستقبال ويطبق على جميع رجال األعمال
المخالفين؟

«األخبار» ،إذ خلصت التحقيقات
ال ـت ــي أج ــرت ـه ــا «ال ـه ـي ـئــة املــركــزيــة
لـلــرقــابــة والـتـفـتـيــش» إل ــى وجــوب
تـحـصـيـ ًـل ن ـ ُحــو  2.4م ـل ـيــار ل ـيــرة،
مـ ـق ــارن ــة ب ــامل ـك ـت ـش ــف ع ـ ــام ،2018
والذي وصل إلى نحو  36.3مليار
لـيــرة .أمــا عمليات التدقيق املالي
لـ«الجهاز املركزي للرقابة املالية»
فقد أفـضــت إلــى وج ــود مخالفات
وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات ق ـي ـم ـت ـهــا نـ ـح ــو 5.7
مليارات ليرة خالل النصف األول
م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،ون ـح ــو 11.4
مليار ليرة في العام .2018

زياد غصن
كافية
ثــاثــة أخ ـب ــار مـتـتــالـيــة كــانــت ٍّ
ل ـت ُـح ــري ــك املـ ـي ــاه ال ـ ــراك ـ ــدة ف ــي م ـلــف
َ
ّ
متحدثيه
ك ــث ــرت ش ـعــاراتــه ووعـ ــود
طـيـلــة س ـن ــوات ،فـيـمــا اق ـت ـصــرت فيه
ّ
ـاص مــتـهـمــن
امل ـحــاس ـبــة ع ـلــى أش ـ ُخ ـ ّ
بارتكاب مخالفات تصنف إما على
أنها من فئة الفساد الصغير ،أو أنها
ّ
تمس أشخاصًا غير معروفني على
امل ـس ـتــوى امل ـح ـلــي .لـكــن م ــع األخ ـبــار
ال ـث ــاث ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،والـ ـت ــي تـضـ ّـمـنــت
الـ ـحـ ـج ــز االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي واسـ ـ ـت ـ ــرداد
أم ــوال مــن ر ّج ــال أعـمــال كــان اإلعــام
املحلي يتجنب ّ
مجرد ذكر أسمائهم
أو اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ـش ـط ـت ـهــم ،تـكــون
املـحــاسـبــة  -أو ه ـكــذا ُي ـف ـتــرض  -قد
وضـعــت قــدمـهــا عـلــى أع ـتــاب مرحلة
ج ــدي ــدة ،تـفـتــح ال ـب ــاب أمـ ــام عـشــرات
األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة والـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات امل ـت ـع ـل ـق ــة
ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ـب ــرج ــوازي ــة
امل ـح ـل ـي ــة امل ـت ـش ـك ـل ــة خـ ـ ــال ال ـع ـق ــود
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــة امل ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،واملـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى
املسموح لعملية املحاسبة أن تبلغه
ً
مستقبال ،وإذا ما كان أثرياء سنوات
الحرب سيشكلون جــزءًا من الطبقة
البرجوازية الجديدة.

ثالث «ضربات» في شهر واحد

ق ـبــل ع ــام ــن ون ـ ّـي ــف ت ـقــري ـبــا ،فتحت
«الهيئة املركزية للرقابة والتفتيش»
ً
تحقيقًا مستقال يتعلق بعدم تسديد
خمسة من كبار رجال األعمال رسومًا
جمركية عن مستورداتهم النفطية.
ُ
آنذاك ،ق ّدرت قيمة تلك الرسوم املراد
تحصيلها بأكثر من  70مليار ليرة
(التقديرات حاليًا تشير إلى إمكانية
ارتـفــاع املبلغ ليصل إلــى  100مليار
ل ـيــرة) ،وه ــو رق ــم يـكــاد ي ـســاوي عــدة
سـ ـن ــوات ت ـقــري ـبــا م ــن حـصـيـلــة عمل
ّ
ّ
الرقابيتني .لكن ذلــك لم
املؤسستني
يكن فقط ما وسم التحقيق باألهمية،
بل أيضًا ورود أسماء كبيرة أثــارت
شكوكًا لــدى البعض حيال إمكانية
االس ـت ـم ــرار ف ــي الـتـحـقـيــق أو وضــع
تــوصـيــاتــه مــوضــع التطبيق .لكنها
شكوك سرعان ما ّ
تبددت مع قرارات
ال ـح ـج ــز ال ـج ـم ــرك ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وم ــا
قــادت إليه من تسويات انتهت وفق
امل ـع ـل ــوم ــات املـ ـت ــداول ــة إلـ ــى تـســديــد
البعض للرسوم املراد تحصيلها.
َ
تـكـ ّـرر هــذا أيضًا مــع ملف املخالفات
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات امل ــرت ـك ـب ــة ف ــي وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ،ح ـي ــث أش ـ ــارت تـحـقـيـقــات
ال ـب ـع ـثــة الـتـفـتـيـشـيــة امل ـش ـتــركــة إلــى
وج ــود فــروقــات سعرية خيالية في
م ـن ــاق ـص ــات ال ـ ـ ـُ ــوزارة م ــا ب ــن عــامــي
 2016و 2018قـ ـ ّـدرت قيمتها بأكثر
م ــن  72م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .إال أن ذلـ ــك لم
ي ـ ـكـ ــن وحـ ـ ـ ـ ــده ال ـ ـس ـ ـبـ ــب فـ ـ ــي أه ـم ـي ــة
ه ــذا امل ـل ــف الـتـفـتـيـشــي ال ـج ــدي ــد ،بل
أي ـض ــا اسـ ــم ال ـج ـهــة امل ـت ـع ـ ّـه ــدة الـتــي
ج ــرى تحميلها املـســؤولـيــة الكاملة
عـ ــن ف ـ ــروق ـ ــات األسـ ـ ـع ـ ــار امل ـك ـت ـش ـفــة،
ومطالبتها بتسديد تلك الفروقات
مـ ــع ال ـ ـغـ ــرامـ ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وال ـت ــي
ّ
شــكــل مـبـلـغـهــا ال ـن ـهــائــي ن ـحــو %27
من املبلغ اإلجمالي .في هذه األثناء،
ك ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك مـ ـل ــف ت ـح ـق ـي ـق ــي ث ــال ــث
ينتظر الــرأي العام ،ومحوره حديث
حكومي عن قيام بعض املستوردين
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لن تحول التسويات
دون حدوث تغييرات
تطال الدور المستقبلي
لبعض رجال األعمال
يتم توقيف ّ
لم ّ
أي رجل أعمال بل ُسمح لهم بإجراء تسويات مالية (أ ف ب)

بتسعير مستورداتهم وفقًا ألسعار
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـ ـس ـ ــوداء ،ع ـل ــى رغـ ـ ــم أن ـهــا
ّ
ممولة رسميًا ،وتاليًا تحقيق أربــاح
مضاعفة خالل العام املاضي ،فكانت

ب ــداي ــة امل ــواجـ ـه ــة ف ــي هـ ــذا امل ـل ــف مــع
صــدور قائمة بأسماء ثمانية رجــال
ُ
ـظــر عـلــى املـصــارف
أع ـمــال ب ــارزي ــن حـ ِ
الـعــامــة وال ـخــاصــة تـقــديــم تسهيالت

ائتمانية لهم أو تحريك حساباتهم،
ثم الحجز االحتياطي على أموال أحد
أشـهــر ه ــؤالء الـثـمــانـيــة ،وال ــذي طلب
مـنــه تـســديــد مـبـلــغ كـبـيــر جـ ـدًا ،وفعل

ذلك بموجب تسوية خاصة.
ومـ ـ ــا ب ـ ــن املـ ـلـ ـف ــات ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ،ك ــان ــت
تحقيقات عديدة أجرتها املؤسستان
ال ــرق ــاب ـي ـت ــان ت ـخ ـلــص إلـ ــى اك ـت ـشــاف

الحجز االحتياطي :مطرقة الدولة
في زمن «مكافحة الفساد»
لــم يكن ال ـقــرار الــرسـمــي بالحجز
االحتياطي على األمــوال املنقولة
وغـ ـي ــر امل ـن ـق ــول ــة ل ــرج ــل األعـ ـم ــال
السوري الشهير ،رامــي مخلوف،
وإرغـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى ّدفـ ـ ـ ـ ــع رسـ ـ ـ ــوم
وغ ـ ــرام ـ ــات م ـس ـت ـحــقــة لـلـخــزيـنــة
العامة في قضايا جمركية ،وفق
م ــا ج ـ ــاء ف ــي قـ ـ ــرار وزيـ ـ ــر املــال ـيــة
الـســوري ،بداية القصة .فالبداية
ُس ـ ّـجـ ـل ــت ق ـب ــل أشـ ـه ــر مـ ــع إق ـف ــال
مكاتب «الحزب السوري القومي
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي» (ت ـن ـظ ـي ــم األم ــان ــة
ال ـع ــام ـ ّـة) ،الـ ــذي ي ـمـ ّـولــه مـخـلــوف،
واملنشق عن «املركز» في بيروت.
ّ
حادثة شكلت مؤشرًا ملا سيأتي
فـ ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ــاحـ ـ ـق ـ ــة .سـ ــرعـ ــان
مـ ــا س ـ ــرت أخ ـ ـبـ ــار فـ ــي األوس ـ ـ ــاط
الــرس ـم ـيــة واملـ ـق ـ ّـرب ــة م ــن ال ـق ـيــادة
ال ـســوريــة عــن أن ثـمــة خــافــا بني
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـ ـشـ ــار األس ـ ـ ـ ـ ــد ،واب ـ ــن
خاله املـقـ ّـرب امللياردير مخلوف،
ل ـي ـت ـ ّـم ن ـف ـي ـهــا الحـ ـق ــا .ع ـق ــب ذل ــك،
عــادت أحــاديــث مشابهة لتطاول
مـخـلــوف وأع ـمــالــه واسـتـثـمــاراتــه
في سوريا ،غير أنها أشارت هذه
املرة إلى وضع الرئاسة السورية
يدها بشكل مباشر على «جمعية
البستان الخيرية» التي أنشأها
م ـخ ـل ــوف خ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب .ووف ـق ــا

ملـ ـ ـص ـ ــادر خـ ــاصـ ــة ت ـ ـحـ ـ ّـدثـ ــت إل ــى
«األخـ ـب ــار» ،ف ــإن الـجـمـعـيــة بــاتــت
تحت إ ّشــراف القصر الجمهوري
ب ـع ــد كـ ــف ي ــد املـ ـس ــؤول ــن عـنـهــا،
إضافة الى إعفاء مديرة «سيريا
ت ـ ـ ــل» ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة م ـ ــاج ـ ــدة ص ـقــر
م ــن مـنـصـبـهــا ،وإب ــاغ ـه ــا بــأنـهــا
«غير مرغوب بها على األراضــي
الـ ـس ــوري ــة» ،ق ـبــل أن يـ ـس ـ ّـوى أمــر
وجــودهــا فــي ســوريــا بحكم أنها
متزوجة من سوري.
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ت ـ ـ ّـم ت ـ ــداول
م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن تـ ـ ـ ـ ّ
ـورط ع ـ ــدد مــن
ّ
إداري ـ ـ ـ ـ ــي اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات م ـخ ـلــوف
ّ
وش ــرك ــات ــه ف ــي ق ـض ــاي ــا مـتـعــلـقــة
بـ ـش ــرك ــات ل ـب ـنــان ـيــة ت ـع ـم ــل عـلــى
ت ـخ ــدي ــم ت ـق ـنــي ل ـش ــرك ــة «س ـيــريــا
ّ
«ليتبي
ت ــل» وف ــق عـقــود مــالـيــة،
الح ـقــا أن ل ـهــذه ال ـش ــرك ــات مــالـكــا
واح ـ ـ ـدًا ه ــو م ـخ ـلــوف ن ـف ـســه ،من
غير علم الدولة السورية» .وترى
مصادر سورية مطلعة أن وضع
استثمارات مخلوف «بات صعبًا
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» ،وال س ـ ّـي ـم ــا أن «هـ ــذه
امل ـخــال ـفــات امل ـت ـتــال ـيــة جـ ــاءت في
وقـ ــت اس ـت ـح ـقــاق م ـهــم بــالـنـسـبــة
إلى القيادة السورية ،التي رفعت
مرات عدة لواء اإلصالح ومكافحة
الـفـســاد» .وبحسب املـصــادر ،فإن

«ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـس ــوري ــة م ـت ـحـ ّـم ـســة
للغاية للفرصة السانحة حاليًا
ملحاربة الفساد عبر تحجيم دور
ك ـب ــار ال ـف ــاس ــدي ــن ،ومـ ـص ــادرة ما
جـنــوه مــن أم ـ ــوال» .وم ــن املنتظر
أن يــدفــع مـخـلــوف م ـل ـيــارات عــدة
قبل أن ُيـسـ ّـوى وضعه القانوني
واملالي داخــل األراضــي السورية،
السياسة االقتصادية
تماشيًا مع
ّ
الـ ـج ــدي ــدة امل ـت ـم ــث ـل ــة فـ ــي ج ـبــايــة
األموال من مستفيدين وفاسدين
عاشوا طيلة سنوات الحرب على
امتيازات ّ
قدمتها الدولة لهم لقاء
ُ
خدمات اقتصادية يسدونها لها.
وت ـش ـهــد أوس ـ ــاط رجـ ــال األع ـم ــال
املـقـ ّـربــن مــن املـجـمــوعــة الحاكمة
حالة اضطراب ،على خلفية قرار
ح ـك ــوم ــي بــال ـح ـجــز االح ـت ـيــاطــي
على أمــوال عــدد كبير من هــؤالء.
ق ـ ـ ـ ــرار ت ـ ـ ــرى فـ ـي ــه الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــرات مــن
ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي ت ـم ـلــك أك ـبــر
امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ف ــرص ــة
لـ ـجـ ـم ــع م ـ ـبـ ــالـ ــغ هـ ــائ ـ ـلـ ــة ت ـس ـمــح
ل ـهــا ب ــال ـع ــودة إلـ ــى ك ـنــف ال ــدول ــة
باستثمارات فاعلة خالل مرحلة
إعــادة اإلعـمــار املرتقبة .ومــن بني
قوائم الحجز االحتياطي ،ظهرت
شــركــة «ال ـجــزيــرة املـ ّتـحــدة للنقل
العام وتجارة املشتقات النفطية

وال ـخــدمــات الـنـفـطـيــة» (املـسـ ّـجـلــة
ف ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) ،ورجـ ـ ـ ــل األع ـ ـمـ ــال
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف أي ـ ـمـ ــن ج ـ ــاب ـ ــر ،وأح ـ ــد
مساعديه الرئيسني فايز شاهني.
واس ـ ــم أي ـم ــن ج ــاب ــر كـ ــان بـ ــرز في
ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ع ـلــى خلفية
تأسيسه وشقيقه محمد تنظيمًا
مسلحًا رديـفــا للجيش الـســوري،
هــو «ص ـقــور ال ـص ـحــراء» ،إضــافــة
ال ــى اسـتـثـمــاراتـهـمــا الـكـبـيــرة في
مجال النفط .غير أن جابر خرج
م ــن ال ـب ــاد إث ــر خ ــاف ــات م ــع أحــد
أفراد عائلة األسد في الالذقية.
كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـش ـ ـمـ ــل الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز
االحتياطي على أمــوال ّ
عم زوجة
ال ــرئـ ـي ــس بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،طــريــف

أوساط رجال
تشهد
ّ
األعمال المقربين من
المجموعة الحاكمة
حالة اضطراب

ه ــدر واخ ـتــاس لـلـمــال ال ـعــام خــال
الـنـصــف األول م ــن ال ـع ــام املـنـصــرم
ب ــأك ـث ــر م ــن  8مـ ـلـ ـي ــارات ل ـي ــرة وف ــق
الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت عـلـيـهــا

األخ ــرس ،وأبنائه وشركاته ،إال أن
األخـ ـ ــرس تـمـكــن م ــن ال ـت ـ ّ
ـوص ــل إلــى
تـســويــة م ــع إدارة ال ـج ـمــارك قضت
ب ـت ـس ــدي ــد م ــا ي ـت ــرت ــب ع ـل ـيــه ح ـيــال
مـخــالـفــة جـمــركـيــة قــديـمــة مـنــذ عــام
 ،2012األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح بــرفــع
الـ ـحـ ـج ــز االحـ ـتـ ـي ــاط ــي عـ ــن أم ــوال ــه
وأموال أوالده وزوجاتهم ،بما فيها
ش ــرك ــة «م ـص ــان ــع الـ ـش ــرق األوسـ ــط
للسكر املساهمة املغفلة» ،و«شركة
ت ـ ـ ــاج ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـص ـن ــاع ـي ــة
املساهمة املغفلة» ،وغيرهما .وفي
الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،أصـ ـ ـ ــدرت «ال ـه ـي ـئــة
املركزية للرقابة والتفتيش» بيانًا
أع ـل ـنــت ف ـيــه ان ـت ـهــاء هــا م ــن تــدقـيــق
جزء من ملف وزارة التربية املتعلق
ب ــالـ ـعـ ـق ــود واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي عـهــد
وزيــر التربية السابق هــزوان الــوز،
م ــع الـكـشــف ع ــن وج ــود تــاعــب في
ال ـع ـق ــود .وأل ــزم ــت ال ـه ـي ـئــة ،الـجـهــة
امل ـت ـع ـه ــدة ،م ـم ـث ـلــة ب ــرج ــل األع ـم ــال
النائب محمد حمشو ،بإعادة أموال
ال ـ ــوزارة الـتــي تــزيــد عـلــى  90مليار
ليرة مــع الـغــرامــات والـفــوائــد وفــرق
س ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف .وذك ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر،
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن «ح ــال ــة اسـتـنـفــار
تسود شــركــات يملكها حمشو ،ما
أفضى إلى جمع أكثر من ربع املبلغ
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة» ،الف ـت ــة الـ ــى أن «ال
ّ
للتهرب
مجال بالنسبة إلى الرجل
من دفع ما يترتب عليه من التزامات
مالية تجاه الدولة السورية» .يأتي
ذلــك بالتزامن مع قــرار آخــر يقضي
بالحجز على أمــوال رئيس «اتحاد
كــرة ال ـقــدم» الـســابــق ،شقيق زوجــة
حـمـشــو ،ف ــراس ال ــدب ــاس ،وزوج ـتــه
وعدد من أقاربه.
(األخبار)

ل ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن ت ـ ـ ــزام ـ ـ ــن اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ــن
«الـضــربــات» الـثــاث مـصــادفــة ،إذ
إن تـكــاثــر ال ـحــديــث عــن االهـتـمــام
الحكومي بملف مكافحة الفساد
خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ي ـج ـعــل
م ــن ت ــوق ـي ــت اإلع ـ ـ ــان ع ــن ن ـتــائــج
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات مـ ـقـ ـص ــودًا إلي ـص ــال
رســالـتــن :األول ــى لـلـمــواطــن الــذي
يعاني ضائقة اقتصادية شديدة
ب ـف ـع ــل الـ ـحـ ـص ــار ل ـط ـم ــأن ـت ــه إل ــى
استمرار حضور الدولة وقدرتها
عـلــى ات ـخــاذ قـ ــرارات كـبـيــرة ّ
تعبر
عـ ــن طـ ـم ــوح ــات ــه ،وت ــالـ ـي ــا تـغـيـيــر
ّ
ال ـصــورة الــذهـنـيــة املتشكلة لديه
ّ
الجدية في مكافحة
عن مستوى
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد؛ وال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـح ــذي ــري ــة
مـ ّ
ـوجـ ـه ــة إلـ ـ ــى ش ــريـ ـح ــة ال ـت ـج ــار
والـصـنــاعـيــن ،ومـفــادهــا أنــه غير
م ـس ـم ــوح ألح ـ ــد بـ ـتـ ـج ــاوز حـ ــدود
م ـع ـي ـن ــة فـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـظ ــروف
الـحــالـيــة ملــراكـمــة ث ــروات وأرب ــاح،
وال ـت ـس ـ ّـب ــب ف ــي أضـ ـ ــرار ق ــد تـكــون
أخـ ـط ــر مـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن أن
تنجم عن الحصار الغربي .وهذا
مـ ــا ذه ـ ــب إلـ ـي ــه رئـ ـي ــس «ج ـم ـع ـيــة

العلوم االقتصادية» في الالذقية،
س ـ ـنـ ــان عـ ـل ــي ديـ ـ ـ ــب ،ف ـ ــي ح ــدي ـث ــه
إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،ح ـيــث اع ـت ـبــر أن
«اإلج ـ ـ ــراء ات الـحـكــومـيــة األخ ـيــرة
م ــن ح ـي ــث ال ـت ــوق ـي ــت وامل ــوض ــوع
ت ـب ـعــث ب ــرس ــائ ــل كـ ـثـ ـي ــرة ،أه ـم ـهــا
أن الـ ـق ــان ــون فـ ــوق ال ـج ـم ـي ــع ،وأن
ملؤسسات الدولة هيبتها ،خاصة
بـعــد تـصــريـحــات رئ ـيــس الـ ــوزراء
التي قال فيها إن الحكومة ّ
قدمت
ل ـل ـخــاص ال ـك ـث ـيــر ،ل ـك ـنــه ل ــم يـقــدم
باملثل ما هو ُمنتظر منه».
وامل ــاح ــظ فــي خ ـطــوات املحاسبة
األخـ ـي ــرة أنـ ــه ل ــم ي ـت ـ ّـم تــوق ـيــف ّ
أي
رج ــل أع ـم ــال عـلــى ذم ــة التحقيق،
أو تحويله إلى القضاء ،بل ُسمح
لهم بإجراء تسويات مالية ،وتاليًا
الـ ـع ــودة إل ــى م ـمــارســة أنشطتهم
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة بـ ـشـ ـك ــل ط ـب ـي ـع ــي،
وبـعـيـدًا عــن ّ
أي ضـغــوطــات .وهــذا
يناقض تمامًا تحليالت البعض
ال ـق ــائ ـل ــة بـ ــوجـ ــود رغـ ـب ــة رس ـم ـيــة
ف ــي إب ـع ــاد ب ـعــض رجـ ــال األع ـم ــال
ع ــن امل ـش ـهــد االق ـت ـص ــادي املـحـلــي.
وب ـح ـس ــب ديـ ـ ــب ،ف ـ ــإن «ال ـح ـكــومــة
ُ
لــم ت ـص ــادر ممتلكات خــاصــة ،بل
لـ ـج ــأت إل ـ ــى ال ـح ـج ــز االح ـت ـيــاطــي
ألس ـب ــاب مــالـيــة وقــانــون ـيــة ،منها
ال ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـرب الـ ـض ــريـ ـب ــي ،والـ ـتـ ـه ـ ّـرب
الجمركي ،وملفات فساد واضحة،
فــي مـحــاولــة لـلـتـعــاون اإليـجــابــي،
شريطة التحصيل اآلمــن للمبالغ
املطلوبة» .وهــو املهم أيضًا بــرأي
الوزير السابق ،نبيل املــاح ،الذي
رأى ،ف ــي حــديـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار»،
أن «ال ـ ـح ـ ـجـ ــز االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي ع ـلــى
ب ـعــض رجـ ــال األعـ ـم ــال يــدعــو إلــى
التفاؤل بمالحقة الفاسدين ،لكنه
إج ــراء غير كــاف إذا لــم ينتج عنه
اس ـت ــرداد املـبــالــغ املـنـهــوبــة بشكل

فـعـلــي» .ومــن هـنــا ،ش ـ ّـدد امل ــاح على
ضرورة «إصدار بيان دوري باملبالغ
امل ـس ـتـ ّ
ـردة فـعـلـيــا» ،مـنــذ أكـثــر مــن 15
عامًا.
مـ ــع ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن ت ـل ــك الـ ـتـ ـس ــوي ــات لــن
تحول في نظر البعض دون حدوث
ت ـغ ـي ـيــرات ت ـط ــال الـ ـ ــدور املـسـتـقـبـلــي
لـبـعــض رجـ ــال األع ـم ــال املـحـســوبــن
ع ـل ــى فـ ـت ــرة ّم ــا ق ـب ــل ال ـ ـحـ ــرب ،وه ـنــا
ي ـح ـض ــر تـ ــوق ـ ـعـ ــان :األول أن ت ـكــون
الـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرات امل ـ ــرتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــة لـ ـص ــال ــح
الـ ـب ــرج ــوازي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،الـ ـت ــي هــي
ب ــات ـف ــاق ال ـج ـم ـيــع «أسـ ـ ــاس ال ـت ـطــور
والـ ـنـ ـم ــو ،واإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات األخـ ـي ــرة قــد
تضع العربة على السكة الصحيحة
إلعـ ـ ــادة ب ـن ــاء وط ـن ــي ت ـن ـع ـكــس عـلــى
الجميع وتصل إلى مستوى إصالح
بـ ـنـ ـي ــوي؛ ف ــال ـط ـب ـق ــات الـ ـب ــرج ــوازي ــة
شــريـكــة ال ـح ـكــومــات ف ــي االسـتـثـمــار
األم ـ ـثـ ــل ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد ،وهـ ـ ــي ت ـت ـنــاســب
عكسيًا مع الفساد الكبير» ،وفق ما
يعتقد ديب .أما التوقع الثاني ،فهو
ّ
أن يستغل أثرياء الحرب التطورات
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز حـ ـ ـض ـ ــوره ـ ــم
ومـكــاسـبـهــم االق ـت ـص ــادي ــة ،وهـ ــؤالء،
بحسب أستاذ جامعي تحدثت إليه
«األخـ ـب ــار» ،ال يـمـكــن أن يـكــونــوا من
ض ـمــن ن ـس ـيــج ال ـط ـب ـقــة ال ـبــرجــوازيــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،فـ ـه ــم م ـج ــرد
«لوبي أثرياء» ،جمعوا أموالهم من
م ـمــارســة األعـ ـم ــال امل ـش ــروع ــة وغـيــر
املشروعة التي فرضتها الحرب .لكن
املالح ال يعتقد أن اإلجراء ات األخيرة
سيكون لها تأثير فعال ،فتأثيراتها
«ستكون ضعيفة ومحدودة ّ
جدًا ما
لم ّ
يتم وضع رؤية متكاملة ملحاربة
الفساد ،وإحــداث هيئة عليا ترتبط
برئيس الجمهورية ،واملـضـ ّـي قدمًا
فــي مـشــروع وطني شامل لإلصالح
اإلداري».

لم يستثن الحجز االحتياطي رجل األعمال السوري رامي مخلوف ،الذي ُي ّ
ّ
المقربين من الرئاسة (من الويب)
عد أحد أكثر
ِ

جبهة نهم تشتعل ّ
مجددًا
احتدمت ،أمس ،املواجهات في مختلف جبهات
منطقة نهم شمال شرقي صنعاء ،بني قوات
الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة ،والقوات
املوالية للرئيس املنتهية واليته عبد ربه منصور
هادي مسنودة بميليشيات حزب «اإلصالح» من
جهة أخرى .وأفادت مصادر ميدانية« ،األخبار»،
ّ
اشتدت وتيرتها منذ فجر
بأن املواجهات التي
ُ
ّ
اإلثنني تتركز في محيط جبل هيالن ًوتستخدم
فيها مختلف أنواع األسلحة ،موضحة أن قوات
ّ
التقدم باتجاه مواقع في محيط
هادي تحاول
الجبل الذي تسيطر عليه
«أنصار الله» .وأشارت
املصادر إلى أن قوات
ّ
الجيش واللجان تمكنت
من السيطرة على نقطة
الكسارة في منطقة
السحيل ،وعلى جبل
رشاء جنوب شرقي
ّ
كما تمكنت
جبال امللحّ .
من قطع خط اإلمداد
بني منطقة الجدعان ومحافظة مأرب،
الواقع ما ّ
َ
وكذلك الخط الواصل ما بني منطقتي قرود
واملعراضة .وكانت أنباء أفادت بسقوط كتيبة كاملة
من قوات هادي يوم األحد في أسر قوات صنعاء،
بعد محاصرتها من االتجاهات كافة .ومنذ يوم
الجمعة املاضي ،بدأ «التحالف» إعادة تحريك جبهة
نهم ،تمهيدًا على ما يبدو لتصعيد يشمل الجبهات
كافة (راجع «األخبار» 18 ،كانون الثاني .)2020
وشهد أول من أمس غارات مكثفة لـ«التحالف في
ّ
خفت وتيرتها أمس ُلت ّ
سجل غارتان
منطقة نهم،
في املنطقة ،وفق ما أفادت به وكالة «سبأ» التابعة
لسلطات صنعاء.
(األخبار)

التفاف إسرائيلي بوجه النائبة
هبة يزبك :لشطب ترشيحها
ّقدم حزبا «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» ،بدعم من
حزب «أزرق أبيض» ،طلبًا إلى لجنة االنتخابات
املركزية بشطب ترشيح النائبة عن حزب «التجمع
الوطني الديموقراطي» ،هبة يزبك ،ومنعها من
خوض االنتخابات املرتقب إجراؤها في آذار/
مارس املقبل ،بدعوى دعمها لـ«اإلرهاب» .وكانت
خالل األيام املاضية،
تلك ًاألحزاب قد بدأت ،في ّ ً
متذرعة بمنشور ليزبك
حملة في هذا االتجاه،
على صفحتها على موقع «فايسبوك» عام
 2016قالت فيه« :وداعًا للمقاتل الشهيد سمير
بيان ،طلب شطب
القنطار» .ووصفت يزبك ،في ً
ترشيحها بـ«العنصري» ،معتبرة ّإياه «بمثابة
سياسية للمواطنني العرب وقيادتهم،
مالحقة
ّ
وال سيما في ظل تصاعد قوة ومكانة القائمة
حضورها وتأثيرها عمومًا».
املشتركة وزيادة
ورأت أن «طلب الشطب ُامل ّ
قدم من ِق َبل الليكود
برئاسة (بنيامني) نتنياهو ،هو دليل إضافي
على استفحال العنصرية ومعاداة الديموقراطية،
وهو محاولة بائسة لنزع الشرعية عن القائمة
املشتركة ،ولتقوية معسكر اليمني على حسابها،
ومنعها من التأثير على مستقبله وحصانته».
وأشارت إلى أن ّ
االدعاءات الواردة في الطلب «ال
تستند إلى أدلة قانونيةُ ،
ودحض أغلبها سابقًا
في لجنة االنتخابات املركزية واملحكمة العليا» ،ما
يعني ،بحسبها ،أن «هدف هذه الطلبات هو الفوز
بشعبية رخيصة من خالل التحريض الشعبوي
ّ
ضد العرب ،وضرب القائمة املشتركة ،ومحاصرة
ّ
حيز النشاط والتعبير لنوابها ،والتضييق على
املشروع السياسي الذي يمثلونه وفي صلبه إنهاء
االحتالل وإحقاق العدالة السياسية واالجتماعية».
ّ
املتكررة
ُيذكر أنه على الرغم من دعوات الشطب
وخصوصًا منهم املنتمني إلى
بحق النواب العربّ ،
حزب «التجمع» ،عند كل مفترق انتخابي ،إال أنه
لم يحصل أن منعت املحكمة اإلسرائيلية أحدًا من
هؤالء من خوض االنتخابات.
(األخبار)
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ليبيا ،األحـد ،بإصدار وثيقة
ليبيا انتهى مؤتمر برلين حول َ
نهائية حملت دعــوات إلى طرف ّي النزاع الليبي لاللتزام
بالهدنة واالنخراط في مسارات حل سلمية برعاية األمم
المتحدة ،إضافة إلــى إعــان الــدول المشاركة التزامها
بعدم دعم المتقاتلين بالسالح .لكن ال يبدو أنه ستكون
للوثيقة آثار فعلية ،بالنظر إلى مؤشرات سلبية عديدة،
إنتاج النفط في عدد من المواقع
على رأسها إيقاف َ
المهمة ،واستمرار طرفي الصراع في الحشد العسكري
واستقبال الدعم الخارجي

برلين من «المؤتمر»
إلى «المسار»:

ّ
ُ
تجريب المجرب؟
نجاح محمد
ان ـت ـهــى «م ــؤت ـم ــر ب ــرل ــن» ،ل ـي ـبــدأ ما
سـ ّـمـتــه الــوثـيـقــة الـنـهــائـيــة ال ـص ــادرة
عنه «مسار برلني» الذي يحوي عددًا
مــن االل ـتــزامــات وال ــدع ــوات .كما كان
متوقعًا ،نجح املــؤتـمــر مــن الناحية
الـ ـشـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،حـ ـي ــث ح ـ ـضـ ــرت ج ـم ـيــع
ال ــوف ــود امل ــدع ـ ّـوة ،بــاسـتـثـنــاء تونس
التي اعتذرت لتأخر وصــول الدعوة
إل ـي ـه ــا ب ـع ــد إق ـص ــائ ـه ــا م ــن امل ــراح ــل
ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة الـ ـت ــي ُجـ ـ ّـهـ ــز خــال ـهــا
ال ـبــرنــامــج وصـيـغــت ال ــوث ــائ ــق .لـكــن،
عـلــى رغ ــم ال ـح ـضــور ال ــدول ــي ،رفــض
املشير خليفة حفتر ،ورئيس حكومة
«الـ ــوفـ ــاق» ف ــائ ــز ال ـ ـسـ ــراج ،الـجـلــوس
إلــى طاولة واح ــدة ،واكتفى كالهما،
رفقة الوفود املرافقة ،بعقد جلسات
منفردة مع ممثلي الــدول الحاضرة،
م ـ ـ ــع أن وجـ ـ ــوده ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ـ ـ ــي امل ــؤتـ ـم ــر
شكلي في األصــل ،إذ لم يشاركا في
اجتماعات اللجان.
أم ــا عـلــى مـسـتــوى حـســابــات ال ــدول،
فـ ـ ـب ـ ــدت رغـ ـ ـب ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدول األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة

واضـحــة فــي ال ـبــروز بشكل أكـبــر في
امل ـل ــف ال ـل ـي ـبــي .ع ــن ط ــري ــق «مــؤت ـمــر
بـ ــرلـ ــن» ،س ـع ــت أوروبـ ـ ـ ــا إلـ ــى إعـ ــادة
تفعيل دوره ــا ،بعد أن ُسـحــب منها
ال ـب ـس ــاط ع ـل ــى ح ــن غ ـ ـ ّـرة م ــن ط ــرف
تركيا وروسيا القادمتني حديثًا إلى
الساحة الليبية .ومــع ذلــك ،كــان قلق
إيـطــالـيــا واض ـحــا مــن تــراجــع دوره ــا
كدولة تعتبر أن ليبيا ،مستعمرتها
السابقة ،ضمن مناطق نفوذها ،فيما
سعى الرئيس الفرنسي إلــى إظهار
أنـشـطـتــه م ــع ال ــوف ــود داخـ ــل قــاعــات
االجتماعات .وليس مــن الصدفة أن
تحتضن أملانيا املؤتمر ،فهي كطرف
يـ ّـدعــي الـحـيــاد تسعى إل ــى «توحيد
ص ــوت أوروب ـ ـ ــا» وف ــق م ــا ج ــاء على
لسان املستشارة أنغيال ميركل ،أي
بعبارة أخرى تخفيف ّ
حدة التنافس
بني روما وباريس.
لـنــاحـيــة مـحـتــوى الــوثـيـقــة النهائية
ً
ل ـل ـم ــؤت ـم ــر ،ف ـق ــد ش ـم ـلــت  55ف ـص ــا،
بعضها يسعى إل ــى إح ـيــاء الــوضــع
الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـح ــرب وإص ـ ـ ـ ــاح بـعــض
ّ
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ،ف ـي ـم ــا يـ ــركـ ــز بـعـضـهــا

َ
ّ
تعهدت الدول المشاركة بعدم إرسال أسلحة إلى طرفي القتال ،واالمتناع عن المشاركة في الحرب (أ ف ب)

اآلخــر على تحجيم الدعم العسكري
ُال ـخ ــارج ــي وت ــرك ـي ــز ل ـج ــان مـتــابـعــة.
ق ّسمت الوثيقة إلى سبعة محاور هي
وق ــف إط ــاق ال ـن ــار ،حـظــر التسليح،
العودة إلى املسار السياسي ،إصالح
القطاع األمني ،اإلصالح االقتصادي
واملــالــي ،واحـتــرام القانون اإلنساني

الــدولــي وحـقــوق اإلنـســان واملتابعة.
دع ــت الــوث ـي ـقــة إل ــى الـتـمـســك بــوقــف
إط ــاق الـنــار والـعـمــل على ترسيخه
ع ـب ــر إخ ـ ـ ــراج األس ـل ـح ــة ال ـث ـق ـي ـلــة مــن
امل ـن ــاط ــق ال ـس ـك ـن ـيــة ،وت ــرك ـي ــز ل ـجــان
متابعة تقنية تتبع األم ــم املـتـحــدة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـف ـع ـيــل ال ـ ـحـ ــوار ح ــول

توحيد املؤسسة العسكرية واألمنية
بـنـ ً
ـاء على نتائج االجـتـمــاعــات التي
اح ـت ـض ـن ـت ـهــا الـ ـق ــاه ــرة خـ ــال أعـ ــوام
ّ
ـاركــة
س ــاب ـق ــة .وت ـع ــه ــدت الـ ـ ــدول امل ـشـ َ
بـ ـع ــدم إرسـ ـ ـ ــال أس ـل ـح ــة إل ـ ــى ط ــرف ــي
الـقـتــال ،واالمـتـنــاع عــن املـشــاركــة في
الحرب عبر القصف الجوي ،تطبيقًا

لـ ـق ــرار م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي حظر
التسليح .أمــا اإلص ــاح االقـتـصــادي
والسياسي ،فهما ،على غرار إصالح
املــؤسـســة العسكرية ،جــزء مــن خطة
املـ ـبـ ـع ــوث ال ـ ــدول ـ ــي ،غـ ـس ــان س ــام ــة.
وفــي هــذا اإلط ــار ،دعــت الوثيقة إلى
تـفـعـيــل الـ ـح ــوار ،عـبــر تـشـكـيــل لـجــان
ت ـت ـنــاول م ــوض ــوع ال ـت ــوزي ــع ال ـع ــادل
للثروة ،والسعي إلــى تعديل صيغة
املجلس الرئاسي وحكومة «الوفاق»
املرتبطة به حتى تنال ثقة البرملان.
وهــو مــا بــدأ ســامــة ،أم ــس ،التمهيد
لــه بــالـفـعــل ،عـبــر إرس ــال دع ــوات إلــى
ن ــواب مــن شــرق الـبــاد وغــربـهــا (في
ال ـبــرملــان وامل ـج ـلــس األع ـل ــى لـلــدولــة)
لعقد اجتماع معهم في جنيف نهاية
الشهر الجاري.
ل ـك ــن دع ـ ــوات اإلص ـ ــاح هـ ــذه تـهـمــل
ع ـ ــددًا م ــن امل ـع ـط ـي ــات املـ ـح ــوري ــة .إذ
فــي خــال األع ــوام املــاضـيــة ،وبينما
ل ــم تـكــن حـيـنـهــا ه ـنــاك ح ــرب قــائـمــة
وال تدخالت خارجية بهذا الحجم،
ف ـش ـلــت االجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـت ــي ُع ـق ــدت
ل ـت ــوح ـي ــد م ــؤسـ ـس ــات الـ ـ ـب ـ ــاد ،فـمــا
الذي قد يجعلها تنجح اآلن؟ وماذا
عــن تـمـتــرس الـفــرقــاء الليبيني وراء
م ــواق ــف غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـب ـ ّـدل؟ وم ــا
هــو املعطى الجديد الــذي ُ
سيضفي
ُ
ّ
م ــرون ــة ع ـل ــى ت ـع ــام ــات ـه ــا؟ ال ت ـق ــدم
الوثيقة أجوبة على تلك التساؤالت.
أمـ ــا ل ـج ـنــة امل ـت ــاب ـع ــة ال ــدولـ ـي ــة ال ـتــي
أع ـل ـن ــت ع ـن ـهــا ال ــوث ـي ـق ــة ال ـن ـهــائ ـيــة،
ف ـه ــي م ـت ـف ـ ّـرع ــة إلـ ــى ق ـس ـم ــن :لـجـنــة
ّ
تتكون مــن كبار املسؤولني تجتمع
ّ
م ــرة ك ــل شـهــر مــع املـبـعــوث الـخــاص
لـتـقـيـيــم ت ـط ـب ـيــق الـ ـت ــزام ــات ال ـ ــدول،
وأربع مجموعات عمل تقنية تشمل
خـ ـب ــراء وت ـع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ــات مـغـلـقــة
مرتني في الشهر برئاسة ممثل عن
األمم املتحدة لتقييم عوائق تطبيق
بـنــود الــوثـيـقــة وت ـشــارك املـعـلــومــات
وت ـن ـس ـي ــق الـ ـعـ ـم ــل وتـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
للمنظمة األمـمـيــة .املشكلة فــي هذا
َالتوجه هو عدم توفير آلية محاسبة
ِل ـ ـ ــن يـ ـخـ ـت ــرق ت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــده .ص ـح ـي ــح أن
تصريحات مسؤولي األمــم املتحدة
ت ـت ـحــدث ع ــن ط ــرح امل ـخــال ـفــات على
مـجـلــس األم ـ ــن ،إال أن قـ ــرار الـحـظــر
ال ــذي فــرضــه املـجـلــس ّ ُي ـخـ َـرق بشكل
يومي وفق ما هو موثق في تقارير
ّ
لجنة الخبراء املكلفة مراقبة تطبيق
ال ـ ـقـ ــرار ،م ــن دون اتـ ـخ ــاذ ّ
أي إجـ ــراء
مـ ـق ــاب ــل ،وخـ ـص ــوص ــا أن الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة وف ــرن ـس ــا وروسـ ـي ــا تـعـيــق

تقرير

القاهرة  -األخبار
تــدرس الجهات السيادية في مصر
على عملية
إجــراء تعديل تشريعي ُ َ
اختيار الشركات التي تسند إليها
مـهـمــة الـتـنـقـيــب عــن الـنـفــط وال ـغــاز،
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة غـ ـ ــرب ال ـب ـح ــر
املـ ـت ــوس ــط .مـ ـ ـ ّ
ـرد ذل ـ ــك س ـع ـي ـهــا إل ــى
قـ ـص ــر الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي بـ ـع ــض امل ـن ــاط ــق
عـلــى شــركــات أجـنـبـيــة دون غيرها،
العـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ت ـ ـقـ ــول إن ـ ـهـ ــا م ـت ـص ـلــة
بـ ـ ـ ـ ـ «األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــي» .ومـ ـ ـ ــن هـ ـن ــا،

ُ
خرقت الهدنة
أمس عبر إطالق
قذائف وتبادل إطالق
نار وإن بشكل محدود

وجـ ـ ـن ـ ــوب غـ ـ ــرب ل ـي ـب ـي ــا إلـ ـ ــى إغ ـ ــاق
م ــؤس ـس ــات إنـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط وم ــوان ــئ
ت ـص ــدي ــره اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى اح ـت ـكــار
حـ ـك ــوم ــة «ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاق» ف ـ ــي ط ــراب ـل ــس
عوائده .وأعلنت «املؤسسة الوطنية
للنفط» ،أمس ،حالة «القوة القاهرة»
َ
فـ ــي حـ ـق ــل ــي «الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرارة» و«الـ ـفـ ـي ــل»
جنوب غرب البالد بعد إغالقهما من
ط ــرف مـحـتـ ّـجــن ،بـعــدمــا حـ ّـمـلــت ،في
ب ـيــان ال ـس ـبــت ،م ـســؤولــن عسكريني
يتبعون حفتر مسؤولية غلق أكبر
موانئ تصدير النفطُ .
في الجانب العسكري ،خرقت الهدنة
أم ـ ــس ع ـب ــر إطـ ـ ــاق ق ــذائ ــف وتـ ـب ــادل
إطـ ـ ـ ــاق ن ـ ـ ــار وإن ب ـش ـك ــل م ـ ـحـ ــدود،
وت ـ ـبـ ــادل ط ــرف ــا ال ـ ـنـ ــزاع االتـ ـه ــام ــات
ب ــامل ـس ــؤول ـ ّي ــة .وصـ ـم ــدت ح ـت ــى اآلن
الهدنة الهشة فــي جـنــوب طرابلس،
وتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا وتـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـل ــى
تــرسـيـخـهــا ع ـبــر ع ـقــد اج ـت ـم ــاع آخــر
ق ــري ـب ــا ف ــي م ــوس ـك ــو مل ـح ــاول ــة جـعــل
حـفـتــر يــوقــع عـلــى االت ـف ــاق الــرسـمــي
لوقف إطــاق الـنــار ،بعد رفضه ذلك
في االجتماع األخير.

تقرير

ّ
تتوعد التمادي األوروبي:
طهران
ننسحب من «االنتشار النووي»
ّ
ُ ّ
َ
ّ
التصعيد األوروبي املتمثل
املتحدية
تكثف طهران رسائلها
في تفعيل «آلية فض النزاع» في االتفاق النووي .وملجابهة
قرار الترويكا األوروبية (بريطانيا وأملانيا وفرنسا)،
الخاضع لضغط حثيث من إدارة الرئيس األميركي
ُ
دونالد ترامب ،تشهر الجمهورية اإلسالمية أوراق ضغط
ً
ّ
بعيدًا في
مقابلة ،أمال لجم األوروبيني وكفهم عن الذهاب ّ
«آلية الزناد» نحو إعادة العقوبات الدولية ،التي تهلل لها
إدارة واشنطن بغية توسيع حملة «الضغوط القصوى»
وإعطائها زخمًا أكبر.
وبعد تلويح البرملان اإليراني بإعادة النظر في التعاون
مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» (وهو ما يستبطن
طرد املفتشني الدوليني كتصعيد خطير يعني إنهاء آخر
نتائج االتفاق النووي ورفع الرقابة الدولية عن األنشطة
النووية) ،أخرج وزير الخارجية ،محمد جواد ظريف ،ورقة
االنسحاب من «معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية»
( ،)NPTإذ قال أمام البرملان أمس« :إذا واصل األوروبيون
سلوكهم غير الالئق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس
األمن ،فسوف ننسحب من معاهدة منع االنتشار النووي».
وأشار إلى خطوات أخرى قد تتخذها بالده قبل االنسحاب
ّ
الحادة التي تكلم
من املعاهدة .ظريف ،وعلى رغم اللهجة
بها ،لم يغلق باب التفاوض تمامًا ،بل ّ
جدد التأكيد أنه «إذا
عاد األوروبيون إلى التزاماتهم ،فإن إيران ستوقف خفض
التزاماتها» .ورفض االتهامات األوروبية بخرق االتفاق،
في إشارة إلى «الخطوة الخامسة» واألخيرة من خطوات
خفض االلتزامات النووية اإليرانية ّ
ردًا على االنسحاب
األميركي ،موضحًا أن بالده اتخذت هذه الخطوات في إطار

ّ
مسار «حل الخالف» بشكل رسمي وقانوني.
وإذ ّ
تتمسك إيران برفض انضمام بريطانيا وفرنسا إلى
تأييد «اتفاق جديد» يدعو إليه ترامب ،ينقسم املوقف في
طهران في شأن استعجال االنسحاب من معاهدة «»NPT
(املوقعون عليها  190دولة) ،على اعتبار أنه تهديد ال طائل
منه أو سلبياته أكثر من إيجابياته إذا ما ذهبت املعركة إلى
ُ
ّ
االنسحاب االتفاق النووي
يضر
مجلس األمن .فإن كان
ّ
املنبثق عن املعاهدة ،إال أنه سيضر أيضًا بالنظرة إلى
سلمية البرنامج النووي ،على رغم أن إيران تؤكد أنها لن
تقدم على تطوير سالح نووي.
وبانتظار املسار األوروبي الذي لم يوضح حتى اآلن إذا
ما كان سيكتفي بانحناءته أمام تهديدات ترامب بفرض
عقوبات على قطاع السيارات األوروبي ومن ثم يعود إلى
بالتصعيد عبر
مناورة طهران بالتفاوض ،أو أنه سيستمر
ّ
«آلية الزناد» ،فإن موقفًا تصعيديًا آخر برز أمس ،تمثل في
إعالن سبع دول «الدعم السياسي» لتشكيل بعثة أوروبية
للمراقبة البحرية في مضيق هرمز من ّ
مقر في اإلمارات.
والدول السبع هي :أملانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا
واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال .ومع أن املوقف
األوروبي يبقي على رفض االنضمام إلى التحالف األمني
األميركي البحري ،إال أن استعجال تفعيل املهمة املستقلة
في الخليج في هذا التوقيت ،يظهر مرة أخرى انخراطًا
أوروبيًا غير مباشر في الضغوط األميركية ،ال ّ
سيما أنه
ّ
أوروبي أكبر في الشرق
يأتي عقب مطالبات ترامب بدور
األوسط.
(األخبار)

ّ
وزير الخارجية الفنزويلي أمس من طهران :تأثير كبير خلفه سليماني لدى الشعب الفنزويلي (أ ف ب)

تقرير

ّ
«إصالحات» بوتين أمام البرلمان :تنظيم الخالفة يدخل حيز التنفيذ

اتفاقات الغاز المصرية :األولوية للشركات األجنبية
ُ
تجري الدولة المصرية
دراسة لمنح شركات
ّ
محددة حق التنقيب عن
الغاز في منطقة ًغرب
منطلقة في
المتوسطِ ،
ذلك من اعتبار أساسي
ظاهره «األمن القومي»،
وباطنه «تنفيع» دول
معينة

َ
إصدار بيانات إدانة لداعمي طرفي
النزاع.
أكـثــر مــن ذل ــك ،تشير املعلومات إلى
خــرق دولــة اإلم ــارات اللتزامها بعدم
تسليح املتحاربني أمس ،أي بعد يوم
واحد من املؤتمر .إذ أفادت معطيات
ملــواقــع مختصة فــي رص ــد تحركات
َ
ال ـطــائــرات بــانـطــاق طــائــرتــي شحن
َ
عسكريتني مــن طــراز «إلـيــوشــن» من
اإلمارات ونزولهما في بنغازي شرق
ليبيا ،وهما تحمالن بالتأكيد عتادًا
عسكريًا لقوات حفتر .عالوة على ما
ّ
تقدم ،وعوض التزامه باالجتماعات
ّ
امل ـقــررة حــول اإلص ــاح االقـتـصــادي،
دف ــع م ـح ــور ح ـف ـتــر ،ع ـلــى ن ـحــو غير
رسمي ،القبائل املوالية له في شرق
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ُ
أرج ــئ طــرح مــزايــدة جــديــدة للبحث
ع ــن الـ ـغ ــاز ف ــي  11م ـن ـط ـقــة ج ــدي ــدة
غ ــرب امل ـت ــوس ــط ح ـتــى االن ـت ـه ــاء من
التعديالت القانونية التي تستلزم
ص ـي ــاغ ــة ت ـش ــري ــع ح ــالـ ـي ــا ،ع ـل ـم ــا أن
التعديالت مرتبطة ِب َمن سيحق له
تحقيق اإلسـنــاد املباشر للشركات.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ث ـ ـمـ ــة ت ـ ـصـ ـ ّـور

ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى مـ ـن ــح وزيـ ـ ـ ــر الـ ـبـ ـت ــرول
ال ـحــق امل ــذك ــور ،أو أن ي ـصــدر بـقــرار
م ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة أو رئـيــس
الوزراء ،خاصة أن املناطق الجديدة
ّ
يتوقع أن تكون مليئة باالحتياطات
وفق الدراسات األولية.
وتميل الــدولــة إلــى شــركــات إيطالية
وب ــري ـط ــان ـي ــة ب ـ ـصـ ــورة رئـ ـيـ ـس ــة ،مــع
األخذ في االعتبار أن اإلسناد باألمر
املباشر ،الذي جرى التعويل فيه على
ّ
تحريات األجـهــزة السيادية ،شابته
ع ـم ـل ـي ــات فـ ـس ــاد واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق،
ُّ
عـلـمــا أنـ ــه ات ـب ــع م ــع ش ــرك ــات عــاملـيــة
م ـثــل «م ــرسـ ـي ــدس» .ويـ ـق ــول مـصــدر
ل ــ«األخ ـب ــار» إن اإلس ـن ــاد امل ـبــاشــر ال
يـ ـت ـ ّـم إال م ــن ب ـع ــد تـ ـح ـ ّـري ــات ج ـهــات
عدة ،خاصة «املخابرات العسكرية»،
ً
فضال عن البحث في أعمال الشركات،
مشيرًا إلى أن املناطق املختارة حاليًا

َت ّ
قرر تأجيل البحث عن الغاز في  11منطقة جديدة غرب المتوسط حتى صياغة قانون جديد (أ ف ب)

«مــرت ـب ـطــة ب ــوض ــوح ب ــدواع ــي األم ــن
الـقــومــي ولـيــس ّ
أي شــيء آخ ــر» .لكن
امل ـص ــدر ي ـت ـحــدث أي ـض ــا ع ــن ت ـفــاوت
صغير فــي ال ـع ــروض بــن الـشــركــات
م ــال ـي ــا ،مـضـيـفــا أن «ه ـن ــاك مـكــاســب
أخ ــرى يـمـكــن تحقيقها ،خــاصــة مع
وجــود شــركــات لــدول معينة ترتبط

بمصالح اقـتـصــاديــة وسياسية مع
مصر ،على عكس شركات لدول أخرى
لديها خالف واضح معنا» .وأضاف:
«عملية إعــادة بيع األسهم بالنسبة
إلــى الـشــركــات لــن تكون متاحة لدى
ال ـتــي سـ ُـيـسـنــد إلـيـهــا الـعـمــل بــاألمــر
امل ـبــاشــر ،بــل سـتـكــون وف ــق ضــوابــط

م ـ ـحـ ـ ّـددة ت ـض ـمــن اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـه ــدف
ال ــذي ت ـ ّـم عـلــى أســاســه اخـتـيــار هــذه
الشركات» .لذلك ،تسعى الدولة إلى
ُ
أن تـكـتــب ه ــذه ال ـش ــروط فــي العقود
التي ستراجعها الجهات املعنية قبل
الـتــوقـيــع عـلـيـهــا ،لتجنب ّ
أي أزم ــات
مـسـتـقـبـلـيــة أو ل ـجــوء إل ــى التحكيم

الدولي مثلما حدث في املدة األخيرة.
واألزم ـ ــة فــي الــوقــت ال ــراه ــن متعلقة
بصياغة التشريع الــذي عندما ُي ّ
قر،
لن يكون هناك طريق إلى إبطاله من
ُالناحية الدستورية وفق التعديالت
امل ّ
طبقة بالفعل بالدستور ،والقوانني
ِّ
امل ـ ـنـ ــظ ـ ـمـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـع ــن أمـ ـ ـ ـ ــام املـ ـح ــاك ــم
الدستورية.
ّ
ف ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،وق ـ ـ ـ ـ ــع وزي ـ ـ ــر
البترول ،طــارق املــا ،تسعة اتفاقات
للبحث عن البترول والغاز الطبيعي
وإن ـت ــاج ـه ـم ــا فـ ــي ال ـب ـح ــر امل ـت ــوس ــط
وال ـص ـح ــراء ال ـغــرب ـيــة ،بــاسـتـثـمــارات
ّ
 452.3مليون
حــدهــا األدن ــى حــوالــى ُ ّ
دوالر .وأعلن املال أنه سيوقع املزيد
م ـ ــن االتـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة ألن ـه ــا
ـاذبــة
«إحـ ــدى الــدعــائــم الــرئـيـســة الـجـ ّ
لــاسـتـثـمــارات األج ـن ـب ـيــة ...سنكثف
أعمال البحث واالستكشاف وتنمية
وإنـتــاج الـبـتــرول وال ـغــاز» .وبتوقيع
ه ــذه االت ـفــاقــات الـتـسـعــة ،يـصــل عــدد
اتـ ـف ــاق ــات الـ ـبـ ـت ــرول الـ ـت ــي أبــرم ـت ـهــا
الـ ــوزارة مــع املستثمرين والـشــركــاء،
منذ تـمــوز /يوليو  2014حتى اآلن،
ً
وافق
إلى  ،79فضال عن أربعة جديدة ُ ّ
عليها مجلس النواب وســوف توقع
الحقًا.

دخـ ـل ــت م ـس ــاع ــي ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتني إلعــادة هيكلة نظام
ال ـح ـكــم ف ــي بـ ــاده طـ ــورًا ج ــدي ـدًا يــوم
أم ــس ،بـعــدمــا ُق ـ ّـدم حــزمــة الـتـعــديــات
الــدس ـتــوريــة امل ـق ـتــرحــة إل ــى ال ـبــرملــان،
ّ
مسرعًا وتيرة إصــاح مفاجئ أعلنه
فــي خـطــابــه عــن حــالــة األم ــة األسـبــوع
امل ــاض ــي .إزاء ذل ــك ،ك ـثــرت الـتـنـ ّـبــؤات
ح ـيــال املـسـتـقـبــل الـسـيــاســي للرئيس
بعد انتهاء واليـتــه فــي  ،2024بعدما
اقترح تعديالت تتمحور حــول نظام
رئاسي ـ ـ برملاني يتقاسم فيه مجلسا
ال ــدوم ــا واالت ـح ــاد بـعــض صــاحـيــات
الرئيس املقبل.
وي ـ ـحـ ـ ِّـدد مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون املــرت ـبــط
ب ـ ـ ــاإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ،الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـشـ ــر ع ـل ــى
مـ ــوقـ ــع م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب (الـ ـ ــدومـ ـ ــا)،
ّ
بالتفاصيل ،سلسلة إج ــراء ات يعزز
ب ـع ـض ـهــا دور الـ ـب ــرمل ــان ف ــي تـسـمـيــة
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وف ــريـ ـق ــه ال ـ ـ ـ ــوزاري،
ف ـي ـم ــا ي ـ ـحـ ـ ّـد ب ـع ـض ـه ــا اآلخـ ـ ـ ــر والي ـ ــة
ً
ال ــرئ ـي ــس ب ـف ـتــرتــن ب ـ ــدال م ــن فـتــرتــن
م ـت ـتــال ـي ـتــن .وم ــن ض ـمــن اإلجـ ـ ــراء ات
ال ـب ــارزة ُتـفـعـيــل م ـهــام ودور مجلس
ّ
الــدولــة املكلف وفــق مشروع القانون
ب ـ «تـحــديــد أب ــرز تـ ّ
ـوج ـهــات الـسـيــاســة
الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي االت ـح ــاد

ّ
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي» ،مـ ـ ــا ي ـ ـجـ ــلـ ــي الـ ـغـ ـم ــوض
ّ
املـ ـتـ ـع ــل ــق بـ ـه ــذه الـ ـفـ ـق ــرة خ ـص ــوص ــا،
وال ـ ــدور امل ـن ــوط ب ـهــذا امل ـج ـلــس ،وهــو
مـ ــا ي ـف ـت ــح عـ ـل ــى اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ك ـث ـي ــرة،
م ـن ـه ــا أن ت ـض ـط ـل ــع هـ ـ ــذه امل ــؤس ـس ــة
ب ــاإلش ــراف ع ـلــى «الـ ــدولـ ــة» ،لـكــونـهــا
تضم كل املؤسسات الرئيسة :اإلدارة
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،والـ ـحـ ـك ــوم ــة والـ ـ ـ ـ ــوزراء،
واملـحــافـظــن ،وق ـيــادة حــزب «روسـيــا
املـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ــدة» ،ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
الحكومية ومصارف الدولة.
بــوتــن ،الــذي أثــار مفاجأة كبرى بعد
إعالنه هــذه التعديالت التي أدت إلى
اسـتـقــالــة الـحـكــومــة بــرئــاســة ديمتري
م ـي ــدف ـي ــدي ــف ،عـ ـ ــزا األم ـ ـ ــر آنـ ـ ـ ــذاك إل ــى
واقـ ــع «ظ ـه ــور ط ـلــب تـغـيـيــر بــوضــوح
م ــن داخـ ــل املـجـتـمــع» ال ــروس ــي .وعـبــر
تـقــديـمــه ال ـت ـعــديــات ال ـت ــي اقـتــرحـهــا،
فــاجــأ م ـ ّـرة ج ــدي ــدة الـجـمـيــع ،إذ أعـلــن
رئـ ـ ـي ـ ــس «ال ـ ـ ـ ــدوم ـ ـ ـ ــا» ف ـي ــات ـش ـي ـس ــاف
ّ
فولودين أن اللجنة البرملانية املكلفة
بهذه التعديالت الدستورية ستجتمع
اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن ال ـ ـيـ ــوم ،م ـض ـي ـفــا« :أل ـق ــى
ـة ،وكــل شيء
الرئيس خطابه إلــى األمـ ّ
أع ـل ــن ب ــوض ــوح ،ول ـق ــد تـلــقـيـنــا ال ـيــوم
(أم ـ ـ ــس) املـ ـ ـب ـ ــادرات ال ـق ــان ــون ـي ــة .م ــاذا
ك ــان يـجــب أن نـفـعــل ب ـهــا ،طـمـسـهــا؟».

تعتزم المعارضة
تنظيم تظاهرة
نهاية الشهر ضد
التعديالت الدستورية

ويـسـتـبـعــد ال ـن ــص ال ـ ــذي عـ ــرض أم ــام
البرملان ّأي عودة لبوتني إلى الكرملني
ب ـع ــد تـ ــوقـ ــف فـ ــي مـ ـه ــام أخ ـ ـ ـ ــرى ،كـمــا
فعل لــدى توليه مـهــام رئـيــس ال ــوزراء
مـ ــن  2008إل ـ ــى  2012ب ـع ــد والي ـت ــن
رئــاس ـي ـتــن مـتـتــالـيـتــن ،فـيـمــا يــذهــب
بـ ـع ــض الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات إل ـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــول إن
ّ
بوتني قــد يتولى دورًا أعلى يتجاوز
املــواجـهــات السياسية ،كما فعل نور
سلطان نــزاربــايـيــف فــي كــازاخـسـتــان،
ح ــن اض ـط ـلــع ع ــام  2019بـ ــدور «أب ــي
األمة» ،تاركًا الرئاسة لشخصية ّ
وفية
ومطيعة له.
وت ـع ـتــزم امل ـعــارضــة الــروس ـيــة تنظيم
تظاهرة في  29شباط /فبراير ،إلبداء
االعتراض على التعديالت الدستورية
ال ـت ــي تـعـتـبــرهــا «ح ـي ـلــة م ــن الــرئ ـيــس
ليحكم مدى الحياة» .في هذا السياق،
أعلن السياسي املعارض إيليا ياشني،
ال ــذي وص ــف الـتـعــديــات بــأنـهــا تصل
إلـ ـ ــى أن تـ ـك ــون «حـ ـكـ ـم ــا إلـ ـ ــى األب ـ ـ ــد»،
أن «امل ـج ـت ـمــع ي ـح ـتــاج إلـ ــى اح ـت ـجــاج
كبير وحــاشــد حقيقة» .وق ــال ياشني:
«س ـت ـك ــون م ـس ـي ــرة س ـيــاس ـيــة هــدفـهــا
الــرئـيـســي ال ــدع ــوة إل ــى ال ـت ـنــاوب على
السلطة واالحتجاج على اغتصابها».
(األخبار)
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قضية

«دافوس» بعد نصف قرن :نقاش الدور  ...ومستقبل الرأسمالية

بعد خمسين عامًا على
تأسيسه ،يسعى «منتدى
دافوس» إلى إعادة ابتكار
ّ
والتحول ِمن مجرد
دورهُ ،
ملتقى لنخب الرأسمالية ،إلى
مركز لطرح اقتراحات حول
الكوكب» ،وسط
«مستقبل ّ ّ
جدل ال ينفك يتسع حول
ٍ
مستقبل الرأسمالية كنظام
قابل للحياة بعد قرنين
ونصف قرن من ظهورها.
ٌ
إشكالية ّ
تطرقت إليها دورية
«فورين أفيرز» (تصدر عن
«مجلس العالقات الخارجية»)
في عددها األخير بعنوان
«مستقبل الرأسمالية»
َلمناسبة انعقاد المنتدى،
لتخلص ،في تقديمها ،إلى
ُأن هذا النظام سيمضي
ق ُدمًا لكون «فوائده»
تفوق «تكاليفه»!

ّ
َ
محو
يريد منظمو «السيرك الكبير»
ص ــورة «مـنـتــدى لــأثــريــاء» املــازمــة
لـهــذا ال ـحــدث ال ــذي يـجـمــع ،فــي شهر
كــانــون ال ـثــانــي /يـنــايــر مــن كــل عــام،
ال ـن ـخ ـبــة االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
ُّ
العاملية فــي منتجع تــزلــج فــي شرق
سويسرا .لهذا السبب ،تغيب قضايا
ال ـعــوملــة واالن ـف ـتــاح االق ـت ـصــادي عن
أجندة «املنتدى االقتصادي العاملي»
ال ــذي يفتتح أعـمــالــه رسـمـيــا صباح
ّ
ّ
ّ
الـ ـي ــوم ،ل ـت ـحــل مـحــلـهــا ع ـنــاويــن أق ــل
إشكالية مثل :املناخ والبيئة ،وكيفية
تحفيز األعمال التجارية لالستثمار
في مشاريع الطاقة النظيفة ،وحماية
ال ـ ـب ـ ـحـ ــار والـ ـ ـغ ـ ــاب ـ ــات م ـ ــن الـ ـتـ ـل ــوث،
وت ـخ ـل ـيــص االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــامل ــي ّمــن
أعباء الديون ،وتحفيز النمو البناء
في االقتصادات ،وبناء توافق دولي
لتطوير «ال ـث ــورة التقنية الــرابـعــة»،
وتفادي حدوث حرب تقنية.
بـعــد ان ـق ـضــاء نـصــف ق ــرن عـلــى أول
ّ
«نـ ـ ــدوة أوروب ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ــإدارة» نــظـمـهــا
الخبير االقتصادي األملاني ،كالوس
شـ ـف ــاب ،ارتـ ـف ــع عـ ــدد س ـك ــان ال ـعــالــم
م ــن  3,7إلـ ــى  7,7مـ ـلـ ـي ــارات نـسـمــة.
وازدادت ّ
حصة الصني في إجمالي
ّ
الـنــاتــج الـقــومــي الـعــاملــي بـمــا ال يقل
عن خمسة أضعاف ،وانتهت الحرب
من دون أن يبرز نظام عاملي
الباردة ّ
يلخص املـ ّ
ـؤرخ بيار غروسر
جديد.
ال ــوض ــع بــال ـقــول« :اع ـت ـب ــارًا م ــن عــام
 ،1989صرنا عاجزين عن توصيف
َ
عــالــم امل ـس ـت ـق ـبــل» .هـ ـ َـدف ش ـفــاب في
عــام  1971إلــى استخدام الندوة من
أجـ ــل تـحـفـيــز ال ـش ــرك ــات األوروبـ ـي ــة
ع ـل ــى ال ـت ـف ـك ـي ــر أكـ ـث ــر فـ ــي أص ـح ــاب
ً
امل ـص ـل ـح ــة ب ـ ـ ــدال مـ ــن أول ـ ـئـ ــك ال ــذي ــن
ي ـم ـل ـكــون أس ـه ـم ـهــا ،وت ـعــري ـف ـهــا عن
كثب على أساليب اإلدارة األميركية.
 450شخصًا حضروا املؤتمر الذي
جـمــع ف ــي ذل ــك ال ـع ــام  25أل ــف فــرنــك
س ــويـ ـس ــري ،أو م ــا ق ـي ـم ـتــه  75أل ــف
دوالر ب ــأرق ــام الـ ـي ــوم ،اسـتـخــدمـهــا
ش ـف ــاب ك ـم ـن ـحــة لـ ـ «م ـن ـت ــدى اإلدارة
األوروبـ ـ ــي» ،ال ــذي سيصبح الحـقــا،
صــاد
فــي ع ــام « ،1987م ـن ـتــدى االقـتـ ّ
ال ـعــاملــي» ،ال ـحــدث الـسـنــوي املفضل
لـ ـلـ ـبـ ـل ــوت ــوق ــراطـ ـي ــن ،الـ ــذيـ ــن ارتـ ـف ــع
عددهم إلى ما يقرب من ثالثة آالف
شـخـصـيــة ت ـضـ ّـم سـيــاسـيــن ورج ــال
أعـ ـ ـم ـ ــال ومـ ـش ــاهـ ـي ــر وصـ ـح ــافـ ـي ــن،
ي ـسـ ّـوقــون أج ـن ــدة ان ـع ــدام امل ـس ــاواة.

يمتلك  2153شخصًا
ً
أمواال تفوق ما
يملكه أكثر من %60
من شعوب العالم

تغيب قضايا العولمة
واالنفتاح االقتصادي
عن أجندة «المنتدى
االقتصادي العالمي»
(أ ف ب)

ّ
يحب أن يقول إن املنتدى
لكن شفاب
«ملتزم بتحسني حالة العالم» ،فيما
«يتذبذب بني رغبتني :إحالل السالم
واالزدهار العامليني ،والرغبة في أن
يكون قريبًا من املال والسلطة» ،في
وصف ألحد املواظبني على حضور
«دافـ ـ ــوس» .سـتـشـمــل دورة الـنـجــوم
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
دونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب ،وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة
األمل ــان ـي ــة أن ـج ـيــا م ـيــركــل ،ورئـيـســة
املفوضية األوروب ـيــة أورس ــوال فون
دي ــر الي ــن ،ورؤس ـ ــاء ش ــرك ــات كـبــرى
م ـث ــل «م ــاي ـك ــروس ــوف ــت» و«غ ــوغ ــل»
و«توتال» ،ومجموعة من الناشطني
املــراه ـقــن املــدعـ ّـويــن لـلـمـســاعــدة في
ّ
«التطلع إلى املستقبل».

«نهاية التاريخ»
ت ـ ـش ـ ـيـ ــر م ـ ـج ـ ـلـ ــة «إيـ ـ ـك ـ ــون ـ ــومـ ـ ـس ـ ــت»
البريطانية إلى أن «عبقرية» شفاب
ّ
طورت «املنتدى االقتصادي العاملي»
إل ـ ــى «نـ ـ ــوع مـ ــن ال ـ ـحـ ــوار والـ ـتـ ـع ــاون
بـ ــن ال ـق ـط ــاع ــن ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـخـ ــاص»،
ح ـتــى بـ ــات ب ـم ـثــابــةِ ب ــدي ـ ٍـل ف ــي عــالــم
ت ـن ـهــار ف ـيــه ال ـحــوك ـمــة .ل ـكــن عبقرية
الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ،ال ــذي دع ــا في
مـقــال لــ«فــوريــن أف ـيــرز» إلــى ضــرورة
ّ
تتعدى حدود
إصالح الرأسمالية ،ال
ّ
ـاب امل ـص ـل ـح ــة .ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا
أصـ ـح ـ
للملف ُامل ّ
قسم على خمسة عناوين،
ت ـش ـيــر امل ـج ـل ــة إلـ ــى أن الــرأس ـمــال ـيــة
التي ظهرت في القرن الثامن عشر،
وانـطـلـقــت ف ــي ال ـق ــرن ال ـتــاســع عـشــر،
وسيطرت على العالم في العشرين،
«ك ــان ــت نــاج ـحــة ك ـن ـظــام لــاقـتـصــاد
السياسي» .لكن أثبتت صفقة الثراء
وال ـحــريــات ،عـلــى حـســاب االسـتـقــرار
وال ـت ـقــال ـيــد وامل ـج ـت ـمــع ،أن ـه ــا جــذابــة
إلــى درج ــة أن املــزيــد مــن املجتمعات
واص ـ ـلـ ــت ص ـن ـع ـه ــا .يـ ـق ــول ال ـث ــاث ــي
جـ ــوزيـ ــف س ـت ـي ـغ ـل ـي ـتــز وت ـ ـ ــود ت ــاك ــر
وغــابــريـيــل زوك ـم ــان إن الــرأسـمــالـيــة
في أزمــة ،ألن النخب البلوتوقراطية
لجأت إلى النظام لحماية مصالحها
وتخزين مــواردهــا وتجويع الناس.
ّ
الـ ـح ــل بــالـنـسـبــة إلـ ــى هـ ـ ــؤالء :زيـ ــادة
الضرائب بشكل كبير على األثرياء.
تذهب مياتا فانبوليه أبعد من ذلك،
إذ تـعـتـقــد بـ ــأن ال ــرك ــود ف ــي ال ــدخ ــل،
ّ
وال ـثــروة املــركــزة ،وال ـكــوارث البيئية
ّ
ال ـتــي ت ـلــوح فــي األفـ ــق ،ت ــدل عـلــى أن
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة قـ ــد ب ـل ـغ ــت حـ ــدودهـ ــا،

ّ
تظلل النموّ
«النقد الدولي» :المخاطر الجيوسياسية
سيكون عام  2020بمثابة «محاولة إلرساء االستقرار»،
بحسب «صندوق النقد الدولي» الذي خلص إلى القول إن
ّ
ُ
«الزلت السياسية في الوقت الراهن ،ستضعف مجددًا
اقتصادًا عامليًا ضعيفًا في األساس» ،متوقعًا أن يعطي
اتفاق املرحلة األولى التجاري املوقع بني الواليات املتحدة
ِّ
سيسجل زيادة في
والصني دفعًا لالقتصاد العاملي الذي
السنة ،غير أن االنتعاش سيكون «ضعيفًا»
النمو هذه ّ
ّ
ظل استمرار املخاطر الجيوسياسية.
في
ًا
وهش
ّ
ّ
للنمو العاملي التي صدرت
الصندوق
وعكست توقعات
ّ
ً
يــوم أمــس ،تـفــاؤال أقــل ّ
مما عكسته فــي تشرين األول/
أكتوبر ،مع خفض ِنسب النمو إلى  %3,3لهذه السنة،
و %3,4للسنة املقبلة ،بتراجع  0,1و 0,2نقطة مئوية
عـلــى ال ـت ــوال ــي .غـيــر أن ه ــذه األرق ـ ــام تـبـقــى أف ـضــل من
العام املاضي ،حني انهار ّ
نمو التجارة على وقع الحرب
ُ ّ ً
سجال  %1+فقط ،بعد تسجيله  %3عام
التجارية ،م
 ،2018ما أدى إلى تراجع النمو االقتصادي العاملي إلى
 ،%2,9أدنى مستوياته منذ األزمة املالية .لكن الصندوق
ّ
ح ــذر ،فــي املـقــابــل ،مــن «أن ـبــاء سيئة» تكبح هــذا النمو،
م ـصــدرهــا الـهـنــد ال ـتــي تـعــانــي ِم ــن ت ــراج ــع االسـتـهــاك
ً
واالستثمارات ،فضال عن عجز مالي وتأخير في تحقيق

ـوذج
وب ــات ــت هـ ـن ــاك ح ــاج ــة إل ـ ــى ن ـم ـ ُ
اقتصادي جديد يقوم بتكييف املثل
االشـتــراكـيــة التقليدية مــع الحقائق
امل ـ ـع ـ ــاص ـ ــرة ،ويـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـم ـكــن
ً
الناس واملجتمعات بــدال من الدولة.
ل ـكــن ج ـي ــري م ــول ــر ي ــرى ف ــي ازدهـ ــار
االشتراكية الجديدة «مــزحــة» ،وفي
الضرائب على األثــريــاء «كابوسًا»...
ُ
خ ــاص ــة م ــا تـ ـق ـ ّـدم «(أن ـ ـنـ ــا) م ــا زلـنــا
نحاول معرفة كيفية جني إيجابيات
السوق ،توازيًا مع حماية أنفسنا من
الـجــوانــب الـسـلـبـيــة» ،وألن «الـفــوائــد
ت ـف ــوق ال ـت ـك ــال ـي ــف ،ل ــذلُ ــك سـتـسـتـمـ ّـر
ّ
املضي قدمًا».
الرأسمالية في
خ ـ ــاف ـ ــا لـ ـلـ ـخ ــاص ــة أع ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ،س ـعــى
استطالع «إدملان ترست باروميتر»،
ال ـ ــذي ج ـمــع ع ـلــى مـ ــدى ع ـقــديــن آراء
ع ـش ــرات اآلالف م ــن األشـ ـخ ــاص عن
ث ـق ـت ـه ــم بـ ــاملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
األساسية ،إلى فهم كيف ينظر الناس
إلى الرأسمالية %56 .من املستطلعة

أميركا

ّ
ُ
ترامب في أول دفاع بوجه مساءلته :لتبرئتي فورًا
سعى محاميا دونالد
ترامب ،أمس ،إلى استغالل
الوقت الضائع قبيل بدء
جلسات محاكمته اليوم،
لمطالبة مجلس الشيوخ
بتبرئة الرئيس فورًا ،على
الرغم ّمن أنه من غير
المتوقع أن ّ
تتم إدانته
في المجلس ذي الغالبية
الجمهورية

فــي أول دف ــاع تفصيلي شــامــل قبيل
ب ــدء مـحــاكـمـتــه ف ــي مـجـلــس الـشـيــوخ
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،رأى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،أن م ـس ــاء ل ـت ــه هــي
«نتاج عملية ّ
زورها الديمقراطيون»،
ّ
م ـع ـت ـب ـرًا أنـ ــه «ال بـ ــد م ــن رف ـض ـهــا في
ودع ــا
مـ ّ
حــاك ـمــة م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ»ُ .
ملخص تنفيذي إلف ــادة تــرامــب نشر
أم ــس ،مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ال ــذي يـقــوده
ال ـج ـم ـه ــوري ــون ،إلـ ــى ت ـبــرئــة الــرئـيــس
عـلــى وج ــه ال ـســرعــة م ــن تـهـمـتــن كــان
ّ
يهيمن
أقــرهـمــا مجلس الـنــواب ال ــذي ّ
عليه الديمقراطيون .ووصف امللخص
التهمتني املــذكــورتــن بأنهما «إهانة

للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية»،
عـ ّ
ـادًا وخـصــوصــا تهمة تعطيل عمل
الـكــونـغــرس «سـخـيـ ّفــة وخ ـط ـيــرة» .إال
أنـ ــه م ــن غ ـي ــر املـ ـت ــوق ــع أن يـسـتـجـيــب
الجمهوريون ملطالبة محامي ترامب
برفض املحاكمة ،بالنظر إلى أن فكرة
الــرفــض لــن ت ـنــال األغـلـبـيــة املـطـلــوبــة،
بينما يتوقع أن تجري تبرئة الرئيس
ب ـ ــأص ـ ــوات غ ــال ـب ـي ــة أع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
الشيوخ.
وق ـ ـبـ ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ،تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم طـ ــرفـ ــا ال ـق ـض ـيــة
بـ ـ ـحـ ـ ـجـ ـ ـجـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا ،بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت
ن ـق ــاش ــات ح ــام ـي ــة ب ــن ال ـج ـم ـهــوريــن
والــدي ـم ـقــراط ـيــن ف ــي وس ــائ ــل اإلع ــام

األم ـي ــرك ـي ــة .وق ـ ـ ّـدم ال ـفــريــق الـقــانــونــي
للرئيس األمـيــركــي ال ــ ،45والـثــالــث في
تــاريــخ الــواليــات املتحدة الــذي يواجه
إج ــراءات مماثلة ،مساء السبت ،الـ ّ
ـرد
األول على الئحة االتهام املشتملة على
إساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل
الـكــونـغــرس .ون ـ ّـدد محاميا الــرئـيــس،
جــاي سيكولو وبــات سيبولوني ،في
منت ّ
الرد ،بما اعتبراه «هجومًا خطيرًا
عـ ـل ــى حـ ــق األمـ ـي ــركـ ـي ــن فـ ــي اخ ـت ـي ــار
رئيسهم بحرية» .وقــال املحاميان إن
«نص االتهام غير دستوري ،ويجب أن
ُي ّ
ّ
يتضمن ّ
أي جريمة أو ُانتهاك
رد ،وال
ّ
ّ
للقانون» .كما فندا االتهامات املوجهة

قبل أيامّ ،
تقدم طرفا القضية بحججهما بينما برزت نقاشات
حامية بين الجمهوريين والديمقراطيين (أ ف ب)

إلـ ـ ــى ت ـ ــرام ـ ــب ،م ـع ـت ـب ــري ــن أن األخـ ـي ــر
ّ
تصرف ضمن صالحياته الدستورية
بــالـضـغــط ع ـلــى الــرئ ـيــس األوك ــران ــي،
فولوديمير زيلينسكي ،العام املاضي،
للتحقيق فــي شــأن املـنــافــس املحتمل
للرئيس جو بايدن وابنه هانتر ضمن
مــا يـقــول تــرامــب إنـهــا حملة ملكافحة
الـفـســاد .ورأى أسـتــاذ الـقــانــون الـعــام،
آالن درشــوفـيـتــز ،ال ــذي ضـ ّـمــه الفريق
ّ
الــرئــاســي إلــى هيئة الــدفــاع ،أنــه حتى
لو جرى إثبات أن نزيل البيت األبيض
ً
سعى فـعــا إلــى مـســاومــة كييف على
م ـس ــاع ــدات ع ـس ـكــريــة م ـقــابــل نـشــرهــا
مسبقًا نتائج تلك التحقيقات ،فإن ذلك
«ل ـيــس جــري ـمــة» .وأشـ ــار درشــوفـيـتــز،
أول م ــن أم ـ ــس ع ـب ــر قـ ـن ــاة «إيـ ـ ــه .ب ــي.
سي ،».إلى أن «سوء استعمال السلطة
ّ
ليس مـبـ ّـررًا دستوريًا للعزل»ُ ،مــذكـرًا

بــأن «نصف الــرؤســاء األميركيني ،من
آدام ــز حتى جـفــرســون ،ومــن لينكولن
ّ
ح ـتــى روزف ـ ـلـ ــت ،ات ـه ـم ـهــم خـصــومـهــم
السياسيون بأنهم أســاؤوا استعمال
السلطة».
ّ
هـ ــذه «الـ ـح ـ ّـج ــة» س ــرع ــان م ــا تـلــقـفـهــا
بـسـخــريــة ال ـنــائــب الــدي ـم ـقــراطــي ،آدم
شيف ،الذي سيكون املدعي العام في
مجلس الشيوخ ،واصفًا إياها بأنها
«ال ـشــيء الـجــديــد الــوحـيــد فــي الــدفــاع
عن الرئيس» .وقال شيف ،في مداخلة
ّ
عبر «إيــه .بي .ســي« :».إذا اتبعنا هذا
املـنـطــق الـسـخـيــف ،فسيكون بمقدور
الــرئـيــس حينها مـنــح والي ــة أالسـكــا»
ل ـ ـطـ ــرف أجـ ـنـ ـب ــي .وأض ـ ـ ـ ــاف أن س ــوء
استعمال السلطة كــان «فــي صلب ما
اعـتـبــر آب ــاء الــدس ـتــور أن ــه يستوجب
الـ ـع ــزل» .وجـ ــاء ك ــام ش ـيــف ف ــي وقــت

ّ
اإلصالحات .كذلك ،فإن تصاعد التوتر الجيوسياسي،
وال سيما بني الواليات املتحدة وإيــران ،قد ُيحدث بلبلة
في إمدادات النفط العاملية ويكبح االستثمارات التجارية
الضعيفة أساسًا.
ـارة الــدول ـيــة ،رأى «الـنـقــد ال ــدول ــي» ّأن
ـ
ج
عـلــى صعيد الـتـ ُ
الهدنة التجارية التي أقــرت بني واشنطن وبكني ال تحل
ّ
كــل املـشـكــات .وفــي هــذا الـسـيــاق ،قــالــت املــديــرة العامة
ل ـل ـص ـنــدوق ،كــريـسـتــالـيـنــا جــورجـيـيـفــا ،خ ــال مــداخـلــة
أمـ ــام مـعـهــد «ب ـي ـت ــرس ــون» لــاق ـت ـصــاد ال ــدول ــي« :تـبـقــى
أمــور كثيرة يجب القيام بها لــرأب الـصــدع بــن القوتني
االقتصاديتني الرئيستني في العالم» .وبمعزل عن هذين
ّ
إلى
البلدين ،فإن «النظام التجاري العاملي برم ّته بحاجة ّ
تحسني ّفي العمق» ،غير أن الصندوق حــذر من أن كل
هذه التوقعات «تبقى إلى ٍّ
حد بعيد رهن قدرة (القادة)
على تفادي تصعيد جديد للتوتر التجاري األميركي -
ّ
والتشعبات
الصيني ...وتفادي بريكست من دون اتفاق،
االق ـت ـص ــادي ــة ل ــاض ـط ــراب ــات االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـت ــوت ـ ّـرات
الجيوسياسية» ،وخالفًا لذلك ،فإن االنتعاش قد يتلقى
ً
صدمة كبيرة.
(األخبار)

آراؤه ــم يعتقدون بــأن ضــررهــا أكبر
م ــن ن ـف ـع ـهــا .اس ـت ـط ـ ٌ
ـاع ب ــدأ ف ــي عــام
 2000الس ـت ـك ـشــاف صـ ــدق نـظــريــات
العالم السياسي فرنسيس فوكوياما
الذي أعلن ،بعد انهيار الشيوعية ،أن
الديموقراطية الرأسمالية الليبرالية
أنـ ـه ــت األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات ِّامل ـنــاف ـســة
لها ،وصــارت بالتالي تمثل «نهاية
التاريخ».

مــن أن الـشــركــات واألغـنـيــاء يدفعون
حـصـتـهــم ال ـع ــادل ــة م ــن ال ـض ــرائ ــب».
وت ـشـ ّـدد الـنــاطـقــة بــاســم املنظمة في
فــرن ـســا ،بــولــن لــوك ـل ـيــر ،ف ــي الـبـيــان
ن ـف ـس ــه ،ع ـل ــى أن «ح ـ ـ ــاالت ال ـت ـف ــاوت
الفاضحة هــي فــي قلب االنقسامات
وال ـن ــزاع ــات االجـتـمــاعـيــة ف ــي جميع
حتميًا،
أنحاء العالم ...هي ليست أمرًا ّ
(إنـ ـم ــا) نـتـيـجــة س ـي ــاس ــات تـخــفــض
مـ ـش ــارك ــة األك ـ ـثـ ــر ث ـ ـ ـ ـ ً
ـراء فـ ــي ج ـه ــود
ُ
الـتـضــامــن عـبــر الـضــريـبــة ،وتضعف
تمويل الخدمات الـعــامــة» .وبحسب
أرق ــام املنظمة غـيــر الحكومية التي
تـسـتـنــد مـنـهـجـيـتـهــا إلـ ــى مـعـطـيــات
تـنـشــرهــا مـجـلــة «ف ــورب ــز» ومـصــرف
«ك ــري ــدي س ــوي ــس» ،ف ــإن ثّــروة ال ــ%1
األكثر ً
ثراء في العالم «تمثل أكثر من
ضعف مجموع الثروة» التي يملكها
ّ
األقل ً
ثراء ،أي
 6,9مليارات نسمة هم
 %92من سكان العالم.
(األخبار)

قـ ّـدم فيه األعـضــاء الديمقراطيون في
مجلس النواب حججهم يوم السبت،
داع ـ ــن م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ إلـ ــى «إزال ـ ــة
الـتـهــديــد ال ــذي يشكله الــرئ ـيــس على
األمن القومي».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،انـطـلــق س ـجــال آخــر
ح ــول م ــدة وإجـ ـ ــراءات املـحــاكـمــة التي
ك ــان ــت ق ــد بـ ـ ــدأت رس ـم ـي ــا ،ال ـخ ـم ـيــس،
بــأداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمني
بــأن يـكــونــوا غير مـنـحــازيــن .وتطالب
امل ـع ــارض ــة بــاس ـتــدعــاء أرب ـع ــة شـهــود
رئيسني ،بينهم كبير موظفي البيت
األب ـي ــض م ـيــك مــول ـفــانــي ،ومـسـتـشــار
األمــن القومي السابق جــون بولتون.
غير أن زعيم الجمهوريني في مجلس
ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،م ـي ـت ــش م ــاك ــونـ ـي ــل ،الـ ــذي
ي ــؤك ــد أن ـ ــه ع ـل ــى «ت ـن ـس ـي ــق ت ـ ـ ــام» مــع
البيت األبـيــض ،يبدو راغبًا في إمــرار

ّ
تتعدى
املحاكمة من دون شهود ،وأال
ّ
مدتها األسبوعني ،وهو ما يرى شيف
أنه سيجعل املحاكمة «صورية».
من جهته ،قال عضو مجلس الشيوخ
ال ـ ـقـ ــريـ ــب م ـ ــن ت ـ ــرام ـ ــب ،الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري
ليندسي غ ــراه ــام ،عـبــر قـنــاة «فــوكــس
نيوز»« :أريــد أن يتم االنتهاء من هذه
املـحــاكـمــة فــي أس ــرع وقـ ــت» .وأض ــاف:
«أريـ ـ ــد أن ي ـخ ـتــار ال ـش ـعــب األم ـيــركــي
رئيسه املقبل ،ال محكمة عــزل» .ولدى
ّ
سؤاله عن تطلعات ترامب ،أجاب بأنه
«ي ــأم ــل أن يـتـمـكــن الــرئ ـيــس م ــن إل ـقــاء
خـطــاب حــالــة االت ـحــاد والـحــديــث ّ
عما
يــريــد فعله فــي ع ــام  2020والـسـنــوات
َ
األرب ـ ــع امل ـق ـب ـلــة» .وتـ ـح ـ ّـدد م ــوع ــد هــذا
الخطاب في  4شباط /فبراير املقبل،
أي بعد أسبوعني من بدء الجلسات.
(رويترز ،أ ف ب)

التكاليف
يمتلك أصحاب املليارات في العالم،
ً
الـبــالــغ عــددهــم  ،2153حــالـيــا ،أم ــواال
ت ـفــوق م ــا يـمـلـكــه أك ـثــر م ــن  %60من
شعوب العالم ،وفق «أوكسفام» التي
مسؤولها فــي الهند ،أميتابه
يؤكد
ّ
بــاهــار (يـمــثــل املـنـظـمــة فــي «مـنـتــدى
ّ
دافوس») ،أنه «ال يمكن حل (مشكلة)
ّ
الهوة بني األغنياء والفقراء من دون
ّ
سياسات متعمدة ملكافحة التفاوت.
يـنـبـغــي ع ـلــى ال ـح ـكــومــات أن تـتــأكــد

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
نـنـعــى إلـيـكــم املـغـفــور لــه ب ــإذن الله
تعالى املرحوم
حسني مصطفى الطقش
حرمه :الحاجة فاطمة حسني ناصر
أوالده :غ ـس ــان ،امل ـه ـن ــدس ع ــدن ــان،
الـعـقـيــد خــالــد (ق ــوى أم ــن داخ ـلــي)،
جهاد ،أحمد ومريم.
إخوته :الحاج علي ،العميد املتقاعد
أسـعــد (مــديــر ع ــام بــالــوكــالــة لألمن
العام األسبق)
املــرحــومــون :الـحــاج محمد ،الحاج
أحمد والحاج مهدي
سيصلى على جثمانه الطاهر في
حـسـيـنـيــة ال ـع ـق ـيــديــة ،ب ـيــت شــامــا،
بـعـلـبــك وي ـ ــوارى ال ـث ــرى ف ــي جبانة
العائلة عند الساعة الــواحــدة ظهر
اليوم الثالثاء الواقع فيه  21كانون
الثاني .2020
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،ويـ ـ ــومـ ـ ــي األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء
والـخـمـيــس  22و 23كــانــون الثاني
في منزل الفقيد الكائن في صحراء
الشويفات ـ ـ قرب جامع اإلمــام زين
ال ـع ــاب ــدي ــن ،ويـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع
ف ـيــه  24ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2020في
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي الرملة البيضاء
ـ ـ من الساعة الثالثة لغاية الساعة
ً
مساء.
ّالسادسة
إنا لله وإنا إليه راجعون
له الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره :آل
الـطـقــش ،آل نــاصــر ،آل ش ـح ــادة ،آل
عواد
وعموم أهالي بعلبك ـ ـ الهرمل

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب بهجت يوسف الربيع وكيل عــواد
بن كامل عــواد سندي ملكية بدل ضائع
للعقارين  2167و 2214عانوت.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب سمير حيدر عسيران ملوكلته ناظك
تــوفـيــق ع ـس ـيــران بــاالصــالــة ع ــن نفسها
وبــوكــال ـت ـهــا ع ــن ح ـيــدر رؤوف عـسـيــران
شهادات قيد بــدل ضائع لحصتهما في
العقارات رقم  8و 9و 1249كفرحتى.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب حسني علي عيد لحصته بالعقار
 1718مـعــركــة وملــوكـلــه عـلــي حـســن عيد
بالعقار  1898معركة سندات تمليك بدل
ضائع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
طـلــب مـحـمــد أب ــو ع ــون بــالــوكــالــة اثـبــات
بـيــانــات والـ ــده اح ـمــد عـلــي اب ــو ع ــون في
العقار  1468بنواتي.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي عيد جهاد بخعازي وكيل
رولــي جــورج االشقر بصفتها احد ورثة
ج ــورج داود االشـقــر سـنــدات ملكية بدل
ضــائــع ع ــن حـصـتــه ف ــي ال ـع ـق ــارات 1203
و 1167و 1166ب ــرج ال ـبــراج ـنــة وبـصـفــة
املـحــامــي وكـيــل هــا ع ــادل فــرح بصفتها
اح ــد ورثـ ــة روب ـي ــر جـ ــورج االش ـق ــر سند
ملكية بلد ضائع عن حصته في العقار
 2048شويت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلبت زبـيــده علي اليحفوفي بوكالتها
عـ ــن وداد ط ــاه ــر الـ ـخـ ـي ــاط وب ـص ـف ـت ـهــا
اح ــدى ورث ــة عـلــي مـصـطـفــى اليحفوفي
سندي تمليك بــدل عن ضائع عن حصة
مــوكـلـتـهــا  /وداد طــاهــر الـخـيــاط زوجــة
علي اليحفوفي وعن حصة مورثها علي
مصطفى اليحفوفي بالقسم  6من العقار
 257مصيطبة.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب أحـمــد سليمان عــز الــديــن بوكالته
ع ــن لـيـنــا عـلــي ش ـمــوط ملــورثـتـهــا سلمى
كــامــل عـسـيــران سند بــدل ضــائــع للعقار
 127عني ابو عبدالله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـ ـل ــب م ـح ـم ــد ابـ ــراه ـ ـيـ ــم خ ـل ـي ــل مل ــوك ـل ــه
ابراهيم محمد خليل سندات بدل ضائع
لألقسام  4و 6و 9و 10و 11من العقار 758
بيسارية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن

من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب مـحـمــد اح ـمــد قـنــديــل بــوكــالـتــه عن
زاه ـ ــره عـلــي ســامــي بـصـفـتـهــا مشترية
س ـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار  10/919مية
ومية باسم كوكب نمر محمود.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب أحمد توفيق قنديل وكيل سماحة
املفتي الشيخ سليم ســوســان سند بدل
ضــائــع لــوقــف ابــو عــزه الـتـجــاري بتولية
دائـ ــرة االوقـ ــاف فــي ص ـيــدا بــالـعـقــار 611
الدكرمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مــوجــه ال ــى املـنـفــذ عليها :نـســريــن عبدو
نخلة املجهولة محل االقامة
تـنــذركــي هــذه الــدائــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2019/2380املتكونة بينك وبني جمعية
املالكني العامة للعقار رقم  1751منطقة
بعبدا بخالل  /25/يومًا من تاريخ النشر
واتخاذ محل إقامة مختار ضمن نطاق
ال ــدائ ــرة وإال ُع ــد قـلـمـهــا م ـقــامــا مـخـتــارًا
تتبلغني بواسطته كــل االوراق املوجهة
إليكي في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
أحمد أبو حشفة
تبليغ مجهول مقام
محكمة الــدرجــة األول ــى فــي جـبــل لبنان
بـ ـعـ ـب ــدا ال ـ ـغـ ــرفـ ــة الـ ـ ـن ـ ــاظ ـ ــرة ب ــال ـق ـض ــاي ــا
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام
املرتضى تدعو املستدعى ضدهم سامي
ام ـي ــل ع ـيــد ونـ ـج ــاة وري ـ ــم ع ـس ـكــر لتبلغ
أوراق االسـتــدعــاء  2014/730املـقــدم من
املستدعي ناجي اميل عيد والــرامــي الى
ازالة الشيوع في العقار /5370عاليه.
يـجــب ح ـضــوركــم إل ــى قـلــم ه ــذه املحكمة
لتبلغ األوراق خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر وإال فكل تبليغ لكم في
قـلــم املحكمة ولـصـقــا عـلــى ب ــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9:30تـ ــاريـ ــخ 2020/2/12
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـق ــوى األم ــن
الداخلي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ل ـت ـلــزيــم بـ ـن ــادق مــع
متمماتها .للراغبني ،االطــاع على دفتر
ال ـشــروط الـخــاص على املــوقــع www.isf.
 gov.lbوتقديم الـعــروض لغاية الساعة
( )14:30تاريخ .2020/2/11
بيروت في 2020/1/15
رئيس االدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 68
إعالن
إس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ـ ــروض ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء م ـ ــول ـ ــدات
كـهــربــائـيــة ل ــزوم مـعـهــدي ش ـهــداء البقاع
ال ـغــربــي  -سـحـمــر ومـعـهــد ج ـبــاع الفني
ومدرسة شهداء الزرارية  -صير الغربية
الفنية.
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن ي ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه ،2020/01/30
تـجــري املــديــريــة الـعــامــة للتعليم املهني
والتقني إستدراج عروض لشراء مولدات
كـهــربــائـيــة ل ــزوم مـعـهــدي ش ـهــداء البقاع
ال ـغــربــي  -سـحـمــر ومـعـهــد ج ـبــاع الفني
ومدرسة شهداء الزرارية  -صير الغربية
الفنية.
ُ
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض خ ـ ــال أوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدوام
الرسمي الى قلم املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني الــدكــوانــة وفـقــا ملــا ّ
نص
عـلـيــه دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخــاص املــوضــوع
لـهــذه الغاية على أن يصل الـعــرض قبل
الساعة الخامسة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق ال ـيــوم املـحــدد إلج ــراء اإلس ـتــدراج
ويرفض كل عرض ُي ّ
ُ
قدم بعد هذا التاريخ.

الدكوانة في 20 :كانون الثاني 2020
املديرة العامة للتعليم املهني والتقني
بالتكليف
د .هنادي بري
التكليف 74
إعالن
إعـ ـ ـ ــان ع ـ ــن مـ ـ ــزايـ ـ ــدة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـلــزيــم
استثمار كافيتريا
ف ــي ك ــل م ــن امل ـع ــاه ــد وامل ـ ـ ـ ــدارس الـفـنـيــة
التالية
املعهد الفني التربوي طرابلس  -مدرسة
دير القمر الفنية  -معهد البداوي الفني
 مـعـهــد مـيـمــس ال ـف ـنــي  -م ــدرس ــة زحـلــةالفنية -
فــي تمام الساعة العاشرة مــن قبل ظهر
ي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه ،2020/1/31
يـجــري الـصـنــدوق الــداخـلــي فــي املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني مزايدة
عمومية لتلزيم استثمار كافيتريا في
كل من املعاهد الفنية املذكورة أعاله.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى قـ ـل ــم الـ ـصـ ـن ــدوق
الــداخ ـلــي للتعليم املـهـنــي والـتـقـنــي في
الــدكــوانــة وفـقــا لــدفـتــر ال ـشــروط الـخــاص
واملعد لهذه الغاية والذي يمكن الحصول
عليه من قلم الصندوق على ان تصل هذه
العروض قبل الساعة الثانية عشرة من
دوام آخــر يــوم عمل يسبق اليوم املحدد
إلجــراء املزايدة ويرفض كل عرض يصل
بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 8 :كانون الثاني 2020
رئيسة مجلس إدارة الصندوق الداخلي
املديرة العامة للتعليم املهني والتقني
بالتكليف
د .هنادي بري
التكليف 75
إعالن تلزيم
أع ـ ـمـ ــال ال ـت ـن ـظ ـي ــف فـ ــي ب ـع ــض امل ـك ــات ــب
واملراكز الجمركية
بطريقة استدراج العروض
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مـ ــن ي ــوم
الخميس الــواقــع فيه الـســادس مــن شهر
ُ
شباط مــن الـعــام الفني وعشرين ،تجري
املــديــريــة ال ـعــامــة لـلـجـمــارك ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية البنك العربي  -ساحة
ريـ ـ ـ ــاض الـ ـصـ ـل ــح  -شـ ـ ـ ــارع امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف -
ال ـط ــاب ــق ال ـس ــاب ــع  -م ـك ـتــب املـ ــراقـ ــب أول
لدائرة الشؤون املالية ،استدراج عروض
لتلزيم أعمال التنظيف في بعض املكاتب
واملراكز الجمركية.
الـتــأمــن امل ــؤق ــت :مبلغ  500.000/ل.ل/.
فـقــط خمسماية ال ــف لـيــرة لبنانية لكل
وحدة.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من دائرة الشؤون املالية
 املديرية العامة للجمارك.ي ـجــب أن ت ـصــل الـ ـع ــروض الـ ــى ال ــدائ ــرة
املـ ــذكـ ــورة ق ـب ــل ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
بيروت في  17كانون الثاني 2020
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 73
وثيقة نشر خالصة حكم
ص ــادر ع ــن مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف املــدنـيــة
الـنــاظــرة فــي دع ــاوى الغش فــي بـيــروت -
الغرفة الرابعة عشرة املؤلفة من الرئيس
القاضي حبيب مزهر واملستشارين ادهم
قانصو ونادين ابو علوان.
رقم االساس2018/22 :
رقم القرار2019/79 :
تاريخ صدور الحكم2019/12/19 :
نوع الجرم :عدم إعالن أسعار
املدعي :الحق العام
املـ ــدعـ ــى ع ـل ـي ــه :ش ــرك ــة ف ــال ـي ــه بــارك ـي ـنــغ
سرفيسز «»V P S
املــواد املحكوم بها 6/120 ،25/119 :من
قانون حماية املستهلك
األوراق املطلوب نشرها:
خـ ـ ــاصـ ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 219/12/19وال ـقــاضــي بـتـغــريــم املــدعــى
عليها شركة فاليه باركينغ سرفيسز «V
 »P Sمبلغ مليون ليرة لبنانية وتدريكها
نفقات املحاكمة.
بيروت ،في 2020/1/20
مليس حاطوم

إعالن تبليغ سندًا ألحكام املادة  409أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
باملعاملة التنفيذية رقم 2019/312
للمنفذ عليه :جرجس يوسف عازار
بمقتضى املعاملة التنفيذية2019/312 :
املـنـفــذة بوجهك مــن املنفذ ولـيــم بطرس
بــوكــالــة األس ـت ــاذ ك ـمــال ب ـطــرس بموجب
حـكــم الـغــرفــة االبـتــدائـيــة بــالـشـمــال فصل
 2019/27تاريخ 2019/4/11
مــوضــوع :إزال ــة الشيوع بالعقار /168/
شكا.
يقتضي ح ـضــورك لقلم ال ــدائ ــرة بــالــذات
أو بالواسطة القانونية الستالم اإلنــذار
الـتـنـفـيــذي ومــرف ـقــاتــه واتـ ـخ ــاذ م ـقــام لك
ضـمــن نـطــاقـهــا وال ـج ــواب بمهلة  5أيــام
م ـه ـلــة االنـ ـ ـ ــذار و 20ي ــوم ــا م ـه ـلــة الـنـشــر
وبانقضائها يعتبر كل تبليغ لك ضمن
نطاقها صحيحًا ويصار متابعة التنفيذ
آلخر املراحل.
مأمور التنفيذ
أحمد أنس عثمان
إعالن بيع في املزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد حمود
رقم املعاملة2011/331 :
املنفذ :ف ــاروق املــذبــوح  -وكيله املحامي
محمد مظلوم.
املنفذ عليه :جــان غصيبة كـيــروز  -دير
األحمر.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقـيـمــة ال ــدي ــن :الحكم
ال ـ ـصـ ــادر مـ ــن الـ ـق ــاض ــي املـ ـنـ ـف ــرد امل ــدن ــي
ف ـ ــي ب ـع ـل ـب ــك اسـ ـ ـ ــاس  2006/277ق ـ ــرار
 2006/7ت ــاري ــخ  2006/1/30وامل ـصــدق
ب ـقــرار محكمة اسـتـئـنــاف بعلبك وكــذلــك
م ــن مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز وال ـق ــاض ــي ب ــإلــزام
املـنـفــذ عـلـيــه بــدفــع مـبـلــغ  4.361.65د.أ.
رصـيــد الــديــن املـبــن بــاالحـتـســاب تاريخ
 2019/3/12عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ التنفيذ2011/11/29 :
 تـ ـ ــاريـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار وال ـ ـح ـ ـجـ ــز:2012/1/25
 تاريخ قرار الحجز2011/12/27 : تاريخ تسجيله2012/1/23 : تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وصـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:2016/4/11
 تاريخ تسجيله2016/4/21 :* بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 2400 - 1سـهــم بــالـعـقــار رق ــم  - 650ديــر
األحمر  -ملك موقع القرية .العقار عبارة
عن قطعة ارض مزروعة بعض االشجار
املـثـمــرة وال ـ ــورود ويـفـصــل الـعـقــار حجر
مــن ال ـبــاطــون مــع تـصــويـنــة وم ــن الجهة
الـغــربـيــة يــوجــد م ـس ـتــودع م ــن الـبــاطــون
بـمـســاحــة  /408أم ـت ــار م ــرب ــع .ل ــه بــوابــة
حديدية لجهة الشمال وفــوق املستودع
لجهة الغرب.
يوجد غرفة باطون تستخدم كمستودع
مـ ــع ش ـم ـس ـيــة بـ ــاطـ ــون ك ــان ــت ت ـس ـت ـخــدم
كمحطة وتور حاليًا مقفلة ومعطلة.
 مساحته/1379/ :متر مربع ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا ال ـع ـقــار رق ــم 657ً
وشــرقــا العقار  649وشـمــاال العقار 653
وجنوبًا العقارين .755 ،736
 ال ـح ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :ل ـه ــذا ال ـع ـق ــار حــقاالنتفاع بالري من مياه قرية عيناتا.
يــومــي  456تــاريــخ  1978/5/7استمالك
عـلــى ه ــذا الـعـقــار بـمــوجــب امل ــرس ــوم رقــم
 9685ت ــاري ــخ  1968/4/8امل ـح ـفــوظ في
مـحـضــر الـعـقــار رق ــم  79مــن منطقة ديــر
األحمر.
 يــومــي  228تــاريــخ  2012/1/23حجزتنفيذي رقم .2011/331
مصدر الحجز دائرة تنفيذ بعلبك.
الحاجز :فاروق املذبوح.
املحجوز عليه :جان غصيبة كيروز.
 يومي  1546تاريخ  2016/4/21محضروصف العقار مصدر الحجز دائرة تنفيذ
بعلبك رقم  2011/331بملفه.
الحاجز :فاروق املذبوح.
املحجوز عليه :جان غصيبة كيروز.
 التخمني بالدوالر األميركي.185450 :بدل الطرح بالدوالر األميركي.111270 :
* موعد جلسة املزايدة ومكان إجرائها:
نـهــار الخميس الــواقــع فيه 13/2/2020
الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام حضرة
القاضي املنفرد املدني في بعلبك رئيس
دائرة التنفيذ.
* شروط البيع:

النفقات املتوجب دفعها عالوة عن الثمن
طوابع االحالة ورسم الداللة للبلدية %5
وعـلــى راغـ ـ ــب ال ـشــراء الـحـضــور باملوعد
امل ـع ــن وان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
الـتـنـفـيــذ ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لــدى
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو احـ ـ ــد املـ ـص ــارف
املـقـبــولــة مبلغًا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـطــرح أو
تقديم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ
ل ـت ـخــولــه هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ح ــق ال ــدخ ــول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
م ـخ ـتــارًا لــه وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة اي ــام من
ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع الـثـمــن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة دف ــع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2019/753
املـنـفــذ :ادم ــون بــولــس اب ــو دي ــوان وكيله
املحامي سمير عبدالله.
املـنـفــذ عـلـيــه :سعيد ف ــردري ــرك اب ــو دبــس
وكيله املحامي كميل فنيانوس.
السند التنفيذي :قرار محكمة االستئناف
املدنية في جديدة املــن قــرار 2019/153
ً
ت ـ ــاري ـ ــخ  2019/7/2تـ ـحـ ـصـ ـي ــا مل ـب ـلــغ
/140000/دوالر أميركي عدا اللواحق.
تاريخ قرار تحول الحجز االحتياطي الى
حجز تنفيذي.2019/9/5 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ تـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه2019/9/11 :
و.2019/9/12
املطروح للبيع:
 - 1العقار رقم  /59/الفريكة :قطعة ارض
ع ـل ـي ـهــا ب ـن ــاء س ـك ـنــي م ــن ط ــاب ــق سـفـلــي
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ص ــال ــون ض ـم ـنــه مـطـبــخ
وم ـ ـ ــوزع وغ ــرف ـت ــي ن ـ ــوم ب ـي ـن ـه ـمــا ح ـمــام
ومستودع على شكل غرفة مونة وحمام
ضـ ـي ــوف وغـ ــرفـ ــة خـ ــادمـ ــة مـ ــع حـمــامـهــا
ومـ ـسـ ـت ــودع وك ـ ـ ـ ــاراج سـ ـ ـي ـ ــارات وغ ــرف ــة
شــوفــاج وفـيــرنــدا وشــرفــة وت ــراس ودرج
داخلي الى الطابق االرضي الذي يحتوي
عـلــى مــدخــل وصــالــون وط ـعــام وجـلــوس
وم ـمــريــن وارب ـ ــع غ ــرف اح ــداه ــا مــاسـتــر
وح ـ ـمـ ــامـ ــن وحـ ـ ـم ـ ــام ض ـ ـيـ ــوف وم ـط ـبــخ
وش ــرفـ ـت ــان وح ــديـ ـق ــة ومـ ـ ـ ــرآب سـ ـي ــارات
م ـك ـش ــوف ودرج داخ ـ ـلـ ــي ال ـ ــى ال ـط ــاب ــق
االول الذي يحتوي على صالون ضمنه
كــونـتــوار وحـمــام وسطح مكشوف ،هذا
الـبـنــاء هــو فيال وح ــدة سكنية يشغلها
املنفذ عليه ،مساحته /910/م ،2يحده
ً
ش ــرق ــا وغ ــرب ــا وشـ ـم ــاال وج ـن ــوب ــا أم ــاك
عــامــة ،حجز عـقــاري رقــم /1312ص.م.م.
مل ـص ـل ـحــة وزارة امل ــالـ ـي ــة ،ح ـج ــز ع ـق ــاري
عــدد /1267ص.م.م .ملصلحة محتسبية
املـ ــن ،حـجــز احـتـيــاطــي رق ــم 2015/316
و 2015/562و 2016/122وقــرار تحويل
االح ـت ـيــاطــي رق ــم  2105/316ال ــى حجز
تنفيذي ومحضر وصــف باملعاملة رقم
.2019/753
 - 2القسم  /4/من العقار  /2162/بيت
شباب :مستودع ارضــه باركيه وفينيل
يـسـتـعـمــل ص ــال ــة ري ــاض ـي ــة وح ـم ــام ــات،
م ـس ــاح ـت ــه  /251/م ،2خ ــاض ــع ل ـن ـظــام
امللكية ،يشترك بملكية القسمني  1و ،3له
فسحة ومصعد ودرج من السفلي الرابع
الى السفلي االول مخصصني الستعماله
باإلشتراك مع األقسام  /5/و /6/و/7/
و /8/و /9/كما هو مبني على الخريطة
ف ـس ـحــة ح ـ ــرة وبـ ـخـ ـص ــوص ال ــوق ــوع ــات
راج ــع القسم  ،/1/ذات الـحـجــوزات كما
على العقار  /59/الفريكة أعاله.
 - 3ال ـق ـس ــم  /5/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار /2162/
بـيــت ش ـب ــاب :م ـس ـتــودع صــالــة ريــاضـيــة
ارض ــه فينيل مـجـهــز بـمـعــدات ريــاضـيــة
نـ ـ ـ ــادي ريـ ــاضـ ــي وح ـ ـمـ ــامـ ــات وم ـت ـخ ــت،
ق ـس ــم م ـن ــه ف ـ ــوق ال ـح ـم ــام ــات ُيـسـتـعـمــل
مكتب ،مساحته /355/م ،2ذات الحقوق
والوقوعات كما على القسم  /4/أعاله.
 - 4القسم  /6/من العقار  /2162/بيت
شـبــاب :مستودع صــالــة رياضية أرضــه
بالط موزاييك ،مساحته /108/م ،2ذات
الحقوق والوقوعات كما على القسم /4/
أعاله.
 - 5ال ـق ـس ــم  /7/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار /2162/
بيت شـبــاب :مستودع عـبــارة عــن ملعب

مسقوف كرة سلة وكرة طائرة ،مساحته
/262/م ،2ذات الحقوق والوقوعات كما
على القسم  /4/أعاله.
 - 6القسم  /8/من العقار  /2162/بيت
شـبــاب :مستودع ارضــه بــاط موزاييك،
مـ ـس ــاحـ ـت ــه /548/م ،2ذات الـ ـحـ ـق ــوق
والوقوعات كما على القسم  /4/أعاله.
 - 7القسم  /9/من العقار  /2162/بيت
شـبــاب :مستودع ضمنه مسبح شتوي
مـقـفــل وج ــاك ــوزي ع ــدد  /2/ومـسـتــودع
عـ ــدد  /2/وغ ــرف ــة س ــون ــا وغ ــرف ــة دوش
وغرفة كهرباء ،مساحته /916/م ،2ذات
الحقوق والوقوعات كما على القسم /4/
أعاله.
 - 8القسم  A /6/من العقار  /2162/بيت
ُشباب :مدخل وصــالــون وطعام وشرفة
ضـ ـم ــت ال ـ ــى الـ ـص ــال ــون بـ ـن ــزع ال ـح ــائ ــط
وأقفلت زجــاج وأملنيوم وخــاء ومطبخ
وغــرفــة مــونــة وث ــاث غ ــرف وح ـمــام عــدد
 /2/وم ـمــر وش ــرف ــة وت ـ ــراس مــؤجــر من
دوري الـحـمـصــي ،مـســاحـتــه /154/م،2
ذات ال ـح ـجــوزات وال ــوق ــوع ــات كـمــا على
القسم  /4/أعاله.
قيمة التخمني:
 - 1الـعـقــار  /59/الـفــريـكــة/1065200/ :
دوالر أميركي.
 - 2القسم  /4/من العقار  /2162/بيت
شباب /138050/ :دوالر أميركي.
 - 3القسم  /5/من العقار  /2162/بيت
شباب /177500/ :دوالر أميركي.
 - 4القسم  /6/من العقار  /2162/بيت
شباب /64800/ :دوالر أميركي.
 - 5القسم  /7/من العقار  /2162/بيت
شباب /144100/ :دوالر أميركي.
 - 6القسم  /8/من العقار  /2162/بيت
شباب /274000/ :دوالر أميركي.
 - 7القسم  /9/من العقار  /2162/بيت
شباب /412200/ :دوالر أميركي.
 - 8القسم  A /6/من العقار  /2162/بيت
شباب /169400/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح:
 - 1ال ـع ـقــار  /59/ال ـفــري ـكــة/639120/ :
دوالر أميركي.
 - 2القسم  /4/من العقار  /2162/بيت
شباب /82830/ :دوالر أميركي.
 - 3القسم  /5/من العقار  /2162/بيت
شباب /106500/ :دوالر أميركي.
 - 4القسم  /6/من العقار  /2162/بيت
شباب /38880/ :دوالر أميركي.
 - 5القسم  /7/من العقار  /2162/بيت
شباب /86460/ :دوالر أميركي.
 - 6القسم  /8/من العقار  /2162/بيت
شباب /164400/ :دوالر أميركي.
 - 7القسم  /9/من العقار  /2162/بيت
شباب /247320/ :دوالر أميركي.
 - 8القسم  A /6/من العقار  /2162/بيت
شباب /101640/ :دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم األرب ـع ــاء الــواقــع
فيه  2020/3/18الساعة الـحــاديــة عشر
من قبل الظهر أمام رئيس دائرة التنفيذ
وف ــي محكمة امل ــن .فعلى راغ ــب الـشــراء
ان ي ـ ــودع ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزاد قـيـمــة
التنفيذي الطرح او تقديم كفالة معادلة
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
وخـ ــال ث ــاث ــة ايـ ــام ت ـلــي االح ــال ــة ،عليه
اي ـ ــداع كــامــل ال ـثـمــن ت ـحــت طــائـلــة اع ــادة
املزايدة بزيادة العشر واال فعلى عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا دف ــع الثمن
والرسوم والنفقات بما فيه رسم الداللة
.%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن قضائي
ت ــدع ــو م ـح ـك ـمــة اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات فـ ــي ص ـيــدا
املــدعــى عليهم إبــراهـيــم جـلــول وعائشه
الـ ـح ــري ــري ونـ ـس ــري ــن جـ ـل ــول لـلـحـضــور
الـ ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام ن ـس ـخــة عن
اسـتـحـضــار وك ــاف ــة أوراق ال ــدع ــوى رقــم
 2020/184املـ ـق ــدم ــة مـ ــن نـ ـ ــازك ال ـس ـبــع
بـ ـم ــوض ــوع إس ـ ـقـ ــاط مـ ــن حـ ــق ال ـت ـمــديــد
ومــوعــد الجلسة  2020/3/20والـجــواب
خـ ـ ــال م ـه ـل ــة خ ـم ـس ــة عـ ـش ــر ي ــوم ــا تـلــي
ال ـن ـش ــر وإال ي ـص ــار الـ ــى اب ــاغ ـك ــم كــافــة
أوراق ال ــدع ــوى بــواس ـطــة ال ـل ـصــق على
لوحة إعالنات املحكمة باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود

إعالن قضائي
ت ـع ـلــن امل ـح ـك ـمــة امل ــذه ـب ـي ــة ال ـ ــدرزي ـ ــة فــي
عاليه  -الدرجه األولــى عن وجود دعوى
بموضوع الطالق مقدمه من املستدعيه
رشــا أمــن محمود بوجه زوجها املدعى
عليه ش ــادي شــاهــن حــرفــوش املجهول
محل اإلقامه مقدمه بتاريخ 2019/9/24
ومسجله تحت رقم االساس 2019/1103
فـعـلــى امل ــدع ــى عـلـيــه ال ـح ـض ــور الـ ــى قلم
املـحـكـمــه إلب ــاغ ــه إوراق ال ــدع ــوى خــال
مهلة عشرين يومًا مــن تــاريــخ نشر هذا
اإلعـ ـ ــان وإال يـعـتـبــر ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة
مبلغ جميع األوراق لحني صدور الحكم
النهائي في هذه الدعوى.
رئيس قلم املحكمة الدرزية في عاليه
ناصيف مصلح
 16كانون الثاني 2020
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة م ــن الــرئـيـســة سيلفر
أب ــو ش ـق ــرا ،وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
وأوجـيـنــا نـصـيــر ،تـقــدمــت املستدعيتان
ك ــري ـس ـت ــن ص ــوفـ ــي ال ـج ـم ـي ــل وإيـ ـلـ ـي ــان
ستاينبورغ بواسطة وكيلهما املحامي
جهاد الشدياق باستدعاء سجل بالرقم
 2019/1780ب ــوج ــه امل ـس ـتــدعــى ضــدهــم
م ـ ـ ــاري كـ ـل ــود الـ ـ ـخ ـ ــوري وول ـ ـيـ ــم جـ ــوزف
ع ــارج س ـعــاده ونـيـكــول رف ــول املجهولي
محل االقــامــة تطلبان فيه ازال ــة الشيوع
فــي الـعـقــار  1177بكفيا ال ـع ـقــاريــة ،على
امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــم ال ـح ـض ــور ال ـ ــى قـلــم
امل ـح ـك ـمــة ل ـت ـب ـلــغ االسـ ـت ــدع ــاء وفـ ــي ح ــال
تـخـلـفـهــم ع ــن ال ـح ـضــور يـعـتـبــر التبليغ
ً
حاصال ويعد كل تبليغ اليهم بواسطة
رئيس القلم صحيحًا باستثناء الحكم
الـنـهــائــي .مهلة املــاحـظــات واالع ـتــراض
خالل خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
اعالن بيع صادر
عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2009/148
امل ـن ـف ــذ :امل ـه ـن ــدس زيـ ـ ــاد ب ـش ــور وكـيـلـتــه
املحامية جينا بشعالني
املـنـفــذ عـلـيــه :كـمـيــل بــولــس ال ـيــان وكيله
املحامي ايلي سليمان
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف امل ــدن ـي ــة ف ــي جـبــل

ل ـب ـنــان ال ـح ــادي ــة ع ـشــر رقـ ــم 2008/834
ً
ت ــاري ــخ  2008/11/25ت ـح ـص ـيــا ملـبـلــغ
 /62650/دوالر اميركي بعد الترصيد ما
عدا الرسوم والنفقات واملصاريف.
تاريخ قــرار تحويل الحجز االحتياطي:
 2009/11/18و2011/3/30
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري 2010/2/2 :و2011/4/16
العقارات املطروحة للبيع:
 -1حصة املنفذ عليه البالغة  100سهمًا
فــي العقار رقــم  84بيت مــري اآليـلــة اليه
ارثــا من مورثته املرحومة مــاري يوسف
الـخــوري مساحته  327م.م .قطعة ارض
م ـصــونــة ضـمـنـهــا اش ـج ــار كــرمــة مـثـمــرة
وشجرة صنوبر وغرفة صغيرة سطحها
اترنيت وتصل الى هذا العقار عبر درج
ممتد مــن ال ـســوق الــرئـيـســي يـحــده غربًا
الـعـقــار رق ــم  512شــرقــا الـعـقــار رق ــم 513
ً
شماال وجنوبًا طريق عام.وصية مقدمة
ل ــدائ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت ب ــرق ــم 2012/56
ملصلحة شربل بولس اليان.
 -2حصة املنفذعليه البالغة  83.33سهمًا
في العقار رقم  3374بيت مري اآليلة اليه
ارثــا من مورثته املرحومة مــاري يوسف
الـ ـ ـخ ـ ــوري م ـس ــاح ـت ــه  3490م.م .قـطـعــة
ارض حــرجـيــة ضمنها اش ـجــار صنوبر
ومختلف وهــي شديدة االنـحــدار ال بناء
ع ـل ـي ـهــا ت ـق ــع ف ــي ح ــي ال ـ ـحـ ــارة ال ـش ــرق ــي.
يحده غربًا العقارين رقم  3375و 12شرقًا
ً
طــريــق ع ــام ش ـمــاال الـعـقــاريــن رق ــم 3377
و 3375جنوبًا العقار رقم .12
 -3حصة املنفذ عليه البالغة  200سهمًا
في العقار رقم  226بيت مري اآليلة اليه
ارثــا من مورثته املرحومة مــاري يوسف
الـخــوري مساحته  856م.م .قطعة ارض
ق ـس ــم م ـن ـهــا ب ـ ــور ال بـ ـن ــاء ع ـل ـيــه ضـمـنــه
كنتينر عدد  2لون ابيض والقسم اآلخر
مصون يشمل حديقة للبناء القائم على
ال ـع ـق ــار  4285ض ـم ـنــه اشـ ـج ــار مختلفة
وبـيـســن صـغـيــرة وارض ــه مبلطة يحده
غربًا طريق عــام شرقًا العقار رقــم 4285
ً
ش ـم ــاال ال ـع ـقــار رق ــم  227ج ـنــوبــا طــريــق
عــام ذات طلب تنفيذ الوصية كما على
الـ ـعـ ـق ــار 84اع ـ ــاه ارتـ ـف ــاق وبــالـتـخـطـيــط
لألمالك العامة.
 -4حصة املنفذ عليه البالغة  68,75سهمًا
في العقار رقم  506بيت مري اآليلة اليه
ارثــا من مورثته املرحومة مــاري يوسف
ال ـخ ــوري مـســاحـتــه  73م.م .قـطـعــة ارض
عليها ثالث محالت .املحل االول والثاني
مفتوحني على بعضهما البعض لهما

ب ــاب ــن ح ــدي ــد ج ـ ــرار ودرج داخـ ـل ــي ال ــى
متخت فوق املحل االول وحمام واملحلني
مــؤجــريــن مــن م ــاري ع ـســاف يستعمالن
محل تــزيــن نسائي يـحــده غــربــا وشرقًا
ً
وج ـنــوبــا طــريــق ع ــام ش ـم ــاال طــريــق عــام
ودرج وضع يد على قسم من هذا العقار
واخـ ـ ـ ــاء املـ ــأجـ ــور ب ـم ــوج ــب ق ـ ـ ــرار وزيـ ــر
الداخلية رقم  959/728بملف .432
-5حصة املنفذ عليه البالغة  400سهمًا
في العقار رقم  222بيت مري اآليلة اليه
ارثــا من مورثته املرحومة مــاري يوسف
الخوري مساحته  1560م.م .قطعة ارض
ضـمـنـهــا ب ـنــاء م ــن اربـ ــع ط ــواب ــق .ارض ــي
عبارة عن خمس محالت ومدخل ومطلع
الـ ـ ــدرج وش ـق ـتــن لـلـسـكــن م ـن ـهــا مـحــات
لـلـجـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ال ـشــرق ـيــة م ـش ـغــوالن
حــديـثــا وم ـع ــدان ص ــال ــون حــاقــة ومـحــل
ثــالــث مـقـفــل وامل ـح ــان ال ــواق ـع ــان للجهة
الجنوبية الشرقية معدان عيادة للدكتور
ج ـ ــورج عـ ــون ويـ ـح ــوي ال ـط ــاب ــق امل ــذك ــور
ش ـق ـتــان ح ـيــث ال ـش ـقــة ال ـش ـمــال ـيــة مــؤلـفــة
مــن غرفتان ودار وممر ومطبخ وحمام
ومشغول حديثًا من منير عطالله والشقة
الثانية الجنوبية مؤلفة من دار وطعام
وغــرفـتــان ومطبخ وم ــوزع وحـمــام وهي
شاغرة من اي ساكن وموجود بداخلها
ب ـع ــض االغـ ـ ـ ـ ــراض امـ ـ ــا ال ـ ـطـ ــوابـ ــق اآلول
وال ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث ه ــي ط ــواب ــق مـتـكــررة
م ـع ــدة لـلـسـكــن ك ــل ط ــاب ــق ش ـق ـتــان وهـمــا
متماثلتان من ناحية املحتويات والشكل
واملساحة حيث الشقة ْ
مولفة من مدخل
وم ـم ــري ــن ودار م ـق ـســوم وطـ ـع ــام وث ــاث
غــرف ومطبخ وغــرفــة خــادمــة وحمامان
وخ ــاء وارب ــع شــرفــات .اشـيــر الــى وجــود
اضافة بناء في الشقة من الطابق االول
للجهة الجنوبية حيث تم اقفال السطح
املـكـشــوف حـتــى اصـبــح عـلــى شـكــل غرفة
وطــابــق راب ــع ع ـبــارة عــن بـيــع الـ ــدرج من
املصعد وسطح مكشوف ويحيط بالبناء
ح ــدي ـق ــة م ـج ـل ـلــة وغ ــرف ــة م ـ ـ ــازوت ودرج
مكشوف .الطابق االول والشقة الشمالية
شــاغــرة والجنوبية مشغولة مــن جــورج
ع ــون .الـطــابــق الـثــانــي والـشـقــة الشمالية
مشغولة من الياس فريد غانم مستأجر
منذ سنة  1984والشقة الجنوبية مؤجرة
من فايزة بيضون .الطابق الثالث الشقة
الشمالية مــؤجــرة مــن جــوزيــف شمعون
منذ  1984والجنوبية مشغولة من سمير
رحـيــم مـخــالـفــة بـنــاء ذات طـلــب الوصية
كما على العقار  84اعاله.
قيمة التخمني

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الــواردات املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار – الدائرة االداريــة املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل
ً
منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
-

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

1

موسى فهد مخول فهد

549984

RR195795743LB

2019/11/02

2019/12/17

2

جورج شربل جمعة

1985113

RR195796046LB

2019/11/02

2019/12/17

3

بشار محمد ادريس

2782565

RR195796103LB

2019/11/02

2019/12/19

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار
د .كارلوس عريضة
التكليف 25

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الــواردات املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار – الدائرة االداريــة املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل
ً
منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار
اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
-

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

1

خضر محمد عز الدين

3227409

RR195791980LB

2019/11/26

2019/12/17

2

ميشال عبود خليل ديب

817162

RR195795540LB

2019/11/26

2019/12/17

3

الشيخ للتجارة والتعهدات ش.م.م.

617034

RR195795638LB

2019/11/26

2019/12/18

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار
د .كارلوس عريضة
التكليف 25

 100 -1سهمًا في العقار رقم  84بيت مري
 /6813/دوالر اميركي.
 83,33 -2سهمًا في العقار رقم  3374بيت
مري  /48472/دوالر اميركي.
 200 -3سهمًا فــي الـعـقــار رقــم  226بيت
مري  /49934/دوالر اميركي.
 68.75 -4سهمًا في العقار رقم  506بيت
مري  /4226/دوالر اميركي.
 400 -5سهمًا فــي الـعـقــار رقــم  222بيت
مري  /252567/دوالر اميركي.
قيمة الطرح
 100 -1سهمًا في العقار رقم  84بيت مري
 /4087,8/دوالر اميركي.
 83,33 -2سهمًا في العقار رقم  3374بيت
مري  /29083,2/دوالر اميركي.
 200 -3سهمًا فــي الـعـقــار رقــم  226بيت
مري  /29960,4/دوالر اميركي.
 68,75 -4سهمًا في العقار رقم  506بيت
مري  /2535,6/دوالر اميركي.
 400 -5سهمًا فــي الـعـقــار رقــم  222بيت
مري  /151540,2/دوالر اميركي.
املـ ــزايـ ــدة :س ـت ـجــري ي ــوم الـجـمـعــة الــواقــع
ف ـي ــه  7شـ ـب ــاط  2020الـ ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة
عشرة صباحًا امــام رئيس دائــرة التنفيذ
فــي محكمة امل ــن .فعلى راغ ــب ال ـشــراء ان
يودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح او
تقديم كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة
ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخ ــال ثــاثــة اي ــام
تلي االحالة عليه ايداع كامل الثمن تحت
طائلة اع ــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر وإال
فعلى عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
تـبــن ان ــه ب ـتــاريــخ  2018/10/22تقدمت
ال ـس ـيــدة ل ــور اغ ـنــاط ـيــوس جـبــر ورفــاقـهــا
ب ــواس ـط ــة وك ـي ـل ـت ـهــم االسـ ـ ـت ـ ــاذة جــاك ـلــن
مـسـعــود بطلب يــرمــي ال ــى تـعــديــل الـقــرار
الصادر عن هذه املحكمة رقم  /349/تاريخ
 2004/6/1العائد للمرحومة عفيفه جبر
جبر املتوفاة بتاريخ  1980/6/16بحيث
تستبعد الوريثه "عليه" من عــداد الورثة
كونها متوفاة بتاريخ  1945/2/6اي قبل
وفاة املرحومة عفيفه جبر ،كما واستبعاد
الوريث انيس طانيوس طعمه لوفاته قبل
خالته عفيفه واح ــال اوالده محله وهم
الهام وهيام انيس طعمه والدهما انيس
وك ـمــال انـيــس طـعـمــه ،كـمــا وسـقــط سهوًا
عــدم ذكــر الوريثه "مــريــم" شقيقة املتوفاة
عفيفه جبر في عداد الورثة.
ل ــذل ــك ت ـط ـلــب ال ـج ـهــة امل ـس ـتــدع ـيــة تـعــديــل
القرار املذكور أعــاه ليصبح على الشكل
التالي:
 )1إعالن وفاة املرحومة عفيفه جبر جبر
ت ــاري ــخ  1980/6/16وانـ ـحـ ـص ــار إرث ـه ــا
بشقيقتها مــريــم جـبــر وبـ ــأوالد شقيقها
اغ ـن ــاط ـي ــوس املـ ـت ــوف ــى ق ـب ـل ـهــا وه ـ ــم ل ــور
وادمــون وحنه وجبر وهــدى اغناطيوس
جبر وبأوالد شقيقتها ياننسونه املتوفاة
قـبـلـهــا وهـ ــم ف ـك ـتــوريــا وبـ ـي ــار طــان ـيــوس
طـعـمــه وف ـك ـتــور طــان ـيــوس طـعـمــه وال ــده
طانيوس وروز طانيوس زحيا وبــأوالد
ان ـيــس اب ــن شقيقتها يــانـســونــه املـتــوفــى
قـبـلـهــا وه ــم ال ـه ــام وه ـي ــام ان ـي ــس طعمه
والدهما انيس وكمال انيس طعمه.
مهلة املالحظات شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
بيار حبيب

◄ للبيع ►
For sale villa in
Limassol–Cypruswith
2750sqmlandandsea
view–price1.5million
Euros, possibility of
–paymentinLebanon
contact email:

Limassolvilla@gmail.com
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تلفزيون

ّ
ّ
رمضان ،ال يبدو وضع الدراما السورية مبشرًا .أقله هذا ما
رمضان  2020على بعد ثالثة أشهر فقط من حلول شهر
ّ
يوحي به المشهد الذي يضم بضعة أعمال فقط ال توحي بأنها تتمتع بعناصر الجاذبية ومعطيات التسويق
الالزمة .فما هي المسلسالت التي تحضر لها شركات اإلنتاج في الشام؟

بيروت زمن االحتجاج

الصحافة أيضًا ...ضحية الرصاص المطاطي!

ّ
الدراما أمام تحدي مقاطعة القنوات الكبرى وانهيار سعر صرف الليرة

ّ
المنتجون السوريون :إنه موسم الكساد

وسام كنعان
ّ
خ ــاف ــا مل ــا تــوق ـعــه ك ـث ـيــرون ع ــن ع ــودة
الدراما السورية إلى سنوات األلق ،بعد
موسم كانت سمته أعمال جريئة عدة،
وع ــودة املـنـتــج الخليجي لالستثمار
ف ــي ال ـش ــام ،تـشـيــر املـعـطـيــات الـحــالـيــة
إلى موسم كساد في رمضان  ،2020إذ
يشتمل على بضعة مسلسالت تفتقر
إل ـ ــى ع ـن ــاص ــر الـ ـج ــاذبـ ـي ــة وم ـع ـط ـيــات
التسويق الالزمة ،إلى جانب القصور
ف ــي م ــواكـ ـب ــة امل ـن ـط ــق املـ ـع ــاص ــر ال ــذي
وصلت إليه الــدرامــا في العالم .وعلى
ّ
املختصني يعزون ذلك إلى
الرغم من أن
تــدهــور سـعــر ص ــرف الـلـيــرة الـســوريــة
أم ـ ــام ال ـ ـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي واسـ ـتـ ـم ــرار
مقاطعة املحطات الكبرى للمسلسالت
ّ
ال ـســوريــة ال ـخــال ـصــة ،إل أن املنتجني
وال ـق ــائ ـمــن ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـســوريــة
كانت لهم آراء مغايرة!
اعتقد بعض متابعي الدراما السورية
خـ ــال امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،بــأن ـهــا ب ــدأت
ت ـس ـت ـع ـيــد م ــام ــح ال ـت ـع ــاف ــي ،وت ـس ـيــر
ّ
مـجـ ّـددًا على سكة األلــق ،بعدما ّقدمت
م ـج ـم ــوع ــة م ـس ـل ـس ــات ب ـي ـن ـهــا أرب ـع ــة
أعمال على األقل بسوية جيدة طرحت
ح ــال ــة تـنــافـسـيــة واضـ ـح ــة ،واقـتـحـمــت
حـصــون السلطة ّوالـفـســاد املجتمعي
وال ــدي ـن ــي .وق ــد ب ــش ــر امل ــوس ــم الـفــائــت
ب ـعــودة املـنـتــج الـخـلـيـجــي لالستثمار

فــي دمـشــق تــزامـنــا مــع ف ـ ّـك األق ـفــال عن
بــوابــات بـعــض ال ـس ـفــارات الـتــي عــادت
إل ـ ــى مـ ــزاولـ ــة ن ـش ــاط ـه ــا .ل ـك ــن ســري ـعــا
تـ ـب ـ ّـددت ت ـلــك األوه ـ ـ ــام ،وب ـ ــدأت مـعــالــم
املوسم الحالي تشير إلــى أن ما حدث
مـ ـج ـ ّـرد طـ ـف ــرة ،وال ـ ـحـ ــال عـ ـ ــادت أس ــوأ
م ـمــا ك ــان ــت ع ـل ـيــه .ف ـع ـل ـيــا ،ن ـحــن أم ــام
ّ
موسم كساد لــن ينجز فيه إل بضعة
أعمال غالبيتها ال ترتقي إلى السوية
ّ
املـ ــأمـ ــولـ ــة .ح ـت ــى اآلن ،ك ـ ــل مـ ــا سـيـتــم
إنجازه هو بضع عشاريات بالتعاون
ب ــن «غـ ــولـ ــدن الي ـ ــن» (دي ـ ـ ــاال األح ـم ــر)
و ( I see mediaإي ـ ــاد الـ ـخ ــزوز) وهــي
«هوس» (كتابة ناديا األحمر وإخراج
محمد لطفي) و«دارين» (كتابة عثمان
جحى وإخــراج علي علي) ،فيما تنجز
ً
الشركتان عمال بدويًا بعنوان «صقار»
(كـتــابــة دعــد ألـكـســان وإخ ــراج شعالن
ال ـ ّ
ـدب ــاس) وت ـن ـتــج ال ـثــان ـيــة عـمـلــن في
ّ
ل ـب ـن ــان ،أح ــده ـم ــا «الـ ـن ــح ــات» (ك ـتــابــة
بثينة عوض وإخراج مجدي السميري
وبطولة باسل ّ
خياط) .وباشرت شركة
«م ـي ـس ـلــون» تـصــويــر مـسـلـســل «س ــوق
الحرير» (كتابة حنان حسني املهرجي
وإخـ ــراج مــؤمــن وب ـســام امل ــا ،وبطولة
س ـلــوم ح ــداد وب ـســام كــوســا وكــاريــس
بـشــار وف ــادي صبيح) .ومــن املفترض
أن تنجز «سما الفن» جــزءًا جديدًا من
ّ
«بقعة ضوء» (مجموعة كتاب وإخراج
بــاســم عيسى) وتعمل «قـبـنــض» على

كاريس بشار
في كواليس
تصوير
«سوق الحرير»

م ـس ـل ـســل ش ــام ــي ب ـع ـن ــوان «بـ ــروكـ ــار»
(ك ـتــابــة سـمـيــر هــزيــم وإخ ـ ــراج محمد
زه ـيــر رجـ ــب) .وح ـتــى اآلن ،ل ــم ُيحسم
بـ ـع ــد تـ ـص ــوي ــر «الـ ـع ــربـ ـج ــي» (ك ـت ــاب ــة
عثمان جحى وإنـتــاج «غــولــدن اليــن»)
وال «حــرم ـلــك( »2كـتــابــة سـلـيـمــان عبد
ال ـعــزيــز وإخـ ـ ــراج ت ــام ــر اس ـح ــق) فيما
س ـت ـكــون «امل ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة لــإن ـتــاج
اإلذاعــي والتلفزيوني» على موعد مع
عـمـلــنّ :
األول ي ـت ـنــاول س ـيــرة امل ـطــران
ه ـيــاريــون كــابــوجــي ( 1922ـ ـ ـ ـ )2017
بعنوان «حارس القدس» (كتابة حسن
م ي ــوس ــف وإخ ـ ـ ــراج ب ــاس ــل الـخـطـيــب)
والثاني لم ُيختر عنوانه بعد وهو من
كتابة بسام جنيد وإخراج عبد الغني

تراهن شركة «إيمار الشام»
على مسلسل شبابي وحيد
هو «ومن الحب»
ّ
ب ــاط .وتـكـتـفــي «إي ـمــار ال ـشــام» بعمل
شبابي وحيد هو «من الحب» (عنوان
مبدئي -كتابة تليد الخطيب وإخــراج
س ــدي ــر م ـس ـعــود ،ب ـطــولــة م ـج ـمــوع من
امل ـم ـث ـلــن ال ـش ـب ــاب م ــع تــرش ـيــح ف ــادي
ص ـب ـي ــح وسـ ــامـ ــر اس ـم ــاع ـي ــل ل ـ ـ ـ َ
ـدوري
الـ ـبـ ـط ــول ــة) ي ـح ـك ــي عـ ــن قـ ـص ــص حــب

وخـيــانــة ت ــدور بــن تسعينيات الـقــرن
املــاضــي والــوقــت الـحــاضــر ،إلــى جانب
أع ـمــال أخ ــرى مـثــل «ال ـجــوكــر» (كـتــابــة
ماجد عيسى وإخــراج جمال الضاهر)
ّ
و« 365يــوم» (مجموعة كتاب وإخــراج
يمان إبــراهـيــم) .في املقابل ،ال تحسب
األعمال التي يحضر فيها السوريون
بـشـكــل أس ــاس ــي ع ـلــى درام ـ ــا ب ــاده ــم،
ّ
وتصور
ألنها تنتج بمال غير سوري
خ ـ ـ ــارج الـ ـبـ ـل ــد ،م ـن ـه ــا «املـ ـنـ ـص ــة» (12
ح ـل ـق ــة -ك ـت ــاب ــة ه ـ ـ ــوزان ع ـك ــو وإخ ـ ــراج
مجدي السميري ومنصور اليبهوني
الظاهري واألملــانــي رودريـغــو كيشنر)
و«العميد» ( 10حلقات -كتابة وإخراج
باسم السلكا) و«سر» ( 60حلقة -كتابة
مؤيد النابلسي إخراج مروان بركات).
مــن خــال متابعة كواليسها ،ال يبدو
ً
حتى اآلن ،بأن مسلسال سوريًا واحدًا
على األقل سيحوي عناصر الجاذبية
الـ ـك ــافـ ـي ــة ،ومـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ال ـت ـس ــوي ــق
ً
للمحطات املـهـمــة ،فـضــا عــن تسجيل
تــراجــع واض ــح عـلــى مـسـتــوى اإلن ـتــاج
َ
الـ ـس ــوري م ــن نــاح ـيــتــي ال ـك ــم وال ـن ــوع!
يـعــزو غالبية املهتمني املــوضــوع إلــى
تــدهــور سـعــر صــرف الـلـيــرة الـســوريــة،
وتــراجـعـهــا ال ـحــاد أم ــام سـعــر ال ــدوالر
األم ـيــركــي وبـقـيــة الـعـمــات األجـنـبـيــة،
إذ وصل سعر الصرف إلى  1200ليرة
مـقــابــل كــل دوالر واحـ ــد ،فـيـمــا ي ـتـ ّ
ـذرع
املنتجون بأسباب عــدة أخــرى .النجم

محمد قنوع ،مدير شركة  ،ABCيقول
ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»« :ش ــرك ـت ـن ــا ل ــم تـتــوقــف
ع ــن اإلنـ ـ ـت ـ ــاج .ربـ ـم ــا اخ ـت ـل ــفّ امل ـن ـطــق،
لكن النشاط قــائــم ،ونـحــن كــنــا ّ
نتريث
ألننا أمــام مشروع تاريخي ضخم لن
نبالغ إن قلنا بأنه سينافس األعمال
العاملية» .أما عن سبب تراجع اإلنتاج
ف ــي س ــوري ــا ،فـيـجـيــب« :أهـ ــم املنتجني
الـعــرب يعملون على تنفيذ مــا تطلبه
م ـن ـهــم امل ـح ـط ــات ال ـك ـب ــرى ب ـحــذاف ـيــره.
ال ـ ـسـ ــوريـ ــون مـ ـطـ ـل ــوب ــون ج ـمــاه ـيــريــا
ّ
وح ــاض ــرون فــي ك ــل األع ـم ــال الـعــربـيــة
هذا صحيح ،لكن املقاطعة تريد إصابة
ســوريــا بمقتل ،فكان الخيار مقاطعة
رأس املال السوري على وجه التحديد،
وهـ ـ ــذا ك ـف ـيــل ب ـ ــأن ي ـت ــوق ــف امل ـن ـت ـجــون
الـ ـس ــوري ــون ع ــن ال ـش ـغ ــل أو ي ـتــراجــع
ّ
م ـن ـســوب إنـ ـج ــازه ــم .وك ـ ــل كـ ــام يـقــال
خالفًا لذلك هو جهل حقيقي بكواليس
ومعطيات األم ــور» .مــن ناحيتهّ ،
يعد
املنتج فراس ّ
الدباس مدير «سما الفن»
(سورية الدولية سابقًا) في حديثه مع
«األخ ـبــار» بــأن تكون شركته حاضرة
ع ـبــر أك ـث ــر م ــن ع ـمــل ف ــي ه ــذا امل ــوس ــم،
لكنه يوضح« :من الطبيعي أن يتراجع
ّ
معدل السرعة في عجلة الدراما ،ليس
ارتـ ـف ــاع ال ـ ـ ــدوالر ه ــو ال ـس ـبــب املـبــاشــر
وال ــوحـ ـي ــد ،إن ـم ــا ح ــال ــة الـ ـس ــوق ك ـكــل.
العاملون فــي الــدرامــا يطلبون أجــورًا
ك ـب ـيــرة ،وهـ ــذا ح ــق م ـش ــروع بالنسبة
ّ
ّ
ل ـه ــم ،ل ـك ــن امل ـح ـطــات ب ــات ــت ت ــدف ــع أق ــل
بــأض ـعــاف م ـمــا كــانــت تــدف ـعــه ســابـقــا،
وهــي معطيات تعني املنتج وتفرض
ّ
ً
عليه دراسة وتناوال مختلفني في ظل
هذه التفاصيل» .من ناحيته ،يختلف
امل ـخــرج زه ـيــر ق ـنــوع مــع ه ــذه الـفـكــرة،
وي ـع ـت ـقــد بـ ــأن «األمـ ـ ــر م ــره ــون بـ ّ
ـرم ـتــه
بـ ـج ــرأة امل ـن ـت ــج ،وإقـ ـب ــال ــه .االس ـت ـث ـمــار
فــي مـجــال الــدرامــا راب ــح بشكل فعلي،
وليس هناك رجل أعمال عربي يخسر
بسبب الــدرامــا ،إال إذا عمل املنتج مع
شخص أمــي أو مـحـتــال ...هنا يصبح
املوضوع مختلفًا .كل املنتجني املهمني
ف ــي املـنـطـقــة ي ـع ـت ـمــدون ع ـلــى مـبــدعــن
سوريني ،لكن رجال األعمال السوريني
غـيــر مهتمني بـهــذا الـقـطــاع .علمًا بــأن
بـ ــدايـ ــات ن ـه ـضــة الـ ــدرامـ ــا ف ــي س ــوري ــا
قامت على أكتاف املال الخاص ودخول
مـسـتـثـمــريــن أق ــوي ــاء ف ــي ه ــذا امل ـج ــال.
يبقى السؤال دومًا :هل يمكننا تجاوز
املـ ـحـ ـط ــات ،وشـ ـ ــرط الـ ـس ــوق ال ـح ــال ــي،
وخلق حركة اقتصاد في هــذا اإلطــار؟
وال ـج ــواب أن ــه بفضل تــوافــر الـخـبــرات
وال ـطــاقــات اإلبــداع ـيــة وب ـم ـجـ ّـرد تــوافــر
ّ
املال ،كل شيء يصبح ممكنًا».
م ــن نــاحـيـتـهــا تـفـصــح ال ـكــات ـبــة ديــانــا
ّ
جبور مديرة شركة «إيمار الشام» في
حديثها معنا بأن ال عالقة النخفاض
ّ
قـيـمــة ال ـل ـيــرة ال ـســوريــة بـخــطـتـهــم هــذا
ّ
ال ـع ــام ،وأن مــراهـنـتـهــم عـلــى مسلسل
ش ـبــابــي وح ـي ــد ه ــو «وم ـ ــن الـ ـح ــب» ال
يرتبط بأزمة التسويق ،إنما هو نوع
مــن الـتـحـ ّـدي الحقيقي .تــوضــح« :بعد
التجربة ،خلصنا إلى أنه بدل الهروب
من املشكلة ،من األفضل مواجهتها .لذا
ذهبنا إلى نوع فيه أسلوبية وصيغة
ومواضيع جديدة تقوم عليها أسماء
جديدة .الفكرة هنا من املسلسل وقف
ً
إعــادة تدوير املواضيع ذاتها تسهيال
ل ـل ـت ـســويــق ،وهـ ــو م ــا أن ـت ــج ح ــال ــة مــن
الـجـمــود .ل ــذا مـحــاولــة «إي ـمــار الـشــام»
هي رغبة في تجديد الدماء وتنشيط
دورت ـه ــا ،مــا يـحـتــاج إل ــى ق ــرار شجاع
وإيـصــال رسالة فنية ثقافية أكثر من
التركيز على التوزيع والتسويق»!
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مراسل «الجزيرة» إيهاب العقدي كان ضحية الرصاص المطاطي

فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــاعـ ــد غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوق ،يـ ـن ــال
ال ـص ـحــاف ـيــون وامل ـ ـصـ ـ ّـورون املـحـلـيــون
وغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر امل ـ ـح ـ ـل ـ ـي ـ ــن ،ن ـ ـص ـ ـي ـ ـب ـ ـهـ ــم م ــن
االشـتـبــاكــات الـتــي تحصل فــي شــوارع
بـيــروت .منذ أكثر مــن أسـبــوع تقريبًا،
م ــع تـعــاظــم ال ـحــركــة االحـتـجــاجـيــة في
«الحمرا» ،وأمام «ثكنة الحلو» ،ووسط
الـعــاصـمــة ،تـتــزايــد أع ــداد املستهدفني
مـ ــن أه ـ ــل الـ ـصـ ـح ــاف ــة ،الـ ــذيـ ــن ي ـغ ـطــون
الحدث ،بعدساتهم أو بعملهم امليداني
ّ
الـ ــذي ي ـظــل مـ ـح ــدودًا ف ــي ال ـح ــرك ــة ،مع
تـ ّ
ـوســع رقـعــة االشـتـبــاكــات ،والــوســائــل
ال ـع ـن ـف ـيــة امل ـس ـت ـخ ــدم ــة م ــن ِقـ ـب ــل ق ــوى
ّ
املسيل
مكافحة الشغب ،ال سيما الغاز
ّ
للدموع .أول من أمــس ،أضيف إلى كل
هــذه األســالـيــب االسـتـخــدام العشوائي
لـ ـل ــرص ــاص امل ـ ـطـ ــاطـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي أص ـ ــاب
متظاهرين من مسافات قريبة ،بخالف
ما يلزم القانون .أمام ساحة «البرملان»،
يـمـكــن وص ــف أول م ــن أم ــس بــالـنـهــار
الـجـنــونــي ،لـشـ ّـدة اسـتـخــدام الــرصــاص
املذكور عشوائيًا ،ونقل حاالت مصابة
من الطرفني إلى املستشفيات املجاورة.
مراسل «الجزيرة» إيهاب العقدي كان

ّ
مصور «الجديد»
إصابة
محمد السمرا في يده

ضحية الرصاص املطاطي ،إذ كان يقف
على مقربة مــن املـتـظــاهــريــن ،فأصيب
ف ــي رج ـ ّل ــه ،وأس ـع ـفــه الـصـلـيــب األحـمــر
الــذي كثف انتشاره أول من أمــس ،في
أكثر من نقطة .في تعليق مقتضب لها
على إصابة مراسلها ،دعت «الجزيرة»
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة وال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
إل ـ ــى «ت ــوف ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة لـلـصـحــافـيــن
وتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية
وأمان» .لكن يبدو أن هذا النداء لم ُ
يعد
كافيًا ،وسط استمرار هذه املمارسات،
رغــم إشهار الصحافي هويته املهنية
وارت ــدائ ــه ال ـخ ــوذة وش ـعــار الـصـحــافــة.
ّ
مصور
فقد أصيب أيضًا في تلك الليلة
«الجديد» محمد السمرا في يده بسبب
الرصاص املطاطي ،ليضاف اسمه إلى

بــاقــي زم ــائ ــه امل ـصــوريــن واملــراس ـلــن،
ال ــذي ــن م ـن ـعــوا ف ــي األي ـ ــام املــاض ـيــة من
استكمال رسائلهم على الهواء ،أو ّ
تم
االعـتــداء عليهم بشكل عنفي ومباشر
كـ ـم ــا حـ ـص ــل فـ ــي «ثـ ـكـ ـن ــة الـ ـحـ ـل ــو» مــع
ّ
مصور «رويترز» عصام عبد الله الذي
ّ
ت ـع ـ ّـرض ل ـض ــرب م ـب ــرح ع ـلــى ي ــد قــوى
ّ
التعرض لفريق
مكافحة الشغب ،عــدا
«ال ـجــديــد» وم ـحــاولــة منعه مــن تــأديــة
مـهـمـتــه .ط ـب ـعــا ،تـبـقــى لـ ـ  ،otvالـحـصــة
ّ
الثابتة فــي كــل هــذه املشهدية .مــا زال
ّ
مراسلو القناة البرتقالية يتعرضون
للمضايقات واملـنــع مــن التغطية منذ
ب ــدء الـتـظــاهــرات فــي  17تـشــريــن األول
(أك ـت ــوب ــر) ،وت ـتــواصــل ال ـض ـغــوط على
فــريـقـهــا امل ـي ــدان ــي .شــاهــدنــا ق ـبــل أي ــام
قليلة ،التهجم على فريقها (املراسلة
الرا ال ـه ــاش ــم واملـ ـ ـص ـ ـ ّـور) ،وم ـن ـعــه من
الـتـغـطـيــة ف ــي مـحـيــط «ج ــام ــع األم ــن»
فــي وســط بـيــروت ،وم ـصــادرة اللوغو،
إذ ك ــان ــت ت ـت ـج ـم ـهــر هـ ـن ــاك مـجـمــوعــة
ُ
م ـح ـت ـجــن أس ـ ـعـ ــف ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـنـهــم
داخـ ـ ــل امل ـس ـج ــد ب ـع ــدم ــا ح ــاول ــت ق ــوى
ّ
مسيلة
األمن الدخول إليه ورمي قنابل
للدموع داخله.

فنانون لبنانيون ّ
حيرهم« ...العنف الثوري»
كـمــا ح ــال املـحـتـجــن وبـقـيــة مـكـ ّـونــات
الـ ـشـ ـع ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،وت ـف ــاع ـل ـه ــم مــع
ال ـح ــراك الـشـعـبــي املـسـتـمــر مـنــذ ثالثة
أشـهــر ،كذلك هــي حــال الفنانني حيال
الـتـطــورات الـتــي يشهدها امل ـيــدان .مع
ب ـ ــدء الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات االح ـت ـج ــاج ـي ــة فــي
املناطق اللبنانية ،انـخــرط عــدد كبير
م ــن أه ــل ال ـفــن ف ــي امل ـس ـيــرات وشـكـلــوا
وجــوهــا أساسية مــن الـحــراك ،وراحــوا
يعلنون مواقفهم .علمًا أن غالبيتهم
َ
ً
لــم تـتـعــاط قـبــا فــي الـشــأن السياسي.
هـ ـك ــذا ازدحـ ـ ـ ــم ت ـط ـب ـيــق «انـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام»
بــال ـصــور واألع ـ ــام وأل ـ ــوان «ال ـث ــورة»،
وبدا أشبه بكرنفال ،إلى أن خفت عدد
مــن األص ـ ــوات ،مــع دخ ــول الـتـظــاهــرات
شـ ـه ــره ــا ال ـ ـثـ ــالـ ــث .األس ـ ـب ـ ــاب ع ــدي ــدة
أغ ـل ـب ـي ـت ـه ــا ت ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى االنـ ـشـ ـغ ــاالت
بــالـتـصــويــر والـتـمـثـيــل وامل ـشــاركــة في
ال ـب ــرام ــج الـتــرفـيـهـيــة ،ك ـنــاديــن نسيب
نـجـيــم ال ـتــي انـتـقـلــت مــن امل ـشــاركــة في
«ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة» إل ـ ــى االهـ ـتـ ـم ــام بــأع ـمــال ـهــا
املقبلة على الشاشة ،بخالف سميتها
نــاديــن ويـلـســون نجيم الـتــي مــا زالــت
مـنـخــرطــة ف ــي ال ـح ــراك عـلــى طريقتها
الخاصة .ملكة جمال لبنان لعام ،2007
كانت لها مواقف مما حصل أخيرًا في
الشارع ،ال سيما في «وســط بيروت»،

إذ وصـ ـف ــت مـ ــا يـ ـح ــدث بـ ــ«الـ ـشـ ـغ ــب».
ن ـق ـطــة ي ـم ـكــن االن ـ ـطـ ــاق م ـن ـه ــا ،ل ـنــرى
فرزًا جديدًا في صفوف هــؤالء ،يتمثل
أحيانًا في النأي بالنفس ،كما حصل
م ــع غــال ـب ـيــة األص ـ ـ ــوات ال ـت ــي حـضــرت
بقوة في األسابيع األولــى لالنتفاضة
اللبنانية .فرز ّ
تظهر أكثر مع األحداث
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـتـ ــي طـ ـغ ــت عـ ـل ــى امل ـش ـه ــد
االحتجاجي امليداني (أحــداث الحمرا،
ثكنة الـحـلــو ،ووس ــط ب ـي ــروت) ،وســط
انقسام «فني» ّحاصل حول ما إذا كان
مــا ح ــدث يـصــنــف «شـغـبــا» أم ال .لعل
أليسا مــن بــن قلة قليلة ،كانت ثابتة
على موقفها منذ بداية الحراك ،وظلت

عاصي الحالني
ّ
شدد على أهمية
«االبتعاد عن أعمال
الشغب والتكسير»

داعـمــة لجميع التحركات فــي الـشــارع
وإن اخـتـلـفــت أش ـكــال ـهــا .ه ــذا بـخــاف
زميلها عــاصــي الـحــانــي ،ال ــذي أدلــى
يــوم السبت املــاضــي ،بتصريح ملوقع
«العربية نت» ،قال فيه إن «االنتفاضة
حق مشروع» لكنه لفت في الوقت عينه
ّ
تحول «الثورة ضد عامة
إلى خطورة
ّ
وشدد على أهمية «االبتعاد
الشعب»،
عن أعمال الشغب والتكسير» .مقابل
ذل ـ ـ ــك ،بـ ـ ــرز م ــوق ــف م ـع ـل ــن مـ ــن امل ـم ـثــل
ي ــوس ــف الـ ـ ـخ ـ ــال ،املـ ـ ـع ـ ــروف ب ـمــواق ـفــه
السياسية الواضحة .الخال أثار الجدل
أخيرًا حني نشر صورة له حيث يحمل
سالحًا ،وإلى جانبه مجموعة أسلحة
أخرى ،وهي على ما يبدو مأخوذة من
كواليس تصوير أحد األعمال الدرامية
(عــامــات الــديـكــور والـلـبــاس واملـكــان).
ّ
تصدرت الصورة عبارة «سلمية»
وقد
فــي سـيــاق ســاخــر ملـفـهــوم «السلمية»
في التحركات الشعبية االحتجاجية.
سخرية بطبيعة الحال ،تؤيد بطريقة
غير مباشرة ،التظاهرات األخيرة في
بـ ـي ــروت ،ال ـت ــي ح ـم ـلــت طــاب ـعــا عنفيًا
م ـخ ـت ـل ـف ــا وأف ـ ـ ـ ـ ــرزت بـ ـع ــده ــا أصـ ــواتـ ــا
انـقـسـمــت ب ــن تــأي ـيــد ورفـ ــض ألع ـمــال
«شـ ـغ ــب» أو ت ـح ــرك ــات م ـح ـقــة لـشـعــب
جائع ّ
قرر التصعيد.

ً
أثارت صورة يوسف الخال جدال واسعًا على السوشال ميديا

 ...وآخرون يفكرون بالهجرة :ما في «حل تاني»؟
زكية الديراني
م ــا ُي ـج ـمــع عـلـيــه ال ـن ـج ــوم الـلـبـنــانـيــون
حاليًا أن األوض ــاع السياسية املتأزمة
ّ
خــلـفــت آث ــاره ــا الـبـلـيـغــة عـلــى مجالهم.
تجميد املسلسالت اللبنانية وتأجيل
تـصــويــر الـعــديــد مــن امل ـشــاريــع ،إضــافــة
إل ـ ــى ال ـض ــائ ـق ــة امل ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي تـعـصــف
بشركات اإلن ـتــاج ...كلها عــوامــل دفعت
الفنانني إلــى التفتيش عن فرصة عمل
خ ـ ــارج ال ـ ـبـ ــاد .ف ـق ــد ب ـ ــرزت ف ــي ال ـف ـتــرة
األخ ـي ــرة رغ ـبــة مـجـمــوعــة م ــن الـفـنــانــن
ف ــي ال ـه ـجــرة ،بـسـبــب ت ــده ــور األوض ــاع
وانسداد األفق .كما راح بعضهم يشكو
الحالة ،خاصة أن املجال الفني
من تأزم ّ
ً
امل ـح ـل ــي ه ـ ــش إجـ ـ ـم ـ ــاال ،ك ـ ــان وال يـ ــزال
يعاني األمـ ّـريــن بسبب األزم ــات املالية
وغياب دعم الدولة عنه.
في هذا اإلطار ،يلفت املخرج فادي حداد
ّ
في اتصال مع «األخبار» إلى أنه ال يفكر

للمرة األولى يتوقف
أسامة الرحباني عند
طلب هجرة إلى كندا
في الهجرة خارج لبنان ،لكنه في الوقت
ّ
يستعد الفتتاح فروع لشركته في
نفسه
إحدى الدول الخليجية .ويوضح املخرج
اللبناني «هاجرت خالل الحرب وتركت
البلد ،ولكنني ال أفكر في الهجرة حاليًا،
ألنني أريــد أن يكبر أوالدي في بلدهم.
ّ
كلمة هجرة كبيرة ،والحل هو االنتقال
للعمل خارج لبنان .أعمال بعض الناس
تــدمــرت وال ـصــرخــة ارتـفـعــت فــي جميع

ويوضح« :القطاع الفني هو
املجاالت».
ّ
الصعب
بالوضع
ًا
ر
تأث
القطاعات
أكثر
ّ
مشاريع تنفذ
ال
األصعدة.
مختلف
على
ُ
ّ
وكل شيء ّ
تجمد أو ألغي بسبب
حاليًا،
األزم ـ ــة ال ـحــال ـيــة ،وال أح ــد ي ـعــرف متى
تعود الحياة إلــى هــذا املـجــال مـجــددًا».
ّ
مــن جــانـبــه ،يـبــدو أن املوسيقي أسامة
ّ
ال ــرح ـب ــان ــي ي ـف ــك ــر ج ــدي ــا ف ــي ال ـه ـج ــرة.
ّ
يــؤكــد فــي حديث سريع إلــى «األخـبـ ّـار»
أن ــه ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ف ــي ح ـيــاتــه يـتــوقــف
عند طلب هجرة قــرأه على أحد املواقع
ّ
اإللكترونية .لم يتخذ الرحباني خطوة
فـعـلـيــة ب ــال ـه ـج ــرة ،ل ـكــن ال ـف ـك ــرة ليست
مـسـتـبـعــدة .ي ـق ــول« :ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في
حياتي استوقفني طلب هجرة إلى كندا
ّ
تمعنت فــي جميع تفاصيله وشروطه
ووضـ ـعـ ـت ــه ج ــان ـب ــا لـ ـلـ ـع ــودة إلـ ـي ــه عـنــد
ّ
اتـخــاذ ال ـقــرار .نتكلم كثيرًا عــن الوطن،
ّ
ولكننا لألسف «نولعه» ،وال أحد يسأل
عــن املــواطـنــن وأحــوال ـهــم» .ليس فــادي

تفتش ألين لحود عن فرصة عمل خارج البالد

َ
الوحيدين اللذين يفكران في
وأســامــة
الـهـجــرة ،بــل كــذلــك الـحــال بالنسبة إلى
ألـ ــن لـ ـح ــود .م ـن ــذ ان ـ ـ ــدالع ال ـت ـظ ــاه ــرات
ف ــي مـنـتـصــف ت ـشــريــن األول (اك ـتــوبــر)
املــاضــي واض ـطــراب الــوضــع السياسي
واملالي ،تكتب املمثلة واملغنية عبارات
على ًصفحاتها على السوشال ميديا،
معربة عن أسفها ملا آلت إليه الظروف.
س ــاع ــات عــن
وق ـ ــد أع ـل ـن ــت لـ ـح ــود ق ـب ــل ً
تركها بيروت موقتًا ،متنقلة بني بلدان
أوروبـ ـ ـي ـ ــة لـلـتـفـتـيــش ع ــن ف ــرص ــة عـمــل
هناك .ونشرت مجموعة صور لها على
صفحاتها على السوشال ميديا خالل
سـفــرهــا .وقــالــت لـحــود فــي تصريحات
إعــامـيــة لها أخـيـرًا «عــم تجبرونا نفل
الن ــو الـهـيـئــة مـعـكــن مــا فــي ح ــل» .يذكر
ّ
ّ
أن الئـحــة الـفـنــانــن الــذيــن ي ـفــكــرون في
ّ
الهجرة طويلة وربما تصبح علنية في
حال ازدادت الظروف سوءًا ُ
وس ِّدت أفق
العمل.

الثالثاء  21كانون الثاني  2020العدد 3960

صورة
وخبر

«فيللينـي  :100عبقـري خالـد» ّهـو عنـوان المعرض الـذي افتتح أمس االثنين في «قصر سيسـموندو» في مدينـة ريميني اإليطالية .الحدث المسـتمر
لغايـة  15آذار (مـارس)  ،2020يتخـذ مـن مسـقط رأس فيديريكـو فيللينـي ( 1920ـــ ّ )1993
اإليطالي
مقرًا له ،ويحتفـل بالمئوية األولى لميلاد المعلم
ّ
ّ
مصـورة ،صـورًا فوتوغرافيـة ،وثائـق أرشـيفية ،أزيـاء وغيرهـا مـن القطـع المرتبطـة بروائعـه السـينمائية .علمـا بأن
الراحـل .يحتـوي الحـدث مقاطـع
ريمينـي شـهدت احتفـاالت ّ
منوعـة بهـذه المناسـبة ،ضمـن فعاليـات «فيللينـي  »100التي تعم مختلـف أنحاء البلاد( .أندرياس سـوالرو ــ أ ف ب)

منوعات
األوركسترا اللبنانية« ....ويبقى الوطن»!

وسام طانيوس:
الالجئون إن حكوا

«إعصار» حسين سبيتي
يضرب في صور

أنجز املخرج اللبناني وسام
طانيوس (الصورة) فيلمه الوثائقي
ّ
األول «نحن من هنا» الذي سيشارك
في «مهرجان روتردام السينمائي»
الذي يفتتح غدًا األربعاء ُ
ويختتم
في  2شباط (فبراير)  .2020يتحمور
العمل حول «جميل» و«ميالد».
شقيقان سوريان في منتصف
العشرين من العمرّ ،
يقرران تغيير
مصيرهما وإعادة بناء حياتهما من
أوروبا .فيتركان كل شيء
الصفر في ّ
خلفهما ويتسلحان بشغف الحياة،
العزيمة واألمل بمستقبل أفضل.
يقوم ابن خالهما «وسام» ،على
مدار  5سنوات ،بتوثيق رحلتهما،
مستحضرًا ذكريات طفولتهما
السعيدة والتساؤالت عن املعنى
الحقيقي للوطن ،باإلضافة إلى
استكشاف قدرة اإلنسان على التأقلم
مع التغيير مهما كان جذريًا.

تدعو «الحركة الثقافية في لبنان»،
يوم الجمعة املقبل ،إلى ندوة في
مركزها في صور ،ملناقشة رواية
«إعصار بالتيمور» لحسني سبيتي
(الصورة ـ ـ «شركة املطبوعات للتوزيع
والنشر» ـ ـ  .)2014اللقاء الذي يديره
ّ
القاص مهدي زلزلي ،تتخلله قراءة
للناقد والشاعر واألكاديمي علي نسر،
ومداخالت للحاضرين ،وكلمة للكاتب.
تحكي الرواية سيرة شاب لبناني
ّ
تنقل بني املالعب ،العب كرة قدم
وصحافيًا رياضيًا ،وأروقة الجامعة
الحياة
طالبًا مشاكسًا ،ودهاليز
ّ
عاشقًا ومكافحًا ،ليكتشف تفشي
الطائفية في املجاالت الثالثة ودورها
في إقصائه عن كثير من النجاحات.
الجمعة  24كانون الثاني ـ ـ  17:30ـ ـ «مركز
باسل األسد الثقافي» (صور ـ ـ جنوب
لبنان).

على الرغم من الظروف الصعبة التي
ّ
تصر «األوركسترا
ترزح تحتها البالد،
الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق
ـ عربية» على مواصلة العمل .في هذا
غد
السياق ،تحيي األوركسترا ،بعد ٍ
الخميس ،حفلة بعنوان «ويبقى الوطن».
يضم برنامج األمسية مجموعة ّ
ّ
منوعة
من األعمال املوسيقية ،من بينها« :إلى
صادق جالل العظم» (نصير ّ
شمة)،
«لونغا نوا أثر (جيلبير يمني)« ،رقصة
الغيرة» (األخوان رحباني)« ،درب
الصيادي» (أنطوان فرح)« ،بني النور
والروح» (وليد نهرا)« ،الفصل األخير»
(وليد غلمية)« ،نور» (لوقا صقر)،

«ذكرى» (إياد كنعان) و«لونغا حجاز»
(فؤاد ّ
عواد) ،باإلضافة إلى «آثار على
الرمال» و«قديش كان في ناس» لزياد
ّ
الرحباني .يتولى املايسترو أندريه الحاج
(الصورة) قيادة األوركسترا ،فيما يشارك
فيها املوسيقي مازن صالحة بمرافقة
عوده.
أمسية «ويبقى الوطن» :الخميس  23كانون
ً
مساء
الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة الثامنة
ـ قاعة «بيار أبو خاطر» في «جامعة القديس
يوسف» (حرم كلية العلوم اإلنسانية ـ طريق
الشام /بيروت) .لالستعالم:
 www.conservatory.gov.lbأو 01/421000

الشيخ شفيق جرادي:
فجر مرحلة جديدة؟
في ضوء اغتيال قائد فيلق القدس
في الحرس الثوري الجنرال قاسم
سليماني ،سيكون الجمهور ،غدًا
األربعاء ،على موعد مع لقاء حواري
مع الشيخ شفيق جرادي (الصورة)
بعنوان «هل هناك ارتباط بني
حدث االستشهاد األخير وعالمات
الظهور؟» .من بني األسئلة التي
ُ
سيجاب عنها في هذا النشاط الذي
يحتضنه «معهد املعارف الحكمية»:
هل هناك رواية خاصة بشهادة
سليماني؟ وما قصة القبعات الزرق
في البحر وعالقتها بمعركة إخراج
الجيش األميركي من املنطقة؟ وهل
نحن أمام بدء إزالة دول من الخارطة؟
غدًا األربعاء ـ ـ  18:00ـ ـ ّ
مقر «معهد
املعارف الحكمية» (سان تيريز ـ ـ ضاحية
بيروت الجنوبية ـ ـ ّ
مجمع يحفوفي ـ ـ بلوك
( /)cط .)3لالستعالم05/642191 :

