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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

بومبيو يرهن تعاون أميركا مع حكومة دياب بتنفيذ شروط:

أزمة رهيبة مقبلة على لبنان
مرة جديدة ،تدخل الواليات املتحدة،
ع ـل ـن ــا ،ع ـل ــى خـ ــط األزمـ ـ ـ ــة فـ ــي ل ـب ـنــان.
وهذه املرة أيضًا ،كان وزير الخارجية
األمـيــركــي مــايــك بومبيو واض ـحــا في
ت ـهــديــداتــه وش ــروط ــه ،تـمــامــا كـمــا في
ت ـصــري ـحــه م ــن وزارة ال ـخــارج ـي ــة في
بـيــروت الـعــام الـفــائــت .سـ ّـمــى شــروطــه
ب ــ«امل ـت ـط ـل ـبــات ال ـت ــي ت ــري ــده ــا أمـيــركــا
للتدخل للمساعدة» .في السابقّ ،
خير
اللبنانيني بــن الـسـيــاســة األمـيــركـيــة،
وب ــن الـعـقــوبــات الـشــامـلــة .ي ــوم أمــس،
هـ ّـدد بـ«أزمة مالية رهيبة في غضون
أسابيع» .وشرطه للتدخل واملساعدة
هــو أن ي ـقــول الـلـبـنــانـيــون ل ـحــزب الله
«ك ـف ــى» .وب ـخ ــاف الــرئ ـيــس الـفــرنـســي
واألمـ ــن ال ـعــام لــأمــم امل ـت ـحــدة ،رفــض
بومبيو اإلجــابــة عـلــى س ــؤال عـمــا إذا
كــانــت ب ــاده سـتـتـعــاون مــع الحكومة
ال ـجــديــدة ،راب ـطــا ذل ــك بـمــا س ـمــاه «أن
ت ـكــون الـحـكــومــة غـيــر ف ــاس ــدة» .ولكي
ال يـ ـك ــون ت ـص ــري ــح ب ــوم ـب ـي ــو ل ــوكــالــة
«بلومبيرغ» مادة للتأويل واالجتهاد،
ينبغي إيراده حرفيًا:
س ـئــل بــوم ـب ـيــو« :ال ـح ــال ــة ف ــي ل ـب ـنــان.
لديهم حكومة جديدة ،ولديهم عالقات
ب ـح ــزب الـ ـل ــه .ه ــل س ـت ـع ـمــل ال ــوالي ــات
املتحدة مع هذه الحكومة الجديدة؟»
فأجاب« :علينا أن ننظر في ذلك .حتى
اآلن ،لست أدري مــا هــي اإلجــابــة على
ذلك .رأيت ما جرى في الساعات الـ24
األخيرة .لقد كنا واضحني جدًا بشأن
مـتـطـلـبــات ال ــوالي ــات املـتـحــدة الــازمــة
ل ـل ـتــدخــل .ل ـب ـنــان ي ــواج ــه أزم ـ ــة مــالـيــة
رهيبة مـطــروحــة أمــامــه فــي األسابيع
امل ـق ـب ـل ــة .ن ـح ــن م ـس ـت ـع ــدون ل ـل ـتــدخــل،
وت ـق ــدي ــم دع ـ ــم ،ل ـكــن ح ـص ـرًا لـحـكــومــة
ملتزمة بــاإلصــاح .هــذا مهم ألميركا،
َ
نظرت إلى االحتجاجات التي
لكن إذا
ت ـج ــري ف ــي ب ـي ــروت وف ــي م ــدن خ ــارج
بيروت ،يمكنك أن ترى ،تمامًا كما في
بـغــداد  -اذهــب وشــاهــد االحتجاجات
فــي ب ـغــداد  -إنـهــا ليست احتجاجات
ضد أميركا ،هــذه احتجاجات تطالب
بالسيادة والحرية .االحتجاجات في
لبنان اليوم تقول لحزب الله «كفى».
نحن نريد حكومة غير فاسدة تعكس
إرادة ش ـع ــب ل ـب ـن ــان .إذا اس ـت ـجــابــت

(مروان طحطح)

هــذه الحكومة لذلك ،وإذا كانت هناك
مجموعة جديدة من القادة املستعدين
لاللتزام بــذلــك ،ولتنفيذ هــذا االلـتــزام،
فـهــذا هــو ال ـنــوع مــن الـحـكــومــات الــذي
س ـنــدع ـمــه حـ ــول ال ـع ــال ــم وهـ ــو ال ـن ــوع
م ــن ال ـح ـكــومــات الـ ــذي سـنـســاعــده في
لبنان».
ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ك ـ ـ ــام ب ــومـ ـبـ ـي ــوّ ،
رح ـ ــب
األمــن العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوتيريس بتأليف الحكومة ،وقال إنه
سيعمل مع دياب «لدعم اإلصالحات
فـ ــي ال ـب ـل ــد امل ـث ـق ــل ب ــال ــدي ــون وال ـ ــذي
يصارع أزمة اقتصادية» ،مؤكدًا دعم

لبنان في «تعزيز سيادته واستقراره
واس ـت ـق ــال ــه ال ـس ـي ــاس ــي» .ك ــذل ــك أكــد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
أثناء وجــوده في القدس املحتلة ،أن
فــرن ـســا سـتـفـعــل ك ــل شـ ــيء مل ـســاعــدة
لـ ـبـ ـن ــان عـ ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــروج م ـ ــن األزم ـ ـ ــة
العميقة التي تعصف به .أما االتحاد
األوروب ــي فــأشــار فــي بـيــان لــه إلــى أن
«تـشـكـيــل الـحـكــومــة خ ـطــوة أســاسـيــة
نحو ضمان قدرة البالد على معالجة
األزمــات املتعددة التي تؤثر عليها»،
مؤكدًا دعمه «للبنان في اإلصالحات
ً
االجتماعية واالقتصادية ،فضال عن

بومبيو :االحتجاجات
في لبنان اليوم تقول
لحزب الله «كفى»

مساعدته فــي تعزيز الحكم الرشيد
واملحاسبة ومكافحة الفساد».
داخـلـيــا ،الــدخــان األبـيــض الــذي خـ ِـرج
مــن قـصــر بـعـبــدا مــع ص ــدور مراسيم
ت ــأل ـيــف ال ـح ـك ــوم ــة أول م ــن أم ـ ــس ،ال
ي ـع ـن ــي خـ ـ ـ ــروج الـ ـ ـب ـ ــاد م ـ ــن أزم ـت ـه ــا
الخانقة .فالحكومة العشرينية التي
يتقاسمها ائتالف فريق  8آذار  -التيار
الوطني الحر والرئيس ّحسان دياب،
ـازات
م ــن غـيــر ال ـ ــوارد أن تـحــقــق إن ـج ـ ّ
نوعية سريعة ،وال ينبغي أن يتوقع
َ
تأت
منها أحد أن تفعل ذلــك .فهي لم ِ
لتعالج حــدثــا راه ـنــا ،بــل أتــت بعدما

دخلت البالد انهيارًا سببه عقود من
الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة التدميرية.
الــواقــع صعب الــى درج ــة أنــه يحتاج
ً
فعال إلى «عصا سحرية» ال يحملها
ديـ ــاب وال وزراؤه ،ألن الـتـغـيـيــر في
بنية االقتصاد يحتاج الى سياسات
تأخذ وقتًا لتنفيذها ،وحكومات من
ُ
يحجب ضرورة
نوع آخر .لكن ذلك ال
أن تسعى هذه الحكومة إلى استعادة
ثقة ال ـنــاس ،بـعـ َـد أن فقدتها السلطة
ع ـل ــى مـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،وال
سـيـمــا أن والدتـ ـه ــا أت ــت ب ـعــد ان ــدالع
انـتـفــاضــة  17تـشــريــن األول .لـكــن ما
صـ ــدر ع ـلــى ل ـ ّس ــان رئ ـي ـس ـهــا وبـعــض
وزرائها ال ُيبشر بالخير.
َ
فقبل م ــرور  24ســاعــة على إبصارها
ال ـن ــور ،خ ــرج رئ ـيــس الـحـكــومــة ُمــدلـيــا
ب ـت ـصــريــح ع ــن ح ــاك ــم م ـص ــرف لـبـنــان
ريــاض سالمة ،في ما بــدا أشبه بخط
أح ـم ــر ض ــد وج ـ ــود م ـن ــاخ ــات ون ــواي ــا
إلقصائه ،فقال إن «إقــالــة سالمة غير
ُ
واردة اآلن ،ونحن نريد أن نبني على
ُ
اإليـجــابـيــة» .وه ــذا الـخــط يـَعــاد رسمه
ّ
فــي ظــل أزم ــة مصرفية كــانــت تتطلب
من الرئيس الجديد تقديم تطمينات
ل ـل ـم ــواط ـن ــن ف ـي ـم ــا خـ ـ ـ ّـص ودائـ ـعـ ـه ــم
امل ـ ـح ـ ـج ـ ــوزة وشـ ـ ـ ـ ـ ّـح الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر .ل ـك ـنــه
عــوضــا ع ــن ذلـ ــك ،قـ ـ ّـرر ح ـمــايــة الــرجــل
ال ــذي ُي ّ
حمله أغـلــب الـنــاس مسؤولية
ال ـتــدهــور ال ـن ـقــدي .وع ـلــى خ ـطــاه ســار
وزيــر الداخلية الجديد محمد فهمي
َ
حني َ
رسم بدوره جدار حماية للمدير
الـ ـع ــام ل ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ال ـل ــواء
ّ
عـمــاد عثمان ،فــي عــز صــرخــة الـشــارع
ضد عنف القوى األمنية املفرط بحق
املـتـظــاهــريــن ،فــأكــد أن ــه لــن ُي ـصــار الــى
إقــالــة عثمان ،معتبرًا أن «أداء القوى
األمنية كان باملستوى املطلوب أثناء
الـثــورة وإن حصلت بعض األخـطـ ّـاء».
أما وزير املالية غازي وزني ،فـ«بشر»
اللبنانيني بأن سعر الــدوالر لن يعود
إلى  1500ليرة ،فيما قال وزير الطاقة
ريمون غجر إنه ال يمكن تحديد املهلة
الكهرباء!
التي يحتاج إليها حل أزمة
ّ
أمام هذا الكم من السلبية التي يبشر
ب ـهــا أع ـض ــاء ف ــي ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
ورئيسها ،يصبح جائزًا سؤالهم عما
أتوا ليفعلوه.
وفيما عـقــدت الحكومة أول اجتماع
لـهــا فــي الـقـصــر الـجـمـهــوري برئاسة
ال ــرئ ـي ــس م ـي ـشــال عـ ــون ب ـعــد ال ـت ـقــاط
الـصــورة التذكارية بمشاركة رئيس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ــري ،بــدا الفتًا
ت ـ ـكـ ــرار ديـ ـ ـ ــاب ،ل ـل ـي ــوم الـ ـث ــان ــي عـلــى
ال ـتــوالــي ،أن «أول جــولــة خــارجـيــة له
س ـت ـك ــون إل ـ ــى ال ـخ ـل ـي ــج» ،وم ـ ــن دون
إعطاء أي وعد في ما يتعلق بـ«ثالثية
ال ـج ـي ــش والـ ـشـ ـع ــب وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة» فــي
البيان الوزاري.
(األخبار)

تقرير

«المستقبل» :هذا تخريب للعاصمة!
عــادت املواجهات إلــى محيط املجلس
النيابي وأسواق بيروت أمس ،بالرغم
مــن تــألـيــف الـحـكــومــة بــرئــاســة حسان
ّ
املحتجني حيال املوقف
دياب ،وانقسام
منها .ساعة املــواجـهــة بــدأت فــي وقت
باكر عــن أيــام االحتجاجات السابقة،
إذ بـ ـ ــادرت م ـج ـمــوعــات إلـ ــى م ـحــاولــة
اجتياز الـعــوائــق والتحصينات التي
ّ
عززتها القوى األمنية طوال يوم أمس
عـلــى م ــداخ ــل ســاحــة ال ـنـج ـمــة .مشهد
رش ــق ال ـح ـجــارة وامل ـفــرق ـعــات وقـنــابــل
ّ
املحتجني ّ
تكرر،
املــولــوتــوف مــن جهة
وقــوبــل بخراطيم املـيــاه وقنابل الغاز
امل ـس ـي ــل لـ ـل ــدم ــوع .رقـ ـع ــة امل ــواجـ ـه ــات
ّ
سرعان ما اتسعت لتصل إلــى ساحة
ال ـش ـهــداء ومـحـيــط بـيــت الـكـتــائــب في
ً
الصيفي ،وصــوال إلــى مبنى «تاتش»
في منطقة مار مخايل.
إل ـ ــى ج ــان ــب ق ـ ــوى م ـك ــاف ـح ــة ال ـش ـغــب،
ٌ
انتشار للجيش اللبناني على
ُس ّجل
ّ
مداخل وسط بيروت وتفرعاته وعمد
َ
إلـ ــى إخ ـ ــاء س ــاح ــت ــي ري ـ ــاض الـصـلــح
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ّ
وال ـش ـه ــداء ،كـمــا ُس ـ ّـج ــل ت ــدخ ــل لـلـقـ ّـوة
الـ ـض ــارب ــة ف ــي فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ال ـتــي
حاولت «تفريغ» أســواق بيروت ممن
عـ ـم ــدوا إل ـ ــى ت ـح ـط ـيــم واج ـ ـهـ ــات ع ــدد
مــن املـحــال الـتـجـ ّ
ـاريــة .كـمــا نقلت فــرق
اإلسعاف عــددًا من الجرحى وعالجت
آخرين ميدانيًا.
مــواج ـهــات نـهــايــة األس ـب ــوع املــاضــي،
ال ـ ـت ـ ــي أوقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات الـ ـج ــرح ــى
واملـ ـص ــاب ــن فـ ــي صـ ـف ــوف امل ـح ـتـ ّـجــن
بـ ــالـ ــرصـ ــاص امل ـ ـطـ ــاطـ ــي وال ـ ـح ـ ـجـ ــارة
وقنابل الغاز املسيل للدموع من جانب
ال ـقــوى األمـنـ ّـيــة ومـكــافـحــة الـشـغــب ،لم
تدفع املدير العام لقوى األمن الداخلي
ّ
التوجه إلى عائالت
عماد عثمان إلى
ال ـ ـض ـ ـحـ ــايـ ــا ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا م ـص ــاب ــي
ّ
العيون وبتر ّاألطراف ،إال ببيان أمني
تـبــريــري ...لكنه زار دار الفتوى أمس،
ليطلع مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريــان «على مجريات األمور
الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت أم ـ ـ ــام م ـس ـج ــد مـحـمــد
األمـ ــن ،فــي وس ــط ب ـيــروت م ـســاء يــوم

ّ
ال ـس ـبــت الـ ـف ــائ ــت» ،م ــؤكـ ـدًا ل ــه «أن مــا
ُيشاع عن انتهاك لحرمة املسجد عار
من الصحة ،والقوى األمنية لم تدخل
إلى داخل املسجد».
خـ ــروج الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري من
ال ـح ـكــومــة ،أش ــار إل ــى إم ـكــانـ ّـيــة إع ــادة
ّ
الـتــوتــر إلــى جـمـهــوره ،األم ــر ال ــذي بدأ
أول من أمس ،عبر قطع الطرقات الذي
ت ــا إع ـ ــان ال ـح ـكــومــة وتـ ـج ـ ّـدد أم ــس.
ّ
ان ـت ـق ــل الـ ـت ــوت ــر إل ـ ــى سـ ــاحـ ــات وس ــط
ال ـب ـل ــد ،وسـ ــط م ـع ـل ــوم ــات ع ــن ج ـهــات
ّ
املحتجني بالباصات من الشمال
تنقل
والبقاع إلى بيروت ،وهو ما نفى تيار
املستقبل عالقته به.
غـيــاب الـحــريــري عــن التصريح أمــس،
بـ ـع ــد مـ ــا ش ـ ـهـ ــده وسـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت مــن
«أعـمــال تخريب على أيــدي املرتزقة»
ّ
ّ
املحتجني قبل أي ــام ...حل
كما وصــف
م ـكــانــه ب ـي ــان لـعـضــو كـتـلــة املستقبل
النائب نزيه نجم ،الذي قال إن «الذي
يحصل ال يندرج في إطــار ثــورة ضد
س ـل ـط ــة ،فـ ــالـ ــذي يـ ـح ــدث ي ـ ـنـ ــدرج فــي

إط ــار الـتـخــريــب املـتـعـمــد للعاصمة».
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ن ـهــاد
امل ـ ـش ـ ـنـ ــوقُ :
«م ـ ـ ـ ـ ــدان ومـ ـ ــرفـ ـ ــوض ه ــذا
ال ـع ـن ــف ،وت ــدم ـي ــر أرزاق الـ ـن ــاس فــي
وسط بيروت .االنتفاضة قامت بوجه
السلطة وليس لتخريب املدينة على
حساب أهلها ّ
وتجارها .هذا سيفتح

عثمان الذي برر
إطفاء العيون وبتر
األطراف ،حرص على
توضيح ما جرى في
مسجد األمين للمفتي

الـ ـب ــاب أك ـث ــر وأكـ ـث ــر مل ــزي ــد م ــن الـقـمــع
الـفــوضــوي وإســالــة ال ــدم ــاء .أال يكفي
بيروت حرمانها من التمثيل الوزاري
املـبــاشــر؟» .تصريحا نجم واملشنوق
تقاطعا مــع إع ــان «ات ـحــاد الـعــائــات
الـ ـبـ ـي ــروتـ ـي ــة» ت ــأيـ ـي ــده االنـ ـتـ ـف ــاض ــة،
وش ـج ـب ــه فـ ــي بـ ـي ــان «ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدي عـلــى
امل ـم ـت ـل ـكــات ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة ال ــذي
ّ
تخلل االنتفاضة» ،ومطالبته الدولة
ّ
ّ
مسؤولياتها بالتجاوب مع
ـ«تحمل
ب
مـطــالــب االنـتـفــاضــة الس ـت ـعــادة األمــن
واالسـتـقــرار فــي البلد وقـطــع الطريق
ع ـل ــى املـ ـن ـ ّ
ـدس ــن واملـ ـح ـ ّـرض ــن ال ــذي ــن
ّ
ّ
يشوهون صورتها السلمية».
مجموعات االنتفاضة وفــي الساعات
ال ـتــي سـبـقــت ّإعـ ــان الـتـشـكـيـلــة كــانــت
في حالة الترقب إلعــان موقفها ،إما
بمنحها الفرصة للعمل مقابل اإلبقاء
ع ـل ــى ض ـغ ــط ال ـ ـشـ ــارع أو االس ـت ـم ــرار
فــي مواجهتها تحت عـنــوان «ال ثقة»
حـتــى إس ـقــاط ـهــا .غـيــر أن م ــا اسـتـجـ ّـد
ف ــي ال ـش ــارع أمـ ــس ،دف ــع بــالـعــديــد من

املـجـمــوعــات إل ــى االنـسـحــاب بـعــد بــدء
املواجهات .األمر الذي حصل مع الذين
شـ ــاركـ ــوا ف ــي امل ـس ـي ــرة االح ـت ـجــاجـ ّـيــة
ّ
(حدد موعدها قبل تشكيل الحكومة)
التي انطلقت ّبأعداد أقل من سابقاتها
بـعـنــوان «مـكــفــايــن» ،مـســاء أم ــس ،من
ّ
بجمعية
أم ــام م ـصــرف لـبـنــان مـ ــرورًا
ً
املصارف وصــوال إلــى ريــاض الصلح،
بـيـنـهــا «م ـج ـمــوعــة ش ـب ــاب امل ـص ــرف»
ّ
الشبابية للتغيير
وأعضاء من الحركة
وقـطــاع الـشـبــاب وال ـطــاب فــي الحزب
ّ
والتجمع الشبابي
الشيوعي اللبناني
املــدنــي وات ـحــاد الـشـبــاب الديمقراطي
وآخـ ـ ـ ــرون .ل ــدى وصـ ــول امل ـس ـي ــرة إلــى
ريــاض الصلح ألقت مجموعة شباب
امل ـص ــرف ب ـيــانــا ق ــال ــت ف ـي ــه« :سـنـكـمــل
ت ــواج ــدن ــا ف ــي ال ـس ــاح ــات ح ـيــث ي ـلــزم،
على الرغم من تشكيل الحكومة ،وذلك
ملــواصـلــة الـضـغــط الـشـعـبــي املـطـلــوب،
الــذي لن يتوقف حتى تحصيل كامل
الحقوق وتحقيق األهداف».
(األخبار)

تقرير

صندوق النقد على يمين وزير المال:
على اللبنانيين التضحية!
محمد وهبة
سـ ّـجــل سـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة مقابل
ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،لـ ـ ــدى الـ ـص ــراف ــن أمـ ــس،
 2000ل ـي ــرة ل ـل ـش ــراء و 2050لـيــرة
للمبيع .سعر الشراء ّ
حددته نقابة
ال ـ ـصـ ــرافـ ــن فـ ــي ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ــدر أول
مــن أم ــس مــن دون أن ت ـحـ ّـدد سعر
امل ـب ـي ــع أو أي إش ـ ـ ــارة إلـ ــى تــوفـيــر
الكميات الــازمــة للسوق .والبيان
جاء بعد بضعة أيام على اجتماع
ال ـن ـق ــاب ــة ب ـح ــاك ــم مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ري ـ ـ ــاض س ــام ــة وال ـت ـن ـس ـي ــق مـعــه
حول السعر املستهدف .وبأقل من
 24س ــاع ــة ،ظ ـهــرت نـتـيـجــة ال ـل ـقــاء:
ت ـحـ ّـولــت ازدواجـ ـي ــة سـعــر الـصــرف
إل ـ ــى ث ــاث ـي ــة ع ـل ــى ال ـن ـح ــو اآلت ـ ــي:
سعر الصرف املدعوم بني مصرف
ل ـب ـنــان واملـ ـص ــارف ،س ـعــر ال ـصــرف
فــي الـســوق املــوازيــة بــن الصرافني
ّ
وامل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـح ــك ــم بــه
ال ـ ـ ـصـ ـ ــرافـ ـ ــون ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـن ــاس ــب مــع
عمليات املضاربة لجهة التسعير
والكميات املتوافرة ،سعر الصرف
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء ب ــأسـ ـع ــار
اصطناعية وكميات استنسابية.
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـور ف ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،ك ــان
ضــروريــا جـدًا لتفسير تصريحات
وزي ــر امل ــال غ ــازي وزن ــي .فـهــو أثــار
موجة ذعر في السوق عندما أشار
إلــى أن «ال ـعــودة إلــى سعر ال ــ1500
ً
ليرة بات أمرًا مستحيال» .واختار
ّ
وزن ــي ،فــي تصريح آخــر ،أن يحدد
خـ ـي ــارات ــه امل ــالـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ملعالجة األزمــة« :الحكومة بحاجة
إل ــى مـســاعــدة خــارج ـيــة» .ول ـكــي ال
ّ
يفسر هذا التصريح بشكل خاطئ،
فإن مستشاره مروان مخايل ،الذي
عـ ّـن في هــذا املوقع بطلب من أحد
صندوق النقد الدولي،
كبار مديري ُ
ّ
أعد ورقة عمل نشرت أخيرًا بعنوان
«خريطة الطريق للتعافي» ،وجاء
فـيـهــا« :م ــن أج ــل تـســريــع التعافي،
مـ ـ ـ ــن امل ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـسـ ــن أن تـ ـت ــوص ــل
الـحـكــومــة بــأســرع وق ــت ممكن إلــى
اتـ ـف ــاق صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــدي ال ــدول ــي
يتضمن اقتراض  3مليارات دوالر
على ثــاث سـنــوات الستقطاب 10
مـلـيــارات دوالر إضافية مــن الــدول
املقرضة (املسماة مانحة) ...وعلى
امل ــواط ـن ــن الـتـضـحـيــة ع ـلــى امل ــدى
ّ
تتحسن الخدمات
القصير بينما
الـ ـع ــام ــة عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــدى املـ ـت ــوس ــط».
ّ
التحسن املفترضة،
ولتفصيل آلية
استخدم مخايل الكلمة السحرية
«الخصخصة».
إذًا ،ع ـلــى ل ـب ـنــان ال ـت ـس ـ ّـول م ـجــددًا
واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال االس ـ ـتـ ــدانـ ــة ال ـقــدي ـمــة
بـ ــاس ـ ـتـ ــدانـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
عملية إع ــادة هيكلة لـلــديــن الـعــام
قد ال تكفي ليكون الدين مستدامًا،
فـتـعـمــد ال ــدول ــة إل ــى ب ـيــع اصــولـهــا
وأمــاك ـهــا إلي ـف ــاء أمـ ــوال الــدائ ـنــن.
إنها الوصفة الكالسيكية نفسها
سـ ـ ــواء ّ
روج ل ـه ــا وزنـ ـ ــي وم ـخــايــل
وعـ ـش ــرات غ ـيــره ـمــا ،أو وردت في
تقارير صندوق النقد الدولي .هي
ال ــوص ـف ــة الـ ـت ــي ت ـت ـض ـ ّمــن تـحـســن
املــؤشــرات إلع ــادة ضــخ الحياة في
نـ ـم ــوذج اقـ ـتـ ـص ــادي ي ـح ـت ـضــر مــن
األول ــى دفـنــه ودف ــن كــل مــا يـمــت له
بصلة.
والـ ـ ــافـ ـ ــت أن ت ـ ـيـ ــار ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إل ــى
صندوق النقد الدولي بدأ يتنامى
فـ ــي األس ــابـ ـي ــع األخ ـ ـي ـ ــرة .أب ــرزه ــم
وزيــر العمل كميل أبو سليمان ،ثم
مجموعة الـخـبــراء الــذيــن ّ
تجمعوا
فــي كارنيغي برعاية ممثلة البنك
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ح ـ ـنـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــد وم ـم ـث ــل
صندوق «بــاك روك» عامر بساط،

الـ ــذي يـسـتـثـمــر ن ـحــو م ـل ـيــار دوالر
ف ــي سـ ـن ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة بــال ـع ـمــات
األجنبية ،وسواهمّ ...كلهم ّ
يروجون
للوصفة نفسها بأشكال مختلفة:
يجب أن نعيد هيكلة الــديــن العام
ون ـ ـن ـ ـفـ ــذ إصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا
الخصخصة وأن نقترض املزيد من
صـنــدوق النقد الــدولــي ومــن الــدول
املــان ـحــة ل ـن ـعــود إل ــى ن ـمــط الـحـيــاة
ال ـســابــق :االس ـت ـيــراد واالس ـت ـهــاك،
وهــذا ال يتأمن من دون تخصيص
 10م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر عـ ـل ــى األق ـ ــل
لرسملة املصارف ،أو بعبارة أخرى
إعادة بعثها من بني األموات.
كل هــذه املعطيات تأتي في سياق
واح ــد :انخفضت قيمة الـلـيــرة في
الـ ـس ــوق املـ ــوازيـ ــة ع ـن ــد ال ـص ــراف ــن
بـقـيـمــة  517ل ـي ــرة وس ـط ـي ــا ،أو ما
نـسـبـتــه  .%34.4وبــاالس ـت ـنــاد إلــى
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا األم ـ ــر
سـيــؤدي إلــى زي ــادة مـعــدالت الفقر
إلــى  .%52الالفت أن البنك الدولي
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــل ه ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن أجـ ــل
ّ
التسول على ظهر لبنان طالبًا من
«أص ــدق ــاء ل ـب ـن ــان» ،ف ــي االج ـت ـمــاع
الذي عقد أخيرًا في باريس ،تمويل
بــرامــج اسـتـهــداف الفقر الـتــي ثبت
ان ـ ـع ـ ــدام ق ـي ـم ـت ـه ــا وتـ ـح ـ ّـولـ ـه ــا مــن
بــرامــج مــؤقـتــة إلخـ ــراج ال ـنــاس من
ّ
يتسول على
الفقر ،إلــى سياسات
ظـهــرهــا الـبـنــك ال ــدول ــي مـبـلــغ 500
ً
مـلـيــون دوالر إضــاف ـيــة ف ـضــا عن
تـحـ ّـولـهــا إل ــى أدوات زبــائـنـيــة بيد
السياسيني :الفقير عليه أن يثبت
ف ـق ــره أم ـ ــام ال ـس ـيــاســي وأن يثبت
والءه للفوز ببطاقة دعم صحي أو
ببطاقة تموين شهرية.
إذًا ،تقلصت القدرة الشرائية بنسبة
 %34لنحو  %80من املقيمني الذين
يتقاضون رواتبهم بالليرة .ال ّ
يهم
طاملا أن املسؤولني في لبنان ،وقوى
ّ
ال ـن ـفــوذ ،يـخــطـطــون لعملية إع ــادة
هيكلة للدين العام ترضي الدائنني
ً
املحليني واألجــانــب أوال ،ثــم تبيع
أص ــول ال ــدول ــة ثــان ـيــا ...مــا يحصل
على مستوى االقتصاد ليس مهمًا،
وإعـ ــادة صـيــاغــة الـنـمــوذج حـتــى ال
يصاب باملرض نفسه ليست هدفًا
ألي م ــن ه ـ ـ ــؤالء .امل ـه ــم ك ــم سـتـبـلــغ
حصيلة الـتـسـ ّـول هــذه امل ـ ّـرة وكيف
ّ
توزع.
اي ــا يـكــن ال ـح ــال ،مــن امل ـهــم اإلش ــارة
ّ
إلــى أن غالبية الدين العام محلي،
اي مـ ـحـ ـم ــول مـ ــن ج ـ ـهـ ــات م ـح ـلـ ّـيــة
بـنـسـبــة ت ـصــل إلـ ــى  .%90مـصــرف
ل ـب ـن ــان واملـ ـ ـص ـ ــارف ت ـح ـمــل الـقـســم
األك ـب ــر ،فـيـمــا ه ـنــاك ق ـســم مـحـمــول
م ــن ال ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ومـ ــؤس ـ ـسـ ــة ض ـم ــان
الــودائــع ،وهـنــاك األجــانــب الــذيــن ال
تــزي ــد حـ ّـصـتـهــم ع ـلــى  10م ـل ـيــارات
دوالر من أصل دين ّ
يقدر أنه بلغ 90
مليار دوالر في نهاية .2019
السؤال الذي تثيره هذه اإلشكالية
ّ
ه ــو اآلت ـ ــي :ك ــل دوالر م ــوظ ــف فــي
س ـ ـنـ ــدات ال ـ ـيـ ــوروبـ ــونـ ــدز ي ـب ـلــغ 40
س ـن ـتــا ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،مـ ــا ي ـع ـنــي أن ــه
بــإم ـكــان شـ ــراء ال ــدي ــون الـخــارجـيــة
ّ
كلها بقيمة  4مليارات دوالر ،فهل
يمكن الـتـعــامــل مــع الــديــن مــن دون
وص ـفــات خــارج ـيــة ،أم أن التهويل
باملجاعة يهدف حصرًا إلى تكريس
اللجوء للخارج؟
فــي ال ــواق ــع ،يعتقد بـعــض الـخـبــراء
أنه يمكن االستغناء عن قسم كبير
م ــن ال ـ ـ ـ ــواردات ،وأنـ ــه يـمـكــن خفض
أسعار الفائدة إلــى الـحــدود الدنيا
م ــن أجـ ــل إط ـ ــاق عـمـلـيــة االئ ـت ـمــان
(اإلقراض للقطاع الخاص) مجددًا،
فـ ــإلـ ــى جـ ــانـ ــب وجـ ـ ـ ــود ال ـك ــاب ـي ـت ــال

ك ــونـ ـت ــرول ،والـ ـ ــذي ت ـتــوقــع مـيــريــل
لـ ـيـ ـن ــش أن اس ـ ـت ـ ـم ـ ــراره لـ ـسـ ـن ــة أو
س ـن ـتــن أمـ ــر م ـم ـكــن ول ـك ـن ــه ي ــؤدي
إلـ ــى ت ــدم ـي ــر امل ـ ـصـ ــارف الـلـبـنــانـيــة
وانعدام استدامتها ،فإن تحويالت
امل ـغ ـتــربــن م ــن الـ ـخ ــارج سـتـسـتـمـ ّـر
ول ـ ــو ب ــوتـ ـي ــرة أكـ ـث ــر ت ـ ـبـ ــاطـ ــوءًا ،مــا
يعني أن جزءًا من التمويل متوافر
ً
لــاسـتـيــراد ،فـضــا عــن أن مصرف
لبنان الـتــزم بتمويل  4.5مليارات
دوالر للمشتقات النفطية والــدواء
وال ـق ـمــح ،وه ـن ــاك س ـيــولــة إضــافـيــة

 %34من القدرة
الشرائية للرواتب
طارت وسعر الصرف
ثالثي األبعاد

في السوق بقيمة  6مليارات دوالر
م ـخ ــزن ــة فـ ــي املـ ـ ـن ـ ــازل س ـت ـس ـت ـخــدم
فــي الــوقــت امل ـنــاســب ل ـشــراء السلع
واالستيراد وسواه.
هـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أنـ ـ ــه لـ ــن تـ ـك ــون ه ـن ــاك
مجاعة .وال ضرورة أيضًا ألن تكون
هناك وصفات خارجية.
لـ ـ ــذا يـ ـج ــب إج ـ ـ ـ ــراء جـ ـ ـ ــردة ح ـس ــاب
مـفـصـلــة وشــام ـلــة ل ـكــل م ــوج ــودات
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان وال ـ ـت ـ ــزام ـ ــات ـ ــه وال س ـي ـمــا
ف ــي مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ل ـي ـتــم ت ـقــديــر
الخسائر وإع ــادة توزيعها بشكل
ع ــادل كـمــا يـقـتــرح ال ــوزي ــر الـســابــق
شــربــل نـحــاس .أمــا إذا كــان هناك
اعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاد بـ ـ ـ ــأن ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـن ـق ــد
سيقرض لبنان  3مليارات دوالر
ّ
ويشكل ضمانة لتدفع ال ــدول 10
مليارات دوالر ،من أجــل ال شيء،
فـهــذا اعـتـقــاد خــاطــئ ألن اجتماع
مثل هذه الدول مع صندوق النقد
ً
الــدولــي هــو اص ــا ق ــرار سياسي،
وعلى افتراض أن مثل هذا القرار
استثماري :ماذا يمكننا أن نعطي
ال ـ ـ ــدول والـ ـصـ ـن ــدوق أربـ ــاحـ ــا فــي
املقابل؟

 10مليارات دوالر
فقط من الدين
محمولة من
أجانب وقيمتها
الحالية تساوي
 4مليارات
(هيثم
الموسوي)

من األولويات :ضبط االستيراد،
التعامل مع الليرة والدين
يقول رئيس املركز االستشاري للدراسات
عـبــد الـحـلـيــم فـضــل ال ـلــه إن األول ــوي ــات التي
يـفـتــرض أن تـقـ ّـدمـهــا الـحـكــومــة عـلــى غيرها
واضحة وال لبس فيها:
باتت ً
ّ
ـ يجب أوال التوصل إلى طريقة ملعالجة الدين
الـعــام لجهة إبـطــاء مـســاره وتقليص كلفته.
هــذا األمــر مرتبط أيضًا بعجز املالية العامة
ألن الدين العام سينمو بوتيرة أسرع في ظل
سيناريو تدهور اإليرادات ّوثبات النفقات ما
يــزيــد العجز ويـسـ ّـرع تضخم الــديــن الـعــام...
لــذا نـحـتــاج إلــى إجـ ــراءات جــذريــة وملحوظة
ومـلـمــوســة ت ــؤدي إل ــى خـفــض ف ــوري للدين
العام بنسبة تـتــراوح بني  %20و %30عبر
إجراءات داخلية قد تتضمن زيادة الضريبة
عـلــى ال ـفــوائــد ،ف ــرض ضــريـبــة عـلــى ال ـثــروة،
إطفاء جزء من الدين العام أو خفض الفائدة
عليه...
ـ ـ ـ ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـق ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي ون ـقــص
ال ـس ـيــولــة وال ـح ــاجــة إلعـ ــادة ّ رسـمـلـتـهــا ،ال
بــد مــن أن تـكــون ه ّـنــاك خــطــة شــامـلــة لهذا
األمــر ،علمًا بأن أقــل التقديرات تشير إلى
أن حاجات إعادة الرسملة تبلغ  12مليار
ّ
بالحد األدنــى ويمكن أن تصل إلى
دوالر
 20مليار دوالر .يجب أن تكون هناك خطة
مـتـكــامـلــة وف ــوري ــة تـنـطــوي عـلــى إجـ ــراءات
الستقطاب هذه األموال من الخارج وليس
مـنــافـســة ال ـس ـيــولــة املـحـلـيــة عـلـيـهــا ،علمًا
بــأن اإلج ــراءات على مستوى الــديــن العام

تساعد على تحسني ميزانيات املصارف.
ـ يجب أال نبقى أســرى التركيز على ميزان
املــدفــوعــات ال ــذي ت ـعـ ّـد فــوائ ـضــه وع ـجــوزاتــه
الـسـنــويــة ظــرف ـيــة ،بمعنى أن الـتــدفـقــات كل
سـنــة ت ـحـ ّـدد الـعـجــز أو الـفــائــض فيما جــزءًا
كبيرًا من األموال التي ّ
تسجل في هذا امليزان
ّ
هي ديــن على الدولة وال نتصرف فيها بما
يـخــدم االقـتـصــاد ويـ ّ
ـوسـعــه ،لــذا صــار مهمًا
الـتــركـيــز عـلــى عـجــز الـحـســاب ال ـجــاري عبر
تدابير تقليص االستيراد وتحريك الرسوم
واالستفادة
الجمركية بعكس اتجاه األزمــة
ً
من تجارب الدول لضبط االستيراد وصوال
إل ــى زي ــادة الـتـصــديــر ال ــذي قــد يتطلب وقتًا
أطول.
ـ يجب تخصيص قسم من االموال املتوافرة
فــي لبنان ملنع إف ــاس املــؤسـســات ودعمها
مقابل الـحـفــاظ على الــوظــائــف ،على أن يتم
مواكبة هذا األمر بإجراءات متعلقة بالحماية
االجتماعية ســواء على مستوى تعويضات
ّ
ضد البطالة وغيرها.
ـ ـ بالنسبة لسعر صــرف الـلـيــرة ،فعلينا أن
ّ
نـقـ ّـرر إذا كــنــا نــريــد االسـتـمــرار بآلية الدعم
م ــا يــوجــب ف ــي امل ـقــابــل تـحــديــد الـسـيــاســات
االقتصادية واملالية التي ّ
تعد مستدامة في
ظ ــل ال ــدع ــم ،وإذا كـنــا نــريــد تــوسـيــع هــامــش
التسعير فعن أي سعر وأي هوامش للدعم...
كــل ه ــذه األمـ ــور يـجــب أن ت ـكــون فــي صلب
نقاشات الحكومة.
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لبنان

لبنان

َ
َ
صراع «األحمدين» على بيروت
على الغالف

مقالة

يستنسخ تجربة أبيه في طريق الجديدة؟
الحريري
ِ
ميسم رزق
وسـ ـ ـ ـ ـ ــط مـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس سـ ـع ــد
يستقبل ضيوفه
حيث
ِ
الـحــريــري ـ ـ َ
ـ ـ ـ ـ ـ طـ ــاولـ ــة ف ــوقـ ـه ــا رقـ ـع ــة ش ـط ــرن ــج.
ُ
ي ـق ــول الـ ـع ــارف ــون إنـ ــه ي ـن ــظ ــر إلـيـهــا
ّ
ُ
تـتـقــلــص وت ُـسـ َـحــب م ــن ت ـحــت أق ــدام
ـوده» املـتـهــاويــن .خـ ِـســر الــرجــل
«ج ـن ـ ِ
ال ــزع ــام ــة امل ـط ـل ـق ــة ل ــرق ـع ــة ال ـش ـم ــال
ورق ـعــة ال ـب ـقــاع وجـ ــزءًا أســاس ـيــا من
رقـعــة صـ ُيــدا .واآلن يـ ِـجــد أن معركة
أخ ـ ــرى ت ــخ ــاض ضـ ــده ف ــي ب ـي ــروت،
ُ
ـداف ــع ع ـن ـهــا ب ــأي ثـمــن.
ف ــي ــري ــد أن ي ـ ِ
الـ ـخـ ـس ــارة ف ــي «األطـ ـ ـ ـ ــراف» نــاج ـمــة

تصفية
«سعودي أوجيه»
قــررت املحكمة التجارية بالرياض ،تصفية
شــركــة «س ـع ــودي أوجـ ـي ــه» ،وتـعـيــن أمينني
للتسريع في إجــراءات التصفية ،وفقا ملهام
وصالحيات وواجبات األمناء الواردة في نظام
اإلف ــاس ،وفــق صحيفة سـبــق» السعودية.
إذ تلقت الدائرة التاسعة باملحكمة التجارية
بــالــريــاض دعـ ــوى م ــن أح ــد ال ـب ـنــوك املحلية
لعدم تنفيذ أحكام لصالحه رغم صدورها،
حيث بلغت املــوجــودات النقدية للشركة 83
مليون ريال ،في حني تبلغ مطالبات الدائنني
قرابة  21مليار ريــال .وطلب البنك تصفية
م ــوج ــودات ال ـشــركــة لـتـســديــد مـسـتـحـقــاتــه،
وبعد مــداوالت مستمرة ومخاطبات للدائرة
الـقـضــائـيــة ل ـعــدة ج ـهــات ذات عــاقــة ،قدمت
الشركة املدينة الوثائق التي تؤكد امتالكها
أرض ـ ـ ــا ع ـق ــاري ــة ت ـص ــل قـيـمـتـهــا
ق ــراب ــة ً 62
املتوقعة الــى  11مليارا ،باإلضافة لعدد من
األس ـهــم والـحـصــص فــي شــركــات مختلفة،
في حني وافق املالك على إجراءات التصفية.
وكان املتضررون قد رفعوا دعوى يتهمون
ُمالك «سعودي أوجيه» بأنهم تعمدوا إخفاء
حقيقة حالتها املالية ،من تحقيق خسارتها
وتراكم الديون عليها ،إلــى مستويات عالية
جـدًا ،تجاوزت  28ضعفًا لــرأس مالها البالغ
سبعمائة وخمسني مليون ريــال ،ولم يعمل
املــدعــى عليهم على معالجة وضــع الشركة،
وتصحيح األخطاء وفقا لنظام الشركات.

عــن مـســار ع ــام ،وع ــن تــراكــم أخـطــاء
ُ ّ
مسؤوليتها
وتراجعات ،لكن تحمل ُ
إلــى األمــن الـعــام لتيار «املستقبل»
أحمد الحريري ورجاله ،ما أدى إلى
إدخ ـ ــال ت ـعــديــات ع ـلــى «ال ـج ـن ــود»،
منعًا لخسارة العاصمة التي دافـ َـع
عنها سعد الحريري أخيرًا في وجه
أب ـ ُن ــاء ال ـش ـمــال وال ـب ـق ــاع ،ووصـفـهــم
َ
تحريك
يستكمل األخير
باملرتزقة.
ِ
األح ـجــار .بعد إقـصــاء مــديــر مكتبه
وابـ ــن ع ـم ـتــه ن ـ ــادر ،جـ ـ َ
ـاء دور االب ــن
ّ
األص ـ ـغـ ــر «أح ـ ـ َـم ـ ــد» .لـ ـيـ ـح ــل م ـكــانــه
«أحـ ـم ــد» آخ ـ ــر ،وي ـن ـش ــأ ص ـ ــراع بــن
«األحـ ـ َـمـ ــديـ ــن» ع ـل ــى بـ ـي ــروت :أح ـمــد
ال ـحــريــري وأح ـمــد هــاشـمـيــة… فمن
هو هذا األخير؟
ال أحـ ـ ــد ُيـ ـعـ ـط ــي رواي ـ ـ ـ ــة ك ــامـ ـل ــة عــن
ُ
ه ــاش ـم ـي ــة .ك ـث ــر ي ـع ــرف ــون ــه ب ــاالس ــم،
ّ
ُ ّ
َ
ويجهلون سيرته .قلة فقط ،تخزن
ُ
م ـع ُـل ــوم ــات م ـق ـت ـض ـب ــة عـ ــن «م ـل ـف ــه»
مـنــذ أي ــام الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري،
َ
إلـ ــى ال ـ ـيـ ــوم .ل ــم ُيـ ـخ ــرج ص ـي ــت ــه ال ــى
ّ
ـافــر ،لـكــن بصمته
الــواجـهــة بشكل نـ ِ
ُ
َ
األلسن .خالفًا
صارت ُمتداولة على
َ
مل ــا ي ـع ـت ـ ِق ــده ال ـب ـع ــض ،ل ـي ــس أح ـمــد
ّ
هاشمية عـضـوًا جــدي ـدًا فــي «شــلــة»
َ
الحريري االبــن .صحيح أن ال طل َب
ـي تـيــار املستقبل ،ولم
انتساب لــه فـ ُ
ُ
يكن يومًا من املنضوين في صفوفه،
لكنه من الذين عملوا مع الحريري
األب .ش ـ ـغـ ــل مـ ـنـ ـصـ ـب ــا فـ ـ ــي ش ــرك ــة
«سـعــودي أوجـيــه» الـتــي صــارت في
َ
خبر كــان ،قبل أن ينت ِقل الــى العمل
مع رئيس الديوان امللكي السعودي
سـ ــاب ـ ـقـ ــا خ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ـت ـ ــويـ ـ ـج ـ ــري .ب ـنــى
هــاشـمـيــة شبكة عــاقــات كـبـيــرة في
َ
أسعفته فــي تطوير عمله
الــريــاض،
الـخــاص داخــل عالم ر ُجــال األعـمــال.
َ
َ
قيل إنه كان من ضمن املحتجزين في
فندق «الريتز كارلتون» على خلفية
«ت ـهــم ف ـســاد» زعـمـتـهــا ال ــري ــاض في
تشرين الثاني  .2017عـ َ
ـاد هاشمية
ّ
ـروت عــام  ،2018وانـضــم الى
الــى بـيـ
َ
الدائرة ُامل ّ
قربة جدًا من «سعد» .بني
الــرجـلــن عــاقــة ال تـحـتــاج وسـيـطــا.
ّ
ك ـ ـ ــل م ـ ــا ي ـ ــري ـ ــده ه ــاشـ ـمـ ـي ــة ي ـح ـم ـلــه
الـ ــى الـ ـح ــري ــري مـ ـب ــاش ــرة ،م ــن دون
مراجعة أحــد في التيار .املعلومات
ت ـ ـقـ ــول إن ـ ـ ــه س ـ ــاع ـ ـ َـد ال ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
بـيــروت خــال االنـتـخــابــات النيابية
ّ
األخيرة ،وتولى شخصيًا اإلشــراف
ع ـل ــى ح ـم ـل ــة كـ ــل مـ ــن ال ـن ـ ّـائ ـب ــة روال
ال ـط ـبــش ج ـ ـ ــارودي ،وامل ــرش ــح ال ــذي
ل ــم ُي ـح ــال ـف ــه ال ـح ــظ رب ـي ــع ح ـســونــة.
واملعلومات نفسها أيضًا تقول إنه
ساهم في تمويل حملة «املستقبل»
ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،وأق ـي ـم ــت س ـل ـس ـلــة مــن

سليم دياب إليها مع فريق عمل كان
أب ــرز مــن فـيــه صــالــح ف ــروخ وبشير
ع ـي ـت ــان ــي وع ـ ـ ــزت ق ــريـ ـط ــم ،وه ـ ــؤالء
كلهم شغلوا أدوارًا بارزة في حقبة
سعد بعد اغتيال والده .وكما كانت
ه ــذه الـجـمـعـيــة وسـيـلــة الـحــريــريــن
ل ـل ـح ـكــم ،سـيـنـطـ ِـلــق هــاش ـم ـيــة مـنـهــا
ملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاودة ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول ال ـ ـ ــى كـ ـ ــل ب ـيــت
بـ ـي ــروت ــي ،ل ـك ـن ــه ،س ـي ـع ــزل ال ـط ــاق ــم
الـ ـق ــدي ــم كـ ـل ــه ويـ ـسـ ـتـ ـب ــدل ــه ب ــوج ــوه
َ
َ
طالب
جديدة .هذا املشروع بدأ حني
هاشمية الحريري بوضع يده على
الـجـمـعـيــة ،لـكـنــه أصـ ـ ّـر ع ـلــى تغيير
األع ـض ــاء ألن ــه ال يستطيع تحقيق
نتيجة مع «املجربني» ،وهو طلب لم
يرفضه الحريري ،الذي يتشاور مع
هاشمية في األسـمــاء الجديدة ،من
بينها سيف دياب ،وهاشم عيتاني
ُوسامر سوبرة.
املـطـلـعــون عـلــى أحـ ــوال ال ـت ـيــار هــذه
األيـ َــام ،ي ـقــولــون إن ال ــواق ـ ُـع الـجــديــد
َ
خلق إرباكًا داخل تيار «املستقبل».
ف ــدخ ــول هــاشـمـيــة ع ـلــى ال ـخ ــط ،حـ ّـد
م ـ ــن سـ ـلـ ـط ــة أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
ب ـي ــروت ،هــو وك ــل مـجـمــوعــاتــه على
األرض .ثمة من يتحدث بأن اعتماد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـل ــى ه ــاش ـم ـي ــة يـ ـه ـ ِـدف
ب ــال ــدرج ــة األولـ ــى إل ــى تـحـجـيــم ابــن
ّ
عمته .ويــذهــب املطلعون ُإلــى حرب
غير ُمعلنة بني «شوارع املستقبل»،

ّ
َ
ويعمل على تنشيطها بوجوه جديدة (مروان بو حيدر)
تسلم هاشمية «جمعية بيروت للتنمية االجتماعية»

اإلفطارات برعايته في عني املريسة،
الــى الطريق الجديدة ،فــرأس النبع،
وعرمون ،وبشامون.
َ
ي ــد هــاش ـم ـيــة «ال ـط ــاي ـل ــة» ك ــان ــت قــد
امـ ـ ـت ـ ــدت ال ـ ـ ــى بـ ـ ـي ـ ــروت قـ ـب ــل ع ــودت ــه
ب ـ ـس ـ ـنـ ــوات .وحـ ــدهـ ــم أهـ ــالـ ــي ط ــري ــق
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ُي ـم ـك ـن ـه ــم ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
َ
مـ ـن ــزل والـ ـ ـ ـ ــده ،ال ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان وس ـي ـطــا
ب ــن اب ـن ــه أح ـم ــد وال ـ ـنـ ــاس .ف ــي أحــد
ُ
ش ــوارع ـه ــا ي ـقــطــن األب داخـ ــل مـنــزل
َ
تـحـ ّـول إلــى مـضــافــة .وقـبــل أن يظهر

َ
طـيــف هــاشـمـيــة االبـ ــن ،كــانــت بعض
ـ«زكاة»
«املساعدات» تصل للناس ك
ّ
للثروة .أمــا الـيــوم ،فقد بـ َ
ـات يتسنى
ألبـنــاء املنطقة رؤيـتــه وهــو يــزورهــا،
ّ
بعدما قـ ّـرر أن يتولى اإلش ــراف على
الـ ـعـ ـم ــل شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مــع
ّ
جهود األب .ال تغطي صور هاشمية
واجهات األبنية في طريق الجديدة.
ثـمــة ص ــورة واحـ ــدة رفـعـهــا ع ــدد من
ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون م ـع ــه ،أمــا
هـ ــو ف ـم ـش ـغ ــول ب ـح ـس ــب الـ ـع ــارف ــن،

بــاس ـت ـك ـمــال م ـش ــاري ـع ــه .الـ ــى جــانــب
مـسـتــوصــف طـ ّـبــي فــي املـنـطـقــة ،لــدى
هــاشـمـيــة ف ـكــرة اف ـت ـتــاح مستوصف
آخ ــر وفـ ــرن ،واالس ـت ـم ــرار فــي تــوزيــع
ح ـص ــص غ ــذائـ ـي ــة .وه ـ ــو ال يـكـتـفــي
ب ـح ـصــر أع ـم ــال ــه ف ــي هـ ــذه امل ـســاحــة
ال ـج ـغــراف ـيــة ،ب ــل ب ــدأ بــالـتـنـسـيــق مع
ع ــدد م ــن رجـ ــال األع ـم ــال ف ـ ُـي الـبـقــاع
وال ـش ـمــال ،ال ينتمون لـ«املستقبل»
ل ـك ـن ـه ــم حـ ــريـ ــريـ ــو ال ـ ـ ـهـ ـ ــوى ،ب ـه ــدف
استنساخ تجربته في باقي املناطق.

هاشمية
دخول
ّ
على الخط حد من
سلطة أحمد
الحريري داخل بيروت

ّ
ه ــاش ـم ـي ــة عـ ـل ــى مـ ــا ي ـ ـبـ ــدو س ـي ـظ ــل
يـ ـتـ ـق ـ ّـدم ع ـل ــى هـ ـ ـ ــؤالء ،وخ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة أن
ال ـح ــري ــري ي ـسـت ـع ـيــد عـ ـب ـ َـره تـجــربــة
والـ ـ ــده ال ـ ــذي دخـ ــل ع ــال ــم ال ـس ـيــاســة
ينطلق
مــن بــوابــة «امل ـســاعــدات» .إذ
ِ
هاشمية الـيــوم مــن طريق الجديدة
ُم ـع ـي ـدًا ت ـن ـش ـيــط أدوات ال ـح ــري ــري
األب .عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن لـلــرجــل
ّ
خ ــط ــة وب ــرن ــام ـج ــا ب ـش ــأن «جـمـعـيــة
بيروت للتنمية االجتماعية» التي
نجح الـحــريــري األب فــي استقطاب

فــي إشــارة إلــى أن املجموعات التي
تحركت في محيط طريق الجديدة،
وحاولت ركوب موجة االحتجاجات
امل ـط ـل ـب ـي ــة ،ف ـع ـلــت ذلـ ــك ب ــإي ـع ــاز مــن
ش ـبــاب أح ـمــد ال ـحــريــري ع ـبـ َـر ولـيــد
دم ـش ـق ـي ــة وسـ ــامـ ــر الـ ـ ـت ـ ــرك .ي ـ َ
ـوم ـه ــا
تـ ــأجـ ــج ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ب ـ ــن األح ـ ـمـ ــديـ ــن،
ف ــي ظ ــل تـ ـب ــادل ات ـه ــام ــات بـيـنـهـمــا،
بتوريط أحدهما لآلخر في الشارع.
ع ـل ــى م ــا ي ـظ ـ َـه ــر ،فـ ـه ــذا ال ـ ـصـ ــراع لــن
ّ
ي ـظ ــل خ ـف ـ ّـي ــا ،وس ـي ـخ ــرج الـ ــى الـعـلــن
عـ ّـمــا قــريــب ،فــي ظــل تـ ّ
ـوســع «ن ـفــوذ»
ّ
هاشمية ،الذي يؤكد مقربون منه أنه
يكتفي بـ«أعمال اجتماعية تنموية»،
وال أهداف سياسية له .لكن السؤال،
ملــاذا ُيمكن ألي شخص أن يستثمر
مــالــه فــي بيت الـحــريــري ،ال ــذي صـ َ
ـار
ُ
م ـث ـقــوبــا ك ـغ ــرب ــال ،إن ل ــم ي ــك ــن لــديــه
ط ـمــوح؟ وإذا مــا أث ـمـ َـر ه ــذا «الـعـمــل»
ـائــج سياسية ،فـلـمــاذا ُيـصــار الى
نـتـ ِ
تجييرها لسعد الـحــريــري ،كــل ذلك
ب ـهــدف «ال ـص ــداق ــة» و«ال ـح ـنــن» إلــى
ـواب ع ــن َ هــذه
رف ـيــق ال ـح ــري ــري؟ ال ـج ـ ً
األس ـئ ـلــة ق ــد ي ـك ــون م ـخـ ّـبــأ خ ـل ــف ما
لم يكشفه هاشمية بعد ،والــذي هو
بــامل ـنــاس ـبــة ،م ــواط ــن لـبـنــانــي يـحـ ِـمــل
الجنسية السعودية!

تقرير

شرعي في «الضمان االجتماعي»ّ
ّ
تمديد غير
يـ ـعـ ـق ــد مـ ـجـ ـل ــس إدارة الـ ـصـ ـن ــدوق
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
ال ـي ــوم ،جـلـســة اسـتـثـنــائـيــة ملناقشة
عدد من املوضوعات املدرجة ضمن
جدول األعمال .من بني املوضوعات
املـطــروحــة ،ثمة بند «مـ ّ
ـؤجــل» يعاد
ط ــرح ــه ال ـ ـيـ ــوم ،إلع ـ ـ ــادة ا ّل ـت ـصــويــت
عليه وإق ــراره ،بعدما تعذر ذلــك في

ال ـج ـل ـس ــة امل ــاضـ ـي ــة ب ـس ـب ــب «رفـ ــض
بعض أعضاء مجلس اإلدارة تمريره
ملخالفته القوانني املرعية اإلجــراء».
ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـن ــد ال ـت ـج ــدي ــد
ل ـل ـم ـح ـلــل ف ــي ق ـس ــم امل ـك ـن ـن ــة سـعـيــد
القعقور ،وهو املتعاقد مع الصندوق
مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  1990لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ــأع ـم ــال
املكننة .ثمة إصرار في جلسة اليوم

على إم ــرار عقد التجديد للقعقور،
ـوات م ـع ـتــرضــة
بـ ــرغـ ــم وجـ ـ ـ ــود أص ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا «الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــد» الـ ـسـ ـن ــوي،
ملـخــالـفـتــه ل ـل ـقــوانــن ،وال ـت ــي تـجــري
بعلم املـســؤولــن فــي الـصـنــدوق من
امل ــدي ــر الـ ـع ــام إلـ ــى أعـ ـض ــاء مـجـلــس
اإلدارة .تـتـمــدد مـخــالـفــات الـقـعـقــور
للقانون بدءًا من نظام املستخدمني

إلــى الـقــرار  370الـصــادر عن مجلس
إدارة الـصـنــدوق عــام  2007والـقــرار
األخـيــر للنيابة الـعــامــة لــدى ديــوان
امل ـحــاس ـبــة .وف ـي ـمــا ت ـنــص املـ ــواد 65
و 66و 67م ــن ن ـظ ــام امل ـس ـت ـخــدمــن،
عـلــى «إمـكــانـيــة تـعــاقــد املــديــر الـعــام
مل ــدة م ـح ـ ّـددة لـلـقـيــام بـعـمــل يتطلب
م ـ ـعـ ــارف وم ـ ــؤه ـ ــات خـ ــاصـ ــة بـ ـن ـ ً
ـاء

5

ع ـلــى م ــواف ـق ــة م ـج ـلــس اإلدارة ()...
م ـ ــن دون أن يـ ـجـ ـي ــز ذل ـ ـ ــك ت ـج ــدي ــد
العقد ضمنيًا» ،إال أن هــذه املــواد ال
تسري على املتعاقد القعقور والذي
يجدد عقده تلقائيًا من دون املــرور
بالقنوات الرسمية ،أضــف إلــى ذلك
أن «وج ـ ـ ـ ــوده ال ـ ـيـ ــوم غ ـي ــر ق ــان ــون ــي
لكونه ال يستوفي شروط القرار 370

ال ـصــادر عــن مجلس اإلدارة وال ــذي
ي ـ ـفـ ــرض عـ ـل ــى م ـ ــن يـ ـت ــول ــى وظ ـي ـف ــة
محلل حصوله على إجازة جامعية
مــن جامعة معترف بها رسميًا في
الهندسة اإللكترونية أو الكهربائية
أو املـيـكــانـيـكـيــة أو الــريــاض ـيــات أو
اإلحـ ـص ــاء أو ال ـف ـي ــزي ــاء ( )...وم ــدة
الــدراســة فيها  3سـنــوات على األقــل

مسبوقة بـبـكــالــوريــا لبنانية أو ما
يعادلها» .وبرغم صدور هذا القرار
منذ عام  ،2007إال أنه جرى استثناء
القعقور من أحكامه (كونه ال يحوز
إجــازة جامعية) ،وال يــزال ،علمًا أن
ّ
الصندوق الوطني ،تبلغ في تشرين
الـثــانــي مــن ال ـعــام املــاضــي ق ــرارًا من
النيابة العامة لدى ديوان املحاسبة

ّ
يـ ـطـ ـل ــب فـ ـي ــه «اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ــؤم ـ ــن تـ ـس ــوي ــة
ال ــوض ــع الــوظـيـفــي لـلـسـيــد الـقـعـقــور
لـجـهــة ال ـحــرص عـلــى انـطـبــاقــه على
القوانني واألنظمة النافذة وإيداعنا
بالسرعة املمكنة املعلومات الالزمة
في ما يخص امللف الراهن».
(األخبار)

باسيل وحزب الله بعد الحكومة:
التوتر مستمر؟
هيام القصيفي
هل يكون رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل العبء األكبر على الحكومة؟
من يعرف باسيل يعرف جيدًا أن الرجل ال ينام على ضيم ،وأنه لن يستكني في رد
فعله على ما حصل من تطورات في األيام األخيرة وأفضت الى هذه الحكومة .هذا
ال يعني بحسب عارفيه أن ردة فعله ستكون صحيحة ،أو أنها لن تزيد إشكاالت
جديدة على ّ األزمــة السياسية التي ال يتفاءل أي عاقل بأن حكومة الرئيس حسان
دياب ستحلها .لكن هناك دفتر حسابات يكبر منذ التظاهرات ،ويتصرف باسيل
من وحيه ،مهما كانت كمية األخطاء التي يرتكبها .فكيف إذا أضيف الى مسلسل
«االضطهاد املزمن» الذي يتحدث عنه دومًا ،دور حزب الله في «تحجيم» دوره الحالي
في الحكومة ،مع االحتماالت الرئاسية املفتوحة على عالمات استفهام كثيرة؟
قبل  17تشرين األول ،عقد لقاء الساعات الطويلة بني األمني العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله وباسيل ،الذي ّ
روج له مناصرو التيار أنه اللقاء املفصل الذي حدد
مسار باسيل الرئاسي .إال أن النشوة انتهت عند لقاء نصر الله التالي مع رئيس تيار
املردة سليمان فرنجية الذي خفف وهج اللقاء األول ،وسرعان ما انفجرت التظاهرات
لتطيح نتائجه .منذ ذلك اليوم ،وباسيل يراكم األخطاء بحسب معارضيه ،بمن فيهم
حلفاء مــزمـنــون ،ســواء بــزيــادة مفعول التحدي للتظاهرات الشعبية ،واستخدامه
الشارع في مقابل شارع ،لحسابات تتعلق بالوضع املسيحي الداخلي .كذلك األمر
في تجييره مــرات عدة كالم رئيس الجمهورية لخدمة التيار في وجه املتظاهرين،
ما منع القبض مبكرًا على زمام األمــور وفاقم ردات الفعل على رئاسة الجمهورية
كطرف منحاز.
زادت استقالة الرئيس سعد الحريري من التوتر السياسي ،كما املفاوضات التي
تمحورت حول احتمال عودته ورفض رئيس الجمهورية لذلك مقابل موافقة ثنائي
حركة أمل وحزب الله .موقف باسيل ظل ملتبسًا ،ألنه في العمق يريد عودة الحريري
الــى حكومة سياسية ،يكون مشاركًا أساسيًا فيها ،إذ ال يرتضي ،بعد  11عامًا
في الحكومات ،إال أن يكون على الطاولة بشخصه ،وهو الذي عرف عنه بأنه يعمل
منفردًا ولو أحــاط به جيش من املستشارين .لكن رقعة الخالف التي توسعت مع
الحريري عالنية ،صعب ردمها والقفز فوقها ،فيما كانت أوساط سياسية تتحدث
عن أن مسار عرقلة باسيل للمرشحني الحكوميني الواحد تلو اآلخر ،ومن ثم عرقلة
املسودات الحكومية والضغط في الحقائب ،كانت بهدف إبقاء دفة الباب مفتوحة
للحريري .فمع تكليف دي ــاب ،استمر باسيل فــي مسار اعتقد أنــه سيوصله الى
النهاية نفسها ،حــن قــام ب ــأداء مماثل فــي حـكــومــات الــرئـيــس تـمــام ســام وسعد
الحريري .مشكلته أنه بالغ في استنزاف موقف حزب الله الداعم له بال منازع ،ومن
دون احتساب أي حليف آخر ،من دون األخذ في الحسبان املشاكل اإلقليمية .لذا كبر
وقع أداء حزب الله حكوميًا ،ألن املسودة الحكومية عكست موقفًا سلبيًا من الحزب
تجاهه ،وهو أمر مكلف له ولن يتمكن من هضمه بسهولة.
ردة فعل التيار على ما حصل في التشكيلة الحكومية ،بغض النظر عن الخالفات
الداخلية حــول ارتــداد السلوكيات املتبعة إزاء أزمــة الحكم منذ  17تشرين األول
ليست إيجابية تجاه حزب الله .ألن باسيل ألول مرة منذ لقاء فرنجية ـ ـ الحريري
َ
في باريس ،ومن ثم التسوية الرئاسية الحكومية وتشكيل حكومتي الحريري في
ظل رئاسة عــون ،واالنتخابات النيابية ،يخسر ورقــة أساسية أمــام حليف حزب
الله ،خصمه املسيحي والشمالي والرئاسي ،وخصوصًا أن الرهان العوني وحتى
من قــوى سياسية على خصومة معه ،أن فرنجية سيتراجع أمــام تمنيات حزب
الله بتسهيل والدة الحكومة ،كما تراجع أكثر من مرة رئاسيًا وحكوميًا .وقوف
ّ
فرنجية عالنية ّ
بحدة في وجــه باسيل ،تبناه الحزب أيضًا عالنية للمرة األولــى
بـهــذا فــي الــوضــوح ،فخسر باسيل فــي اللحظات األخـيــرة مــن املـفــاوضــات .وهــذا
التصرف ليس أمرًا عابرًا ،ألنه يعني في مكان ما أن مفعول لقاء الساعات السبع
بدأ يتضاءل ،ألن القضية تتعدى املقعد الوزاري ،أو «الثلث الضامن» غير املبرر في
«حكومة اللون الواحد».
طبعًا ،ثمة محاوالت إعالمية لتصوير تشكيلة الحكومة وحصة التيار فيها إنجازًا،
مع استعادة وزارات التيار كالدفاع والخارجية والطاقة والعدل ،لكن في املقابل يعرف
باسيل أن الفخاخ فيها كثيرة ،مع ارتفاع منسوب املوالني لسوريا فيها ،وهذا يحصل
للمرة األولى منذ عام  ،2005ووجود مرشح رئاسي أيضًا هو الوزير دميانوس قطار،
لم يستطع إبعاده منها ،كما فعل مع غيره من املرشحني املوارنة ،رغم تبدل الحقائب
التي كانت تسند إليه أربع مرات .إضافة الى أن باسيل ورغم تقاطع املصالح أخيرًا
بينه وبني الرئيس نبيه بري ،يجد نفسه مرة أخرى في وجه مجموعة حلفاء للحزب
ّ
داخل الحكومة ال يكنون له ودًا كبيرًا ،ولديهم تقاطعات إقليمية أكثر تأثيرًا .ناهيك
عن أن شبكة املصالح داخل الحكومة من اآلن وصاعدًا ،ومنها حصة رئيس الحكومة
ً
نفسه ،ستكون ثقال ال يستهان به في وجه باسيل ،وسط مزايدة رئيس الحكومة
بصالحياته ،ورغبة فريق سياسي متفلت من وصاية باسيل على التصرف بهامش
حرية كبير لم يكن متاحًا لقوى سياسية أخرى في الحكومات السابقة.
كل ذلك يترك تداعيات سيئة ،يضاف إليها أن باسيل ال ينسى ما ّ
يتعرض له ،وال
يتراجع ،كغيره من شخصيات وأحزاب سياسية ،متبعًا األسلوب نفسه الذي اتبعه
رئيس الجمهورية قبله ،مهما تجاوز من خطوط حمر ،الى حد أن عارفيه يتحدثون
ً
تبدال ملحوظًا في أدائه ،وهو قادر على أن ّ
يرد الضربة
بجدية عن إمكان أن نشهد
التي تلقاها ،من خالل الشارع ،وقد ال نسمع له بعد اآلن تصريحات تطالب بفتح
الطرق املقطوعة وال بتدخل الجيش وبعودة نغمة تالقي مطالب التيار مع مطالب
الشارع ورفع سقف التحذيرات السياسية ،طاملا أن الحكومة هي املسؤولة وهو ال
ّ
يتمثل فيها بشكل رسمي.
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لبنان

لبنان
قضية في وقت صار ّ
الحد األدنى لألجور يساوي  270دوالرًا  -على مقاس السعر الجديد للصرف  -انخفضت القدرة
الشرائية للناس بحدود  %60وانفلشت أسعار المواد الغذائية واالستهالكية األساسية « %40زيادة» ّ
عما كانت عليه قبل
ّ
ّ
أمام مشقة تحصيل لقمة عيشهم
األزمة ّ
الحالية .هكذا ،اختلت الموازين في حياة اللبنانيين الذين يجدون أنفسهم ّ
التي يتحكم بها التجار ،فيما تقف الدولة عاجزة إال عن إصدار «الضبوطة» التي ال تفك أزمة

تقرير

الشيوعي اللبناني :ال ثقة بحكومة المحاصصة

ارتفاع األسعار تجاوز الـ  ...%40وإلى تزايد

ّ
ّ
ّ
المواد الغذائية واالستهالكية :كل لحظة بســعر جديد!
راجانا حمية
ال م ــؤش ــرات أسـ ـع ــار ق ـ ـ ــادرة ،ال ـي ــوم،
عـ ـل ــى رصـ ـ ــد دق ـ ـيـ ــق ألس ـ ـعـ ــار املـ ـ ــواد
االستهالكية .فــي كــل يــوم ّ
ثمة سعر
ج ــدي ــد ل ـك ــل س ـل ـع ــة ،وهـ ــو غ ــال ـب ــا مــا
يتحرك صعودًا .ما تفعله املؤشرات
ال ـيــوم هــو تـقــديــر تـلــك الـحــركــة التي
ـات ســري ـعــة ف ــي أس ـعــار
تـشـهــد ت ـق ـل ـبـ ٍ
امل ـ ــواد ،وح ـتــى ب ــن مـنـطـقــةٍ وأخ ــرى.
ً
فما كان عليه ،مثال ،سعر «العدس»
أمس ،لن يكون ذاته اليوم وال غدًا.
آخر األرقــام التقديرية ملا وصلت إليه
«بــورصــة» أسعار املــواد االستهالكية
ه ــو م ــا أعـلـنـتــه ،قـبــل ي ــوم ــن ،جمعية
حـمــايــة املستهلك .بصيغة التحذير،
أشارت الجمعية إلى أن ارتفاع أسعار
السلع واملواد االستهالكية األساسية
«تـجــاوز ال ــ %40خــال األشهر الثالثة
امل ــاضـ ـي ــة» ،وهـ ــو م ــا ي ـح ـصــل «ل ـل ـمــرة
وي ّ
األولى في تاريخ لبنانُ ،
عد املظهر
األكثر ّ
حدة اليوم» .واستندت الجمعية
ف ــي ال ــوص ــول إل ــى ه ــذه الـنـتـيـجــة إلــى
«ال ـج ــوالت امل ـت ـكـ ّـررة عـلــى املـتــاجــر كل
عشرة أيــام وعلى مــدى ثالثة أشهر»،
بحسب رئيسها زهير بــرو« ،ومراقبة
أسـعــار  140سلعة أساسية موجودة
ف ــي  10مـ ـت ــاج ــر» .ي ـسـت ـث ـنــي بـ ــرو مــن
تلك الـجــوالت «مــا يجري فــي املناطق
البعيدة حيث األسعار أعلى مما هي
ف ــي بـ ـي ــروت ،ووصـ ـل ــت الـ ــزيـ ــادة على
األسعار فيها إلى حــدود  %60بسبب
اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـتـ ـج ــار لـ ـلـ ـن ــاس هـ ـن ــاك».
مــاحـظــة أخـ ــرى رصــدت ـهــا الـجـمـعـيــة،
وهي «التالعب بسعر السلعة الواحدة
ب ــن مـتـجــر وآخـ ــر ،فـفــي ح ــن ّ
سجلت
ٍ
زيـ ــادة عـلــى سـلـعــة مـعـيـنــة ف ــي متجر
 %20وصلت في متجر آخر إلى .»%40
ل ـي ـسـ ّـت ج ـم ـع ـيــة ح ـم ــاي ــة املـسـتـهـلــك
م ــن دقـ ـ ــت ن ــاق ــوس ال ـخ ـط ــر .م ــن هــم
على تماس يومي مع تلك التقلبات
أدرى بـمــا يـحـصــل ،مــن املستهلكني
إل ـ ـ ــى الـ ـع ــامـ ـل ــن ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات

ّ
اتـ ـه ــم الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـل ـب ـنــانــي
«امل ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة ال ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة» ،بـ ـع ــد م ـئــة
ي ــوم مــن الـقـمــع واالع ـت ـقــال واالع ـتــداء
ع ـلــى امل ـن ـت ـف ـضــن ،ب ــال ـع ــودة «بـشـكــل
اس ـ ـت ـ ـفـ ــزازي ،وتـ ـح ــت غـ ـط ــاء ح ـكــومــة
ت ـك ـنــوقــراط ومـسـتـقـلــن ،إل ــى اآلل ـيــات
عـ ـيـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــات
الـســابـقــة ،لجهة اعـتـمــاد املحاصصة
وغ ـي ــاب ال ـبــرنــامــج وتـسـمـيــة الـ ــوزراء
ال ـ ـجـ ــدد ،وب ـت ـم ـث ـيــل وازن ألص ـح ــاب
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف وال ـ ـ ــرأسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ،وت ـ ــوزي ـ ــع
الحقائب ،وتدوير الزوايا بزيادة عدد
ً
ال ـ ــوزراء ،واإلت ـي ــان بــالــوكـيــل ب ــدال من
األصيل».
ّ
وذكـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـيـ ــان ل ـل ـم ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
ّ
ل ـل ـحــزب ،أم ــس ،ب ــأن «م ـئــة ي ــوم مــرت
ع ـلــى انـ ـط ــاق االن ـت ـف ــاض ــة الــوطـنـيــة
وال ـش ـع ـب ـيــة ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف تـغـيـيــر
قـ ـ ــواعـ ـ ــد إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـسـ ـلـ ـط ــة وإجـ ـ ـ ـ ــراء
الـتـغـيـيــر امل ـط ـلــوب ف ــي بـنـيــة الـنـظــام
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـط ــائ ـف ــي ،ع ـب ــر حـكــومــة
وط ـن ـي ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة ،ذات صــاح ـيــات

اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ومـ ــن خ ـ ــارج امل ـن ـظــومــة
الـسـيــاسـيــة ال ـحــاك ـمــة ،ت ـتــولــى إق ــرار
ق ـ ــان ـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ـس ـب ــي خ ـ ــارج
القيد الطائفي واستقاللية القضاء
واس ـ ـتـ ــرجـ ــاع امل ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام امل ـن ـه ــوب
وتـ ـحـ ـمـ ـي ــل الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـسـ ـلـ ـط ــوي -
امل ــال ــي ت ـب ـع ــات األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
واملــال ـيــة ال ـتــي وص ـلــت إل ـي ـهــا ال ـبــاد
( )...واملنظومة الحاكمة بتشكيلها
ه ـك ــذا ح ـك ــوم ــة ،ت ـت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـيــة
س ـي ــاس ـي ــة ب ـك ــون ـه ــا ض ــرب ــت ع ــرض
الحائط مطالب االنتفاضةّ ،
فعمقت
األزمة باالستهتار بمخاطرها» .كما
أن «اس ـت ـقــالــة امل ـعــارضــة الـسـلـطــويــة
وم ـحــاول ـت ـهــا اس ـت ـغ ــال االن ـت ـفــاضــة
ل ـت ـح ـق ـي ــق مـ ـك ــاس ــب فـ ـئ ــوي ــة ض ـي ـقــة
تنفيذًا ألجندات خاصة أو خارجية،
ُ
ّ
تحمل
لــن تعفيا هــذه املـعــارضــة مــن
املسؤولية األساسية عن األزمة».
الـ ـشـ ـي ــوع ــي رأى أن «ه ـ ـ ـ ــذا امل ـش ـه ــد
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي يـ ـ ــؤكـ ـ ــد م ـ ـ ــن جـ ـ ــديـ ـ ــد أن
األزم ــة الـتــي يعيشها البلد هــي أزمــة

نـظــامــه الـسـيــاســي الـطــائـفــي ونهجه
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي قـ ـب ــل أن ت ـ ـكـ ــون أزم ـ ــة
حكومية ،وتعامي املنظومة الحاكمة
ع ــن ه ــذا األمـ ــر أك ـبــر دل ـيــل عـلــى ذل ــك،
بأن ال ّ
نية وال مصلحة لديها بتغيير

استقالة المعارضة
السلطوية
ومحاولتها ُاستغالل
االنتفاضة ال تعفيانها
من المسؤولية
األساسية عن األزمة

التي
أي من السياسات والسلوكيات ّ
أدت إلـ ــى ت ـف ــاق ــم األوضـ ـ ـ ـ ــاع» .وحـ ــذر
مــن «ع ــواق ــب ال ـت ـمــادي فــي سـيــاســات
الـقـمــع وال ـتــره ـيــب وال ـت ـخــويــف بحق
ّ
املـنـتـفـضــن ،ألن اآلالف املــؤل ـفــة التي
ن ــزل ــت إل ــى الـ ـش ــوارع وال ـس ــاح ــات لن
ت ـخـ ّـرج مـنـهــا ق ـبــل تـحـقـيــق مطالبها
املحقة» .واعتبر أن «مفتاح الخروج
ّ
مــن األزمـ ــة الـحــالـيــة لــن ي ـكــون إل من
خ ـ ـ ــارج ت ـل ــك ال ـس ـل ـط ــة وم ـن ـظــوم ـت ـهــا
الحاكمة ،وبالتالي فــإن التغيير في
بنية النظام السياسي أصبح مطلبًا
آنيًا .وعليه ،ال ثقة بهذه املنظومة ،وال
ثـقــة بـحـكــومــة املـحــاصـصــة الطائفية
والسلطوية ،وال ّ
بد من االستمرار في
االنـتـفــاضــة الشعبية وتـجــذيــرهــا في
معركة طويلة النفس ضمن برنامج
يـحـمــل رؤي ــة سـيــاسـيــة واض ـح ــة ،من
ش ــأن ـه ــا ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـغ ـي ـيــر الـ ـج ــذري
واالنتقال بلبنان من الدولة الطائفية
وامل ــذه ـب ـي ــة إل ـ ــى الـ ــدولـ ــة ال ـع ـل ـمــان ـيــة
الديمقراطية».

تقرير

«مواطنون ومواطنات» :حكومة الالحدث

زيادة األسعار خارج بيروت المست حدود الـ 60في المئة لبعض السلع (مروان طحطح)

واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات وال ـ ـ ــدك ـ ـ ــاك ـ ـ ــن
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ومـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوردي امل ـ ـ ـ ــواد
الـغــذائـيــة واالسـتـهــاكـيــة .وإن كانت
ه ــذه الـتـقـلـبــات ت ـطــاول بتداعياتها
امل ـس ـت ـه ـل ـكــن ،ف ــي الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ــى،
ال ــذي ــن ي ـض ـطــرون إل ــى ش ــراء قوتهم
«ك ــل لـحـظــة بـسـعــر ج ــدي ــد» ،عـلــى ما
يغني الراحل جوزف صقر.

أسعار بعض السلع من المواد الغذائية األساسية
قبل األزمة خالل األزمة
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جنون األسعار يبدو جليًا بعد جولة
عـلــى الـتـعــاونـيــات واالسـتـهــاكـيــات.
ب ـس ـه ــول ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،ي ـم ـك ــن مــاح ـظــة
الفارق في السعر بني ما كان وما بات
عليه… تبعًا لسعر صــرف ال ــدوالر.
يؤكد مسؤول في «تعاونيات لبنان»
(ت ـض ــم  47ف ــرع ــا) أنـ ــه «فـ ــي ال ـغــالــب
ال يـبـقــى سـعــر الـسـلـعــة كـمــا ه ــو من

مواد استهالكية
حاليًا

سكر ( 5كيلو)

4750

7000

7000

معكرونة ()barilla

1950

2250

2500

رز مصري ( 5كيلو)

7500

11000

11250

شعيرية ( 500غرام)

2000

2500

2750

زيت ( 8ليتر)

24000

30000

33000

صلصة يمامة ( 1000غ)

4500

5100

7700

برغل ـ خاطر (كيلو)

1500

2250

2250

عدس عريض ـ خاطر (كيلو)

4750

5500

6000

حمص حب ـ خاطر (كيلو)

4500

5500

5750

شاي ( 400غرام)

7250

9250

9900

فول الوادي ( 400غرام)

1500

2000

2000

ذرة الوادي ( 400غرام)

1650

2250

2250

طون ( 180غرام)

2500

3750

4000

جبنة بيكون ( 32قطعة)

5500

6250

8000

حالوة ( 900غرام)

7950

9250

11750

مرتديال ( 200غرام)

2000

2250

2300

طحينة ( 900غرام)

8900

11250

11500

طحني ( 5كليو)

5500

7000

8000

برسيل ( 4كيلو)
آريال ( 4كيلو)
كلوروكس (غالون)
فالش
صابون fa
معجون أسنان (سانسوداين)
برش الوزير
دير جينيرال ( 3ليتر)
برسيل سائل ( 3ليتر)
مطري للغسيل ـ سوبلني ( 3ليتر)
سائل للجلي ( 1,35ليتر)
كياس نفايات وسط (ميموزا)
سانيتا ألومينيوم
اريال سائل ( 3ليتر)
شامبو (برت بالس)  600ملل
شامبو (بانتني) ليتر
شامبو ( )doucyغالون
ليسترين ( 500ملل)
قطن لألذنني ( 120حبة)
كريم عناية (نيفيا)
حماية للوجه (نيتروجينا)

قبل األزمة
15500
15500
4400
3750
1000
18000
4500
7500
13500
8500
4850
3500
2750
13500
6000
10000
4500
13900
4500
24000
19750

حاليًا
19000
19500
6250
4750
1300
25400
6000
11500
17000
10500
6850
4250
3250
17500
8000
13250
8000
19000
8000
29000
26000

أسبوع إلى آخر ( )...بعض املنتجات
ٍ
بشكل كبير ،خصوصًا
ارتفع سعرها
ٍ
املواد اإلستهالكية املنزلية التي زاد
سـعــر بـعـضـهــا ب ــن  4آالف ل ـيــرة و6
آالف» .وي ـخ ـلــص إل ــى أن «ال ـحــديــث
عن زيــادة بنسبة  %40ليس عبثيًا،
وربما لن يقف عند تلك الحدود»!
التعاونيات واالستهالكيات الكبرى
لجأت إلى «التقنني» في شراء بعض
أنـ ـ ّـواع املـ ــواد ،وخـصــوصــا تـلــك التي
خـ ـ ــف الـ ـطـ ـل ــب ع ـل ـي ـه ــا ب ـس ـب ــب غ ــاء
أسـ ـع ــاره ــا .ت ـع ـمــل هـ ــذه امل ــؤس ـس ــات
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ض ـ ـمـ ــن س ـ ـيـ ــاسـ ــة «ال ـ ـ ـشـ ـ ــراء
ب ـ ـحـ ــذر» ،مـ ــا ي ـع ـن ــي «أن ـ ـنـ ــا ن ـش ـتــري
ً
املــواد التي تشهد إقـبــاال من الناس،
ونـخـفــف أو نــوقــف شـ ــراء تـلــك الـتــي
ال ط ـلــب ع ـل ـي ـهــا» .وث ـمــة جــانــب آخــر
مــن «التقنني» لــه عالقة بما يفرضه
ال ـ ـت ـ ـجـ ــار .إذ أن «كـ ـثـ ـي ــري ــن م ـن ـه ــم،
وخصوصًا الكبار ج ـدًا ،توقفوا في
فترات معينة عن تسليمنا البضائع
ف ــي ان ـت ـظ ــار م ــا س ـي ــؤول إل ـي ــه ف ــارق
سعر الـصــرف» .بعدها عــاد كثيرون
منهم «لتسليمنا البضائع مع فرض
مبلغ إضافي عليها وهو مبلغ فرق
سعر الصرف»!
مــع ذل ــك ،يتجه ه ــؤالء نـحــو الــروايــة
األخ ــرى الـتــي تـقــول بــأن «الـكــل واقــع
في أزمة» ،وأن ما يعانيه املستهلكون
وأصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـ ـحـ ــال ي ـع ــان ـي ــه أي ـض ــا
التجار الواقعون بني «أزمة الصناعة
الوطنية التي ال تستطيع تلبية كل
االحـتـيــاجــات وب ــن االس ـت ـيــراد الــذي
ب ــات ي ـف ــرض عـلـيـنــا أع ـب ــاء إضــافـيــة
تتعلق بتأمني الدوالرات» ،يقول أحد
املستوردين.
وهو ما يشير إليه نقيب مستوردي
امل ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة واالسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة
واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروب ـ ـ ــات فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ه ــان ــي

َ
داعي للهلع .كل
ال
السلع ستكون
ّ
متوفرة لمن يكون
قادرًا على شرائها!

بـ ـحـ ـصـ ـل ــي ،إذ يـ ــؤكـ ــد أن «الـ ــوضـ ــع
صعب على الـكــل» .بعد ثــاثــة أشهر
على بدء األزمــة ،يجزم بحصلي بأن
األس ـ ـعـ ــار «عـ ـلـ ـي ــت» ،وي ـ ـ ـ ّ
ـرد ذلـ ــك إل ــى
ارتـ ـف ــاع س ـعــر صـ ــرف ال ـل ـي ــرة مـقــابــل
الــدوالر .بسبب تلك «الالزمة» ،يمكن
ال ـحــديــث ع ـمــا آل ــت إل ـي ــه «أح ـ ـ ــوال» 3
أصـ ـن ــاف ي ـتــم اس ـت ـي ــراده ــا .الـصـنــف
األول وه ــو ك ــل «م ــا يـتـعـلــق بالسلع
 ،high qualityوه ــي تـلــك الـتــي كانت
ضـ ـم ــن مـ ـسـ ـت ــوى مـ ـع ــن مـ ــن ال ـس ـعــر
وزادت أسـ ـع ــاره ــا ت ـل ـقــائ ـيــا بـسـبــب
فـ ــارق ال ـع ـم ـلــة» ،وم ـن ـهــا ع ـلــى سبيل
امل ـثــال الـ ـ «»high quality chocolate
على أنواعها .هذه األصناف «صارت
ُ
قليلة نسبيًا وتستورد بطريقة أقل
ألنه لم يعد هناك املال الكافي للبقاء
على الكميات السابقة» .أما الصنف
الـ ـث ــان ــي ،ف ـي ـش ـمــل كـ ــل مـ ــا لـ ــه عــاقــة
«ب ــامل ــواد االسـتـهــاكـيــة ال ـعــاديــة لكل
يوم ،مثل الصابون والشامبو» .وفي
هــذا املـجــال ،يجري العمل وفــق مبدأ
ً
«ال ـبــدل» ،اي أن «الوكيل مثال يطرح
األصناف ذات الجودة ولكن األرخص
ل ــدي ــه» .يـعـنــي ب ــدل « brand Aيعمل
على تــرويــج  .»brand Bأمــا الصنف

ال ـث ــال ــث ف ـي ـش ـمــل ال ـس ـل ــع األس ــاس ـي ــة
« »basic itemsكالحبوب واملعلبات
وغيرها من السلع األساسية.
ب ـس ـبــب األزمـ ـ ـ ــة ،ي ــؤك ــد ب ـح ـص ـلــي أن
«األعمال تراجعت واألكيد أن الحركة
نازلة إلى حدود  30إلى  .»%40وينقل
عن أحد العمالء الجمركيني أن «الرقم
ال ـت ـس ـل ـس ـل ــي لـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـت ـخ ـل ـيــص
الجمركي للشهر الـجــاري بلغ الرقم
 ،4000فيما وصــل في الفترة نفسها
من العام املاضي الى  12ألفًا» .ولئن
ّ
تخص استيراد
كانت تلك األرقــام ال
وت ـصــديــر ال ـب ـضــائــع وح ــده ــا ،ولـكــن
ي ـم ـك ــن «االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـل ـي ـهــا ك ـمــؤشــر
للتدليل على التراجع».
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ال ي ـج ــد ب ـح ـص ـلــي سـبـبــا
لـلـهـلــع ،م ــؤك ـدًا أن «ال ش ــيء ُ
سيفقد
مــن ال ّـســوق ،وستبقى كــل البضائع
مـ ـت ــوف ــرة ط ــامل ــا أنـ ـن ــا ق ـ ـ ـ ــادرون ول ــو
ّ
بــإطــار قليل نحط ك ــاش» .بــرأيــه« ،ال
مـجــاعــة» ،وأن مــا يحصل الـيــوم هو
«ثورة جياع»!
لكن ،ثورة الجياع ،كما يسميها ،قد
ال تنتهي قــريـبــا ،ذلــك أن مــا يحصل
ال ـ ـيـ ــوم «تـ ـ ـج ـ ــاوز إمـ ـك ــانـ ـي ــات ضـبــط
السعر ،وبات الواقع فوضى شاملة،
املـ ـطـ ـل ــوب م ـع ـه ــا ات ـ ـخـ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات
استثنائية» ،يقول بــرو .انطالقًا من
هنا ،لم تعد «املضبطات» التي تقوم
بـهــا وزارة االق ـت ـصــاد وال ال ـجــوالت
امل ـيــدان ـيــة ت ـفــي ب ــال ـغ ــرض ،املـطـلــوب
الـيــوم إق ــرار مـشــروع قــانــون «تنظيم
املنافسة» َ
املودع في املجلس النيابي
م ـنــذ ع ــام  ،2007وال ـ ــذي ع ـمــل وزي ــر
االق ـت ـصــاد مـنـصــور بـطـيــش ،أخ ـي ـرًا،
على اإلسـتـحـصــال على نسخة منه
وتعديله وإيداعه لدى األمانة َالعامة
مل ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ــث يـ ـن ــام ق ــري ــر
العني!

وصفت حركة «مواطنون ومواطنات
في دولــة» تشكيل الحكومة الجديدة
بــ«الــاحــدث» ،ورأت أن إعــان أسماء
الــوزراء في الحكومة الجديدة «ليس
ً
إال فصال آخر من مسرحية كوميدية
فــي الشكل ،تراجيدية فــي املضمون،
ع ـنــوان ـهــا ان ـه ـيــار ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
الـ ـح ــاك ــم مـ ـن ــذ ثـ ــاثـ ــن ع ـ ــام ـ ــا .وه ـ ــذا
ال ـف ـص ــل األخـ ـي ــر ي ـت ـم ـيــز ع ـم ــا سـبـقــه
بأنه يستعني بتقنية األقنعة ،بكفاءة
إخـ ــراج ـ ـيـ ــة مـ ـنـ ـع ــدم ــة» .ولـ ـف ــت ب ـي ــان
لـلـحــركــة أم ــس إل ــى أن «ال ـن ـقــاش قبل
وخـ ــال وب ـع ــد الـتـكـلـيــف والـتـشـكـيــل،
لــم يكن إال حــول الحصص الطائفية
وامل ـع ــاي ـي ــر ال ـش ـك ـل ـيــة ،وت ـغ ــاض ــى عن
امل ـع ـطــى ال ـس ـيــاســي األول ف ــي لـبـنــان
اليوم ،أي إدارة األزمــة املالية واإلرث
ال ـل ـعــن ل ـن ـظــام ال ــزع ــام ــات الـطــائـفـيــة

وأص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارات الـ ـصـ ـفـ ـق ــات
وسـيــاســاتـهــم» .واس ـت ـغــرب «صــدفــة»
ت ــزام ــن ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة «ب ـفــاصــل
دق ــائ ــق مـ ـ ـع ـ ــدودة ،م ــع إعـ ـ ــان ن ـقــابــة
الـصـيــارفــة سقفًا لسعر بـيــع ال ــدوالر
ب ـ ـ  2000ل ـي ــرة ،ول ـي ــس ل ـش ــرائ ــه ،بعد
االت ـفــاق بــن النقابة وحــاكــم مصرف
ل ـب ـن ــان الـ ـ ــذي ال يـ ـ ــزال ي ـص ــر ع ـل ــى أن
سعر الصرف هو  1515ليرة» .ولفت
ال ـب ـيــان إل ــى أن «مــوظ ـفــا ومـجـمــوعــة
ت ـجــار يـتـفـقــون عـلــى تـحــديــد سـعـ َـري
صرف لليرة ،فيما الشاشات مشغولة
ُبأسماء وحقائب وحصص ...وهكذا
ش ِط َب للحكومة كهدية عند والدتها
أك ـث ــر م ــن ث ـلــث مــداخ ـيــل الـلـبـنــانـيــن،
ـرار مــن مــوظــف ومـجـمــوعــة تـجــار،
ب ـقـ ٍ
وهذه ليست سوى البداية».
ّ
وحمل البيان «كل من قبل أن يشارك

ُ
ف ــي ه ـ ــذا ال ـف ـص ــل املـ ـبـ ـك ــي م ــن م ـســار
تدمير املجتمع ،وكــل مــن سكت عنه،
مـســؤولـيــة كـبـيــرة ،وك ــل ي ــوم يـمــر هو
ـاد فــي الـجــريـمــة .وه ــذا الــاحــدث،
ت ـمـ ٍ
بــدرجــة مـفــارقـتــه لـلــواقــع الـفـعـلــي من
جـهــة ،وبـخـطــورة األزم ــة وعمقها من
جهة أخــرى ،يرقى إلى مرتبة الحدث
األمـ ـث ــل ف ــي انـ ـع ــدام امل ـس ــؤول ـي ــة عند
قــوى السلطةَ ،مــن ش ــارك فــي تشكيل
الحكومةَ ،
ومــن هرب من مسؤولياته
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة وال ـ ـحـ ــاضـ ــرة عـ ــن دمـ ــار
املجتمع».
وك ـ ـ ّـررت ال ـحــركــة «ال ـتــأك ـيــد أن الـحــل
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي م ــا زال م ـت ــاح ــا ،ولــن
يبقى متاحًا إلى ما ال نهاية ،هو في
فــرض التفاوض على انتقال سلمي
ّ
حقيقية،
للسلطة إلــى حكومة إنقاذ
يتمتع رئيسها وأعضاؤها باملعرفة

والـ ـج ــرأة وال ـح ــري ــة ،مل ــدة  18ش ـه ـرًا،
ملواجهة األزمة املالية ،وتضع األسس
الـفـعـلـيــة ل ــدول ــة مــدن ـيــة ديـمـقــراطـيــة
قـ ــادرة وع ــادل ــة» .ودع ــت «ك ــل الـقــوى
والـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة الـصــادقــة
ال ـت ــي ت ـعــي فـعـلـيــا خـ ـط ــورة امل ــوق ــف،
وامل ـس ـت ـع ــدة ل ـت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــات ـهــا
فــي إن ـقــاذ ال ـب ــاد ،إل ــى االل ـت ـقــاء على
تشخيص املــرحـلــة ال ـحــاضــرة بــدقــة،
وتشكيل بديل سياسي جــدي لقوى
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،ي ـ ـفـ ــاوض عـ ـل ــى االنـ ـتـ ـق ــال
ال ـس ـل ـم ــي ،مل ــواج ـه ــة األزم ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة،
وب ـنــاء الــدولــة املــدن ـيــة» ،مـشـيــرة إلــى
«أننا في سباق بني االنهيار الكامل
والعنف األعمى ،وبني نافذة صغيرة
لـ ـ ــإن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ .جـ ـمـ ـيـ ـعـ ـن ــا مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون،
فلنبادر».
(األخبار)

حق الرد
جمالي :دفعت مستلزمات القرية الرمضانية من جيبي الخاص
تعليقًا على ما نشرته «األخبار» ( 21كانون الثاني )2020
ّ
بعنوان «عمال ومتعهدون يتهمون جمالي بأكل أتعابهم»،
نشير الى أن املقال ّ
تضمن الكثير من املغالطات واالفتراءات
بـحــق الـنــائـبــة ديـمــا جـمــالــي الـتــي ارت ــأت ع ــدم ال ـغــوص في
مــوضــوع القرية الرمضانية الــذي أصـ ّـر كثيرون مــن باب
هب ّ
املناكفات السياسية على إثارته لتضمينه ما ّ
ودب من
أكاذيب وأضاليل ،هدفها االفتراء على النائبة جمالي التي
قــررت تــرك أمــر الفصل بصحة هــذه الــروايــة التي تحولت
كقصة إبريق الزيت للقضاء.
ونــأســف لنشر هــذا الـكـ ّـم مــن االف ـتــراءات واالتـهــامــات ()...
بــاالس ـت ـنــاد إل ــى ش ـخــص ال يـمـلــك أي دل ـيــل ع ـلــى صحة
ادعاءاته ،ومن دون التدقيق بمضمون كالمه .مع العلم أنه
تم االتـصــال بمكتب جمالي ألخــذ وجهة نظرها فأكد أن
األمر من اختصاص وكيلها القانوني ،من دون أن يتوقع
ّ
سيتضمن كل هذه االفتراءات ،وأن الكاتبة
املكتب أن املقال
إلى أن جميع
ـارة
ـ
ش
اإل
وتجدر
القانوني.
الوكيل
لن تراجع
ُ
األعمال واألجهزة واألكشاك والكاميرات وكل املستلزمات
ُ
التي استخدمت في القرية الرمضانية تم تسديد ثمنها
بالكامل من مال النائبة جمالي الخاص ،من دون أن تساهم
أي س ـفــارة بـمــا فيها س ـفــارة اململكة الـعـُـربـيــة السعودية
بــأي مبلغ ،كما أن جمالي ّ
تبرعت بكل املستلزمات التي

ُ
استخدمت في القرية لبلدية طرابلس ،ومن السهل على أي
مواطن أن يدقق ويعرف مدى صحة هذا املوضوع بسؤال
ً
الـبـلــديــة ب ــدال مــن رم ــي االت ـهــامــات جــزافــا .علمًا أن هناك
ُ ّ
ّ
فواتير مضخمة قدمها أحد املتعهدين الذين التزموا أعمال
نظم األكشاك ،وتحتفظ بكافةّ حقوقها الجزائية واملدنية
وألي جـهــة كــانــت فــي مــا يتعلق بمالحقة كــاتــب ونــاشــر
املقال واألشخاص املذكورين على أنهم مصادر معلومات
ً
وك ــل مــن يظهر مـتــدخــا أو ُم ـحـ ّـرضــا بـهــذا الـخـصــوص.
وتهيب النائبة جمالي بوسائل اإلعالم توخي الدقة والحذر
والــرجــوع الــى مكتبها اإلعــامــي الستيضاح اي معلومة
متعلقة بـهــا قـبــل ن ـشــرهــا ،ومــراج ـعــة وكـيـلـهــا الـقــانــونــي
عندما يطلب مكتبها ذلــك ،كما تأمل مــن كــل مــن يحاول
ّ
املحق
ابتزازها بأي طريقة كانت ،معتقدًا بأن ّ التشهير غير ّ
سيدفعها إلى دفع أموال غير مستحقة عليها ،أن يتوقف
عن أعماله هذه كي ال يجد أن أفعاله االبتزازية واالحتيالية
ستؤدي به إلى التواجد خلف القضبان.
المكتب اإلعالمي للنائب ديما جمالي
ّ
رد املحرر:
ّ
كان حريًا باملكتب اإلعالمي الذي اجتهد في الرد على ًاملقال،
نقل توضيحاته عندما تواصلت «األخبار» معه سائلة إياه

عن رد أو توضيح بشأن ما ُيفيد به عدد من أهالي املدينة،
ومن ضمنهم أحد ّ
املتعهدين الذي أبرز لـ«األخبار» الفواتير
املرسلة إلى جمالي وصــور محادثاته معها ،وهي تعد في
ُ
َ
إحداها أنها ستوعز إلى ّ الرجل املوكل من قبلها دفع املبلغ
قائلة« :بهاليومني لح ينحل املوضوع» ،وهو أمر يحمل إقرارًا
ّ
بوجود حق له .ولو أن املكتب اهتم ،ربما ،لتوضيح خلفيات
تلك الصور والفواتير ملا كان هذا الرد.
الــافــت أن املـكـتــب ُي ـقــر بــأنــه رف ــض الـتـعـلـيــق ويـطـلــب من
كاتب املقال الرجوع إليه في الوقت نفسه! أما الحديث عن
العودة إلى الوكيل القانوني ،فقد غاب عن املكتب أنه طلب
التواصل ،اختياريًا ،مع الوكيل القانوني في وقت متأخر
لحق موعد تسليم املقال ،وهو على دراية بموعد التسليم.
ّ
ال ــاف ــت أي ـض ــا أن امل ـك ـت ــب رك ـ ــز ع ـل ــى ت ـس ــدي ــد ث ـم ــن كــل
ُ
املستلزمات الـتــي استخدمت فــي القرية الرمضانية من
مال جمالي الخاص ،فيما تناول املقال أصــوات العامالت
والعمال الذين لم يتقاضوا لقاء أتعابهمّ .أمــا الحديث عن
ّ
«التأكد من رئيس البلدية عن مستلزمات القرية التي تم
ُ
التبرع بها للبلدية» ،فهو أيضًا ُ يعد خارج الفكرة األساسية
التي تمحور حولها املقال واملتعلقة بعدم تقاضي عمال
أتعابهم ،ما يعني أن ذكر هذه املعطيات ال يخرج عن سياق
التضليل الذي تتهمنا به سعادة النائبة.
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رياضة

رياضة
دورة دبي

ٌ
انجاز مشترك للرياضي وبيروت وهوبس

أخبار محلية

«قبلة حياة» الى كرة السلة اللبنانـية
الـبـقــاء مــع الـفــريــق ال ــذي يحمل اســم
اللبنانية .لكن هــذا االمــر
العاصمة ّ
بــا شــك يـتــوقــف عـنــد اخـتـبــار دبــي،
محاسبته على اي
ولــو انــه ال يمكن
ّ
نـتـيـجــة ،ب ــل سـيـكــون ال ـتــرقــب كبيرًا
لكيفية تعاطيه مــع مسألة التعامل
ـان مــا
ـق مـ ـتـ ـج ــدد ف ـ ــي مـ ـ ـك ـ ـ ٍ
م ـ ــع ف ـ ــري ـ ـ ٍ
بشكل كبير ،ما
وينقصه االنسجام
ٍ
يعني ان قراءته للمباريات ستكون
مفصلية.
وي ـ ـ ـشـ ـ ــرح خ ـ ـل ـ ـيـ ــل« :نـ ـ ـح ـ ــن ح ــاولـ ـن ــا
تـحـســن ح ـظــوظ ـنــا لـلـمـنــافـســة عبر
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدؤوب ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ان
ب ـ ـيـ ــروت لـ ـع ــب الـ ـنـ ـه ــائ ــي فـ ــي الـ ـع ــام
امل ـ ــاض ـ ــي» .ويـ ـت ــاب ــع« :ال ـص ـع ــوب ــات
كثيرة ،وتوقف البطولة ووضع البلد
يجعالن من املشاركة انـجــازًا فعليًا،
فالفريق ليس في افضل حاالته ،وقد
عملنا عـلــى رف ــع مـسـتــوى التمارين
الـبــدنـيــة لـكــن بــالـتــأكـيــد ال نستطيع
حرق الالعبني».
وال ي ـخ ـف ــى أن بـ ـ ـي ـ ــروت س ـي ـع ـت ـمــد
عـلــى م ـبــاريــات مـجـمــوعـتــه لتحديد
صـ ــورتـ ــه ال ـف ـن ـي ــة ،وه ـ ــو ال ـ ـ ــذي اخ ــذ
تـ ّ
ـوج ــه ال ــري ــاض ــي ف ــي ال ـت ـع ــاق ــد مــع
االجــانــب ،ال بل اكثر ،فــإن خليل ضمّ
اليه االجنبيني اللذين اعتمد عليهما
فــي املـتـحــد ،أي االمـيــركـيــن جـيــرون
جونسون وديونتي هاوكنز اللذين
التقيا مع املبلغ املحدد لضم اجانب.
كما ال يمكن اغفال عامل ضيق الوقت
ال ــذي لــم يسمح بالبحث عــن اسماء
اخــرى ،بينما ستكون االفضلية في
هــذه النقطة هــي فــي معرفة االثنني
الفكار املدرب وما يطلبه.

ثالثة فرق من لبنان بين الفرق العشرة
المشاركة في دورة دبي الدولية
لكرة السلة التي تنطلق اليوم وتستمر
حتى  1شباط المقبل .مشاركة لم
تكسر تقليد وجود الفرق اللبنانية في
هذه البطولة السنوية ،والتي أغنتها
من خالل مستواها الفني المرتفع
والحضور الجماهيري الكبير الذي
فرضته دائمًا الجالية اللبنانية
شربل ّ
كريم
بعيدًا عن حسابات االرقــام والنتائج،
فـ ـ ــإن مـ ـج ــرد مـ ـش ــارك ــة اي ف ــري ــق فــي
بطولة خارجية او ّ
تحركه باتجاه اي
ٌ
ـاز ّ
بحد ذاتــه .وبالفعل
نشاط هو انـجـ
ه ـ ـ ــذا االم ـ ـ ـ ــر يـ ـمـ ـك ــن رب ـ ـطـ ــه ب ــالـ ـن ــادي
الــريــاضــي ون ــادي ــي ب ـي ــروت وهــوبــس
الذين كسروا الجمود الكبير في كرة
السلة اللبنانية ،واعــادوا الحرارة الى
مــاع ـب ـهــم م ــن خـ ــال ت ـ ّ
ـوج ـه ـه ــم نـحــو
املـشــاركــة فــي دورة دب ــي ،الـتــي لطاملا
كانت محطة مهمة بالنسبة الى الفرق
اللبنانية.
هي قد تكون محطة اهم هذه املــرة ،اذ
ّ
يتبي ان
بالعودة الى املاضي القريب
االنــديــة كــانــت ال تمانع
ايقاف البطولة املحلية
م ـ ـ ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة
ف ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة
ـاب عــديــدة ،أولـهــا
الس ـبـ ٍ
تـ ـل ــك الـ ـحـ ـم ــاس ــة ال ـت ــي
تربطها بجمهورها من
املغتربني ،وثانيها هو
امل ـس ـت ــوى الـ ـق ــوي ال ــذي
الخميس 2020/1/23
ي ـف ــرض ــه ب ـع ــض ال ـف ــرق
الرياضي بيروت  xالجامعة
املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـ ـ ــدورة،
األميركية
وال ـ ـتـ ــي تـ ـ ّ
ـؤمـ ــن إعـ ـ ـ ــدادًا
19:00
مهمًا لـلـفــرق اللبنانية
ل ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــات
الجمعة 2020/1/24
الـخــارجـيــة .ام ــا السبب
بيروت  xالنجم الرياضي
ال ـثــالــث وااله ـ ــم ،وال ــذي
الرادسي
تتطلع الـيــه فــرق لبنان
15:00
ه ــذه املـ ــرة اك ـث ــر م ــن اي
هوبس  xالوثبة السوري
وقت مضى ،فهو السبب
19:00
ٍ
املادي ،اذ ان الفرق التي
السبت 2020/1/25
تلعب في هــذه البطولة
الرياضي بيروت  xاالتحاد
تـتـنــافــس ت ـحــت اس ـمــاء
السكندري
ش ـ ــرك ـ ــات وم ــؤسـ ـس ــات
ّ
17:00
كبيرة تخصها بمبالغ
الحلبي
االتحاد
بيروت x
ال بأس بها.
19:00
ّوبالتأكيد تعلم الفرق
املـ ـ ـمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ان
األحد 2020/1/26
امل ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى ال ـل ـقــب
السكندري
هوبس  xاالتحاد
ه ـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ـ ــرة سـ ـتـ ـك ــون
13:00
ـت
اص ـ ـعـ ــب م ـ ــن اي وق ـ ـ ٍ
الرياضي بيروت  xسال
مـ ـ ـ ـض ـ ـ ــى ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا
املغربي
فــي ظــل حالتها الفنية
19:00
املتأثرة بتوقف النشاط
ـرق
امل ـح ـل ــي ووج ـ ـ ـ ــود فـ ـ ٍ
جاهزة لتصعيب املهمة
عليها ،وهي التي تحمل مهمة الدفاع
ع ــن ال ـل ـق ــب الـ ـ ــذي ُح ـس ــم ل ـك ــرة الـسـلــة
اللبنانية قبل خوض املباراة النهائية
ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وال ـت ــي ف ــاز فيها
الرياضي على بيروت (.)80-88
ال ـفــري ـقــان سـيـكــونــان مــوجــوديــن مــرة
جــديــدة على الساحة االمــاراتـيــة ،لكن
ف ــي مـجـمــوعـتــن مـخـتـلـفـتــن ،االولـ ــى
ستكون قوية وتضم بطل لبنان الى
ج ــان ــب االتـ ـح ــاد ال ـس ـك ـنــدري امل ـصــري

مباريات
األسبوع

اتحاد السباحة ّ
يكرم بطالته وأبطاله

ُي ّ
كرم االتحاد اللبناني للسباحة أبطاله وبطالته
لعام  2019يوم السبت عند الساعة السابعة
ً
مساء في نادي املون ال سال (عني سعادة).
واملكرمون هم :بطل لبنان لكرة املاء :فريق
نادي الساتيليتي ،أفضل سباح لسباق  ٥كلم
للمياه املفتوحة ذكور :سيمون الدويهي – نادي
األكوامارينا ،أفضل ّ
سباحة لسباق  ٥كلم للمياه
املفتوحة إناث :سارة الخطيب – نادي الجزيرة
(الصورة) ،أفضل ّ
سباح لحوض  ٢٥مترًا ذكور:
ألكسندر يونس – نادي املطيلب ،أفضل سباحة
لحوض  ٢٥مترًا إناث  :غبرياال الدويهي – نادي
أكوامارينا ،أفضل سباح لحوض  ٥٠مترًا ذكور :

أحرزت األندية اللبنانية لقب البطولة مرات عديدة (أرشيف)

بطل العرب ،وسال املغربي ،والجامعة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وال ــوث ـب ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ،وه ـ ــوب ـ ــس .ام ـ ــا ال ـث ــان ـي ــة،
فستضم وصيف بطل لبنان والعرب
اضافة الى مايتي سبورت الفيليبيني،
والنجم الرادسي التونسي ،واالتحاد
السوري ،ومنتخب اإلمارات.

الرياضي مرشح دائم ولكن...
ل ــم يــدخــل ال ــري ــاض ــي يــومــا ال ــى دورة
دبــي من دون ان يكون مرشحًا للفوز
بلقبها .هو الفريق الــذي ارعــب غالبًا
ّ
كل خصومه وسطر الى جانب الحكمة
اج ـم ــل امل ــاح ــم ال ـس ـلــويــة ف ــي ال ـ ــدورة
الدولية وترك ذكريات ال تنسى فيها.
لكن هذه ّ
املرة قد ال يترك اشياء كثيرة
للذكرى اذا ما استندنا في الكالم الى
وضعه الفني غير الطبيعي.
طبعًا ال يتحمل احــد سلفًا اي نتيجة
سلبية قــد يحققها بـطــل لـبـنــان الــذي
ش ـ ـ ــرع ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـمـ ــاريـ ــن مـ ـن ــذ ح ــوال ــى
أسبوعني فقط ،حيث عاد العبوه الى
ـاب طــويــل ،او اذا صح
املـنــارة بعد غـيـ ٍ
الـتـعـبـيــر ع ــاد املـ ــدرب اح ـمــد فـ ــران مع
تشكيلة شـبــه مختلفة عــن تـلــك التي
خ ــاض ــت امل ــراح ــل االولـ ـ ــى م ــن بـطــولــة
لبنان ،قبل توقفها قسريًا.
فــران حــاول جمع تشكيلة مكتملة في
ك ــل امل ــراك ــز وع ـلــى الـصـعـيــد االجـنـبــي
ايضًا ،حيث لم تغب الصعوبات إلقناع
الالعبني بالدفاع عن الوان الرياضي.
اما السبب فهو رفض هؤالء االرتباط
بعقد ملدة  10ايام فقط ،بل هم يبحثون
ٍ
عقد طويل األمــد،
بطبيعة الـحــال عــن ٍ
وه ــو مــا ال يلتقي طبعًا مــع صعوبة

تأمني قيمة اي عقد بالعملة الصعبة
بالنسبة الى االندية.
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـث ـ ــاث ـ ــي االم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي دواي ـ ـ ـ ــن
ج ــاك ـس ــون ،م ــاي ــك اي ـف ـي ـب ــرا ،وداريـ ـ ــان
تــاونــز ،حـضــروا قبل حــوالــى  10أيــام،
وقــد كانت مهمة االتفاق معهم اسهل
م ــن اي الع ـ ـ ٍـب اج ـن ـبــي آخ ـ ــر ،لـكــونـهــم
ي ـعــرفــون طـبـيـعــة الـ ـب ــاد ،ع ـلــى عكس
االجـ ــانـ ــب الـ ـغ ــرب ــاء ع ـن ـه ــا ،الـ ــذيـ ــن لــم
يــواف ـقــوا عـلــى الـ ـق ــدوم ،ام ـث ــال عـمــاق
االتحاد السكندري السابق إدغــاراس
زيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــس ،واالمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي م ــاي ــك
مــوري ـســون ال ــذي يـلـعــب فــي ال ـيــونــان.
امــا الثالثي املــذكــور ،فـكــان م ـحـ ّـررًا ،اذ
لــم يـكــن جــاكـســون مــرتـبـطــا ب ــأي عقد،
ٌّ
ولـعــب ك ــل مــن إيـفـيـبــرا وتــاونــز لفترة
قصير ال تـتـعــدى شـهــريــن فــي فرنسا
وتركيا على التوالي.
خ ـط ــوة ذك ـي ــة ب ــا ش ــك ع ـبــر اس ـت ـقــدام
االجـ ــانـ ــب الـ ـث ــاث ــة ،ف ـي ـق ــول فـ ـ ــران فــي
ـث ال ــى «األخـ ـب ــار» ح ــول حـظــوظ
ح ــدي ـ ٍ
اب ـ ـنـ ــاء امل ـ ـ ـنـ ـ ــارة« :ب ـ ـصـ ــراحـ ــة ال اض ــع
ً
آم ـ ـ ــاال ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى م ـش ــارك ـت ـن ــا ،لـكــن
ـيء مــا قد
ج ــوع الــاعـبــن لتحقيق ش ـ ٍ
يصنع الـفــارق ،وهــذا ملسته مــن خالل
حماستهم في التمارين ،لكون الدورة
ق ــد ت ـكــون االخ ـي ــرة لـنــا ه ــذا امل ــوس ــم».
وي ـض ـيــف« :سـنـفـعــل ك ــل م ــا بــوسـعـنــا
ل ـت ـح ـق ـيــق ن ـت ـي ـجــة ت ـس ــاع ــد ال ــري ــاض ــة
اللبنانية وكرة السلة في الوقوف على
اقدامهما مجددًا».
وال شك في ان فــران يعرف تمامًا بأن
عــدم لعب املباريات هو عامل سيؤثر
سلبًا على مستوى الرياضي ،اذ حتى
ل ــو تـمـكــن م ــن رف ــع امل ـس ـت ــوى الـبــدنــي

تبدو الحاجة الى
االستفادة المالية أكبر
وقت مضى
من أي ٍ
بالنسبة الى ممثلي
لبنان في بطولة دبي

ّ
بعدما مثله ايضًا فــي بطولة االندية
اآلسـ ـي ــوي ــة الـ ـت ــي ب ـل ــغ ف ـي ـهــا امل ـ ـبـ ــاراة
الـنـهــائـيــة .ه ــذا وك ــان الـفــريــق االصـفــر
قد فاوض كريم عز الدين ،لكن االخير
ط ـلــب االل ـت ـح ــاق م ـت ــأخ ـرًا الضـ ـط ــراره
ص ــدار جــواز
لـلــذهــاب ال ــى الـكــونـغــو ال َ
س ـ ـفـ ــر ،وهـ ـ ـ ــو امـ ـ ـ ــر ل ـ ــم ي ـ ـلـ ــق م ــوافـ ـق ــة
ّ
الــريــاضــي ،لـيـحــط بــالـتــالــي فــي فريق
بيروت.

ّ
بيروت لفك نحس االلقاب

م ـمــا ال ش ــك ف ـيــه ان ب ـي ــروت يستحق
لـقـبــا بـعــد ك ــل م ــا ق ـ ّـدم ــه عـلــى الـســاحــة
املحلية ونظيرتها الخارجية في فتر ٍة
ق ـص ـي ــرة ج ـ ـ ـدًا .وصـ ـي ــف ب ـط ــل ال ـع ــرب
ف ــي الـنـسـخـتــن االخ ـي ــرت ــن ق ــد يـكــون
ق ــادرًا على تحقيق املـفــاجــأة الكبيرة،
وخـصــوصــا ان مجموعته قــد تسمح
لــه بــاالرت ـقــاء ال ــى مـسـتــوى امل ـبــاريــات
واملنافسة القوية ،لكونها ال تضم فرقًا
بـثـقــل املـجـمــوعــة ال ـتــي سـيـلـعــب فيها
ال ــري ــاض ــي .ل ــذا ف ــان ال ـفــرصــة مــؤاتـيــة
للبناء على العمل الــذي كــان قد شرع
فـيــه امل ــدرب م ــروان خـلـيــل ،وه ــو الــذي
تسلم الفريق من دون ان يخوض معه
اي مباراة رسمية ،بل مجرد مباريات
ودي ــة أج ــري ــت عـقــب اط ــاق الـتـمــاريــن
مطلع الـسـنــة ال ـجــديــدة ،وذل ــك إثــر فـ ّـك
ارت ـب ــاط ــه بــامل ـت ـحــد ط ــراب ــس بـطــريـقــة
ّ
ودي ــة ،حيث اخــذ مباركة راعيه احمد
الصفدي لتدريب بيروت في دبي.
واذ يقول املدرب الوطني في حديثه
الــى «األخ ـب ــار» إن «االم ــور مفتوحة
على كــل االحـتـمــاالت بعد استئناف
الـبـطــولــة» ،فـهــذا يعني انــه ال يمانع

مـشــاركــة هــوبــس هــي النقطة ال ـبــارزة
جـدًا بالنسبة الــى متابعي كــرة السلة
ّ
املميزة
اللبنانية ،ال بسبب ال ـصــورة
الـتــي قـ ّـدمـهــا الـفــريــق فــي دورة حسام
الـ ــديـ ــن ال ـ ـحـ ـ ّـريـ ــري او خـ ـ ــال م ــراح ــل
البطولة املتوقفة ،بــل النــه لــم يتوقف
عن التمارين سوى ملدة  15يومًا خالل
االشهر الثالثة التي شهدت االحــداث
في لبنان.
وفي وقت لم ّ
تتبدل فيه صورة الفريق
ٍ
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ــاع ـب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن،
ال ــذي ــن اض ـ ــاف ال ـي ـهــم ب ـش ـكـ ٍـل مـفــاجــئ
املخضرم جو منصور ( 42عامًا) الذي
كــان يـتــدرب مـعــه ،فقد ح ــاول التعاقد
م ــع ت ـش ــارل ــز ت ــاب ــت ،ل ـكــن االخـ ـي ــر بــدا
ك ــأن ــه م ـه ـتــم بــأع ـمــالــه ال ـخ ــاص ــة اكـثــر
مــن كــرة السلة فــي الــوقــت الحالي .لذا
ّ
تركز العمل على ايجاد اسماء اجنبية
بشكل
يمكنها االن ــدم ــاج مــع الـفــريــق
ٍ
ســريــع ،فــوقــع االخـتـيــار عـلــى الثنائي
االمـ ـي ــرك ــي ط ــون ــي م ـي ـت ـشــل وفـيـلـيــب
رانكن.
ويـخـشــى املـ ــدرب ج ــاد ال ـح ــاج مسألة
نقص االنسجام في فريقه ،بحسب ما
قال لـ«األخبار»« :قبل وصول االجانب
كنا قــد لعبنا مــع الــريــاضــي وبـيــروت
ً
بـتـشـكـيـلــة م ـح ـل ـيــة ،ولـ ــم ي ـصــل اص ــا
ميتشل ورانـكــن قبل نهاية االسـبــوع،
وبالتالي نحتاج الى الوقت لكي نصل
الــى مرحلة االنـسـجــام الـتــي ستسمح
لـنــا بـتـقــديــم مـسـتــوانــا امل ـع ــروف على
ّ
ويصوب املدرب الشاب
ارض امللعب».
بشكل
على نقطة ضعف قد تؤثر سلبًا
ٍ
كبير عليه ،وهي افتقاده عامل الطول:
«اذ حتى االجانب الذين استقدمناهم
ل ــن ي ـ ّ
ـؤم ـن ــوا ل ـنــا ال ـق ــوة ت ـحــت الـسـلــة،
لكونهم يشغلون املــراكــز  ،4 ،3 ،2في
العب لبناني
ٍ
وقت يصعب فيه إيجاد ّ ٍ
لسد الحاجات
يتمتع بالطول املطلوب
في املركز رقم .5

منذر كبارة – نادي املون ال سال ،أفضل سباحة
لحوض  ٥٠مترًا إناث  :ليتيسيا حمدون – نادي
النجاح.
كما سيتم تكريم السباحني الذين سجلوا أرقامًا
قياسية لحوضي  ٢٥مترًا و ٥٠مترًا ملوسم
 2019وهم :إناث :لني الحاج ،رين الحاج ،ليا
اسطنبولي ،ياسمني علم الدين (نادي الجزيرة)،
لوري عواد ،كريستال فغالي ،غبرياال هليل،
ربيكا مزهر (نادي املطيلب) ،سيلوات عبد
الباقي ،سارة عبد الباقي ،سيمون كبارة (نادي
املون ال سال) ،ماريا سابا ،لنا حجازي ،ليتيسيا
حمدون (نادي النجاح) ،هبة الدويهي ،غبرياال
الدويهي ،جينيفر مالح (نادي أكوامارينا)،
آيا مجذوب (نادي باملا) ،هال حمود (نادي
الجمهور) ،ماري خوري (نادي الصفرا مارين).
ذكور :أديب خليل ،يوري غصن ،منذر كبارة،
راين كترا ،غاييل خليل (نادي املون ال سال)،
ساشا عاصي ،أحمد صفية ،توفيق عطاالله،
خليل ياسني ،جيمس ناصر (نادي النجاح)،
ليث عويضة ،رامي غزيري ،جاد غزيري (نادي
الجزيرة) ،جوني نادر ،ألكسندر يونس (نادي
املطيلب) ،سيمون الدويهي (نادي أكوامارينا)،
مجد جابر (نادي الفوربي) وأندو غانم (نادي
الجمهور).

 22ميدالية نادي جيمبو للجمباز

أحرز نادي جيمبو للجمباز  22ميدالية ّ
ملونة (8
ذهب 5 ،فضة 9 ،برونز) في بطولة شافكار الدولية
للجمباز اإليقاعي والتي أقيمت في مدينة اسطنبول
التركية بمشاركة :لبنان ،هنغاريا ،بريطانيا ،مولدوفيا،
أوكرانيا ،روسيا ،كازاخستان وتركيا.
وأحرز امليداليات للبنان كل من :ميليسا علوة ،رينا
نصر الله ،صوفيا بو زيدان ،إيلينا شحادة ،ياسمينا
أبو ضاهر ،كريستني عجور ،تاليا أبو عرم ،مايسي
الحلبي ،ميريام عالو ،رينا رومية ،حال شعيب ،كارن
حسن ،إيغون بزي ،يارا رومية ،إيلينا جمول ورينا
رومية.

تصفيات كأس آسيا

ّ
منتخب السلة يستعد لتصفيات المجموعة الرابعة
بـ ـع ــد أقـ ـ ــل مـ ــن ش ـ ـهـ ـ ٍـر ي ـ ـبـ ــدأ مـنـتـخــب
ل ـب ـنــان ل ـكــرة ال ـس ـلــة مـنــافـسـتــه ضمن
املرحلة األولــى لتصفيات كأس آسيا
لـلــرجــال الـتــي سـتـقــام فــي ع ــام ،2021
حيث تشارك في التصفيات  24دولة
مــن ال ـقــارتــن اآلس ـيــويــة واألوقـيــانـيــة
قسمت الــى ســت مجموعات .وينص
نظام التصفيات على أن يخوض كل
منتخب ست مباريات في التصفيات
( 3ع ـل ــى أرض ـ ـ ــه و 3خ ـ ـ ــارج أرض ـ ـ ــه)،
على أن يتأهل حكمًا الــى النهائيات
امل ـن ـت ـخ ـبــان صــاح ـبــا امل ــرك ــزي ــن األول
والـ ـث ــان ــي م ــن ك ــل م ـج ـمــوعــة (أي 12
منتخبًا) ،ثــم يخوض ثالث الترتيب
فــي املـجـمــوعــات الـســت دورة لتتأهل
أرب ـ ـعـ ــة م ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـ ــى ال ـن ـه ــائ ـي ــات
وتـلـتـحــق بــاملـنـتـخـبــات االث ـن ــي عشر
املـتــأهـلــة ليصبح ع ــدد املـتــأهـلــن الــى
النهائيات  16منتخبًا.
ويلعب منتخب لبنان في املجموعة
الــرابـعــة الــى جــانــب البحرين والهند

هوبس بطموحات الكبار

ل ـل ـف ــري ــق ،ف ــإن ــه س ـي ـح ـت ــاج ال ـ ــى نـســق
ـرق جــاهــزة وناشطة
املـبــاريــات ام ــام ف ـ ٍ
في بطوالتها.
هـ ـ ـ ـ ــذا وس ـ ـت ـ ـك ـ ــون املـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة
عـنــدمــا يلتقي الــريــاضــي مــع االتـحــاد
السكندري ّ
املدعم بـ«أسطورة» الفريق
الـبـيــروتــي اسماعيل احـمــد ال ــذي كان
قــد انضم الــى فريقه األم بعد تجميد
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان .وس ـي ـس ـت ـف ـيــد
ال ــري ــاض ــي م ــن ص ــان ــع ألـ ـع ــاب ــه وائ ــل
عـ ــرق ـ ـجـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـ ـعـ ــه فــي
البطولة ،بعد عدم توصله إألى اتفاق
نهائي مع نادي ناجينغ مانكي كينغز
ال ـص ـي ـنــي .وال ـت ـحــق بــال ـفــريــق م ـجــددًا
هايك غيوقجيان الــذي سبق ان لعب
الفريق
فــي ارمينيا ملــدة  18يــومــا مــع ً
ال ــذي يـشــرف عليه وال ــده ،اضــافــة الى
ض ـ ّـم الــريــاضــي لــاعـبــه الـســابــق مــازن
منيمنة ،واكـمــل تشكيلته باستعارة
هشام الحلو ثانية من اطلس الفرزل
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والعراق .أما املجموعة األولى فتضم
ال ـف ـي ـل ـي ـب ــن ،أن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا ،ت ــاي ـل ـن ــدا
وكوريا الجنوبية .ويلعب في الثانية
تــايـبـيــه الـصـيـنـيــة ،ال ـيــابــان ،ماليزيا
وال ـص ــن .وف ــي ال ـثــال ـثــة :أوس ـتــرال ـيــا،
هونغ كونغ ،نيوزيلندا وغــوام .وفي
امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة :ال ـس ـع ــودي ــة،
ســوريــا ،قطر وإي ــران .وفــي السادسة:
األردن ،كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ،س ــري ــان ـك ــا
وفلسطني.
وس ـي ـخــوض ل ـب ـنــان م ـب ــارات ــه األول ــى
مـســاء الجمعة  21شـبــاط املقبل ضد
ال ـ ـع ـ ــراق عـ ـل ــى م ـل ـع ــب مـ ـج ـ ّـم ــع ن ـه ــاد
نوفل في ذوق مكايل ،على أن يواجه
البحرين مساء االثنني الواقع فيه 24
شباط املقبل على امللعب عينه.
وع ـل ــى صـعـيــد ت ـح ـض ـيــرات املـنـتـخــب
الـلـبـنــانــي ،وض ـعــت الـلـجـنــة اإلداري ـ ــة
لــات ـحــاد الـلـبـنــانــي بــرئــاســة الـنــائــب
األول ل ــرئـ ـي ــس االت ـ ـح ـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي
ورئ ـي ــس االتـ ـح ــاد أكـ ــرم حـلـبــي خطة

تحضيرية لالعبني انطلقت منذ
أك ـثــر مــن ش ـهــر ،حـيــث ي ـت ـ ّ
ـدرب العبو
املنتخب تحت إشراف مدرب املنتخب
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ج ـ ــو م ـ ـجـ ــاعـ ــص ،عـ ـل ــى أن
تتكثف التدريبات فــور عــودة العبي
املنتخب الذين يشاركون مع أنديتهم
في دورة دبي.
وأوضـ ــح مــديــر املـنـتـخـبــات الــوطـنـيــة
الالعب الدولي السابق غازي بستاني
«أن املنتخب اللبناني سينخرط في
مـعـسـكــر تــدري ـبــي ب ــن  7و 15شـبــاط
املقبل باألردن ،سيخوض خالله عدة
م ـبــاريــات اسـتـعــداديــة مــع منتخبات
الـسـعــوديــة والـبـحــريــن واألردن ،على
أن تعود البعثة الــى لبنان وتنخرط
فــي معسكر مـغـلــق فــي أح ــد الـفـنــادق
تحضيرًا ملباراتي الـعــراق والبحرين
فــي  21و 24شـبــاط املـقـبــل» .وأض ــاف
إن الالعب أتير ماجوك سيشارك مع
مـنـتـخــب األرز ف ــي م ـب ــارات ــي ال ـع ــراق
والبحرين الرسميتني.

حول العالم

البورت متفاجئ من عودته المبكرة

أكد الفرنسي ايميريك البورت مدافع نادي مانشستر
سيتي االنكليزي لكرة القدم أنه عاد من اصابتة القوية
في الركبة في وقت أبكر من الذي كان يتوقعه .وشارك
البورت ،بطريقة مفاجئة ،في التشكيلة األساسية
لسيتي خالل الفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد
بهدف دون رد في املرحلة الرابعة والعشرين ،بعد
غيابه عن الفريق األول منذ ما يقارب خمسة أشهر.
وقال البورت« ،كان من املفترض أن أعود في وقت
الحق ،لكن تحدثت مع املدرب وقال لي إنني سألعب،

لذا أنا سعيد جدًا كوني عدت في أقرب وقت ممكن
وأصبحت قادرًا على مساعدة الفريق».

تأهل سهل لديوكوفيتش وقمة
بين أوساكا وغوف

سحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل الرقم
القياسي لعدد األلقاب في بطولة أوستراليا املفتوحة،
الياباني تاتسوما إيتو املشارك ببطاقة دعوة 1-6
و 4-6و 2-6ليبلغ الدور الثالث دون عناء .وخسر
ديوكوفيتش ،املصنف ثانيًا عامليًا ،سبعة أشواط
فقط أمام إيتو املصنف  146وامتحنه خصمه نسبيًا
في املجموعة الثانية ،لكن العمالق الصربي أنهى
املباراة في  95دقيقة فقط .ويلتقي حامل  16لقبًا في
البطوالت الكبرى ،في الدور املقبل العبًا يابانيًا ثانيًا
هو يوشيهيتو نيشيوكا ّ
املتفوق على البريطاني دان
ايفانز بثالث مجموعات  4-6و 3-6و.4-6
وكانت طريق السويسري روجير فيدرر ( 38عامًا)
املصنف ثالثًا وحامل لقب  20بطولة كبرى معبدة بعد
تخطيه الصربي فيليب كراينوفيتش  1-6و 4-6و1-6
محققًا فوزه الـ  99في ملبورن .وعند السيدات ،فازت
األميركية سيرينا وليامس على السلوفينية املغمورة
تامارا زيدانسيك  2-6و ،3-6فيما عانت املصنفة أولى

األوسترالية آشلي بارتي من الرياح ،قبل فوزها السهل
على السلوفينية بولونا هرتسوغ  1-6و.4-6
وضربت األميركية اليافعة كوكو غوف ( 15عامًا)
موعدًا ناريًا في الدور الثالث مع اليابانية ناومي
أوساكا حاملة اللقب واملصنفة ثالثة ،بفوزها الصعب
على الرومانية سورانا كيرستيا  6-4و 3-6و.5-7
وستكون املباراة مع اوساكا إعادة ملواجهتهما
العام املاضي في الدور الثالث من فالشينغ ميدوز،
عندما تفوقت اليابانية على الالعبة الصاعدة بقوة
بمجموعتني  3-6و-6صفر في  65دقيقة.
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محمد شقير *
إن ّ
مبرر طرح هذا السؤال عن دور العلمانية
ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة دولـ ـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة ،ه ـ ــو أن ب ـعــض
ٍّ
الـعـلـمــانـيــن ي ـط ــرح الـعـلـمــانـيــة ك ـح ــل وردي
لجميع املشاكل واألزم ــات التي تعاني منها
مجتمعاتنا وأوط ــان ـن ــا ّ
وأم ـت ـن ــا .وق ــد وصــل
هـ ــؤالء إل ــى أن إق ـص ــاء ال ــدي ــن ع ــن االج ـت ـمــاع
ال ـس ـي ــاس ــي واجـ ـتـ ـم ــاع الـ ــدولـ ــة ،ي ــوص ــل إل ــى
بلوغ األهــداف التي تنشدها مجتمعاتنا من
الدولة املعاصرة وبنائها ،في موقف تقليدي
ينطوي على الكثير مــن اإلشـكــالـيــات ،وعلى
أكثر من نقاش علمي.
ّ
يتضمن فرضية
من الــواضــح أن هــذا املوقف
ت ـق ــول إن ج ــوه ــر أزم ــات ـن ــا ومـشــاكـلـنــا يكمن
فــي الــديــن .وعليه ،إذا مــا عملنا على إقصاء
ال ــدي ــن ف ـســوف ن ـصــل إل ــى ب ـنــاء ال ــدول ــة الـتــي
ّ
نــريــد ،وإل ــى ح ــل مـجـمــل مـشــاكـلـنــا وأزمــاتـنــا
االجتماعية واالقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة ...أو
في الحد األدنــى ،فإن إقصاء الدين سيساعد
في الوصول إلى تلك األهــداف التي نريد من
الدولة وبنائها.
إن املشكلة الـتــي وق ــع فيها ه ــذا املــوقــف ،أنــه
أخ ـطــأ ف ــي تـحــديــد الـسـبــب األسـ ــاس وراء ما
تعاني منه مجتمعاتنا من مشاكل ،وبالتالي
أخ ـط ــأ ف ــي تــوص ـيــف الـ ـع ــاج ال ـ ــذي ي ـجــب أن
ُيعتمد في تجاوز األزمــات .فهل تكمن األزمة
ف ــي ال ــدي ــن أم ف ــي م ـكــان آخـ ــر؟ ه ـنــا ،يـجــب أن
نـمــارس نقدًا موضوعيًا للموقف مــن الدين،
لكن قبل ذلك من الضروري أن ّ
نفرق بني الدين
والطائفية ،حيث إن الدين جوهر ،والطائفية
جوهر آخــر .كما يجب أن ّ
نميز بــن أكثر من
تفسير لإلسالم ،ذلك أنه يمكن
فهم للدين ،أو
ٍ
ٍ
الـ ّقــول إن بعض التفاسير قــد تكون تفاسير
بــنــاءة وذات مضمون إنـســانــي ،أو مــدنــي ،أو
حضاري ،في حني أن تفاسير أخرى قد تكون

ّ
نقص،
خلل أو
هدامة ،أو تعاني من أكثر من
ٍ
ٍ
ف ــي مـضـمــونـهــا ومـنـهـجـهــا وال ـن ـت ــائ ــج الـتــي
ّ
تترتب عليها.
وعليه ،سيكون من املفيد أن نشير إلــى أكثر
من خلل في ذلك املوقف العلماني من الدين:
 .1يمارس تعميمًا غير منهجي في أحكامه،
فهو فــي الــوقــت ال ــذي يستند فيه إلــى بعض
التجارب الدينية الفاشلة فــي الـتــاريــخ ،تــراه
ّ
يعمم حكمه على التجارب التي لم ُيعاينها،
ال بل على التجارب الناجحة أيضًا.
 .2يفتقد األس ــاس املنهجي فــي حـكـمــه ،فهو
ّ
حتى ُيصدر حكمه على الدين يحتاج إلى أن
يستقصي جميع التجارب الدينية ،لينتهي
ّ
إلى القول بأن الدين فاشل ،ألن جميع تجاربه
فاشلة؛ وه ــذا لــم يحصل ،أو أنــه يحتاج إلى
دراس ـ ـ ــة ب ـن ـيــة ال ــدي ــن وم ــاه ـي ـت ــه ،ل ـي ـث ـبــت مــن
خالل املناهج ذات الصلة أن دينًا كهذا ـ في
ٌ
بنيته ومفاهيمه ـ ـ عــاجــز عــن ممارسة دوره
ف ــي اج ـت ـمــاع ال ــدول ــة ،وهـ ــذا أي ـضــا ل ــم يـثـبــت.
ّ
ولعل املوقف العلماني ال يستطيع أن يثبت
ّ
ذلــك ،أقــلــه عندما نتحدث فــي بعض األديــان،
وبعض القراءات الدينية.
 .3يعمد إل ــى اس ـت ـعــارة بـعــض امل ــواق ــف التي
ت ـك ـ ّـون ــت ن ـت ـي ـجــة مـ ـخ ــاض ت ــاري ـخ ــي مـ ــا ،مــن
ت ـجــربــة دي ـن ـيــة بـعـيـنـهــا ،م ــن دون أن يعمل
ع ـل ــى ب ـح ــث ذلـ ــك املـ ـخ ــاض وخ ـصــوص ـيــاتــه،
ّ
ليميز
وخصوصية تلك التجربة التاريخية،
بــن ال ـخــاص ال ــذي ال ّ يقبل التعميم ،والـعــام
الذي يقبل التعميم ،إنما تراه يمارس تقليدًا
غـيــر م ـبـ ّـرر لـتـلــك امل ــواق ــف مــن دون إشباعها
ً
ّ
علمية تقوم على
بحثًا وتحليال ،ومعالجة
معايير منهجية صحيحة وواضحة.
 .4هناك نــوع مــن املــأزومـيــة غير املفهومة أو
املستغربة من الدين .هــذه املأزومية التي قد
يكون لها ما يبررها قبل عقود سلفت ،نتيجة
غياب األطروحة الدينية عن ساحة االجتماع
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ال ـع ــام ،أو فـشــل ال ـعــديــد أو مـجـمــل الـتـجــارب
الدينية في هذا االجتماع ،لكنها قد ال تكون
م ـبـ ِّـررة لتلك السلبية فــي املــوقــف مــن الــديــن،
بعد تجارب مضيئة لبعض الجهات الدينية،
سواء على مستوى فعل املقاومة ،أم االجتماع
السياسي ،أم اجتماع الدولة.
 .5يــوجــد نــوع مــن الـتـهــافــت فــي ال ـطــرح؛ ففي
الــوقــت ال ــذي تجد مــن يــرمــي بحمولة ّ
قيمية
ذات ث ـقــل ف ــي وعـ ــاء الـعـلـمــانـيــة ،م ــن الـحــريــة
واإلن ـس ــان ـي ــة والـ ـتـ ـع ــددي ــة ،ه ــو ن ـف ـســه تـ ــراه،
عندما يصل األمــر إلــى الــديــن فــي تمظهراته
االجتماعية والسياسية ،يغادر مقوالته تلك
لصالح ممارسة اإلقصاء لتلك الجهات ،التي
ّ
تتبنى هذا الفكر الديني أو ذاك.
في املحصلة ،هناك نوع من الخلل املنهجي،
واملـ ــأزوم ـ ـيـ ــة ،وال ــاع ـل ـم ـي ــة ،ب ــل الــاع ـقــان ـيــة
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ال ــدي ــن ومـ ـق ــوالت ــه ،وأي ـضــا
التعامل مع العلمانية نفسها،
الالعقالنية في
ّ
عندما ُيعمد إلــى تبني جملة مقوالتها من
دون استقصاء جميع املعطيات العلمية ،التي
ينبغي االستناد إليها لبلوغ هذه النتيجة أو
تلك.

البديل العلماني الغربي
فــي هــذا امل ــورد ،عندما تطلب تقديم نموذج
لـلـعـلـمــانـيــة يـمـكــن مـعــايـنـتــه ،ي ــأت ــي ال ـج ــواب
ب ـت ـقــديــم ب ـع ــض الـ ـنـ ـم ــاذج ال ـغ ــرب ـي ــة ،كـمـثــال
يحتذى وتجربة يبنى عليها .وهـنــا ،يلحظ
امل ــرء مـسـتــوى عــالـيــا مــن التبجيل للنموذج
ٌ
الـعـلـمــانــي فــي ال ـغــرب ل ــدى الـبـعــض .تبجيل
ي ــدف ــع إلـ ــى نـ ــوع م ــن ال ـت ـق ـل ـيــد غ ـيــر ال ـع ـل ـمــي،
واالقتفاء غير املدروس لتلك النماذج ،بل إلى
التعمية عـلــى ع ــورات العلمانية وتجاربها
في الغرب ،وممارسة نوع من االنتقائية في
إب ـ ــراز ب ـعــض مـحــاسـنـهــا ،م ــن دون مـمــارســة
تقييم علمي شامل لتلك التجارب ،األمر الذي
ّ
ّ
متقدمًا من النقد والتحليل.
يتطلب مستوى
هذه التعمية على مثالب العلمانية وعوراتها،
يـقــابـلـهــا ن ــوع م ــن ال ـت ـعــامــي ع ــن ال ـعــديــد من
الـتـجــارب املضيئة الـتــي ارت ـكــزت على البعد
الــدي ـنــي ،سـ ــواء ف ــي إط ــار االج ـت ـمــاع امل ـق ــاوم،
أم اجـتـمــاع ال ــدول ــة ،أم االج ـت ـمــاع الـسـيــاســي.
وهـنــا ،نلحظ مقاربتني تــدعــوان إلــى الكثير
ُ
من االستغراب؛ األولى تنكر على مجتمعاتنا
ّ
وتجربتنا إنجازاتها التي تعبر عن مضمون
إن ـس ــانــوي ،وع ـقــانــي ،وح ــداث ــوي ،وقـيـمــي،
مل ـج ـ ّـرد أن ذل ــك ص ــدر ع ــن تـجــربــة تنتمي
ّ
إل ــى خلفية فـكــريــة ديـنـيــة ،أو تـقــلــل من
أهميتها ،أو حتى ال تسعى إلى تبيّ
تـلــك األس ــس واملـفــاهـيــم والـقـيــم التي
أسهمت في إنجاحها وإنجازها (كما
ف ــي تـجــربــة امل ـق ــاوم ــة) .ف ــي امل ـقــابــل ،تجد
ال ـنــوع الـثــانــي مــن املـقــاربــة ال ــوردي ــة لجملة
مــن الـتـجــارب العلمانية ،حـيــث تتعامى عن
عوراتها ،وتتغافل عن مثالبها ،وهذا ما
يدعو إلى التساؤل :ملاذا السعي
دائمًا إلــى ّ
تلمس عناصر
ه ــوي ـت ـن ــا ال ـف ـك ــري ــة مــن
ت ـجــارب غــربـيــة ،أو من
تـجــربــة ال تنتمي إلــى

ّ
تاريخنا وهويتنا؟ ملــاذا هــذا التنكر للذات؟
ّ
وملـ ــاذا الـبـحــث عــن األن ــا فــي اآلخـ ــر؟ ث ــم ،ملــاذا
ال يـعـمــل عـلــى ب ـنــاء هــويــة فـكــريــة ت ـقــوم على
ال ـع ـقــل ،وال ـع ـل ــم ،وال ـف ـهــم ال ـح ـض ــاري لـلــديــن،
ّ
اإلنسانية؟ وملاذا ال يكون لدينا اعتزاز
وقيمه
بــالـعـنــاصــر املـضـيـئــة وامل ـشــرقــة فــي ثقافتنا،
وتــاري ـخ ـنــا ،وتــراث ـنــا الــدي ـنــي األص ـي ــل ،الــذي
ينتمي إل ــى دائـ ــرة الـفـهــم ال ـح ـضــاري لـلــديــن،
ّ
وتشوهاته
والذي يقطع مع التراث السلطاني
وت ــاري ـخ ــه؟ بــاخ ـت ـصــار ،ملـ ــاذا ه ــذا امل ـي ــل إلــى
التبعية واالستلحاق باآلخر الغربي ،مع ما
يمكن أن تؤدي إليه هذه التبعية من تبعيات
أخرى شئنا أو أبينا ،وعلى أكثر من مستوى
ً
تـ ــربـ ــوي ،وثـ ـق ــاف ــي ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـس ـيــاســي
وغيره؟
ّ
كــل هــذه الـتـســاؤالت تنتج عــن لجوء البعض
إلى ممارسة نوع من االستيراد املعرفي غير
امل ـع ـي ــاري وغ ـي ــر امل ـن ـه ـجــي لـبـعــض امل ـق ــوالت
الـعـلـمــانـيــة ،مــن دون ام ـتــاك مــوازيــن أصيلة
وعقالنية ،تسمح بتقييم أي من هذه املقوالت،
والـنـظــر فــي م ــدى جــدوائـيـتـهــا ،أو مالءمتها
للظروف املجتمعية ،التي يراد طرحها فيها،
وقــدرتـهــا على املـســاعــدة على بـلــوغ األه ــداف
املـنــوي بلوغها .إن ممارسة هــذه االستعارة
غ ـي ــر امل ـم ـن ـه ـج ــة ،واإلس ـ ـق ـ ــاط املـ ـع ــرف ــي غـيــر
امل ــدروس لجملة تلك الـتـجــارب الغربية على
مجتمعاتنا قــد أدى ـ ـ رغ ــم الـجـهــد امل ـب ــذول ـ
إل ــى ع ــدم ن ـفــوذ تـلــك امل ـق ــوالت الـعـلـمــانـيــة في
تلك املجتمعات ،رغم العديد من الجهود التي
ُ
تبذل للتبشير بها والدعوة اليها.
ّ
إن ما ال يرغب ذلك البعض في اإلضاءة عليه،
ه ــو أن مـجـمــل ت ـلــك ال ـع ـل ـمــان ـيــات ال ـت ــي ي ــراد
تقديمها كـنـمــوذج ،هــي علمانيات متطرفة،
ّ
املتوحشة،
أو علمانيات مارست الرأسمالية
أو االستعمار واالحتالل والعدوان والحروب
غ ـيــر امل ـش ــروع ــة ،وأوغـ ـل ــت ف ــي ان ـت ـهــاك الـقـيــم
اإلنسانية ،وارتـكــاب الجرائم ،ونهب خيرات
الشعوب ...ولم تردعها علمانيتها عن فعل كل
تلك املوبقات ،كما لم يمنعها تمسكها بالقيم
الـعـلـمــانـيــة عــن ارت ـك ــاب جـمـيــع تـلــك الـجــرائــم
والخطايا.
ّ
إن الـ ـت ــروي ــج إلن ـس ــان ـي ــة ال ـ ـغـ ــرب لـ ــن ي ـخــدم
العلمانية ،بمقدار ما سوف يخدم سياسات
الغرب االستعمارية ،وعدوانه على الشعوب
ّ
واملجتمعات .كذلك ،فإن التبشير بجملة تلك
الـقـيــم ال ـغــرب ـيــة ،ل ــن ي ـعــود ّ بــال ـفــائــدة ،ال على
مجتمعاتنا وال على املـبــشــريــن بتلك القيم،
بـمـقــدار مــا سيكون لــه مــن ارتـ ــدادات ونتائج
سلبية على أكثر مــن مستوى وفــي أكثر من
ميدان.

العلمانية والدين
إن بعض املقاربات العلمانية ال يريد أن ينظر
إلى أي إيجابية في الطرح الديني ،والتجربة
التي تنتمي إلى الدين .في املقابل ،هو ال يريد
أن يرى تلك السلبيات في التجارب العلمانية
ملجرد كونها علمانية .ويـبــرز االنحياز غير
العلمي وغير العقالني إلى كل نموذج يقطع
مــع الــديــن ،ملـجــرد أن ــه يقطع مــع الــديــن ،وهــو
انـحـيــاز ال ينسجم مــع امل ـبــادئ والـقـيــم التي
يستخدمها هذا البعض للتنظير لعلمانيته،
ّ
كما يطرحها .إن هذه السلبية في املوقف من
الــديــن قــد تـكــون مفهومة فــي ال ـغــرب ،نتيجة
واالجتماعي الذي حصل
املخاض التاريخي
ّ
في التجربة الغربية ،لكنه لن يكون مفهومًا
فــي تجربتنا فــي ال ـشــرق ،حـيــث نـجــد نـمــاذج
ّ
ومتقدمة في املقاومة والتحرير ،أو
ناجحة
في االجتماع السياسي أو حتى في اجتماع
الدولة .وهي تجارب تستحق في ّ
الحد األدنى
ّ
ـدرس ،ويـبـنــى عـلـيـهــاُ ،
أن ُتـ ـ ـ ّ
وي ـع ـتــز ب ـهــا .أم ــا
التعامل معها بنوع من االستعالء الالديني
أو االن ـت ـقــاص مـنـهــا ،مل ـجـ ّـرد أنـهــا تنتمي في
مرجعيتها الفكرية إلى الدين ،ولو في قراءته
الـحـضــاريــة واإلنـســانـيــة والـقـيـمـيــة ،فهنا لن
يكون هذا املوقف العدائي من الدين مفهومًا،
إال ع ـلــى أس ـ ــاس أنـ ــه نـ ــوع م ــن ال ـت ـق ـل ـيــد غير
الـعـلـمــي لـلـتـجــارب الـتــي حصلت فــي الـغــرب،
ّ
املتعمد بني تلك القراءات
أو نــوع من الخلط
ّ
املـشـ ّـوهـ ًـة لـلــديــن ،الـتــي أث ـمـ ًـرت وتـثـمـ ًـر تخلفًا
ورجـعـيــة وتـكـفـيـرًا وكــراه ـيــة وتـبـعـيــة عمياء
وإضرارًا باملصالح الوطنية واإلسالمية.
إن ه ـ ــذه املـ ـق ــارب ــة امل ـ ــأزوم ـ ــة م ــن ق ـب ــل بـعــض
ال ـج ـه ــات ال ـع ـل ـمــان ـيــة ل ـل ــدي ــن ي ـت ــرت ــب عـلـيـهــا
ال ـعــديــد م ــن الـسـلـبـيــات ال ـتــي ال تـنـسـجــم مع
األهــداف املعلنة لتلك الجهات العلمانية في
بناء الــدولــة والــوطــن وســوى ذلــك .وقــد يكون
مــن املـطـلــوب أن تعمد العلمانية إل ــى إع ــادة

ّ
إن ما ال يرغب البعض في
اإلضاءة عليه ،هو أن
مجمل تلك العلمانيات
التي يراد تقديمها
كنموذج ،هي علمانيات
ّ
متطرفة ،أو علمانيات
مارست الرأسمالية
ّ
المتوحشة
هناك نوع من الخلل
المنهجي والمأزومية
والالعلمية بل
الالعقالنية في التعامل
مع الدين ومقوالته

تعريف نفسها لتصوغ موقفًا مــن الـقــراءات
الـهـ ّـدامــة واإللـغــائـيــة وغـيــر اإلنسانية للدين،
ب ــدل أن ت ـكــون مــوقـفــا م ــن ال ــدي ــن نـفـســه ،ولــو
فــي قــراء تــه الحضارية واإلنسانية .أن تكون
العلمانية مــوقـفــا مــن تـجــربــة ديـنـيــة فاشلة،
فهذا ٌ
أمر فيه الكثير من العلمية ،لكن أن تبقى
موقفًا مــن أي تجربة ديـنـيــة ،حتى لــو كانت
ً
ناجحة ،فهذا ليس فعال علميًا.
ّ
كــل ذلــك ،ال يلغي أن االختالف سيبقى قائمًا
فــي العمق بــن املــرتـكــزات الفكرية للعلمانية
واملرتكزات الفكرية للدين ،هذا الدين الذي ال
ّ
يتنكر للعقل ،بــل يعطيه ال ــدور األس ــاس في
ُ
املوقف من األطروحة الدينية ،لكنه ال يقصي
الــوحــي وال ُيلغي دوره فــي هــدايــة االجتماع
اإلنـســانــي ،بخالف مــا تذهب إليه العلمانية
في املوقف من الوحي ودوره.
العلمانية مــدعـ ّـوة إلــى أن تصبح موقفًا من
ال ـج ـه ــل ،وال ـف ـق ــر ،وع ـ ــدم الـ ـع ــدال ــة ،وال ـف ـس ــاد،
ّ
والطائفية ،والتخلف ،والتبعية ،والرجعية،
ّ
واالسـتـعـمــار ،وأي ـضــا مــن ال ـق ــراءات املـشــوهــة
ُ
للدين ،ونـمــاذجــه الفاشلة التي تنسب إليه،
ّ
بدل أن تتصلب في موقفها النمطي من جوهر
الدين وقراءاته املتقدمة ،والتي قد تجد فيها
الكثير من القيم واملعاني ،التي تبحث عنها
العلمانية نفسها في أكثر من تجربة غريبة
وغربية.

العلمانية ودولة العدالة
ليس الـهــدف مــن هــذه املـقــالــة تقديم مطالعة
نقدية للعلمانية ،بمقدار ما هو بيان مآالت
ّ
الـعـلـمــانـيــة مــن دول ــة ال ـعــدالــة وإقــام ـت ـهــا ،ألن
الـفـكــر الـعـلـمــانــي إذا كــانــت أولــوي ـتــه السعي
إلـ ــى ب ـن ــاء دول ـ ــة ال ـع ــدال ــة ب ــأوس ــع مـعــانـيـهــا،
وبناء مجتمع العدالة في أبعد مدياته ،فهذا
يقتضي مـقــاربــة مختلفة لـلــديــن واالجـتـمــاع
الــديـنــي ،وتـمـظـهــراتــه الـسـيــاسـيــة .وال ب ـ ّـد من
االلتفات ،في هذا السياق ،إلى أننا نتحدث عن
العلمانية في تجلياتها العربية واملشرقية،
مـ ــن حـ ـي ــث املـ ــوقـ ــف مـ ــن الـ ــديـ ــن واالجـ ـتـ ـم ــاع
الــدي ـنــيّ .أم ــا إذا أردنـ ــا أن نــذهــب أب ـعــد مــدى
فــي ه ــذا امل ـج ــال ،فــا ب ـ ّـد مــن أن نـلـفــت إل ــى أن
ما أنتجته العلمانية في العديد من صورها
الغربية في اإلطــار االقتصادي واالجتماعي
هــو تلك الــرأسـمــالـيــات ،بما فيها املتوحشة،
والـتــي أطــاحــت الـعــدالــة املــالـيــة واالقـتـصــاديــة
والسياسية ،وحتى االجتماعية ،في أكثر من
موطن .وهذا يقودنا إلى تلك النتيجة ،وهي
أن بنية العلمانية ليست بنية ُمنتجة للعدالة
بالضرورة ،بل هي بحسب مبانيها املعرفية
بـنـيــة هــام ـيــة ،ق ــد تـفـتــح عـلــى أش ـك ــال ورؤى
مختلفة في االقتصاد واالجتماع والسياسة
وس ـ ــوى ذل ـ ــك ،ف ــي م ــا ي ـم ـكــن أن ي ـت ـنــافــى مــع
العدالة وقيمها ومشروعها.
ّ
ع ـلــى ك ـ ــل ،ل ـيــس هـ ــذا مــوضــوع ـنــا ه ـن ــا ،ألنــه
ُ
يحتاج إلــى أن يفرد له بحث على حــدة .وما
يـعـنـيـنــا ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ه ــو ذاك ال ـخ ـطــاب
ال ـ ــذي يـ ـق ـ ّـدم ــه ب ـع ــض الـ ـجـ ـه ــات ال ـع ـل ـمــان ـيــة،
وال ـ ــذي ي ـص ــدره ب ـع ـنــوان ال ـع ــدال ــة ،ويـمـنـحــه
أولــويــة على غيره ،األمــر الــذي يفرض عليها
مقاربة مختلفة لبعض القضايا التي تتصل
بالعدالة وإعمالها.
وه ـن ــا ،ي ـجــب أن ن ـل ـفــت ،ف ــي ال ـب ــداي ــة ،إل ــى أن

إص ـ ــرار ب ـعــض االت ـج ــاه ــات الـعـلـمــانـيــة على
تحويل املــوقــف التاريخي مــن تجربة دينية
بعينها ،إل ــى مــوقــف أيــديــولــوجــي مــن الــديــن
ن ـف ـس ــه ،ي ـت ـضـ ّـمــن تّــوج ـه ــا إق ـص ــائ ـي ــا ل ـلــديــن،
والجهات التي تتبنى الفكر الديني عن ساحة
االجتماع السياسي واجتماع الدولة ،بمعزل
عن االختالف التفصيلي في بعض املقاربات
ف ــي هـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،وب ـم ـع ــزل ع ــن هـ ــذا الـخـلــط
املنهجي فــي تحويل التاريخي الظرفي إلى
أيــديــولــوجــي غير زمـنــي .وال بـ ّـد مــن اإلش ــارة
أيضًا إلى أن هذا الفكر في منطقه اإلقصائي
ل ـلــديــن ،يـحـمــل ج ـ ــذورًا مل ـم ــارس ــات إقـصــائـيــة
وإلغائية وقمعية واسـتـبــداديــة ،بــدت بشكل
واضــح في أكثر من تجربة علمانية مارست
الـ ـتـ ـع ـ ّـدي ع ـل ــى الـ ـح ــري ــات ،ب ــل أيـ ـض ــا ال ـق ـمــع
ّ
سياسيًا،
واإلل ـغ ــاء بـحــق املـخـتـ ِـلــف ديـنـيــا أو
بغض النظر عن املـبـ ّـررات التي تستخدم في
ه ــذا اإلطـ ــار ،وال ـتــي تسعى فــي مجملها إلــى
تـجـمـيــل ذل ــك ال ـق ـمــع املـ ـم ــارس ،وإلـ ــى إض ـفــاء
مشهدية وردي ــة عـلــى تـلــك االرت ـكــابــات ،التي
ي ـقــوم بـهــا بـعــض ال ـت ـجــارب الـعـلـمــانـيــة بحق
اإلنسان وحريته .وهــذا لن يساعد على بناء
مجتمع العدالة ،وال على بناء دولة العدالة.
ّ
إن بـنــاء دول ــة الـعــدالــة م ـشــروط بـتـنــزه الفكر
ّ
عــن ّ
أي جــذور إقصائية أو إلغائية ،تؤسس
ملمارسات تتنافى مع البعد اإلنساني ،ومع
العقالنية ،ومــع دولــة العدالة وقيمها .ثـ ّـم إن
ه ــذا املـنـطــق هــو منطق ص ــراع ــي ،ي ــؤدي إلــى
إنـتــاج االحـتــراب الداخلي بــن مــن يملك فكرًا
إقصائيًا للدين عن االجتماع السياسي ،ومن
يــرى وجــوب الــدفــاع عن قيمه الدينية ،وحقه
فــي مـمــارســة دوره فــي االج ـت ـمــاع السياسي
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مــرجـعـ ّـيـتــه الــديـنـيــة ،فــي وج ــه من
يريد ممارسة اإللغاء بحقه.
والـســؤال هنا ،إن كــان هــذا املنطق الصراعي
ّ
ّ
متماد ،فهل
لدينامية احتراب داخلي
يؤسس
ٍ
يساعد على بناء الدولة املنشودة ،واملجتمع
املنشود ،اللذين يجب أن يقوما على أساس
مــن الـعــدالــة ،ويسعيان إلــى تحقيقها ،أم أنه
يـ ّ
ـؤســس إلفـشــال تلك الـتـجــربــة ،وال ـعــون ّعلى
هدمها؟ ثم عندما تكون لدينا قــراءات بناءة
ّ
تتضمن في جنباتها أبعادًا حضارية
للدين،
وقيمية وأخالقية وفكرية وفلسفية ،تساعد
عـلــى ب ـنــاء دولـ ــة ال ـعــدالــة ومـجـتـمــع ال ـعــدالــة،
فـهــل م ــن الـعـقــانـيــة بـمـكــان أن ن ـت ـجــاوز ذلــك
املـضـمــون ،ون ـهــدر تـلــك الـطــاقــات املـعــرفـيــة ،ال
لـشــيء إال مــن أج ــل أن ن ـمــارس تبعية عمياء
لبعض املواقف النمطية ،واستعارة خشبية
لبعض املفاهيم والتصورات املستوردة؟ هل
ُ
سيكون من املجدي هنا أن تحرم مجتمعاتنا
م ــن ذلـ ــك امل ـض ـم ــون اإلن ـس ــان ــي وال ـح ـض ــاري
ال ـكــامــن فــي ال ــدي ــن ،والـ ــذي يـعـ ّـبــر عـنــه بعض
القراءات الهادفة واألصيلة ،ونحن أحوج ما
نكون إليه لبناء هويتنا ،وأصالتنا ،وفــرادة
تجربتنا ،ال شــيء ،إال تقليدًا لبعض املواقف
املأزومة من الدين؟
ّ
إن ج ـع ــل األول ـ ــوي ـ ــة ل ـ ــدى ت ـل ــك االتـ ـج ــاه ــات
الـعـلـمــانـيــة ف ــي ب ـنــاء مـجـتـمــع ال ـع ــدال ــة ،ال بــدّ
أن يقودها إلــى التعامل بكيفية مختلفة مع
الطرح الديني ،ألنها عندما تجد فيه العديد
مــن امل ـقــوالت الـتــي تـســاعــد عـلــى فـعــل الـعــدالــة
وإقامتها وبـنــاء مجتمعها ودولـتـهــا ،فإنها
ّ
موقفها الـســابــق إل ــى موقف
ال ّ ب ــد أن تحيل ً
ّ
بــنــاء ،وأكـثــر علمية وتـعــاونــا .إن االتجاهات
ّ
مدعوة إلى معاينة بعض القراءات
العلمانية
الـحـضــاريــة لـلــديــن ون ـمــاذجــه الـنــاجـحــة ،وأن
تـ ـخ ــرج مـ ــن اح ـت ـب ــاس ـه ــا ال ـن ـم ـط ــي فـ ــي تـلــك
الـنـمــاذج التاريخية املقفلة ،وأن تـكــون على
قدر من املوضوعية في تناول تلك القراءات،
بما يسمح لها بتبيان تلك املضامني الراقية،
واملعاني الهادفة الكامنة في الدين وقيمه.
خالصة القول ،إن الطرح العلماني في شكله
الحالي ،ونتيجة ملوقفه اإلقصائي من الدين
واالجـ ـتـ ـم ــاع ال ــدي ـن ــي ،ومـ ــا ي ـ ــؤدي إل ـي ــه ذلــك
مــن إيـجــاد لــديـنــامـيــات اخ ـتــاف ،بــل احـتــراب
داخ ـلــي بــن مــا هــو عـلـمــانــي وغ ـيــر علماني،
ونـتـيـجــة مل ــا ي ـن ـطــوي عـلـيــه ذل ــك امل ــوق ــف من
ّ
جذورّ ،
يؤسس ألكثر من فعل يتسم باإللغاء
واالسـ ـتـ ـب ــداد وال ـق ـم ــع .ك ــل ذل ــك سـيـسـهــم في
إض ـعــاف ال ـش ــروط وال ـعــوامــل امل ـســاعــدة على
ال ــوص ــول إل ــى دولـ ــة ال ـعــدالــة وب ـن ــاء مجتمع
ّ
ّ
مدعوة إلى
العدالة .إن االتجاهات العلمانية
اقـتــراح علمانية مشرقية ال تقطع مع الدين،
وتقوم على تعزيز البعد اإلنساني ،والعلمي،
والحداثوي ،والعقالني في املجتمع والدولة،
عـلــى أن ال تـعــانــي مــن أحــاديــة فــي الــرؤيــة أو
مــأزومـيــة فــي املــوقــف ،لتكون ق ــادرة على ّ
مد
جسور التعاون والحوار ،لبناء دولة العدالة،
ومجتمع العدالة.
*كاتب لبناني
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ّ
الهدنة الملغمة في ليبيا:
مسارات وتساؤالت
عبدالله السناوي *
ٌ
نجاح في قمة برلني يخترق األزمــة الليبية بخريطة طريق سياسية لها آليات معلنة
لم يكن هناك
ّ
وجداول زمنية ملزمة .ومع ذلك ،يصعب وصفها بـ«الفاشلة» .بدا أن هناك شيئًا من الحذر والتحسب
من أن تفلت مشاحنات النفوذ واملصالح بني الالعبني الدوليني واإلقليميني ،إلى مواجهات بالسالح في
تتحول ليبيا إلى سوريا أخرى ،كما قيل ّ
الصحارى الليبية ،أو أن ّ
وتردد في برلني.
مخرجات القمة لخصت ما يمكن التوافق عليه بني الحسابات املتعارضة ،بينما لم يتنازل أي طرف
ّ
هدنة
عن أي من مطالبه ،وال جرت تفاهمات تتجاوز الكالم العام عن استبعاد الحل العسكري وإعالن ّ
ّ
ملغمة باحتماالت تقويضها ،كأنها مهلة للتسليح والتدريب وجلب الرجال قبل استئناف القتال .كل
شيء مرهون بما قد يحدث على األرض وفي الكواليس ،من ضربات تحت الحزام وفوقه وصفقات
فوق املائدة وتحتها.
بحسب تصريحات املستشارة األملانية أنجيال ميركل ،فقد حصلت هذه األخيرة على ّ
تعهدات من
األطراف املشاركة في القمة ،بعدم تقديم أي سالح لألطراف املتقاتلة .ولكن ،هل هذه التعهدات قابلة
ّ
للتنفيذ؟ هــذا ســؤال أول .فالكالم ال يرتب شيئًا ،وال يلزم أحـدًا باحترامه ،إذا لم تكن هناك آليات
للمراقبة.
ّ
وما مصير املذكرة األمنية املوقعة بني رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج والرئيس التركي رجب
ّ
ثان .ففيما هو ُمعلن ،يبدو أردوغان
طيب أردوغان ،والتي تجيز التدخل العسكري املباشر؟ هذا سؤال
ٍ
ّ
تدخل عسكري مباشر ،خشية ّ
التورط في املستنقع الليبي من دون ّأي
أقرب إلى اإلحجام ً عن أي
غطاء دولــي ،فضال عن حجم االنتقادات الداخلية في بــاده .ولكن لم يصدر عنه أي تصريح يفيد
املتمركزة في طرابلس بالسالح واملستشارين والخبراء
بأنه سوف يتوقف عن إمــداد امليليشيات ّ
العسكريني ،أو يمتنع عن إرسال مرتزقة مسلحني من سوريا إلى ميادين املواجهة.
ّ
بطبائع األمــور ،من ّ
تصعد األطــراف األخــرى في الصراع من مستوى دعمها
املرجح في املقابل أن
ّ
العسكري للجيش الوطني الليبي ،الذي يقوده املشير خليفة حفتر .ثم ،هل بوسع املباحثات املقترحة
ّ
في جنيف بني طرفي الصراع ،أن ّ
تتوصل إلى وقف دائم إلطالق النار؟ هذا سؤال ثالث يكاد يلخص
ّ
ّ
بحساباته تعقيدات املوقف العسكري .فميليشيات السراج تلح على وقف إطــاق النار وانسحاب
الهجوم على العاصمة طرابلس ،فيما تدعو موازين القوى
قوات حفتر إلى مواقعها القديمة ،قبل بدء
ّ
الحالية حفتر إلــى الحسم العسكري ،بعدما توغلت قــواتــه فــي بعض أحـيــاء العاصمة ،وسيطرت
بسهولة مفاجئة على مدينة سرت االستراتيجية .في املقابل ،تطلب قوات حفتر تفكيك امليليشيات،
ّ
وهذا طلب يستحيل أن يتقبله الطرف اآلخر ،ذلك أنه سيشكل إعالنًا نهائيًا عن الهزيمة.
بتعبير املبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة ،فإنه يتوافر لديه اآلن مفتاح لألزمة ،غير أن األبواب
املغلقة بمتاريس يصعب فتحها بمفتاح! إذًا ،وفق اليقني ،هناك شيء ما ّ
تحرك في برلني خطوة إلى
ّ
األمام ،لكنه أقل بكثير من حجم املشكلة وتعقيداتها .فأسوأ ما حدث في برلني ،غياب الليبيني عن قمة
ّ
قدر
تناقش مصير ليبيا ومستقبلها ،األمر الذي كان تعبيرًا عن حجم التدخل الدولي واإلقليمي ،وعن ِ
ضرر في تمثيلها السياسي.
ليبيا من
ٍ
ّ
ما أصاب ّ
ّ
شرعيته اتفاق «الصخيرات» الذي ُوقع في تشرين الثاني/
ال السراج يمثل شرعية حقيقية ،فأساس
َّ
ّ
نصوص ،بينما املغرب التي حضنته
نوفمبر ّ 2015تقوض بالكامل ،ولــم يتبق منه ســوى أشــاء ُ
ُ
دعوتها حتى وقــت متأخر،
استبعدت من قمة برلني فغضبت ،كما دول أخــرى في الجوار أهملت
ّ
ُ
كتونس ،فاعتذرت ،أو استبعدت بالكامل ،كالسودان ،فاستنكرت .وال حفتر يمثل قوة سياسية لديها
مشروع متماسك ،ذلك أن دوره العسكري استقطب قطاعات واسعة في بالده من دون أن يبلورها
في رؤى وت ـصـ ّـورات ،إلعــادة بناء ليبيا من جديد بما يضمن وحدتها ومدنية نظامها السياسي
وديمقراطيتها.
ّ
انتقاص ٌ
ٌ
فادح من شرعية مخرجات قمة برلني .وهذه حقيقة ال يقلل منها ما أدارته
غياب الليبيني،
يلتق هــذان االثـنــان ،أو
لم
املستشارية.
دار
في
ـراج
ـ
س
ـ
ل
وا
حفتر
مع
منفصلة
مباحثات
ميركل من
ِ
يحضرا أعمال القمةّ ،
لكأن هناك من يحارب ُبالنيابة ويفاوض بالنيابة!
َ
الخصمني الليبيني
وقد حدث سيناريو مشابه في موسكو ،حيث أجريت مفاوضات غير مباشرة مع
بمبادرة مشتركة من الرئيسني الروسي فالديمير بوتني ،والتركي رجب طيب أردوغــان ،انتهت إلى
الفشل الذريع بممانعة من حفتر ،الرقم الصعب في املعادلة الليبية .إال أن برلني شهدت مقاربة واقعية
ّ
لحسابات القوى ،على أمل حلحلتها بخطوات الحقة تتبناها األمم املتحدة في جنيف ،أو عبر ممثلها
شبه ّ
املكبل.
ولكن بتعبير آخر صــادر عن رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونسون ،فإن «الحروب بالوكالة
تنتهي عندما يـقـ ّـرر ّ الــوكــاء الـخــارجـيــون أنـهــم يــريــدون وضــع حـ ّـد لـهــا» ،وهــي حقيقة صــادمــة في
األوضاع الليبية املعقدة ،جرى تصميم قمة برلني على أساسها .روسيا التي أثبتت تعاظم حضورها
في معادالت اإلقليم ،تحاول أن تمسك بخيوط اللعبة وتدير توازناتها ،وفق مصالحها االستراتيجية
شرق املتوسط واالمتيازات في النفط والغاز التي تسعى إليها .وقد تماشت مع ضغوط أردوغــان
ُ
فــي طلب الهدنة فــي طرابلس وإدل ــب ،حتى ال تفقد الــورقــة التركية االستراتيجية ،لكنها لــم تظهر
التزامًا حقيقيًا في الحالتني ،فهناك حسابات وأوراق أخرى ال ترغب في خسارتها .أما دول االتحاد
األوروبي ،على اختالف أدوارها ومصالحها ،فقد ارتفع مستوى حضورها في قمة برلني ،والتزمت
املبادئ العامة خشية أن يؤدي االقتراب من التفاصيل إلى انهيارها ،كما أشارت إلى مواضع الخلل
في األداء ّالتركي في الجلسات الجانبية من دون مواجهة حقيقية .والواليات املتحدة حضرت القمة
بتمثيل أقل من الرئاسي ،إذ غاب دونالد ترامب وحضر وزير خارجيته مايك بومبيو ،الذي اكتسبت
تصريحاته قيمتها من وزن بــاده ال من وضــوح سياساتها في األزمــة الليبية ،التي انطوت على
تناقضات والتباسات يصعب ّ
فك ألغازها في املوقف من حفتر ،الذي تدعمه ّ
مرة في سعيه إلى حسم
الصراع بقوة السالح ،ومرة أخرى تدعوه إلى وقف هجومه على ّ طرابلس بحسابات أخرى مع أنقرة.
فيّ الحسابات الدولية املتعارضة ،تكتسب الصادرات النفطية سلم األولويات في النظر إلى األزمة ،وقد
يمثل قرار وقف نقل النفط بموجب حالة القوة القاهرة عبر املوانئ الليبية ،التي يسيطر عليها الجيش
الوطني الليبي ،أهم اختبار ممكن ملخرجات برلني .هذا إضافة إلى أن توزيع عوائد النفط ،يفتقد إلى
قواعد العدالة بني املناطق الليبية املختلفة ،بينما ُيستخدم بعضها لتسليح امليليشيات .من هنا،
فإن أزمة نقل النفط تطرح نفسها بإلحاح على جدول أعمال ما بعد برلني ،بالقدر ذاته الذي تطرحه
إمدادات السالح وخرق الهدنة من وقت إلى آخر.
ّ
املحصلة ،يمكن القول إنه إذا لم يكن هناك دخول إلى املناطق الشائكة في األزمة الليبية ،يصعب
وفي
ّ
أي حديث عن أفق سياسي يضع حدًا ملعاناة مواطنيها ،وهذا ما عجزت عنه أعمال القمة.
*كاتب وصحافي مصري
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ّ
العراق في أيــار /مايو  ،1920ثــار العراقيون على المحتل
البريطاني .اليوم ،وبعد قرن على «ثورة العشرين» ،يتعالى
خطاب يدعو إلــى ضــرورة تكرارها ضـ ّـد االحتالل األميركي،
ً
سواء من خالل «مليونية» شعبية ستكشف حجم الرافضين
تقودها
النتشار قوات االحتالل ،أو عبر مواصلة الجهود التي
ً
الحكومة بغطاء برلماني من أجل طرد األميركيين ،وصوال
إلى إمكانية إعادة تفعيل المقاومة إن فشلت الدبلوماسية
ّ
المرجو منها .هذا المشهد
العراقية في تحقيق الهدف ّ
َ
ال ـثــوري تقابله مـمــاألة للمحتل مــن ِقــبــل بعض الجهات
والشخصيات ،مثلما فعل برهم صالح أمس أثناء لقائه دونالد
ّ
المتبجح بقتل العراقيين واإليرانيين
ترامب،

مقالة تحليلية

قبل اغتيال سليماني وبعده...
سوريا على المهداف اإلسرائيلي
علي حيدر

توقعات بإحياء مشروع إقالة صالح

الفصائل تعدّ
لـ«ثورة عشرين» ثانية!
بغداد ـــ األخبار
ّ
االستفزاز ،هو أقل ما يمكن أن يوصف
به اللقاء الــذي جمع الرئيس العراقي
ب ــره ــم صـ ــالـ ــح ،ب ــال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب ،على هــامــش «منتدى
االقتصاد العاملي» في منتجع دافوس
سـ ـ ـ ـ ــارع ص ـ ــال ـ ــح إل ــى
فـ ـ ــي س ـ ــويـ ـ ـس ـ ــراّ .
ّ
اس ـتــرضــاء م ــن تـبــنــى  -وب ـك ــل وقــاحــة
 اغـتـيــال نــائــب رئـيــس «هيئة الحشدالشعبي» أبــو مهدي املهندس ،وقائد
«ق ـ ــوة ال ـ ـقـ ــدس» ف ــي الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
اإليـ ــرانـ ــي ال ـف ــري ــق ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي،
مطلع العام الـجــاري ،ودم الشهداء لم
ّ
يـجــف بـعــدَ .مــن يفترض أنــه «حريص
على سيادة البالد واستقاللها» ،كما
ي ـصــف ن ـف ـســه ،ل ــه م ـعــاي ـيــره ال ـخــاصــة:
يـ ـ ـه ـ ــادن م ـ ــن ي ـ ـخـ ــرق سـ ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـبـ ــاد،
ويهاجم من ّ
مد يد العون ُلها ،وساهم
في استعادة هيبة دولــة فقدت لحظة
س ـق ــوط م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل ب ـي ــد تـنـظـيــم
«داع ـ ــش» صـيــف ( 2014مـثـلـمــا حــدث
عقب الضربة اإليرانية على قاعدة عني
األسد األميركية) في لقائه أمس ،أثبت
صــالــح ،م ـج ــددًا ،تـمــاهـيــه مــع األج ـنــدة
مشروع هو
األميركية ،وانخراطه في
ٍ
حده األدنى ٌ -
 في ّهتك لسيادة البالد
ّ
نفسه
واستقاللها ،مــن دون أن يكلف ّ
ول ــو تسجيل مــوقــف يحفظ مــا تبقى
م ــن م ــاء ال ــوج ــه .مـشـهــد األم ـ ــس ،وفــق

معلومات «األخ ـبــار» ،سيعيد تحريك
مشروع «إقالة» صالح برملانيًا ،والذي
سـ ـب ــق لـ ــ«تـ ـح ــال ــف الـ ـفـ ـت ــح» (ائـ ـت ــاف
ال ـك ـتــل امل ــؤي ــدة ل ــ«ال ـح ـش ــد») أن أع ـ ّـده
أواخ ـ ــر ال ـع ــام امل ــاض ــي ،مـتـهـمــا رئـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة بـ ــ«الـ ـحـ ـن ــث فـ ــي ال ـي ـمــن
الدستورية ،وانتهاك الدستور».
ولـ ــم يـقـتـصــر االسـ ـتـ ـف ــزاز ع ـلــى م ـجـ ّـرد
انعقاد اللقاء ،بل ّ
امتد إلى ما صدر عنه،
إذ أش ــار الـبـيــان إل ــى تــأكـيــد الجانبني
«ضـ ــرورة الـحـفــاظ عـلــى دور عسكري
أمـيــركــي فــي ال ـع ــراق» ،ليضرب صالح
بذلك «عرض الحائط» القرار البرملاني
الداعي إلى انسحاب القوات األجنبية
 وت ـح ــدي ـدًا األم ـي ــرك ـي ــة  -م ــن ال ـب ــاد،والـجـهــود الدبلوماسية الـتــي يبذلها
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء املـسـتـقـيــل ،ع ــادل عبد
املـهــدي ،لجدولة االنـسـحــاب .بــدورهــا،
نـقـلــت «وك ــال ــة الـصـحــافــة الـفــرنـسـيــة»،
عــن مصدر فــي مكتب صــالــح ،قوله إن
«ترامب أكد لصالح أنه ال يريد البقاء
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق رغ ـم ــا ع ــن ق ـ ــرار ال ـب ــرمل ــان
والحكومة ،ولكن بشكل محترم وبعيد
عن اإلهانة» .هذا التبرير ،الذي تسوقه
املاكينة اإلعــامـيــة لـصــالــح ،يتعارض
م ـ ــع املـ ـ ــواقـ ـ ــف األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة م ـ ــن ج ـه ــة،
ومواقفه هو شخصيًا من جهة أخرى.
ل ـك ــن حـ ــرص ص ــال ــح ع ـل ــى اس ـت ــرض ــاء
اإلدارة األميركية ،واإلخ ــاص لجدول
أعمالها في العراق ،ال يحجب قلقه من

ّ
سارع صالح إلى استرضاء من تبنى اغتيال المهندس وسليماني (أ ف ب)

األح ــزاب وال ـقــوى السياسية املمسكة
باألغلبية البرملانية ،لناحية إمكانية
ق ـيــام ـهــا ب ــرف ــع ال ـغ ـط ــاء ع ـن ــه ،وخـلـعــه
ّ
يتمسك الــرجــل ،في
من منصبه .ولــذا،
تصريحاته العلنية ،بسياسة اإلمساك
بالعصا من منتصفها؛ إذ قال أمس إن
«العراق يدين باالمتنان إلى التحالف
الدولي في الحرب ضد داع ــش ...وإلى
إيران التي لعبت أيضًا دورًا محوريًا»،
مـ ـش ـ ّـددًا ع ـلــى أن بـ ـغ ــداد «ت ـس ـعــى إلــى
ع ــاق ــات ج ـيــدة م ــع ال ـج ـم ـيــع ،ولـيـســت
ل ــديـ ـه ــا م ـص ـل ـح ــة فـ ــي االن ـ ـ ـجـ ـ ــرار إل ــى
صراعات ليست من خيارنا وصنعنا».
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات يـ ـ ـب ـ ــدو واض ـ ـ ـحـ ـ ــا أنـ ـه ــا
تـسـتـهــدف ال ـن ــأي بــالـنـفــس ع ــن ح ــراك
شـعـبــي مــرت ـقــب ي ــوم الـجـمـعــة املـقـبــل،

يـ ـت ــوق ــع أن ي ـم ـث ــل ن ـق ـط ــة ت ـ ـحـ ـ ّـول فــي
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع ال ـ ـق ـ ــائ ـ ــم ب ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــن
واألم ـيــرك ـيــن ،وخ ـصــوصــا أن شــارعــا

القوات
الخزعليُ :
األميركية «ستطرد...
ّ
والحل العسكري
ما زال موجودًا»

ضخمًا ج ـدًا سيكشف عــن نفسه وعن
مزاجه إزاء االحتالل ،وسيجمع أيضًا
مختلف املشارب والتوجهات لتكريس
رف ــض ال ـعــراق ـيــن ّ
أي وج ــود عسكري
أجنبي .وإلى جانب تلك التصريحات،
تأتي حمالت «الجيوش اإللكترونية»،
امل ــدع ــوم ــة مـ ــن الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة،
وب ـع ـض ـه ــا ي ـح ـظ ــى ب ـت ـم ــوي ــل م ـبــاشــر
م ــن ص ــال ــح ،م ــن أج ــل ال ـت ــروي ــج لـفـكــرة
«حاجة» العراق ّ
امللحة إلى األميركيني،
ّ
كونهم «الضمانة ضد تنظيم داعش»،
ً
ـا  -وفــق زعــم هــؤالء املـ ّ
ـروجــن -
وحــائـ
دون جعل الـبــاد ســاحــة مواجهة بني
طهران وواشنطن.
ه ـ ـنـ ــا ،ي ـ ـبـ ــرز الـ ـتـ ـك ــام ــل بـ ــن م ـ ـسـ ــارات
«ضرب املليونية» املرتقبة غدًا :مواقف

س ـي ــاس ـي ــة ت ــرف ــض ّ
أي م ــواجـ ـه ــة مــع
األم ـيــرك ـيــن ،وتـفـعـيــل ألع ـم ــال العنف
فـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،وقـ ـط ــع لـ ـط ــرق رئ ـي ـســة
تــربــط الـعــاصـمــة ب ـغ ــداد بــاملـحــافـظــات
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،وتـ ـعـ ـطـ ـي ــل لـ ـ ـل ـ ــدوام فــي
ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـح ـكــوم ـيــة
ّ
وامل ــؤس ـس ــات ال ـتــربــويــة .ك ــل ذل ــك دفــع
بعبد املهدي ،قبل يومني ،إلــى توجيه
دع ــوة ل ــ«وق ــف الـتـظــاهــرات الـعـنـيـفــة...
ألنـهــا تــزيــد مــن حــالــة عــدم االسـتـقــرار،
فــي وق ــت تـشـهــد فـيــه املـنـطـقــة نــزاعــات
ّ
ك ـب ـيــرة» .لـكــن عـلــى رغ ــم ك ــل م ــا ت ـقـ ّـدم،
تفيد معلومات «األخ ـبــار» بــأن العمل
ـار لــوجـسـتـيــا وجـمــاهـيــريــا إلنـجــاح
جـ ٍ
«امل ـل ـيــون ـيــة» ال ـتــي س ـت ـنـ ّـدد بــالـتــواجــد
ً
العسكري األجنبي بوصفه «احتالال»،

وهو ما يحظى بدعم الفت جدًا من ِق َبل
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر،
وقـ ــادة «ال ـف ـت ــح» .وع ـلــى رغ ــم مـحــاولــة
األول التمايز عن «الفتح» بدعم صالح
(وه ـ ـ ـ ــذا مـ ــا ع ـ ّـب ــر عـ ـن ــه بـ ــاألمـ ــس عـلــى
صفحة صالح محمد العراقي) ،إال أنه
ال يــزال يدفع باتجاه تحقيق مشروع
طرد األميركيني .أما في صفوف قادة
«الفتح» ،فكان بارزًا أمس موقف زعيم
«ح ــرك ــة ع ـصــائــب أهـ ــل الـ ـح ــق» ،قيس
الخزعلي ،الذي أكد في كلمة مقتضبة
ّ
ُ
أن القوات األميركية «ستطرد ...والحل
الـعـسـكــري م ــا زال م ــوج ــودًا» ،واصـفــا
ـاري بــأنــه «ث ــورة عشرينية
ال ـعــام ال ـج ـ ً
ث ــان ـي ــة (ن ـس ـب ــة إلـ ــى ث ـ ــورة  1920ضــد
االحتالل البريطاني)».

سوريا

ّ
ّ
تحشيد متواصل في إدلب :تركيا تزود المسلحين بمضادات دروع!
على رغم عدم إعالن ّ
انتهاء الهدنة ،إال أن كل
األطراف في إدلب باتت
تعمل على أساس أن
عملية عسكرية كبرى
مرتقبة في المرحلة
المقبلة .قصف تمهيدي
كثيف ودقيق ،مع مزيد
من التحشيد على الجهتين،
يضاف إليهما تزويد أنقرة
ّ
المسلحين الموالين لها
نوعية مضادة
بأسلحة ّ
للدروع .كل ذلك يجعل
المشهد يبدو كتهيئة
لمسرح عمليات محتمل

مــزيــد مــن الـقـصــف والـقـصــف املـضـ ّ
ـاد
تـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــده أري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف حـ ـ ـل ـ ــب ال ـ ـغـ ــربـ ــي
والجنوبي وإدلــب الجنوبي .ال شيء
فـ ــي املـ ـشـ ـه ــد ي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى هـ ــدنـ ــة م ــا،
ع ـلــى رغـ ــم أن امل ـن ـط ـقــة م ــن امل ـف ـتــرض
أنـهــا تخضع لــوقــف إط ــاق نــار اتفق
عـلـيــه الــرئـيـســان الـتــركــي رج ــب طيب
أردوغان ،والروسي فالديمير بوتني،
منذ أكثر من أسـبــوع .يتابع الجيش
الـ ـ ـس ـ ــوري حـ ـم ــات ال ـق ـص ــف امل ـك ـثــف
ّ
واملركز في ريف إدلــب الغربي بشكل
أس ــاس ــي ،وف ــي ري ــف إدل ــب الجنوبي
أيضًا ،حيث يستهدف بشكل واضح
م ــدي ـن ــة مـ ـع ــرة ال ـن ـع ـم ــان ،أهـ ـ ـ ّـم امل ــدن
ّ
هناك .وفي املقابل ،تشن املجموعات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ه ـ ـج ـ ـمـ ــات مـ ـتـ ـف ــرق ــة ضـ ــدّ
مواقع الجيش السوري على خطوط
التماس في الريف اإلدلبي الجنوبي،
ّ
متكرر على
كما تقوم بعمليات قصف
أح ـي ــاء مــدي ـنــة ح ـلــب أدت إل ــى وق ــوع
عشرات املدنيني بني قتيل وجريح.
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ويــوم أمــس ،سقط عــدد مــن القذائف
الصاروخية على َّ
حيي حلب الجديدة
والزهراء في مدينة حلب ،مصدرها
ا ّملـجـمــوعــات املـسـلـحــة .وف ــي املـقــابــل،
نفذت قوات الجيش السوري رمايات
م ــدفـ ـعـ ـي ــة ط ـ ــاول ـ ــت ن ـ ـقـ ــاط ت ـح ـ ّـص ــن
ّ
ومنصات إطالق القذائف
املسلحني،
فــي عــدد مــن الـقــرى والـبـلــدات شمال
غرب مدينة حلب ،ومنطقة الراشدين
إلى الغرب منهاّ ،
ردًا على اعتداءات
ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة بــال ـقــذائــف على
املدينة .وذكــر مراسل وكالة «سانا»
الــرس ـم ـيــة ف ــي ح ـلــب أن وح ـ ــدات من
ال ـج ـيــش اس ـت ـهــدفــت ّ
ودم ـ ـ ــرت نـقــاط
ان ـت ـش ــار امل ـس ـل ـحــن وت ـم ــرك ــزه ــم في
قـ ـ ــرى وبـ ـ ـل ـ ــدات كـ ـف ــرحـ ـم ــرا وعـ ـن ــدان
وحــري ـتــان إل ــى ال ـش ـمــال ال ـغــربــي من
مدينة حلبّ .
وبي املراسل أن رمايات
مماثلة طاولت مواقعهم في منطقة
ال ــراش ــدي ــن ع ـن ــد األطـ ـ ـ ــراف ال ـغــرب ـيــة
ّ
تسبب بتدمير منصات
للمدينة ما

ّ
توقع بيدرسون أن
تعقد اللجنة الدستورية
اجتماعًا جديدًا لها في
شباط أو آذار المقبلين

إط ـ ــاق ون ـق ــاط مـحـصـنــة يـسـتـهــدف
املـسـلـحــون مـنـهــا األح ـي ــاء السكنية
ف ــي امل ــديـ ـن ــة .وفـ ــي ال ـج ـه ــة امل ـقــاب ـلــة،
اس ـت ـهــدفــت «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـش ــام»
(جـبـهــة ال ـن ـصــرة) ،ب ـصــاروخ مـ ّ
ـوجــه،
م ـن ـص ــة إط ـ ـ ــاق ص ـ ــواري ـ ــخ لـلـجـيــش
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي مـ ـح ــور م ـعــرش ـمــاريــن
جنوب شرق معرة النعمان .جاء ذلك

في وقت أفاد فيه «املرصد السوري»
املعارض بأن األتــراك ّ
زودوا فصائل
إدلـ ــب املـسـلـحــة ب ـص ــواري ــخ م ــن نــوع
«تـ ــاو» امل ـض ــادة ل ـل ــدروع (ك ــان مركز
املصالحة الــروســي قــد أش ــار الــى أن
املجموعات املسلحة بدأت استخدام
أس ـ ـل ـ ـحـ ــة نـ ـظ ــامـ ـي ــة تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـح ـلــف
الـ ـن ــات ــو) .ووفـ ـق ــا ملـ ـص ــادر م ـيــدان ـيــة،
فــإن املسلحني كثفوا اسـتـخــدام هذا
ّ
املضادة للدروع،
النوع من األسلحة
مـ ــا س ــاع ــده ــم فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات
ه ـ ـجـ ــوم واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ض ـ ـ ـ ّـد م ــواق ــع
ال ـج ـيــش وت ـج ـ ّـم ـع ــات ــه .أيـ ـض ــا ،أعـلــن
رئـيــس «املــركــز الــروســي للمصالحة
فــي س ــوري ــا» ،الـتــابــع لـ ــوزارة الــدفــاع
الــروس ـيــة ،ال ـل ــواء ي ــوري بــورنـكــوف،
أن املجموعات ّاملسلحة «قامت بنقل
 4سـ ـي ــارات م ـفــخ ـخــة إلـ ــى مـحــافـظــة
إدلب» .وقال بورنكوف إنه ّ
«تم تلقي
معلومات من مصادر محلية وسكان
ب ـل ــدات مـحــافـظــة إدلـ ــب ح ــول ن ـقــل 4

تـ ــداول بـعــض ال ـت ـقــاريــر اإلســرائ ـي ـل ـيــة تــوص ـيــات ب ـضــرورة
ت ـعــزيــز ه ـج ـمــات س ــاح ال ـج ــو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى الـســاحــة
السورية ،باالستناد إلى تقدير مفاده أن عملية اغتيال قائد
«ق ــوة الـقــدس» فــي الـحــرس الـثــوري اإليــرانــي ،الفريق قاسم
سليماني ،أنتجت فرصة لخيار من هذا النوع ،على اعتبار
أن غيابه  -وفق تلك التقارير ّ -
يمهد األرضية لالنقضاض
على ما ّ
تسميه إسرائيل «الــوجــود اإليــرانــي» على الساحة
ّ
ّ
ّ
السورية .ال شك في أن اغتيال سليماني شكل نقطة تحول
ٌ
فــي حــركــة ال ـصــراع عـلــى مـسـتــوى املـنـطـقــة ،وه ــو توصيف
ّ
تبنته إسرائيل بشكل رسمي ،وظهر صريحًا في التعديالت
التي أحدثتها االستخبارات العسكرية «أمان» في تقديرها
السنوي ،وأيضًا في التقدير االستراتيجي لـ«معهد أبحاث
األمن القومي» في جامعة تل أبيب ،والذي اضطر هو اآلخر
إلى تعديل تقديراته على ضوء الحدث .بدا واضحًا ،بالنسبة
إلى اإلسرائيليني ،أن هذه العملية ألقت وستلقي بظاللها على
ّ
ً
كــل ســاحــات محور املقاومة وص ــوال إلــى فلسطني ،وإن لم
تكتمل حتى اآلن معالم املرحلة املقبلة.
ل ـكــن حـقـيـقــة أن الغ ـت ـيــال ال ـفــريــق سـلـيـمــانــي تـبـعــاتــه على
ســاحــات مـحــور املـقــاومــة ال تعني أن تـلــك الـســاحــات باتت
مكشوفة أمــام كيان الـعــدو ،وكــأن مــوازيــن القوى اإلقليمية
ت ـغـ ّـيــرت ف ــي مــواج ـه ـتــه .بـخـصــوص ال ـســاحــة ال ـس ــوري ــة ،ما
ينبغي تــأكـيــده هــو أن تـ ّ
ـوجــه ال ـعــدو نـحــو تــركـيــز هجماته
ع ـلــى ال ـســاح ـتــن ال ـس ــوري ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ك ــان أع ـل ـنــه رئـيــس
األرك ــان اإلســرائـيـلــي ،أفيف كوخافي ،قبل ثمانية أيــام من
ً
حــدث االغتيال ،قائال« :فــي الوقت الــذي أقــف فيه هنا ،نحن
مستمرون في استئصال القدرات اإليرانية التي ّ
تهدد دولة
إســرائـيــل مــن أرض ســوريــا» .وفــي تعبير صــريــح عــن نية
إسرائيل مواصلة اعتداءاتها على سوريا وتزخيمها ،أكد
كــوخــافــي فــي كلمته أم ــام مؤتمر «هــرتــزيـلـيــا» أن «ه ــذا هو
الواقع حاليًا ،ونحن ننوي االستمرار في هذا النشاط ،وننوي
فعل ذلك ببصيرة وبمسؤولية وبنظرة جبهوية ضمن أخذ
ّ
ّ
ّ
كل االعتبارات وكل التأثيرات وكل التبعات بالحسبان» .مع
يخف كوخافي جانبًا أساسيًا آخر من خلفية ذلك
ذلك ،لم
ِ
ّ
ّ
التوجه العمالني ،مشيرًا إلى أنه «في الوقت الذي تحدثنا فيه
عــن إي ــران وعــن الـصــواريــخ ،فــإن الجيش الـســوري يستعيد
قوته ،صحيح أنــه لن يعود بالضرورة إلــى بنيته التقليدية
ال ـت ــي بــامل ـنــاس ـبــة ل ــم ي ـت ـض ـ ّـرر ال ـق ـســم األكـ ـب ــر مـنـهــا خــال
ّ
السنوات العشر األخـيــرة ،لكنه يركز على قــدرات عصرية
وصــواريــخ أرض -جــو ًوق ــدرة صاروخية وق ــدرات متطورة
أخــرى» .ولم تكن عبثية إضــاءة كوخافي على هذا الجانب،

إذ إن األخير يكتنف أحد أخطر السيناريوات التي تخشاها
إسرائيل ،والــذي أراد رئيس األركــان التحذير من مخاطره
االستراتيجية على املـعــادلــة اإلقليمية .فــي السياق نفسه،
تناولت صحيفة هآرتس ( ،)2019/12/27قبل ستة أيام من
َ
اغتيال سليمانيّ ،
توجه الجيش املذكور بالقول إنه «تظهر
مــن خ ـطــاب كــوخــافــي ،وأي ـضــا مــن أح ــادي ــث مــع مـســؤولــن
كبار في املستوى السياسي وفي املؤسسة األمنية ،صورة
موحدة جـدًا :إسرائيل ستزيد جهود ضرب اإليرانيني في
ّ
الشمال .الهدف األخير لهذه العمليات أقل وضوحًا ...يبدو
أن الجيش يعتقد أن الهدف األكثر واقعية سيكون تقليص
وجود الحرس الثوري وامليليشيات الشيعية هناك».
هكذاّ ،يتضح باملعطيات امللموسة أن ّ
توجه إسرائيل نحو
تصعيد اعـتــداءاتـهــا على األراض ــي الـســوريــة كــان حاضرًا
على املستويني الرسمي واإلعــامــي قبل عملية االغتيال،
ّ
يستمر بعدها ،بمعزل عن إمكانية نجاحه
ومن الطبيعي أن
من عدمها .تدرك إسرائيل أنه على الرغم من هامش املبادرة
الذي استطاعت أن تفرضه مع بداية األحــداث ،وتحاول من
خالله استهداف ما ترى أنه تهديد ُم ّلح ألمنها ،إال أنها كانت
فــي املقابل مـحــدودة بقيود حــرصــت على عــدم االصـطــدام
بـهــا ،خـشـيــة أن ي ــؤدي ذل ــك إل ــى تصعيد م ـت ـ ّ
ـدرج .وعـنــدمــا
المستها فــي بعض األحـيــان كانت تتلقى مقابلها ردودًا،
وهي ردود يمكن في ّأي محطة أن تتدحرج إلى ما هو أبعد
ّ
املستجد ،في هذا السياق أن استراتيجية
من ذلك .قد يكون
«املعركة بني الـحــروب» قد استنفدت نفسها ،وفــق ما أكده
الكثير من الخبراء من ذوي الصلة باملؤسسة األمنية ،األمر
الــذي دفــع الجهات املختصة إلــى دراس ــة خياراتها البديلة،
وخــاصــة أن ال ـهــدف مــن وراء االسـتــراتـيـجـيــة امل ــذك ــورة ،أي
إخراج إيران وحلفائها من سوريا ،لم يتحقق ،وهو ما ّ
أقر
به كوخافي نفسه عندما قــال «إن لم نعمل ،فــإن الوسائل
القتالية ستبقى» ،األمر الذي يعني تسليمه بفشل إسرائيل
في منع التمركز العسكري اإليراني .ولم يتجاهل كوخافي
وجود مخاطر يستبطنها االرتقاء بالسياسة العدوانية على
الساحة السورية ،إذ قالْ :
«إن َع ِملنا فثمة احتمال كبير أن
ّ
يرد اإليرانيون ،لذلك فإن الطريق إلى املواجهة قصير».
ّ
هــذه املخاطر الـتــي قــد تتفاقم وتـتـمــدد إلــى ســاحــات أخــرى
ُت ّ
عمق حاجة كيان العدو إلى حضور ودور مباشرين للجيش
األميركي .ويعود ذلك  -من ضمن عدة أمور  -إلى أن انفتاح
ساحات محور املقاومة بعضها على بعض والتعاضد في
ما بينها فاقما حجم التهديدات املحدقة بإسرائيل ،وجعالها
أكثر حذرًا في تقدير عواقب ّأي مغامرة ،وفي الوقت نفسه
ّ
ضيقا خـيــاراتـهــا ،وقــد يكونان ّأدي ــا إلــى ارتـفــاع احتماالت
التقدير الخاطئ لديها.

ّ
ّ
يدلل على كونها ما زالت هدفًا ّ
يكثف الجيش السوري ضرباته على مدينة ّ
لتقدم الجيش (أ ف ب)
معرة النعمان ما

ّ
سيارات مفخخة من ِق َبل اإلرهابيني
إلـ ــى م ــدي ـن ــة م ـع ــرة ال ـن ـع ـم ــان ،وه ــذا
يشير إلى إعداد الجماعات املسلحة
غـ ـي ــر الـ ـش ــرعـ ـي ــة ل ـل ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـيــات
هجومية».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،دعـ ــا وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الـ ـت ــرك ــي ،م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو،
روس ـ ـيـ ــا ،إلـ ــى االل ـ ـتـ ــزام بـتـعـهــداتـهــا
ح ـي ــال وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار ف ــي إدل ــب
شمال غربي سوريا .وفي كلمة خالل
جلسة حــول الــوضــع الجيوسياسي
لـ ـلـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط وأف ــريـ ـقـ ـي ــا ،عـلــى
هامش االجتماع السنوي الخمسني
لـ ــ«املـ ـنـ ـت ــدى االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـع ــامل ــي»
( )WEFفـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة داف ـ ـ ـ ـ ــوس فــي
سـ ــوي ـ ـسـ ــرا ،شـ ـ ــدد جـ ــاويـ ــش أوغـ ـل ــو
ع ـلــى أن «ال ــوض ــع ف ــي إدلـ ــب ال ي ــزال
خطيرًا ،وأنه ال يمكن قبول الهجمات
ال ـتــي يـشـنـهــا ال ـن ـظــام عـلــى املــدنـيــن
بطريقة عشوائية في هذه املنطقة».
وأضاف« :ننتظر من روسيا االلتزام

بـ ـتـ ـعـ ـه ــداتـ ـه ــا حـ ـ ـي ـ ــال وق ـ ـ ــف إطـ ـ ــاق
ال ـنــار ،باعتبارها ضامنة للنظام».
ول ـف ــت إلـ ــى أن أردوغـ ـ ـ ــان شـ ــدد على
هـ ــذا امل ــوض ــوع خـ ــال ل ـقــائــه بــوتــن
عـلــى هــامــش «مــؤت ـمــر ب ــرل ــن» حــول
ليبيا .وأشــار إلى أن تركيا وروسيا
ّ
«تـ ـتـ ـع ــاون ــان مـ ــن أجـ ـ ــل حـ ـ ــل أزمـ ـ ــات
ك ـب ـي ــرة م ـث ــل س ــوري ــا ول ـي ـب ـي ــا ،عـلــى
رغــم االخـتــافــات فــي وجـهــات النظر
بـيـنـهـمــا» .ب ــدوره ــا ،أعـلـنــت جينيفر
ف ـي ـن ـتــون ،امل ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم املـبـعــوث
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
إلـ ــى س ــوريـ ــا ،غ ـي ــر بـ ـي ــدرس ــون ،نـيــة
األخـ ـي ــر زي ـ ـ ــارة م ــوس ـك ــو ف ــي نـهــايــة
األسبوع الجاري ،وعقد مباحثات مع
َ
وزيري الخارجية والدفاع الروسيني،
سيرغي الفــروف وسيرغي شويغو.
كما توقع بيدرسون أن «تعقد اللجنة
الدستورية السورية اجتماعًا جديدًا
لها في شباط أو آذار املقبلني».
(األخبار)
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العالم

العالم

فلسطين دخل محمود عباس المستشفى االستشاري في رام
الله بحجة زيارة قسم األطفال ،في محاولة ٌللتغطية على أمر
المتدهورة .حدث يتقاطع بصورة
بات معروفًا ،هو صحته
ّ
الفتة مع الحديث اإلسرائيلي المكثف عن هــذا الموضوع
منذ أسابيع ،وسط مشاورات بين «حماس» وأطراف في «فتح»
لدراسة الموقف

مقالة تحليلية

إسرائيل في تظاهرة «المحرقة»:
إيران هي «النازية» الجديدة!

عباس ونكسة المرض

مباحثات «الخالفة»
تتواصل
على رغم الحديث اإلسرائيلي املكثف
ف ــي األس ــابـ ـي ــع ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاض ـي ــة عــن
صـحــة رئ ـيــس الـسـلـطــة الفلسطينية،
محمود عباس ،الذي ّ
أتم قبل أسابيع
 15عامًا في قيادة السلطة ،فإن زيارته
إل ــى املـسـتـشـفــى االس ـت ـش ــاري ف ــي رام
ال ـلــه ،وس ــط الـضـفــة املـحـتـلــة ،بـصــورة
مفاجئة ،أول من أمس ،أعادت القضية
ُ
إعالم السلطة
إلى الواجهة من جديد.
عمل على إخـفــاء سبب تـ ّ
ـوجــه عباس
إلى مستشفى خـ ّ
ـاص وليس حكوميًا
تزامنًا مع منخفض جوي قوي يضرب
ً
رام ال ـلــه ،قــائــا إن ــه ج ــاء ل ــزي ــارة قسم
األط ـف ــال .لـكــن م ـصــادر فــي املستشفى
نفسه تفيد «األخبار» بأن «أبو مازن»
دخ ــل إلج ـ ــراء ف ـح ــوص ط ــارئ ــة ،الفـتــة
إلــى أن امل ـب ـ ّـررات الـتــي ســاقـهــا اإلعــام
ال ــرس ـم ــي جـ ـ ــاءت ب ـت ـع ـل ـي ـمــات رئ ـيــس
جـهــاز امل ـخــابــرات الـعــامــة مــاجــد فــرج،
ووزير الشؤون املدنية حسني الشيخ،
اللذين رافقاه.
ال ــزي ــارة ،الـتــي بــدا الفـتــا ّ
تغيب وزيــرة
الصحة مي الكيلة عنها خالفًا للعادة،
أج ــرى أث ـنــاء هــا ع ـبــاس فـحــوصــا بعد
جلوسه مــع طبيبه ال ـخــاصُ ،سحبت
خ ــال ـه ــا ع ـي ـنــة م ــن دم ـ ــه إض ــاف ــة إل ــى
خصوعه لتصوير ملنطقة الصدر ،وفق
مــا تضيف املـصــادر نفسها .وتتابع
أن «الـ ـح ــال ــة ال ـص ـح ـي ــة ل ـع ـب ــاس ف ــور
دخوله كانت غير مطمئنة ،فقد دخل
وكــان أحــد مرافقيه يسانده من أسفل
ك ـت ـفــه» .مــع ذل ــك ،ت ـقـ ّـدر أوسـ ــاط طبية
مـقــربــة مــن رئـيــس السلطة أن وضعه
ال ـص ـحــي ل ـيــس خ ـط ـي ـرًا ،ب ــل بــإمـكــانــه

«ممارسة نشاطه املعتاد في الرئاسة
مــع دوري ــة إج ــراء الـفـحــوصــات» ،علمًا
أنـ ــه ظ ـهــر أمـ ــس خـ ــال ل ـقــائــه ال ـحــاكــم
ال ـعــام ألسـتــرالـيــا ،ديـفـيــد هـيــرلــي ،في
ّ
مقر املقاطعة في رام الله.
في هذا الوقت ،ووسط التقارير املكثفة
ح ـ ــول ص ـح ــة «أب ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــازن» مـ ــن أك ـثــر
مــن جــانــب ،تـسـتـعـ ّـد حــركــة «ح ـمــاس»
الح ـت ـمــال غ ـي ــاب ع ـب ــاس ع ــن الـســاحــة
خ ــال ال ـعــام ال ـج ــاري ،بـعــد بـلــوغــه 85
ع ــام ــا والـ ـح ــدي ــث عـ ــن أن وضـ ـع ــه قــد
ي ـم ـن ـعــه م ــن م ــواص ـل ــة م ـه ــام ــه .ت ـقــول
مصادر في الحركة إنها عقدت أخيرًا
نـقــاشــات داخـلـيــة للتعامل مــع جميع
ال ـس ـي ـنــاريــوات ،إض ــاف ــة إل ــى إجــرائـهــا
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى اتـ ـص ــاالت م ــع أطـ ــراف
فصائلية وأخرى في حركة «فتح» في
الشأن نفسه .وترى «حماس» أنها في
مــرحـلــة مــا بـعــد ع ـبــاس سـتـكــون أمــام
اس ـت ـح ـقــاق ال ــذه ــاب ن ـحــو انـتـخــابــات
ً
رئــاسـيــة بـعــد سـتــن يــومــا ،فـضــا عن
ّ
إشكالية من سيحل مكانه خالل املدة
ّ
االنتقالية التي يحددها القانون بمئة
يــوم ،خاصة أن ُ«املجلس التشريعي»
ّ
ت ـ ـ ـ ّـم ح ـ ــل ـ ــه ،كـ ـم ــا أن ـ ـش ـ ـئـ ــت «امل ـح ـك ـم ــة
الــدس ـتــوريــة» ال ـتــي تــرغــب «ف ـتــح» في
أن يتولى رئيسها ،املستشار محمد
ال ـ ـحـ ــاج قـ ــاسـ ــم ،رئـ ــاسـ ــة ال ـس ـل ـط ــة فــي
ً
املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،بـ ــدال م ــن رئـيــس
«التشريعي» ،عزيز الدويك ،املحسوب
على «حماس».
وع ـل ــى رغـ ــم ت ـعــويــل ال ـح ــرك ــة ع ـلــى أن
مرحلة ما بعد عباس ستكون أفضل
مـ ـم ــا س ـب ـق ـه ــا ،إال أن ّ
أي شـخـصـيــة

ظهر عباس
أمس خالل لقائه
الحاكم العام
ألستراليا ،ديفيد
هيرلي ،في مقر
المقاطعة في
رام الله (أ ف ب)

الخيار األكثر واقعية لدى
«حماس» هو التوافق مع «فتح»
على شخصية للرئاسة
تــرغــب ف ــي ال ـتــرشــح لــرئــاســة السلطة
تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ـ ــى ت ـ ــواف ـ ــق عـ ـ ـ ــام ع ـل ـي ـه ــا،
وه ــو م ــا ي ـبــدو صـعــب الـتـحـقــق ج ــراء
ال ـتــدخــات ال ـخــارج ـيــة واإلســرائـيـلـيــة
فــي فــرض خـيــارات تــدفــع إلــى تواصل
االنقسام وبقاء الدور األمني للسلطة
فـ ــي الـ ـضـ ـف ــة .ل ـ ـهـ ــذا ،ت ـش ـي ــر املـ ـص ــادر
«الحمساوية» إلى أن الحركة تضغط

ل ـل ــذه ــاب إل ـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات تـشــريـعـيــة
«إلعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــرت ـي ــب ع ـ ــدد مـ ــن امل ـل ـف ــات،
وم ـن ـه ــا امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ــا ب ـع ــد عـ ـب ــاس...
نـسـعــى عـبــر الـتـشــريـعــي ال ـجــديــد إلــى
ت ـع ــدي ــل ال ـق ــوان ــن ال ـت ــي فــرض ـه ــا أب ــو
م ـ ـ ــازن خ ـ ــال ت ـع ـط ـيــل املـ ـجـ ـل ــس ،بـمــا
فــي ذلــك منع تمرير قــانــون أن يتولى
رئ ـيــس الــدس ـتــوريــة مـنـصــب الــرئـيــس
ف ــي امل ــرح ـل ــة امل ــؤق ـت ــة ،وأن ي ـع ــاد هــذا
الحق إلى رئيس التشريعي الجديد».
وت ـقـ ّـدر «ح ـمــاس» أن هــذا الـتــوجــه هو
أحد أهـ ّـم األسباب التي تدفع السلطة
و«ف ـ ـت ـ ــح» إلـ ـ ــى املـ ـم ــاطـ ـل ــة فـ ــي إجـ ـ ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات اآلن ،ع ـلــى رغ ــم مــوافـقــة

األولــى والفصائل عامة على الشروط
ّ
«الفتحاوية» ،إذ تخشى «فتح» من أل
تفوز في «التشريعية» ،ما سينعكس
عـلــى قــدرتـهــا عـلــى تـمــريــر ّ
أي قــوانــن
أو قـ ــرارات تـكــون فــي مصلحتها ،وال
سـ ّـيـمــا بـعــد ع ـبــاس ،ول ــذا تـسـعــى إلــى
بقاء الوضع على ما هو عليه لتكون
الخيارات الالحقة في مصلحتها.
مـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـخـ ـش ــى «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» مــن
سيناريو الفوضى الــذي قــد تدعمه
إســرائ ـيــل ودول عــربـيــة تــريــد إنـهــاء
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،وه ـ ـ ــو مــا
سيؤدي في النهاية إلى ّ
ضم إسرائيل
الضفة ،والشروع في خطوات عملية

وكـ ـب ــرى ض ـم ــن م ــا ُي ـس ـم ــى «صـفـقــة
القرن» .ولذا ،وعلى رغم معارضتها
خ ـيــارات تطرحها «ف ـتــح» بـمــا فيها
ّ
ت ــول ــي رئ ـيــس «ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة»
أو «امل ـج ـل ــس املـ ــركـ ــزي» ف ــي منظمة
التحرير رئــاســة السلطة مــؤقـتــا ،إال
أن «حماس» تواصل اتصاالتها مع
أط ـ ــراف ف ــي «ف ـت ــح» لـلـتـبــاحــث حــول
شخصية يمكن ترشيحها لرئاسة
السلطة ،والترتيب إلجــراءات «تعيد
ب ـن ــاء ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي» ،وفـ ــق ما
تكشفه امل ـصــادر ،خــاصــة أن اإلف ــراج
ـروان ال ـب ــرغ ــوث ــي فــي
ع ــن األسـ ـي ــر م ـ ـّ ـ ّ
ثم ترشحه لالنتخابات
صفقة قريبة

خيار صعب التحقق قريبًا لظروف
ك ـث ـي ــرة .أمـ ــا ع ــن إس ــرائـ ـي ــل ،فـيـمـكــن
القول إنها مستعدة منذ مدة طويلة
ملرحلة ما بعد عباس؛ إذ شهد العام
املاضي وحده ّ
تدرب جيش االحتالل
ّ
ع ـل ــى سـ ـيـ ـن ــاري ــوات ت ـح ــاك ــي ت ـغــيــب
رئيس السلطة عن الساحة .ومــذاك،
ّ
يتكثف وجود قوات إسرائيلية داخل
األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ب ـمــا فيها
ً
مناطق «أ» ،ليال ونهارًا ،عبر دوريات
تقتحم جميع املــدن ،ومــن بينها رام
ُ
الله التي تعتبر مركز السلطة.
(األخبار)

مصر

ُ ّ
«الداخلية» تالحق «حسم» ...والمخابرات ترتب لالنتخابات
القاهرة ـــ األخبار
مع اقتراب الذكرى التاسعة لـ «ثورة
 25يـنــايــر» ،أعلنت وزارة الداخلية
وصفتهم
املصرية ضبط عدد ِم ّمن
ّ
ب ــأع ـض ــاء ح ــرك ــة «ح ـس ــم» املـصــنـفــة
«إرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،والـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـج ـمــاعــة
«اإلخـ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن» املـ ـحـ ـظ ــورة،
ف ــي الـ ـق ــاه ــرة الـ ـكـ ـب ــرى ،إلـ ــى جــانــب
ض ـب ــط ع ـ ــدد مـ ــن م ـ ـخـ ــازن الـ ـس ــاح،
فيما ّ
وجهت إلى املتهمني اتهامات
بـ «تقويض دعائم األمن واالستقرار،
وإش ــاع ــة ال ـفــوضــى ،وه ــدم م ـقـ ّـدرات
الـبــاد االقـتـصــاديــة ،بالتنسيق مع
ق ـ ـيـ ــادات ت ـن ـظ ـيــم ج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ــوان
ال ـه ــارب ــة إل ــى ت ــرك ـي ــا» .وع ـل ــى غ ــرار
ال ــرواي ــات الــرسـمـيــة املـعـتــادة ،قالت
«الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» إن املـ ـضـ ـب ــوط ــن مــن
الشباب وصلتهم تكليفات لتنفيذ
سلسلة من العمليات والعمل على

إثارة الشارع عبر «تكثيف الدعوات
التحريضية وال ـتــرويــج للشائعات
واألخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار امل ـ ـغ ـ ـلـ ــوطـ ــة واملـ ـفـ ـب ــرك ــة
ملحاولة تشويه مؤسسات الدولة»،
مـضـيـفــة أن ـه ــم اس ـت ـخ ــدم ــوا تطبيق
«ت ـل ـي ـغ ــرام» لـ ـ «ت ـن ـظ ـيــم ال ـت ـظــاهــرات
وإث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـش ـ ـغـ ــب وق ـ ـط ـ ــع ال ـ ـطـ ــرق
وتـعـطـيــل حــركــة امل ــواص ــات الـعــامــة
وت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــات ت ـخ ــري ـب ـي ــة ض ـ ّـد
مـ ـنـ ـش ــآت» ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى «إعـ ـ ــداد
لقاء ات مصورة مع بعض املواطنني
وإرســال ـهــا إل ــى ال ـق ـنــوات الفضائية
املوالية للتنظيم».
وسـ ــط هـ ــذا ال ـت ـم ـه ـيــد ،ي ـق ــول مـصــدر
أم ـ ـنـ ــي ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن ال ـس ــاع ــات
املقبلة «ستشهد مــزيـدًا مــن عمليات
الضبط والتوقيف ،وربما املطاردات
النارية ،ألعضاء في خاليا إخوانية
يخططون إلحــداث الفوضى والهرج
بالتزامن مــع ذك ــرى  25يناير وعيد
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الـشــرطــة ال ــذي ســوف ُيحتفل بــه في
مـ ـي ــدان ال ـت ـح ــري ــر» .وي ـل ـفــت امل ـصــدر
إلـ ـ ــى «اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار أم ـ ـنـ ــي فـ ــي جـمـيــع
املـحــافـظــات ،وتعليمات صــارمــة من
وزير الداخلية بالتعامل الفوري مع
ّ
أي محاولة للخروج عن القانون أو
تصوير تظاهرة من أجل بثها على

صدرت تعليمات بالتعامل
بشدة مع المتظاهرين
وتهديدهم بالحبس لـ 10سنوات
ّ
سيتم التعامل
الـجــزيــرة وغ ـيــرهــا...
ب ـم ـن ـت ـه ــى الـ ـحـ ـس ــم وسـ ـ ـ ــوف ت ـك ــون
ال ـع ـق ــوب ــة ه ـ ــذه املـ ـ ــرة ال ـس ـج ــن عـشــر
سنوات».
ـواز ،بـ ــدأت األج ـهــزة
عـلــى صـعـيــد م ـ ـ ٍ
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب املـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد

االنـتـخــابــي ،عبر تفويض العاملني
م ـع ـهــا مَ ــن حـ ــزب «م ـس ـت ـق ـبــل وط ــن»
م ـ ـسـ ــألـ ــة م ـ ـحـ ــاولـ ــة ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إلـ ــى
ق ــائ ـم ــة ت ــواف ـق ـي ــة فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
الـبــرملــانـيــة ،تــدمــج بــن الـحــزب الــذي
خـ ـ ــرج مـ ــن رحـ ـ ــم املـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ،وب ــن
التيارات السياسية املعارضة التي
ت ــراه ــا ال ـج ـهــات ال ـس ـيــاديــة مـعـتــدلــة
حاليًاُ .
ويـتــوقــع أن يبلور األمــن في
غ ـضــون أســاب ـيــع ه ــذه ال ـقــائ ـمــة ،في
ّ
ظ ـ ــل ح ــال ــة م ــن الـ ـت ــرق ــب ال ـس ـيــاســي
ان ـت ـظــارًا للصيغ الـنـهــائـيــة لـقــوانــن
َ
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـغ ــرف ــت ــي
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان وامل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــات ،عـ ـل ــى رغ ــم
الخالف على آليات إجرائها .في هذا
ال ــوق ــتُ ،رص ــدت املـيــزانـيــة لالنتهاء
ُمــن تنفيذ «مجلس الـشـيــوخ» الــذي
أقـ ّـرت عودته ليكون الغرفة الثانية
للبرملان وفق التعديالت الدستورية
ال ـتــي ت ـ ّـم الـتـصــويــت عـلـيـهــا الــربـيــع

َ
املــاضــي ،إذ ت ـقـ ّـرر إج ــراء انـتـخــابــات
امل ـج ـل ــس فـ ــي ال ـن ـص ــف الـ ـث ــان ــي مــن
العام الجاري ،على أن يكون انعقاد
أولــى جلساته فــي املـقـ ّـر الجديد في
الـعــاصـمــة اإلداريـ ــة ،وال ــذي سيكون
م ـج ــاورًا ملـجـلــس الـشـعــب ف ــي الـحـ ّـي
الـحـكــومــي ،ضمن املـبــانــي الضخمة
ال ـت ــي ي ـج ــري تـشـيـيــدهــا وسـيـجــري
االنـ ـتـ ـق ــال ال ـت ــدري ـج ــي إل ـي ـه ــا ب ــداي ــة
مــن منتصف الـعــام ال ـجــاري .ووفــق
مصدر مطلع تحدث إلى «األخبار»،
ف ــإن الـتـعـلـيـمــات ص ــدرت بـ «تكثيف
العمل في املبنى إلنجازه في أشهر
ق ـل ـي ـلــة فـ ـق ــط» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن امل ـيــزان ـيــة
التي ُينفذ بها مفتوحة مع الشركة
املـنـفــذة ،على غــرار مــا هــو متبع مع
ب ــاق ــي الـ ـش ــرك ــات ف ــي امل ـب ــان ــي ال ـتــي
ب ـ ــدأ ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إجـ ـ ـ ــراء مـ ــزايـ ــدات
لـهــا مــن أج ــل تـجـهـيــزهــا وتــزويــدهــا
باألساسيات.

تشهد المحافظات كافة استنفارًا أمنيًا كبيرًا مع اقتراب ذكرى « 25يناير» (آي بي ايه)

أبدًا في وجه أولئك الذين يبتغون قتلهم».
يحيى دبوق
ـ ـ فــي اتـجــاه آخ ــر ،يـنــوي نتنياهو اسـتـغــال وج ــود عدد
يصل إلــى إسرائيل ،اليوم ،ممثلون عن أكثر من أربعني كبير من ممثلي الــدول ،ومــن بينها دول وازنــة ،من أجل
دول ــة ح ــول الـعــالــم ،بمستويات مختلفة ،للمشاركة في اس ـت ـصــدار مــواقــف ت ـنـ ّـدد ب ـ ّ
ـأي إجـ ــراء قــانــونــي دولـ ــي ،أو
ضد إسرائيل .ومن ذلك ،العمل على ّ
الــذكــرى ال ـ  75لقتل الـنــازي األملــانــي يـهــودًا أوروب ـيــن في مقاطعة دوليةّ ،
صد
ُ ّ
الحرب العاملية الثانية .املشاركة،
التي تعد من ناحية تل اإلجراءات املنوي اتخاذها في «املحكمة الجنائية الدولية»
ً ُ
ّ
أبيب تاريخية ،وهي
كذلك فعال ،تعد أيضًا فرصة للدفع على خلفية جرائم حرب ارتكبها مسؤولون إسرائيليون
باملصالح اإلسرائيلية ُق ُ
الذكرى
زخم
استغالل
عبر
مًا،
د
بحق الفلسطينيني ،وأيضًا العمل على محاصرة حركة
والحضور الدولي فيها ،علمًا بأن التظاهرة نفسها تأتي مقاطعة إســرائـيــل دول ـي ــا ...وغـيــرهـمــا .ولـكــن ،هــل ينجح
نتيجة تشابك جملة ّمن عوامل ،ليست «املحرقة النازية» إال ه ــذا؟ املـشـكــوك فـيــه أن تـكــون املـنــاسـبــة كــافـيــة فــي ذاتـهــا
ّ
ّ
مركبًا واحدًا من مركباتها الفعلية .خالفًا للمعتاد ،قررت لتغيير املــواقــف ،على رغــم أن إسرائيل ال تعاني ،فعليًا،
تل أبيب نقل إحياء ذكــرى «املحرقة» من بلدة أوشفيتز مــن تـهــديــدات فــي ه ــذا املـنـحــى ،باستثناء كــونــه إزعــاجــا
البولندية ،التي كانت تشهد سنويًا فعاليات باملناسبة ،إلى لها وإخفاقًا في مجال العالقات العامة .إال أن استغالل
ّ
القدس املحتلة ،مع العمل على تحشيد حضور دولي كبير املناسبة الزمة يتعذر على إسرائيل االمتناع عنها ،سواء
تأت.
تأمل من خالله إعادة إنتاج الذكرى في الوعي الدولي بما أتت بنتيجة أو لم ِ
ّ
يعزز حضورها عامليًا ،والتركيز على ربطها بإسرائيل ـ ـ على رغــم الحديث عن حضور  40رئيس دولــة ،أو 50
الــدولــة بوصف األخـيــرة نتاج «املـحــرقــة» الــذي يجب على بحسب تقارير عبرية أخ ــرى ،إال أن الضيوف الــوازنــن
العالم حفظه ومساندته ،وتخليد مكتسباته ،بل وتعزيزها مـحــدودو الـعــدد ،ومــن بينهم الرئيس الــروســي فالديمير
في غير اتجاه.
ب ــوت ــن ،وال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،وإل ــى
ّ
ّ
فــي دالالت الـحــلــة وامل ـكــان الجديدين لـلــذكــرى ،يـشــار إلى حــد مــا نائب الرئيس األميركي مايك بنس ،فــي حــن أن
اآلتي:
معظم ممثلي ال ــدول اآلخــريــن هــم مــن الـصــف الـثــانــي أو
ـ ـ التظاهرة ،كما هــي ،دليل إضــافــي على نجاح املشروع الثالث ،ويحملون صفات تشريفية ،مثل الرئيس األملاني
الصهيوني ،إلــى اآلن ،في غــرس كيانه
ف ــران ــك  -ف ــال ـت ــر ش ـت ــاي ـن ـم ــاي ــر ،وول ــي
في محيط رافض له ،بل وتطويع معظم
ال ـع ـه ــد ال ـب ــري ـط ــان ــي األمـ ـي ــر ت ـش ــارل ــز،
ه ــذا امل ـح ـيــط ،ودف ـع ــه إل ــى االصـطـفــاف
والرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال.
خلفه ،ليس فقط بقبول وج ــوده ،إنما
وع ـل ـي ــه ،فـ ــإن أب ـ ــرز امل ـش ــارك ــن الــذيــن
أيـضــا باملشاركة فــي الـتـصـ ّـدي لقوس
ي ـع ـطــون ال ــذك ــرى ب ـعــدهــا ال ــدول ــي هما
الوازنون
الضيوف
ّ
أع ــداء إســرائـيــل ،أي إي ــران
وحلفاؤها .محدودو العدد ،ومن الرئيسان الــروســي والفرنسي ،ولكل
ّ
وفي هذا اإلطــارُ ،ت ّ
تها
بحل
الذكرى،
عد
منهما اعتباراته الخاصة .مــن ناحية
بينهم الرئيسان
ال ـج ــدي ــدة ،ت ـظــاهــرة تــأي ـيــد إلســرائ ـيــل،
بوتني ،الــواضــح أن سحب الــذكــرى من
والفرنسي
الروسي
وإق ـ ــرارًا دول ـيــا مــن أك ـثــر مــن  40دولــة
بــولـنــدا إلــى إســرائـيــل فــرصــة ال يمكن
بـنـجــاح مـشــروعـهــا .وه ــو تــأيـيـ ٌـد تــدرك
تـعــويـضـهــا مــن أج ــل الــدفــع فــي اتـجــاه
هـ ــذه ال ـ ـ ــدول أن ال أثـ ـم ــان لـ ــه ،وأن ـ ــه لــن
تثبيت الفعالية بشكل دائــم ،بعيدًا عن
تعقبه ردود سلبية من الجانب العربي
بولندا ،وذلك نتيجة الخصومة املزمنة
ال ــذي ب ــات تــابـعــا وشــري ـكــا لــاحـتــال.
ب ــن مــوس ـكــو ووارسـ ـ ــو ع ـلــى الــذكــرى
فــي الــوقــت نفسه ،التظاهرة دليل غير
نـفـسـهــا وغ ـيــرهــا م ــن امل ـل ـف ــات؛ إذ إن
ّ
مباشر ،بإمضاء أممي ،على حجم التحدي الفعلي املاثل بــولـنــدا دائ ـمــا مــا عملت عـلــى إب ـعــاد روس ـيــا عــن الــذكــرى
أمام
الجهة التي تقاوم إسرائيل ومشروعها في املنطقة ،وتقليص ّأي حـضــور لها فــي فعالياتها املــاضـيــة ،على
ّ
ّ
ّ
بينهما.
وما
غزة،
إلى
طهران
من
باتها،
مرك
بكل
رغم أن موسكو تقدم نفسها على أنها الجهة التي أنهت
ـ ـ واحدة من وظائف الذكرى هي العمل على تعزيز مصالح «املحرقة» ومنعت استمرارها في الحرب العاملية الثانية
إسرائيل في أكثر من اتجاه ،سياسي وأمني واقتصادي ،عبر تحرير املعتقلني في املعتقالت النازية .أمــا الرئيس
ّ
فمعني أكـثــر بالخريطة الــداخـلـيــة الفرنسية،
عبر استغالل تظاهرة «املحرقة» والحضور الدولي الالفت الـفــرنـســي،
ُ
ّ
ً
فيها ،وإن كان التركيز على العدد « »40يستلزم توضيحًا
إرضاء للجالية اليهودية التي تعد الثالثة من حيث الحجم
َ
تخف تل أبيب إرادة االستغالل هذه في بعد نظيرتيها في الواليات املتحدة وإسرائيل.
لجهة املبالغة فيه .لم ِ
اتجاهني رئيسيني يرتبطان بأمنها وسياستها الخارجية :ـ ـ كان واضحًا حجم االستياء البولندي من سحب فعاليات
تعزيز قدرتها في مواجهة إيران وحلفائها واالصطفاف «امل ـحــرقــة» إل ــى إســرائ ـيــل ،وال ــذي ُي ـعـ ّـد مــن نــاحـيــة وارس ــو
ّ
خلفها في هذه
املعركة ،وأيضًا الدفع إلى إنهاء التهديدات تسييسًا وتهديدًا ،وخاصة أنه يمكن «املنافس» الروسي من
َ
ّ
ُ
املبنية على ملفات تجاوز تل أبيب للقانون الدولي وحقوق الترويج لروايته حول دور بولندا في مساعدة النازيني على
اإلنـ ـس ــان ع ـلــى خـلـفـيــة اح ـتــال ـهــا ل ـ ــأرض الفلسطينية قتل اليهود .وهو ما لن تكون لدى بولندا القدرة على الدفاع
والتنكيل بالفلسطينيني .فــي ذلــك ،يعمل نتنياهو ،وهو عن نفسها بوجهه ،بعدما رفضت تل أبيب إعطاء الرئيس
مــا سـيــؤكــده ال ـيــوم ،على تقديم ّأي تـنــام فــي ق ــدرة إيــران البولندي أندريه دودا حق إلقاء كلمة ّ
للرد على بوتني ،إذا
ٍ
ّ
ّ
وحلفائها ،سواء في املجال األمني أو السياسي أو غيرهما ،استغل األخير الحدث إلطــاق االتهامات ضــد البولنديني
على أنه تهديد من شأنه إعادة إنتاج «محرقة» جديدة ّ
ضد بمعاداة السامية ومساعدة النازيني في قتل اليهود .على
ّ
تبقى من «املحرقة النازية» املاضية .وهذه «الفذلكة» ،هذه الخلفيةُ ،ت ّ
َمن
عد ذكرى «املحرقة» الـ  75نجاحًا شخصيًا
ً ّ
وإن كانت لعبًا على العبارات وتبديال فظًا للتموضعات بني لـبــوتــن مـقــابــل بــولـنــدا فــي املـعــركــة الـقــائـمــة عـلــى الـســرديــة
الضحية والجالد ،إال أنها وسيلة َثبتت جدواها حتى اآلن ،التاريخية بينهما ،األمر الذي ّ
يفسر مشاركته الالفتة في
ّ
أقله على صعيد العالقات العامة ،وتأمل إسرائيل منها فعاليات الذكرى اليوم ،وامتناعه عن إرسال ممثلني ينوبون
الكثير .وكـثـيـرًا مــا يستخدم نتنياهو ذك ــرى «املـحــرقــة» عنه ،كما فعل معظم زعماء الدول الوازنة املشاركة.
للتشبيه بــن أملــانـيــا الـنــازيــة وإيـ ــران ،ومـنــه مــا صــدر عنه «املحرقة النازية» ليهود أوروبــا كانت ويــراد لها أن تبقى
في اليومني املاضيني ،حيث قــال« :اآلن ،لدينا القدرة على وسيلة قتالية لدى الكيان اإلسرائيلي ،وذلك عبر استغالل
الــدفــاع عن أنفسنا .أعتقد أن العبرة التي استخلصناها أفعال ظاملة ّ
يتحمل مسؤوليتها التطرف األوروبي السابق
ً
أوالّ ،
صد األشياء السيئة وهي ال تزال ض ـ ّـد ال ـي ـهــود ،لـتـبــريــر ظـلــم إســرائ ـيــل وا ٌحـتــالـهــا لــأرض
من أوشفيتز هي:
ُ
َ
صغيرة الحجم .إيران سيئة للغاية ،ليست صغيرة الحجم ،الفلسطينية وقتل وطرد سكانها .وسيلة قتالية تشهر في
ّ
كل من يناوئ االحتالل ،وتلك هي ّ
أهم سمة وظيفية
ولكن لو كانت تمتلك األسلحة النووية لكانت أسوأ بكثير؛ وجه
ّ ً
عزال للذكرى هذا العام.
وثانيًا ،يجب عليهم أن يدركوا أن اليهود لن يكونوا
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تقرير

فضيحة جديدة تالحق ابن سلمان :الجريمة حين ال تنتهي
ال يوجد مخرج إال ّ
بن
محمد
به
وجر
ّ
سلمان لالنعتاق من جريمة ال تنفك
جرب لدرجة أنه ّ
ارتداداتها تطاردهّ .
قرر،
انتهاج سياسة
اعتبارًا من ّالعام الجديدّ ،
تهدئة يرمم فيها ما تهشم منذ
الثاني من تشرين األول /أكتوبر ،2018
يوم أصدر أمرًا باغتيال خاشقجي .لكن
ذلك لم ينفع وسط انكشاف فصول
جديدة مرتبطة بالحادثة ،آخرها ضلوع
األمير السعودي في قرصنة هاتف
أغنى رجل في العالم!
ٌ
ـول «الـجــريـمــة
فـصــل جــديــد مــن فـصـ ّ
الـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــة» ب ـ ـ ـ ــدأ يـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــش ـ ــف ،وس ـ ــط
تـ ـق ــدي ــرات ت ـش ـي ــر إل ـ ــى تـ ـ ـ ـ ّ
ـورط ول ــي
العهد السعودي ،محمد بن سلمان،
شخصيًا ،فــي قرصنة هــاتــف جيف
بيزوس قبل أشهر من اغتيال جمال
خاشقجي .الــرابــط بــن الحادثتني،
صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» الـتــي
يملكها امللياردير األميركي ،وكانت
اسـتـضــافــت اع ـت ـبــارًا م ــن ع ــام 2017
م ـ ـق ـ ــاالت لـ ـلـ ـصـ ـح ــاف ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي.
الـفـضـيـحــة ال ـجــديــدة وصـفـهــا وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي بـ ـ «امل ـنــاف ـيــة
للعقل» ،وكأن قتل شخص وتقطيع
جثته فــي ممثلية دبـلــومــاسـيــة أمـ ٌـر
ع ـ ــادي يـقـبـلــه ال ـع ـق ــل .م ـ ـ ّـرة ج ــدي ــدة،
ي ـ ــراه ـ ــن اب ـ ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان عـ ـل ــى غ ـط ــاء
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـ ــذي يـمـكـنــه

هـضــم ّ
أي جــريـمــة طــاملـ ُـا أن الـحـلــف
ّ
ال ـقــائــم ع ـلــى االبـ ـت ــزاز امل ـ ــذل ال ي ــزال
يــ ّ
ـؤم ـ ــن م ـص ـل ـح ــة دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ــرام ــب
ـام
الـعـلـيــا :املــزيــد مــن املـ ــال .بــدايــة عـ ٍ
جـ ــديـ ـ ُـد ت ـ ـبـ ــدو أش ـ ـبـ ــه ب ـن ـه ــاي ــة ذل ــك
ال ــذي قـتــل فـيــه خــاشـقـجــي ،فــي حني
ال يـ ـ ــزال األمـ ـي ــر الـ ـسـ ـع ــودي يـعـيــش
ارت ـ ـ ـ ــدادات ال ـجــري ـمــة ع ـلــى عــاقــاتــه
م ــع ال ـ ّغ ــرب ،وتــأث ـيــرهــا عـلــى خطته
امل ـت ـع ــث ــرة ل ـ ـ «ال ـن ـه ــوض» بــاقـتـصــاد
ُّ
اململكة .لكن يـبــدو أن التخلص من
جمال خاشقجي ،الذي أراده سريعًا
وخـ ــاط ـ ـفـ ــا ،لـ ــم يـ ـك ــن «أذكـ ـ ـ ـ ــى» ف ـك ــرة
خطرت في بال األمير «اإلصالحي»؛
إذ ّ
مهد لها ،على ما يبدو ،باختراق
أعطى
هاتف أغنى رجل في العالم،
ّ
هــام ـشــا ل ـكــاتــب س ـع ــودي «م ـن ـشــق»
ينتقد أمـيــره وال يــراعــي أحـكــام تلك
الصورة التي دفع املليارات من أجل
تصديرها إلى الغرب.
بـ ـع ــد م ـ ـضـ ـ ّـي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ع ـ ـ ــام ع ـلــى
ح ــادث ــة ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ال ـت ــي أع ـ ـ ّـد لـهــا
القضاء الـسـعــودي ،أخـيــرًا ،مخرجًا
ي ـل ـيــق ب ـم ـس ـتــوى فـ ــرادتـ ــهُ ،مـ ـص ـ ِـدرًا
أحـكــامــا هزيلة تــراعــي هــزل اململكة
ف ــي ال ـت ـعــاطــي م ــع ال ـق ـض ـيــة ،سـعـيــا
ل ــانـ ـعـ ـت ــاق م ـ ــن املـ ـ ـ ـ ــأزق واجـ ـتـ ـي ــاز
جـ ــري ـ ـمـ ــة ال ت ـ ـن ـ ـفـ ـ ّـك انـ ـعـ ـكّ ــاس ــاتـ ـه ــا
ٌ
تـطــارد ابــن سـلـمــان ،يتكشف فصل
ج ــدي ــد مـ ــن «إب ـ ـ ـ ـ ــداع» هـ ـ ــذا األخـ ـي ــر
ب ـع ــد ورود م ـع ـل ــوم ــات ل ـل ـم ـق ـ ّـر َري ــن
َّ
َّ
الخاصني أنييس كاالمار
األمميني
وديـ ـفـ ـي ــد ك ـ ـ ــاي ،ت ـف ـي ــد بـ ـ ــأن ه ــات ــف
مـ ّ
ـؤس ــس ش ــرك ــة «أمـ ـ ـ ــازون» ومــالــك
صحيفة «واشنطن بوست» ،جيف
ب ـي ــزوس ،ك ــان ضـحـيــة رس ــال ــة عبر

يشير التقرير األممي إلى اختراق ابن سلمان هاتف بيزوس من خالل تطبيق ّ
تجسس إسرائيلي (أ ف ب)

ت ـط ـب ـي ــق «واتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــآب» م ـ ــن ح ـس ــاب
ي ـعــود إل ــى ول ـ ّـي ال ـع ـهــد .مـعـلــومــات
ت ـ ـش ـ ـيـ ــر إل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـلـ ـ ــوع األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ف ــي
اخ ـتــراق الـهــاتــف مــن خ ــال تطبيق
ُ
تـ ـ ـج ـ ـ ّـس ـ ــس إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،اسـ ــت ـ ـبـ ــق
بـعـمـلـيــات م ــراق ـب ــة ب ـي ــزوس بـهــدف
ال ـت ــأث ـي ــر عـ ـل ــى ،إن لـ ــم ي ـك ــن وقـ ــف،
ت ـق ــاري ــر ال ـص ـح ـي ـفــة حـ ــول امل ـم ـل ـكــة.
ت ــأسـ ـيـ ـس ــا عـ ـل ــى تـ ـل ــك املـ ـعـ ـل ــوم ــات،
طــالــب املـ ـق ـ ّـرران ب ـ «تـحـقـيــق ف ــوري»
تـجــريــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة وغـيــرهــا

الكشف الجديد سوف
يخلق موجات صدمة
من وول ستريت وحتى
وادي السيليكون

مــن السلطات املعنية ،بعدما تبني
ل ـه ـم ــا أن األدل ـ ـ ــة ق ــوي ــة ب ـم ــا يـكـفــي
لتبرير إجراء تحقيق أوسع .ولفتا
في هــذا السياق إلــى أن ّ
أي تحقيق
ف ــي الـ ـح ــادث الـ ــذي وق ــع ف ــي أي ــار/
م ــاي ــو  2018ي ـجــب أن ي ـن ـظــر كــذلــك
ف ــي «ال ـض ـل ــوع امل ـس ـت ـمــر وامل ـب ــاش ــر
والـ ـشـ ـخـ ـص ــي ،ع ـل ــى م ـ ــدى س ـن ــوات
عـ ــديـ ــدة ،لـ ــولـ ـ ّـي ال ـع ـه ــد ال ـس ـع ــودي
ف ــي ج ـه ــود اس ـت ـه ــداف امل ـع ــارض ــن
املـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرض ـ ـ ــن» ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن

تــوقـيــت ح ــادث الـقــرصـنــة وظــروفــه
تتيح املـجــال ملــزيــد مــن التحقيقات
فـ ــي «امل ـ ــزاع ـ ــم عـ ــن أن ول ـ ــي ال ـع ـهــد
ّ
َأمـ ــر وحـ ـ ـ ّـرض ،أو ع ـلــى أقـ ــل تـقــديــر
كـ ــان ع ـل ــى ع ـل ــم» ب ـجــري ـمــة اغ ـت ـيــال
خ ــاش ـق ـج ــي .سـ ـل ــوك اإلنـ ـ ـك ـ ــار ذاتـ ــه
ال ـ ــذي ات ـب ـع ـتــه ّ امل ـم ـل ـكــة ب ـع ــد مـقـتــل
مــواطـنـهــا ،تـبــنــاه وزي ــر الـخــارجـيــة
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،فـ ـيـ ـص ــل ب ـ ــن فـ ــرحـ ــان،
واصفًا تلك «املــزاعــم» بأنها «فكرة
سخيفة» و«منافية للعقل» .لكنها
ٌ
«فـكــرة» ُيتوقع أن تــؤدي إلــى مزيد
مـ ــن ال ـ ـتـ ــدهـ ــور فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بــن
بيزوس والسعودية ،بعدما ساء ت
بشكل كبير منذ حادثة القنصلية
فــي تـشــريــن األول /أك ـتــوبــر ،2018
ً
ّ
ستتسبب بــأضــرار
فـضــا عــن أنـهــا
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة لـ ـسـ ـمـ ـع ــة املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ع ـل ــى
الـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ،وخـ ـص ــوص ــا
ل ــدى املـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب الــذيــن
أح ـ ـج ـ ـمـ ــوا ب ــالـ ـفـ ـع ــل ع ـ ــن املـ ـش ــارك ــة
فــي اكـتـتــاب «أرام ـك ــو» .مــع ذل ــك ،لم
ّ
«تضر
يبد ابــن فــرحــان قلقًا مــن أن
ِ
مزاعم االختراق بثقة املستثمرين»
في ّ اململكة« :نحن راضــون جدًا عن
ت ــدف ــق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ل ــديـ ـن ــا ...إذا
كانت هناك مخاوف لــدى البعض،
فسوف نسعى إلى معالجتها».
صـحـيـفــة «غ ـ ــاردي ـ ــان» الـبــريـطــانـيــة
كانت استبقت تقرير األمم املتحدة
ب ـن ـشــرهــا ،أول م ــن أمـ ــس ،تـفــاصـيــل
ع ــن ض ـلــوع ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـعــودي
االخ ـتــراق ،إذ ذكــرت أن الرسالة
فــي ّ
املـ ـش ــف ــرة ِم ـ ــن رق ـ ــم ي ـس ـت ـخــدمــه اب ــن
ـؤذ
س ـل ـم ــان اش ـت ـم ـلــت ع ـل ــى م ـل ــف م ـ ٍ
اخ ـ ـتـ ــرق ه ــات ــف بـ ـ ـي ـ ــزوس ،بـحـســب

الرياض  -طهران« :التهدئة» تتواصل
ّ
في توقيت سياسي حساس ،يعقب ذروة التصعيد اإلقليمي املرشح
الخارجية السعودي
بصور مختلفة ،جاء تصريح وزير
لالستمرار
ّ
ّ
حول إيــران ،ليسلط األضــواء على الوساطات على خط الرياض -
طهران .ال ينكر الطرفان ،السعودية وإيــران ،أن ثمة قنوات اتصال
ووساطات ّتم تفعيلها بني الطرفني في اآلونة األخيرة .إال أن عالقة
البلدين املأزومة لم ترق بعد إلى مستوى التطبيع الذي عاد ليحكم
عالقة اإلمــارات بإيران .ما هو ظاهر ومؤكد أن ثمة مهادنة ّ
تخيم
على متشاطئي الخليج ،وهي بدأت بالسريان ،في ّ
الحد األدنى ،ما
تبعتها بني صنعاء والرياض.
بعد ضربة «أرامكو» والتهدئة التي
ّ
تختلف ال ـق ــراءات فــي شــأن مــا يــريــده كــل طــرف مــن اآلخ ــر ،إال أن
املعلومات تفيد بأن الواليات املتحدة ال تــزال تضغط على اململكة
لتقليص هامش تواصلها مع طـهــران .وفــي حني يريد اإليرانيون
تحييد السعودية عن الحملة األميركية ضدهم ،يرى مراقبون أن
املوقف السعودي ّ
ّ
املتحمس األول للحملة إلــى االنكفاء
تطور من
ّ
شيئًا فشيئًا لسببني :كلفة الحملة التي ظهرت عينات منها في
حوادث الخليج وضربة «أرامكو» ،قيادة واشنطن للحملة بحسابات
أميركية فقط ال تراعي ما تطمح إليه الرياض .وبني النتيجتني اللتني
تعاني منهما اململكة ،يرى آخرون أن محاولة الرياض إفساح املجال
أمام قنوات الدبلوماسية الخلفية هدفه املناورة لتحييد السعودية
نفسها عن آثار املواجهة ال غير .إال أن ما يتأكد في اآلونة األخيرة
هو التأثير الكبير لولي عهد أبو ظبي ،محمد بن زايد ،على الرياض،
ونجاحه في إقناع اململكة بضرورة االنكفاء والتهدئة في اإلقليم،
ّ
التوجه يظهر في
على غرار االستراتيجية اإلماراتية الجديدة .وهذا
«عام هادئ»
لكسب
اليمن وباتجاه سوريا ،وهو يسير في محاولة
ٍ

ال ـ ـت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـ ــرق ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة .وجـ ـ ـ ــرى
االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق ب ـي ـن ـم ــا ك ـ ـ ــان الـ ــرجـ ــان
ي ـ ـت ـ ـبـ ــادالن «رسـ ـ ــائـ ـ ــل وديـ ـ ـ ـ ــة» ع ـلــى
«وات ـس ــآب» عـنــدمــا تـ ّـم إرس ــال امللف
املـ ـ ـ ـ ــؤذي ،ب ـح ـس ــب م ـ ــا ذكـ ـ ــر م ـص ــدر
للصحيفة التي اعتبرت أن الكشف
عـ ــن اسـ ـتـ ـه ــداف األم ـ ـيـ ــر ال ـس ـع ــودي
ألغ ـن ــى رجـ ــل ف ــي ال ـع ــال ــم «سـيـخـلــق
م ــوج ــات ص ــدم ــة ،م ــن وول سـتــريــت
وح ـت ــى وادي ال ـس ـي ـل ـي ـكــون» .ل ـهــذه
الـغــايــةَ ،ع ـ ّـن ب ـيــزوس شــركــة «غــافــن
دي بـيـكــر وش ــرك ــاه» لـلـتـحـقـيــق في
ك ـي ـف ـي ــة وص ـ ـ ــول رس ــائـ ـل ــه وصـ ـ ــوره
الـحـمـيـمــة إل ــى صـحـيـفــة «نــاشــونــال
إن ـك ــوي ــرر» ال ـتــي ن ـشــرت ت ـقــري ـرًا عن
ع ــاق ــة بـ ـي ــزوس ال ـغ ــرام ـي ــة ب ـلــوريــن
س ــان ـش ـي ــر ،وهـ ــي م ــذي ـع ــة ت ـل ـفــزيــون
س ــابـ ـق ــة ،م ـ ــا أدى إلـ ـ ــى طـ ــاقـ ــه ِم ــن
زوجته .وفي آذار /مــارس من العام
املاضي ،ذكرت الشركة أن محققيها
وال ـعــديــد مــن ال ـخ ـبــراء خـلـصــوا إلــى
ن ـت ـي ـج ــة م ـ ـفـ ــادهـ ــا ب ـ ـ ــأن ال ـس ـل ـط ــات
السعودية قرصنت هاتف مؤسس
«أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازون» ب ـ ـهـ ــدف الـ ـ ــدخـ ـ ــول إل ــى
بياناته الشخصية.
(األخبار)

ُت ّ
مرر فيه جملة استحقاقات سياسية واقتصادية كبرى في الخليج،
أهمها «قمة العشرين» ،وتخفف من آثار التصعيد واملواجهة.
وبعد تصريحات وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،من
الهند ،باالستعداد للحوار مع السعودي ،كتتويج لجملة تصريحات
إيرانية مماثلة ،أتى نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود،
أمس ،ليبدي في مقابلة مع «رويترز» انفتاح بالده على املحادثات
مع إيران .التصريح السعودي بقي عامًا وضبابيًا ،إذ اشترط إقرار
طهران بأنه «ال يمكنها دفع أجندتها اإلقليمية من خالل العنف»،
واعتبر أن تهيئة الظروف إلجراء املحادثات «يرجع في الحقيقة إلى
إيران» .لكن الالفت في التصريح هو مناقضة مواقف في أعلى هرم
السلطة السعودية ،كموقف ولي العهد محمد بن ّسلمان ،في أيار
« :2017من املستحيل الحوار مع قوة (إيران) تخطط لعودة اإلمام
املـهــدي» .األمــر اآلخــر هو تأكيد تصريح الــوزيــر وجــود «كثير من
ّ
الــدول» عرضت الوساطة ،كما قــال ،وذلــك بعد تكتم سعودي على
الوساطات.
وقد سبق كالم ابن فرحان ،تشديد مدير مكتب الرئيس اإليراني
ـي ،م ـح ـمــود واعـ ـظ ــي ،ع ـلــى ض ـ ــرورة ع ـمــل ط ـهــران
ح ـســن روح ــان ـ ّ
والرياض معًا لحل املشكالت ،وأن ال تصبح عالقات البلدين «مثل
عالقات إيــران مع الواليات املتحدة» .وعلى رغم أن البعض اعتبره
«مفاجئًا» ،يبقى التصريح السعودي في خانة التهدئة القائمة ،فال
يمكن االستدالل به على أكثر من استمرار هذه ّ التهدئة والرسائل
املـتـبــادلــة عـبــر الــوس ـطــاء ،مــن دون إمـكــانـيــة تــوقــع ت ـبـ ّـدل كبير في
املشهد ،سواء نحو املصالحة أو التصعيد.
(األخبار)
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تونس

ّ
إلياس الفخفاخ :من الظل إلى رئاسة الحكومة
لم يكن تكليف رئيس الجمهورية،
قيس ّ
سعيد ،إللياس الفخفاخ بتشكيل
الحكومة أمرًا مفاجئًا ،لكنه لم
ُ
رض أيضًا كامل الطيف السياسي،
ي
ِ
وخصوصًا الحزبين األكبر في البرلمان،
حركة «النهضة» وحزب «قلب
تونس» ،اللذين ّ
سيقيمان الرجل بناءً
على مرونته في التعامل معهما
واالستجابة لشروطهما
نجاح محمد
ليس إلياس الفخفاخ ( 48عامًا) غريبًا
ع ــن ال ـس ـي ــاس ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة ف ــي ف ـتــرة
مــا بـعــد س ـقــوط ن ـظــام زي ــن الـعــابــديــن
بــن عـلــي .فــي الـحـكــومــة الــديـمـقــراطـيــة
األولى بعد الثورة ،والتي ّ
تكونت من
تحالف ثالثي ،شغل الفخفاخ حقيبة
وزارة ال ـس ـيــاحــة ث ــم امل ــال ـي ــة ،بصفته
ً
مـمـثــا لـحــزبــه «الـتـكـتــل الــديـمـقــراطــي
مــن أج ــل الـعـمــل وال ـحــريــات» .لـكــن ،لم
ي ـم ــارس ال ــرج ــل الـسـيــاســة عـلــى نحو
َ
مـ ـع ــل ــن قـ ـب ــل عـ ـ ــام  ،2011حـ ـي ــث ك ــان
ي ــواص ــل مـسـيــرة نــاجـحــة ف ــي الـقـطــاع
ً
الخاص ،خارج البالد أوال ثم داخلها،
كمدير فــي عــدد مــن الـشــركــات املهمة.
م ــع ان ـت ـهــاء ت ـجــربــة «ال ـت ــروي ـك ــا» عــام
َ ،2014ت ّ
ضرر حزب «التكتل» شعبيًا؛
إذ لــم يـغـفــر لــه جـمـهــور نــاخـبـيــه ،هو
والـ ـح ــزب ال ـع ـل ـمــانــي اآلخـ ــر «املــؤت ـمــر
مـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة» ،ال ـت ـح ــال ــف
مـ ــع اإلسـ ــام ـ ـيـ ــن .فـ ـش ــل ال ـ ـحـ ــزب فــي

َ
وت ّ
كرر
االنتخابات البرملانية حينها،
األم ــر فــي االن ـت ـخــابــات األخ ـي ــرة الـتــي
كــان فيها الفخفاخ مرشحه للرئاسة
ّ
(نال أقل من  1باملئة من األصوات).
تنقسم اآلراء ح ــول إرث الـفـخـفــاخ في
الدولة .من ناحيةَ ،يعتبر هو وداعموه
أن الـ ـت ــوازن ــات امل ــال ـي ــة ون ـس ـبــة الــديــن
الـسـيــادي فــي فـتــرتــه عـلــى رأس وزارة
املالية كانت أفضل بكثير مما آلت إليه
بـعــد خــروجــه .لـكــن ،مــن نــاحـيــة ثانية،
ُيـحـ ّـمـلــه ن ــاق ــدوه مـســؤولـيــة «ت ــوري ــط»
ال ـبــاد فــي ق ــرض مــن «ص ـنــدوق النقد
الدولي»  -رافقته شروط وتدخالت في
تحديد سياسات الدولة  -على اعتبار
أن ـ ــه ه ــو م ــن ت ــواص ــل م ــع ال ـص ـن ــدوق
وبــدأ إج ــراءات التعامل معه .مــع هــذا،
ي ـب ــدو ال ـف ـخ ـفــاخ ف ــي حـ ــواراتـ ــه ،أث ـنــاء
ف ـتــرة الـحـمـلــة الــدعــائ ـيــة لــانـتـخــابــات
األخيرة ،متشبثًا بخلفيته كاشتراكي
ديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،وي ـظ ـه ــر ذل ـ ــك م ــن خ ــال
حديثه عــن ال ــدور االجتماعي للدولة،
وضرورة اإلبقاء على مجانية التعليم،
وال ـح ـفــاظ عـلــى ح ـضــور ق ــوي لـلــدولــة
فــي قـطـ َ
ـاعــي الـصـحــة وال ـن ـقــل .ل ـكــن ،لم
يـتـعـ ّـمــق الــرجــل كـثـيـرًا فــي التفاصيل،
وي ـقــول ن ــاق ــدوه إن ــه مـسـتـعـ ّـد لتطبيق
شــروط «صـنــدوق النقد» حــول تغيير
ُ
ص ـي ـغــة الـ ــدعـ ــم ال ـ ــذي تـ ــوفـ ــره ال ــدول ــة
ف ــي امل ـح ــروق ــات ومـشـتـقــاتـهــا وبـعــض
املــواد الغذائية األساسية ،إضافة إلى
االستمرار في غلق أبواب التوظيف في
القطاع العام.
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـشـ ـخـ ـص ــي ،ي ـح ـمــل
الـفـخـفــاخ ع ــددًا مــن امل ــزاي ــا اإليـجــابـيــة.
وم ـم ــا ُي ـح ـســب ل ــه ن ـق ــده ال ــذات ــي ال ــذي
ّقدمه بعد خروجه وحزبه من الحكم،
َّ
حـيــث لــم ي ـتــن نـظــريــات م ــؤام ــرة ،ولــم

ّ
يـتـلـ ّـبــس دور الـضـحـيــة .الـفـخـفــاخ ظــل
ثابتًا أيـضــا فــي انتمائه ،إذ لــم يغادر
حــزبــه بـعــد االن ـت ـكــاســات االنـتـخــابـيــة،
على رغم أنه كان متاحًا له االنتقال إلى
أحــد أحــزاب السلطة كما فعل كثيرون
ّ
متشبعًا
غ ـي ــره .وي ـب ــدو ال ــرج ــل أي ـضــا
بـقـيــم الــديـمـقــراطـيــة وم ـب ــادئ ال ـث ــورة،
ومقتنعًا بما جاء في الدستور ،خاصة
م ـس ــائ ــل ال ـح ـك ــم امل ـح ـل ــي وال ـ ـعـ ــدل بــن
مـخـتـلــف مـنــاطــق ال ـب ــاد (رب ـم ــا يـكــون
الن ـ ـحـ ــداره م ــن ص ـف ــاق ــس ،ث ــان ــي أكـبــر
مـ ــدن الـ ـب ــاد ،دور ف ــي ذل ـ ــك ،إذ بقيت
املدينة على هامش السلطة على رغم
كونها مركزًا اقتصاديًا ال تضاهيه إال
العاصمة).
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدي أمـ ـ ـ ــام الـ ـفـ ـخـ ـف ــاخ اآلن هــو
ال ـت ـع ــام ــل مـ ـ َّـع األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
خ ــاص ــة امل ـم ــث ـل ــة فـ ــي الـ ـب ــرمل ــان بـكـتــل
كبيرة ،ألنها ضــروريــة ملنح حكومته
الثقة .اقترح َ
اسم الفخفاخ على رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ح ـ ــزب ـ ــان ،هـ ـم ــا «ت ـح ـيــا
تـ ــونـ ــس» و«ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،اق ـ ـتـ ــرحـ ــت «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة»
و«ق ـلــب تــونــس» أس ـمــاء أخ ــرى ،وهنا
مــربــط ال ـف ــرس .حـتــى اآلن ،ل ــم تـصــدر
«النهضة» موقفًا رسميًا مــن تكليف
الفخفاخ ،لكن تحدث قياديون داخلها
عنه بإيجابية ،مع أن أغلب هؤالء من
التيار املعارض لزعيم الحركة ،راشد
الغنوشي ،الذي يشاع أنه َع ّبر لقيس
ّ
سعيد عــن عــدم رضــاه على اختياره.
أمــا «قـلــب تــونــس» ،الــذي يــرأســه رجل
اإلعـ ــام املـثـيــر لـلـجــدل نـبـيــل ال ـقــروي،
فقد ّ
عبر فــي بـيــان ،أول مــن أمــس ،عن
«عدم ارتياحه للطريقة التي اعتمدها
رئيس الجمهورية في اختيار رئيس
ال ـح ـكــومــة امل ـك ـلــف» ،لـكـنــه أضـ ــاف أنــه

ّ
التحدي أمام الفخفاخ
اآلن هو التعامل مع
األحزاب السياسية ،خاصة
َّ
الممثلة في البرلمان
بكتل كبيرة
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ال تـ ــوجـ ــد «اح ـ ـ ـت ـ ـ ــرازات مـ ـب ــدئـ ـي ــة أو
شخصية من اختيار» الفخفاخ ،داعيًا
ّ
ه ــذا األخ ـي ــر إل ــى «االن ـف ـت ــاح ع ـلــى كــل
ال ـق ــوى ال ـح ـيــة واألح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة
مــن دون إقـصــاء ،والـتـشــاور معها في
ش ـك ــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ووض ـ ــع ال ـبــرنــامــج
املالئم حتى يضمن الحزام السياسي
والبرملاني» الضروري.
م ــوق ــف الـ ـح ــزب ــن ال ـ ـغـ ــامـ ــض ،عـ ـمـ ـدًا،
ّ
يصب في اتجاه واحد ،وهو التعامل
م ـ ــع الـ ـفـ ـخـ ـف ــاخ بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى م ــرون ـت ــه
ف ــي تـلـبـيــة طـلـبــاتـهـمــا .بــالـنـسـبــة إلــى
هــذيــن ال ـحــزبــن ،وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى تـجــارب
مـسـيـ َـريـهـمــا ،ف ــإن األم ــر األك ـثــر أهمية

على المستوى الشخصي ،يحمل الفخفاخ عددًا من المزايا اإليجابية (أ ف ب)

لـهـمــا هــو تشكيلة الـحـكــومــة لناحية
أس ـم ــاء الـ ـ ــوزراء ووالءاتـ ـه ــم .سـيـكــون
الـ ـح ــزب ــان م ـع ـنـ َّـيــن ب ــاقـ ـت ــراح أس ـم ــاء
وزراء تـكـنــوقــراطـيــن فــي الـشـكــل لكن
ّ
مقربني منهما ،وسيسعى كــل واحــد
منهما إلــى تحجيم نـفــوذ اآلخ ــر قــدر
املستطاع داخل الحكومة ،على اعتبار
أن التعامل بينهما اتخذ سابقًا طابع
«ال ـض ــرب تـحــت الـ ـح ــزام» ،عـبــر إث ــارة
قضايا في املحاكم بطرق غير معلنة،
وتـعـيــن أش ـخــاص مــوالــن عـلــى رأس
إدارات مـهـمــة وإع ـفــاء آخــريــن ،عــاوة
ع ـل ــى امل ـ ـعـ ــارك ع ـب ــر وس ــائ ــل اإلع ـ ــام.
وت ـن ـبــع خـشـيــة ح ــزب «ق ـلــب تــونــس»،
أيضًا ،من حقيقة أن الفخفاخ اقترحه
حـ ــزب «ت ـح ـيــا ت ــون ــس» ال ـ ــذي يــرأســه
خـ ـصـ ـم ــه ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدود ،رئـ ـ ـي ـ ــس ح ـك ــوم ــة
ت ـصــريــف األعـ ـم ــال ي ــوس ــف ال ـشــاهــد،
الــذي يــرى الـقــروي أنــه مـســؤول ،رفقة
«ال ـن ـه ـض ــة» ،ع ــن إي ـق ــاف ــه ف ــي الـسـجــن
ّ
ق ـب ـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة وش ــن
حملة إعالمية ضده.
حـتــى اآلن ،ي ـبــدو أن الـفـخـفــاخ يـنــوي
تشكيل حكومة مـصـغــرة ،يجب عليه
اختيار تشكيلتها في فترة ال تتجاوز
الـ ـشـ ـه ــر وعـ ــرض ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــرملـ ــان.
وسيكون على الرجل تقديم ترضيات
إم ــا لــ«الـنـهـضــة» أو «قـلــب تــونــس» أو
كليهما لضمان نيل الثقة؛ إذ ال يكفي
عدد أصوات «التيار» و«تحيا تونس»،
حتى وإن اجتمعت معها أصوات كتل
أخ ـ ــرى ،ل ـلـح ـصــول ع ـلــى ث ـقــة  109من
النواب .لكن ،في حال نال ثقة البرملان،
سـيـحـظــى الـفـخـفــاخ ف ــي مــرحـلــة أول ــى
بــدعــم م ــن رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،وه ــذا
ّ
سعيد وافتقاده
مهم نظرًا إلى شعبية
هو لرأي عام مساند له.
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أفقيا

 -1مسالك طويلة ّ
ضيقة – وجل وفزع –  -2قبل اليوم – عيب أو عمل معيب – يجري
فــي الـعــروق –  -3ضجر وسئم – مــن األسلحة القديمة –  -4فــي الـعــود – وعــاء من
ورق أو خيش لحفظ الحبوب أو الدقيق – أرشد الى املكان –  -5متشابهان – غزال
أبيض –  -6الفؤاد – من الطيور تتكاثر بشكل ملحوظ في لبنان –  -7مغنية وممثلة
مصرية – مــدة مــن الــزمــن –  -8حــرف أبـجــدي – فريق موسيقي ســويــدي معتزل –
ّ
ّ
وتسميه العامة
ومسمر النعال لــدى ال ــدواب – ضــرب من الـجــراد
 -9مهنة معالج
ّ
قبوط –  -10سياسي فلسطيني راحل وأحد رموز حركة النضال الفلسطيني من
أجل اإلستقالل

عموديًا

 -1نـهــر فــي الـهـنــد مــن رواف ــد هــوغـلــي فــي دلـتــا الـغــانــج أقـيـمــت عليه س ــدود كبرى
إلنتاج الكهرباء – بواسطتي –  -2مسرحية لشكسبير – اإلسم األول ملمثلة ومغنية
مكسيكية مشهورة –  -3أصل البناء – رصد العدو عن ُبعد – إناء من نحاس لغسل
األيــدي –  -4خالف اليمني –  -5يمضغ الطعام – أوالد بقر الوحش –  -6مدينة في
ـرس – يبس ونـشــف ماء
نيجيريا – واح ــد باألجنبية –  -7قبر ولـحــد – قــرع الـجـ ُ
الينبوع –  -8شركة عربية مشهورة لإلنتاج املوسيقي وإسم تعرف به مجموعة من
القنوات الفضائية الترفيهية –  -9حب – مسكن الرهبان – ظهرت للعلن –  -10من
قمم جبل املكمل اللبناني

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

 -1حديقة النبي –  -2دينا – بوردو –  -3ثرثرة – رودس –  -4رو – اسم –  -5نا – نانت – ما – -6
شل – ْ
أحول –  -7بكني – زنابق –  -8بوما – رود – ّ -9
زهي – سمك – تي –  -10خوان كارلوس

عموديًا
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مشاهير 3361

حلول الشبكة السابقة

ْ -1
حدثان – برزخ –  -2دير – أشك – هو –  -3ينثر – ليبيا –  -4قارون – نو –  -5او – مسك – -6
ّ
آب – ان – زاما –  -7لورستان – كر –  -8نروم – حار –  -9بدد – موبوتو –  -10يوسف القديس

حل الشبكة 3360
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ممثلة أميركية شابة وصفتها مجلة رولينغ ستون باملمثلة املوهوبة واعتبرتها
مجلة التايم واحدة من الشخصيات ّ
املهمة األكثر تأثيرًا في العالم .حصلت على
جائزة اوسكار

إعداد
نعوم
مسعود

 = 9+8+10+11هر ■  = 1+2+4+7مدينة بلجيكية ■  = 3+6+5بيت النار

حل الشبكة الماضية :لبيبة الهاشم
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

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
تقبل الـتـعــازي الـيــوم الخميس 23
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ف ــي مـ ـن ــزل الـفـقـيــد
الكائن في صحراء الشويفات ـ ـ قرب
جــامــع اإلم ــام زيــن الـعــابــديــن ،وغ ـدًا
الجمعة الواقع فيه  24كانون الثاني
 2020ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة
ل ـل ـت ـخ ـصــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي
الرملة البيضاء ـ ـ من الساعة الثالثة
ً
مساء.
ّلغاية الساعة 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

انتقلت الــى رحمته تعالى املغفور
لها
فيوليت حريبي
أرملة املرحوم سميح بزي
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا :امل ــرح ــوم ــة ه ـ ــا ،م ـن ـيــرة
ووليد
م ـ ــن ك ـ ــل ع ــارفـ ـيـ ـه ــا نـ ــرجـ ــو ق ـ ـ ــراءة
الفاتحة لروحها الطاهرة
زوج ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــاري ارم ـ ـ ـنـ ـ ــاك
مومجيان
ابنه :زياد بطرس
ابنتاه :جوليا بطرس زوجة النائب
الياس بوصعب وعائلتهما
ص ـ ــوف ـ ــي بـ ـ ـط ـ ــرس زوجـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــوزف
الهندي وعائلتهما
وأنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
خليل يوسف بطرس
امل ـن ـت ـقــل ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
أمس األربعاء الواقع فيه  22كانون
الـ ـث ــان ــي  2020م ـت ـ ّـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الدينية.
ُي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الـ ـس ــاع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن بـ ـع ــد ظ ـهــر
اليوم الخميس في  23الجاري في
كاتدرائية القيامة  ،الرابية.
ُ
تـقـبــل الـتـعــازي قـبــل الــدفــن ويــومــي
ال ـج ـم ـع ــة والـ ـسـ ـب ــت فـ ــي  24و 25
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الجاري
عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة الساعة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة مـ ـ ـس ـ ـ ً
ـاء ف ـ ــي صـ ــالـ ــون
الكاتدرائية.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ن ــاص ــر ح ـســن بـهـجــة بــوكــال ـتــه عن
ج ـم ــال رضـ ــا حـ ــرب مل ــوك ـل ــه م ـح ـمــد عـلــي
رضا حرب شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 669عدشيت وبوكالته عن بهية محمد
قـشـمــر بصفتها مــن ورث ــة عـبــد الحسني
مصطفى حرب ملورثه مصطفى درويش
حـ ــرب شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 1889جبشيت وبوكالته عن محمد عبد
ال ــرض ــى ف ـحــص بـصـفـتــه م ــن ورث ـ ــة عبد
الــرضــى مـحــي الــديــن فـحــص بصفته من
ورثـ ــة لـطـيـفــه مـحـمــد صـ ـي ــداوي ملــورثـهــا
محي الدين احمد فحص شهادة قيد بدل
ضــائــع للعقار  1833جبشيت وبوكالته
عن جمانة عصام حرب بصفتها من ورثة
عصام جميل حــرب ملورثه جميل محمد
ع ـل ــي ح ـ ــرب ش ـ ـهـ ــادات ق ـي ــد ب ـ ــدل ضــائــع
للعقارات  814 - 726عدشيت وبوكالته
ع ــن عـفـيـفــه ع ـبــاس بـهـجــة ملــوكـلـهــا رضــا
ح ـســن ب ـه ـجــة شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  565جبشيت وبوكالته عن احمد
عبد الرضى فحص بصفته من ورثة عبد
الرضى احمد فحص ملورثه احمد حسن
فحص شهادات قيد بدل ضائع للعقارات
3084 - 2967 - 2961 - 329 - 325 - 91
جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة الرقم 2019/184
املنفذ :انطوان مارون البعقليني – وكيله
املحامي رامز ضاهر.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ادمـ ـ ــا ي ــوس ــف ال ـص ـي ــاح –
بواسطة رئيس القلم.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
محكمة ال ــدرج ــة االولـ ــى فــي جـبــل لبنان
الـغــرفــة الـتــاسـعــة رق ــم  2018/342تــاريــخ
( 2018/11/6ازال ـ ـ ــة ش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـقــار
 /654/عينطورة).
تاريخ محضر الوصف.2019/10/8 :
تاريخ تسجيله.2019/10/15 :
املطروح للبيع :العقار  /654/عينطورة
ق ـط ـعــة ارض بـ ــور س ـل ـيــخ ال ب ـن ــاء عـلـيــه،
م ـســاح ـتــه /310/م.م .ي ـح ــده غ ــرب ــا 656
ً
ش ــرق ــا  639شـ ـم ــاال ط ــري ــق رجـ ــل جـنــوبــا
 ،655م ــرت ـف ــق ب ـح ــق امل ـ ــرور ل ـل ـع ـقــار رق ــم
 ،655اس ـت ـح ـض ــار دعـ ـ ــوى ازال ـ ـ ــة ش ـيــوع
ع ــدد  2018/1970ومـحـضــر وص ــف رقــم
.2019/184
قيمة التخمني والـطــرح /23250/ :دوالر
اميركي.
املزايدة :ستجري يوم االربعاء الواقع فيه
 2020/3/18الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــر من
قبل الظهر امام رئيس دائرة التنفيذ وفي
محكمة املنت.
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
بــاملــزاد قيمة التنفيذي الـطــرح او تقديم
كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـشــر
وإال فـعـلــى عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقــم  2019/413غرفة الرئيس
القاضي رانــي صــادق اسـهــم املنفذ عليه
فـ ــي ال ـق ـس ــم رق ـ ــم /263قـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــت ب ــامل ــزاد
العلني.
املنفذ :مصرف فرنسبنك ش.م.ل .وكيله
املحامي مازن صفية.
املنفذ عليه :علي محمد السيد
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض شخصي
وجــدول سندات بقيمة  19736000/ليرة
لبنانية /عدا اللواحق والفوائد والرسوم.
تاريخ تبليغ االنذار2019/6/20 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2019/7/15 :تاريخ
تسجيه 2019/7/19
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2019/10/7 :
تاريخ تسجيه 2019/11/8
مـحـتــويــات الـقـســم :هــو ع ـبــارة عــن قطعة

ارض بعل سليخ ال بناء عليها
مساحته/714 :م2
ً
ح ــدود الـعـقــار :ش ـمــاال :الـعـقــار رقــم 1013
و ،1014جنوبًا :مجرى مياه شرقًا :العقار
رقم  ،264غربًا :طريق
بدل التخمني 800 :سهم /28560/د.أ.
بدل الطرح 800 :سهم /17136/د.أ.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2020/02/13
الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا مــوع ـدًا للبيع
بــاملــزاد العلني أم ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
صيدا.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او فــي أحــد املـصــارف املقبولة مــن الدولة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ان يـتـخــذ مـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايداع كامل الثمن ورسم الداللة
خــال مهلة ثالثة أيــام من تاريخ صدور
ق ــرار االحــالــة واال تـعــاد املــزايــدة بالعشر
وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

منجزة وشرفة.
مساحته/200 :م2
بدل التخمني 2400 :سهم /80.000/د.أ.
بــدل الـطــرح بعد التخفيض 2400 :سهم
/43200/د.أ.
ً
حـ ــدوده :ش ـم ــاال :الـعـقــار رق ــم  81جـنــوبــا:
العقار رقم  75شرقًا :العقار رقم  75غربًا:
العقار 77
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
الخميس الواقع فيه  2020/02/27الساعة
العاشرة موعدًا للبيع باملزاد العلني أمام
رئيس دائرة التنفيذ في صيدا.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او فــي أحــد املـصــارف املقبولة مــن الدولة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ وعلى
املشتري ان يتخذ محل اقــامــة مختار له
ضمن نطاق الــدائــرة اذا لم يكن له مقامًا
فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا له وعليه
أن بدفع كامل الثمن ورســم الداللة خالل
مهلة ثــاثــة أي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة واال تعاد املزايدة بالعشر وعلى
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باالستنابة
رقم  2016/98غرفة الرئيس راني صادق
لـبـيــع اس ـهــم املـنـفــذ عـلـيــه فــي الـقـســم رقــم
/76/6كفربيت.
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .الــذي
حــل مـحــل بـنــك ات ــش اس بــي ســي وكيله
املحامي غسان ابو حبيب.
املنفذ عليه :علي ابراهيم اسماعيل
السند التنفيذي :دين بقيمة /36680د.أ.
عدا اللواحق والفوائد والرسوم.
تاريخ تبليغ االنذار2014/5/24 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2014/7/12 :تاريخ
تسجيله 2015/12/4
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2016/9/21 :
تاريخ تسجيله 2016/12/10
 – 1محتويات القسم :هو عبارة عن شقة
سـكـنـيــة ف ــي ال ـطــابــق الـسـفـلــي مــؤلـفــة من
مدخل وخمس غرف وحمام ومطبخ غير
منجزين وحمام منجز وغرفة قديمة غير

إعالن
عن مناقصة عمومية لتلزيم خدمات
ال ـ ـحـ ــراسـ ــة وال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة لـ ـب ـع ــض م ــراك ــز
الصندوق عن العام 2020
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـغ ــداد ـ ـ ـ كــورن ـيــش امل ــزرع ــة في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن يــوم الثالثاء
الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه  2020/02/18م ـنــاق ـصــة
عمومية بطريقة الظرف املختوم لتلزيم
خدمات الحراسة والحماية لبعض مراكز
الصندوق عن العام .2020
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداريـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى بــريــد املــدي ــري ــة االداري ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة

Invitation to bid No:
Invitation to bid No: 2020-002 Prefabricated Container
&
ITB-Ref: Invitation to bid No: 2020-001 Vehicle Rental Service Without a Driver

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:
Delivery Site
Tripoli, Mina, distribution site
behind Beirut Arab University

Delivery Site
Lebanon Tripoli, Akkar

Indicative Number

Lot description

Lot No.

2

Prefabricated Container with
Kitchenette and Toilette 6*3m

1

5

Empty Prefabricated Container
6*3m

2

*Indicative Number of Activity per lot

Lot description

Item No.

8

Sedan

1

2

SUV

2

TENDER DETAILS
The Tender details are as follows:
DDP – Beirut Delivery Duty Paid

INCOTERMS

As mentioned in the above Delivery Site

Delivery address

Thursday 23 January 2020

ITB Published

Notes: Detailed specifications and packaging requirement are defined in Annex 2 – Bid Form
to tender
All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select “Tender” from
the menu at the top right of the page). Tenderers are advised to check the website regularly as any
changes or additional information related to this tender will be updated via the website.
Tenders must be submitted in a sealed envelope
Lebanese Red Cross Society Head Quarters, - Finance Department – 2nd Floor
Spears Street,Kantari, Beirut, Lebanon

Mailing address

Date: 2020-001 Friday 07 February 2020
2020-002 Friday 07 February 2020
Time: 4:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL BE ACCEPTED AFTER THE
ABOVE CLOSING TIME AND DATE

Tender deadline

”“Tender reference: 2020-001. Do not open before Friday 07 February 2020
”“Tender reference: 2020-002 Do not open before Friday 07 February 2020

Bids to be marked

Date: 2020-001 Wednesday 29 January 2020
2020-002 Wednesday 29 January 2020
Time: 4:00:00 PM

Deadline for
questions

من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 79
إعالن تلزيم
لـتـلــزيــم تــأمــن مـ ــازوت لـلـتــدفـئــة بطريقة
استدراج العروض
في تمام الساعة التاسعة من يوم الجمعة
الــواقــع فـيــه الـســابــع مــن شـهــر شـبــاط من
ال ـع ــام أل ـفــن وع ـش ــري ــن ،ت ـجــري املــديــريــة
العامة للجمارك فــي مركزها الكائن في
ب ـن ــايــة ال ـب ـن ــك ال ـع ــرب ــي – س ــاح ــة ري ــاض
ال ـص ـل ــح – ش ـ ــارع امل ـ ـصـ ــارف – ال ـطــابــق
ال ـســابــع  -مـكـتــب رئ ـيــس دائـ ــرة ال ـشــؤون
املالية – استدراج عروض لتأمني مازوت
للتدفئة بطريقة استدراج العروض.
التأمني املــؤقــت :مبلغ  1.000.000/ل.ل/.
فقط مليون ليرة لبنانية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من دائرة الشؤون املالية
 املديرية العامة للجمارك.ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض الـ ــى ال ــدائ ــرة
امل ـ ــذك ـ ــورة ق ـب ــل ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
بيروت في  21كانون الثاني 2020
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 81
إعالن تلزيم
لتلزيم تأمني م ــازوت للمولدات بطريقة
استدراج العروض
في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم
ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـس ــاب ــع م ــن شهر
شـبــاط مــن الـعــام ألـفــن وعـشــريــن ،تجري
امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـج ـمــارك ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية البنك العربي – ساحة
ريـ ـ ـ ــاض الـ ـصـ ـل ــح – شـ ـ ـ ــارع امل ـ ـص ـ ــارف –
ال ـط ــاب ــق ال ـس ــاب ــع  -مـكـتــب رئ ـي ــس دائ ــرة
الشؤون املالية – استدراج عروض لتأمني
مازوت للمولدات.
التأمني املــؤقــت :مبلغ  3.000.000/ل.ل/.
فقط ثالثة ماليني ليرة لبنانية.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من دائرة الشؤون املالية
 املديرية العامة للجمارك.ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض الـ ــى ال ــدائ ــرة
امل ـ ــذك ـ ــورة ق ـب ــل ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
بيروت في  21كانون الثاني 2020
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 82
إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إجـ ــراء مـنــاقـصــة عــامــة بــواس ـطــة الـظــرف
املختوم لتلزيم تقديم وتركيب وتشغيل
تجهيزات ومعدات مخبرية وزجاجيات
ومواد كيميائية لزوم محطة كفردان.
املكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق
ـ ـ البقاع
الــزمــان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء بتاريخ 2020/2/18
فعلى من يهمه االمر الحصول على دفتر
ال ـشــروط الـخــاص امل ــودع نسخًا عنه في
محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ري ــاق ـ ـ الـبـقــاع لدى
ق ـســم امل ـنــاق ـصــات وف ــي مـحـطــة ال ـف ـن ــار ـ ـ
جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن
اوقــات الــدوام الرسمي علمًا بــأن ثمن كل
نـسـخــة عــن دف ـتــر ال ـش ــروط هــو خمسون
ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة
مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة ف ــي محطة
تــل العمارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع خــال الــدوام
ال ــرس ـم ــي ع ـلــى ان ت ـصــل الـ ـع ــروض قبل
الساعة الثالثة عشرة مــن آخــر يــوم عمل
يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في 2020 jan 20
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام

التكليف 77
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـحــاج
ع ـ ـلـ ــي وعـ ـ ـض ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــن رودنـ ـ ـ ــي
داكسيان وريـشــار السمرا كــل مــن محمد
وعلي وحسني ورياض وزينب وسلطانة
وس ـه ــام وفــاط ـمــة ف ـيــاض دايـ ــخ وحـســن
وفــاط ـمــة وم ــري ــم واب ــراه ـي ــم مـحـمــد علي
وزه ـ ـ ــرة وحـ ـس ــن وخـ ـض ــر خ ـل ـيــل ف ــاع ــور
وعـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم درويـ ـ ـ ــش رح ـ ـ ــال وع ـف ـيــف
وفاروق ومنصور وحيدر وعلي وموسى
ووس ــام وه ــدى وع ــاي ــده وســوســن احمد
منصور واملجهول محل االقامة الحضور
الى قلم املحكمة الستالم نسخة عن اوراق
الدعوى رقم  2020/998املقامة من يوسف
حسن داي ــخ بموضوع ازال ــة شـيــوع على
العقار رقم  10من منطقة جويا العقارية.
والـجــواب خــال عشرين يومًا مــن تاريخ
ال ـن ـشــر واال ي ـتــم اب ــاغ ـكــم بـقـيــة االوراق
والـ ـ ـق ـ ــرارات بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـكــم الـنـهــائــي
بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة اعــانــات
املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

طلب املحامي علي عبد الله فواز بوكالته
ع ــن ع ـبــد الــرح ـيــم ي ــوس ــف مـ ــراد بصفته
مفوض بالتوقيع عــن الشركة اللبنانية
املـتـحــدة لــاعـمــال الـعـقــاريــة ش.م.م .سند
تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع ب ــاس ــم /الـشــركــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة امل ـت ـح ــدة ل ــاع ـم ــال ال ـع ـقــاريــة
ش.م.م .بــالـقـســم  B 18م ــن ال ـع ـقــار 1085
مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
م ــوج ــه ال ـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم :ل ـحــود
والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ولـ ـطـ ـيـ ـف ــة وم ـ ــاريـ ـ ـن ـ ــا وحـ ـ ــوى
وياسمني بولس ساسني ،ونزها ومرهج
حـ ـن ــا ب ــول ــس سـ ــاسـ ــن ،وج ـم ـي ـع ـه ــم مــن
ً
بلدة كفرصغاب أصــا ،ومجهولي محل
االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى رق ــم  2019/136تــدعــوكــم هــذه
املـحـكـمــة الس ـتــام االس ـتــدعــاء ومــرفـقــاتــه
امل ـ ــرف ـ ــوع ض ــدك ــم مـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي مـفـيــد
ال ـي ــاس م ــوس ــى ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي سليم
بولس ،بدعوى ازالة الشيوع املقامة على
العقارات رقم  493و 1303و 1309و1449
و 1687و 1610و 1700و 1702و1704
و 2254و 2270و 2968و( 2267ويــوجــد
حق سطحي على هذا العقار باسم ورثة
بولس ساسني مبارك وهو نفسه بولس
ساسني مــورث املستدعى ضدهم ،حسب
اف ــادة مختار البلدة) منطقة كفرصغاب
العقارية ،وعلى العقارات رقم  147و914
و 923و 1329مـنـطـقــة م ــرح كـفــرصـغــاب
العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هـ ــذا االع ـ ـ ــان ،وات ـخ ــاذ
مقام لكم يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة
وابداء مالحظاتكم الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ لكم لصقًا
عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالن
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقــم  2019/181غرفة الرئيس
القاضي رانــي صــادر لبيع العقارين رقم
 A/9/1412الــوس ـطــانــي وA/18/1700
حارة صيدا باملزاد العلني.
امل ـن ـفــذيــن :مـحـمــد ع ـبــد الــرح ـمــن طـقــوش
وهناد منذر شبايطة ومحمد عبد العزيز
ال ـع ـج ــوز ورب ـ ــاح ص ــال ــح م ـك ــوك وكـيـلـهــم
املحامي ياسر عاصي
املنفذ عليه :محمد مراد غانم
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
/166690د.أ .عـ ــدا الـ ـل ــواح ــق وال ـف ــوائ ــد
والرسوم.
تاريخ تبليغ االنذار2019/3/13 :
ت ــاري ــخ ق ــرار ال ـح ـجــز 2019/3/5 :تــاريــخ
تسجيله2019/3/8 :
تاريخ محضر الوصف 2019/6/7 :تاريخ
تسجيله2019/6/27 :
 -1م ـح ـتــويــات ال ـع ـقــار رق ــم A/9/1412
الــوسـطــانــي هــو ع ـبــارة عــن شـقــة سكنية
م ــؤلـ ـف ــة م ـ ــن مـ ــدخـ ــل وصـ ـ ــالـ ـ ــون وطـ ـع ــام
وجلوس و 3نوم و 3حمامات و 3شرفات
مقفلة باأللومنيوم وشرفتني.
مساحته 172 :م2
بدل التخمني 2400 :سهم /172000/ -د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /103200/ -د.أ.
ً
ح ــدود الـعـقــار  1412الــوسـطــانــي :شـمــاال:
العقار رقم  1413شرقًا :طريق عام
جنوبًا :العقار رقم  408وطريق عام غربًا
العقار رقم 1409
 -2مـحـتــويــات ال ـع ـقــار رق ــم A/18/1700
ح ــارة صـيــدا هــو عـبــارة عــن شقة سكنية
مؤلفة من صالون وطعام و 3نوم ومطبخ
وحمامني وموزعني وشرفتني.
مساحته 135 :م2
بدل التخمني 2400 :سهم /94500/ -د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /56700/ -د.أ.
ً
حــدود العقار  1700حــارة صيدا :شماال:
طريق عام غربًا :العقار رقم 1698
جنوبًا :طريق عام شرقًا :العقار رقم 1701
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـق ــد ح ـ ــدد ن ـهــار
الخميس الواقع في  2020/2/13الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا م ــوع ـدًا لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء ان
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
او فــي أحــد املـصــارف املقبولة مــن الدولة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
ان يـتـخــذ مـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــارًا ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
امل ـش ـت ــري ايـ ـ ــداع ك ــام ــل ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم
والداللة خالل مهلة ثالثة أيام من تاريخ
ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة واال ت ـعــاد املــزايــدة
بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت املحامية كلود ميشال نعوم وكيلة
جان جرجس نعوم نعوم سند ملكية بدل
ضائع للعقار  2021الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

إعالن قضائي
صادر عن املحكمة االبتدائية املدنية في
النبطية
برئاسة الرئيسة مايا فواز
اب ـ ـ ــاغ امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ـ ــده م ـح ـم ــد مـلـحــم
ش ــرف الــديــن خــاصــة االس ـتــدعــاء املـقــدم
م ـ ــن املـ ـسـ ـت ــدع ــي عـ ـل ــي حـ ـس ــن س ــرح ــان
بــوكــالــة امل ـحــامــي عـلــي جــابــر بــاسـتــدعــاء
سـ ـج ــل ب ــال ــرق ــم /2019/271ش مـ ــدور
/181ش 2020/واملجهولي محل االقامة.
ق ــررت املحكمة إبــاغـهــم سـنـدًا لـلـمــادة 3
مــن الـقــانــون  82/16معطوفة على املــادة
 15أ.م.م.
عــن طــريــق النشر فــي الـجــريــدة الرسمية
وفـ ــي ج ــري ــدت ــن مـحـلـيـتــن وب ـع ــد م ــرور
ش ـهــريــن ع ـلــى آخـ ــر ن ـشــر ت ـعــن املـحـكـمــة
ً
م ـم ـثــا خــاصــا عـنـهــم ي ـقــوم م ـقــام املـمـثــل
القانوني واذا لــم يحضر ممثل قانوني
عن الورثة يبقى املمثل الخاص محتفظًا
بـهــذه الصفة فــي جميع اط ــوار املحاكمة
وام ــام دوائ ــر التنفيذ ريـثـمــا يـتــم تعيني
املمثل الـقــانــونــي او تحديد الــورثــة ،وان
مآل االستدعاء يرمي الى ازالة الشيوع في
العقار /42/ :منطقة كفرتبنيت العقارية،
عـلــى املـطـلــوب ابــاغــه الـحـضــور ال ــى قلم
املحكمة لتبلغ االستدعاء ومرفقاته ،وفي
ً
حال تخلفه يعتبر التبليغ حاصال.
مهلة املــاحـظــات واالع ـتــراض على طلب
ازالة الشيوع خمسة عشر يومًا.
رئيس القلم
فاطمة فحص

طـلــب املـحــامــي حـســن ع ــادل ضـيــا وكيل
احمد حسن ذيب سند ملكية بدل ضائع
للعقار  B 47/2570حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب امني محمد حسن وكيل عماد فؤاد
الخطيب املــديــر ال ـعــام لـشــركــة KHATIB
 PLUS Co S A Lشــركــة خـطـيــب بــاس
ش.م.ل .سندات ملكية بدل ضائع للعقار
 4881قسم  12 ،10 ،9 ،6 ،5بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
اعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
النبطية
برئاسة مايا فواز
وع ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن ج ـس ـي ـكــا ش ـحــود
واحمد عيسى
سندا للمادة  3من القانون 82/16
اب ــاغ املستدعى ضــدهــم :ســانــدرا ومايا
وم ــوس ــى ادم سـمـيــر جـعـفــر واملـجـهــولــي
محل االقــامــة الـحـضــور الــى قلم املحكمة
السـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــام نـ ـ ـسـ ـ ـخ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــن االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدع ـ ـ ــاء
ومـ ــربـ ــوطـ ــاتـ ــه بـ ــاالس ـ ـتـ ــدعـ ــاء امل ـ ـقـ ــام مــن
املستدعني :سميرة موسى جعفر ورفاقها
ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي ع ـلــي اي ـ ــوب وامل ـس ـجــل
بــالــرقــم /196ش 2019/ب ـمــوضــوع ازال ــة
ش ـيــوع لـلـعـقــار  /2306مـنـطـقــة النبطية
التحتا الـعـقــاريــة او تــوكـيــل مـحــام حيث
يعد مكتبه مقامًا مختارًا لكم والـجــواب
خالل عشرين يومًا تلي النشر واال سيتم
ابالغكما بقية االوراق بواسطة التعليق
على باب ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
اعالن مزايدة صادر عن املديرية العامة
للتعاونيات
املنفذ املصفي هدى عباس بموجب القرار
2/215ت تاريخ 2018/9/28
املنفذ عليه الجمعية التعاونية االنمائية
للتصنيع الـغــذائــي فــي ابــل السقي (قيد
العمل
ت ـطــرح املـصـفـيــة لـلـمــرة االولـ ــى ف ــي تـمــام
الـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا ي ــوم الجمعة
ال ــواق ــع ف ـيــه  2020/1/31لـلـبـيــع بــاملــزاد
الـ ـعـ ـلـ ـن ــي امل ـ ـ ـعـ ـ ــدات واالدوات الـ ـع ــائ ــدة
للجمعية التعاونية االنمائية للتصنيع
الغدائي في ابــل السقي بعد صــدور قرار
رقـ ــم 2/215ت امل ـت ـع ـلــق ب ـح ــل وتـصـفـيــة
الجمعية الـتـعــاونـيــة وه ــي مــولــد بـخــار،
ب ـ ــراد س ـتــان ـلــس ،ح ـلــة ب ـخ ــار م ــع خ ــاط،
ح ـلــة ب ـخ ــار ب ـ ــدون خ ـ ــاط ،ح ـلــة لـتـعـقـيــم
املراطبني ،كركة غــاز ،غــاز للكركة ،طاولة
س ـت ــان ـل ــس  150س ـ ــم ،ط ــاول ــة سـتــانـلــس
 100ســم ،قطاعة خضار ،قشارة خضار،
ماكنة تفاح ،ماكنة بندورة صغيرة ،غاز
صـنــاعــي ،طـنـجــرة سـتــانـلــس ،الــة تسكير
اكياس ،فرن على الغاز ،مكبس ستانلس،
ع ـص ــارة ل ـي ـمــون ،م ـي ــزان  150ك ــغ ،مـيــزان
 30كــغ ،ال ــة لكسر الـكـشــك ،مطحنة زعتر
وس ـمــاق ،رصــاصــة زي ـتــون ،مكنة عصير
ب ـن ــدورة ،م ـيــزان قـيــاس كــغ واح ــد ،مـيــزان
ح ـل ـي ــب ،م ــاك ـن ــة ت ـن ـظ ـيــف ع ـل ــى ال ـض ـغــط،
غـســالــة اوتــومــات ـيــك ،مــولــد كـهــربــائــي 13
 ،KVAفرن للمناقيش ،عجانة فرن ،رقاقة،
قنينة غاز كبير وبعض الخردة .علمًا ان
هــذه االدوات شبه معطلة بأغلبها وقد
خ ـم ـنــت ب ـم ـب ـلــغ ث ــاث ــة م ــاي ــن ل.ل .وان
بــدل الـطــرح هــو  % 60مــن قيمة التخمني
فعلى الراغبني بالشراء الحضور باملوعد
املحدد اعاله وذلك في العقار  4530مدخل
الـخـيــام الـشــرقــي نـبــع الـحـمــام مصحوبًا
بالثمن نقدًا مضافًا اليه  %5رسم الداللة
نقدًا.
املصفي هدى عباس
إعالن
ت ـب ــن انـ ــه ب ـت ــاري ــخ  2018/11/27ت ـقــدم
س ــام ــوئ ـي ــل ت ـك ــه يـ ــان ب ــاس ـت ــدع ــاء سـجــل
بالرقم  1687ودور بالرقم  2020/46طلب
بـمــوجـبــه اع ــان وف ــاة امل ــرح ــوم انـتــرانـيــك
اواديــس تكه يان وانحصار ارثه بأوالده
فرطانوس وساموئيل وموريس وشارل

وهاكوب وكريس انترانيك تكه يان.
مهلة املالحظات شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم بيار حبيب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طالب غرامي شبل الـخــراط وكيل مــروان
ج ـم ــال م ـع ـلــوف م ــال ــك ال ـ ـق ـ ـسـ ــم /6-c/مــن
الـعـقــار /1100/امل ـن ـص ــوري ــة سـنــد تمليك
بدل ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طالب جاك ابراهيم ابو عبدالله بوكالته
ع ــن ع ـلــي ع ـبــد الـ ـع ــال ابـ ــو ع ـب ــاس وكـيــل
رام ــز عبد الـعــال ابــو عـبــاس مــالــك العقار
 /2410/البوشرية سند تمليك بــدل عن
ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طالب عيسى نعمه الله بو حسن زيــدان
وكـيــل اي ــوب فــريــد وف ــادي ميشال صعب
املــال ـكــن ف ــي ال ـع ـقــار  /11/زوق ال ـخــراب
سـنــدي تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بحصتي
املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب داود ميالد بشعالني وكيل هانري
مـ ـك ــردي ــج س ــرك ـي ـس ـي ــان ب ـص ـف ـتــه رئ ـيــس
مل ـج ـلــس ادارة ش ــرك ــة امل ـت ـح ــدة لــاغــذيــة
والـتـمــويــن ش.م.ل .مــالـكــة الـعـقــار /502/
املكلس سند تمليك بدل عن ضائع باسم
الشركة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت ريا انطوان ابي حيدر احدى ورثة
ان ـ ـطـ ــوان ي ــوس ــف اب ـ ــي حـ ـي ــدر امل ــال ــك فــي
الـعـقــارات  /5741/و  /5742/و/5958/
بسكنتا س ـنــدات تمليك ب ــدل عــن ضائع
بحصص املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
اعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بموجب محضر الجمعية غير العادية
ت ـ ــاري ـ ــخ  2019/12/30ت ـ ـقـ ــرر ب ـت ــاري ــخ
 2019/12/30حل شركة ت ف م هالت كار
ادفــايــزرز ش.م .م .مديرها يوسف اسعد
حيدر وشطب قيدها من السجل التجاري
حيث هــي مسجلة تحت الــرقــم 1018603
ورقم تسجيلها في وزارة املالية 2979143
فعلى كــل ذي مصلحة تـقــديــم اعـتــراضــه
ومــاحـظــاتــه خ ــال مهلة عـشــرة اي ــام من
تاريخ آخر نشر.
امني السجل التجاري
بالتكليف مارلني دميان

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

Limassolvilla@gmail.com
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية ال ــواردات – دائــرة التحصيل بيروت – املكلفني الــواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في بيروت – شــارع بشارة الخوري – مبنى
فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصالبصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنه
			
سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
اسم املكلف

رقم املكلف رقم البريد املضمون

655680
جمال عبد الناصر محمد الوزان
661215
توفيق محمد الوزان
شركة نوايا بروبرتي هولدنغ ش م ل 2089384
2089545
العاملية للتوزيع ش.م.ل (اوف شور)
2105891
بيروت ولبنان العقارية ش.م.ل
2106677
ناليليا ش م ل هولدنغ
ش ــرك ــة بـ ـل ــوق ل ـل ـط ـب ــاع ــة (نـ ـ ـ ــور ب ـل ــوق 2109921
وشريكته) توصية بسيطة
2112532
رنا احمد فاخوري
2114972
FLAVOURS SARL
2116566
ليلى يحي املحايري
2120912
فاست الينرز ش م ل اوف شور
2127362
شركة ام اي .د .ش م م
2133229
امالك العقارية ش م ل
2140413
نايا ف &ب ش.م.ل
2144545
ماي روفيس مونيب رشيد مصري
2146506
محمد خالد منير العشي السعدي
2151734
محمد سليم سعيد محيو
الشركة اللبنانية العربية لالستثمار 2154190
ش.م.م
شركة دي.إم .لإلنماء واالعمار ش.م.م 2154821
الهندسيه للصناعات الزجاجيه ش.م.م 2156983
2160711
نجاة فوزي حرب
2172709
الغومد ش.م.م
2173060
شركة كرياسوفت ش م م
شــركــة مـلـتــي تــرايــدنــغ انـتــرنــاشـيــونــال 2173939
كوربوريشن ش م ل
2174522
شركة دي بي اي ش م ل اوف شور
شركة ادم للعقارات والتوظيف ش م م 2175271
58665
رندى شفيق حمندي شهاب
58634
بدرية شفيق شاتيال حمندي
58656
فؤاد شفيق حمندي
2176803
رمال العقارية ش.م.م
2185523 BMG COMMUNICATIONS SARL
2185985
شركة  P R Lش م م
2191180
ريتايل تيرابي ش.م.ل
2191200
شركة حرير ش م م
2193660
شركة سيريناد ش م م
ش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة2196682 AMERICAN LEBANESE
GENERAL HOSPITAL s a l
2196893
انترناشنال هيرالد تريبيون
2198905
شركة عرابيا ملتيميديا ش م م
2199732
شركة سي اي سي سي ش م ل
2199746
تورن تايبل ش م ل
2199824
شركة ماريل تاور ش م ل اوف شور
2206178
اكزكوتيب اوف شور ش م ل
2209366
سامر عبد الرزاق اسعد
2210209
شركة Cedar Hill Co S A R L
2210397
شركة شكر غروب ش م م
2211386
ستاسكو ش م م
2213965
بيكلز ش م ل
2215050
شركة زمرد اوتو ترايدنغ ش.م.م
2219719
سامر تيسير االتب امللقب بالداية
2222936
فايف تاك ش م ل
2227408
شركة سوامي ش م م
2228851
SAL 4763 RESIDENCE
2229131
شربل نجيب الخوند
2229450
الزاما املحدودة ش.م.م
2254424
شركة بروفايدرز ش م م
الس ـيــري ـنــا ل ــاس ـت ـث ـم ــارات الـسـيــاحـيــة 2256582
ش.م.م
2256588
ال بيرال نيغرا ش.م.م

RT000154512LB
RT000154514LB
RT000154559LB
RT000154560LB
RT000154575LB
RT000154579LB
RT000154714LB

تــاريــخ الــزيــارة تاريخ اللصق
الثانية
2019/6/11 2019/9/10
2019/6/11 2019/9/10
2019/5/11 2019/9/10
2019/19/11 2019/9/10
2019/5/11 2019/9/10
2019/5/11 2019/8/10
2019/5/11 2019/8/10

RT000154716LB
RT000154724LB
RT000154726LB
RT000154837LB
RT000154902LB
RT000155089LB
RT000155094LB
RT000155100LB
RT000155177LB
RT000155219LB
RT000155245LB

2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/7/10
2019/9/10
2019/7/10
2019/8/10
2019/9/10
2019/8/10
2019/7/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/6/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11

RT000155246LB
RT000155251LB
RT000155262LB
RT000155333LB
RT000155334LB
RT000155337LB

2019/7/10
2019/7/10
2019/9/10
2019/8/10
2019/7/10
2019/8/10

2019/7/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11

RT000155339LB
RT000155340LB
RT000155573LB
RT000155576LB
RT000155577LB
RT000155948LB
RT000155959LB
RT000155960LB
RT000155965LB
RT000155966LB
RT000155969LB
RT000155972LB

2019/7/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/9/10
2019/9/10
2019/8/10
2019/7/10
2019/9/10
2019/9/10
2019/9/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/6/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11

RT000155973LB
RT000155978LB
RT000155981LB
RT000155984LB
RT000155989LB
RT000156003LB
RT000156004LB
RT000156005LB
RT000156006LB
RT000156008LB
RT000156012LB
RT000156014LB
RT000156021LB
RT000156029LB
RT000156040LB
RT000156042LB
RT000156056LB
RT000156057LB
RT000156243LB
RT000156245LB

2019/9/10
2019/7/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/9/10
2019/7/10
2019/8/10
2019/9/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/7/10
2019/7/10
2019/9/10
2019/7/10
2019/9/10
2019/8/10
2019/8/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11

RT000156246LB

2019/8/10

2019/5/11

RT000156247LB
RT000156248LB

2019/8/10
2019/8/10

2019/5/11
2019/5/11

ال كويال لالستثمارات الدولية ش م م 2256594
أتــو ترايد أنــد أوتــو سيرفيسيز ش.م.م 2257208
(أتاس)
2266387
شركة كريايشن امباكت ش م م
2266911
شركة  2344النبطية ش م ل
2296413
شركة كوبار ش.م.ل.
امل سري الدين للخياطة الراقية ش م م 2305048
2347669
باش بيجو ش م م
2380228
شركة غلوبل شس ش م ل هولدنغ
2385554
مركز التدريب الدولي ش م م
2388507
شركة  forwardش.م.م
2389461
اغريترايد ش م ل اوف شور
244142
فياض اخوان ش.م.م
غي فونت ليفون بنيامني دميرجيان 244596
245212
منذر احمد جوني
246251
علي محمد عواضة
246540
رمزي شاكر عواد
246855
شركة االفاعي لالنتاج ش.م.م
246877
دار الشروق
247155
رائد احمد الجيزي
251497
مخابز رأس النبع الحديثة
251726
خالد زهير الترك
252841
محمد عاصم جميل العويني
253126
رفعت ابراهيم البدوي
669452
خلود علي مراد
258612
جوزيف توفيق نبهان
اغــري ـتــول كـمـيـكــال بــرودك ـتــس 261893 Agritol
Chemical Products
263549
شركة ابراهيم نقاش وشركاه ش.م.م
265210
فلو ايفنتس ش.م.م
الجمعية اللبنانية للوقاية مــن ترقق 265986
العظم
256910
جاكلني انطوان رزق
فادي عادل سماحة
267419
267421
شركة اوربان اسوشياس ش.م.م.
الشركة اللبنانية للهندسة والتجارة 267519
ش.م.م.
267709
احمد انيس الحوت
270175
ايه وليد بدر
669262
ايتمز افتر سيلز ش.م.ل
271805
هاشم السيد محمد صبح
274077
جمعية لو كلوب دي ترافل
275071
انتركاب-اوف شور ش.م.ل
277553
شركة غروسيمكس ش.م.م
647453
ريما نقوال عكاوي
الشيخة العنود بنت فالح بن ناصر بن 647886
ال ثاني
652196
طراف عبد الحسن حسان
485400
صوالنج لويس توتونجي
ش ــرك ــة ورل ــواي ــد ت ــراي ــد كــوربــوراي ـشــن 658992
ش.م.ل اوف شور
671781
خليل محمد صعب
673994
حسام حسن صالحة
678610
سميرة عبد السالم مشاقو
678847
سمية بولس خولي
679864
حسن فوزي فواز
سـعــد عـبــد الـعــزيــز بــن عـبــد الــرحـمــن ال 679883
سعود
681307
كريس منير عرموني
681404
منى ميشال فرنيني

RT000156258LB
RT000156260LB
RT000156281LB
RT000156283LB
RT000156309LB
RT000156329LB
RT000156338LB
RT000156345LB
RT000156346LB
RT000156966LB
RT000156967LB
RT000156971LB
RT000156974LB
RT000156976LB
RT000156977LB
RT000156978LB
RT000156981LB
RT000157250LB
RT000157252LB
RT000157267LB
RT000157271LB
RT000157553LB
RT000157826LB
RT000157832LB

2019/7/10
2019/8/10
2019/9/10
2019/9/10
2019/9/10
2019/7/10
2019/8/10
2019/7/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/9/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/7/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/9/10
2019/9/10

2019/6/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/6/11
2019/6/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/6/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/19/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11

RT000157834LB
RT000157837LB
RT000157838LB

2019/9/10
2019/9/10
2019/9/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11

RT000157845LB
RT000157864LB
RT000157865LB
RT000157866LB

2019/9/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/9/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/8/11

RT000157867LB
RT000157873LB
RT000157875LB
RT000157882LB
RT000157883LB
RT000157885LB
RT000157887LB
RT000157995LB
RT000157996LB

2019/8/10
2019/9/10
2019/8/10
2019/9/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/9/10
2019/7/10
2019/7/10

2019/5/11
2019/6/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11

RT000157999LB
RT000158010LB
RT000158017LB

2019/8/10
2019/9/10
2019/7/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/7/11

RT000158240LB
RT000158314LB
RT000158477LB
RT000158485LB
RT000158540LB
RT000158541LB

2019/9/10
2019/8/10
2019/7/10
2019/8/10
2019/7/10
2019/8/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11

RT000158564LB
RT000158566LB

2019/7/10
2019/9/10

2019/5/11
2019/5/11

مهى مصطفى القوام

419437

RT000158663LB

2019/8/10

2019/5/11

شادي عصام سنو

714154

RT000158664LB

2019/8/10

2019/5/11

نسرين عصام سنو

523515

RT000158665LB

2019/8/10

2019/5/11

تاال عصام سنو

467124

RT000158667LB

2019/8/10

2019/5/11

امال جوزف الصيقلي

603491

RT000158964LB

2019/9/10

2019/5/11

ميشال نقوال عبد النور

78720

RT000158973LB

2019/7/10

2019/5/11

سهام محمد رضا سنجابة

634606

RT000158983LB

2019/8/10

2019/5/11

محمد عدنان عبد الرحمن صيداني

189253

RT000158987LB

2019/8/10

2019/5/11

نايال منير كامل

991403

RT000158988LB

2019/8/10

2019/5/11

190
شركة البادية ش.م.م
2576697
ار.جي.اتش ش.م.ل
اي ــه ب ــي ب ــي ج ـلــوبــال مــاركـتـنــغ منطقة 2577210
حرة -ذ.م.م
2612770
حسني غملوش
2074155
ميرنا شفيق عبد الخالق
82737
غسان حسني دمشق
590163
انيس محمد احمد رزق
679656
عمر احمد العظم
514147
هيام بهيج نحاس
422505
علي محمود منصور
104610
الياس نقوال الهاني
ال ـشــركــة ال ـع ـقــاريــة لـلـبـنــاء واملـ ـق ــاوالت 101318
(انيس مقدم وشركاه)
521460
انطوان سليم ميناس
1434090
محمد محمد فائق ديار بكرلي
شركة درويش انفستمنت كومباني ش.م.ل 1370005
413408
محي الدين عزت كشلي
ش ــرك ــة س ـم ـي ــزار ان ـتــرنــاس ـيــونــال اوف 2070688
شور ش م ل
2082249
شركة بتس ش م ل اوف شور
2094818
شركة  2520العقارية ش م ل
2108501
هيربال اليف ش م م
2133291
كميليا قاسم سليمان
594941
مهى حسني شبارو
2150564
لبنى محمد علي صباح
2176125
كرب ا .غوغو ش.م.م
383470
باسم احمد جرار
2182625
عمر انطوان الشمالي
2199304
د.دباس وشركاه ش.م.م
2211415
انفو ترايد ش.م.م
2223226
عماد عادل الحالق
2223440
احمد فوزي معلم
2235752
OAK SARL
2235828
رياض فؤاد خربطلي
2235837
كارين  7شركة مدنية
2236243
بيبوس ش.م.ل
شركة اي ام ايه للتجارة العامه ش م م 2238879
شركة وكالة املقتطفات الصحفية ش م م 2239799
2247625
يوال وديع عون باز
اكزبك لالستثمار السياحي والفندقي ش م م 2253075
2281153
شركة ترن كي ديفالوبمنت ش م م
2303469
سي او اي هولدنغ ش م ل
الشركة العامة للمقاوالت وااللتزامات 2305840
ش م ل اوف شور
2317390
شركة شوبسيز ليبانون ش م م
2328626
شركة كان ش م م
2350039
شركة نوفا صوالر ش م م
2358009
براغماتيك غروب ش م م
ريـ ــاي ـ ـنـ ــت ل ـ ـل ـ ـتـ ــوريـ ــدات وال ـ ـخـ ــدمـ ــات 2363910
البترولية ش م ل
2365507
شركة مجموعة البريق ش م م
2365788 Sun Paper Group MEA s.a.l.(OFF Shore
2370436
اية فانتشرز هولدينغ ش م ل
2370702
انيجما بيروت ش م م
اللبنانية للمكسرات والسكاكر ش.م.م 2370716
2371654
دار العرب هولدنغ ش م ل
2374529
شركة صيفي  593ش م ل
2378877
شركة ار ام ار كومباني ش م م
غ ـلــوبــال تـكـنــولــوجــي بــارت ـنــرز ش م ل 2381322
اوف شور
2393080
eCouriers sarl
409306
ابراهيم احمد الكعكي
245136
غسان كمال اللبان
246940
عمر ايلي ضاهر
زين للخدمات االعالمية (مكتب تمثيل ) 249896
425977
محمد كاظم امني عويضه
254820
يوسف امني قنصور
256236
كيفورك قره بت زيتونسيان

RT000159000LB
RT000159027LB
RT000159035LB

2019/8/10
2019/8/10
2019/7/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/7/11

RT000159104LB
RT000159202LB
RT000159203LB
RT000159204LB
RT000159218LB
RT000159228LB
RT000159253LB
RT000159421LB
RT000159471LB

2019/8/10
2019/8/10
2019/7/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/9/10
2019/9/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11

RT000159474LB
RT000159515LB
RT000159802LB
RT000159823LB
RT000154540LB

2019/7/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/8/10
2019/10/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/6/11

RT000154554LB
RT000154565LB
RT000154711LB
RT000155090LB
RT000155189LB
RT000155217LB
RT000155341LB
RT000155513LB
RT000155953LB
RT000155979LB
RT000156009LB
RT000156033LB
RT000156035LB
RT000156218LB
RT000156219LB
RT000156220LB
RT000156221LB
RT000156224LB
RT000156226LB
RT000156230LB
RT000156237LB
RT000156273LB
RT000156282LB
RT000156285LB

2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/11/10

2019/7/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/6/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/6/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/6/11
2019/5/11

RT000156292LB
RT000156298LB
RT000156310LB
RT000156312LB
RT000156313LB

2019/11/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/10/10
2019/11/10

2019/5/11
2019/6/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/6/11

RT000156314LB
RT000156315LB
RT000156317LB
RT000156319LB
RT000156320LB
RT000156322LB
RT000156323LB
RT000156326LB
RT000156333LB

2019/11/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/9/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11

RT000156347LB
RT000156541LB
RT000156970LB
RT000156979LB
RT000157239LB
RT000157526LB
RT000157819LB
RT000157820LB

2019/11/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/6/11
2019/5/11
2019/5/11

RT000157821LB
RT000157833LB
RT000157835LB
RT000157836LB
RT000157844LB
RT000157848LB
RT000157857LB
RT000157863LB
RT000157871LB
RT000157884LB
RT000158301LB
RT000158379LB
RT000158523LB
RT000158595LB
RT000158662LB
RT000158848LB
RT000158932LB
RT000158940LB
RT000158946LB
RT000158951LB
RT000158956LB

2019/11/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/9/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/11/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/6/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11

256649
سواتل ش.م.ل.
263530
رندك لالقمشة واملفروشات
264731
شركة املوارد العقارية ش.م.ل.
264778
سيلفانا موسى جابر
256661
 M.H.Mش.م.ل
258059
جميلة عفيف بيهم
265755
سفارة بلغاريا
266294
حسني رضا شغري
268413
خليل عبد الله فواز
274731
جوزف رشيد حديفة
شركة برازيل تروبيكال ش.م.ل ( اوف شور ) 673465
676607
عبد الوهاب محمد امهز
679849
جميلة محمد جميل شاتيال
499578
سعيد علي كنفاني
577952
الفت احمد سنو
623846
رياض محمد غزاوي
598989
ليث دايفيد واينز
599662
زهير محمد خير العريس
599713
غادة عبد الغني غالييني
600944
الحوار الثقافي ش.م.م
الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة 601473
فرع لبنان603016
حسان حسن حمود
649695
سهاد محمد رضا سنجابة
95378
حسن عبد الرحمن صيداني
698383
شركة املتوكل وشركاه
2359
شركة سينيه ش.م.م
كونسلت ترانسبورت اوف شور ش.م.ل2906221 .
221089
مطابع دار البحوث
100096
محمد سامي قنواتي
608145
فاطمة محمد اسطة
608693
ربيع سعد الدين بدر
58559
وليد سعد الدين طقوش
2750132
فالور اند رايس اوف شور ش.م.ل
2638291
هشام محمد وليد حموي
551785
جمال بهيج خيوه
526862
رانية زهير حمود
631548
سامي محمد الحمصي
677395
بدور محمد عبد العزيز موصللي
612542
انيس محمد الغوطاني
192741
لوسي كريكور جولفايان
1219180
رجاء خليل الحريري
1250212
عصام عبد الحسن مصطفى
1250215
ماجده خليل ماجد
2068478
رانيا عصام فرغل
2194646
شركة تي بي تي ش م م
كاسبني كواوبوريشن ليمتيد ش م م 2220180
2220191
كلب افياشن ش م ل
2223134
CASA MAY SAL
2238286
سو هيلسي ش.م.م
2246902
رائد تحسني الجراح
2249649
اكرو ليمتد ش.م.م
2265532
شركة سكاليوا غز بيروت ش م م
املجموعة املتحدة للبناء العاملية ش.م.م260569 .
261271
ايغل الين بروموشن ش.م.م.

RT000158963LB
RT000158984LB
RT000158986LB
RT000158991LB
RT000159004LB
RT000159026LB
RT000159129LB
RT000159131LB
RT000159173LB
RT000159174LB
RT000159181LB
RT000159187LB
RT000159190LB
RT000159199LB
RT000159230LB
RT000159422LB
RT000159466LB
RT000159473LB
RT000159764LB
RT000159797LB
RT000159820LB
RT000159821LB
RT000154538LB
RT000155970LB
RT000156023LB
RT000156025LB
RT000156031LB
RT000156223LB
RT000156228LB
RT000156236LB
RT000156254LB
RT000157830LB
RT000157831LB

2019/10/10
2019/8/10
2019/11/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/10/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/8/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/11/10
2019/14/10
2019/15/10
2019/14/10
2019/14/10
2019/14/10
2019/14/10
2019/15/10
2019/14/10
2019/11/10
2019/14/10
2019/15/10

2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/7/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/8/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/5/11
2019/6/11

257565

RT000157846LB

2019/14/10

2019/5/11

غلوبال بروجكتس ليمتد ش.م.ل اوف 664538
شور

RT000157922LB

2019/11/10

2019/6/11

حياة محمد غزاوي

623288

RT000158849LB

2019/14/10

2019/5/11

جمانة محمد عطوي

601470

RT000158955LB

2019/14/10

2019/5/11

سهيل موريس عطا الله

602945

RT000158962LB

2019/14/10

2019/5/11

منى عبد الغني غزاوي

573959

RT000159189LB

2019/14/10

2019/5/11

احمد محمد سعيد النحيلي

590606

RT000159192LB

2019/14/10

2019/5/11

رنده احمد عساف

2730149

RT000159215LB

2019/14/10

2019/5/11

احمد مصطفى الشيخ

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 64
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
ّ
ّ
المحسوسة ـ
كوميكس ضمن عمله البحثي واألكاديمي ،أصدر المهندس
المعماري عصام شمالي قصة مصورة ّجديدة ّبعنوان «كتيب األشياء ّ
ّ
ّ
ّ
عمرانية» .هنا ،نتابع في خطين ـ سردي ونظري ـ قصة مبنيين يعيشان في فضاء ما .القصة المصورة باللغة اإلنكليزية ،تتبنى وجهة
قصة حب
ّ
ّ
المفكر األميركي غراهام هارمان
والمادة انطالقًا من نظرية
نظر األبنية

وقفة

فيلق نتفليكس للسالم العالمي!
نوح عواضة

يوم وقع االسمنت في غرام األبنية التقليدية

ّ
عصام شمالي :قصة حب ...عمرانية!

روان عز الدين
ّ
قصة حب بني عمارتني في مدينة غير
ّ
معروفة .لكن هذه قصة قد تجري في أي
ّ
التقليدية
مكان تتجاور فيه الـعـمــارات
والعمارات الحديثة .العمارتان الحديثة
ّ
ّ
والتقليدية هما بطلتا ّ
املصورة
القصة
للمهندس واألكــادي ـمــي عـصــام شمالي
ب ـع ـنــوان «ك ـتـ ّـيــب األش ـي ــاء املـحـســوســة ـ
ق ـ ّـص ــة ح ــب ع ـم ــران ـ ّـي ــة» .ق ــد ي ـب ــدو ه ــذان
العنصران بداية ّ
لقصة مألوفة عن هجمة
ّ
اإلسمنت على العمارات التقليدية .وهو
مشهد ّ
مكرر في بيروت التي يغيب عنها
ّ
ّ
أي تخطيط مــديـنــي .لـكــن الـكـتــاب الــذي
ص ــدر أخ ـي ـرًا بــاإلنـكـلـيــزيــة ،هــو حصيلة
ج ـهــد ب ـح ـثــي أراد ش ـمــالــي أن يـخــرجــه
ّ
املصورة لتبسيط
ضمن إطار القصص
العالقة بني التقليدي والحديث ،وبعض
املـفــاهـيــم الـعـمــرانـ ّـيــة وفـلـسـفـتـهــا بغاية
الــوصــول إلــى جميع الـنــاس إلــى جانب
امل ـت ـخ ـص ـص ــن وامل ـ ـع ـ ـمـ ــاريـ ــن .ت ـجــربــة
ّ
ـؤل ـفــه ّ
األول سـنــة 2018
ج ــدي ــدة ،تـلــت مـ
بعنوان Spacing Forth the Architecture
 ،Selfscapeال ــذي اقـتـصــر عـلــى الجانب
النظري في فلسفة العمارة.
مـ ــن خ ـ ــال رسـ ــومـ ــات أولـ ـيـ ـف ــر ه ــاش ــم،
ّ
نتعرف إلى بطلني آخرين ،يظهران على
هــامــش الـعــاقــة الـتــي يقيمها املبنيان،
ّ
املهدمة وشبكة الخطوط
هما العمارة
ً
ّ
املـتــوازيــة املستقبلية .ضمن  11فصال،
ّ ّ
نتابع ّ
خيالية ،إل أنها
قصة بـحــوارات
تخضع أساسًا إلطار نظري ينطلق منه
مقسمًا فصول ّ
شمالي ّ
القصة استنادًا
إليه .يحمل كل فصل عنوانًا يقوم على
مفهوم ّ
محدد مثل االنسجام والفوضى،
ّ
وركائز العمارة الفيتروفية وغيرها من
املفاهيم التي يقترحها شمالي كمراجع
وركائز للمعماريني في عملهم .ال يترك
األمر ّكله للخيال ،تبدو ّ
القص ّة كتطبيق
ّ
ّ
مجرد
النظريات ،أو أنـهــا
مـصـ ّـور لهذه
ّ
قالب لشرح األفكار العلمية والهندسية

ح ــول ال ــوق ــت وال ـف ـض ــاء .يـلـتــزم شمالي
بوجهة نظر العمارات ،أو ّ
املادة ،انطالقًا
ّ
م ــن ن ـظ ـ ّ
ـري ــة امل ـف ــك ــر األمـ ـي ــرك ــي غ ــراه ــام
هـ ــارمـ ــان عـ ــن األشـ ـ ـي ـ ــاء ،الـ ـت ــي ت ـنــاقــض
ـزي ــة ال ـب ـش ـ ّ
امل ــرك ـ ّ
ـري ــة لـ ــدى ك ــان ــط .ت ـقــوم
ّ
ّ
نظرية هارمان على استقاللية األشياء
ّ
والعناصر غير البشرية ،خصوصًا في
تـلـقــي الــزمــن وال ـف ـضــاء .مــن هـنــا ،يخلو
الـكـتــاب مــن ّ
أي كــائــن ح ـ ّـي ،إال األشـجــار
التي تظهر في بعض الصفحات .تأخذ
ال ـع ـم ــارات س ـمــات ب ـشـ ّ
ـريــة تـتـجـ ّـســد في
فـعــل ال ـح ـ ّـب ،وحــاجـتـهــا إل ــى مساحتها
ّ
الـخـ ّ
ـاصــة ،أو إلــى التفلت مــن خطوطها
ّ
الـ ـهـ ـن ــدس ــي ــة .سـ ـن ــرى مـ ــا ت ـ ـ ـ ــراه ،ونـ ـق ــرأ
حــواراتـهــا ،كــل املناظير هــي مناظيرها
وفــق االسـكـتـشــات الـتــي تبقى ملتصقة
ب ــال ــرس ــم ا ّلـ ـهـ ـن ــدس ــي وال ت ـح ـي ــد ع ـن ــه.
ّ
التقليدية ،ما هو
عمومًا ،تمثل العمارات
ّ
أبعد مــن هيكلها وحــدودهــا .تمتد إلى
املكان الذي ّ
عمرت فيه وتحمل مالمحه.
وفي الكتاب ،فإن العمارة التقليدية هي
عمارة من الحجر والقرميد كالعمارات
ّ
اللبنانية .تبدأ ّ
عاطفية،
القصة بعالقة

ّ
ل ـك ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات تـ ـت ــوق ــف ع ـن ــد س ـمــات
ّ
هــذه الـعـمــارات وعـنــاصــرهــا العمرانية.
ستدعو العمارة التقليدية تلك الحديثة
إلــى الـتـقــاط أنفاسها ومـحــاولــة االت ــزان
ب ـس ـبــب طــول ـهــا ال ـش ــاه ــق م ـق ــارن ــة بـهــا.
يأتي التوصيف العمراني الدقيق لهذه
ّ
تتذمر
األبنية على لسانها هــي ،حيث
ّ
املجردة
العمارة الحديثة من خطوطها
ال ـصــارمــة ،الـتــي تـحــول دون اندماجها
مع العناصر األخــرى كما تسعىّ .
يقدم
ش ـم ــال ــي ب ــراديـ ـغ ــم م ــاك ــدون ــال ــدز ال ــذي
تـتـجــاوز فـيــه طـقــوس مـطــاعــم الــوجـبــات
ال ـســري ـعــة أم ـي ــرك ــا ف ـح ـســب ل ـت ـصــل إلــى
كــل أوج ــه الـحـيــاة خ ــارج أم ـيــركــا .النقد
ال ـ ـ ــذي يـ ـق ـ ّـدم ــه ش ـم ــال ــي لـ ـه ــذه ال ـه ـج ـمــة
الـعـمــرانـ ّـيــة ال ـجــاهــزة واملـسـتـنـسـخــة هو
نـقــد لـغـيــاب ال ـخ ـيــال .ه ــو اس ـت ـعــارة عن
السلطة والسيطرة على املشهد بأكمله،
وع ـل ــى الـ ـعـ ـم ــارات ن ـف ـس ـهــا .ه ـن ــا تـشـ ّـبــه
ّ
ّ
التقليدية ببناء
القصة حصار األبنية
الـبــانــوبـتـيـكــون ،الـسـجــن ال ــدائ ــري الــذي
ّ
ص ـ ّـم ـم ــه املـ ـن ــظ ــر اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ج ـيــري ـمــي
ّ
بينثام عام  .1785يتوسط باحة السجن
ّ
برج يتيح للحارس مراقبة كل الزنازين.
إال أنه يضع البيت التقليدي في الوسط،
ف ــي إح ــال ــة إلـ ــى امل ـش ـه ــد امل ــدي ـن ــي ال ــذي
ت ـتـ ّـم فـيــه م ـحــاصــرة ال ـب ـيــوت التقليدية
ومراقبتها من النوافذ الكثيرة املرتفعة.
ضمن هذا اإلطار السرديّ ،
ثمة تعريفات
وفلسفية ع ـ ّـدة ،تعدّ
ّ
ومــراجــع عـمــرانـيــة
رك ــائ ــز أس ــاس ـي ــة ل ـف ـهــم ال ـع ــاق ــات الـتــي
ت ـقــوم عليها الـبـيـئــة الـعـمــرانـيــة .أسئلة
كثيرة فــي الـكـتــاب ،إال أن شمالي يبني
إجــابــات ـهــا ب ــوض ــوح ،م ـظـ ّـه ـرًا ارتـبــاطـنــا
بــاملـحـيــط الـ ــذي نـعـيــش ف ـي ــه :ه ــل تبقى
األش ـي ــاء عـلــى حــالـهــا مــع م ــرور الــوقــت؟
ب ـعــد ت ـج ــاذب وت ـنــافــر بـيـنـهـمــا ،يسعى
املـبـنـيــان فــي الـفـصــول الــاحـقــة إليـجــاد
ع ــاق ــة م ـت ـنــاغ ـمــة تـ ـح ــوي اخ ـتــاف ـه ـمــا،
ّ
عــاقــة تـشــكــل فــي الــوقــت نفسه الفضاء
الذي يحيط بنا.

ّ
ديفيد لينش محاورًا القرد المتيم :ذروة السوريالية
ستريمينغ

شفيق طبارة
«ك ــم م ــرة شــاهــدت الـفـيـلــم؟» ك ــان هــذا
ال ـ ـسـ ــؤال األول ال ـ ـ ــذي وج ـه ـت ــه ألح ــد
األصـ ــدقـ ــاء خـ ــال حــدي ـث ـنــا ع ــن فـيـلــم
دي ـف ـي ــد ل ـي ـن ــش الـ ـج ــدي ــد «مـ ـ ـ ــاذا فـعــل
ج ـ ـ ـ ـ ــاك؟» .فـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــادة ،أفـ ـ ـ ــام لـيـنــش
تشاهد أكـثــر مــن م ــرة ،فكيف إذا جاء
ف ـي ـل ـمــه ال ـج ــدي ــد ك ـه ــدي ــة م ـف ــاج ــأة مــن
الـ ـب ــداي ــة ح ـت ــى ال ـن ـه ــاي ــة م ــن دون أن
نـتــوقـعــه ،ومــدتــه سـبــع ع ـشــرة دقـيـقــة،
ومـتــوافــر على نتفليكس منذ  20من
الشهر الجاري يوم عيد ميالد املخرج
األم ـيــركــي ال ـ ــ .74ج ــواب صــديـقــي كــان
متوقعًا ،بخاصة أنه عند انتهائي من
مـشــاهــدة الفيلم ،أع ــدت املـشــاهــدة من
دون تفكير مرارًا.
م ـن ــذ م ــا يـ ـق ــرب أربـ ـع ــة أع ـ ـ ـ ــوام ،دارت
ش ــائ ـع ــة حـ ـ ــول ت ـ ـعـ ــاون م ـح ـت ـمــل بــن
دي ـف ـيــد لـيـنــش ونـتـفـلـيـكــس ،ول ـكــن لم
يكن هناك شــيء مــؤكــد .فــي  8تشرين
الثاني (نوفمبر)  2017خالل معرض
لينش «الهواء هو النار» الذي أقيم في
«مؤسسة كارتييه للفن املعاصر» في
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باريس ،عرض الفيلم ملرة واحــدة ولم
يشاهده كثيرون ،ثم ُوضع في األدراج
حتى يوم االثنني الفائت ،عندما قدمته
نتفليكس لنا وكان هذا التعاون األول
بـيـنـهـمــا .عـلـمــا ب ــأن آخ ــر أف ــام لينش
الروائية الطويلة كان Inland Empire
عــام  .2006منذ ذاك الحني وهــو يقدم
أفـ ــامـ ــا قـ ـصـ ـي ــرة ووث ــائـ ـقـ ـي ــات حـتــى
عــام  2017عندما عــاد بموسم جديد
ملسلسل «توين بيكس» ،واليوم يقدم
لنا هذه الهدية «ماذا فعل جاك؟».
ك ــل ش ــيء مـثـيــر لـلـسـخــريــة ف ــي «م ــاذا
ف ـع ــل ج ـ ـ ـ ــاك؟» ،وف ـ ــي ب ـع ــض األحـ ـي ــان
مـضـحــك ل ـل ـغــايــة .م ــزي ــج م ــن أف ـ ــام الـ ـ
 noirوالكوميديا السوداء واملوسيقى
أع ــادن ــا ف ـيــه لـيـنــش إل ــى كــاسـيـكـيــات
األف ــام الـســوريــالـيــة بـصــورة األبيض
واألسـ ـ ـ ـ ــود وب ـ ـصـ ــوت فـ ـي ــه ه ـس ـه ـســة،
يشبه كثيرًا فيلمه األول «إرايزرهيد»
(.)1977
إذن ،مــن هــو ج ــاك؟ وم ــاذا فـعــل؟ جــاك
ك ــروز ق ــرد يتمتع ب ـقــدرة عـلــى الـكــام.
أنـيــق ومشتت وم ــراوغ ببدلة جميلة
وص ــوت رف ـي ــع .يـجـلــس ف ــي كافيتريا

محطة القطار ،منتظرًا قهوته .فجأة،
يدخل لينش ،ويجلس مقابله ويبدأ
الـحــديــث بينهما .لـيـنــش هــو محقق.
وم ـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة ،ي ـص ـبــح
واضـ ـح ــا أن ل ـي ـنــش ي ـح ـقــق م ــع ج ــاك
ال ـ ــذي قـ ــد يـ ـك ــون أو ال يـ ـك ــون مــذن ـبــا
بــارتـكــاب جــريـمــة قـتــل شـخــص يدعى
ماكس .ودافع القتل هو دجاجة تدعى
تــوتــاتــابــون كــان جــاك ّ
متيمًا بـهــا .هل
م ــا ف ـع ـلــه ف ـيــه شـ ــيء م ــن الـ ـغ ــراب ــة؟ لم
تبدأ الغرابة بعد ..مع وصــول القهوة
(هي واحدة من عالمات لينش املميزة
فــي أفــامــه ،يحبها ج ـدًا وك ــان تقريبًا
ي ـشــرب  20فـنـجــانــا ف ــي ال ـي ــوم حسب
الحديث ،ولكنه يتخذ
قــولــه) .يستمر
ً
منعطفًا أكـثــر غ ــراب ــة بـسـبــب األسـئـلــة
واألج ــوب ــة الـتــي تـكــون ت ــارة فلسفية،
وط ــورًا مضحكة ،وت ــارة عبثية لتبدأ
فأكثر.
القصة بالوضوح أكثر
ّ
نـحــن أم ــام عـمــل يــوصــف بــأنــه «بـيــور
لينش» .يحقق ديناميكية بني العبث
والـ ـع ــاطـ ـف ــة ط ـ ـ ــوال الـ ـح ــدي ــث وطـ ـ ــوال
م ــدة الـفـيـلــم .الـعـبــث متمثل فــي حيلة
خ ـلــق الـ ـق ــرد امل ـت ـك ـلــم ،ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن

ت ـكــون مـشـتـتــة بـعــض ال ـش ــيء ،لـكــن ال
ً
ي ـس ـت ـغ ــرق األم ـ ــر وقـ ـت ــا ط ــوي ــا حـتــى
يبدو هذا الشيء السوريالي طبيعيًا
جدًا .والعاطفة تكمن في تفسير القرد
لـلـحــب ،خــاصــة فــي الــدقــائــق األخ ـيــرة.
ي ـب ــدأ ال ـف ـي ـلــم ك ـل ـغ ــز ،وروي ـ ـ ـ ـدًا يـصـبــح
اسـ ـتـ ـه ـ ً
ـزاء ،خ ــاص ــة أن الـشـخـصـيـتــن
تـتـكـلـمــان م ــع بـعـضـهـمــا بــاالسـتـعــارة
(قـ ـلـ ـيـ ـل ــة هـ ـ ــي األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة).
تـسـتـهــزئــان بــأجــوبــة بـعـضـهـمــا الـتــي
ت ـك ــون أح ـي ــان ــا ب ـع ـيــدة ك ــل ال ـب ـعــد عن
ال ـســؤال ،لكنها قريبة ج ـدًا فــي الوقت
نفسه ،فنستغرب ال ـجــواب ونضحك،
ّثم نبحث عن العالقة بينهما ونجدها:
إنه أسلوب لينش في الكتابة.
يشبه الفيلم األح ــام الغريبة ،تمامًا
كـ ـم ــا نـ ـت ــوق ــع مـ ــن لـ ـيـ ـن ــش .م ـج ـمــوعــة
مــن الـ ـح ــوارات ال ـتــي تـتــألــف مــن جمل
ق ـص ـي ــرة ت ـع ـ ّـب ــر ع ــن أفـ ـك ــار أو أم ـث ـلــة،
ليست بالضرورة مترابطة كما ذكرنا،
لكنه يقدمها بطريقة موازية بموهبته
الفذة في ترتيبها لتأتي واضحة ولو
كانت غريبة عن بعضها .هذه األفكار
مـنــاسـبــة تـمــامــا لـلـجــو ال ـع ــام للفيلم،

ّ
في املشاهد املقطعة بحدة ،تــارة على
وجــه لينش ،وطــورًا بشكل قريب جدًا
مــن وج ــه ج ــاك .أف ـكــار لينش مـجــردة،
وهـ ــو ي ـع ــرف ت ـمــامــا ك ـيــف ي ـق ــدم هــذه
ّ
األفكار بطريقة فكاهية تولد العبثية
فــي بـعــض األو ّق ـ ــات .ألن لـيـنــش يفهم
السينما على أنها فن تجريدي ،فهو
ّ
يشرك فيه املشاهد ألن أســاس رؤيته
هـ ــو أن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور جـ ـ ــزء مـ ــن ال ـع ـمــل
ال ـســوريــالــي .وه ــذا مــا يــؤكــده الفيلم،
وع ـب ـث ـيــة املـ ــوقـ ــف ،وف ـك ــاه ــة الـ ـح ــوار،
وغــرابــة ال ـجــو ،والـنـهــايــة األغ ــرب تمر
عـلـيـنــا كــأن ـنــا ن ـشــاهــد ش ـي ـئــا واق ـع ـيــا
نصادفه دائمًا في حياتنا اليومية.
ســوريــالـيــة لـيـنــش واقـعـيــة جـ ـدًا ،على
الرغم من أن هذه الفكرة والجملة غير
متجانسة ويمكن أال تكون مفهومة،
لكن ال يمكن التعبير عن الفيلم إال بها.
القرد املتكلم ،املنتظر للقطار املتأخر،
ّ
املتيم بدجاجة واملتهم بجريمة قتل
كانت واقعية جـدًا حتى تتر النهاية.
أقنعنا لينش بها رغــم سورياليتها.
هذا شيء ال يمكن تحقيقه إال إن كان
اسمك ديفيد لينش.

في عصر التطور الرقمي ،لم يعد هناك حاجة إلرســال بعثات للتبشير بنمط
حـيــاة وسـيــاســة ال ـب ـلــدان ،ودف ــع تكاليف إلل ـقــاء امل ـحــاضــرات لـســاعــات كـمــا في
الـســابــق .األمــر بــات يختصر بإنتاج مسلسل أو فيلم فيه كــل عــوامــل الجذب.
بعدها ينشر عبر منصة إلكترونية تمتلك الجاذبية والرفاهية ،والشهرة ،لتنشر
األفكار والدعاية التي تناسب اإلدارة األميركية وتطلعاتها إلى شعوب األرض
كافة.
ليست نتفليكس املنصة الوحيدة في العالم التي تعرض األفالم واملسلسالت .ثمة
مواقع أخرى مثل  Amazon prime ،Huluو .HBOإال ّأن نتفليكس هي الوحيدة
التي تترجم معظم إنتاجاتها إلى اللغة العربية .فاالشتراك الشهري بنتفليكس
ليس مكلفًا ،بــل بإمكان املشترك مشاهدة األف ــام واملسلسالت بالقدر الــذي
يريده وفي مختلف األوقات مقابل  ،12$بينما يتكلف الفرد ملشاهدة فيلم واحد
في دور السينما برفقة أحدهم  ،20$عدا عن تحمل التكاليف الجانبية .يحرص
ريد هاستينغز ومعاونوه على استهداف أكبر عدد من املشتركني من مختلف
الشعوب .فهو ذو خلفية أكاديمية يعمل إلــى جانب منصبه كرئيس تنفيذي
لنتفليكس في منظمات ومجالس أميركية غير ربحية .كما أنه عضو سابق في
مجلس والية كاليفورنيا للتعليم .ومعروف بأنه داعية إلصالح التعليم من خالل
املدارس املستأجرة في الواليات املتحدة .قد يكون ذلك له عالقة بنوعية األفالم
الجنسية اإلرشادية على نتفليكس .في  ،2019أنتجت نتفليكس الجزء األول من
 Sex Educationوهو مسلسل يحكي قصة مراهق يتعاون مع صديقته ملعالجة
املشاكل الجنسية لزمالئهما في الجامعة.
اليوم تشهد السينما نقلة نوعية من دور السينما إلى املنازل واملكاتب من خالل
مواقع األفــام التي باتت متوافرة عبر تطبيقات الهواتف والتلفزيونات الذكية.
في عام  ،2011شهد العالم العربي انطالق «شاهد.نت» وهو أول موقع إلكتروني
رسمي يعرض املسلسالت العربية على قنوات  MBCيستطيع املستخدم من
خالله مشاهدة الحلقات التي فاتته .اليوم تدخل األفالم واملسلسالت من خالل
ً
نتفليكس العالم العربي ،متخطية حدود الرقابة .بعدما كانت عام  1997محال
لتأجير األفــام في «سكوتكس فالي» في كاليفورنيا ،توسعت نتفليكس في
عام  ،2013وأصبحت من منتجي األفالم والبرامج التلفزيونية والوثائقية .تظهر
خلفية ريــد فــي محتوى الشبكة ،ففي عــام  1981التحق هاستينغز بتدريب
ضـبــاط مـشــاة البحرية األمـيــركـيــة فــي قــاعــدة كوانتيكو ،ثــم انتقل إلــى «فيلق
السالم» ،وهي الــذراع الثقافية للحكومة
األميركية هدفها دعــم التعليم وتطوير
األعمال في مختلف بلدان العالم .كذلك،
بــاتــت نتفليكس الـيــوم متاحة فــي أكثر
م ــن  190دول ــة ح ــول ال ـعــالــم ،م ــع
بعض تحضر فلسطين
الضوابط التي تحددها سياسة الشبكة.
ً
مثال ،ال يستطيع املشاهدون في الهند بفيلم وحيد هو «عبر
مـشــاهــدة األ ّفـ ــام املـتــاحــة فــي الــواليــات الجدار» الذي يحكي
املتحدة .إال أنــه يمكن للجمهور العربي قصة شابين أحبا
م ـشــاهــدة جـمـيــع األف ـ ــام واملـسـلـسـ
ـات الفتاة ذاتها!
اإلسرائيلية املتوافرة بكثرة على الشبكة.
معظم تلك األفالم تسرد حكايات أمنية
قام بها جهاز املوساد في البلدان العربية
واألفريقية ،بينما تبقى فلسطني بفيلم
وحـيــد وهــو «عـبــر ال ـجــدار» ال ــذي يحكي
قصة شابني أحبا الفتاة ذاتها ،مقابل أفالم ومسلسالت إسرائيلية تحكي عن
«بطوالت املوساد والوجه اإلنساني للجيش اإلسرائيلي» في وقــت تشهد فيه
املنطقة العربية حملة للتطبيع مع العدو اإلسرائيلي من خالل الفن.
تسعى وكالة االستخبارات املركزية لالستثمار في جميع املجاالت التي تقدم
لها املعلومات أو الترويج ملفاهيم تخدم أهدافها .على سبيل املـثــال ،تستثمر
 CIAفي مجال اإلنترنت من خــال شركة  In-Q-telالتي استثمرت بدورها
في  90شركة من بينها  microsoftو googleو FaceBookبمبلغ  150مليون
دوالر ،بهدف تزويد املخابرات املركزية بمعلومات عمن تعتبرهم «إرهابيني».
ً
كما قدمت  In-Q-telأكثر من  130حال تقنيًا ملجتمع االستخبارات .يأتي دور
نتفليكس في إطار الدعاية الثقافية ،لبث صورة إيجابية تعلق في ذهن املشاهد
حول الجيش األميركي.
في عــام  ،١٩٤٣أنتجت وكالة االستخبارات املركزية  Undercoverوهــو فيلم
وثائقي موجه لعناصر املخابرات املركزية من إخــراج جون فورد وهو ضابط
ســابــق فــي البحرية األمـيــركـيــة وعــن رئيسًا ملــا كــان يـعــرف بــوحــدة التصوير
في مكتب الخدمات االستراتيجية أي  CIAاليوم .تضع نتفليكس الفيلم على
منصتها إلى جانب العديد من األفالم العسكرية القديمة التي أنتجتها الوكالة
في حقبات زمنية مختلفة ،باإلضافة إلى أفالم جديدة تظهر «عظمة وإنسانية»
الجيش األميركي .غالبًا ما كانت تستخدم األفــام لبث دعاية خالل الحروب،
فقد استعان هتلر أيضًا باملخرجني األملان إلنتاج أفالم تحاكي عظمة النازية،
لكنها كانت تعرض في صاالت أملانيا فقط .تتوجه نتفليكس اليوم ألكثر من
 ١٥٠مليون مستخدم حول العالم يشاهدون األفالم واملسلسالت ويتفاعلون
بتسجيل إعجابهم وتحديد أنواع األفالم التي يرغبون بها وإعطاء املقترحات،
ملعرفة رغبة الجمهور وتأثره بشكل مباشر.
تلقى نتفليكس اهتمامًا ودعمًا من مدراء استديوهات هوليوود ،الذين يطلقون
على ريد صفة الذكي وبأنه يمضي في مخطط ناجح .في عام  ،2013انتقلت
نتفليكس إلى وادي السيلكون وهي منطقة تضم الشركات التكنولوجية الكبرى
مثل  NASA Amesو googleو facebookوغيرها من الشركات الناجحة ،فيما
ال يعترف موظفو خدمة اإلجــابــة عــن رســائــل املستخدمني عــن وجــود مكاتب
لنتفليكس في العالم العربي ،بينما يفضح برنامج «غوغل إيــرث» وجــود أحد
املكاتب لها في عاصمة الكيان اإلسرائيلي ،ما يثير التساؤالت عن دور املكتب
إن كان تجاريًا أم مشغل خدمات الشركة في الشرق األوسط.
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صورة
وخبر

ً
احتفـاال بـرأس السـنة القمريـةّ ،
تتزيـن قريـة كوبانغ سـيمانغ ،شـمالي ماليزيـا ،بعصي البخـور العمالقة التي سـيحرقها عشـرات اآلالف في
يسـتغرق إعدادهـا أشـهرًا ،وهـي مصنوعـة مـن مزيـج مـن نشـارة أخشـاب
المعابـد والمنـازل .هـذه القطـع العطريـة المصنوعـة يدويـا
ّ
الــ «ميرانتـي» المزروعـة محليـا والعـود ذي الرائحـة ّ
الطيبـة .علمـا بـأن هـذه حرفـة تقليديـة تتوارثهـا األجيـال منـذ آالف السـنين( .مهـد
رسـفان ــ أ ف ب)

منوعات
عبد الرحمن قطناني :حياة من لجوء و ...فن!

درويش والشيخ إمام
بصوت ساندي شمعون

لين أديب والفرقة:
جاز وأشياء أخرى

الحفالت التي تخصصها ساندي
شمعون (الصورة) للشيخ إمام
ّ
وسيد درويش ،صارت منتظرة.
في الرابع من شباط (فبراير)
الحالي ،تحيي الفنانة اللبنانية
الشابة سهرة جديدة في «مترو
املدينة» تؤدي خاللها مختارات
َّ
َ
املصري ْي
ريبيرتوار ْي الفنانني
من َ
الراحل ْي .يرافق ساندي في املوعد
املرتقب املوسيقيون :سماح بو املنى
(أكورديون) ،وفرح ّ
قدور (بزق)،
ّ
وبشار ّفران (كونترباص) ،وأحمد
الخطيب (رق) ،وبهاء ضو (طبلة).
وكما بات معلومًا« :قد ما بدك
بتدفع»!

ّ
يستعد رباعي لني أديب إلحياء
حفلة في  NOW Beirutيوم الثالثاء
املقبل .يتألف الرباعي من املغنية
السورية لني أديب (الصورة)
والعازفني كريستوفر إبراهيم
(بيانو) ،داني شكري (درامز) وخالد
عمران (باص) .بدأت أديب الغناء في
الصغر ضمن «جوقة الفرح» التابع
لكنيسة سيدة دمشق .في ،2009
انتقلت إلى باريس حيث درست
املوسيقى ،والتقت باملوسيقيني
الذين ستنشئ معهم هذا الرباعي
الذي يعمل على تأليف مقطوعات
أصلية تمزج بني الجاز والغناء
العربي واملوسيقى املعاصرة
والدينية .في رصيد الفرقة ألبوم
صادر في .2018

ّ
ساندي شمعون تغني الشيخ إمام
ّ
وسيد درويش :الثالثاء  4شباط ـ
ً
الساعة التاسعة والنصف مساء ـ «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

رباعي لني أديب :الثالثاء  28كانون الثاني
ـ  21:30ـ ( NOW Beirutشارع سليم
بسترس) .لالستعالم01/211122 :

في األسبوع األخير من معرضه
( Brainstormعصف ذهني) الذي
تحتضنه «غاليري صالح بركات»
(الحمرا ـ بيروت)ُ ،يطلق ،غدًا الجمعة،
في املكان نفسه كتاب عن الفنان
الفلسطيني عبد الرحمن قطناني ( 1983ـ
الصورة) .يضم العمل مقاالت بالفرنسية
واإلنكليزية كتبها كل من :بول أردين،
ميرنا عياد ،نتاشا غاسباريان وباربرا
بوال ،إضافة إلى مقابلة مع نيكوالس
ّ
إتشنغوكيا .يغطي هذا املحتوى تجربة
قطناني ،من البدايات مع املعدن املموج
ً
واألسالك الشائكة وصوال إلى تجهيزاته
في الوقت الحاضر .عاش عبد الرحمن
قطناني طوال حياته الجئًا في مخيم
«صبرا وشاتيال» في لبنان .ظهرت
موهبته الفنية في سنوات طفولته املبكرة
عندما بدأ الرسم متخذًا من الحقائق

املؤملة للحياة اليومية لالجئني في
املخيم حجر أساس ألعماله (من بينها
كوالجات) .أفاد عبد الرحمن كذلك من
املواد الهيكلية للمخيم من ألواح الصفيح
والخ َرق من املالبس البالية
والكرتون،
ِ
«البيبسي» ،واألواني
قناني
وسدادات
ّ
القديمة ...كمواد فنية .تمثل أعماله
دراماتيكية شديدة الحساسية،
«مشاعر ّ
تدفعها تطلعات ونابعة من القلب» ،كما
قال غير ّ
مرة .في رصيده مجموعة من
املعارض الفردية والجماعية ،من بينها
Softness of a circle, Knife edge of a
.straight line
إطالق كتاب «عبد الرحمن قطناني» :غدًا الجمعة
ـ الساعة الخامسة بعد الظهر ـ غاليري «صالح
بركات» (كليمنصو ـ بيروت) .لالستعالم:
01/345213

«أبراج» حضنًا
لـ «معرض الثورة»
تزامنًا مع الحراك الشعبي الذي
انطلق في  17تشرين ّ
األول
(أكتوبر) املاضي ،أطلق «مسرح
أبراج» مبادرة «الفن يثور» التي
استضاف من خاللها أنشطة
فنية ّ
منوعة مرتبطة باألحداث
الجارية في البالد ،وحاول
تشجيع الفنانني على مواصلة
العمل رغم كل الظروف .في هذا
ّ
اإلطار ،يدعو املسرح الذي يتخذ
من «سنتر أبراج» في فرن الشباك
(قضاء بعبدا) ّ
مقرًا له جميع
التشكيليني ملشاركة
الفنانني
ّ
أعمالهم «املتعلقة بالثورة» في
معرض بعنوان «معرض الثورة»
سينطلق في موعد ّ
يحدد قريبًا.
ّ
ولفت املسرح إلى أن آخر مهلة
لتقديم األعمال الفنية هي 31
كانون الثاني (يناير) الحالي.
(لالستعالم 01/288760 :أو
)03/586330

