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اإلمارات ليكس الشامسي ّ
يحرض على الحريري
اعداد رضوان مرتضى

حصلت «األخبار» على برقيات ّ
سرية صادرة عن السفارتين
اإلماراتية واألردنية في لبنان .هذه المراسالت تشمل،
فــي جزئها الثاني المنشور الــيــوم ،الفترة الالحقة
الختطاف الرئيس سعد الحريري في السعودية ،وإجباره
على االستقالة في الرابع من تشرين الثاني الماضي.
برقيات السفير اإلماراتي حمد سعيد الشامسي ،الذي

ّ
التحريض على الحريري قبل اختطافه (راجــع
د
تعم
ُ
«األخبار» أمس) ،تظهر مرة جديدة دور رئيس حزب القوات
سمير جعجع في محاولة انقالب محمد بن سلمان على
رئيس الحكومة ،ومطالبته بأن يأخذ هذا االنقالب مداه،
من خالل سعيه إلى استمرار الضغوط السعودية على
الحريري كي ال يعود عن استقالته

جعجع
فلتضغط السعودية على الحريري ليبقى على استقالته
قبل أكثر من أسبوع على تحرير الرئيس
سعد الحريري ( 22تشرين الثاني )2017
من «سجنه» في الرياض ،بدأت تظهر
عالمات الهزيمة السعودية ،وخسارتها
لمعركة إسقاط الحكومة والحريري
واالستقرار في لبنان .برقيات السفارة
اإلماراتية في بيروت ّ
سجلت وقائع
تلك المرحلة ،وأبرز ما فيها ،إضافة
إلى الخيبة ،إصرار رئيس حزب القوات
سمير جعجع على ضرورة أن تضغط
السعودية على الحريري لكي ال يتراجع
عن استقالته .في ما يأتي ،برقية
السفير اإلماراتي السرية المؤرخة يوم
 14:تشرين الثاني 2017
آخر املستجدات حول أزمة الحكومة
اللبنانية
● ي ـصــر األفـ ــرقـ ــاء ال ـل ـب ـنــان ـيــون على
ادع ــاء تحقيق انـتـصــار على اململكة
الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،وي ـع ـت ـبــرون أن
هذا االنتصار جرى تحقيقه بشقني،
س ـيــاســي ودي ـب ـل ــومــاس ــي .ف ــي الـشــق
السياسي يعتبرون أن الرئيس سعد
الـحــريــري تــراجــع كـثـيـرًا فــي إطاللته
التلفزيونية عن السقف املرتفع الذي
ك ــان قــد وضـعــه فــي بـيــان استقالته،
وبالتالي إعالنه االستعداد للعودة
عـ ـ ــن االس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة أو إلع ـ ـ ـ ـ ــادة ن ـســج
التسوية ،فإن ذلك يعني أن السعودية
منيت بخسارة معينة ،ال يمكن فصل
األج ـ ــواء اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة عنها،
بمعنى أن ال ــدول الـكـبــرى لــم تــوافــق
الـسـعــوديــة عـلــى مـسـعــاهــا وع ـلــى ما
ك ــان ــت ت ــري ــده م ــن ل ـب ـن ــان ،وبــال ـتــالــي
اضطرت إلى لجم التصعيد.

الشامسيّ :
يدعي عون
أمام زواره أنه استطاع
االنتصار على السعودية
● أم ـ ــا االنـ ـتـ ـص ــار ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ــي،
فيعتبر رئيس الجمهورية واملقربون
منه ،أن صموده وطريقة تعاطيه مع
األزمـ ــة ،نجحت فــي ّ
رد الـهـجــوم إلــى
أصحابه ،ويدعي عون أمام زواره أنه
استطاع االنتصار على السعودية،
وحشرها من خالل موقفه ،إذ إنه لم
يسمح لـهــا بتحقيق أي نتيجة في
لبنان مــن خــال استقالة الحريري،
ك ـمــا يـنـقــل ع ـنــه ب ـعــض زواره ،بــأنــه
يقول إنه يستعد ألن يدفع السعودية

كما في األزمة مع قطر ،كذلك في لبنان :واشنطن تراجعت عن دعم السعودية (هيثم الموسوي)

إلعادة الطلب من األفرقاء اللبنانيني
إلعـ ـ ــادة تـسـمـيــة ال ـح ــري ــري لــرئــاســة
ال ـح ـك ــوم ــة ،ألن ـه ــا سـتـكـتـشــف حجم
الخسائر التي منيت بها.
● ال شـ ــك أن هـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ــة ،كـشـفــت
ح ـجــم الـ ـع ــداء الـلـبـنــانــي الـ ــذي تكنه
أطـ ــراف ع ــدة ف ــي لـبـنــان لـلـسـعــوديــة،
خ ـصــوصــا م ــن أركـ ـ ــان ع ـهــد مـيـشــال
عون ،كمستشاريه ،ونوابه ووزرائه،
إضــافــة إل ــى وزي ــر الـخــارجـيــة بشكل
أس ــاس ــي ،والـ ـ ــذي بـ ــدأ ج ــول ــة دول ـيــة
عـلــى ع ــدد مــن ال ـعــواصــم األوروب ـي ــة،
للمطالبة بــاطــاق س ــراح الـحــريــري،
ويقول« :لبنان ال يزال يعالج املشكلة
مــع الـسـعــوديــة مــن ضـمــن الـعــاقــات
الثنائية األخوية والجولة هي لحث
الـسـعــوديــة عـلــى ان مــا يحصل غير
مقبول».
● وال شــك أن بــاسـيــل بـهــذا الـحــراك

ال ــذي يـقــوم بــه والـتـصــريـحــات التي
يـطـلـقـهــا ،ف ـهــو ال ي ـغــرد وح ـي ـدًا ،بل
هـ ــو مـ ــدعـ ــوم مـ ــن ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،وم ــن
رئيس الجمهورية ،كما يستند إلى
بعض املواقف الدولية ،وهنا يبتدع
باسيل معادلة جــديــدة ،بأنه إذا لم
ي ـعــد ال ـحــريــري إل ــى ل ـب ـنــان م ــن اآلن
وحتى أربعة أيام ،مع عائلته ،فهذا
ي ـع ـنــي أن هـ ـن ــاك م ـس ــأل ــة اخ ـت ـطــاف
حقيقية وبأنه ليس حرًا ،أما إذا ما
عــاد مــن دون عــائـلـتــه ،فـهــو سيبقى
م ـخ ـطــوفــا ألن ال ـس ـع ــودي ــة سـتـبـقــى
م ـه ــددة ل ـعــائ ـل ـتــه ،وب ــال ـت ــال ــي خــوفــا
على عائلته لن يكون الحريري حرًا
ف ــي حــرك ـتــه وقـ ــراراتـ ــه .وه ـن ــا يـبــدو
واضـ ـحـ ــا ال ـن ـف ــس ال ـه ـج ــوم ــي الـ ــذي
ينطلق منه باسيل ،ضد السعودية،
وهــذا يعني أن املحور الــذي ينتمي
إل ـيــه غـيــر قــابــل ل ـل ـتــراجــع ،وال ي ــزال

مستمرا في هجومه.
● يعكس هــذا املنطق حجم االبتزاز
ال ــذي يـتـعــاطــى فـيــه لـبـنــان الــرسـمــي
م ــع ه ــذه األزمـ ـ ــة ،ال سـيـمــا أن فــريـقــا
م ــن م ـعــاونــي ع ــون وب ــاس ـي ــل ،ب ــدأوا
ال ـع ـمــل ع ـلــى ال ـت ـلــويــح ب ــأن أي أزم ــة
س ـت ـطــاول ل ـب ـنــان ل ــن تـقـتـصــر عـلـيــه،
إذ إن م ــا ي ـعــان ـيــه سـيـنـعـكــس عـلــى
ً
الــاجـئــن الـســوريــن مـثــا ،وه ــذا ما
قد يستغلونه ألجل تهجير الالجئني
من لبنان إلى دول أخرى ،الستخدام
ه ـ ــذه الـ ـ ــورقـ ـ ــة ك ـ ــورق ـ ــة ضـ ـغ ــط عـلــى
ً
األوروبيني مثال ،أي من خالل إغراق
أوروبا بالالجئني الذين يقطنون في
لبنان.
● في مقابل ذلك ،يتخوف بعض قوى
 14آذار وعلى رأسهم سمير جعجع،
مــن حـجــم الـتــراجــع ال ـس ـعــودي ،ومــن
حجم الضخ الــذي يضخه حزب الله

ورئ ـيــس الـجـمـهــوريــة بــأنـهـمــا حققا
انـتـصــارًا عـلــى الـسـعــوديــة ،وه ــذا ما
يربطونه بكالم الحريري عن عودته
ع ــن االس ـت ـق ــال ــة ،إذ ي ــرى جـعـجــع أن
أي تــراجــع لـلـحــريــري عــن استقالته
هــو اس ـت ـهــداف مـبــاشــر لــولــي العهد
الـسـعــودي محمد بــن سـلـمــان ،وهــذا
ي ـع ـنــي خـ ـس ــارة ك ـب ـيــرة لـل ـسـعــوديــة،
وي ـع ـن ــي أنـ ـه ــا لـ ــم ت ـس ـت ـطــع تـحـقـيــق
ش ــيء ،حـتــى فــي لـبـنــان ،وه ــذا بــرأي
ً
ً
جعجع يتطلب تــواصــا عــاجــا مع
السعودية السـتـمــرار ضغطها على
الـحــريــري كــي يبقى على استقالته،
ألن عـ ــودة ال ـحــريــري ع ــن االسـتـقــالــة
سـ ـت ــؤدي إلـ ــى أن ي ـخ ــرج حـ ــزب الـلــه
ل ـي ـع ـلــن االنـ ـتـ ـص ــار ض ــد ال ـس ـعــوديــة
مجددًا .فيما قد تكون هذه التسوية
الـجــديــدة ،قائمة على أس ــاس تقديم
حزب الله لبعض التنازالت ،كإعالنه
االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن سـ ــوريـ ــا وال ـ ـعـ ــراق،
والدخول في مفاوضات في اليمن.
لـ ـك ــن الـ ـش ــق ال ـع ـم ـل ــي لـ ـه ــذا الـ ـك ــام،
سيكون عبارة عن تجميع حزب الله
لقواته في مناطق معينة في سوريا،
ووق ــف الـقـتــال لــاسـتـثـمــار بــالــوقــت،
ً
وعدم االلتزام كامال ببنود التسوية،
والعودة عنها بعد تحقيق ما يريد.
● وهنا ثمة من يعتبر ،أن السعودية
قد تكون تعرضت إلى ضربة كبرى،
إذا م ــا ت ــراج ـع ــت ع ــن ذل ـ ــك ،وإذا لــم
تستكمل امل ـســار الـتـصـعـيــدي ،أو لم
تـحـقــق أي ش ــيء جــوهــري بـعــد هــذه
الخطوات.
نعتقد أن السعودية تراجعت بسبب
عـ ــدم ال ــدع ــم األمـ ـي ــرك ــي ،ومـ ــا حصل
م ـع ـهــا ه ــو ن ـفــس امل ــوق ــف األم ـيــركــي
في ما يخص األزمــة القطرية ،أي أن
واشنطن دعمت السعودية في بادئ
األمر التخاذ اإلجراءات العقابية ضد
قطر ،وفــي مــا بعد عــادت وتراجعت
عــن ذل ــك ،وأج ــرت م ـن ــاورات مــع قطر
وباعتها أسلحة.
● ف ــي م ـق ــاب ــل ال ـش ـك ــوك ف ــي حـقـيـقــة
املـ ــوقـ ــف األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ت ـب ـق ــى الـ ـق ــوات
اللبنانية برئاسة جعجع على رأي
م ـخ ـت ـلــف ح ـي ــال امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي،
بناء على زيــارة سرية أجراها وزير
الشؤون االجتماعية بيار أبو عاصي
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة،
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع زيـ ـ ـ ــارة ج ـع ـج ــع إل ــى
أس ـت ــرال ـي ــا ،وق ــد ال ـت ـقــى أب ــو عــاصــي
ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـس ــؤول ــن األم ـيــرك ـيــن
الـ ــذيـ ــن أكـ ـ ـ ــدوا دع ـم ـه ــم ل ـل ـس ـعــوديــة
ومــواجـهـتـهــا مــع إيـ ــران ،وه ــذا الجو
نـقـلــه أب ــو عــاصــي إل ــى جـعـجــع وإلــى
بـعــض امل ـســؤولــن الـلـبـنــانـيــن ،لكن
هـ ـن ــاك م ــن ال يـ ـ ــزال خ ــائ ـف ــا م ــن ه ــذا
التراجع األميركي.
د .حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/11/14

بعد ثالثة أيام على استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض ،بدأت تظهر في برقيات السفارة اإلماراتية في بيروت آثار الموقف اللبناني
َّ
الموحد الرافض الستقالة الحريري الملتبسة .وأبرز ما في ذلك الموقف ،اتفاق الرئيسين
الذي واجه المغامرة السعودية ،وخاصة لجهة الموقف الرسمي
ميشال عون ونبيه بري .في ما يأتي ،برقية أرسلها السفير اإلماراتي إلى بالده يوم  7تشرين الثاني 2017

سفير اإلمارات :اتفاق عون ــ بري يحتوي األزمة
مـلـخــص تـنـفـيــذي عــن املـ ـش ــاورات الـسـيــاسـيــة الـتــي يـجــريـهــا رئيس
الجمهورية ميشال عون مع مختلف القوى السياسية اللبنانية بعد
استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري:
● بــدأ الــرئـيــس عــون م ـشــاورات سياسية «وطـنـيــة» شاملة لتحديد
سبل التعاطي مع األزمة الطارئة .ولكن الرئيس ليس في صدد إجراء
اس ـت ـشــارات نـيــابـيــة فــي ش ــأن «الـتـكـلـيــف» وتـسـمـيــة رئـيــس حكومة
جديد .وكل املسار الدستوري مجمد إلى ما بعد عودة الرئيس سعد
الحريري من الخارج للوقوف منه شخصيًا على ما حصل وأسباب
استقالته.
● وعلى رغم الخالفات والتباينات التي عادت تمزق الوسط السياسي،
يتفق الجميع على أن «إدارة األزمة» من قبل الرئيس عون اتصفت في
اللحظة األولــى بالتروي والتريث والتهدئة وضبط الوضع سياسيًا
وأمنيًا وماليًا ،ما أدى الى استيعاب الصدمة واملوجة األولــى لألزمة
التي غالبًا ما تكون األقوى واألخطر .وقد لقي موقف عون تقديرًا لدى
أركــان املستقبل (بهية الحريري ونهاد املشنوق ونــادر الحريري)،
ً
واألهم أنه لقي تأييدًا كامال من الرئيس نبيه بري ،وحيث لم يسبق أن
ً
كان االتفاق إلى حد التطابق حاصال بني عون وبري كما الحال اآلن.
● الرئيس بري كان واضحًا وحاسمًا في اعتبار أن رئيس الجمهورية
على حق في استمهال املوقف إلى حني عودة الحريري ،وأنه من املبكر
والسابق ألوانه البحث في الحكومة الجديدة ،ال بل يذهب إلى أبعد من
ذلــك بــأن يعتبر الحكومة الحالية أنها ما زالــت قانونية ودستورية،

وأنه ال يعترف بحصول االستقالة ،طاملا لم يوجه الحريري لرئيس
الجمهورية استقالة خطية ولم يبلغ رئيس الجمهورية بها.
● من الواضح أن اتفاق عون ـ ـ بري (ومن ورائهما «حزب الله» وهذا
ما عكسه خطاب األمني العام للحزب) هو عامل أساسي ومهم في
احتواء األزمة والتخفيف من وطأتها وأخطارها .وهذا االحتواء يقوم
بشكل أساسي على فكرة مراعاة وضع الطائفة السنية وعدم القيام
بــأي مــوقــف أو تـصــرف يشتم منه تـحـ ٍـد أو اسـتـفــزاز ،ال بــل إظهار
التضامن والتعاطف مع الطائفة السنية التي تجتاز أوقــاتــا صعبة
ومرحلة دقيقة شبيهة بتلك التي عاشتها بعد اغتيال الرئيس رفيق
الحريري .وهذا ما تعكسه الحركة املكوكية التي تشهدها دار الفتوى
(هناك حراك سني ّ
موسع) ،ألجل إبقاء املظلة السنية فوق الحريري
ومحاولة سحب أي شرعية من أي مرشح غيره).
● على رغم هذا «النجاح األولي» في احتواء األزمة وتحجيم االستقالة
وخطرها ،ولكن هذا ال يعني أن األمور تسير نحو حلول ،وإنما الوضع
ما زال على قدر كبير من الدقة والتعقيد ،خصوصًا أن لبنان أمام أزمة
جديدة من نوعها ببعدين ووجهني داخلي وإقليمي ،وأمــام استقالة
غير مألوفة وغير مسبوقة في شكلها وظروفها ،وأمام وضع معقد
دستوريًا وسياسيًا ومتشابك في خيوطه ،ومن أبرز هذه التعقيدات:
ـ ـ هذه االستقالة غير طبيعية أو غير عادية وهي تحدث للمرة األولى
بهذه الطريقة وتعلن من الخارج.
ـ ـ ـ هـنــاك «فـ ــراغ» فــي رئــاســة الـحـكــومــة يـحـصــل لـلـمــرة األولـ ــى بعدما

كــان الفراغ يحصل ويتكرر خصوصًا بعد العام  2005في رئاسة
الجمهورية.
ـ ـ الحكومة الحالية ،سواء كانت حكومة تصريف أعمال أو حكومة كاملة
الصالحيات ،حكومة مــن دون رئيس ومــن دون رأس .وهــذا الوضع
يثير قلق وحفيظة القيادات السنية إذا طال مع صعوبة وتعذر تشكيل
حكومة جديدة مع ما في ذلك من إخالل بالتوازن الطائفي «امليثاقي».
ـ ـ األزمــة بني لبنان والسعودية لم يسبق أن وصلت إلى هذه املستويات
وإذا كان لبنان الرسمي نجح في احتواء الشق الداخلي ،وإذا كان حزب
الله وحلفاؤه نجحوا في تحويرها وتغليب البعد السعودي على استقالة
الحريري ،أي أنها نتاج وضع سعودي داخلي أكثر مما هي نتاج صراع
سعودي ـ ـ إيراني في لبنان واملنطقة .فإن األزمة في شقها املتعلق بالعالقة
مع السعودية تزداد تفاقمًا وتأزمًا .وهذا ما عكسه تصريح الوزير ثامر
السبهان الذي قال« :حزب الله» أصبح أداة قتل ودمار للمملكة ويشارك
في كل العمليات اإلرهابية في اململكة وفي إطالق الصواريخ من اليمن،
وعلى اللبنانيني أن يعلموا أن الوضع خطير ،وعلى الحكومة اللبنانية أن
تعلم أنها ستعامل وكأنها حكومة إعــان حــرب على السعودية طاملا
أن حزب الله ممثل فيها ،وعليها أن تعي أخطار ذلك وتعمل على تدارك
األمور قبل وصولها إلى نقطة ال رجعة فيها.
د .حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/11/7

ّ
تتضمن محضر لقائه مع رئيس الجمهورية
في ما يأتي ،برقية أرسلها السفير اإلماراتي في بيروت حمد الشامسي إلى بالده ،يوم  10تشرين الثاني ،2017
العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل ،من ضمن المشاورات التي كان يجريها رئيس الجمهورية مع السفراء األجانب بشأن األزمة التي نشأت إثر احتجاز
:الرئيس سعد الحريري في الرياض قبل  6أيام .وبدا واضحًا من اللقاء أن عون حاول دفع اإلمارات إلى لعب دور إيجابي لحل األزمة

عون :ال يوجد دليل على مشاركة «حزب الله» في حرب اليمن
اللقاء مع رئيس الجمهورية اللبنانية
يستكمل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مشاوراته
ولقاءاته ،وقد اجتمع مع سفراء املجموعة الدولية لدعم لبنان من أجل
شرح املوقف الرسمي من التطورات األخيرة بعد استقالة الحكومة
مــن الـخــارج واملــابـســات التي رافـقــت هــذا اإلع ــان .ثــم التقى سفراء
ً
الدول العربية ،كال على حدا ،بداية بالقائم باألعمال السعودي وليد
ً
بخاري ثم سفير اإلمارات وصوال لسفير مصر نزيه النجاري وبقية
السفراء.
وخالل اللقاء الذي جمعني على مدار  20دقيقة بالرئيس اللبناني في
القصر الرئاسي ـ ـ بعبدا بناء على طلبه وبحضور وزيــر الخارجية
واملغتربني رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل تم التطرق إلى
املواضيع التالية:
رئيس الجمهورية:
● شرح الرئيس عون أن استقالة الرئيس الحريري من خارج لبنان
تعتبر خطوة «غير ميثاقية وغير دستورية».
● شدد على ضرورة عودته وتقديم االستقالة وفق األصول املعتمدة
ومن ثم تبدأ االستشارات النيابية املوجبة مع القوى السياسية بحسب
ما نص عليه الدستور والتي تحدد إما قبول االستقالة أو الرفض أو
تكليف رئيس جديد لتأليف حكومة جديدة.
ّ
● فند الوضع الداخلي اللبناني وتداعيات األزمة واملشاورات التي يقوم
بها انطالقًا من موقعه سعيًا وراء شرح املوقف الرسمي اللبناني وهو:
«عودة الرئيس الحريري إلى لبنان».
سفير الدولة:
● أكدت للرئيس عون أن ما تقوم به الرياض يصب في مصلحة أمن
السعودية ودول الخليج.
● أوضحت أن موقف اإلم ــارات ينطلق من الــوقــوف صفًا إلــى صف
بجانب اململكة العربية السعودية في خطواتها كونها تعتبر شريكًا
استراتيجيًا في الحفاظ على األمن الخليجي ،ومن هنا مشاركتها في
إطار التحالف العربي للقضاء على االنقالبيني الحوثيني وميليشيات

علي عبد الله صالح في اليمن.
● تطرقت للدور التخريبي الــذي يقوم به «حــزب الله» في السعودية
واإلم ــارات ودول الخليج عمومًا ،وهــو دور ال يستهان بــه ،ال سيما
تشكيل خاليا نائمة وتمويلها وتقويتها بما يزعزع أمن وسالمة هذه
الدول.
● أكــدت أن الخاليا التي يدعمها «حــزب الله» تقويه وتدعم نشاطاته
التخريبية داخل لبنان وخارجه.
● شــددت على أن ما يقوم به «حــزب الله» من إطــاق صــواريــخ على
اململكة العربية السعودية كما حصل أخيرًا أمر يهدد سيادة الدول
ووحدة أراضيها.
● لفت إلى أن نفوذ «حزب الله» بات خطرًا داهمًا على األمن العربي
برمته.
في مداخلة على ما أوردته من معلومات عن الدعم والنشاط الذي يقوم
بهّ «حزب الله»:
علق الرئيس عون بالقول :ال يوجد دليل واضح على مشاركة «حزب
الله» في ما يجري باليمن.
ومن ثم تحول مباشرة للقول:
ً
● اإلم ــارات تمثل نموذجًا يحتذى به في العالم العربي ،معوال على
حكمة قياداتها في محاولة التدخل ملا يصب في مصلحة لبنان.
● قال إن اإلمارات يمكن أن تكون العبًا إيجابيًا في هذه الظروف التي
ّ
يمر بها لبنان وأن اللقاء اليوم هو لوضع الجميع في الجو العام نظرًا
لحساسيته.
سفير الدولة:
● التحالف العربي يمتلك معلومات دقيقة وبراهني وأدلة موثقة تدين
«حزب الله» ودوره في التورط بدعم الحوثيني وحليفهم صالح ،كما أن
هناك كوادر وقيادات فنية تعلب دورًا محوريًا وتقود مخططات ضد
اململكة انطالقًا من األراضي اليمنية ،وهذا ما يعرفه كل متابع للوضع
السياسي باملنطقة.
* من خالل موقعكم يا فخامة الرئيس ولكونكم شخصية عسكرية

وسياسية ن ــدرك تمامًا ونعلم أن املـعـلــومــات االسـتـخـبــاراتـيــة تكون
استنادًا إلى الواقع امليداني ،ونحن نخوض حربًا حقيقية في اليمن
وكل املعلومات تصلنا من عدة مصادر مزودة باألدلة والبراهني.
الوزير باسيل:
● من جهته ،أثنى الوزير باسيل على التعاون القائم بني البلدين وما
تلقاه الجالية من اهتمام وتقدير في اإلمــارات ،طالبًا نقل تحياته إلى
سمو الشيخ عبدالله بن زيد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
تحليل:
● اللقاء كــان إيجابيًا والرئيس عــون يـحــاور بطريقة «ديبلوماسية
ناعمة» مــن أجــل إيـصــال رســالــة لــإمــارات بــأن يكون لها دور فعال
وحـيــوي فــي امللف اللبناني مــن دون التطرق أو نقد أو التهجم على
اململكة العربية السعودية.
● الرسالة السياسية التي يمكن الخروج منها أن لبنان يعي حكمة
ودور اإلمارات ونفوذها على الساحتني اإلقليمية والعاملية ،وهو لذلك
ّ
يعول على دور ما في إيجاد حل لألزمة.
● استمر الرئيس عون بنفي تــورط حزب الله في حرب اليمن وذلك
انطالقًا من تفاهمه مع الحزب والتزامه بالنقاط العامة املتفق عليها بني
الطرفني ،ما يعني استمرار سياسة إنكار الوقائع وعدم اعتماد رؤية
أو مقاربة واقعية على رغم التحذير السعودي والكالم العالي النبرة.
● اللقاء مع الرئيس عون يؤكد أنه مستمر بتفاهماته مع حزب الله،
وهــو يـحــاول الـتـحــرك داخـلـيــا وعـبــر الـسـفــراء والشخصيات إليجاد
ح ـلــول م ــن دون مـعــالـجــة األس ـب ــاب الـحـقـيـقـيــة ال ـتــي أدت إل ــى األزم ــة
وتصوير املوضوع على أنه أزمة آنية ال نتيجة سياسات خاطئة على
املدى الطويل.
● على رغــم دعوته إلــى العودة السريعة للرئيس الحريري ولكنه لم
يتطرق إلى احتجازه أو وجوده في شكل غير إرادي في الرياض.
د .حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/11/10
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سياسة

سياسة

ّ
تدخالت السلطة تهدد االنتخابات
قضية اليوم

ً
«إنها الفوضى»ّ .
ورشى وضغوط
يصح هذا التوصيف للهستيريا التي تسود معظم المناطق اللبنانية ،عشية االنتخابات النيابية .تدخالت
واستقدام مغتربين .استخدام فاجر لألجهزة األمنية .الرئاسات والوزارات واإلدارات األساسية تتحول إلى مكاتب انتخابية .إشكاالت أمنية
يومية .السؤال المطروح عن ّ
سر هذا التوتر وهل هو تعبير عن تراجع شعبية هذا التيار أو ذاك ،أم بسبب عدم قدرة على تمويل
االنتخابات ،وهل هناك من ّ
موال أكبر؟
ميسم رزق
أرقام قياسية في الخروق االنتخابية،
وال مــن ي ـســأل ،وال مــن يـجـيــب .كــل من
يـعـتــرض ل ــدى رئ ـيــس هـيـئــة اإلشـ ــراف
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ن ــدي ــم ع ـب ــد امل ـل ــك،
يأتيه ال ـجــواب بــأن الهيئة تفتقر إلى
ال ـ ّص ــاح ـي ــات ،وال يـمـكـنـهــا سـ ــوى أن
توثق ،وبمقدور كل معترض أن يطعن
في النتيجة بعد االنتخابات ،مستفيدًا
من هذا التوثيق!
ن ـعــم ،هــي دع ــوة بـصــريــح ال ـع ـبــارة من
أحــد ّ
القيمني على االنتخابات إلــى أن
ّ
يـ ّ
ـزور مــن يــريــد أن يـ ــزور ،وأن يخالف
م ــن ي ــري ــد أن ي ـخ ــال ــف .ال ح ـس ـيــب وال
رقيب .من عكار إلى بنت جبيل ،مرورًا
بــالـعــاصـمــة وط ــراب ـل ــس وج ـب ــل لـبـنــان
والـبـقــاع ،مخالفات بالجملة واملـفــرق،
َّ
لكن األخطر منها هو االفتعال املنظم

ّ
سخرت السلطة السياسية
األجهزة األمنية لمصلحتها
بنحو فاضح
َّ
بمقدرات السلطة،
لم يكتفوا
فقرروا االستنجاد بأجهزة
مخابرات عربية
إلش ـ ـ ـكـ ـ ــاالت أم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي
العاصمة.
أرق ـ ــام قـيــاسـيــة ف ــي اإلشـ ـك ــاالت تـطــرح
أسئلة كبيرة وال تجد لها مطرحًا في
ط ـ ّـي ــات ت ـقــاريــر الـهـيـئــة االسـتـنـســابـيــة
(ع ـ ـف ـ ـوًا ه ـي ـئ ــة اإلشـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى ت ــزوي ــر
االنـتـخــابــات) ،بدليل أن مشاهد حفلة
ّ
املتمددة أفقيًا من
الجنون االنتخابي
منطقة إلى أخرى ،والتي تتشارك فيها
ال ــرئ ــاس ــات وال ـ ـ ـ ــوزارات وك ــل مـكــونــات
الـسـلـطــة وأج ـهــزت ـهــا األم ـن ـيــة ،ال تـ ِـجــد
يوقفها في لحظة إقليمية دقيقة ال
من ِ
تحتمل املغامرات أو أي تفريط باألمن
ِ
واالستقرار.
أقل من ثالثة أسابيع تفصل البلد عن
موعد إج ــراء االنتخابات النيابية في

استدعاء مناصرين للتحقيق معهم ،وممارسة الترهيب على المفاتيح االنتخابية في عدد من المناطق لتطويعهم (هيثم الموسوي)

ُ
 6أي ــار امل ـق ـبــل .امل ـمــارســات «الـقـمـعـيــة»
و«الــزعــرنــات» تتصاعد يوميًا بــا أية
مـحــاسـبــة .يتهم أح ــد املــرشـحــن وزيــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــأن ــه «أزعـ ـ ـ ــر» ع ـلــى ال ـه ــواء
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة .ت ـ ـضـ ـ ّـج م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل

فصل جديد في الجفاء الحريري ـ ـ الجنبالطي
لألسبوع الثاني على التوالي ،اختار رئيس الحكومة سعد الحريري أن يعبر في الفضاء
االنتخابي الجنبالطي من دون أخذ إذن حليفه السابق وليد جنبالط .الجفاء في العالقة
بينهما بعد زيارة رئيس الحكومة لحاصبيا وخلوات البياضة والعرقوب من بوابة طالل
أرسالن ،يستكمله الحريري الخميس بجولة انتخابية ،بدءًا من برجا عاصمة إقليم
الخروب .أوساط مواكبة للزيارة جزمت بأن تيار املستقبل لم ِّ
ينسق زيارة زعيمه مع
االشتراكيني ،ال مركزيًا وال على مستوى إقليم الخروب ،على غرار ما حصل في حاصبيا.
والالفت لالنتباه أن الحريري يزور إقليم الخروب ،في ظل جفاء أصاب أيضًا عالقته
بالجماعة اإلسالمية التي رفض «املستقبل» التحالف معها انتخابيًا .ومن املنتظر أن
يرعى الحريري مهرجانًا انتخابيًا مركزيًا في برجا ،ومن ثم ينتقل إلى دارة عمته النائبة
بهية الحريري في مجدليون .ومن املقرر أن يبيت ليلته في عاصمة الجنوب ،على أن
يستكمل لقاءاته في اليوم التالي ويشارك في أداء صالة الجمعة في جامع بهاء الدين
الحريري.
(األخبار)

والتسجيالت
بالصور
والفيديوهات ّ
الـصــوتـيــةّ .
عينة ال تستحق وقـفــة من
أحد.
ُ
ت ـح ـج ــز طـ ــائـ ــرات وي ـ ـجـ ــري ال ـت ـنــافــس
بــن املــاكـيـنــات عـلــى تجنيد املـنــدوبــن
وتـ ــوس ـ ـيـ ــع امل ــاكـ ـيـ ـن ــات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة.
ال ـت ـنــافــس يـنـتـقــل إل ــى داخـ ــل الــائـحــة
ال ـ ــواح ـ ــدة .ال صـ ـ ــورة رس ـم ـي ــة واح ـ ــدة
تجمع «أبطال» الئحة كسروان وجبيل
املدعومة مــن التيار الـحــر ،لعل رئيس
الجمهورية ينجح فــي جولته املـقــررة
غدًا بجمعهم ضمن «كادر» واحد!
ُي ـحــرج ف ــؤاد مـخــزومــي مـنــافـســه سعد
الـ ـح ــري ــري ب ـح ـج ــز ه ـ ـ ــواء ت ـل ـف ــزي ــون ــه.
ُيـجـنــد مــاكـيـنــة فــي الـعــاصـمــة يمكنها
أن تـتــولــى االنـتـخــابــات فــي كــل لبنان.
نـمــوذج بـيــروت مــوجــود فــي زحـلــة مع
وف ــرة املـتـمــولــن ه ـنــاك ،وع ـلــى رأسـهــم
يسري على
ميشال ضاهر .األمر نفسه ّ
نعمة أفرام في كسروان .ال يجند األخير
الـعــامـلــن فــي مــؤسـســاتــه وح ـســب ،وال
ي ـح ـج ــز م ـق ــاع ــد وفـ ـ ـن ـ ــادق ل ــآت ــن مــن
الخارج بني الثالث والسابع من أيار ،بل
صــار بمقدور كل من ّ
قصر في تسديد
فاتورة كهرباء أو ماء أو قسط مدرسة
أو ق ــرض شـخـصــي ،أن يــأتــي إل ــى أحــد
ً
مكاتبه الخدماتية متوسال ،فيكون له
ما يريده وعلى عينك يا دولة.
ممارسات بالجملة تخفي في ّ
طياتها

عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ش ـ ـ ـ ــراء والءات م ـ ــن خ ــال
تــوظ ـيــف األب أو االب ـ ــن أو االب ـن ــة في
املــاك ـي ـنــة ل ـقــاء بـ ــدالت ت ـصــل إل ــى ألـفــي
دوالر شـهــريــا بـحـســب ع ــدد األص ــوات
التي يمون عليها كــل مـنــدوب .ظاهرة
شـ ـ ــراء امل ـف ــات ـي ــح االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ص ــارت
ظــاهــرة «وطنية» بامتياز ،ومعظمهم
ه ـ ـ ــؤالء ص ـ ـ ــاروا مـ ـتـ ـع ــددي الـ ـ ـ ـ ــوالءات.
يقول أحدهم ألقــرب املقربني إنه يعمل
الـيــوم فــي ماكينة ف ــان ،لكنه فــي يوم
االنتخابات سيكشف أوراق ــه ملصلحة
خصمه االنتخابي!
ي ـقــول تــوفـيــق سـلـطــان إن ــه ال ف ــي أي ــام
املكتب الثاني ،وال في الزمن السوري،
ش ـه ــدن ــا م ــا ن ـش ـه ــده ف ــي ه ـ ــذه األيـ ـ ــام.
أج ـهــزة امل ـخــابــرات واألم ــن مـجـنــدة في
ع ــاصـ ـم ــة الـ ـشـ ـم ــال وبـ ــاقـ ــي األق ـض ـي ــة
ال ـش ـم ــال ـي ــة مل ـص ـل ـحــة تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل
والتيار الوطني الحر .محافظ الشمال
يقوم بجوالت انتخابية ،وعندما تصل
ال ـش ـكــوى إل ــى وزارة الــداخ ـل ـيــة ،يـكــون
ال ـج ــواب :مل ــاذا ال تـثـيــرون القضية في
مؤتمر صحافي بدل الشكوى الخطية؟
يريد أحمد الحريري تناول صحن فول
أو ل ـعــب «ف ـتــة ورق» ف ــي أح ــد مـقــاهــي
طــرابـلــس ،فتتجند الـجـيــوش ال ـجــرارة
ل ــه ق ـط ـعــا ل ـل ـطــرق وتــأم ـي ـنــا لـلـمــواكــب
التي تبدأ وال تنتهي .يضيف سلطان:
تقدمت بطلب تجديد رخصة مسدس

حــربــي إل ــى وزارة ال ــدف ــاع عـلــى جــاري
عادتي منذ ثالثني سنة ،فكان الجواب
أنني ارتكبت مخالفة في عام  ،1962وال
يحق لي نيل رخصة مسدس!
التزوير علني ومكشوف ،ونحن أمام
استباحة كاملة ،يقول توفيق سلطان،
«والسبب شعور تيار املستقبل بأنه
خـســر ج ــزءًا مــن ج ـم ـهــوره .لــم يكتفوا
بـمـقــدرات السلطة .ق ــرروا االستنجاد
بأجهزة مـخــابــرات عــربـيــة ...وسيأتي
الـ ـي ــوم الـ ـ ــذي ن ـق ــول ف ـي ــه ك ــل األش ـي ــاء
بمسمياتها الحقيقية».
شهر مضىُ ،يمكن
يسترجع
أحداثّ ً ٍ
من َ ِ
يجمع ملفًا ُمـفــصــا أشـبــه بنشرة
أن
أمـنـيــة ـ ـ ـ سـيــاسـيــة ،يستطيع الــراصــد
لـهــا أن يــاحــظ بـسـهــولــة أن الـخـطــاب
السياسي في فترة االنتخابات يطغى
ُ
عليه التجريح واالنحطاط ،إذ تجترح
ـال من
تعبيرات ذات رنــن انفعالي ع ـ ٍ
جـهــة ،وم ــن جـهــة أخ ــرى ،ال تخلو من
لـغــة ال ـت ـهــديــد وال ــوع ـي ــد .يــزيــد الـطــن
بـلــة الـحـجــم الكبير لــاع ـتــداءات على
لوحات املرشحني الدعائية واملكاتب
االنتخابية للوائح املتنافسة.
صـ َـار طبيعيًا خبر االعـتــداء بالضرب
ـن ف ــي قلب
وال ـش ـت ــائ ــم ع ـلــى امل ــرش ـح ـ ّ
مكاتبهم ،كما حصل مع املرشح سيزار
ً
مـعـلــوف فــي زحـلــة مـنــذ يــومــن ،مـثــا.
كذلك خبر إطالق النار بني مناصرين
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ّ
مسيحيو الجنوب  ...3الواقع يناقض «الهوبرات»
تابعني لجهتني مختلفتني ،كان آخرها
اإلشكال الذي وقع بني شباب من تيار
التوحيد والحزب التقدمي االشتراكي
عـنــد م ـفــرق الـجــاهـلـيــة ف ــي ســرجـبــال.
م ــاذا عــن إشـكــال قصقص ال ــذي تجرأ
ف ـيــه ش ـب ــاب م ــن ت ـي ــار املـسـتـقـبــل على
مــرش ـحــن ض ـمــن الئ ـحــة مـنــافـســة في
الـعــاصـمــة؟ وم ــاذا عــن إش ـكــال منطقة
ُ
«كـ ـ ـ ــاراكـ ـ ـ ــاس» الـ ـ ـ ــذي اعـ ـ ــتـ ـ ــدي خ ــال ــه
ُ
على املــرشــح نبيل بــدر أم ــس ،ورشــق
بــالـحـجــارة أم ــام أع ــن ال ـقــوى األمنية
مــن دون أن تـحـ ّـرك ســاكـنــا؟ وم ــاذا عن
إطالق النار في حارة الناعمة وبرجا
ومناطق أخرى؟
طبعًا ،مثل هذه الوقائع ظاهرة للعلن،
لكن ما ال ترصده األعني ُ واإلعالم يبقى
َ
أف ــدح بكثير مــن تـلــك املـعــلـنــة .ال تبدأ
بــالــرشــى ال ـتــي يـعــرضـهــا املــرش ـحــون
عـلــى ال ـن ــاس ،وال تنتهي عـنــد حــدود
استخدام القوى السياسية لألجهزة
ً
األمنية من جهاز أمن الدولة ،وصوال
إلى فرع املعلومات ومخابرات الجيش.
ُ
ّ
وال شائعات أو
هذا ُاألمر لم يعد سرًاّ ،
تهم تطلق جزافًا .فقد سخرت السلطة
السياسية ه ــذه األج ـهــزة ملصلحتها
بنحو فــاضــح وعـلـنــي ،تضييقًا على
ّ
ً
مـ ــرش ـ ـحـ ــن مـ ـع ـ ّـيـ ـن ــن ،وص ـ ـ ـ ـ ــوال إل ــى
االبـ ـت ــزاز وال ـت ـهــديــد بـفـتــح مـلـفــات إذا
ل ــم ي ـن ـس ـح ـبــوا .اس ـت ــدع ــاء مـنــاصــريــن
لـلـتـحـقـيــق م ـع ـهــم .م ـم ــارس ــة الـضـغــط
والترهيب على املفاتيح االنتخابية
ف ـ ــي ع ـ ــدد م ـ ــن املـ ـن ــاط ــق ل ـت ـطــوي ـع ـهــم
وتـبــديــل والءات ـه ــم .مـنــع حـجــز بعض
األماكن الخاصة والتهديد بإقامة ُحرم
على من يجرؤ على تأجيرها للوائح
معينة ،خصوصًا في العاصمةُ .يمكن
هنا ال ـعــودة إلــى مــا أثـيــر حــول جهاز
أمن الدولة الذي يسعى إلى استجماع
أصــوات الناخبني ملصلحة لوائح من
لون سياسي محدد.
ال تقف التجاوزات هنا .فحتى الذين
يتولون مناصب في الدولة ،أصبحنا
ّ
يتصدرون
اليوم نراهم على الشاشات
ال ـص ـفــوف األم ــام ـي ــة ف ــي امل ـهــرجــانــات
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة .مـ ــن مـ ـح ــاف ــظ ال ـش ـم ــال
رم ــزي نـهــرا ،ومـفــوض الحكومة لدى
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـق ــاض ــي بـيـتــر
ج ــرم ــان ــوس ،وامل ــدي ــر الـ ـع ــام لــرئــاســة
ً
الجمهورية أنطوان شقير .فضال عن
تسخير وزارات فــي كاملها ملصلحة
الـتـيــارات واألحـ ــزاب السياسية .كيف
الّ ،وأكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف ال ـح ـك ــوم ــة مــن
امل ــرشـ ـح ــن ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،يـتـقـ ّـدمـهــم
رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير
الــداخـلـيــة نـهــاد املـشـنــوق .الـكــل يعمل
لنفسه ول ـحــزبــه الـسـيــاســي أو تـيــاره
الـسـيــاســي .وال ـب ــارز أن أكـثــر األط ــراف
«ت ـ ــوتـ ـ ـرًا» هـ ــو تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل الـ ــذي
يـفـتـعــل م ـن ــاص ــروه يــوم ـيــا إش ـك ــاالت
ّ
متفرقة في املناطق ،ويضع رأســه في
رأس املرشحني على اللوائح املنافسة
ّ
لــه ،ولـعــل الـتـعــدي وال ـضــرب وافتعال
االشتباكات خير دليل على ذلك.
هـ ــذا ال ـج ــو ال ي ـع ـكــس ارتـ ـب ــاك الـت ـيــار
األزرق ،بل يطرح أسئلة ّ
عما أظهرته
بعض استطالعات الرأي التي أجراها
ه ــو أو أج ــرت ـه ــا ش ــرك ــات إح ـصــائ ـيــة
ملصلحته وجــاءت التوقعات واألرقــام
ص ــادم ــة .ال ـت ـســاؤالت بــاتــت مـشــروعــة
الـ ـ ـي ـ ــوم :ه ـ ــل م ـ ــا ي ـ ـجـ ــري ه ـ ــو م ـج ــرد
ّ
إشكاالت عفوية ،أم أنها منظمة بقدرة
قـ ــادر وع ــن ســابــق ت ـصــور وتـصـمـيــم،
وه ـ ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك ش ـ ـ ــيء أك ـ ـبـ ــر ُيـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ّـد فــي
الكواليس ،للهرب من الوهن الشعبي
والتنظيمي وحتى امل ــادي ،وبالتالي
هـ ــل ي ـت ـق ــاط ــع اسـ ـتـ ـشـ ـع ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
بــالـخـطــر م ــع ق ــوى أخـ ــرى وازن ـ ــة إلــى
ّ
حد استخدام كل األساليب والوسائل
ً
املتاحة ،أو تلك املحظورة ،وصوال إلى
ُ
ما ال تحمد عقباه؟

ّ
شكلت زيارة رئيس التيار
الوطني الحر الوزير جبران
باسيل ،يوم السبت الماضي،
إلى الدائرة الجنوبية الثالثة
(النبطية ومرجعيون
وحاصبيا وبنت جبيل) ،مناسبة
إلثارة قضية التصويت
المسيحي الذي يشكل نسبة
 %10من مجمل الناخبين،
وال يتمثلون سوى بمقعد
مسيحي واحد(أرثوذكسي)
تبعًا للتوزيع الطائفي
غادة حالوي
فـ ــي أح ـ ــد ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،فــي
العاصمة ،احتدم النقاش بني مرشحي
ما يسمى «املجتمع املدني» ومشاركني
ف ــي الـ ـلـ ـق ــاء .إح ـ ــدى الـ ـسـ ـي ــدات ال ـتــزمــت
ال ـص ـمــت ط ـي ـلــة س ــاع ــة ال ـل ـق ــاء ،ق ـبــل أن
ً
ي ـتــوجــه إل ـي ـهــا أحـ ــد امل ــرش ـح ــن ســائــا
ّ
ستصوتني»؟ أجابته:
«وأنت أين
إياهاُ :
«ليتني أصـ ـ ّـوت لـكــم ،لـكــن نـفــوســي في
الجنوب».
ابـنــة الـخـيــام ،الـتــي لــم تــزر قريتها منذ
سـنــوات ،ولــم تنتخب مــرة في حياتها،
ت ـ ـعـ ـ ّـد ال ـ ـع ـ ــدة م ـ ــع ع ــائـ ـلـ ـتـ ـه ــا ل ـل ـت ــوج ــه
ال ـ ــى الـ ـجـ ـن ــوب ف ــي ال ـ ـسـ ــادس م ــن أي ــار
وال ـت ـص ــوي ــت «ألي الئ ـح ــة م ــدنـ ـي ــة» .ال
تخفي السيدة األرثوذكسية انزعاجها
م ـ ــن االرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاك الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـسـ ــود ص ـف ــوف
ّ
«املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة» فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب وت ـش ــت ــت
صفوفها «لـكــن النتيجة ليست مهمة
بقدر ما يهمنا إيصال صوتنا والقول
لـحــزب الـلــه وأم ــل هـنــاك صــوت آخــر في
املنطقة».
ع ـنــدمــا يــوضــع ه ــذا امل ـثــل أمـ ــام رئـيــس
إح ــدى بلديات قــرى قـضــاء مرجعيون،
يجيب« :من يرى األمور من برج عاجي
عال ،غير أولئك الذين يعيشون هنا في
قراهم .املسيحيون املقيمون في قراهم ال
ينكرون حجم الخدمات التي ّ
تقدم لهم
تصرفت
منذ التحرير ،ولن ينسوا كيف
ّ
املقاومة بتسامح مع عائالت ومجندي
ميليشيا الـعـمـيــل أن ـط ــوان لـحــد .ل ــذا ال
تدخل في حساباتنا «هوبرات» جبران
باسيل أو سمير جعجع».
ال يمكن قــراءة الواقع السياسي للقوى
املـسـيـحـيــة ف ــي دائـ ــرة ال ـج ـنــوب الـثــالـثــة
خــارج إطــار اتجاهات االهــالــي فــي تلك
القرى:
ـ ـ امل ـق ـيــم امل ـتــأثــر إي ـجــابــا وامل ـت ـفــاعــل مع
املحيط الــذي يعيش فيه إلــى حـ ّـد ّ
تفهم
ال ـعــاقــة االي ـجــاب ـيــة بـيـنــه وب ــن الـقــوى
السياسية صاحبة الـحـضــور الطاغي
هناك.
ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــائـ ــات الـ ـت ــي ن ــزح ــت مـ ــن ق ــراه ــا
ال ـحــدوديــة إل ــى الـعــاصـمــة والـضــواحــي
القريبة منها منذ عـقــود والـتــي يتأثر
الـجـيــل الـجــديــد مــن أبـنــائـهــا بــاالحــزاب
املسيحية التي تتصدر املشهد (قــوات
وكتائب وتيار وطني حر).
ـ ـ فـئــة قليلة مــن املـقـيـمــن أو الـنــازحــن
تـتــأثــر ب ــاألح ــزاب الـعـقــائــديــة وتـحــديـدًا
الحزب الشيوعي والحزب القومي.

لـهــذه الــدائــرة مقعد نيابي أرثوذكسي
م ــن أص ـ ــل  11م ـق ـع ـدًا ،ي ـت ـنــافــس عـلـيــه
خ ـم ـســة م ــرش ـح ــن هـ ــم :أس ـع ــد حـ ــردان
(حاصبيا) ،شادي مسعد (برج امللوك)،
ف ـ ــادي أبـ ــو ج ـم ــرا (ال ـك ـف ـي ــر) ،ه ــال ــة أبــو
كسم (جديدة مرجعيون) ،فادي سالمة
(القليعة) ومنح صعب (مرجعيون).
يبلغ عــدد الناخبني اإلجمالي في هذه
الــدائــرة  460491ناخبًا ،بينهم 45102
ن ــاخ ــب م ـس ـي ـحــي ،أي ب ـن ـس ـبــة  9.8فــي
املـ ـئ ــة ،يـ ـت ــوزع ــون ع ـل ــى ال ـش ـك ــل اآلت ـ ــي:
مــوارنــة  ،24069روم أرثــوذكــس ،11086
روم كــاثــولـيــك  ،8189إنـجـيـلـيــون 1355
وأقليات مسيحية .403
يــوجــد ال ـنــاخ ـبــون املـسـيـحـيــون ف ــي 27
ب ـل ــدة أب ــرزه ــا :رم ـي ــش ،ع ــن إبـ ــل ،دب ــل،
الـقـلـيـعــة ،مــرجـعـيــون ،ب ــرج امل ـل ــوك ،إبــل
ال ـس ـق ــي ،ك ــوك ـب ــا ،يـ ـ ـ ــارون ،ص ــرب ــا ،دي ــر
ميماس وراشيا الفخار.
لم يعزز وجــود خمس لوائح في دائــرة
الجنوب الثالثة شعور االهالي في هذه
القرى بأنهم معنيون باالنتخابات (لم
تتجاوز نسبة املشاركة في االنتخابات
الـ ـس ــابـ ـق ــة  .)%30واقـ ـ ـ ــع ي ــربـ ـط ــه أح ــد
املـ ــرش ـ ـحـ ــن امل ـس ـي ـح ـي ــن ف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ب ـح ـصــر تـمـثـيــل الـ ــدائـ ــرة ك ـل ـهــا بمقعد
أرثوذكسي واحــد ،فيما يشكل املوارنة
ضعفي الناخبني األرثوذكس وال نائب
يمثلهم .يأمل أحد وجهاء بلدة رميش
بتصحيح «الخلل» بــإعــادة املقعد لهم
كـمــا ك ــان قــد اق ّـتــرح ذل ــك الــرئـيــس نبيه
بـ ــري ،فـيـمــا ف ــض ــل ال ـب ـطــريــرك الـســابــق
ن ـص ــرال ـل ــه ص ـف ـيــر ت ـ ّج ـي ـيــره ل ـطــراب ـلــس
وقـ ـت ــذاك .لـكــن م ــن ي ــدقــق ف ــي املـعـطـيــات
االنتخابية ،يشعر أن غالبية املقيمني
فــي ق ــرى ق ـضــاء بـنــت جـبـيــل املسيحية
سـيـصـ ّـوتــون لــائـحــة «ال ــوف ــاء واألم ــل»،
ّ
وس ـي ـت ــوزع صــوت ـهــم الـتـفـضـيـلــي على
املــرش ـحــن ال ـث ــاث ــة ،الـ ـن ــواب الـحــالـيــن
ع ـلــي بـ ــزي وح ـس ــن ف ـضــل ال ـل ــه وأيـ ــوب
حميد ،خصوصًا أن توجيهات الرئيس
ب ــري ك ـمــا ق ـي ــادة ح ــزب ال ـل ــه «واض ـح ــة
بعدم التمييز في الخدمات واملشاريع
بــن قــريــة وأخ ـ ــرى ،وه ــذا واق ــع يلمسه
األهــالــي يــومـيــا» ،على حـ ّـد تعبير أحد
نـ ـ ــواب امل ـن ـط ـق ــة ،ف ـي ـمــا ي ـخ ــال ـف ــه ال ـ ــرأي
رئيس بلدية عني إبل عماد اللوس الذي
يقول إن األهــالــي يشعرون بالتهميش

الخدماتي منذ سنوات طويلة ،ويعزو
السبب إلــى عــدم وجــود نائب مسيحي
يـحـمــل ق ـضــايــا األه ــال ــي إل ــى الـ ـ ــوزارات
واملؤسسات املعنية.
يشير اللوس إلى وجود تيارات حزبية
مختلفة في القرى والبلدات املسيحية،
م ــن ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـ ــى ال ـك ـتــائــب
وال ـت ـيــار الــوطـنــي ال ـحــر .قـبــل سـنــة ،بــدأ
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ي ـفـ ّـعــل ح ـضــوره
داخ ــل ال ـب ـلــدة ،فــافـتـتــح بــرعــايــة الــوزيــر
جبران باسيل مركزًا حزبيًا في البلدة.
«ق ـب ـل ـه ــا لـ ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك ّ ال مـ ــراكـ ــز وال
مكاتب حزبية ألح ــد» .زخـمــت االحــزاب
املـسـيـحـيــة ح ـضــورهــا ف ــي املـنـطـقــة مع
صدور القانون النسبي.

مع جــوارنــا ونحصل على حقوقنا وال
أحد يهددنا بلقمة عيشنا.
القسم األكبر من أهالي رميش التي ّ
تعد
أكـبــر ال ـقــرى املسيحية فــي قـضــاء بنت
جـبـيــل يـعـمــل فــي ال ــزراع ــة ،وخـصــوصــا
زراعـ ــة ال ـت ـبــغ ،ويـ ــروي أرض ــه الــزراع ـيــة
من مياه راس العني (فــي صــور) .التبغ
واملـيــاه حيويان للناس كما االنـخــراط
في وظائف الدولة ،فيما يعتبر القطاع
ال ـخ ــاص ضـعـيـفــا ف ــي ه ــذه ال ـق ــرى ،كما
هي الحال في معظم القرى الحدودية،
بمعزل عن انتماءاتها الطائفية.
ي ـقــول أح ــد م ــزارع ــي ال ـت ـبــغ ف ــي رمـيــش
«بـكــرا إذا انتخبت الكتائب أو الـقــوات
أو التيار الحر ،هني بيصيرو بالسلطة
وأنا ما بالقي مي إسقي دخاناتي».

قضاء مرجعيون ـــ حاصبيا

توجيهات أمل
وحزب الله «واضحة
بعدم التمييز في
الخدمات والمشاريع
بين قرية وأخرى»

ي ـحــاول ال ـلــوس إق ـنــاع األه ــال ــي بأهمية
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ،ألن «ك ــل
ص ــوت وف ــق ال ـقــانــون ال ـجــديــد لــه قيمة،
ولـ ــذا ي ـجــب أن نـظـهــر قــوت ـنــا م ــن خــال
ً
ح ـجــم أص ــواتـ ـن ــا» ،آم ـ ــا أن ت ـك ــون هــذه
االنتخابات مختلفة عن انتخابات عام
 2009حيث كانت نسبة االقتراع ضعيفة.
ف ــي ب ـل ــدة رمـ ـي ــش ،أدت زي ـ ــارة ال ــوزي ــر
بــاسـيــل إل ــى تــزخـيــم ال ـجــو االنـتـخــابــي.
راع ــي أبــرشـيــة الـبـلــدة ال ـخــوري شوقي
ال ـع ـم ـيــل ال يـ ـت ــردد ف ــي الـ ـق ــول «ال ـن ــاس
ستنتخب الرئيس نبيه بــري وأعضاء
الئحته ألنــه يهتم بنا» .كالمه يتقاطع
وم ــوق ــف رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة رمـ ـي ــش ف ــادي
مخول الذي سارع إلى الرد على خطاب
بــاسـيــل الـتـحــريـضــي فــي ال ـب ـلــدة .يقول
م ـخ ــول إن ـن ــا ن ـع ـيــش ف ــي ق ــران ــا بـكــامــل
كرامتنا ونحافظ على أحسن العالقات

وجود خمس لوائح في دائرة الجنوب الثالثة لم ينعكس
حماسة انتخابية حتى اآلن (هيثم الموسوي)

عـ ـ ــامـ ـ ــان يـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــزان االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات فــي
قـضــاءي مرجعيون وحاصبيا؛ األول،
وجــود خمسة مرشحني مــن أبـنــاء هذه
ال ـق ــرى ،بــاإلضــافــة ال ــى الـنــائــب الحالي
أسعد حــردان .الثاني ،هو تنوع القوى
ال ـح ــزب ـي ــة ،ح ـي ــث ل ـل ـحــزبــن ال ـش ـيــوعــي
وال ـقــومــي ح ـضــور وازن ،يـلـيــه حضور
القوات والكتائب والتيار الوطني الحر،
بنسب متفاوتة ،ولكل من هذه األحزاب
مرشحه ،باستثناء الكتائب.
ت ــرف ــض م ــرشـ ـح ــة ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي
ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـط ـب ـي ـب ــة ه ــال ــه أبـ ـ ــو كـســم
التحدث عن خصوصية طائفية للقرى
املسيحية فــي دائ ــرة الـجـنــوب الـثــالـثــة.
مـ ـج ــرد ت ــوصـ ـي ــف هـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــرى بــأن ـهــا
مـسـيـحـيــة يـسـتـفــز أبـ ــو ك ـس ــم ،فـتــرتـفــع
نبرتها فــي التعبير ،لتصبح املشكلة
فــي ط ــرح املــوضــوع مــن زاوي ــة طائفية.
ت ـقــول إن ال ـنــاس «مـتـشــوقــة لالنتخاب
فــي تلك الــدائــرة طلبًا للتغيير» .تأخذ
على االحــزاب الطائفية محاولة اللعب
ع ـلــى ال ــوت ــر ال ـط ــائ ـف ــي «لـ ـش ـ ّـد الـعـصــب
االن ـت ـخــابــي» .وع ـلــى سـبـيــل «األم ــان ــة»،
تقول «ميزة النائب أسعد حردان أنه لم
يترشح من منطلق طائفي».
تـ ـب ــدي أبـ ــو ك ـس ــم ارتـ ـي ــاح ــا الـ ــى املـ ــزاج
الـعــام للناخبني فــي الــدائــرة الجنوبية
ّ
الثالثة ،ما يعزز حظوظ مواجهة الئحة
«الــوفــاء واألم ــل» ،فــي إش ــارة إلــى رهــان
الشيوعيني على قرابة  14000صوت في
ً
فضال ّ
عما يمكن تجييره
هذه الدائرة،
من أصوات الناخبني املستقلني.
يـحــاول الـتـيــار الـحــر التحشيد ملرشحه
شادي مسعد ،رغم العود الطري للتنظيم
الـبــرتـقــالــي فــي ه ــذه املـنـطـقــة (ت ــم تعيني
م ـس ــؤول تـنـظـيـمــي ل ـل ـت ـيــار ف ــي املـنـطـقــة
قبل أسابيع قليلة) ،في حني أن الرهان
بالنسبة إلــى مــرشــح ال ـقــوات اللبنانية
ف ـ ــادي س ــام ــة ع ـل ــى ت ـح ـف ـيــز االق ـ ـتـ ــراع،
سواء بني املقيمني أو بني االهالي الذين
غ ــادروا بلداتهم بــاتـجــاه العاصمة ،في
ظل تقديرات قواتية بالقدرة على تجيير
حــوالــى سـتــة آالف ص ــوت لــائـحــة التي
ّ
تضم الـقــوات وشخصيات شيعية ضد
ح ــزب ال ـلــه وحــركــة أم ــل .ه ــذه األرق ـ ــام ال
يوافق عليها أحد املتابعني االنتخابيني،
ً
قائال أن قدرة الكتائب والقوات أكبر من
التيار فــي مرجعيون وحاصبيا ،ولكن
رقم الستة آالف مبالغ فيه.
يــذكــر أن هــذه الــدائــرة تضم  11مقعدًا،
ت ـت ــوزع ك ــاآلت ــي 3 :م ـقــاعــد شـيـعـيــة في
بنت
ال ـن ـب ـط ـيــة 3 ،م ـقــاعــد شـيـعـيــة ف ــي ّ
جبيل ،مقعدان شيعيان ومقعد سني
ومقعد درزي ومقعد أرثوذكسي.
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سياسة

سياسة

ّ
ّ
ة،
العام
االستثمارات
لبرنامج
تقييمًا
الدولي
البنك
أعد
يعالج الحواجز
«ال
المطروح
البرنامج
بأن
ًا
ر
إقرا
التقييم
ّ
الـــذي عــرضــتــه الــحــكــومــة اللبنانية أمـــام الدائنين التي تعوق تنفيذ المشاريع ُ
المقترحة ،أو تؤخرها وتزيد
والمستثمرين ،في مؤتمر «باريس  .»4يتضمن هذا من تكاليفها» ،ويوضح أنه ال يستند إلى «دراسة التقييم

المالي واستراتيجية الديون ،التي أوكلت إلى صندوق الرأسمالي ،في ضوء العجز المالي ،هي أداة ّ
فعالة
النقد الدولي» .لكنه ،على الرغم من ذلكّ ،خلص إلى منح للمساعدة في تعزيز البنية التحتية اللبنانية وتحفيز
هذا البرنامج عالمة «مقبول» ،باعتبار أن «خطة االستثمار النمو االقتصادي»

ّ
تقييم البنك الدولي لبرنامج الحكومة هنيئًا لكم «جنة المستثمرين»
فيفيان عقيقي
احـتــاج الــدائـنــون املــؤسـسـيــون (دول
وص ـن ــادي ــق وب ــرام ــج ال ـت ـمــويــل) إلــى
وث ـي ـقــة صـ ـ ــادرة ع ــن ال ـب ـنــك ال ــدول ــي،
لتبرير إق ــراض الحكومة اللبنانية،
وهو فعل ذلك كعادته ،وبالتالي إن
ً
سلوكه غير مستغرب ،فضال عن أنه
س ـلــوك ينتهجه بــوصـفــه مـسـتـشــارًا
ل ـهــذه ال ـح ـكــومــة ،بـحـكــم االتـفــاقـيــات
املــوقـعــة بينهماّ ،وبــالـتــالــي سيكون
مـ ــن املـ ـ ـغ ـ ــاالة تـ ــوقـ ــع سـ ـل ــوك سـلـبــي
مــن الـبـنــك ال ــدول ــي ،فــي الــوقــت الــذي
ت ــذه ــب ف ـيــه ال ـح ـكــومــة إلـ ــى الـتـعـ ّـهــد
بتنفيذ بعض مــن وصـفــاتــه املطلقة
وامل ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـردة ،ك ــال ـش ــراك ــة م ــع ال ـق ـطــاع
الخاص وخفض العجز وخصخصة
قطاعات حيوية.

منهجية الضرب بالرمل!
يـعـتـمــد ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ف ــي تقييمه
اإلي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـلـ ـ ــى «امل ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــدات
واملعلومات التي ّ
قدمتها الحكومة
ّ
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة» ،وت ـ ـت ـ ـضـ ــمـ ــن ق ــائ ـم ــة
بــاملـشــاريــع امل ـن ـ ّ
ـوي تنفيذها فــي كل
مرحلة ،باإلضافة إلى تقديرات كلفة
ك ــل ّ م ـ ـشـ ــروع .وي ـع ـت ـمــد أيـ ـض ــا عـلــى
تــوق ـعــات الـحـكــومــة ألث ــر برنامجها
االستثماري وقدرته على خلق فرص
عمل وزيادة النمو.
ي ـصــف ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ح ــال ــة الـبـنـيــة
الـتـحـتـيــة الـلـبـنــانـيــة بــأن ـهــا «األف ـق ــر
إقليميًا وعــاملـيــا» ،ويستند فــي ذلك
إلى ترتيب لبنان في املرتبة  130من
بــن  137دول ــة مــدرجــة على «مؤشر
ج ـ ـ ــودة ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة» .وي ـق ــول
إن ه ــذه ال ـحــالــة سـبـبـهــا «انـخـفــاض
اإلنـفــاق الـعــام على البنية التحتية،
نتيجة تراكم عبء الديون امللقى على
الدولة ،واالمتناع عن إقرار أي موازنة
ملـ ـ ّـدة طــوي ـلــة ( 12ع ــام ــا)» ،ليخلص
إل ـ ـ ـ ــى وص ـ ـ ـ ــف ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
(ع ـبــر ال ـق ــروض ال ـخــارج ـيــة املـيـســرة
والشراكة مع القطاع الـخــاص) بأنه
يمثل «اسـتــراتـيـجـيــة مـهـ ّـمــة لتوفير
اسـتـثـمــارات عالية الـجــودة والقيمة
في مجاالت البنية التحتية الحيوية
مثل الطاقة واالتصاالت والنقل».

ماذا في نتائج التقييم؟
يـ ـ ــرى الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي أن «غ ــال ـب ـي ــة
امل ـش ــاري ــع (ال ـت ــي تـضـمـنـهــا بــرنــامــج
ُ
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة) تـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ـ ّـد ذات أولـ ـ ــويـ ـ ــة
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع امل ـ ـع ـ ـنـ ـ ّـي،
وت ـح ــدي ـدًا م ـشــاريــع ق ـطــاعــات امل ـيــاه
والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ال ـ ـص ـ ـحـ ــي وال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات
الـ ـصـ ـلـ ـب ــة واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت والـ ـثـ ـق ــاف ــة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،ك ــذل ــك تـ ـع ـ ُّـد ج ـ ــزءًا مــن

اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ق ـط ــاع ـي ــة وط ـن ـي ــة،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء االتـ ـ ـص ـ ــاالت الـ ـت ــي ت ـعـ ُّـد
ال ـق ـط ــاع ال ــوح ـي ــد الـ ـ ــذي ي ـف ـت ـقــر إل ــى
استراتيجية وطنية».
انطالقًا من هذا التقييم العام ،يتوقع
الـبـنــك ال ــدول ــي أن «تـتـجــه الـتــدفـقــات
الــرأسـمــالـيــة األجـنـبـيــة نـحــو تمويل
 %83من مشاريع الكهرباء ،ومثلها
مـ ــن مـ ـش ــاري ــع الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـب ــة،
والقطاع الثقافي بنسبة  ،»%73في
ح ــن أن «مـعـظــم م ـشــاريــع الـكـهــربــاء
والنقل والثقافة والصناعة سيكون
لها تأثير كبير فــي النمو املستدام،
فـيـمــا تـخـلــق امل ـش ــاري ــع امل ـن ـجــزة في
قطاعات الصناعة والنقل والنفايات
الـصـلـبــة وال ـك ـهــربــاء عـ ــددًا كـبـي ـرًا أو
متوسطًا من فرص العمل».
ال يختلف البنك الدولي مع الحكومة
إال فـ ــي ب ـع ــض «ال ـت ـف ــاص ـي ــل» ح ــول
أولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع وت ــوزيـ ـعـ ـه ــا
ّ
ب ــن امل ــراح ــل الـ ـث ــاث ،فـفـيـمــا تـ ــوزع
ال ـح ـكــومــة بــرنــام ـج ـهــا ب ــن 10.799
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ل ـل ـمــرح ـلــة األول ـ ــى
( %47من تكاليف البرنامج) و6.454
مـلـيــارات دوالر فــي املــرحـلــة الثانية
( ،)%28وال ـبــاقــي للمرحلة الـثــالـثــة.
يـ ـقـ ـت ــرح الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي ت ــوزي ـع ـه ــا
بــن  7.818م ـل ـيــارات دوالر أمـيــركــي
ل ـل ـمــرح ـلــة األول ـ ـ ــى (ال ـث ـل ــث ت ـقــري ـبــا)
و 8.296م ـل ـي ــارات دوالر لـلـمــرحـلــة
الثانية ( .)%37وينبع هذا االختالف
من توزيع مشاريع الـســدود املائية،
إذ ي ــوص ــي ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي بـتـنـفـيــذ
مشاريع أقل بقيمة  930مليون دوالر
من برنامج الحكومة ،ويدرج محارق
الـنـفــايــات بقيمة  750مـلـيــون دوالر
أم ـيــركــي ،ومـحـطــة تــولـيــد الـكـهــربــاء
بسلعاتا بقيمة  600مليون دوالر،
فــي املــرح ـلــة الـثــانـيــة ،فـيـمــا تضعها

الحكومة في املرحلة األولى.

ّ
شرعوا األبواب للرساميل الخاصة
الوصفة التمويلية التي يؤيدها البنك
ال ــدول ــي لـ ــ«ج ــذب ال ـت ـمــويــل األجـنـبــي
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،بـ ـم ــا ي ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى تـ ـج ــاوز
املعوقات املالية الحالية» ،تقوم على
تشريع األبــواب للقطاع الخاص وفق
نـمــوذج الـشــراكــة .يـبـ ّـرر البنك الــدولــي
هــذا الـطــرح بما يصفه «ق ــدرة النظام
املصرفي املحدودة في تأمني التمويل
ال ــازم» ،ويشير إلــى النظام املصرفي
اللبناني «على الرغم من امتالكه نسبًا
كافية مــن رأس امل ــال ،إال أن الـقــروض
املتعثرة لديه آخــذة في االرتـفــاع» ،في
ح ــن أن «أس ـ ــواق رأس امل ــال م ــا زال ــت
نــاشـئــة فــي لـبـنــان ،وقــاصــرة عــن لعب
دور في تمويل برنامج االستثمارات
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،عـ ـ ـل ـ ــى املـ ـ ــديـ ـ ــن الـ ـقـ ـصـ ـي ــر
واملتوسط» ،كذلك إن لبنان يرزح تحت
«مديونية عالية وخدمة دين مرتفعة،
م ـق ــارن ــة بــال ـنــاتــج امل ـح ـلــي اإلج ـمــالــي
واإلي ــرادات العامة» ...لذلك ،إن «لجوء
الدولة إلى زيادة االستثمار التمويلي
والتجاري في البنية التحتية يستلزم
الـشــراكــة مــع الـقـطــاع ال ـخ ــاص» ،وهــذا
ّ
كــلــه «يـ ــؤدي إل ــى إرسـ ــال إشـ ــارات إلــى
املستثمرين الــدولـيــن لــانـخــراط في
هذه االستثمارات» ،ففي هذه الحالة،
ي ـق ــول ال ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي« :ي ــوف ــى الــديــن
ُ
وتـ ـس ـ َّـدد خ ــدم ــة ال ــدي ــن م ــن اإليـ ـ ــرادات
التي تجبى من مستخدمي الخدمات
ً
املقدمة واملتوافرة ،بدال من تسديدها
عبر املوازنة من خالل الضرائب ،لكون
ّ
ستقدم قيمة أو خدمة
هــذه املشاريع
مقابل ما تجبيه من أموال ،مع توزيع
الحوافز واملخاطر بني القطاعني العام
والخاص».
بحسب الـبـنــك ال ــدول ــي ،إن « %33من
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دوالر أميركي هو القيمة
ّ
المقدرة لمجمل طاقة
التمويل الخاص السنوية
نتيجة تدفقات برنامج
االستثمارات العامة

١ــ وﺿﻊ
اﻹﻃﺎر
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ّ
يتم إيفاء الديون وتسديد
خدمة الدين المترتبة على هذه
المشاريع من اإليرادات التي
ُ
ستجبى من مستخدمي
الخدمات العامة المقدمة

في خدمة سعر الصرف
اﻟﻤﺪن
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

يستنتج التقييم أن «مشاريع الطاقة
هــي األكـثــر جــاذبـيــة للقطاع الـخــاص،
وأن  %66مـنـهــا يـمـكــن تـمــويـلـهــا من
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص %43( ،م ـن ـه ــا فــي
املرحلة األولى) ،يليها قطاع النفايات
الصلبة بنسبة  %18مــن مشاريعها،
من ثم االتصاالت بنسبة  ،%8وأخيرًا
النقل بنسبة  .»%8ولكن لجذب هذه
االستثمارات الخاصة ،يشترط البنك
ال ــدول ــي أن تـقـ ّـصــر ال ــدول ــة تــدخــاتـهــا
لتأمني ربحية املستثمرين ،فبحسب
الـ ـتـ ـق ــري ــر «يـ ـمـ ـك ــن تـ ـم ــوي ــل م ـش ــاري ــع
االتـصــاالت واملـطــارات وتوليد الطاقة
بالكامل من خالل القطاع الخاص ،مع
األخذ باالعتبار أن مشاريع االتصاالت
والطاقة تستلزم من الــدولــة أن تلتزم
بضمان أي مطلوبات طــارئــة ،وكذلك
األمر بالنسبة إلى القطاعات األخرى،
وخ ـص ــوص ــا إم ـ ـ ـ ــدادات املـ ـي ــاه وال ـن ـقــل
الـ ـحـ ـض ــري واملـ ـشـ ــاريـ ــع ذات ال ـطــابــع
االجـتـمــاعــي واإلن ـم ــائ ــي ،إلن الــرســوم
ُ
الـتــي ت ـفــرض عـلــى املستفيدين منها
وربحيتها ،غالبًا ما تكون أقل بكثير
مــن التكلفة الرأسمالية ،مــا يستدعي
تقديم دعــم مــالــي مــن الــدولــة لجعلها
مجدية تجاريًا وجذابة للمستثمرين،
ً
ف ـض ــا ع ــن وضـ ــع ت ـس ـه ـيــات وإق ـ ــرار
سياسات تمكينية للمستثمرين في
هذه القطاعات ،كإنشاء مرفق لتمويل
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة شـبـيــه
بــالـصـنــاديــق االئـتـمــانـيــة لــدعــم فــوائــد
ال ـقــروض املـيـســرة ،بــدعــم مــن الجهات
املانحة الدولية».

اﻟﻤﻴﺎه
واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

◄ إﺻﻼح أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ،
ّ
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺌﺔ أو اﻟﺘﺠﺎوزات اﳌﺘﻜﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

◄ إﺻﺪار ﻣﺮﺳﻮم ﻟﺰﻳﺎدة ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
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ّ
ووﺿﻊ أﺳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺘﺎﻧﺘﻪ
◄ إﻗﺮار ﺣﺴﺎب اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﳌﻮﺣﺪّ ،
ّ
واﺳﺘﻘﺮاره ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب واﺣﺪ وﻳﺤﺪ ﻣﻦ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﻮزارات واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺎ ُﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻻﻗﺘﺮاض ُوﻳﻮﺳﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎن ُوﻳﺤﺴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد
وزﻳﺎدة اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
◄ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻤﺮﻳﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ّ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺴﺎر واﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ،واﻹﻗﺮاض اﳌﻀﻤﻮن واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،وﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ
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◄ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹدارة اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﺒﺮ وزارة
اﳌﺎل ،ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺎت
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎت وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ .وﻟﺘﻜﻮن ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻘﺪرة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﺄي اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪ ُﻳﺴﺘﺤﻖ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

◄ إﻗﺮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﺘﻲ ّ
ﻳﻄﻮرﻫﺎ ﻣﻜﺘﺐ
وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻳﻌﻴﺪ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

◄ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﺑﺎﻟﻌﺘﻴﺪ واﻟﻌﺘﺎد واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻜﺎﻓﻲ ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ أداء دوره ّ
اﳌﺤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ أﻳﻠﻮل ٢٠١٧
ّ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات ورﻗﻤﻨﺘﻬﺎ
◄ إﻗﺮار اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة،

اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﻟﺼﻠﺒﺔ

¶ ه ــل الـتـقـيـيــم الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه ال ـب ـنــك ال ــدول ــي لـبــرنــامــج
االستثمارات الـعـ ّـامــة ،هــو «غــب الطلب» مــن الحكومة،
لكونه ال يرتكز على دراســة لآلثار املترتبة عنه على
االقتصاد الكلي؟
ك ــوم ــار ج ــاه :لـقــد قـ ّـيـمـنــا ال ـبــرنــامــج بـطـلــب من
الحكومة اللبنانية ،واستنادًا إلى خبرتنا في
لبنان منذ الخمسينيات ،أما دراسة االقتصاد
الكلي ،التي نقوم بإجرائها عــادة ،فقد أوكلت
إلـ ــى ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي .هـ ــذا ال ـن ــوع من
االسـ ـتـ ـش ــارات يـ ـن ــدرج ض ـمــن إط ـ ــار ال ـخــدمــات
التي ّ
نقدمها للحكومة اللبنانية ،ولكن هناك
ّ
دراس ـ ــات عـ ــدة يـجــب ال ـق ـيــام بـهــا لـكــل مـشــروع

¶ هل االقتصاد اللبناني قادر على استيعاب التدفقات
ّ
التي ستنجم عن برنامج االستثمارات ّ
واملقدرة
العامة
بنحو  1.5مليار دوالر سنويًا؟
ح ـ ــرك ـ ــة :يـ ـع ــان ــي لـ ـبـ ـن ــان شـ ـ ّـحـ ــا ف ـ ــي اإلن ـ ـفـ ــاق
الرأسمالي على البنية التحتية ،وباملقارنة مع
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◄ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن :ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻟﺒﻨﺎن
ّ
ﺑﻠﻐﺖ  ٪٥٥ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ اﻻﻗﺘﺮاض ،ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ٪٥٥٫٤
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٢و ،٢٠١٣و ٪٤٠ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ
ً
أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻜﻮن  ٪٨٣ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ٪١٣٨ﻋﺎم
 ٢٠١٣ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻗﺎﺋﻤﺔ

إلنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه ،واالستفادة
ً
مـنــه ،فـضــا عــن تنفيذ سلسلة إصــاحــات في
ّ
كل القطاعات ،تكفل تحسني الخدماتّ املقدمة
(كهرباء ونفايات صلبة ومياه) ،وتحقق نموًا
ّ
اقتصاديًا وتخلق فرص عمل ،وتعزز الشفافية
واملحاسبة.
التركيز األكبر هو على قطاع الكهرباء ،إلقرار
كل اإلصــاحــات املدرجة ضمنه دون استثناء،
ّ
لكونه قطاعًا حيويًا لكل الـقـطــاعــات ،ومـعــززًا
أساسيًا لبيئة األعمال.
¶ فــي ض ــوء ال ـعــامــة اإليـجــابـيــة ال ـتــي مـنـحـهــا البنك
لبرنامج الحكومة ،هــل يتبنى مــا تقوله األخـيــرة عن
خلق  900ألف فرصة عمل وتحقيق نمو بنسبة %8
سنويًا؟
حركة :هذه أرقام الحكومة وليست أرقام البنك
الــدولــي! ولـكــن يـجــب األخ ــذ بــاالعـتـبــار أن هـ ّـذه
املشاريع إذا سلكت مسار التنفيذ ،فهي ستنفذ
ّ
تمتد حتى عام  ،2030وستخلق
على  3مراحل
ف ــرص عـمــل للبنانيني والــاج ـئــن الـســوريــن،
ولو أن أغلبها عمالة في بناء هذه املشاريع.
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ﻋﺎم  ،٢٠١٢وأﺣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎم ٢٠١٥

ً
البنية التحتية بدال من العقارات
لماذا منح البنك الدولي «شهادته»
لبرنامج الحكومة؟ حاولنا الحصول
على إجابة في جلسة نقاشية
عقدها البنك في مقره في
بيروت ،قبل أسبوعين ،شارك
فيها المدير اإلقليمي لمنطقة
الشرق األوسط ،ساروج كومار
جاه ،والخبير االقتصادي في البنك،
وسام حركة
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ﺗﻘﺪﻳﻤﻪﻋﺎمإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب 9
◄ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت( ،اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﻟﻰ
 ،١٩٦٣وإﻗﺮار ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ّ
اﳌﻌﺪ ﻋﺎم  ١٩٩٠واﻟﺬي أﻋﻴﺪ

المهم جذب الرساميل الخارجية

١ــ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﻘﻞ
وﻃﻨﻴﺔ.
٢ــ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ
اﻹدارﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ.
٣ــ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻳﺮادات
اﻟﻘﻄﺎع وﻧﻔﻘﺎﺗﻪ.

 -١ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﺔ
ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻳﻄﺎول
اﻷﺳﺮ.
١ــ ﺗﺒﻨﻲ رؤﻳﺔ ّ
٢ــ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺪﻋﻢ
ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع.
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﺴﻠﻄﺎت
٢ــ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺮﺧﺺ
ّ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت( ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﻟﻤﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹدارة.
٣ــ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت.
٣ــ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎرق
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.

اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻔﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺴﻠﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ ،ﻫﻲ:

مقابلة

١ــ إﻗﺮار
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺎه.
٢ــ إﻗﺮار اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﻴﺎه.
٣ــ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﻮادر ﻹدارة ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﻴﺎه
وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ.

ﺷﺮوط
اﻹﺳﺘﺪاﻧﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة

»ﺣﻮاﻓﺰ« رأس ﻟﻤﺎل

ضمان ربحية القطاع الخاص

كلفة املشاريع ( 7.426مليارات دوالر)
يمكن تمويلها مــن الـقـطــاع الـخــاص،
على أن تكون حصة األخير من كلفة
مشاريع املرحلة األول ــى  ،%38أي ما
يوزاي  2.967مليار دوالر ،نظرًا «لعدم
توافر السيولة في لبنان» .وفي مقارنة
م ــع ال ـ ــدول ال ـش ـب ـي ـهــة ب ـل ـب ـنــان ،يـقــول
البنك الدولي ،إن تمويل املشاريع من
ّ
الديون الخاصة لن تشكل سوى %0.5
إلــى  %1.5مــن الـنــاتــج املـحـلــي« ،وهــو
م ــا يـتــرجــم بـحــالــة لـبـنــان بـنـحــو 250

١ــ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ
ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺗﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺑﻤﺎ
ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج.
٢ــ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ّ
اﻟﻤﻘﺮة ﻹﻣﺪادات
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

مليار

يؤدي العجز التجاري الكبير إلى عجز هيكلي كبير في الحساب الجاري ،بلغ
متوسطه ما يقارب  %20من الناتج املحلي اإلجمالي سنويًا ،منذ عام .2011
وفي عام  ،2016بلغ إجمالي االحتياجات التمويلية للقطاع العام  %30من
الناتج املحلي اإلجمالي ،فيما بلغ إجمالي احتياجات التمويل الخارجي %171
من الناتج املحلي اإلجمالي (صندوق النقد الدولي  .)2017 ،وهذا كله في
إطار نظام سعر الصرف الثابت املعمول به منذ عقدين ،والذي أصبح دعامة
أساسية لالقتصاد اللبناني.
البنك الدولي ـ التقييم االستراتيجي لبرنامج االستثمارات ّ
العامة ـ فرص
االستثمار واإلصالحات في لبنان ـ  6نيسان 2018

% 66

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

من كلفة مشاريع برنامج
االستثمارات العامة (أي
 7.426مليارات دوالر)،
يقترح البنك الدولي
تمويلها من القطاع الخاص

مليونًا إلى  750مليون دوالر سنويًا،
وبــال ـتــالــي إن مـجـمــل طــاقــة الـتـمــويــل
ال ـخ ــاص يـ ــراوح م ــا ب ــن  333مليونًا
و 1000مليون دوالر أميركي سنويًا».

من مشاريع الطاقة يقول
البنك الدولي إن تمويلها
ممكن من القطاع الخاص،
كونها األكثر جاذبية
للمستثمرين ،يليها قطاع
النفايات الصلبة بنسبة ،%18
واالتصاالت ّوالنقل بنسبة %8
لكل منهما
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المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط في
البنك الدولي ساروج كومار جاه

بلدان شبيهة ،مثل األردن ،نجد أن األخير ينفق
 %4مــن الـنــاتــج املـحـلــي عـلــى البنية التحتية،
وبالتالي إن إنفاق لبنان نحو  1.5مليار دوالر
سـنــويــا (فــي هــذا امل ـجــال) يـعـ ّـد ضـمــن املـعــدالت
املعهودة .لذلكّ ،
يعد اإلنفاق على هذه املشاريع
أمرًا ّ
جيدًا ،ولن يؤذي أحدًا.
¶ ت ـتــزايــد ال ـت ـحــذيــرات مــن األث ــر الـسـلـبــي ال ـنــاتــج من
التدفقات الرأسمالية الخارجية على البلدان الضعيفة،
واحتمال أن تــؤدي إلى أزمــات مالية .ملــاذا يدعم البنك
الدولي هذا ّ
التوجه؟

حركة :يعاني لبنان من عجز هيكلي بطبيعته،
وه ــو بـحــاجــة دائ ـمــة لـلـعـمــات األجـنـبـيــة ّ
لسد
عجزه املالي .طوال السنوات املاضية ،كان ّ
يسد
هذا العجز (يبلغ  %9.6من الناتج املحلي عام
 2016وفق التقرير) عبر تدفقات مالية قصيرة
األجــل لقاء فوائد مرتفعة (بلغت وفق التقرير
نـحــو  %8.8عـلــى الـلـيــرة و %7.5عـلــى ال ــدوالر
م ـن ــذ عـ ــام  ،)2004ع ـب ــر ت ـح ــوي ــات امل ـغ ـتــربــن
ّ
ال ـتــي وظ ـف ــت ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ـق ــاري .ل ـكــن هــذه
ّ
األموال شحت منذ عام  2011نتيجة ارتباطها
بــاألوضــاع االقتصادية فــي الـبـلــدان األجنبية،
ّ
ف ـت ــراج ـع ــت ت ــدفـ ـق ــات ال ـ ــودائ ـ ــع ،وق ـ ـ ــل ال ـط ـلــب
العقاري .في املقابل ،يمتلك لبنان بنية تحتية
متهالكة نتيجة شـ ّـح اإلنـفــاق الرأسمالي (بلغ
اإلنفاق االستثماري وفق التقرير  %1.3نسبة
إل ــى ال ـنــاتــج املـحـلــي بــن عــامــي  2005و،2011
وهــو تــراجــع إلــى  %0.1منذ عــام  .)2011لذلك،
يأتي البرنامج االستثماري للحكومة ليعالج
هــذيــن األمــريــن ،فهو يـجــذب األم ــوال األجنبية
ّ
التي يحتاجها لبنان ،ويوظفها في املشاريع
االستثمارية في البنية التحتية ال في القطاع
الـعـقــاري .وفــي ضــوء ال ـظــروف الـحــالـيــة ،هناك
ق ــدرة على امـتـصــاص هــذه األمـ ــوال ،وبالتالي
ال ي ــوج ــد خـ ــوف م ــن إص ــاب ــة ل ـب ـن ــان ب ــامل ــرض
الهولندي ،ال بل على العكس ،إن توظيف هذه
األمــوال في هذه املشاريع ُ
سيبعد إمكان وقوع
أزمة.
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مجتمع

مجتمع
تحقيق رحالت إلى عواصم عالمية ،حجوزات في فنادق فخمة« ،مقطوعة» شهرية ،هواتف حديثة ،عطورات…
هذه ،وغيرها« ،هدايا» ّ
القطاع الصحي لقاء «مساهمتهم»
في
والعاملين
األطباء
إلى
الدواء
شركات
مها
تقد
ّ
في الترويج ألدويتها وتسويقها بين «المستهلكين» المرضى .ممارسات تشكل مخالفة لميثاق المعايير
األخالقية لترويج األدوية في لبنان الذي ّ
عينية ودفعات ّ
ينص على «عدم جواز تقديم هدايا ّ
نقدية ،سواء بشكل
ّ
مباشر أو غير مباشر ،مما يؤثر سلبًا على أداء المهام الطبية»

متابعة

زيادة بنسبة  %60على رسوم التأمين الصحي

«سماسرة» الدواء «يرشون» أطباء وصيادلة ومختبرات

سياحة وسفر على حساب المرضى!

رحيل دندش
بني ممارسات «سماسرة» الدواء في
ســوق االستشفاء في لبنان والعمل
على ترويج ال ــدواء كمهنة مشروعة
ثمة «شعرة» .ورغم أن الترويج ّ
يعد
واح ـ ــدة م ــن م ــراح ــل ص ـنــاعــة الـ ــدواء
وتـســويـقــه ،ك ــأي مـنـتــج آخ ــر ،وتـقــوم
ّ
بــه الـشــركــات عـبــر مـنــدوبــن مكلفني
عمليًا تـعــريــف األط ـب ــاء إل ــى الـ ــدواء،
ّ
إال أن الـعـمـلـ ّـيــة بـمـجـمـلـهــا تـحـ ّـولــت
إلى ّتجارة ذات غايات ربحية بحتة،
ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ان ـع ـكــاس ـهــا على
ص ـح ــة امل ــرض ــى وج ـي ــوب ـه ــم ف ــي آن.
هكذا ،صار سوق الــدواء ،كأي سوق
ُ
آخ ــر «ي ـت ـ ّ
ـوس ــل ال ــرب ــح وت ـج ـن ــى منه
مليارات ال ــدوالرات» ،بحسب رئيس
ّ
الصحية اسماعيل
الهيئة الوطنية
ّ
سكرية.
كـيــف تجني الـشــركــات ه ــذه األرب ــاح
ً
ال ـطــائ ـلــة؟ واحـ ــدة م ــن ال ـط ــرق ،مـثــا،
تغيير « »emballageالدواء .في كثير
مــن األح ـي ــان ،يـقــول سـكــريــة« ،تعمد
ش ــرك ــات ع ــامل ـي ــة إل ـ ــى إع ـ ـ ــادة إن ـت ــاج
دواء م ـعـ ّـن ،ولـكــن مــع تغيير شكله
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي أو تـ ـع ــدي ــل ط ـف ـي ــف فــي
مركباته الكيميائية لتقول ببساطة
إن ـه ــا أن ـت ـجــت دواء ج ــديـ ـدًا» .ه ـكــذا،
تبدأ رحلة التسويق .وألن الترويج
لألدوية عبر وسائل االعالم واالعالن
مـمـنــوع ،تلجأ الـشــركــات ال ــى «نسج
عالقات مع األطباء ،عبر مندوبيها،
لتبيع دواء هـ ــا .وف ــي الـغــالــب تنجح
ال ـشــركــة ال ـتــي ت ـس ـ ّـوق لـنـفـسـهــا عبر
تقديم العروضات األفضل لألطباء،
ول ـي ــس ب ــال ـض ــرورة ت ـلــك ال ـت ــي تـقــدم
أفضل دواء وتركيبة» .ال يعني ذلك
ـدواء «الـخـطــأ»،
أن الطبيب يصف ال ـ ّ
بــل «األغـلــى ثمنًا» بـغــض النظر عن
م ــدى فــاعـلـيـتــه ف ــي مـعــالـجــة الـحــالــة
ال ـس ــري ــري ــة .ف ــاأله ـ ّـم ه ـن ــا ،بــالـنـسـبــة
إل ـيــه ،هــو «االس ـت ـفــادة مــن تقديمات
الـشــركــة ال ـتــي ت ـبــذخ ع ــادة بــالـهــدايــا
على األطباء مقابل تسويق دوائها»،
ّ
وهـ ــو م ــا ي ـص ـفــه س ــك ــري ــة ب ــ«ال ـع ـمــل
ال ــاأخ ــاق ــي الـ ـ ــذي ي ـن ــاق ــض اآلداب
الطبية» .واألخ ـطــر ،فــي هــذه ال ــدورة
التسويقية ،هو «تــرويــج أدويــة غير
فــاعـلــة أو مجهولة الـتــركـيـبــة» .هنا،
ت ـك ـمــن «الـ ـك ــارث ــة» ف ــي رأي س ـكــريــة،
إذ «ال رقـيــب فــي ظــل إق ـفــال املختبر
امل ــرك ــزي لـفـحــص األدويـ ــة فــي لبنان
ب ــذريـ ـع ــة أمـ ـن ـ ّـي ــة» (لـ ـق ــرب ــه مـ ــن مـقــر
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه ب ــري).
«لوثة» اإلغــراءات املادية ال تنحصر
بــالــدواء وح ــده ،بــل تصل إلــى بعض
ّ
امل ـخ ـت ـبــرات الـطـبـ ّـيــة ال ـتــي ق ــد تــتـفــق،
ّ
بحسب ســكــريــة« ،م ــع الـطـبـيــب على
إج ــراء فحوصات وهمية للمريض،
م ـقــابــل ت ـقــاســم ال ــرب ــح ،وط ـبـعــا على
حساب املواطن».
فـ ــي كـ ــل ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة ،هـ ـن ــاك دور
أســاســي ملـنــدوبــي املـبـيـعــات .الحافز
ل ـ ــدى ه ـ ـ ــؤالء مـ ـ ـ ــادي .يـ ـق ــول أح ــده ــم
لـ«األخبار»« :مهمة املندوب الترويج
ل ــدواء شركته ألنــه يتقاضى عمولة
ع ـل ــى امل ـب ـي ـع ــات إلـ ـ ــى ج ــان ــب رات ـب ــه
الـ ـشـ ـه ــري» .وي ـض ـي ــف« :ه ـ ــذا الـعـمــل

تسمح الدولة
بدخول عدد
كبير من األدوية
«الجينيريك»
لمعالجة
مشكلة صحية
واحدة (هيثم
الموسوي)

نحو «انتفاضة»
في نقابة المحامين؟
هديل فرفور
فـ ــي خـ ـط ــوة فـ ــاجـ ــأت ع ـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مــن
املـحــامــن ،أقــدمــت نقابتهم فــي بيروت
ع ـل ــى ت ـج ــدي ــد ع ـق ــد ال ـت ــأم ــن الـصـحــي
مــع شــركــة «غ ـلــوب م ــد» ،رغ ــم اتـهــامــات
ّ
يوجهها هؤالء إلى الشركة بـ«الفشل»
ف ـ ــي إدارة ص ـ ـن ـ ــدوق الـ ـتـ ـع ــاض ــد فــي
ال ـس ـنــوات ال ـثــاث املــاض ـيــة ،والـتـسـ ّـبــب
ب ـع ـجــز ف ــي الـ ـصـ ـن ــدوق اإلس ـت ـش ـفــائــي
دوالر .وهو
للنقابة بقيمة  20مليون
ُ
ما دفع عددًا من املحامني الى املطالبة
ب ـف ـت ــح ت ـح ـق ـيــق ش ــام ــل ح ـ ــول أس ـب ــاب
العجز وتحديد مسؤولية «غلوب مد»
ُّ
الـتــي كــلـفــت ّإدارة ال ـص ـنــدوق بموجب
عقد تعاون وقعته مع نقيب املحامني
ال ـســابــق جـ ــورج جــريــج ف ــي  26شـبــاط
.2015
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن الـنـقـيــب ان ــدره
الشدياق أبلغ املحامني تجديد النقابة
العقد التأميني مــع «غـلــوب مــد» ،على
ّ
تتحمل األخيرة جزءًا من الخسارة،
أن
ّ
فيما يتحمل املـحــامــون ال ـجــزء اآلخ ــر،
عــازيــا ذل ــك إل ــى أن ع ــرض «غ ـلــوب مــد»
كان األفضل.
وبحسب مصادر في النقابة ،فقد رفع
رسـ ــم ال ـت ــأم ــن ال ـ ــذي يــدف ـعــه امل ـحــامــي
سنويًا من  430دوالرًا الــى  700دوالر،
ب ــزي ــادة نـسـبـتـهــا ن ـحــو ُ ،%63ع ـلــى أن
ّ
يتكبد املحامون في السنتني املقبلتني
زيـ ــادة عـلــى ال ــرس ــوم ال ـجــديــدة بنسبة
 ،%30مــا يعني زي ــادة بأكثر مــن ُ%90
عما كــانــوا يدفعونه سابقًا .كما أبلغ
املحامون بأن عليهم دفع فارق بنسبة
 %15عـ ـل ــى م ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـفـ ـح ــوص ــات
الخارجية« ،مــا يعني خفض مستوى
الخدمات الصحية التي كنا نتلقاها،
ُوق ـ ــد ان ـع ـك ــس ذل ـ ــك ع ـل ــى أداء ادارات
املـس ـت ـش ـف ـيــات م ــع امل ـحــامــن م ــؤخ ــرا»،
بحسب املصادر نفسها.
خطوة النقابة أثــارت نقمة في أوساط
املـ ـح ــام ــن الـ ــذيـ ــن بـ ـ ـ ــدأوا بــالـتـحـضـيــر
ّ
لتحركات بهدف الضغط على النقابة
للحصول على توضيحات وتبريرات
للواقع الجديد «غير املنطقي».

النقيب ُ«يخفي» نسخة العقد؟!

تـ ـش ــالـ ـن ــج (ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـد) ،وكـ ـ ـ ــل م ـ ـنـ ــدوب
وشطارتو»! علمًا أن «ميثاق املعايير
األخالقية لترويج األدوية في لبنان»
ال ــذي ُوق ــع فــي أي ــار  ،2016ينص في
أح ــد ب ـنــوده أن ــه «ال يـجــوز أن يحدد
راتب املندوب الطبي أو بدالت أتعابه
بشكل يرتبط بوصف الدواء أو يؤثر
عليه ،كما يحظر إعطاء املندوب أي
مكافأة أو تحفيز».

الصيادلة «ليسوا بمنأى»
يؤكد نقيب الصيادلة جورج صيلي
أن «أكـ ـث ــر م ــن  %60م ــن ال ــوص ـف ــات
ال ـط ـب ـيــة ع ـل ـي ـهــا ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام
لناحية فعالية ال ــدواء والـقــدرة على
اإلسـتـغـنــاء عـنــه واسـتـبــدالــه بــآخــر».
ّ ّ
ويعزو السبب إلى أن «قلة من األطباء
تـجـتـنــب إغـ ـ ــراءات ش ــرك ــات ال ـ ــدواء».
يذهب صيلي بعيدًا مطالبًا بـ«إعطاء
ص ــاح ـي ــة ل ـل ـص ـيــدلــي ل ـل ـت ــدخ ــل فــي
ال ــوصـ ـف ــة ال ـط ـب ـي ــة ل ـي ـل ـغ ــي ويـ ـع ـ ّـدل

بنفسه» ،شارحًا أن «دور الصيدلي
ال ينبغي أن ينحصر بصرف الدواء
وبيعه فقط» .ويضيف« :بذلك يخفف
الصيدلي من الفاتورة االستشفائية
ّ
ال ـتــي تـتـخــطــى مـلـيــارًا و 100مليون
ّ
دوالر سـنــويــا يـشــكــل ال ـ ــدواء وح ــده
نسبة  %25منها».
ه ـ ـ ــل ي ـ ـع ـ ـنـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك أن ال ـ ـص ـ ـيـ ــادلـ ــة
ّ
محصنون ضــد إغ ــراءات التسويق؟
تؤكد مندوبة إحدى شركات األدوية
أن «ال ـع ــروض ــات لـيـســت ح ـك ـرًا على
األط ـبــاء بــل تشمل الصيادلة أيضًا.
كـ ـثـ ـي ــرون مـ ــن الـ ـصـ ـي ــادل ــة ي ـق ـن ـعــون
الــزبــائــن بـبــدائــل عــن أدويـ ــة يصفها
الطبيب بحجة أنـهــا أكـثــر فعالية».
وتساعد فــي ذلــك ظــاهــرة «التطبيب
الذاتي» ،إذ أن كثيرين ال يلجأون إلى
طبيب اختصاصُ ،
ويـصــرف الكثير
من األدويــة في الصيدليات من دون
وصفات طبية.
وت ــوض ــح امل ـن ــدوب ــة أن «ال ـل ـعــب بــات

بعض األطباء يبادر بكل أريحية
ساعة أو آيباد وأحدهم
لطلب
ّ
طلب مكيفًا لغرفة ابنته
على املكشوف .بعض األطباء يبادر
بكل أريحية لطلب ساعة أو آيباد...
حتى أن أحــدهــم طلب ّ
مكيفًا لغرفة
ابنته .كثيرون يخابروننا سائلني:
في شي سفرة؟» لحضور مؤتمرات
«ترفيهية» تحت عـنــوان «مؤتمرات
علمية» .بالطبع ،ال ينطبق ذلك على
ك ــل ال ـشــركــات وال عـلــى ك ــل األط ـب ــاء.
وفـ ـ ــي االج ـ ـ ـمـ ـ ــال ،ب ـح ـس ــب املـ ـن ــدوب ــة
نفسها« ،الطبيب ال يــؤذي مريضه،
وال يلعب بــاألدويــة الخطرة كأدوية
ال ـض ـغــط والـ ـكـ ـل ــى» ...لـكـنــه ق ــد يقنع
املــريــض بـتـنــاول فيتامني أو يصف
له دواء يــن لهما التركيبة والفعالية

ذاتها .في هذه الحالة« ،بيكون بدو
ي ـم ـش ــي الـ ـتـ ـن ــن» لـ ـص ــال ــح ش ــرك ــات
الـ ــدواء! وفــي مثل هــذه ال ـحــاالت ،في
اس ـت ـطــاعــة ال ـص ـيــدلــي ك ـشــف األمـ ــر،
غير أن املريض كثيرًا ما ال يستجيب
للصيدلي لثقته بطبيبه.
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،تـسـمــح
الدولة بدخول عدد كبير من األدوية
«الـ ـجـ ـيـ ـنـ ـي ــري ــك» ملـ ـع ــالـ ـج ــة م ـش ـك ـلــة
ً
صـحـيــة واح ـ ــدة «ف ـم ـث ــا ،يــوجــد في
ال ـس ــوق ال ـي ــوم  80صـنـفــا م ــن أدوي ــة
حماية املعدة كلها بالفعالية ذاتها،
والطبيب يصف دواء الـشــركــة التي
تدفع أكثر».

تنافس أم رقابة؟
ي ـش ـي ــر رئ ـ ـيـ ــس نـ ـق ــاب ــة مـ ـسـ ـت ــوردي
األدوي ــة وأص ـحــاب املـسـتــودعــات في
ل ـب ـنــان أرم ـ ــان ف ـ ــارس ،إل ــى «أن عــدد
الصحة
األدوي ــة املسجلة فــي وزارة
ّ
العامة (مستوردة كانت أم مصنعة
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م ـح ـل ـيــا) ي ـصــل إلـ ــى ح ــوال ــي  4آالف
ُ
ص ـن ــف» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن « %85من
أدوي ـ ـت ـ ـنـ ــا م ـ ـس ـ ـتـ ــوردة ،ف ـي ـم ــا تـلـبــي
الصناعة الوطنية  %15مــن السوق
فقط» .ولفت إلــى أن عــدد املؤسسات
ال ـتــي تـمـتـلــك إج ـ ــازة وامل ــرخ ــص لها
ب ــاس ـت ـي ــراد وتـ ــوزيـ ــع األدويـ ـ ـ ــة يـبـلــغ
حوالى « ،120ثلثها متوقف أو غير
مــوجــود فــي الـســوق ،وثلث آخــر غير
منضو في نقابة مستوردي الــدواء،
وه ـنــاك فـقــط  44مــؤسـســة عـضــو في
الـنـقــابــة تشكل  %90مــن مـسـتــوردي
األدوية».
ي ــؤك ــد فـ ـ ــارس أن قـ ـط ــاع الـ ـ ـ ــدواء فــي
لبنان «يأتي في املرتبة الثانية بعد
القطاع املصرفي لناحية قدرته على
التنظيم واملراقبة» ،معتبرًا أن «كثرة
األدوي ــة فــي ّ الـســوق ظــاهــرة سليمة،
لكونها تخفف مــن احتمال النقص
في أي من العالجات ،وتعطي الجسم
ال ـط ـب ــي إم ـك ــان ـي ــة اخـ ـتـ ـي ــار األف ـض ــل

واألنـ ـ ـس ـ ــب ،ف ـي ـم ــا ت ـت ـك ـفــل امل ـنــاف ـســة
بضبط األسعار».
إال أن سـكــريــة ،مــن جـهـتــه ،يــؤكــد أنــه
«لو وجد مختبر لفحص الدواء ُ
لع ّد
نصف األدويــة في السوق اللبنانية
ّ
فائضًا ال حاجة عالجية لها»ّ .ويذكر
بـ ــأن ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـط ــاع وقـ ـع ــوا،
ف ــي أيـ ـ ــار « ،2016م ـي ـث ــاق امل ـعــاي ـيــر
األخالقية لترويج األدوية في لبنان
وآل ـي ــات الــرصــد واملــراج ـعــة» لضبط
م ـمــارســات كــل األطـ ــراف الـتــي تعمل
في مجال إنتاج االدوية واستيرادها
وتسويقها ووصفها وصرفها ،حتى
«ال تـقـتـصــر أهـ ـ ــداف ال ـت ــروي ــج على
ال ــوس ــائ ــل واألهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـج ــاري ــة بل
تتعداها لتحقيق مصلحة املريض
واالستخدام اآلمن والسليم للدواء».
لـكــن« ،بـمــا أنـنــا فــي بـلــد الـعـجــائــب»،
ك ـمــا ي ـقــول س ـكــريــة ،تـبـقــى املــواث ـيــق
والبروتوكوالت بال مفعول لضعف
آليات الرقابة واملساءلة.

وي ـ ـهـ ــدف الـ ـتـ ـح ـ ّـرك إلـ ـ ــى دفـ ـ ــع ال ـن ـق ـيــب
ّ
الشدياق لتسليم املحامني نسخة عن
العقد التأميني وإطــاعـهــم على دفتر
ال ـش ــروط ال ــذي اس ـت ـنــدت إل ـيــه النقابة
فــي التجديد« ،بعدما رفــض تسليمنا
نسخة عن العقد أو اطالعنا على دفتر
ّ
الشروط» ،وفق ما أكد أحد املحامني لـ
«األخبار».
وال ـ ـحـ ـ ّـجـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ّ
ـذرع بـ ـه ــا ال ـن ـق ـيــب
العقد
لالمتناع عــن إعـطـ ُـاء نسخة عــن ّ
ه ـ ــي ،ب ـح ـســب م ــا نـ ـق ــل عـ ـن ــه« ،ت ـجــنــب
ُ
حدثها
البلبلة والـتـعـلـيـقــات الـتــي سي ُ ّ
املحامون» ،إضافة الى أن «األمر معقد،
وقد ُيحدث حربا أهلية!».
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ت ــواصـ ـل ــت مـ ــع الـ ـش ــدي ــاق
ّ
لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ُــى رأيـ ـ ـ ــه ،إل أن ـ ــه اك ـت ـفــى
ّ
بــالـقــول« :لــن أعــلــق على هــذا املوضوع
في ُ
الصحف».

شكوك في أداء «غلوب مد»

ُيثير املحامون الغاضبون الكثير من
الشكوك حول ُ أداء «غلوب مد» إضافة
الــى إثارتهم شبهة «تــواطــؤ» النقيبني
ال ـســاب ـقــن ج ـ ــورج ج ــري ــج وان ـطــون ـيــو
الهاشم مــع إدارة الـشــركــة .احــدهــم قال
ً
ً
ل ـ ُـ «األخ ـ ـبـ ــار» إن «زمـ ـي ــا وك ـي ــا ألحــد
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـخ ــا ُص ــة فـ ــي ب ـي ــروت
تمكن من إقناع إدارة املستشفى بإعفاء

املحامني من نسبة الـ  %15التي عليهم
دف ـع ـه ــا ك ـ ـفـ ــارق الجـ ـ ـ ــراء ال ـف ـح ــوص ــات
الخارجية» ،الفتا الى أن «مساعي قام
ُبها مـحــام آخــر أظـهــرت سهولة إقناع
املستشفيات بإعفاء املحامني من دفع
ه ــذه الـنـسـبــة ،مــا يـطــرح شـكــوكــا حــول
أداء غلوب مد وحــول حجم االستفادة
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا عـ ـل ــى ح ـس ــاب
املحامي».
ّ
إل أن «الـ ـشـ ـك ــوك» األهـ ـ ــم تـ ـ ــدور ح ــول
ع ــدم إن ـش ــاء ال ـص ـن ــدوق اإلسـتـشـفــائــي

النقيب رفض
تسليم المحامين
نسخة عن العقد أو
اطالعهم على
دفتر الشروط
ُ ّ
مــن أســاســه رغــم أن «غـلــوب مــد» كلفت
إدارتـ ــه مـنــذ ث ــاث س ـنــوات .وأوضـحــت
مصادر «األخبار» أن النقابة ّ
«فوضت
الشركة إدارة قطاع اإلستشفاء من دون
أية ضوابط أو رقابة ما ساهم في إدارة
عبثية للقطاع ّأدت إلى العجز الحاصل
حاليا».
ّ
ُي ــذك ــر أن جــريــج وقـ ــع عـقــد ت ـع ــاون مع
ال ـشــركــة ع ــام  2015يـقـضــي بتكليفها

إدارة ال ـص ـن ــدوق اإلس ـت ـش ـفــائــي ال ــذي
كـ ــان ُمـ ـق ــررا أن يـنـشــأ ح ـي ـن ـهــا ،بحجة
تحقيق وفر مــادي سينتج عن اعتماد
ه ــذا ال ـخ ـيــار بـعــدمــا كــانــت الـنـقــابــة قد
اس ـت ـغ ـن ــت عـ ــن ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ش ــرك ــات
تأمني لتغطية النفقات اإلستشفائية
وال ـص ـح ـي ــة .ع ـل ـمــا أن مـ ـش ــروع ان ـشــاء
الصندوق وتلزيم إدارته كان مطروحا
في النقابة منذ عام  ،1996لكن كان يتم
رفضه في كل مرة من قبل النقباء الذين
كــانــوا يـخـلـصــون ال ــى ع ــدم صــوابـيـتــه.
م ــن ه ـن ــا ،ت ـغ ــدو خ ـط ــوة ج ــري ــج آنـ ــذاك
ُمـسـتـغــربـ ُـة ،وكــذلــك ق ــرار الـهــاشــم الــذي
خـلـفــه بــامل ـضــي ف ــي الـعـقــد رغ ــم ظـهــور
عجز منذ الـعــام التأميني األول ،فيما
تبدو خطوة النقيب الحالي بالنسبة
للمحامني ُ
«مـسـتـنـكــرة وغـيــر منطقية
في ظل عجز الـ  20مليون دوالر».

المحامون الى ّ
التحرك

املحامون املعترضون بدأوا اجتماعات
مكثفة للبحث في ُسبل مواجهة الواقع
الـ ـ ــذي ف ــرض ـت ــه ادارة ال ـن ـق ــاب ــة عـلـيـهــم
بعدما التقوا النقيب وطالبوه بتقديم
ايضاحات ألسئلتهم الكثيرة .وفي هذا
الـسـيــاق ،عـمــدوا الــى تحضير عريضة
تـتـضـمــن مــوقـفـهــم ال ــراف ــض للتجديد
فضال عن جملة مطالب أبرزها إنشاء
لـجـنــة تـحـقـيــق ش ـفــافــة ل ــدراس ــة الـعـقــد
ُ ّ
ستسلم الى النقيب قريبا .وفي اإلطار
نفسه ،يعقد املحامون اليوم اجتماعا
ي ــرأس ــه ال ـن ـق ـيــب ال ـس ــاب ــق ع ـص ــام ك ّــرم
لـلـبـحــث ف ــي ال ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى ح ــل ُيـجــنــب
تكبيد املحامني ثمن العجز الحاصل
في الصندوق.
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مجتمع

مجتمع

مقالة

أستاذ الجامعة...
ّ
والسياسي المحتال
علي خليفة *
يسود االحتيال الوضع السياسي العام
فــي ال ـبــاد وإدارة امل ـل ـفــات االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية .منظومة متكاملة ،متآكلة،
متكافلة ،متضامنة في ما بني ّ أقطابها،
ّ
تغيب ثقافة الصالح العام ،وتغلب تبادل
املنافع الضيقة.
كان ال يمكن إقرار سلسلة رتب ورواتب
جديدة هي من حق موظفي القطاع العام
في مقابل سحب التقديمات االجتماعية
التي أصبحت حقوقًا مكتسبة ألساتذة
الـ ـج ــامـ ـع ــة ،وفـ ـ ــي ط ـل ـي ـع ـت ـهــا صـ ـن ــدوق
الـ ـتـ ـع ــاض ــد .وكـ ـ ـ ــان ق ـ ــان ـ ــون ال ـس ـل ـس ـلــة
ً
ي ـس ـت ـه ــدف أيـ ــضـ ــا ص ـ ـنـ ــدوق ت ـعــاضــد
ض ــاة .أضـ ــرب ال ـق ـضــاة واعـتـصـمــوا
ال ـق ـ ّ
و ّش ـ ــل ال ـع ـمــل ال ـق ـض ــائ ــي .ف ــي امل ـقــابــل،
نــظـمــت راب ـطــة األس ــات ــذة املـتـفـ ّـرغــن في
الجامعة اللبنانية ّ
تحركات خجولة (هل
كان حسن النية منطق العمل النقابي؟).
وجــالــت الــرابـطــة على السياسيني الذين
أغــدقــوا عليها بــالــوعــود إلــى حــد أن ثمة
م ــن أشـ ــار إلـيـهــا بـمـحــابــاة الـسـيــاسـيــن
والـ ـعـ ـم ــل وفـ ـ ــق أجـ ـن ــدت ــن مـ ـت ــوازيـ ـت ــن:
األج ـنــدة النقابية واألج ـنــدة السياسية.
إلى أن أوصلها احتيال السياسيني إلى
حائط مسدود ،فلم ّتعد مطاردة الوعود
مجدية ،وتـطـ ّـور ســلــم التصعيد بشكل
تدريجي مــن املــؤتـمــرات الصحافية إلى
اإلع ـت ـصــامــات وال ــوق ـف ــات االحـتـجــاجـيــة
إلى اإلعــان عن اإلضــراب املفتوح حتى
تحقيق املطالب.
بـ ـع ــد إع ـ ـطـ ــاء الـ ـقـ ـض ــاة ثـ ـ ــاث درجـ ـ ــات
ت ـ ّـم ت ـمــريــرهــا ف ــي الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة
األخيرة ،أصبح أساتذة الجامعة اللبنانية
وحدهم املستثنني من إعادة التوازن إلى
رواتبهم على غرار ما حصل مع مختلف
شرائح القطاع العام .هذا املطلب يندرج
ليس فحسب في إطار العدل واإلنصاف،
بــل تــدعـمــه دراسـ ــات علمية ل ــدى الهيئة
ّ
املتفرغني في
التنفيذية لرابطة األساتذة
ّ
الجامعة اللبنانية ،وفحواها دراسة تطور
رواتب األساتذة الجامعيني باملقارنة مع
مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات عـلــى م ــدى الـعـقــود
الثالثة األخيرة ،آخذة في اإلعتبار حجم
التضخم الحاصل.
يـ ـشـ ـع ــر األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ الـ ـج ــامـ ـع ــي ب ــال ـغ ــن
وال ـس ـخ ــط م ـ ًـع ــا .ف ـب ـعــد إغـ ـ ــداق ال ــوع ــود
ونكثها ،يـقــوم الــامـســؤولــون بالخطوة
ّ
املتفردة والقاصمة التي كانت مسؤولة
ً
عن التصعيد بحالته القصوى ،وصوال
إل ـ ــى اإلع ـ ـ ــان ع ــن اإلض ـ ـ ـ ــراب امل ـف ـت ــوح.
لـ ــو كـ ــانـ ــوا مـ ـس ــؤول ــن ملـ ــا بـ ـ ـ ـ ــادروا إل ــى
إح ــداث اإلخـتــال بتمرير ثــاث درجــات
للقضاة وحدهم ،بشكل ّ
مهرب ومريب،
ويمعنون ،باملقابل ،في تجاهل األستاذ
وتهميش وضعيته املهنية التي
الجامعي
ً
تـعـطـيــه إس ـ ــوة بــال ـقــاضــي اإلسـتـقــالـيــة
والـخـصــوصـيــة ف ــي وظـيـفـتــه ،وبــالـتــالــي
ال يـمـكــن ب ــأي ش ـكــل م ــن األشـ ـك ــال ،اال
م ــن قـبـيــل م ـحــاولــة االح ـت ـي ــال الـفــاشـلــة
سلفًا والالمسؤولة ،تمريرهذا التجاهل
واإلمتثال لهذا التهميش.
 67عــامــا م ــن ع ـمــر ال ـجــام ـعــة الــوطـنـيــة،
 70ألــف طالب هــم مستقبل البلد وغــده
املشرق ،وثالثة آالف أستاذ جامعي هم
عقل هــذا املجتمع ومـحـ ّـركــه ...ذلــك ما ال
تقوى عليه محاوالت االحتيال والتجاهل
وهضم الحقوق.
*أستاذ في الجامعة اللبنانية

قطاعات

مفكرة
ّ

إضراب الجامعة دخل أسبوعه الثاني

دعوة للحوار مع الطالب
فاتن الحاج
الـتـســريــب ال ــذي ج ــرى صـبــاح أمــس
للمادة  53مــن قــانــون املــوازنــة التي
ت ـن ــص ع ـل ــى إل ـ ـغـ ــاء ج ـم ـي ــع أح ـك ــام
ق ــان ــون س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب
املتعلقة بصندوقي تعاضد القضاة
وأس ــات ــذة الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة تــرك
ان ـط ـب ــاع ــا ب ـ ــأن إضـ ـ ـ ــراب األسـ ــاتـ ــذة
سيعلق،
الذي دخل أسبوعه الثاني
ّ
النتفاء السبب األساسي وهو عدم
املس بصندوق التعاضد.
إال أن ع ــددًا مــن األس ــات ــذة وضـعــوا
ّ
هذا «التسريب» في خانة «تنفيس»
اإلضـ ـ ــراب ،بــاع ـت ـبــار أن ال ـت ـح ــرك ال
ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى صـ ـن ــدوق ال ـت ـعــاضــد
ف ـح ـس ــب ،ب ــل ل ـل ـتــأك ـيــد ع ـل ــى إعـ ــادة
التوازن بني رواتب أساتذة الجامعة
وباقي القطاعات التي استفادت من
غالء املعيشة ومن زيادات ودرجات
ل ــم يـسـتـثــن م ـن ـهــا سـ ــوى األس ــات ــذة
الجامعيون.
ثم أتى بيان الهيئة التنفيذية لرابطة
األس ـ ــات ـ ــذة ل ـي ـق ـطــع الـ ـش ــك بــالـيـقــن
وليؤكد أن التحرك التصاعدي «ال
يـهــدف إلــى الـحـصــول على مكاسب
مــاديــة بـقــدر مــا هــو للحيلولة دون
تـشــريــع الـخـلــل ف ــي رواتـ ــب أســاتــذة
الجامعة للمحافظة على خصوصية
االستاذ الجامعي» .الرابطة طمأنت
الـطــاب بأنها ستعوض عليهم ما
فاتهم ،متمنية عليهم تفهم طبيعة
وع ـمــق ال ـت ـحــرك حـيــث أن الـجــامـعــة
م ـس ـت ـه ــدف ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف م ـكــونــات ـهــا
وبــدورهــا الــريــادي وبــأن تهميشها
يبدأ بتهميش أساتذتها .وينتظر
أن يعقد مجلس مـنــدوبــي الــرابـطــة
جلسة ،عند التاسعة والنصف من

صباح اليوم (بنصاب) ،أو العاشرة
وال ـن ـص ــف (ب ـم ــن حـ ـض ــر) ،ف ــي مـقــر
الرابطة ـ ـ بئر حسن.
أس ــات ــذة ف ــي ال ـجــام ـعــة أخ ـ ــذوا على
الــراب ـطــة ع ــدم ال ـت ـحــاور مــع الـطــاب
ل ـشــرح األزمـ ـ ــة ،ف ــي ح ــن أن ل ـهــؤالء
الـ ـ ـح ـ ــق فـ ـ ــي امل ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة ب ـح ـق ــوق ـه ــم
امل ـ ـشـ ــروعـ ــة فـ ــي م ـت ــاب ـع ــة الـ ــدراسـ ــة
ومنهم من ينتظر تخرجه لالنطالق
إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان ال ـ ـع ـ ـم ـ ــل ،مـ ـط ــالـ ـب ــن
بــالـتــوصــل إل ــى خـطــة عـمــل مــوحــدة
تحفظ الحق في الــدراســة واملطالب
معًا.

الرابطة طمأنت
الطالب بأنها ستعوض
عليهم ما فاتهم
متمنية عليهم
تفهم التحرك

األساتذة رأوا أن اإلضراب ليس يوم
عطلة وال تكفي تلبية الدعوة لوقفة
اح ـت ـجــاج ـيــة ،ب ــل ي ـكــون بــالـحـضــور
إل ــى كـلـيــاتـهــم واالع ـت ـص ــام داخـلـهــا
وعقد جمعيات عمومية ومناقشة
التوصيات .بعض هــؤالء االساتذة
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـ ــؤكـ ـ ــدون االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام بـ ـق ــرار
رابطتهم ال يـجــدون أفـقــا لــإضــراب
املـ ـفـ ـت ــوح ،وخـ ـص ــوص ــا أن مـجـلــس
النواب والحكومة سيدخالن مرحلة
تصريف األعمال ،داعني إلى تأجيل
التحرك إلى بداية العام الدراسي مع
فعالة.
وضع خطة متدحرجة ّ

أساتذة في الجامعة أخذوا على الرابطة عدم التحاور مع الطالب لشرح األزمة (هيثم الموسوي)

ربما ،لم تعد ّ
ثمة حاجة ملبدع يبتكر مقطوعات
موسيقية ّ
تحرك األحاسيس .اليوم ،مع «الذكاء
ال ـص ـنــاعــي» ،ص ــار بــإم ـكــان ال ــروب ــوت أن ينجز
موسيقاه التي ال يمكن ألحد أن يميزها عن األداء
البشري .في هذا اإلطار أعلنت كلية الهندسة في
الجامعة اللبنانية االميركية ( ،)LAUأمس ،عن
بحث جديد في علم هندسة الكومبيوتر ،يتمثل
بــابـتـكــار «ن ـظ ــام كــومـبـيــوتــر يـتـلـقــى املـعـلــومــات
واملعطيات ويعمل على اسـتـخــراج األحاسيس
وامل ـ ـشـ ــاعـ ــر اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ب ــواسـ ـط ــة ن ـ ـظـ ــام ذكـ ــاء
اصطناعي يتفاعل مع محاوره ،ويهتم بتأليف
مقطوعات موسيقية مذهلة يصعب تميييزها
عن األداء البشري في املوسيقى».
وق ــدم صــاحــب الـبـحــث رال ــف ع ـبــود (خ ــري ــج من
الـجــامـعــة وي ـتــابــع دراس ــات ــه الـعـلـيــا ف ــي جامعة
ً
اكـسـفــورد) عــرضــا مـفـ ّـصــا ملـســار تـطــور أبحاثه
ف ــي ال ــذك ــاء اإلص ـط ـن ــاع ــي وامل ــوس ـي ـق ــى وكـيـفـيــة
تطوير هذه اإلكتشافات بما يتناسب مع الجهد
واألبحاث املتواصلة التي يقوم بها وخصوصًا
لـجـهــة تـفــاعــل آل ــة الـكــومـبـيــوتــر مــع األحــاسـيــس
االنسانية .كما أشــار إلــى أن «البحث يصب في
مسار تحويل الكومبيوتر من نظام تعليم إلى
ن ـظــام تـ ّـعـلــم بــال ـخ ـبــرة واملـ ـم ــارس ــة» .م ــن جـهـتــه،
أوض ـ ــح املـ ـش ــرف ع ـل ــى ع ـم ــل الـ ـط ــال ــب ،ال ــدك ـت ــور
جــو تكلي ،أن «الـبـحــث يتمحور حــول اكتشاف
ماهية املوسيقى ،وإمكان أن يفهم الكومبيوتر
املوسيقى واألحاسيس اإلنسانية املتصلة بها،
مثل الحزن والفرح والغضب» .واعتبر أن «هذا

بدعوة من مركز الحضارة لتنمية الفكر
االسالمي ومنتدى الحوار الثقافي،
ُيعقد لقاء حواري مع الباحث الدكتور
عبد الحسني كامل مروة حول «الثورة
الصناعية الرابعة ـ ـ الثورة التكنولوجية،
بني الفرص والتحديات واالنعكاسات
املستقبلية» ،السادسة مساء اليوم في
قاعة محاضرات مركز الحضارة ـ ـ بناية
ماميا ـ ـ طريق املطار الجديد ،خلف فانتزي
وورلد.
¶¶¶

البحث إنجاز علمي غير مسبوق ،ويسلط هذا
النوع من األبحاث الضوء على كيفية عمل العقل
اإلنساني وتفاعله مع محيطه وابتكار األفكار».
ُيذكر أن اإلعالن عن هذا البحث جاء خالل الندوة

ع ـق ــدت أم ــس ف ــي ق ــاع ــة جـيـلـبـيــرت وروز م ــاري
شاغوري للطب في الجامعة ،حرم جبيل ،برعاية
كلية الهندسة ونــادي «الذكاء االصطناعي» في
الجامعة.

هل تتجاوب المدارس؟
نشاطات تربوية وتثقيفية بديلة
ل ـل ـف ــروض امل ـنــزل ـيــة ون ـش ــره ــا عـبــر
«الهاشتاغ».
خ ـ ـ ــوف األه ـ ـ ـ ــل وطـ ـلـ ـبـ ـه ــم املـ ـت ــزاي ــد
عـلــى املــراج ـعــة امل ـت ـكــررة ل ـل ــدروس،
ي ـخ ـت ـل ــس ،ب ـح ـس ــب مـ ــديـ ــرة امل ــرك ــز
كـ ـ ــارول ل ـط ـيــف ،م ــن وقـ ــت يـفـتــرض
أن يـمـضــوه فــي الـلـعــب وال ـتــواصــل
األس ـ ــري ون ـش ــاط ــات أخ ـ ــرى مـهـمــة
لنموهم املعرفي والنفسي.
األم ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـعـ ــائ ـ ـل ـ ـيـ ــة مـ ـفـ ـق ــودة
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـفـ ـ ــروض
«املتروسة»على األجندة املدرسية،
تـ ـق ــول ل ـط ـي ــف ،ف ـي ـم ــا الـ ــوقـ ــت يـمــر
وال يـبـقــى لـلـتــامــذة لـيـتــذكــروه من
طفولتهم سوى هذا العبء اليومي.
ت ـس ـت ــدرك أن األم ـس ـي ــة ال تنتفض
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدروس ،بـ ــل هـ ــي م ـح ــاول ــة

جدية للمصالحة بني أفراد االسرة
الواحدة والبحث عن نشاطات بديلة
ع ـبــر تــوج ـيــه ال ـتــرب ـيــة االف ـتــراض ـيــة
التي تسلب األوالد نتيجة ادمانهم
على االنترنت والجهل في اكتساب
معلوماتهم.
أل ـ ـ ـعـ ـ ــاب ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة يـ ــوفـ ــرهـ ــا املـ ــوقـ ــع
االلكتروني للمشروع laylelalayle.
 comمنها ألعاب قديمة والكترونية
وبنائية ونشاطات رياضية وفنية
ّ
وعـلـمـيــة .ل ـكــن املــوقــع مـتــوافــر فقط
بــالـلـغـتــن الـفــرنـسـيــة واإلنـكـلـيــزيــة،
وال ـ ـن ـ ـش ـ ــاط م ـ ـح ـ ـصـ ــور فـ ـ ــي ح ـل ـقــة
م ـحــدودة مــن امل ــدارس وال يـبــدو أن
جــزءًا كبيرًا من املعلمني والتالمذة
فــي ج ــوه؟ تـجـيــب« :ه ــذا الـعـمــل هو
مـ ـس ــار وال زلـ ـن ــا ف ــي م ــرح ـل ــة نـشــر
الوعي والتأثير واإلقناع».

م ــع ت ـع ـم ـيــم امل ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ،ي ـتــوقــع
امل ـ ــرك ـ ــز أن ي ـ ـكـ ــون حـ ـج ــم االلـ ـ ـت ـ ــزام
ك ـب ـي ـرًا وم ـق ـيــاســه مل ـعــرفــة الـتـفــاعــل
هو تحليل الهاشتاغ بعد انقضاء
ال ـل ـي ـلــة .ل ـكــن م ـ ــدارس ك ـث ـيــرة مــأت
صـفـحــة أج ـن ــدة األربـ ـع ــاء مـنــذ أي ــام
ول ــم ت ـل ـتــزم بــالـتـعـمـيــم .ف ـهــل جــرى
الـتــواصــل مــع األه ــل وإل ــى أي مــدى
ه ــم م ـس ـت ـعــدون ل ـخــوض م ـثــل هــذه
التجربة ومــا الـجــدوى مــن النشاط
إذا ل ـ ــم يـ ـتـ ـج ــاوب مـ ـع ــه الـ ـت ــام ــذة
وأه ــالـ ـيـ ـه ــم؟ وه ـ ــل ن ـظ ـمــت حـلـقــات
ح ـ ــواري ـ ــة ل ــأه ــل وامل ـع ـل ـم ــن ب ـهــذا
الـ ـخـ ـص ــوص؟ ت ــؤك ــد ل ـط ـيــف «أن ـن ــا
تواصلنا مع لجان األهل واملعلمني
في عدد من املدارس وملسنا تجاوبًا
مــن الـبـعــض وم ـقــاومــة مــن البعض
اآلخــر الــذي يتمسك بقوة بالدرس
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره الــوس ـي ـلــة
ّ
الــوحـيــدة والـفـضـلــى للتأكد مــن أن
األوالد يتعلمون في حني أننا نتوق
إلى أن نعيش املواد الدراسية ال أن
نذاكرها فحسب ،فال قيمة للقوانني
والقيم االجتماعية التي نتعلمها
فــي ك ـتــاب الـتــربـيــة إذا لــم نطبقها،
ً
وبــدال من أن نفرض على تالمذتنا
كـتــابــة ن ــص ان ـشــائــي ع ــن مــوضــوع
افتراضي نستطيع أن نطلب منهم
كتابة تعليقات عــن اح ــداث وصــور
واقعية تحصل معهم«.
فاتن...

يطلق وزير األشغال العامة والنقل يوسف
فنيانوس املخطط التوجيهي لتوسعة
مرفأ بيروت ،عند الحادية عشرة إال ربعًا
من قبل ظهر اليوم في مبنى إدارة املرفأ.
ويشارك في املؤتمر الصحافي الذي يعقد
لهذه الغاية دار الهندسة التي أعدت املخطط
التوجيهي.
¶¶¶

إللغاء رواتب النواب السابقين

#ليلة _للعيلة يشطب الفروض المنزلية:

اختتمت أمس فعاليات معرض الكتاب
الـ  44الذي نظمته الرابطة الثقافية في
معرض رشيد كرامي الدولي ،وأقيمت
إحتفاالت ،منها توزيع جوائز املطالعة
للثانويات وتوزيع جوائز للزوار في جناح
بلدية طرابلس ،واذاعة الفجر ،وجمعية
االتحاد االسالمي .وبلغ عدد زوار املعرض
في اليوم الثاني عشر واألخير .12732
¶¶¶

«المتقاعدون الديمقراطيون»

تعليم

غـدًا ،لن يتأبط التالمذة «األجندة»
إلن ـج ــاز فــروض ـهــم امل ـنــزل ـيــة .لليلة
واحدة فقط ،سيتحررون مما باتوا
ي ـش ـع ــرون أنـ ــه ع ـمــل إل ــزام ــي يـجــب
أن يـ ـع ــودوا ب ــه يــوم ـيــا إلـ ــى الـبـيــت
وال ي ـقــومــون ب ــه ب ــال ـض ــرورة بحب
وفــرح وقـنــاعــة .أو هــذا مــا يفترضه
م ــرك ــز «ك ــري ــوش ــان ــدو» الـتـعـلـيـمــي
ال ــذي ي ـضــرب مــوعــده الـسـنــوي مع
 #ل ـي ـلــة _ل ـل ـع ـي ـلــة أوlaylelalayle
 #لـ ـت ــذكـ ـي ــر ال ـ ـتـ ــامـ ــذة وأه ــالـ ـيـ ـه ــم
بضرورة تخصيص موقت لألسرة
والجلوس معًا ومساحة للتحاور
في موضوعات تعنيهم ،بعيدًا عن
َ
«ه ــم» ال ـف ــروض وال ـش ـعــور بالذنب
املتأتي مــن ض ــرورة حفظ الــدروس
وتسميعها.
للسنة الثانية ،سيتيح املركز هذه
الـفــرصــة بــدعــم مــن وزارة الـتــربـيــة،
إذ عمم املدير العام فادي يرق على
امل ــدارس الرسمية والخاصة اعفاء
الـتــامــذة مــن الــواج ـبــات املــدرسـيــة،
غ ـ ـدًا األربـ ـ ـع ـ ــاء ،واالس ـت ـع ــاض ــة عــن
ذلـ ــك بــأن ـش ـطــة م ـت ـع ــددة م ــع األه ــل
ف ــي امل ـن ــزل ب ـهــدف تــوط ـيــد الـعــاقــة
بينهم وتسليط الضوء على أهمية
قضاء ليلة مع العيلة .ومن األسباب
امل ــوجـ ـب ــة الـ ـت ــي ي ــذك ــره ــا الـتـعـمـيــم
تحفيز األساتذة على رفع مستوى
الــوعــي ل ــدى ال ـتــامــذة ح ــول كيفية
استخدام االنترنت بأمان ،واقتراح

الروبوت أيضًا يؤلف مقطوعات موسيقية
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طـ ــالـ ــب «األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة امل ـس ـت ـق ـل ــون املـ ـتـ ـق ــاع ــدون
الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية» بـ «إلغاء
رواتـ ـ ــب امل ـت ـقــاعــديــن م ــن الـ ـن ــواب وذري ــاتـ ـه ــم».
وتعليقًا على إعالن وزير االقتصاد رائد خوري
بأن البنك الدولي طلب إعــادة النظر في رواتب
املتقاعدين التي تشكل عبئًا على خزينة الدولة،
اعتبر األســاتــذة في بيان أمــس أن «املدخل لكل
اصالح هو الحد من الهدر والفساد ،وبخاصة
االحـجــام عن الهندسات املالية وآخــرهــا اعطي
لـبـنــك سـ ـي ــدروس» .ودعـ ــوا ال ــى «ت ــأم ــن جباية
علمية وواضحة للضرائب والرسوم الجمركية
الـتــي تـفــوق قيمة املـهــدور منها مليار ونصف
مـلـيــار دوالر ،وتـشــديــد الــرقــابــة عـلــى الـ ــواردات

الضريبية املستحقة على املؤسسات واالفــراد
والتي تفوق قيمتها ملياري دوالر ،ووقف الهدر
امل ـت ـم ــادي وال ـن ــات ــج ع ــن دع ــم مــؤس ـســة كـهــربــاء
لبنان والــذي تسبب بإهدار ما يقارب  %50من
الدين العام اإلجمالي» .كما حضوا على «فرض
غرامات على شاغلي األمالك البحرية والنهرية
بما يؤمن للخزينة عشرات مليارات الدوالرات».
وبالنسبة للرواتب التقاعدية ،أشار البيان إلى
«حقائق عــدة» من بينها «ان الراتب التقاعدي
ألساتذة الجامعة هو جزء من التوقيفات التي
اقتطعت مــن رواتـبـهــم خــال خدمتهم ،ومعدل
التوقيفات التي يدفعها كل أستاذ خدم  40سنة
ال يقل عــن مليار و 200مليون لـيــرة لبنانية».

ول ـفــت ال ــى أن األس ـت ــاذ الـجــامـعــي «ال ي ـنــال من
قجة التقاعد الخاصة به ،اذا بلغ التسعني من
عـمــره ،اكـثــر مــن  %50مما دفــع خــال خدمته».
واشار الى أن «فائدة األموال املتراكمة من قجة
التقاعد ،التي تسرقها الخزينة ،يمكن ان تمول
تـصـحـيــح سـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب الـسـنــويــة
لــأســاتــذة ،وتـمــويــل ص ـنــدوق الـتـعــاضــد الــذي
ت ـجــري مـحــاولــة لـخـفــض خــدمــاتــه وص ــوال الــى
إلغائه» .ودعا «األساتذة املستقلون املتقاعدون
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون» ك ــل رواب ـ ــط امل ـت ـقــاع ــديــن فــي
القطاع الـعــام لالجتماع والتنسيق «فــي خطة
م ــوح ــدة مل ــواج ـه ــة م ــا ي ــدب ــر ل ـه ــم ت ـح ــت س ـتــار
اإلصالح املزعوم».

جولة طالبية في محمية إهدن

سمبوزيوم «ربيع مرجعيون»

يوم األسير الفلسطيني

نظم طالب ماجستير اإلستراتيجيات االقتصادية
والسياحية والرياضية في الجامعة اللبنانية ،أمس،
بالتعاون مع جامعة Grenobles Aplesرحلة إلى
كشاهد على
محمية حرج إهدن ،للتعرف عليها
ٍ
السياحة البيئية .وحضر وفد من الجامعة ،لبنانيني
وأجانب ،عرضًا بالشرائح الضوئية عن غنى املحمية
وتنوعها البيولوجي ومناظرها الطبيعية ،قبل أن
يمشوا في غاباتها .وبعد انتهاء الجولة ،عرض نائب
رئيس بلدية زغرتا ـ ـ إهدن غسان طيون مجموعة
ُ
من املشاريع السياحية واإلنمائية في اهدن تنفذ أو
في طور التنفيذ.

افتتح نادي الخيام الثقافي االجتماعي ومنتدى
الفنان الجنوبي ،أمس ،سمبوزيوم «ربيع مرجعيون»،
الذي يشارك فيه  50فنانًا من مختلف املناطق.
وتمحورت رسومات الفنانني حول املراكز التراثية
واألثرية في منطقة الخيام .وكان للدردارة واملطحنة
القديمة واملتحف الحربي وملنازل القرميد في بلدة
جديدة مرجعيون الحصة األكبر من الرسومات.
وبعد اإلنتهاء من الرسومات ،انتقل الرسامون إلى
«معتقل الخيام» ومنه الى نادي الخيام الثقافي في
البلدة حيث عرضوا لوحاتهم ورسوماتهم ،ثم اقيم
احتفال في املناسبة.

ملناسبة يوم األسير الفلسطيني ،نظمت لجنة
أصدقاء عميد األسرى في السجون اإلسرائيلية
يحيى سكاف والحملة الدولية للتضامن مع األسرى،
أمس ،وقفة تضامنية مع األسرى في سجون العدو،
داخل جناح األسير سكاف في معرض رشيد
كرامي في طرابلس .وألقى جمال سكاف ،شقيق
األسير ،كلمة دعا فيها الى «إحياء ذكرى يوم األسير
للتذكير بقضية آالف األسرى الفلسطينيني والعرب
املنسيني في سجون العدو» ،وأكد «التمسك بخيار
املقاومة والكفاح املسلح حتى تحرير كل األسرى
واألرض من رجس االحتالل».

ملناسبة مرور  25عامًا على تأسيس
الجمعية اللبنانية للهيموفيليا ،تنطلق
مسيرة دعم ،عند السابعة من مساء اليوم،
من بلدية بيروت باتجاه الساعة في ساحة
النجمة في وسط بيروت .وتتخلل النشاط
إضاءة شموع.
¶¶¶
افتتحت بلدية مزبود (اقليم الخروب)،
في ساحة البلدة أمس« ،معرض الزهور
 »2018بمشاركة عدد من املشاتل في
اقليم الخروب والشوف .رئيس البلدية
مزبود فادي شحادة لفت الى أن املهرجان

«اصبح مناسبة سنوية ويشكل فرصة
للتآخي والتالقي بني ابناء البلدة والبلدات
املجاورة» ،وهو «رسالة سالم النه يتزامن
مع ذكرى الشرارة االولى للحرب اللبنانية».
¶¶¶
اختتمت أمس في املدرسة الفنية لشهداء
الخيام دورة طبخ لبنانية ـ ـ اسبانية
بدأت في  24كانون الثاني املاضي ،وقام
خاللها  21طالبا من املدارس واملشاركني
اإلسبان بتعلم طهي بعض املأكوالت
الشهيرة اللبنانية واإلسبانية .وأقيم
للمناسبة احتفال تبرعت خالله الكتيبة
اإلسبانية في «اليونيفيل» بتجهيزات
ملطبخ املدرسة.
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مصارف

جائزة «بيبلوس» للتصوير الفوتوغرافي 2018

أعلن بنك بيبلوس عــن بــدء قبوله طلبات املشاركة بجائزته للتصوير الفوتوغرافي
 2018الـتــي سيعلن عــن اس ــم رابـحـهــا خ ــال مـعــرض  BEIRUT ART FAIRفي
شهر أيلول املقبل .يمكن للراغبني تقديم طلباتهم عبر اإلنترنت على موقع www.
 byblosbankaward.comحـ ـت ــى ن ـه ــار
الخميس الواقع فيه  31أيار  .2018وستختار
لجنة حكام مؤلفة من خبراء معروفني عامليًا
فــي مـجــال التصوير الـفــوتــوغــرافــي املتأهلني
ال ـع ـش ــرة ال ــذي ــن س ـي ـعــرضــون ص ــوره ــم في
منصة بنك بيبلوس في معرض BEIRUT
 ،ART FAIRعلى أن يعلن اســم الــرابــح في
آخر يوم منه.
وك ـ ــان ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس ق ــد أط ـل ــق ج ــائ ــزة بنك
بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي عــام 2012
بـ ـه ــدف وض ـ ــع املـ ـص ــوري ــن ال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــن
اللبنانيني الصاعدين على الطريق املهني الصحيح .وخــال السنوات الست السابقة،
شارك أكثر من  500مصور باملسابقة ،قدموا نحو  3500صورة فنية ،اختارت ست
ً
لجان حكام مختلفة  65متأهال منهم إلى املرحلة النهائية من املسابقة وستة رابحني
متتاليني.
وعلى غرار رابحي الجائزة في السنوات السابقة خضع جو غانم ،الفائز لعام ،2017
لبرنامج تدريبي وتوجيهي على يد خبراء معروفني في مجال التصوير الفوتوغرافي،
وذلــك ملساعدته على التحضير ملعرضه اإلف ــرادي األول الــذي سيجري في مقر بنك
بيبلوس مــن نهار الخميس الــواقــع فيه  19نيسان وحتى نهار األحــد الــواقــع فيه 22
نيسان .2018

الغداء السنوي لبنك الموارد

أق ـ ــام ب ـن ــك املـ ـ ـ ــوارد حـفــل
غدائه السنوي في منتجع
" "la Siestaف ــي خ ـلــدة
بحضور رئـيــس مجلس
إدارتــه مــروان خير الدين
وامل ــدي ــرة التنفيذية نهال
خــداج بــو ديــاب وأعضاء
م ـجـلــس إدارة امل ـصــرف
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ح ـ ـشـ ـ ٍـد مــن
املوظفني.
ش ـه ــد ح ـف ــل ه ـ ــذا ال ـع ــام
ّ
الكثير من املفاجآت التي حضرتها اإلدارة ملوظفيها تنفيذًا للتغييرات الجديدة التي
يشهدها بنك امل ــوارد وفــق الخطط املوضوعة ،حيث تم توزيع الجوائز على املوظفني
املتفوقني والفروع التي حققت أهدافها خالل العام.
فــي املناسبة قــال خير الــديــن" :إن ـجــازات عــدة قمنا بها ســويــا فــي  2017ونتطلع إلى
تعزيزها هــذا العام ضمن إستراتيجية متكاملة تتطلب التعاون والتنسيق التام بني
اإلدارة واملوظفني لتنفيذها على أكمل وجه ،حيث يجب علينا العمل بأقصى طاقاتنا
وبكثير من الوعي".
لتقديم ما يحتاجه العمالء في جو من الراحة واآلمان
ٍ
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قطاع

ألبسة اللبنانيين ...من تركيا
قد يتساءل المرء
عن األسباب الكامنة
وراء اختيار شريحة
كبيرة ومتنامية من
اللبنانيين «الهجمة»
على تركيا
ً
ّ
والتسوق فيها بدال
من «تنفيع» أسواق
بلده
مايا سماحة
ّ
ظـ ــاهـ ــريـ ــا ،يـ ــرجـ ــع ذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ــى ت ــدن ــي
أس ـعــار املـنـتـجــات الـتــركـيــة باملقارنة
م ـ ــع م ـث ـي ــات ـه ــا ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ب ـس ـبــب
الــدعــم الــذي ُت ّ
قدمه الــدولــة إلنتاجها
ّ
املحلي الضخم والدورة االقتصادية
امل ـح ـص ــورة ف ــي ال ـب ـلــد دون حــاجـتــه
إلى االستيراد ،وهو ما ّأمنه النظام
الحمائي املنتهج لعرقلة إدخال سلع
ً
ُينتج الداخل مثيال لها ،إضافة إلى
ّ
اآلالت املـتـطـ ّـورة الـتــي يـتــم تحديثها
باستمرار ،واعتماد املدن الصناعية
ع ـل ــى م ـح ـط ــات ك ـه ــرم ــائ ـي ــة ل ـتــول ـيــد
الـطــاقــة ،مــا يساهم فــي خفض سعر
هـ ـ ّـذه األخ ـ ـيـ ــرة .ك ـمــا ال يـمـكــن إغ ـفــال
ّ
متخصصة وبأكالف
توفر يد عاملة
متدنية على األراضي التركية.
ف ـل ـم ــاذا يــرت ـفــع ه ــام ــش األرب ـ ـ ــاح في
لـبـنــان ويــدفــع ال ـفــرد أحـيــانــا ضعفي
السعر ُامل ّ
حدد ملنتج مشابه في تركيا
ّ
(خ ـص ــوص ــا ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق بـقـطــاع
امللبوسات)؟

ضخامة اإلنتاج
ي ــرى األمـ ــن الـ ـع ـ ّ
ـام لـنـقــابــة أص ـحــاب
م ـص ــان ــع امل ـن ـس ــوج ــات ن ــاج ــي مــزنــر
ّ
أن األس ـبــاب الكامنة وراء انخفاض
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ف ـ ــي ت ــركـ ـي ــا «تـ ـ ـع ـ ــود إل ــى
ضخامة حجم األعمال باملقارنة بتلك
املـ ــوجـ ــودة ف ــي األس ـ ـ ــواق الـلـبـنــانـيــة.
ً
فاملتجر التركي الصغير يبيع مثال
 10أو  15ضـعـفــا م ــا يـبـيـعــه املـتـجــر
الكبير في لبنان .من جهة أخرىّ ،
يتم
اإلنتاج في تركيا نفسها ،وبالتالي
تكون ال ــدورة مختصرة داخــل البلد
م ــن دون ال ـح ــاج ــة ال ـ ــى االسـ ـتـ ـي ــراد،
خصوصًا بعدما فتحت على الــدول
التركمانية التي كانت تابعة لالتحاد
ّ
األولية
السوفياتي ّ ،فانتقلت امل ــواد ّ
ُ
وهو ما خفض
نصف املصنعة إليها
ّ
أسعار اإلنتاج ،بعد أن وقعت تركيا
معها اتفاقيات تجارة ّ
حرة فانتقلت
املصانع التركية التي تحتاج إلى يد
ّ
متدنية إلى
عاملة مكثفة وذات كلفة
ال ــدول التركمانية ليعاد تصديرها
في منشأ تركي».

تسهيالت وحوافز

تـتـمـ ّـيــز تــرك ـيــا بـمـنــاطـقـهــا أو مــدنـهــا
ال ـص ـن ــاع ـي ــة املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــة م ـث ــل مــرســن
وأض ـنــة ،إزمـيــر وبــورصــة .وبالنسبة
ملــوضــوع الـنـسـيــج ،ي ـعـ ّـد ه ــذا الـقـطــاع
مـ ـتـ ـط ـ ّ
ـورًا م ــن ن ــاح ـي ــة الـتـكـنــولــوجـيــا
ّ
املستعملة ،مع العلم أن قسمًا كبيرًا من
يتم إنتاجها محليًا .كما ُت ّ
اآلالت ّ
ؤمن
خدمات الصيانة لآلالت واملتابعة ما
بعد البيع من قبل التقنيني بأسعار
منافسة على األراضي التركية.
وي ـل ـفــت م ــزن ــر ال ــى «ت ــواج ــد االت ـح ــاد
الجمركي مع االتحاد األوروبـ ّـي الذي
يـ ّ
ـؤمــن االت ـصــال بينهما مــن دون أي
ع ــوائ ــق بــالـنـسـبــة إل ــى االس ـت ـي ــراد أو
ّ
التصدير .كما أن األوروبيني يقومون

ّ
األلـبـســة اضـمـحــل ب ـجــزء كـبـيــر منه،
ّ
مـ ــع اإلشـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى أن امل ـن ـس ــوج ــات
ّ
شكال ّ
ّ
تصديري
أهم قطاع
واأللبسة
في لبنان» .ويتابع« :ليست الطاقة
أهمية كبيرة في قطاع األلبسة
ذات ً
مقارنة باليد العاملة التي باتت غير
ّ
م ـتــوفــرة ف ــي ل ـب ـنــان ،وه ــو م ــا يـحــث
على استيراد اليد العاملة .لذلك ،ال
بـ ّـد مــن السماح باستيراد يــد عاملة
رخيصة كما فــي دبــي لتنشيط هذا
الـقـطــاع .ويـبـقــى األم ــل مـعـقــودًا على
إدخال الرجل اآللي الذي سيغني عن
اليد العاملة الواجب استيرادها في
مجال املنسوجات ،مع االستفادة من
ّ
خـبــرات األدم ـغــة اللبنانية لتشغيل
وإدارة ه ــذه اآلالت امل ـت ـط ــورة .وهــو
مــا يـحـتــاج إل ــى تـمــويــل طــويــل األمــد
وبفوائد مقبولة مع شروط سهلة».

ب ــاالس ـت ـث ـم ــار فـ ــي ت ــرك ـي ــا خ ـصــوصــا
اإليـطــالـيــن واألملـ ــان مـنـهــم .وتخضع
املـ ـنـ ـتـ ـج ــات املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردة م ـ ــن دول ال
تجمعها مــع تركيا اتفاقيات تجارة
ح ـ ـ ّـرة أو ات ـ ـحـ ــادات ج ـمــرك ـيــة لــرســوم
عالية ،على اعتبار أن تركيا ال تحتاج
ُ
وت ّ
قدم
إلى استيراد منتجات مماثلة.
أنـ ـق ــرة عـ ــدة ح ــواف ــز ملـنـتـجـيـهــا منها
اإلع ـ ـفـ ــاء بـ ـج ــزء ك ـب ـيــر م ــن ال ـضــري ـبــة
على القيمة املضافة ،تخفيض % 50
على الــرســوم املحلية عند التصدير،
ت ــأم ــن املـ ـ ـع ـ ــارض دون أيـ ـ ــة أكـ ـ ــاف،
دع ــوة املـسـتــورديــن مــن ال ـخ ــارج على
حساب الحكومةُ .يضاف إلى ما سبق
انـخـفــاض أس ـعــار الـطــاقــة والـكـهــربــاء
ّ
التي تعتمد على موارد مائية وتوفر
اليد العاملةّ .أما في لبنان ،وبالشكل
ّ ُ ّ
الشرعي ،فتكلف اليد العاملة ضعفي
ُ ّ
ُ ّ
مـ ــا تـ ـك ــل ــف فـ ــي ت ــركـ ـي ــا .ك ـم ــا ت ـش ــك ــل
إنـ ـت ــاجـ ـي ــة الـ ـع ــام ــل الـ ـت ــرك ــي ض ـعــف
إنتاجية العامل في قطاع املنسوجات
واأللبسة في لبنان ،هذا إن ُوجد هذا
الـعــامــل .وه ــو مــا يــدفــع إل ــى اسـتـيــراد
ّ
عـ ـم ــال م ــن ال ـ ـخـ ــارج م ــع م ــا يـتـطــلـبــه
املــوضــوع مــن معامالت صعبة ودفــع
أم ــوال إضــافـيــة لـتــأمــن الـيــد العاملة
ّ
املؤهلة».

فورة قطاع الـHaute couture

تضاؤل اليد العاملة

انخفض عدد مصانع
المنسوجات من 360
ً
معمال في السبعينيات
إلى  5مصانع اليوم

ب ــدورهُ ،يـشـ ّـدد رئيس نقابة الدباغني
ّ
الـلـبـنــانـيــن أن ـط ــوان ف ــرح ــات عـلــى أن
مهنة دباغة الجلود قد زالت في لبنان
بسبب غياب اليد العاملة إذ «تتالشى
امل ـعــامــل وبــاتــت تـعـمــل ل ـل ـخــارج .ومــع
ّ
أن الجلد في لبنان أرخــص من مثيله
ّ
ُ
فــي تركيا ،غير أنــه ال يمثل ســوى 15
ُ
الى  %20من سعر السلعة املصنعة»،
مـشـيـرًا فــي املـقــابــل إل ــى «ارت ـف ــاع كلفة

الـ ـي ــد ال ـع ــام ـل ــة امل ـح ـل ـي ــة ع ـل ــى خ ــاف
كلفتها في تركيا»ُ .
ويضيف« :أصبح
اللبنانيون يـشـتــرون مــن تركيا ومن
الـ ـص ــن مـ ــع ل ـج ــوئ ـه ــم إلـ ـ ــى م ــارك ــات
ّ
ي ـتـ ّـم إدخ ــال ـه ــا ال ــى ال ـس ــوق الــلـبـنــانـ ّـي
ّ
ع ـبــر ال ـت ـه ــري ــب» .وي ــؤك ــد أخ ـي ـرًا على
إلزامية تصنيع الجلد الخام في البلد
قـبــل شـحـنــه ،أي واج ــب االم ـت ـنــاع عن
ت ـص ــدي ــره ق ـب ــل ت ـص ـن ـي ـعــه .ول ــأس ــف،
ي ـتـ ّـم ت ـصــديــره خ ـ ّ
ـام ــا م ــن ل ـب ـنــان على
خ ــاف ال ــدول األخـ ــرى ،وه ــو مــا يؤثر

سـلـبــا عـلــى التصنيع املـحـلـ ّـي بغياب
ه ــذه امل ـ ــادة .م ــن هـنــا ضـ ــرورة حماية
الصناعة املحلية.

ّ
الحل...الرجل اآللي؟

وعن الحلول ُامل ّ
قدمة لتدارك الوضع،
ّ
يشير مزنر إلــى أن االتفاقيات التي
ُع ـق ــدت م ــع بـعــض ال ـ ــدول ل ــم يستفد
منها لبنان على صعيد اإلنـتــاج بل
كــانــت لـصــالــح ال ـط ــرف ال ـثــانــي على
عكس التوقعات التي رافقت إبرامها.

المتجر
التركي
الصغير يبيع
 10أو 15
ضعفًا ما
يبيعه المتجر
الكبير في
لبنان

ّ
ُ ّ
ّ
تستمر
ويــذكــر بــأن  4إلــى  5مصانع
اليوم في العمل من أصل  360مصنعًا
ً
فــي قـطــاع املـنـســوجــات ك ــان ُمسجال
فــي الـنـقــابــة فــي فـتــرة السبعينيات.
«وب ــات ــت م ـص ــادر األق ـم ـشــة صينية
وتــركـيــة وهـنــديــة وإنــدونـيـسـيــة ،مع
ّ
العلم أن األنسجة املستوردة معفية
من الرسوم الجمركية دون أي حماية
ّ
ّ
املحلي ،على اعتبار أن هذا
لإلنتاج
التدبير سيساعد قطاع األلبسة.
ّ
ل ـك ــن ت ـب ـ ّـن م ــع ال ـت ـج ــرب ــة ،أن ق ـطــاع

إضافة إلى األمل الكامن في االنتقال
إلى التكولوجيا الحديثة ،واملحافظة
على املـصــانــع الـتــي ال ت ــزال مستمرة
ف ــي م ـج ــال األلـ ـبـ ـس ــة ،ال بـ ـ ّـد م ــن دع ــم
قطاع تصميم األزيــاء الـ  Coutureوالـ
 Haute coutureالــذي يناسب الوضع
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،فـ ـم ــن امل ـ ــاح ـ ــظ وجـ ــود
مشغل حاليًا ملصممني
حــوالــى 400
ٍ
يملكون قــدرات وكـفــاءات كبيرة ،عدا
ّ
عــن زي ــادة أع ــداد هــذه الفئة كــل سنة
في لبنان على عكس معامل األلبسة
الـتـقـلـيــديــة .كـمــا ب ــات ه ـنــاك ع ــدد من
الجامعات في بيروت ُي ّ
خرج سنويًا
ُمـصـمـمــن يـفـتـحــون مـشــاغــل خــاصــة
بهم ،مع العلم أنهم ال يتأثرون كثيرًا
ب ــامل ـن ــاف ـس ــة فـ ــي مـ ــا خـ ـ ـ ّـص األسـ ـع ــار
بــل بتلك املتعلقة بــاالســم والنوعية
ُ ّ
شكل ّ
أهم
والتصميم الفريد ،وهو ما ي
م ـم ـيــزات ل ـهــذا ال ـق ـطــاع .فـهــل ستقوم
ّ
ستتربص األعني
الدولة بتشجيعه أم
به لالستفادة ضرائبيًا منه؟

المفكرة اإلقتصادية

حوار حول «سديم»

يعقد يوم الجمعة  20نيسان املقبل عند الساعة  11صباحًا في مبنى  Demcoفي
انطلياس طاولة حوارية حول "سديم" البرنامج الواقعي الرقمي األول واألضخم في
العالم العربي.

مؤتمر ّ
َ
خر ّيجي هارفارد في بيروت

تعقد "جمعية خريجي هــارفــارد الـعــرب" وبالتعاون مــع "ن ــادي هــارفــرد فــي لبنان"
في التاسعة صباح يوم السبت  21نيسان الجاري في فندق ومنتجع "كمبينسكي
سمرالند" في بيروت مؤتمرها السنوي الثالث عشر ،برعاية رئيس مجلس الوزراء
َ
سيتمحور ه ــذه الـسـنــة على
سـعــد ال ـحــريــري ،تـحــت ع ـنــوان "نـهـضــة املـنـطـقــة" ال ــذي
مجموعة مبادرات ومواضيع من شأنها إعادة رسم صورة العالم العربي ،ويتناول
مستقبل املنطقة على أكثر من صعيد ،كالتنمية والتعليم والصحة والثقافة والطاقة
وحقوق االنسان وريادة األعمال.

أوليكس ...في معرض بيروت للعقارات

ستشارك أوليكس – املنصة العقارية اإللكترونية الرائدة في لبنان فى معرض بيروت
كراع ماسي في املعرض ،والذي من املقرر إنطالقه من  23إلى 25
الدولي للعقارات ٍ
نيسان ّ  2018في فندق فينيسيا بيروت.
سيتخلل املعرض نقاشات حول منح اإلقامة والجنسية اللبنانية من خالل االستثمار
العقاري واملــالــي ،كما ستكشف منصة أوليكس عن أداء السوق العقارية اللبنانية
وتوجهات املستخدمني من خالل نشر التقرير السنوي لسوق العقارات لعام ،2017
ومن أبرز نقاطه :املناطق األكثر بحثًا لعقارات البيع واإليجار خالل  ،2017املناطق
األكـثــر عرضًا لعقارات البيع واإليـجــار خــال  ،2017ازدي ــاد شعبية الـعـقــارات ذات
األسـعــار املتوسطة ّ
وتغير أسـعــار البيع على مــدار  ،2017بحسب نــوع العقار في
مختلف املحافظات اللبنانية.

¶ إتصاالت

هدية مع «هواوي» Y7 Prime
2018

أعلنت شركة "هــواوي" عن إمكانية الطلب املسبق لهاتف
 Huawei Y7 Prime 2018الجديد بالكامل وبسعر 185
دوالرًا أميركيًا فقط من متاجر تجزئة ّ
محددة بني  12و
 22نيسان ،واالستفادة من باقة خاصة ومتوافرة بكمية
محدودة.
والهاتف املتوافر باللون األزرق والذهبي واألس ــود يقدم
وظائف ّ
متميزة من أبرزها كاميرا خلفية مزدوجة بدقة
 13ميغابيكسل  2 +ميغابيكسل مع فتحة عدسة جذابة،

وكاميرا أمامية  8ميغابيكسل مع فالش خاص بالسيلفي
ّ
مطور ،والذي يقوم تلقائيًا باكتشاف اإلضاءة على وجهك
فيضبط مستوى السطوع بــذكــاء لـصــورة سيلفي تبدو
ّ
طبيعية ،حتى في ظروف اإلضاءة املنخفضة.
ّ
ومن حيث التصميم يوفر هاتف HUAWEI Y7 Prime
 2018ثــاث فتحات لــدعــم بطاقتني نــانــو  SIMرئيسية
وثــانــويــة ،إضــافــة إل ــى بـطــاقــة ال ـ ــ Micro SDاالخـتـيــاريــة،
تصل إلــى  256غيغابايت .كما ويتضمن الهاتف تقنية
 FaceUnlockمن خالل بصمة الوجه التي تمنح تجربة
ذكية وشخصية أكثر.
وفي هذا السياق ولتسليط الضوء أكثر على هذا الجهاز،
اخ ـتــارت شــركــة ه ــواوي أن تـتـعــاون مــع الـفـنــان اللبناني
جــوزف عطية الــذي قــام بــاإلعــان عــن هــذه الشراكة عبر
الخاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي ،ودعى
حساباته
ّ
معجبيه بأن يترقبوا كل جديد.

¶ منتجات

الذكرى العشرين لبرنامج لوريال
من أجل المرأة

احتفلت مؤسسة لــوريــال بــالــذكــرى السنوية العشرين
لبرنامج لوريال – اليونسكو «من أجل املرأة في العلم»،
فــي مقر اليونسكو بـبــاريــس فــي  22آذار  ،2018حيث
جــرى تكريم خمس نساء ب ــارزات ملساهمتهن العلمية
الــرئـيـسـيــة ف ــي م ـج ــاالت ال ـطــب وع ـلــم امل ـت ـح ـجــرات وعـلــم
األحـيــاء الجزيئي واإليكولوجيا ،إضافة إلــى تكريم 15

عاملة واعدة كمواهب
علمية صاعدة.
ولـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بــن
الـ ـ ـجـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــن،
اغ ـت ـن ـمــت كــل
من مؤسسة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
وال ـي ــون ـس ـك ــو
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ـ ــة
إلطـ ـ ــاق مـ ـب ــادرة
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة طـ ـم ــوح ــة
بـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــرى
الـعـشــريــن لـبــرنــامـجـهــا« :أن ـصــار
الـنـســاء مــن الــذكــور فــي مـجــال الـعـلــوم» .وسـتـشــرك األخ ـيــرة الـقــادة
ال ــذك ــور م ــن خ ــال م ـي ـثــاق ال ـت ــزام ــات لـتـشـجـيـعـهــم ع ـلــى ال ـع ـمــل مع
زميالتهم ،وبالتالي تغيير النظام واالسـتـفــادة مــن إمـكــانــات املــرأة
لفائدة الجميع.

مستحضرات تجميل «جينيفير لوبيز»
في بيروت

س ـت ـش ـه ــد ب ـ ـيـ ــروت فـ ــي  26نـ ـيـ ـس ــان الـ ـ ـج ـ ــاري إط ـ ـ ــاق م ـج ـمــوعــة
مستحضرات محدودة للفنانة الشهيرة جينيفير لوبيز بالشراكة
مع ماركة الجمال العاملية" ،انغلوت كوزمتيكس" والتي ستسهم في
إظهار الرؤية املشتركة بني لوبيز وإنغلوت حول أهمية "األنوثة القوية"

فــي حـيــاة الـسـيــدات،
وفـ ـ ــي تـ ـق ــدي ــم س ـبــل
متنوعة للتعبير عن
أنـفـسـهــن م ــن خــال
الجمال.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
أش ـ ـ ــارت ل ــوب ـي ــز إل ــى
أن "أن م ـج ـم ــوع ــة
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــرات
ال ـتــي أبـتـكــرنــاهــا مع
"إنـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــوت" ،م ـل ـي ـئــة
بـمـنـتـجــاتــي وألــوانــي
امل ـف ـض ـلــة .لــدي ـنــا كل
شيء ،من املاسكارا
وأح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــاه
والـ ـ ــرمـ ـ ــوش وأحـ ـم ــر
ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدود وظ ـ ـ ـ ــال
العيون إلى البرونز".

¶ سيارات

«ميني» الكالسيكية ...كهربائية

في خطوة الفتة تجمع ما بني املاضي واملستقبل في رحلة عبر الزمن
أعلنت شركة "ميني كوبر" أنها ستكشف عن سيارة ميني الكهربائية
عام  2019لالحتفال بالذكرى السنوية الستني لطراز ميني الكالسيكية.

تجمع ميني الكهربائية  Mini Electricالكالسيكية بني املظهر التاريخي
للسيارة الصغيرة املفضلة فــي العالم وتقنية رائ ــدة للقيادة مــن أجل
التنقل املستقبلي في املدن .وتبعث ميني مع هذه السيارة الفريدة إشارة
واضحة تثبت التزامها باالحتفاظ بالسمات املميزة للعالمة التجارية مع
تبني تقنية مبتكرة خالية من االنبعاثات .وستحافظ السيارة الكهربائية
الكالسيكية على إخالصها للعالمة التجارية ،ســواء من حيث املظهر
البصري أو خصائص القيادة .وتوفر القوة التلقائية ملحركها الكهربائي
بعدًا جديدًا لذلك الشعور النموذجي ّ
املميز لسيارات ميني  go-kartالذي
ال لبس فيه ،والذي ساعد في تحقيق السيارة البريطانية الصغيرة في
شكلها األصلي شعبية عاملية عارمة.
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الدوري االنكليزي الممتاز

اإلماراتيون في إنكلترا والقطريون في باريس

«المال العربي» متوجًا في أوروبا!

أتيحت أمــام مانشستر سيتي فرصة
ل ـت ـتــويـ ٍـج م ـب ـكــر بـ ــالـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
امل ـ ـم ـ ـتـ ــاز ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــع م ـ ــن نـ ـيـ ـس ــان/
أبــريــل ،وب ــدا أن كتيبة اإلسـبــانــي بيب
غ ـ ــواردي ـ ــوال ت ـس ـيــر ف ــي ط ــري ــق حـصــد
ّ
الــلـقــب مــن بــوابــة «درب ــي مانشستر»،
ّ
إل أن مانشستر يونايتد قلب الطاولة
ً
وخرج بانتصار ( )2-3ومؤجال فرحة
«السيتيزينز» .هكذا ،انتصر السيتي
ف ــي م ـل ـعــب «وي ـم ـب ـل ــي» ع ـلــى مـضـيـفــه
ت ــوت ـن ـه ــام هــوت ـس ـبــر ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي
ـدف واحـ ــد.
ـداف م ـق ــاب ــل ه ـ ـ ٍ
ب ـث ــاث ــة أهـ ـ ـ ـ ٍ
افـتـتــح غــابــريـيــل خـيـســوس التهديف،
بعدها احتسب الحكم ركلة جزاء ّ
ضد
«السبيرز» سجلها غوندغان وأضاف
رح ـيــم سـتـيــرلـيـنــغ ال ـه ــدف ال ـثــالــث في
الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي .وان ـت ـظ ــر «ال ـس ـك ــاي
بـلــوز» حتى األحــد حيث جــرت مباراة
م ــاحـ ـقـ ـه ــم يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد أمـ ـ ـ ـ ــام ويـ ـس ــت
بروميتش التي خسرها األخير بهدف
جـ ــاي رودري ـ ـغـ ــز ل ـي ـهــدي ب ــذل ــك الـلـقــب
ل ـل ـس ـي ـتــي ق ـب ــل  4جـ ـ ــوالت م ــن ان ـت ـهــاء
املــوســم .وات ـســع ال ـفــارق بــن الفريقني
ًّ
إلــى  16نقطة .يــذكــر أن ك ــا مــن قطبي
مــان ـش ـس ـتــر لــدي ـه ـمــا مـ ـب ــاراة مــؤج ـلــة.
ويـعـتـبــر امل ــوس ــم ال ـحــالــي اسـتـثـنــائـيــا
لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـت ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم يـ ـخـ ـس ــر سـ ــوى
م ــرت ــن ف ـق ــط ه ـ ــذا امل ــوس ــم (ل ـي ـفــربــول
ومــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد) .وح ـص ــد 87
نـقـطــة م ــن  33مـ ـب ــاراة .سـجــل السيتي
 93هدفًا وتلقى  25ليكون بذلك أقوى
خــط هـجــوم ودف ــاع حـتــى اآلن .وحقق
الفوز في  18مباراة متتالية حيث بدأ
فــي  26آب/أغ ـس ـطــس أم ــام بــورنـمــوث
وان ـت ـه ــى ب ــال ـت ـع ــادل ال ـس ـل ـبــي يـ ــوم 27
كانون األول /ديسمبر أمــام كريستال
ب ـ ــاالس .وأصـ ـب ــح ال ـس ـي ـتــي ع ـلــى بـعــد
 4ان ـت ـص ــارات لـكـســر ال ــرق ــم الـقـيــاســي
لتشلسي بتحقيق لقب الــدوري بأكبر

اتسع الفارق بين
مانشستر سيتي
واليونايتد بعد خسارة
األخير إلى  16نقطة

عدد من النقاط  97نقطة خالل موسم
 .2005-2004وبقي  240يومًا على قمة
الــدوري أقل بيوم واحد من مانشستر
يونايتد خالل موسم .2012-2011
ّ
وضمن أبـنــاء امل ــدرب اإلسـبــانــي اللقب
الـثــالــث فــي املــواســم السبعة األخ ـيــرة.
ليعودوا إلى منصة التتويج بعد غياب
 4سنوات فقط .وسبق للفريق أن ّ
توج
بلقب ال ــدوري فــي مــواســم 1937-1936
و 1968-1967و 2012-2011و-2013
 .2014أما بيب غوارديوال فأحرز لقبه
رقم  23في مسيرته التدريبية خالل 10
سنوات .وبات ثالث مدرب ُي ّ
توج بلقب
الـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي ب ـج ــان ــب دوريـ ــن
آخــريــن ب ــال ــدوري ــات الـخـمــس الـكـبــرى،
ب ـع ــد أن ـش ـي ـل ــوت ــي وم ــوريـ ـنـ ـي ــو .وقـ ــال
مــوريـنـيــو م ــدرب مــانـشـسـتــر يونايتد
ع ـق ــب خـ ـس ــارة ف ــري ـق ــه إن «ال ـس ـي ـتــي»
أحـ ــرز ال ـل ـقــب ألن ــه ح ـصــد ن ـقــاطــا أكـثــر
ول ـ ـيـ ــس ب ـس ـب ــب خ ـ ـسـ ــارة مــان ـش ـس ـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد« ...إذا قـلـنــا ذل ــك ف ــا نـكــون
عــادلــن مــع مانشستر سيتي» .وأبلغ
كومباني قائد السيتي شبكة «سكاي
سبورتس» ،لقد كنت محظوظًا بإحراز
مرات لكنني أخفقت أيضًا في
اللقب 3
ٍ
عدد مماثل .أشعر اليوم بالسعادة».

حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي ،أول من أمس ،على ملعبه
«حديقة األمــراء» بعد أن انتصر بـ  7أهداف مقابل هدف واحد أمام بطل
النسخة السابقة موناكو ليحقق بذلك لقبه السابع .انتهى الشوط األول
بتقدم «البارسيني» بأربعة أهداف خالل  12دقيقة فقط .أحرز لو سيلسو
الهدف األول في الدقيقة  ،15ثم أضاف إدينسون كافاني الهدف الثاني في
الدقيقة  17ليصل إلى الهدف رقم  25في صدارة هدافي البطولة ويعادل رقم
املهاجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش (هداف سان جيرمان التاريخي في
الدوري الفرنسي برصيد  113هدفًا) .سجل دي ماريا الهدف الثالث في الدقيقة
 ،20وعاد مواطنه لو سيلسو إلحراز الهدف الرابع في الدقيقة  27قبل أن
يقلص روني لوبيس الفارق بهدف في الدقيقة  .38وسجل دي ماريا ودراكسلر
هدفني لـ«بي أس جي» في الشوط الثاني إضافة إلى هدف فالكاو ّ
ضد مرماه.
رفع سان جيرمان رصيده في جدول ترتيب الدوري الفرنسي إلى  87نقطة،
فيما توقف رصيد موناكو عند النقطة  70في املركز الثاني.

المباريات
األوروبية
«الذئاب» إلى دوري األضواء

هجمة على مايكل أوليفير

فوزنياكي تغازل محمد صالح

الرجل األول في مدريد

مباريات الحسم في إيطاليا

استطاع نادي ولفرهامبتون العودة إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز
قبل أربع مباريات من نهاية بطولة «الشامبيون شيب» دوري
الدرجة األولى اإلنكليزي ،وذلك بعد تعادل فولهام السبت املاضي
الذي كان بحاجة للفوز بجميع مبارياته األربع املتبقية ليحظى بأي
فرصة لتصدر البطولة.
وتأتي عودة «وولفز» للدوري املمتاز للمرة األولى منذ عام .2012
ويحتاج «واندررز» الذي يستضيف برمنغهام يوم األحد املقبل
إلى أربع نقاط بحد أقصى ليتوج باللقب .قاد فريق نونو إسبيريتو
سانتو جدول البطولة منذ  18تشرين الثاني/نوفمبر.

تعرض مايكل أوليفير حكم مباراة ريال مدريد ويوفنتس «الشهيرة»
في ربع نهائي دوري األبطال وزوجته لوسي وهي «حكمة» في
الدوري املمتاز للسيدات إلى موجة من الشتائم والتهديدات .هيئة
اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» ذكرت أن ًالشرطة تحقق بشأن
رسائل نصية أرسلت لزوجة أوليفير فضال عن سرقة حسابها على
«تويتر» ،وبحسب ما ورد أوقف املحققون رقم الهاتف .وقال متحدث
باسم ( )PGMOLوهي اللجنة املسؤولة عن الحكام اإلنكليز في
بيانها إنها «تدعم مايكل ولوسي أوليفير وندين هذا االعتداء» .وقال
متحدث باسم «تويتر» لهيئة اإلذاعة البريطانية إنه تم اإلبالغ عن
العديد من التغريدات الهجومية من قبل لوسي أوليفير.

حظي محمد صالح املصري العب ليفربول بثناء العبة التنس
الدنماركية كارولني فوزنياكي التي يعرف عنها أنها مشجعة
لليفربول .وتأمل املصنفة الثانية عامليًا أن يتمكن «الريدز» من
االحتفاظ به في ملعب أنفيلد ألطول فترة ممكنة .وقالت فوزنياكي
في وقت سابق خالل مشاركتها في بطولة «إنديان ويلز»
«كان رائعًا بشكل واضح وأعتقد أنه جيد للغاية
للصحافينيً :
للفريق» ،مضيفة «أتمنى فقط أن نكون قادرين على التمسك به
ً
لفترة أطول قليال .أعلم أنه سيضطر إلى الذهاب في نهاية املطاف،
ّ
لكنه يلعب بشكل مثير للدهشة ،وأنا سعيدة للغاية أنه في فريقنا».

انتصر ريال مدريد األحد املاضي على ملقة ( )1-2في ملعب «ال
روزاليدا» ،واالنتصار األخير ّ
يعد مناسبة خاصة ملدرب النادي امللكي
زين الدين زيدان ،فهو فوزه املئة منذ توليه تدريب الفريق .وحقق
«زيزو» نسبة انتصار هي األفضل في تاريخ مدربي النادي  72باملئة
في جميع املسابقات معظمها في الدوري اإلسباني  66انتصارًا مع
ً
 15تعادال و 9هزائم .أما في دوري األبطال فانتصر في  20مباراة
من  ،30مع ستة تعادالت وأربعة هزائم ،باإلضافة إلى ستة انتصارات
وأربعة تعادالت وهزيمة في «كوبا ديل ري» ،حيث تنخفض نسبة
فوزه إلى .%50

يحل يوفنتوس متصدر الدوري اإليطالي ضيفًا على كروتوني
الثامن عشر غدًا األربعاء .فريق «السيدة العجوز» يخوض آخر
ً
مبارياته السهلة على الورق إذا صح التعبير ،محاوال تعزيز تقدمه
على نابولي الذي يطارده بصعوبة .ورغم فارق ست نقاط عن
ّ
مالحقه إال أن «اليوفي» لم يحسم اللقب بعد ،ألن مواجهاته املقبلة
ستكون أمام فريق الجنوب ،وبعدها سيكون ضيفًا على إنتر في
«جيوسبي مياتزا» ،ومن ثم يواجه روما القوي في املرحلة قبل
األخيرة .أما نابولي املتعثر أمام ميالن بتعادله ( )0-0فيستضيف
أودينيزي ملحاولة تضييق الخناق على املتصدر.
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كأس العالم

ثاني المتأهلين إلى المونديال بعد البرازيل إيران جاهزة بالصالبة و«الغرينتا»
ال يختلف إثنان على قيمة المنتخب
اإليراني في كرة القدم .وعلى غرار
جميع المنتخبات ّ
القوي ّة األخرى ،التي
تملك تاريخًا في سجل اللعبة ،للمنتخب
التاريخ ،تلمع
اإليراني أيضًا صفحات في ّ
فيها أسماء العبين كبار تمكنوا من
الوصول إلى أهم الدوريات في العالم.
وعلى الصعيد الوطني (المنتخبات) ،في
السجالت أيضًا ،رقم «قياسي» إيراني :تأهل
إلى المونديال وإلى أربع بطوالت أخرى
للفيفا خالل عامي  2016و .2017يدل
هذا إلى أن كرة القدم اإليرانية تقع في
موقع متقدم
حسن رمضان
وضـ ـ ـع ـ ــت ق ـ ــرع ـ ــة كـ ـ ـ ــأس الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم فــي
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ف ــي
مجموعة وصفها الكثيرون باألقوى.
س ـي ـكــون إلـ ــى ج ــان ــب ك ــل م ــن ا ّمل ـغــرب
والـبــرتـغــال ،مــع أح ــد أب ــرز املــرشـحــن
ل ـل ـفــوز ب ــال ـك ــأس ،أي إس ـبــان ـيــا .على
ال ــورق تـبــدو املجموعة صعبة على

ّ
اإلي ــرانـ ـي ــن ،إال أن إيـ ـم ــان املـنـتـخــب
بقدراته وبمواهبه املتنشرة ـ نسبيًا
ّ
ـ ـ ف ــي أوروبـ ـ ــا ق ــد ي ــول ــد ح ــاف ـزًا يصل
بهم إلــى ال ــدور الثاني ،محدثًا بذلك
«م ـف ــاج ــأة» ،قــد تتمثل ب ــإخ ــراج أحــد
ق ـط ـب ــي ش ـب ــه ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة اإلي ـب ـي ــري ــة،
إسبانيا والـبــرتـغــال .يـقــول كــارلــوس
كيروش مـ ّ
ـدرب املنتخب اإليــرانــي إن
ّ
الـهــدف «يكمن ببلوغ ال ــدور املقبل».
يؤمن الرجل بحظوظه ،على رغم أنه
ّ
يعرف الترشيحات« :الجميع يؤكد
أننا موجودون في أصعب مجموعة،
ووضـعـتـنــا مــع اث ـنــن مــن املــرشـحــن
ل ـل ـف ــوز ب ــال ـل ـق ــب» .امل ـه ـم ــة األصـ ـع ــب،
بــال ـن ـس ـبــة ل ـك ـي ــروش ،ه ــي املــواص ـلــة
«على الوتيرة نفسها» واألداء نفسه
الـ ــذي قـ ـ ّـدم ف ــي امل ـب ــاري ــات ال ـســاب ـقــة...
«لـ ـي ــس ف ـق ــط ض ـم ــن املـ ــونـ ــديـ ــال ،بــل
ً
وص ـ ــوال إل ــى ب ـطــولــة آس ـيــا املـقـبـلــة».
ّ
ك ــام امل ـ ــدرب يـضــع ت ـص ــورًا واضـحــا
ّ
ّ
العقلية التي يتمتع بها املنتخب
عن
اإليـ ــرانـ ــي :ال ـن ـظــر إل ــى األ ّمـ ـ ــام ،أي أن
يـصــل إل ــى أبـعــد مــن الـتــوقـعــات التي
ّ
ي ـض ـع ـهــا امل ـح ـل ــل ــون والـ ـ ـن ـ ــاس .وم ــن
يذكر مباراة اإليرانيني في املونديال
ال ـســابــق ،وك ـيــف ُحـ ِـس ـمــت بـتـســديــدة
حــاسـمــة مــن لـيــونـيــل مـيـســي ،يعرف
جيدًا معنى «العزيمة» اإليرانية.
ف ـ ـن ـ ـيـ ــا ،وهـ ـ ـ ــو الـ ـ ـش ـ ــق األهـ ـ ـ ـ ـ ــم ،ي ـم ـلــك

ّ
اإليرانيون خط دفــاع صلبًا .لم يتلق
املنتخب خــال التصفيات اآلسيوية
ّ
املــؤه ـلــة لـلـمــونــديــال ال ــروس ــي ســوى
ُ
ه ــدف ــن ،س ـ ِـج ــا ف ــي املـ ـب ــاراة م ــا قبل
األخيرة أمام املنتخب السوري .دليل
قوة ّ
واضح على ّ
الدفاع الذي يمتلكه
املـ ـ ـ ّ
ـدرب ك ـي ــروش وال ـت ـنــاغــم الــواضــح
بـ ــن العـ ـبـ ـي ــه .ولـ ـي ــس الـ ــدفـ ــاع نـقـطــة
الـ ـق ــوة ال ــوحـ ـي ــدة ،إذ ت ـضــم تـشـكـيـلــة
املدرب البرتغالي عددًا من املحترفني
اإليرانيني في أوروبا ،خصوصًا ضمن
كل من روسيا واليونان .ثالثة العبني
ينشطون في ّ
الدوري اليوناني (وهو
دوري من املستوى الثاني أوروبيًا).
املدافع إحسان حج صافي ،واملهاجم
كريم أنصاريفارد من أوليمبياكوس،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى «امل ـ ـخ ـ ـضـ ــرم» م ـس ـعــود
شجاعي الذي يلعب مع «آيك أثينا».
ل ـلــدوري الــروســي «الشقيق» ّ
حصته
أيـضــا مــن اإليــرانـيــن .أبــرزهــم ســردار
أزم ـ ـ ــون م ـه ــاج ــم روس ـ ـتـ ــوف ال ـســابــق
ونجم روبــن ك ــازان الـحــالــي ،واملــدافــع
م ـيــاد م ـح ـمــدي الـظـهـيــر األي ـس ــر في
ن ـ ــادي «غ ـ ــرون ـ ــزي» الـ ــروسـ ــي .نـجــوم
إيرانيون آخرون يحترفون اللعب في
«األراضـ ـ ــي املـنـخـفـضــة» ف ــي هــولـنــدا،
وه ــم املـهــاجــم رض ــا نـجــم هيرنيفني،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـلـ ــي رض ـ ـ ـ ــا بـ ـخ ــاش
الع ــب أل ـك ـم ــار .وهـ ــذا الـ ـس ــرد ،مـقــدمــة
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ل ـلــواقــع .مـحـتــرفــو املـنـتـخــب اإليــرانــي
م ـن ـس ـج ـمــون ك ـم ــا ل ــو أن ـه ــم يـلـعـبــون
ـت ط ــوي ــل،
ف ــي ف ــري ــق واحـ ـ ــد م ـن ــذ وقـ ـ ـ ٍ
وي ـع ـت ـبــرون م ــن األح ـج ــار األســاسـيــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـع ـ ـ ّـول ع ـل ـي ـه ــا ك ـ ـي ـ ــروش فــي
املــونــديــال ،خـصــوصــا بـعــد تقديمهم
ً
أداء مبهرًا في مرحلة التصفيات .على
ّ
سـبـيــل املـ ـث ــال ،ســجــل س ـ ــردار أزم ــون
 22هــدفــا حتى اآلن خــال  30مـبــاراة
خاضها مع املنتخب اإليــرانــي ّ
األول.
وع ـل ــى ع ـكــس م ــا يـعـتـقــد ال ـك ـث ـيــرون،
ي ـع ـت ـمــد امل ـن ـت ـخــب اإليـ ــرانـ ــي أس ـل ــوب
لـعــب هـجــومـيــا .وع ـلــى رغ ــم تسجيل
اإلي ــرانـ ـي ــن ع ـش ــرة أهـ ـ ــداف ف ــي عشر
مـبــاريــات خــاضــوهــا فــي التصفيات،
إال أنـ ـه ــم م ـن ـت ـخــب ي ـع ـت ـمــد أس ـل ــوب
«الضغط العالي» لعدم تــرك الخصم
مــرتــاحــا فــي منطقته ،مطمئنني إلــى
أن صالبة ّ
الدفاع التي ال غبار عليها
تساعد في تأمني الخطوط الخلفية.
وم ــن تــابــع املـ ـب ــاراة م ــا ق ـبــل األخ ـيــرة
ضمن التصفيات اآلسـيــويــة املؤهلة
لكأس العالم أمــام ســوريــا ،سيالحظ
ّ
الهجومية اإليــرانـيــة ،حيث
الشراسة
بدأ الضغط العالي مع بداية اللقاء من
قبل اإليــرانـيــن .وهــذه روح قتالية ال
ّ
يمكن رؤيتها إال من فريق أو منتخب
يـ ـح ــاول ال ـت ــأه ــل ع ـب ــر هـ ــذه امل ـ ـبـ ــاراة،
فكيف إذا ك ــان ه ــذا األداء يـخــرج من

ّ
«كتيبة» تأهلت إلــى روسيا من دون
الحاجة للعب املبارتني األخيرتني.
شـ ـغ ــف اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ــي ك ـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
تــوض ـحــه هـ ــذه امل ـ ـبـ ــاراة ،إض ــاف ــة إلــى
شـغــف الـجـمـهــور اإلي ــران ــي نـفـســه في
ال ـل ـع ـبــة .وأفـ ـض ــل طــري ـقــة ل ـش ــرح هــذا
الشغف ،هو النظر إلى ملعب «أزادي»
ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ي ـم ـت ـلــئ ع ــن آخـ ـ ــره فــي
ّ
م ــوع ــد امل ـ ـبـ ــاراة والـ ـ ــذي يــت ـســع ألكـثــر
ّ
مــن  100أل ــف مـتـفــرج .اإليــرانــيــون هم
ثاني املتأهلني إلــى كــأس العالم بعد
الـ ـب ــرازي ــل ،م ـت ـص ـ ّـدري ــن مـجـمــوعـتـهــم
ب ـف ــارق  7ن ـقــاط ع ــن أقـ ــرب املــاحـقــن،
وه ـ ــو امل ـن ـت ـخــب ال ـ ـكـ ــوري ال ـج ـنــوبــي،
ال ــذي ي ـخــوض الـتـصـفـيــات بتشكيلة
من الالعبني املحترفني في الدوريات
ّ
األوروبية الكبرى .أكثر من ذلك :تحتل
إيران اليوم املركز الـ 32في التصنيف
الـعــاملــي للمنتخبات (فـيـفــا) ،أي أنها
ّ
تتصدر التصنيف اآلسـيــوي وتتقدم
ع ـل ــى دول ع ــري ـق ــة ،إلـ ــى كـ ــوريـ ــا ،هــي
الـيــابــان والـسـعــوديــة .وإذا سمعت أن
خمس من بطوالت
بلدًا ما تأهل إلــى
ٍ
«ال ـف ـي ـف ــا» ل ـل ــرج ــال ف ــي ع ــام ــي 2016
و ،2017فـمــن الـبــديـهــي أن يخطر في
بــالــك أنـهــا ال ـبــرازيــل أو أملــانـيــا أو أي
دول ـ ــة أخ ـ ــرى مـ ــن كـ ـب ــار امل ـن ـت ـخ ـبــات.
لكن في الحقيقة هــذا اإلنـجــاز الفريد
وامل ــذه ــل تـحـقــق ع ـلــى ي ــد إي ـ ــران بعد

نجاحها في التأهل إلى كأس العالم،
إض ــاف ــة إلـ ــى كـ ــأس ال ـع ــال ــم ت ـح ــت 17
س ـنــة ،وك ــأس ال ـعــالــم تـحــت  20سـنــة،
وكــأس العالم لكرة ال ـصــاالت ،وكــأس
العالم للكرة الشاطئية .وربما ،لو كان
للنساء أن يلعنب كرة القدم اإليرانيات
بـ ـحـ ـس ــب شـ ـ ـ ـ ــروط «ف ـ ـي ـ ـفـ ــا» ل ــوص ـل ــن
وحققن اإلنجازات .والنقطة األخيرة،
مدخل هــام ،للحديث عــن التجاذبات
داخل املجتمع اإليراني ،في ما يتعلق
بالشق «الثقافي» من اللعبة.
أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،أك ـ ـمـ ــل املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اإلي ـ ــران ـ ــي
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ـ ــه مل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال روسـ ـ ـي ـ ــا،
بـمـبــارتــن ودي ـتــن ،وك ــان الخصمان
ّ
عــرب ـيــن :تــونــس وال ـج ــزائ ــر .اتـجـهــت
إي ـ ــران إل ــى تــونــس ملــواج ـهــة صــاحــب
األرض ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ت ـح ـض ـي ــري ــة
لـلـمــونــديــال .املــواج ـهــة ال ـ ّ
ـودي ــة كانت
ضرورية للفريقني لقياس الجاهزية،
وانتهى اللقاء ما بني الطرفني بفوز
«ن ـ ـسـ ــور ق ـ ــرط ـ ــاج» ب ـ ـهـ ــدف جـ ـ ــاء مــن
طــريــق ال ـخ ـطــأ م ــن ال ــدف ــاع اإلي ــران ــي.
فـ ــوز ف ــاج ــأ ف ـيــه امل ـن ـت ـخــب الـتــونـســي
اإلي ــران ـي ــن بــأدائ ـهــم الـجـيــد وطــريـقــة
ال ـل ـعــب ال ـج ـم ـي ـلــة ،خ ـصــوصــا عـنــدمــا
ت ـص ــل الـ ـك ــرة إلـ ــى ك ــل م ــن امل ـســاك ـنــي
(سـيـغـيــب عــن املــونــديــال) وال ـخ ــزري.
فنيًا ،بدا واضحًا أن تونس أكثر قوة.
لكن العزيمة اإليرانية التي ّ
ميزته في

التصفيات ،ظهرت أيضًا على العبيه
أث ـن ــاء املـ ـب ــاراة .وع ـلــى اإلي ــران ـي ــن أن
يـتـصــالـحــوا مــع ال ـف ـكــرة« :الـغــريـنـتــا»
هي نقطة قوتهم األبرز.
الوصول إلى كأس العالم ليس باألمر
الجديد بالنسبة للمنتخب اإليراني،
فـ ــال ـ ـتـ ــأهـ ــل األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ه ـ ـ ــو الـ ـخ ــام ــس
ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـ ّـدولـ ــة ال ـف ــارس ـ ّـي ــة (م ــرة
واح ــدة فقط قبل الـثــورة اإلسالمية).
قدم وساق .األرقام
و«الغرينتا» على ٍ
دائ ـم ــا إل ــى جــان ـب ـهــم :م ــن  18م ـب ــاراة

أبرز الدوريات األوروبية
التي يحترف فيها إيرانيون
هي اليوناني والروسي
والهولندي
خـ ــاض ـ ـهـ ــا املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي فــي
الـتـصـفـيــات ،لــم يخسر فــي أي منها.
الـ ـ ـ ـ ّـروح ال ـق ـت ــال ـ ّـي ــة ع ــال ـي ــة .أن ــدران ـي ــك
تيموريان ،هو القائد ّ
األول للمنتخب
اإليــرانــي ،صــاحــب ال ــ 32عــامــا يتحدر
م ــن أصـ ــول أرم ـي ـن ـ ّـي ــة ،وي ـت ـش ــارك مع
زمـ ــائـ ــه «الـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد» .ال ـ ـ ـ ــروح ال ـت ــي
تـجـمــع اإليــران ـيــن قــويــة ،وع ـلــى رغــم
«القرعة السيئة» ،اإليرانيون يؤمنون
بحظوظهم في موسكو.

حادثة مسعود شجاعي وإحسان حجي

ِسجال إيراني حول التطبيع
حسن عطية

ً
إنفانتينو «متسلال»
في طهران
في زيارته األخيرة إلى طهران ،دعا رئيس
االتحاد العاملي لكرة القدم ،جياني إنفانتينو
إلى «فصل السياسة عن كرة القدم ،خصوصًا
في ما يتعلق بمسألة املباريات بني األندية
السعودية واإليرانية ضمن مسابقة دوري
أبطال آسيا» .كان اللقاء بني روحاني
وإنفانتينو ديبلوماسيًا ،لكنه لم يخلو من
«سخونة» ،إذ تناول اللقاء أيضًا الحديث عن
ّ
إمكانية انضمام النساء اإليرانيات للشبان
ّ
في املدرجات ملشاهدة الدوري املحلي أو
منتخب بالدهم .والنقطة «الساخنة» كان
املخرج اإليراني جعفر بناهي قد تناولها في
فيلمه الشهير «أوفسايد»ّ .
مر اللقاء ،كالتسلل،
خفيفًا وعابرًا .ال جديد على املدرجات ،سوى
التحضيرات .بعد اللقاء ،قال إنفانتينو إنه
«تلقى وعودًا بالسماح للنساء في إيران
بالدخول إلى مالعب كرة القدم قريبًا» .أبلغه
الرئيس اإليراني «أن مثل هذه األمور تحتاج
لبعض الوقت في دول مثل إيران» .والحق أن
إنفاتينو ،ال يعرف إيران ،أو التوازنات في
إيران .وغالبًا لو كان األمر عائدًا لروحاني
املباريات.
وحده ،لربما دخلت النساء وشاهدن ّ
بالنسبة للفيفا ،األمر ال يحتاج إلى النقاش.
املسألة بديهية .لكن «التوازن الجندري»
على املدرجات ،في مباريات برسيبوليس
واستقالل والفرق األخرى ،يحتاج في إيران،
إلى «توازنات» سياسية!

ُّ
ّ
الدولي لكرة القدم «فيفا»
تنص قوانني االتحاد
عـلــى ع ــدم الـتــدخــل الـسـيــاســي فــي ك ــرة ال ـقــدم،
ول ـك ــن ع ـنــدمــا تــرت ـبــط األم ـ ــور ب ـ ـ «إس ــرائ ـي ــل»،
تصير كرياضي ،يعرف جيدًا ما الــذي تعنيه
«إس ــرائ ـي ــل» ،كــدولــة اح ـتــال بــالــدرجــة األول ــى،
ودولــة فصل عنصري ،مجبرًا على الخسارة،
أو فــي «أض ـعــف اإليـ ـم ــان» ،الـبـحــث عــن تقرير
طبي لتهرب من املواجهة واالعتراف باالحتالل.
وكأن الفيفا يفرض عليك االعتراف باالحتالل
شئت أم أبيت .ويشكل اللعب ضد أي منافس له
عالقة بدولة االحتالل اختراقًا للخطوط الحمراء
بالنسبة للعديد من الدول ،كيف إذا كنت إيرانيًا
ّ
وبلدك هو الند األول إلسرائيل؟
ٌ
تخبط ريــاضــي وص ــراع سياسي فــي الــداخــل
اإلي ــران ــي ح ــول ه ــذه الـقـضـيــة ،ج ــاء بـعــد عــودة
كابنت منتخب إيران مسعود شجاعي وزميله
إحسان حجي إلى صفوف املنتخب .الالعبان
ً
كــانــا قــد خــاضــا م ـبــاراة أم ــام فــريــق مكابي تل
أبـيــب اإلســرائـيـلــي فــي آب /أغسطس مــن العام
املــاضــي ضـمــن مـنــافـســات تـصـفـيــات ال ــدوري
غضب في الشارع الرياضي
األوروبــي .موجة
ٍ
ّ
َّ
انصبت على الالعبي إذ يشكل األمر
اإليراني
اع ـتــرافــا بــإســرائ ـيــل .بـحـيــث أع ـلــن نــائــب وزيــر
الــريــاضــة مـحـمــد رض ــا داف ــارزان ــي حينها أن
ّ
الالعبي قد يتم منعهما من اللعب مدى الحياة.
لـكــن املـ ــدرب ك ــارل ــوس ك ـيــروش الـبــرتـغــالــي ردّ
شكل غير مباشر
على املسؤول اإليــرانــي في
َّ ٍ
إذ أبقى الباب مفتوحًا أمامهما للعب في الوقت
الــذي كان املنتخب اإليراني يخوض تصفيات
كأس العالم.
فــي املقابل ،رفــض الالعبان فــي أواخ ــر يوليو/
ذهاب الدور التمهيدي
تموز املاضي اللعب في
ّ
ال ـثــالــث عـلــى أرض مــاكــابــي إل أنـهـمــا شــاركــا
فــي م ـب ــاراة اإليـ ــاب فــي ال ـيــونــان ،مــع فريقهما
بــانـيــانــوس .وحـ ــازا عـلــى ال ـغــزل واإلش ـ ــادة من

وزارة الخارجية اإلسرائيلية ،التي تفعل ذلك
على نـحـ ٍـو رخـيــص دائ ـمــا ،فكتبت بالفارسية
عبر تويتر أنهما «خرقا أمـرًا محرمًا» .بعدها
ً
خ ــرج شـجــاعــي ( 33س ـنــة) عــن صـمـتــه قــائــا
إنه لم يكن ينوي اإلساءة إلى بالده ،وكتب في
حسابه على إنستغرام «وطـنــي كــان وسيظل
دائـمــا أولــويـتــي» .وأض ــاف« :لـقــد حــاولــت دائمًا
ممثل
أن أقــدم أفضل مــا لــدي لكي أكــون خير ّ ٍ
إليــران» .وقال شجاعي قبل لقاء تونس الودي
الذي خسرته إيران الجمعة ،بأنه سعيد بوجوده
ضمن تشكيلة املنتخب.
ْ
غير أن استبعاد الالعبي أثــار موجة احتجاج
ٍعـلــى شـبـكــات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــن ِقـبل
االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم (فـيـفــا) ،فخرجت
وكالة األنباء اإليرانية «إيسنا» لتقول إن االتحاد
َّ
رسالة إلى فيفا في 13
اإليراني للعبة نفى في
ٍ
آب املاضي فرض عقوبات على الالعبني .عاد
املوضوع إلى الواجهة في األسابيع املاضية بعد
أن ّ
تعمد املـصــارع اإليــرانــي علي رضــا كريمي
مشياني خـســارة م ـبــاراة دولـيــة ضمن بطولة
العالم للمصارعة في بولندا ليتجنب مواجهة
جولة الحقة .مما دفع
مصارع إسرائيلي في
ٍ
اتـحــاد املصارعة اإليــرانــي الشهر املــاضــي إلى
االسـتـقــالــة بـعــد ش ـعــوره بــاالم ـت ـعــاض ،إذ قــال
إن «ال ـش ـبــان اإليــران ـيــن يـجـبــرون عـلــى الـكــذب
والسلطات تتركهم ليدفعوا ثمن سياساتها».
حامل امليدالية األوملبية الذهبية رســول خــادم
قال قبل استقالته« :إجبار رياضي على قبول
الـهــزيـمــة أو تمضية ليلة بكاملها يبحث عن
تقرير طبي ليس أمـرًا صحيحًا» .وهــذا يعني،
أن املوضوع في إيران ،هو موضع ِسجال .إيران
ال تـعـتــرف عـلـنــا بـمـنــع العـبـيـهــا مــن املـشــاركــة
في مباريات ضد إسرائيليني ،لوجود قوانني
دولية حازمة تحظر التدخالت السياسية في
الرياضة .ولكن ،في الــواقــع ،ال يوجد «تطبيع»
رياضي بني إيران وإسرائيل.
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فؤاد ابراهيم
كنبتة بـ ّـريــة انشقت عــن التربة بعفوية ،هي
ُ
ســوريــا الـتــي زرع ــت فــي وج ــدان أهلها الكثر
داخــل وخــارج حريمها الجغرافي .اتفقت مع
نظامها السياسي أو اختلفت ،فثمة سوريا
ُ
ّ
كونية على مدى سبع
التي أثخنت في حرب
عجاف وفشل املتآمرون عليها في أن يملؤوا
شاغرها ،تقاوم كيد اإلخوة األلداء واألشقياء
الكبار.
ّ
خ ـي ــوط امل ــؤام ــرة ال ـكــون ـيــة ع ـبــر م ـظــلــة ربـيــع
ثوري ،رفضته النظم الشمولية في كل أقطار
العرب وقبلته حد االنغماس في سوريا تزداد
ُ
ان ـك ـشــافــا ،ب ــل واف ـت ـضــاحــا .ك ــل ال ــذي ــن طــربــوا
لنغمة ال ـثــورة آث ــروا ص ـ ّـم آذان ـهــم عنها اآلن،
بعد أن نفشت فيها ما يربو عن ثمانني دولة،
ومثلها جماعة مسلحة وأجندة.
لناحية الـسـعــوديــة ،ف ــإن األج ـنــدة كــانــت ومــا
زالــت هــي تقويض ســوريــا الــدولــة واملـعــادلــة.
ّ
ّ
يتعدل ،بــل ازداد رسوخًا
يتبدل أو
رهــان لــم
ب ـمــرور ال ــوق ــت ،خــوفــا مــن «االن ـت ـق ــام» الحـقــا،
ك ـمــا كـشـفــت ُ ذات وث ـي ـقــة ل ـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة
السعودية ونشرت في وثائق ويكيليكس.
ّ
ت ـف ــت ـق ــت أذهـ ـ ـ ــان س ــدن ــة املـ ـع ــارض ــة (بـ ـ ـ ــإدارة
رئ ـيــس االس ـت ـخ ـبــارات ال ـعــامــة األس ـبــق بـنــدر
بن سلطان ،ورئيس «ســي آي إيــه» املستقيل
ديفيد بترايوس ،في  9تشرين الثاني )2012
عــن ف ـكــرة «ال ـه ـجــوم ال ـك ـي ـمــاوي» فــي الـغــوطــة
الـشــرقـيــة .وفــي آب  2013دخـلــت الـفـكــرة ّ
حيز
التنفيذ ،تسويغًا وتمهيدًا لهجوم أميركي
واس ـ ــع ال ـن ـط ــاق ع ـلــى س ــوري ــا ع ـلــى غ ـ ــرار ما
جــرى فــي الـعــراق فــي نيسان  .2003تفاصيل
مـ ــا ج ـ ــرى الحـ ـق ــا ب ــات ــت مـ ـع ــروف ــة ،ال سـيـمــا
لـنــاحـيــة االتـ ـف ــاق ال ــروس ــي ـ ـ ـ األم ـي ــرك ــي على
«سد الذرائع» بسحب املخزون الكيميائي من
ســوريــا وإرســالــه لـلـخــارج ،واسـتـعــداد حلفاء
سوريا للذهاب إلى أقصى ما يمكن أن تصل
ّ
إليه املواجهة املسلحة مع الــواليــات املتحدة
وحلفائها ،وتاليًا إلغاء قرار الحرب.
كــانــت الـخـيـبــة الـسـعــوديــة عميقة وصــاعـقــة،
كما ظهر على األداء املربك لوزير الخارجية
الـســابــق سـعــود الفيصل ،ورف ــض السعودية
مـقـعـدًا دائ ـم ــا ف ــي مـجـلــس األم ــن بـعــد فــوزهــا
بــه ،وامتناع الفيصل عن إلقاء كلمة في هذا
ال ـخ ـصــوص ،وح ــدي ــث ب ـنــدر ب ــن سـلـطــان عن
ال ـب ـحــث ع ــن ح ـل ـفــاء جـ ــدد ،وم ـث ـلــه الــول ـيــد بن
طالل ولقاءاته اإلعالمية في الواليات املتحدة
التي لفت فيها ألول مرة إلى إمكانية التحالف
مع الكيان اإلسرائيلي .في النتائج ،تفارقت
واش ـن ـطــن وال ــري ــاض ع ـلــى س ــوري ــا ،ودخ ـلــت
ال ـعــاقــة بـيـنـهـمــا مــرح ـلــة ال ـف ـتــور املـصـحــوب
بالغمز اللفظي املتقطع بني مناسبة وأخرى.

ّ
بعد تولي سلمان العرش في  23كانون الثاني
 ،2015كــان شغله الـشــاغــل هــو إيـصـ ّـال نجله
ّ
امل ــدل ــل إل ــى ال ـع ــرش .مـتـغـ ّـيـ ٌـر آخ ــر خــفــض من
أهمية سوريا في االستراتيجية السعودية،
هو الحرب على اليمن في  26آذار .2015
كــان االعتقاد السائد لــدى الفريق السياسي
السعودي أن حرب اليمن ليست أكثر من نزهة
أسـبــوعـيــة ثــم تـطــأ حــوافــر خـيــول اب ــن سعود
صـنـعــاء ،كـمــا ك ــان يـفـعــل «اآلبـ ــاء واألج ـ ــداد»،
حني يغيرون مصبحني على املناطق اآلمنة
وأهلها نائمون.
تـنـ ّـبــه امل ـلــك سـلـمــان إل ــى أن امل ـح ــور اإلي ــران ــي
ال ــذي يـنــاجــزه الـخـصــومــة ب ــات أق ــوى مــن ذي
قبل ،ويزداد قوة ،وما اليمن إال اختبار ّ
جدي
لـلـنـفــوذ املـتـعــاظــم مل ـحــور إيـ ــران ف ــي املـنـطـقــة.
خالصة األمر ،إن فشل العدوان السعودي على
الـيـمــن أع ــاد حـســابــات ال ــري ــاض م ـج ـ ّـددًا على
نحو يجعل من رسم الخارطة الجيوسياسية
لـلـمـنـطـقــة أم ـ ـ ـرًا ح ـت ـم ـيــا إلنـ ـق ــاذ ال ـس ـع ــودي ــة،
الدولة ،قبل إنقاذها محورًا ومعادلة.
م ــن نــاف ـلــة الـ ـق ــول ،س ـعــى س ـل ـمــان ف ــي األ ّيـ ــام
األولـ ــى مــن ع ـهــده لتشكيل «مـعـسـكــر ســنــي»
يضم السعودية ،ومصر ،وتركيا ،وباكستان
ب ـهــدف م ـحــاصــرة املـعـسـكــر اإلي ــرا ّن ــي ،ومـعــه
الـعــراق وســوريــا وحــزب الـلــه .ولكنه اصطدم
بـتـعـقـيــدات جـ ّـمــة مــن ال ــرواب ــط ،وال ـت ـحـ ّ
ـديــات،
والتناقضات ،وأيضًا املصالح بني هذه الدول،
ّ
أرغـمـتــه فــي نـهــايــة امل ـطــاف عـلــى الـتـخــلــي عن
ً
الفكرة لعدم واقعيتها أوال وأخيرًا.
لجأ سلمان إلــى سياسة االح ـتــواء لسوريا،
وهــي فـكــرة ّ
جربها املـلــك عبد الـلــه عبر نجله
عبد العزيز في بداية األزمة السورية ووصلت
إلى طريق مسدود .استعان محمد بن سلمان،
ولــي ولــي العهد حـيـنــذاك ،بــالــروس لتسهيل
لـقــاء مــع الـجــانــب ال ـس ــوري .ج ــرى الـلـقــاء بني
ابن سلمان واللواء علي مملوك ،رئيس مكتب
األمن الوطني ،في الرياض أواخر شهر تموز
سنة .2015
ـان ب ـعــرض ج ــدي ــد ،م ــا عــدا
ـ
م
ـ
ل
ـ
س
ـن
ل ــم ي ــأت اب ـ
ّ
تفصيل صغير يتمثل في إعادة إعمار سوريا
فــي مقابل التخلي عــن إي ــران وح ــزب الـلــه .لم
يـتـجـ ّـدد الـلـقــاء ،فـقــد أبـلــغ اب ــن سـلـمــان ضيفه
بأنه سوف يعود الحقًا ليبلغه جواب والده،
امللك ،ولكن لم يعد.
ع ـ ــادت ن ـغ ـمــة «إس ـ ـقـ ــاط ب ـش ــار األس ـ ـ ــد» ال ـتــي
اس ـتــأنــف تــرديــدهــا وزي ــر ال ـخــارج ـيــة املطيع
ّ
لــولــي أم ــره ع ــادل الجبير ،على وقــع تمزقات
م ـتــوال ـيــة ف ــي ش ـب ـكــات امل ـع ــارض ــة ،فـيـمــا كــان
الـثــالــوث الــروســي ـ ـ التركي ـ ـ اإليــرانــي ّ
يرسخ
م ـع ــادل ــة ال ـت ـس ــوي ــات امل ـي ــدان ـي ــة وي ـ ّ
ـوس ــع من
ّ
مساحة املصالحات بني الجماعات املسلحة
والسلطات السورية.

سوف تواصل
الرياض طرق كل ّباب
للحيلولة دون تمدد
النفوذ اإليراني

ّ
وصول ترامب إلى البيت األبيض شكل فرصة
تاريخية بالنسبة إلى الرياض ،كما تل أبيب،
بأن ينجز ما أخفق فيه سلفه باراك أوباما في
ملف الكيميائي السوري.
في اللقاء األول الذي جمع ابن سلمان وترامب
في منتصف آذار  ،2017جــرى الـتــداول بشأن
«صـفـقــة ال ـق ــرن» .وقــد ذكــرنــا فــي مـقــال سابق
( 15آذار  )2017ما يلي« :لم تعد املقايضة على
الصفقة الكبرى بـ(األرقام) ،وإنما بـ(النسب).
وال ـك ــام ي ــدور اآلن ح ــول ثـمــن فـلـكــي للحرب
بشقني :األول مناصفة السعودية واإلمــارات
فـ ــي الـ ـ ـث ـ ــروة ال ـن ـف ـط ـي ــة ،والـ ـث ــان ــي ال ـت ـط ـب ـيــع
الشامل مع إسرائيل بما ّ
يمهد لنقل السفارة
األميركية إلى القدس».
ثمة من جادل حينذاك بأن العرض األميركي
يندرج في الالمعقول السياسي ،ولكن ترامب
ّ
نفسه عاد وأكد هذا الالمعقول في حديثه مع
ولي العهد السعودي في لقائه األخير في 20
آذار املــاضــي حــن خاطبه مـبــاشــرة« :اململكة
ثرية جدًا وستعطينا جزءًا من هذه الثروة».
وف ــي ال ـن ـتــائــج ،لــم تـنـجــح الـصـفـقــة ،لسببني:
ج ـشــع ت ــرام ــب ورفـ ــض جـ ـن ــراالت الـبـنـتــاغــون
ال ــدخ ــول ف ــي م ـغ ــام ــرة ع ـس ـكــريــة ك ــارث ـي ــة في
الشرق األوسط.
ف ــي ال ــزي ــارة الـثــانـيــة الب ــن سـلـمــان لـلــواليــات
امل ـت ـح ــدة ،ب ـعــد أن أم ـض ــى ت ـس ـعــة أش ـه ــر في
ترتيب البيت الداخلي بعد تصفية الخصوم
من أمراء آل سعود وحلفائهمّ ،
تجدد العرض
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي (الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـش ــامـ ـل ــة ضـ ــد إيـ ـ ــران
وحلفائها انطالقًا مــن ســوريــا) ،وشمل هذه
املرة حزمة حوافز مالية وسياسية :صفقات
ع ـس ـك ــري ــة وتـ ـج ــاري ــة س ـخ ـ ّـي ــة مـ ــع ال ـش ــرك ــات
ّ
متقدمة لصالح
األميركية ومواقف سياسية
الـ ـكـ ـي ــان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ذروتـ ـ ـه ـ ــا« :االع ـ ـتـ ــراف
بحق اليهود فــي إقــامــة دولــة لهم على أرض
فلسطني» ،كما جاء في مقابلته مع الصحافي
الصهيوني جيفري غولدبرغ في مجلة «ذي
اتالنتيك» األميركية في  2نيسان الجاري.

وكما في آب  ،2013كان الكيميائي هذه املرة
هــو الــذري ـعــة الـنـمــوذجـيــة لـشــن ال ـحــرب على
دمـشــق .عـ ّـجــل الحسم العسكري الـســريــع في
الغوطة الشرقية مــن قبل الجيش فــي فبركة
الهجوم الكيميائي على دوما ،بوصفها آخر
نقطة يمكن توظيفها في قرار الحرب.
كانت املفاوضات بني فريق محمد بن سلمان
وفــريــق تــرامــب تجري على نــار حامية ،حول
األث ـم ــان املـطـلــوب دفـعـهــا فــي مـقــابــل الـحــرب،
بعد أن رمى ابن سلمان بجملة أوراق ـ حوافز
على الطاولة ،في مقابل أن ينجز ترامب وعد
الحرب الشاملة.
ت ــأج ـل ــت ال ـق ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة م ــن م ـن ـت ـصــف آذار
إل ــى مـنـتـصــف نـيـســان إلع ـطــاء فــرصــة كافية
الس ـت ـك ـمــال م ـق ـ ّـدم ــات وشـ ـ ــروط ال ـح ــرب على
سوريا.
في غضون ذلــك ،أطلق ترامب بالون اختبار،
ب ـس ـحــب الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة م ــن س ــوري ــا في
الـقــريــب ال ـعــاجــل ،مــا لــم تتكفل دول الخليج
بـتـمــويــل ب ـقــاء الـ ـق ــوات ،وقـ ــال ص ــراح ــة ف ــي 4
نيسان ال ـجــاري« :نعمل على خطة للخروج
م ــن س ــوري ــا ،وإذا ك ــان ــت ال ـس ـع ــودي ــة تــرغــب
بـبـقــائـنــا فـيـهــا فـيـجــب عـلـيـهــا دفـ ــع تـكــالـيــف
ذلــك» .في الظاهر ،ربح ترامب الرهان بقبول
السعودية تمويل بقاء القوات ،وكالم ماكرون
حول «إقناع ترامب» بالبقاء فائض لفظي.
ال ـل ـح ـظــة ال ـف ــاص ـل ــة والـ ـف ــارق ــة لـ ــدى ال ـق ـي ــادة
السعودية هي ما ســوف يترجمه ترامب في
املـ ـي ــدان الـ ـس ــوري م ــن ع ـمــل ع ـس ـك ــري ،وعـلــى
أساسه سوف ُيبنى على الشيء مقتضاه في
قمة الظهران.
ك ــان ــت ال ـس ــاع ــات االث ـن ـت ــان وال ـس ـب ـع ــون قبل
موعد «الضربة» فاصلة في واشنطن ،حيث
جـ ــرت ن ـق ــاش ــات اله ـب ــة ب ــن ت ــرام ــب وأج ـه ــزة
األمــن القومي وجنراالت البنتاغون .لناحية
ترامب ،فإنه تعامل مع «الضربة» من منظور
تـجــاري مـحــض ،وأراده ــا أن تـكــون فاتحة له
ولصهره كوشنر ،الغارق في الديون ،يؤازره
في ذلك فريق األمن القومي .على الضد ،كان
لجنراالت البنتاغون كالم آخر ،يتناقض كليًا
مع فكرة «الهجوم الواسع» على سوريا.
ّ
تأجل موعد الضربة العسكرية على سوريا
ُ
أكـ ـث ــر مـ ــن م ـ ــرة ،ق ـب ــل أن ي ـح ـس ــم ال ـ ـقـ ــرار فــي
واشـ ـنـ ـط ــن ،وبــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع روس ـ ـيـ ــا ،عـلــى
تــوجـيــه «ضــربــة مـ ـح ــدودة» ،مــن دون ّ
رد من
الـجــانـبــن ال ــروس ــي واإلي ــران ــي .وه ــذا م ــا تــمّ
فعليًا ،وال حاجة لإلسهاب في نتائج الضربة
ال ـصــاروخ ـيــة ف ـجــر ال ـس ـبــت ال ــراب ــع ع ـشــر من
نيسان الجاري.
وك ـمــا فــي أي ـلُــول  ،2013كــانــت ال ــري ــاض وتــل
أبيب أول من أصيب بخيبة أمل عميقة ،فبنك
ّ
األه ــداف تقلص إلــى نتيجة صـفــريــة ،حسب

مخيم اليرموكّ ...
تجدد األمل بالعودة
صحيفة «يديعوت أحــرونــوت» اإلسرائيلية.
ـوديــة فـقــد سبقت املــوقــف
أم ــا الـصـحــف الـسـعـ ّ
الرسمي ،وراحــت تبشر بنهاية رأس النظام
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،ف ـع ـن ــون ــت ص ـح ـي ـف ـ ّـة «عـ ـك ــاظ»
صفحتها الــرئـيـســة ب ــ«تــأديــب ب ــش ــار» ،فيما
حــاول عبد الرحمن الرشد أن يزخم الضربة
ب ـج ــرع ــة م ـع ـنــويــة إذ ربـ ــط «تـ ــأديـ ــب األسـ ــد»
بنتيجة افتراضية قد تؤدي إلى القضاء عليه،
فـيـمــا كـتــب خــالــد الــدخـيــل فــي «ال ـح ـيــاة» بــأن
الـصــواريــخ األميركية الفرنسية البريطانية
هــي رســالــة إل ــى الــرئـيــس الــروســي فالديمير
بوتني وليس إلى األسد.
ً
ص ـح ـي ـفــة «ال ـ ــري ـ ــاض» نـ ـش ــرت مـ ـق ــاال ف ــي 14
نيسان الجاري ،أي قبل يوم من انعقاد القمة
العربية ،اشتمل على موقف كان بمثابة الثمن
ُ
االفـتــراضــي امل ــراد تقديمه فــي القمة وهــو أن:
ّ
«قمة الظهران لن تخرج إل بقرار تاريخي...
السالم مع إسرائيل ومواجهة مشروع إيران
ال ـطــائ ـفــي؛ ألن الـنـتـيـجــة م ــن ي ــرف ــض ال ـســام
ّ
يتحمل تبعات قراره».
يخدم إيران ،وعليه أن
لم تواكب الصحافة السعودية ما كــان يدور
خ ـلــف ال ـك ــوال ـي ــس ،فــال ـتــزمــت بـتـعـلـيـمــات ما
ق ـبــل ال ـضــربــة ون ـتــائ ـج ـهــا .فـلـيـســت ه ــذه هي
الـضــربــة الـتــي وع ــد بـهــا تــرامــب اب ــن سلمان،
وبذلك فإن الثمن لم يعد هو ذاته .وعليه ،فإن
«صـفـقــة ال ـقــرن» الـتــي أري ــد لقمة الـظـهــران أن

تكون ّ
منصة إلطالقها ،كما وعد ابن سلمان
ف ــي زيـ ــارتـ ــه لـ ـل ــوالي ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،وبـسـبـبـهــا
تأجلت القمة العربيةّ ،
ّ
تبدلت ،بل إن سلمان،
ّ
ومناكفة للرئيس ترامب ،قرر اختيار عنوان
الفت للقمة ،وال بد أنه فاجأ الرؤساء وامللوك
ال ـعــرب ،إذ أسـمــاهــا «قـمــة ال ـق ــدس» ،ول ــم تكن
هذه التسمية واردة قبل الضربة ،وإنما هي
الــرســالــة الـسـعــوديــة لـتــرامــب بــأنــك لــم تلتزم
بما وعــدت ،ونحن بدورنا لن نلتزم بالثمن.
وباملثلّ ،
رد ترامب بالتراجع عن التراجع في
خصوص سحب القوات األميركية من سوريا،
كـمــا ج ــاء عـلــى لـســان املـتـحـ ّـدثــة بــاســم البيت
األبيض باألمس ( 16نيسان) بما ّ
نصه« :إن
املهمة األميركية لم تتغير وأن الرئيس كان
واضحًا في أنه يريد عودة القوات للوطن في
أسرع ما يمكن».
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة ،خـ ـس ــرت ال ــري ــاض
الرهان مرة أخرى باستدراج الواليات املتحدة
إلى حرب واسعة على امليدان السوري تكون
ّ
مقدمة لتغيير وجــه املنطقة وتـقـ ّـوض أركــان
خصمها اإليراني .فحسابات ترامب التجارية
لم تصمد أمام حسابات الجنراالت العسكرية.
وفي كل األحوال ،سوف تواصل الرياض طرق
كل باب للحيلولة دون ّ
تمدد النفوذ اإليراني
في املنطقة ،وأمامها جولة أخرى في النووي
الشهر املقبل.

لجأ سلمان إلى سياسة االحتواء لسوريا ،وهي فكرة ّ
جربها الملك عبد الله عبر نجله عبد العزيز (أ ف ب)

االستحقاق االنتخابي وغياب الرؤية االستراتيجية الشاملة لبناء الدولة!
محمد علي جعفر *
ي ـغ ـيــب هـ ـ ُّـم امل ــواط ــن ال ـل ـب ـنــانــي ع ــن خـطــاب
أغلب األطراف السياسية اللبنانية ،بالرغم
من تسابقها الستثمار املشهد االنتخابي
الطاغي حاليًا في البالد .وبعيدًا عن املشهد
السياسي ،فــإن املعضلة التي يعاني منها
ّ
الـحـكــم فــي لـبـنــان ،املتعلقة بـغـيــاب الــرؤيــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ــدول ــة ،لـيـســت ب ـجــديــدة،
ِّ
ـاق انـ ـتـ ـخ ــاب ــي
ول ـ ـ ــن تـ ـتـ ـغ ــي ــر ف ـ ــي اسـ ـتـ ـحـ ـقـ ـ ٍ
ٍ
قـ ــد ت ـت ـه ــاف ــت ع ـل ـي ــه األط ـ ـ ـ ــراف الس ـت ــرض ــاء
امل ــواط ــن وب ـش ـكـ ٍـل ظ ــرف ــي ،لـتـمــريــر انـتـخــاب
نـ ّـواب ـهــا ،لـتـعــود األم ــور كـمــا كــانــت بمجرد
انتهاء االنتخابات .لكن فــي الحقيقة ،فإن
املشكلة التي تعاني منها الدولة اللبنانية
ً
ترتبط مباشرة بالطبقة الحاكمة ،بحيث
أن ال ـط ـب ـقــة امل ـس ــؤول ــة ع ــن إدارة ال ـش ــؤون
السياسية للدولة ،هي نفسها املسؤولة عن
إدارة امللفات اإلداري ــة الـعــديــدة واملتنوعة،
ُ
وهي تمسك بالنتيجة بامللفات التي تتعلق
ّ
بالهم املعيشي للمواطن اللبناني؛ في حني
ال يـجــد املــواطــن لـهـمــومــه الحقيقية مكانًا
ـاق مـصـيــري تـخــوضــه هــذه
فــي أي اسـتـحـقـ ٍ
الطبقة ،كما يـجــري الـيــوم فــي االستحقاق
ٌ ُ
ـوم تـعـ ِّـبــر عــن الـحــد األدن ــى
االنـتـخــابــي .ه ـمـ
ال ـ ــذي ي ـجــب أن ت ـ ّ
ـؤم ـن ــه ال ــدول ــة ل ـل ـمــواطــن،
ويـ ـعـ ـك ــس ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة مـ ـشـ ـك ــات ب ـن ـي ــوي ــة،

ك ــالـ ـبـ ـط ــال ــة ،ت ـص ـح ـي ــح األجـ ـ ـ ـ ـ ــور ،ارت ـ ـفـ ــاع
األسعار ،تراجع القدرة الشرائية ،العقارات
والسكن ،الطبابة ،التعليم ،الهدر والفساد
وغياب الرقابة ،االستقرار املالي والنقدي
إلخ...
هــذه املشكلة لم تعد اليوم قابلة للتأجيل.
فكل ما ُيعانيه املواطن اللبناني هو نتيجة
لعقلية سائدة في إدارة الدولة ،تتعاطى مع
بشكل ال يرتقي لحجم التحديات،
الــواقــع
ٍ
وال حتى املسؤولية تجاه الكيان اللبناني
بكل مكوناته وأب ـعــاده .فيما يعود السبب
االستراتيجية
األساسي لذلك ،غياب الرؤية َّ
ل ـل ــدول ــة والـ ـت ــي ي ـج ــب أن ت ـت ـمــخــض عـنـهــا
وقت
استراتيجيات تطال كافة القطاعات .في ٍ
يفرض فيه الواقع اللبناني لخصوصيته،
أن تـ ـك ــون االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات االق ـت ـص ــادي ــة
َّ
واملالية في رأس ُسلم األولويات ،الرتباطها
مباشرة بهموم املــواطــن .وهنا فــإن الرؤية
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـ ِّت ــي ت ـح ـتــاج ـهــا ال ــدول ــة
الـيــوم ،يجب أن تــوفــر الـقــدرة على االنتقال
نحو عقلية جــديــدة ُينظر مــن خاللها إلى
قطاعات الــدولــة على أنـهــا قطاعات تهدف
إلــى تحقيق التنيمة املستدامة كما النمو.
ما يعني أن نقطة البداية ترتبط بضرورة
الخروج من العقلية السائدة ،والتي َّ
تدعي
أن ال ـس ـيــاســات الـتـقـلـيــديــة ل ـلــدولــة م ــا ت ــزال
قــاب ـلــة ل ـل ـح ـيــاة .وي ـم ـكــن ال ـج ــزم أي ـض ــا ،بــأن

ه ــذا االدعـ ــاء لـيــس فــي الحقيقة إال لتبرير
الــواقــع الـحــالــي ،وتــأمــن الــواقــع املستقبلي
بما يضمن استمرار هذه العقلية ،وبالتالي
بقاء الطبقة السياسية الحاكمة.
م ــا ت ـع ـت ـمــده الـ ـ ــدول الـ ـي ــوم ف ــي صـيــاغـتـهــا
وهندستها لسياسات القطاع العام ،تربطه
بالتطور العلمي والتكنولوجي الذي بات
يسبق بنتائجه كافة التوقعات .وهو األمر
اآلخــر الغائب عن الدولة اللبناينة ،والتي
ما تزال ـ حتى اآلن ـ بعيدة عن تحقيق ما
ُّ
التحول نحو
هو أقــل منه ،ال سيما إجــراء
الـحـكــومــة االلـكـتــرونـيــة عـلــى سبيل املـثــال.
وه ـنــا ،ف ــإن املـطـلــوب مــن ال ــدول ــة ال ـي ــوم ،أن

ما تعتمده الدول
اليوم في هندستها
لسياسات القطاع العام
تربطه بالتطور العلمي

ت ـن ـط ـلــق ل ــوض ــع واعـ ـتـ ـم ــاد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
طويلة األمــد تهدف لتقديم الدعم الشامل
ل ـكــافــة ق ـطــاعــات االق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ،مع
الـ ـت ــوج ــه إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر ب ـن ـي ــة الـ ــدولـ ــة عـبــر
الـتــأسـيــس ل ــواق ـ ٍـع إداري ُمـحـكــم ومـعــرفــي،
تكون أولى خطواته وليس آخرها تطبيق
الحكومة اإللكترونية .بـمــوازاة ذلــك يجب
ال ـع ـمــل ع ـلــى أول ــوي ــة إص ـ ــاح ال ـس ـيــاســات
الـتـقـلـيــديــة ،ال سـ ّـيـمــا االقـتـصــاديــة واملــالـيــة
مـنـهــا .وه ــو مــا يـحـتــاج عـمـلـيــا ،إل ــى وضــع
خطة خمسية للدولة اللبنانية ذات طابع
إن ـت ــاج ــي .ف ـمــا ه ــي األسـ ــس ال ـتــي ي ـجــب أن
االستراتيجية؟
تتكون منها هذه
ُ
َّ
تتكون هــذه االستراتيجية من أســس عـ ّـدة،
تقع ضمن إمكانيات القطاعات الحالية في
ُ
ُّ
تحول بنيوي
لبنان ،وتساهم في صناعة
ُ
وظرفي ،سريع ومستدام ،يرفع من مستوى
ُمـخــرجــات قـطــاعــات اإلن ـتــاج فــي لبنان كمًا
ون ــوع ــاُ ،
وي ـس ــاه ــم ف ــي ت ــأم ــن الـ ـق ــدرة على
مواكبة التطور.
ّ
ً
أوال :وض ــع سـيــاســات تــدعــم الــتـحــول نحو
مجتمع املـعــرفــة ،مــن خــال دعــم القطاعات
البارزة في العلوم والتكنولوجيا ،وتحفيز
طاقاتها واملشاريع الناتجة عنها من أبحاث
وبرامج ،بحيث يستطيع لبنان ومن خالل
إم ـكــانــاتــه امل ــوج ــودة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،بـنــاء
مـكــانــة تجعله يستحوذ امل ـيــزة التنافسية
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اإلقليمية في عالم البرمجة واملعلوماتية.
ث ــانـ ـي ــا :دع ـ ــم قـ ـط ــاع ال ـص ـن ــاع ــة ال ـ ُل ـب ـنــان ـيــة
وت ـق ــوي ـت ــه ،ب ـح ـيــث ُي ـص ـب ــح ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل
داع ـ ـمـ ــا ل ـل ـق ـط ــاع ــات األخـ ـ ـ ــرى فـ ــي ل ـب ـن ــان ال
س ـ ّـيـ ـم ــا الـ ـقـ ـط ــاع ــن األسـ ــاس ـ ـيـ ــن ،الـ ــزراعـ ــة
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــاتُ .ي ـم ـك ــن أن ي ـح ـص ــل ذلـ ـ ــك مــن
خالل سياسات ّ
عدة تبدأ بدعم الصناعات
املحلية ،وســن الـقــوانــن والـسـيــاســات التي
ُ ِّ
تحفز االسـتـثـمــارات فــي القطاع الصناعي
املحلي ،واملساعدة في تصدير منتوجاته،
باإلضافة إلى منع إغــراق السوق اللبنانية
ً
بالسلع األجنبية ،وص ــوال الــى السياسات
املــالـيــة املتعلقة بتحفيز اإلن ـتــاج عـبــر دعــم
الدولة لكلفة اإلنتاج واملواد األولية.
ث ــال ـث ــا :ت ـقــديــم م ـش ــاري ــع اإلصـ ـ ــاح اإلداري
واملــالــي ملنع الـهــدر والـفـســاد ،وال ـبــدء بدعم
ال ـخــدمــات الـعــامــة لـلــدولــة مــن خ ــال تنفيذ
م ـش ــروع ال ـح ـكــومــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،كـمـقــدمــة
َ
إلي ـ ـجـ ــاد ت ـ ـحـ ـ ُّـول فـ ــي ب ـن ـي ــة الـ ـقـ ـ ِّط ــاع ال ـع ــام
وربطها بالقطاع الخاص ،ما يؤثر على آلية
قطاع الخدمات عمومًا.
راب ـعــا :وض ــع سـيــاســات وخـطــط استباقية
ل ــدع ــم ق ـط ــاع ال ـن ـفــط وال ـ ـغـ ــاز ،ف ــي م ـحــاولــة
لـتــأمــن االس ـت ـفــادة مــن م ــوارد الـطــاقــة التي
بـ ــات يـمـتـلـكـهــا ل ـب ـن ــان .وهـ ــو م ــا ي ـم ـكــن أن
يبدأ من خالل تحفيز إنتاجات الصناعات
البيتروكيمياوية.

تغيب الرؤية االستراتيجية الشاملة للدولة
اللبنانية عن الخطاب االنتخابي لألطراف
املـحـلـيــة .فــاملـعــركــة املقبلة بحسب الـقــانــون
النسبي ،جعلت األطراف تغرق في حسابات
األحـجــام ،على اعتبار أنها معركة أحجام.
وهو ما ال ُي ِّ
برر غياب الرؤية االستراتيجية،
والـ ـت ــي ت ـت ـع ـلــق م ـب ــاش ــرة ب ــواج ــب ال ـنــائــب
اللبناني الذي َّ
حدده الدستور والقائم على
دوره الـتـشــريـعــي والــرقــابــي .فالتشريعات
بالقوانني ال تصدر إال بعد موافقة املجلس
ال ـن ـي ــاب ــي ع ـل ـي ـهــا ،وهـ ــو م ــا ي ـن ـط ـبــق أي ـضــا
على مسألة الرقابة الخاصة بــأداء السلطة
التنفيذية .وهنا فــإن العملية التشريعية،
تـ ـه ــدف لـ ــدراسـ ــة واقـ ـ ـت ـ ــراح الـ ـق ــوان ــن ال ـتــي
تـتـعـلــق بـحـيــاة امل ــواط ــن الـلـبـنــانــي (تنظيم
حياة املــواطــن ،تحديد العالقة بــن الشعب
والحكم )...والتي ترسم بالنتيجة السياسة
الداخلية للبالد كما السياسة الخارجية.
مــن جـهــةٍ أخ ــرى ،تــأتــي عملية الــرقــابــة على
الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة ملــراق ـبــة أداء الـحـكــومــة
وأج ـهــزة ال ــدول ــة ،وتـطــابـقــه مــع السياسات
العامة الداخلية والخارجية .ليكون النائب
ً
بالنتيجة ُممثال ملصالح املواطن في املجلس
ـس ن ـي ــاب ـ ٍّـي ينتظر
وراعـ ـي ــا ل ـه ــا .فـ ــأي م ـج ـلـ ٍ
ل ـب ـنــان ،تـغـيــب عـنــه ال ــرؤي ــة االسـتــراتـيـجـيــة
الشاملة للدولة؟
* باحث لبناني

وسام سباعنة *

المخيم المتروك والمخيم المنتظر

مــع انـتـهــاء امل ـعــارك فــي غالبية مــدن وبـلــدات
الغوطة الشرقية لدمشق ،وخــروج الفصائل
املسلحة منها إلــى الشمال ال ـســوري ،تتجه
األن ـظ ــار إل ــى مــا تـبـقــى مــن مـنــاطــق تسيطر
ع ـل ـي ـهــا جـ ـم ــاع ــات م ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى ج ـهــات
مـ ـع ــارض ــة ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــا ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ــش»
اإلرهابي ،جنوب العاصمة دمشق .وفي قلب
ه ــذه امل ـنــاطــق ،مــا ي ـعــرف بـعــاصـمــة الـشـتــات
الفلسطيني ،أي مخيم اليرموك .املخيم الذي
طــالــت أزمـتــه وتـفــرعــت ،حتى التشظي ،كما
الجئوه في مشهد مدجج بالبؤس.
ال ريـ ـ ــب فـ ــي أن قـ ـل ــوب مـ ـئ ــات اآلالف مــن
الفلسطينيني معلقة بترقب الـتـطــورات في
املـخـيــم ،يـحــدوهــا األم ــل بــالـعــودة إل ـيــه .وهــذا
ّ
التطلع مرتبط باملعنى الــذي يشكله املخيم
ع ــام ــة وم ـخ ـيــم ال ـي ــرم ــوك خ ــاص ــة ف ــي وعــي
ال ــاج ــئ الـفـلـسـطـيـنــي م ـنــذ ب ــداي ــة الـتـغــريـبــة
حتى يومنا هذا .فقد قيل الكثير عن الوطن
الـبــديــل وأه ــل الـخـيــام و«الـفـلـسـطـيـنــي املقيم
فــي حقيبة» .لكن الفلسطيني ّ
تمسك بهذه
الجغرافيا ودافع ويدافع عنها ألنها تمثل ما
تبقى من كيانه في الشتات ،وتعبر عن حقه
في الـعــودة إلــى بلده ،وهــي ورقــة إثبات على
معاناته ...وحقوقه في آن معًا.
اليرموك الشاهد
ع ـل ــى م ـس ــاح ــة ث ـمــان ـيــة ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ع ــاش
عـشــرات اآلالف مــن الالجئني الفلسطينيني
مـنــذ خـمـسـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي .وأصـبــح
للفلسطيني بـيــت ومــدرســة وعـمــل وحـيــاة.
ودخـ ـ ــل أبـ ـن ــاء امل ـخ ـي ــم ف ــي ن ـس ـيــج املـجـتـمــع
الـ ـس ــوري الـ ــذي ب ـ ــدوره عــام ـلــه مـعــامـلــة األخ
واح ـت ـض ـنــه ف ــي ك ــل م ـفــاصــل ال ـح ـيــاة حتى
ذابت الفروق بينه وبني املواطن السوري في
الحقوق والــواجـبــات مــع بعض االستثناءات
مثل حق الترشح لالنتخابات.
وم ــع ب ــداي ــة األزم ـ ــة ال ـتــي عـصـفــت ب ـســوريــا،
ان ـق ـســم الـ ـش ــارع الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي مــواق ـفــه
م ـن ـهــا ،ك ـمــا ه ــو حـ ــال ال ـس ــوري ــن أنـفـسـهــم،
وحال مجتمعات عربية وغير عربية .ولكن
الفلسطينيني املفتقدين إلى مرجعية موحدة،
شـ ـه ــدوا ان ـس ـح ــاب فـصــائـلـهــم م ــن املـشـهــد
اإلنساني والسياسي للمخيم ،الــذي انتهى
ً
م ـح ـتــا م ــن ق ـبــل ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة وتـنـظـيــم
داع ــش ،حـيــث يسيطر األخ ـيــر عـلــى غالبية
أحياء املخيم.
عــانــى أب ـن ــاء املـخـيــم كـثـيـرًا خ ــال الـسـنــوات
املنصرمة .تزاحم عليهم التهجير والخوف
وال ـج ــوع وامل ـ ــرض وال ـح ـص ــار ،وإرهـ ـ ــاب من
يريدون العودة إلى القرون الوسطى .أضحى
كـثـيــر م ــن أب ـن ــاء املـخـيــم ف ــي مـهــاجــر بعيدة
وربــض آخــرون على مقربة منه في انتظار
الـعــودة إلـيــه .فيما بقيت أع ــداد قليلة داخله،
تقدر بألف وثمانمئة أسرة بحسب تقديرات
منظمات إنـســانـيــة ،وه ــؤالء يـحـتــاجــون إلــى
ال ـغــذاء وال ـ ــدواء ،لكنهم يـحـتــاجــون أكـثــر إلــى
األمان الذي لم يكن يومًا اختياريًا بل ضرورة
ّ
وجودية .وبافتقاد األمان مع تخلي القيادات
الفلسطينية عن دورها ومسؤولياتها ،مات
أكثر من  200من أبناء املخيم بسبب الجوع،
وتــوقــف املستشفيات وامل ــراك ــز الطبية عن
ً
الخدمة ،فضال عن عمليات النزوح املستمرة
إلى البلدات املجاورة ،وإلى دول بعيدة وقريبة.
وشهدنا على ابتالع األزرق ملن رمى بنفسه
فــي املجهول وانتهى بمأساة ال تقل وجعًا
وإيالمًا عما كان الحال عليه لدى من تحملوا
الكثير كي يبقوا في املخيم.

تنافست التنظيمات والفصائل الفلسطينية
ع ـلــى خـ ــذالن فـلـسـطـيـنـيــي ال ـي ــرم ــوك الــذيــن
استفاقوا ذات صباح على مأساة إنسانية
جديدة .التهجير مرة أخــرى ،الفاقة وتـ ّ
ـردي
األوض ــاع الصحية واملعيشية عـلــى امـتــداد
سنوات الخوف .بعضهم يعاني اإلذالل في
أشـكــالــه الـبــربــريــة ،واألك ـثــريــة فـقــدت الرغبة
باستئناف الحياة فاستسلمت للواقع.
ُ
تـ ــرك امل ـخ ـيــم وح ـي ـدًا ب ــن أيـ ــدي الـتـنـظـيـمــات
املسلحة ،متعددة األسماء والصفات ،والتي
ت ـنــاوبــت الـسـيـطــرة عـلـيــه ،وت ـقــاســم أنـحــائــه
وحاراته .وليصبح وضعه الراهن في صورة
ال ـت ـقــاســم ذاتـ ـه ــا ،م ــا ب ــن تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
وجـبـهــة ال ـن ـصــرة وآخ ــري ــن أق ــل دورًا وأثـ ـرًا
بـعـضـهــم يـتـبــع «داعـ ـ ــش» ،وبـعـضـهــم اآلخ ــر
يتبع «النصرة» .حيث يحتل «داعش» قرابة
 %80مــن املـنــاطــق الــداخـلـيــة ،فيما يسيطر
مسلحو «هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام» (الـنـصــرة)
على املنطقة الغربية وبعض الحارات الواقعة
شرق املخيم ،حيث تتشكل خطوط التماس
ال ـفــاص ـلــة ب ــن ال ـي ــرم ــوك وب ـل ــدة ي ـل ــدا .وهـنــا
يتمركز لواء «شام الرسول» وكتائب «أكناف
بيت املقدس» من الجماعات املحسوبة على
املعارضة املسلحة ،على طول خط االشتباك
مــع تنظيم «داع ـ ــش» ،بينما تـتـمــركــز قــوات
الجيش السوري وفصائل فلسطينية مؤيدة
ل ــه ،وال ــدف ــاع الــوطـنــي فــي امل ــداخ ــل الشمالية
للمخيم.
تتوارد أخبار ومعطيات عن العزم على إنهاء
ال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم ،لـجـهــة س ـي ـطــرة الـجـمــاعــات
املسلحة على مناطق جنوب دمشق ،ومنها
مخيم اليرموك .وهناك إشارات على التوجه
إلى حسم األمر عسكريًا إلجبار املسلحني
على االستسالم أو املـغــادرة ،على غــرار ما
شهدته مناطق الغوطة الشرقية لدمشق .مع
فارق يتصل بوجود «داعش» داخل املخيم،
وفي مناطق مجاورة له ،مثل الحجر األسود
وحي القدم ،حيث لم يكن أفراد التنظيم في
مناطق الغوطة .ومن بني ما يتم التداول فيه
أيضًا تحضيرات تقوم بها فصائل وجهات
فلسطينية لـلـمـشــاركــة ف ــي إن ـه ــاء سيطرة
املسلحني وتنظيماتهم على املخيم.
ورغـ ــم أن ال ـظ ــرف اإلن ـس ــان ــي ،ك ـمــا ال ـظــرف
امليداني ،قد اختمرا لإلصغاء للحلول التي
ُ
ُ
ت ـق ـ ّـدم وال ـع ـمــل بــالـجـهــود ال ـتــي ت ـب ــذل حاليًا
إلعادة االستقرار في منطقة جنوب دمشق،
ف ـل ـيــس م ـع ــروف ــا ب ـع ــد إن كـ ــان امل ـس ـل ـحــون
سـيـمـيـلــون إل ــى االس ـت ـســام وت ــرك املـخـيــم،
وتـجـنـيــب املــدنـيــن املــزيــد مــن الـخـســائــر في
األرواح ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى م ــا ب ـقــي م ـن ــه ،أم
أنـهــم سـيـخـتــارون الـقـتــال والـتـمـتــرس داخــل
اليرموك ،ما يعني أن مخاطر جمة ستحدق
ب ـم ــن ت ـب ـقــى داخـ ـل ــه م ــن ال ــاجـ ـئ ــن ،وك ــذل ــك
ببنيانه ووجوده.
مــن امل ـهــم هـنــا أن ت ـبــادر ال ـقــوى والـفـصــائــل
الفلسطينية إلى مغادرة حالة االستقالة من
دورها تجاه اليرموك وأهله ،والتشديد على
أن يتالزم الحل العسكري ،إن جرى اللجوء
إليه ،بــإجــراءات عملية تضمن خروجًا آمنًا
للمدنيني من مخيم اليرموك ،وتكفل أيضًا،
وهـ ــذا عـلــى غــايــة م ــن األه ـم ـيــة ،عـ ــودة أبـنــاء
املخيم إليه ،بعد انتهاء العمليات العسكرية
ودحـ ـ ــر اإلره ــابـ ـي ــن م ــن املـ ـخـ ـي ــم .فــاملـخـيــم
ضرورة والعودة إليه ضمانة لحق أكبر وهو
حق العودة إلى فلسطني.
*مدير مؤسسة جفرا لإلغاثة والتنمية
البشرية
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تقرير

ذكرى  17نيسان
ً
يبلغ عدد األسرى  6500من بينهم  350طفال و 62أسيرة (آي بي ايه)

أمضوا أكثر من  35سنة متواصلة بين الجدران
قد تكون األسابيع أصغر وحدة قياس للزمن داخل السجون اإلسرائيلية ،خاصة أن ثمة أسرى
ّ
والحروب ،يشق ملف األسرى طريقه بصعوبة إلى
والقضبان .وبينما تتزاحم
ِّ
الملفات ،كالقدس والالجئين واالستيطان وحصار غزة ّ
الواجهة ،ليأتي يوم  17نيسان مذكرًا كل عام بالملف النضالي ـ اإلنساني الحرج الذي يمس كل بيت فلسطيني تقريبًا ،فيما ال يخلو يوم من
حياتهم دون حالة اعتقال

«يوم األسير»:

ّ
مليون فلسطيني مروا على سجون العدو
رام الله ــ مي رضا
ي ـح ـيــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون الـ ـي ــوم ذك ــرى
يــوم األسير ،تزامنًا مع استمرار ملف
سجون الـعــدو مفتوحًا ،عــددًا ووجعًا
ً
وإهماال وركــودًا ،إذ يبلغ عدد األسرى
ً
 ،6500ق ــاب ــا ل ـلــزيــادة ك ــل ل ـي ـلــةٍ بفعل
اسـتـبــاحــة جـيــش االح ـت ــال املـسـتـمــرة
للمدن والـقــرى .ومــن املفارقات أن يوم
األسير ( 17نيسان من كل عام) كان قد
أق ــره «املـجـلــس الــوطـنــي» الفلسطيني
مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،1974بـ ـع ــد مـ ـ ـ ــرور ث ــاث
سـنــوات على اإلف ــراج عــن محمود بكر

حجازي ( ،)1971وذلك في الوقت الذي
يعيش فيه املجلس حالة شلل كبيرة
بسبب االنـقـســام الــداخـلــي والخالفات
بني مكوناته ،فيما تقف السلطة ومن
ورائ ـهــا «منظمة الـتـحــريــر» عاجزتني
حـتــى عــن دف ــع ال ـعــدو إل ــى اإلفـ ــراج عن
ال ــدف ـع ــة ال ــراب ـع ــة م ــن «أسـ ـ ــرى م ــا قبل
أوس ـ ـل ـ ــو» قـ ـب ــل تـ ـع ــرق ــل امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات.
ً
ه ــذا ال ـي ــوم ي ـمـ ّـر ث ـق ـيــا ع ـلــى األسـ ــرى،
وكــذلــك على ذويـهــم ،فــي ظــل االنقسام
الــذي يعصف بالساحة الفلسطينية،
وتـ ــراجـ ــع م ـل ـف ـهــم أم ـ ــام م ـل ـف ــات أخ ــرى
ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة ،ك ـ ــال ـ ـق ـ ــدس وحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار غـ ــزة

إسراء جعابيص

عهد التميمي

ٌ
حكايات السجون كثيرة ،وأيقونات األسر ال
ُ
تحصى ،لكن إسراء جعابيص (أم معتصم)،
تمثل شاهدًا على اإلهمال الطبي ،واعتقال
األمهات وحرمانهم أطفالهن .فبينما كانت
( 33عامًا) تسير بمركبتها قبل الوصول إلى
حاجز «الزعيم» ،في  11تشرين األول ،2015
تماس كهربائي.
احترقت سيارتها بفعل
ٍ
توضح العائلة أن النيران أصابت جعابيص
بحروق في أكثر من ثلثي جسدها ،فتضرر
ٍ
الوجه واليدانُ ،وبترت  8أصابعّ ،
وسببت
التصاقات في الكتف األيمن والرقبة،
الحروق
ٍ
ومناطق أخرى .محكمة العدو أسندت إلى
األسيرة تهمة «الشروع بالقتل والتحريض»،
وحكمت عليها بالسجن  11عامًا ،فيما تنفي
ّ
األسيرة وقوع أي انفجار .وتوفر إدارة السجن
مرهمًا صغيرًا لتبريد الحروق ال تزيد سعته
على  20ملم ُيصرف إلسراء كل ثالثة أيام ،وال
يكفي لتغطية حروقها ،فتلجأ إلى «دواء كل
ّ
األمراض في السجون» ،أي املسكنات.

لم ّ
يحول مقطع الفيديو القصير
عهد التميمي إلى أيقون ٍة ،بل هي كانت كذلك
سنوات طويلة ،لكن هذا املقطع ،الذي تظهر
منذ
ٍ
فيه وهي تطرد جنديني إسرائيليني عن باب
بيتها ،أبرز شجاعة ابنة السابعة عشرة.
وخالل جلسات ومداوالت ،وجهت النيابة
العسكرية للعدو  12تهمة إلى التميمي ،أبرزها:
صفع جنديني ،إضافة إلى «التحريض ورشق
الحجارة والتهديد» ،فيما يواصل العدو
محاكمة والدتها ناريمان .وفي  12آذار املاضي،
أصدرت محكمة العدو قرارها بسجن التميمي
ثمانية أشهر ،وبالسجن ملدة ثماني ٍة أخرى مع
وقف التنفيذ لخمس سنوات ،إضافة إلى غرام ٍة
مالية بنحو ألف و 500دوالر .أثناء محاكمتها
وقفت التميمي وتحدثت باختصار« :ال عدالة
تحت االحتالل ،وهذه املحكمة غير شرعية»،
فيما أظهرت مقاطع مصورة عن التحقيق
معها صمودها وصمتها
الذي استفز املحققني.

واالستيطان ،لكن كالعادة ستتخلله
فـعــالـيــات مــوسـمـيــة .تـقــول وال ــدة أحــد
األســرى« :يوم األسير أصبح مثل يوم
األم ،م ـج ــرد ذك ـ ــرى ل ـل ـخ ـطــابــات ،وكــل
فصيل بـيـقــول الـجـمـلــة املـشـهــورة بــأن
ّ
األسرى على رأس سلم األولويات ...ثم
تعود األمور إلى ما كانت عليه قبل 17
نيسان».

إذ عمدوا بالتنسيق مع اإلسرائيليني
إلــى الضغط على السلطة الستهداف
ً
روات ــب األس ــرى ،وهــو أمــر ب ــدال مــن أن
يطرح قضيتهم على سلم األولــويــات،
صار بابًا لاللتفاف والتنازل.
كل ما سبق دفع األسرى داخل السجون
إل ــى مـحــاولــة ف ــرض أول ــوي ــة قضيتهم

أرقام مخيفة
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـت ــوثـ ـي ــق
وال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات» فـ ـ ــي «ه ـ ـي ـ ـئـ ــة شـ ـ ــؤون
األسـ ـ ـ ــرى» ،ع ـبــد ال ـن ــاص ــر فـ ــراونـ ــة ،إن
«ت ـق ــري ــر ال ـه ـي ـئــة ال ـس ـن ــوي ي ـك ـشــف أن
قرابة مليون فلسطيني مـ ّـروا بتجربة
االعتقال لدى العدو منذ بداية االحتالل،
فيما يبلغ عدد شهداء الحركة األسيرة
ال ــذي ــن ارت ـق ــوا داخـ ــل ال ـس ـجــون ،»215
علمًا بــأن «مئات الشهداء من األســرى
املحررين ارتـقــوا بعد خروجهم بفعل
ـراض
م ــا ورث ـ ــوه ع ــن ال ـس ـجــون م ــن أمـ ـ
ٍ
وإهمال طبي ومعاناة» .وحتى أواخر
الشهر املاضي ،بلغ عدد األسرى ،6500
ً
من بينهم  350طفال ،و 62أسيرة ،ومن
ـض م ــن بـيـنـهــم 700
هـ ــؤالء 1800مـ ــريـ ـ ٍ
بحاجة إلى «تدخل ّ
طبي عاجل».
رغم هذه اإلحصائية ،يرى مسؤولون
في الفصائل والهيئات املنبثقة منها
(لكل حركة مؤسسة خاصة باألسرى)
ُ
أن ملف األس ــرى الفلسطينيني ه ّمش
خالل السنوات اإلحدى عشرة املاضية
بفعل عــوامــل كـثـيــرة كــانــت تـتـقــدم في
أح ـي ــان ك ـث ـيــرة ع ـل ـيــه ،كــاالن ـق ـســام بني
حركتي «فتح» و«حـمــاس» ومــا تبعه.
بجانب ذلــك ،كان العدو يتقن سياسة
إشغال السلطة والتنظيمات بمسائل
ط ــارئ ــة ،م ـثــل :ق ـ ــرارات اح ـت ـجــاز أم ــوال
ال ـض ــرائ ــب الـفـلـسـطـيـنـيــة «امل ـق ـ ّ
ـاص ــة»،
وت ــوس ـي ــع امل ـس ـت ــوط ـن ــات ،والـ ـح ــروب
واالشتباكات.
وم ـن ــذ م ـج ــيء إدارة ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
الجديدة برئاسة دونالد ترامب ،ساهم
األم ـيــرك ـيــون فــي ض ــرب مـلــف األس ــرى
بقوة ،بالتوازي مع خطواتهم األخرى
املـتـعـلـقــة بــال ـقــدس أو «صـفـقــة ال ـقــرن»
وتقليص دعــم «وكــالــة غــوث وتشغيل
الــاجـئــن الفلسطينيني» (األون ـ ــروا)،

أثبتت التجربة أن
الصفقات هي السالح
األنجع ،لكن مشكلتها
طول الوقت

على الشارع الفلسطيني أكثر من مرة،
عبر إضرابات جماعية أو فردية أثرت
فــي التفاعل الشعبي جــزرًا وم ـدًا ،لكن
قـضـيــة االعـ ـت ــراف األم ـي ــرك ــي بــالـقــدس
«عــاص ـمــة إلس ــرائ ـي ــل» ون ـقــل الـسـفــارة
ّ
إليها غطى على كل شيء.

الصفقة :الحل الصعب
رغـ ـ ــم م ـ ــا تـ ـسـ ـم ــى «م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات ح ـســن
ال ـن ــواي ــا» ال ـتــي قــدمـتـهــا إســرائ ـيــل في
ّ
خضم بعض املفاوضات خالل عملية
التسوية ،فإنها لم تطلق أعدادًا كبيرة
ً
من األسرى ،فضال عن أنها كانت بوابة
لالبتزاز ،وال ضامن من إعــادة اعتقال
م ــن أفـ ــرج ع ـنــه الح ـق ــا .ول ــذل ــك ،أثـبـتــت
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة أن ص ـف ـقــات
التبادل بالقوة هي التي ساهمت في
إطـ ــاق األعـ ـ ــداد ال ـك ـبــرى م ــن األسـ ــرى.
وك ــان ــت «ال ـج ـب ـهــة الـش ـعـب ـيــة لـتـحــريــر
فـلـسـطــن» قــد دشـنــت ه ــذا امل ـســار عــام
 1968بصفقة نال بموجبها  37أسيرًا
حريتهم بعد اختطافها طائرة لشركة
«العال» على متنها ما يزيد على مئة
راكــب ،تلتها صفقات أخرى من بينها
اإلفراج عن  4700أسير عام  1983مقابل

ستة جنود كانت تأسرهم «فتح» في
جنوب لبنانُ .
وعـ ـ ــام  1985أف ـ ـ ــرج ع ــن  1150أس ـي ـرًا
فلسطينيًا وع ــدد مــن األس ــرى الـعــرب
(م ـن ـهــم  153ل ـب ـنــان ـيــا) م ـقــابــل إط ــاق
ث ــاث ــة جـ ـن ــود إس ــرائ ـي ـل ـي ــن أســرت ـهــم
«ال ـش ـع ـب ـي ــة ـ ـ ـ ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـعـ ــامـ ــة» فــي
لبنان ،وقد ّ
أصرت املقاومة اإلسالمية
ف ــي ل ـب ـنــان ع ـلــى وضـ ــع بـصـمـتـهــا في
ص ـف ـح ــات ص ـف ـق ــات الـ ـتـ ـب ــادل ،ف ـ ــأدرج
حــزب الله على قائمته مئات األســرى
الفلسطينيني في صفقاته كافة .وفي
 ،2011شـهــدت األراضـ ــي الفلسطينية
ـادل ك ـب ـي ــرة نــاج ـحــة،
أول ع ـم ـل ـيــة ت ـ ـبـ ـ ٍ
ـ«صفقة شاليط» أو «وفــاء
املـعــروفــة ب ُ
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ،وأف ـ ـ ـ ـ ــرج ف ـي ـه ــا عـ ــن 1027
أسـيـرًا مقابل إط ــاق «ح ـمــاس» ســراح
ال ـج ـنــدي ج ـل ـعــاد شــال ـيــط ،واآلن لقي
إسرائيليني مصير شاليط في
أر ّبـعــة ُ ّ
ً
وصنفوا في عداد املفقودين تارة
غزة،
ً
والقتلى تارة أخرى.
ّ
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــى ره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ُج ـ ـ ـ ــل
الفلسطينيني عـلــى عـمـلـيــات الـتـبــادل
ال ـتــي تـنـفــذهــا امل ـقــاومــة ،واملـشـكـلــة في
ذلــك أنــه رغــم وج ــود عــدد مــن عمليات
االختطاف الناجحة وصفقات التبادل،
فإن التجربة أثبتت الحاجة إلى امتالك
«النفس الطويل» والحذر في مناورات
الـ ـع ــدو وك ــذل ــك ال ــوسـ ـط ــاء ،ف ــ«ص ـف ـقــة
شــالـيــط» مكثت خـمــس س ـنــوات حتى
بـ ــدأت ب ــال ـخ ــروج إل ــى الـ ـن ــور ،فـيـمــا ال
ّ
يـ ـ ــزال م ـل ــف ال ـج ـن ــود ف ــي غ ـ ــزة مـعــلـقــا
واملباحثات حوله لم تصل إلى نتيجة
ً
منذ عــام  ،2014وذلــك فضال عن مرور
محاوالت أسر كثيرة كانت قد أخفقت،
بـ ـج ــان ــب أن أي ص ـف ـق ــة ل ـ ــم ت ـس ـت ـطــع
تنظيف السجون كليًا.

محنة «اإلداري» المتواصلة
ال ي ـ ــزال االع ـت ـق ــال اإلداري م ــن أبـشــع
األساليب التي ينتهجها العدو بحق
األس ـ ـ ـ ــرى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ،وذلـ ـ ــك ألن
االح ـت ـج ــاز واالعـ ـتـ ـق ــال ي ـس ــري ــان دون
تـهـمــةٍ وبــذري ـعــة امل ـلــف ال ـس ـ ّـري ،ودون
مدة محددة للبقاء في السجن .ويبلغ
عدد األسرى اإلداريني  ،500وقد أعلنوا
مقاطعتهم محاكم العدو منذ شهرين
بـجــانــب إج ـ ــراءات احـتـجــاجـيــة أخ ــرى
ً
علقوا بعضها قبل أيام .فمثال ،إذا ُح ِكم
ُ
ٌ
أسير بالسجن  20عامًا ،فهو يــدرك أن
خ ــروج ــه ب ـعــد ان ـت ـهــاء مـحـكــومـيـتــه أو
قـبـلـهــا ف ــي ح ــال ح ـصــول ص ـف ـقــة ،لكن
«اإلداري» ال ي ـعــرف حـقــا مـتــى يخرج
وع ــادة ال تتضمنه الـصـفـقــات ،بــل قد
ُيـعــاد تمديد األشـهــر لــه عند تجهيزه
ثيابه وبعد إعالمه بقرار اإلفراج عنه.
ي ـ ـشـ ــرح أسـ ـ ـ ــرى م ـ ـح ـ ــررون أن الـ ـع ــدو
يستعمل هــذا األسلوب ّألهــداف منها:
إبعاد الشخصيات املؤثرة والقيادات
امل ـيــدان ـيــة امل ـنــاط ـق ـيــة ،وي ـل ـجــأ ضـبــاط
«الشاباك» إلى هذا األمر إذا لم ُيثبتوا
تهمة معينة على الشخص ،أو بسبب
صمود األسير في التحقيق رغم وجود
معلومات استخبارية
شكوك معينة أو
ٍ
بـضـلــوعــه ف ــي أم ــر م ــا .وهـ ـك ــذا ،يـكــون
اإلفــراج عن املعتقل اإلداري وفق مزاج
الضابط اإلسرائيلي وتقديره.
بـجــانــب ذل ــك ،ت ــواص ــل حـكــومــة الـعــدو
ـدد من القوانني
التصديق أو دراســة عـ ٍ
املتعلقة باألسرى ،كما قـ ّـدم برملانيون
إل ـ ــى «ال ـك ـن ـي ـس ــت» م ـش ــاري ــع ق ـ ـ ــرارات،
مثل :قانون التغذية القسرية لألسرى
املـ ـض ــرب ــن عـ ــن الـ ـطـ ـع ــام عـ ـ ــام ،2015
وقــانــون تشديد العقوبة على راشقي
الـ ـحـ ـج ــارة ل ـت ـص ــل إل ـ ــى عـ ــامـ ـ ْـن ك ـحـ ٍّـد
أدنى وأربعة أعــوام ٍّ
كحد أقصى ،فيما
ٍ
صـ ـ ّـدق «ال ـك ـن ـي ـســت» ب ــال ـق ــراءة األول ــى
ع ـلــى مـ ـش ــروع ق ــان ــون ي ـس ـمــح بسجن
األط ـف ــال الـفـلـ ُسـطـيـنـيــن دون الــراب ـعــة
عـشــرة .أيضًا قـ ّـدمــت مشاريع لقوانني
منافية لحقوق اإلن ـســان ،مثل :قانون
إع ـ ــدام األسـ ـ ــرى ،وحــرمــان ـهــم الـتـعـلـيــم
واالتصال ،ومشروع قانون «اإلرهاب»،
وتشديد العقوبة على محرري «صفقة
شاليط» املعتقلني ،إضافة إلــى قانون
ي ـق ـضــي بـتـطـبـيــق ال ـق ــان ــون الـجـنــائــي
ع ـ ـلـ ــى األسـ ـ ـ ـ ـ ــرى األم ـ ـن ـ ـيـ ــن (األسـ ـ ـ ـ ــرى
الفلسطينيني املقاومني).

«الكابينت» يعرقل صفقة تبادل ...والقاهرة تريد رزمة واحدة
بينماتحرص «حماس»
والقاهرة على إبعادملف
صفقة تبادل األسرى عن
اإلعالم ،لمايشهده من مدّ
وجزر ،يبدوأن نقاطًا كثيرة
ُحسمت ،وقفزت إسرائيل عن
فكرة تأجيل الصفقة إلى ما
بعدانتخابات داخلية مبكرة...
أومواجهة عسكرية
محتملة
عبد الرحمن نصار
لـ ــم يـ ـغ ــب ي ــوم ــا عـ ــن جـ ـ ــدول األعـ ـم ــال
ال ـح ـم ـســاوي ـ ـ امل ـص ــري مـلــف األس ــرى
الفلسطينيني ،ليس ألن الـقــاهــرة هي
راعي الصفقة السابقة« ،وفاء األحرار»،
ال ـت ــي ال تـ ــزال ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» تـصـ ّـر
ع ـل ــى إطـ ـ ــاق م ـح ـ َّـرري ـه ــا ال ــذي ــن أع ـيــد
سجنهم ،وعلى أن تأخذ مصر دورها
فــي القضية ،بــل ألن إسرائيل تضغط
ب ـص ــورة كـبـيــرة ف ــي ه ــذا امل ـل ــف ،وه ــذا
ل ـي ــس ع ـب ــر م ـص ــر ف ـح ـس ــب ،ب ــل أي ـضــا

أملانيا وقطر وتركيا.
وعلمت «األخبار» أنه في آخر جوالت
الـ ـتـ ـب ــاح ــث بـ ـ ــن «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» وجـ ـه ــاز
ُّ
«امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة» امل ـصــريــة ،اتـفــق
على أعداد وتفاصيل األسرى املطلوب
ُ
اإلف ــراج عنهم ،وطــرحــت مـســودة على
املجلس ال ــوزاري اإلسرائيلي املصغر
(الكابينت) للحصول على قــرار بذلك
وتحديد الساعة الصفر ،لكن األخير
عـ ـ ــاد األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء املـ ــاضـ ــي ورفـ ـ ــض فــي
جلسته عددًا من األسماء ،على رأسها
األسير حسن سالمة املعتقل منذ نحو
 21س ـنــة ،وه ــو م ــا أعـ ــاد الـقـضـيــة إلــى
املربع األول.
وك ــان ــت ال ـن ـق ـطــة ال ـخ ــاف ـي ــة املـتـعـلـقــة
بـ ـمـ ـح ــرري «ص ـف ـق ــة ش ــالـ ـي ــط» ال ــذي ــن
أع ـ ـ ــادت إس ــرائـ ـي ــل اع ـت ـقــال ـهــم وف ــرض
إكـ ـم ــال األح ـ ـكـ ــام ال ـق ــدي ـم ــة ع ـل ـي ـهــم قــد
ان ـت ـهــت إل ــى أن ُي ـض ـ ّـم هـ ــؤالء األس ــرى
ّ
تصر
إلى قوائم التبادل الجديدة فيما
ّ
املقاومة على أل ُيحسم عددهم (نحو
 56أسيرًا) من العدد اإلجمالي املطالب
بــه .والـحـجــة اإلسرائيلية الـتــي نقلها
املـ ـص ــري ــون ك ــان ــت أنـ ــه صـ ـ ــدرت فـيـهــم
أح ـكــام م ـجــددًا وال يمكن إطــاقـهــم إال
بصفقة تـبــادل .واآلن تواصل القاهرة
اتـ ـص ــاالتـ ـه ــا ب ــالـ ـج ــانـ ـب ــن ،املـ ـق ــاوم ــة

وال ـ ـعـ ــدو ،مل ـح ــاول ــة ح ـســم امل ـل ــف ال ــذي
يقارب عمره أربــع سنوات ،وقد عادت
وطلبت من «حماس» إعطاء معلومات
عن مصير الجنود اإلسرائيليني لديها
مقابل اإلفراج عن أسرى أطفال ونساء.
ويوم أمس ،قال وزير املالية اإلسرائيلي
مــوش ـيــه ك ـح ـلــون ،خ ــال تــواص ـلــه مع
نظيره اإليطالي ،بيير كارلو بــادوان،
إنه يجب على روما «استغالل نفوذها
إلعــادة الجنود األســرى لدى حماس»،
ب ــادع ــاء أن أســرهــم «يـخــالــف الـقــانــون
ال ــدول ــي» .وق ــال وزي ــر َّ األم ــن أفـيـغــدور
ليبرمان ،أمــس ،إن الــشــرطــن مــن أجل
تحسني ظروف غزة هما :نزع السالح
وإعادة الجنود االسرائيليني.
والالفت أن «املخابرات العامة» تحاول
إن ـج ــاز مـلــف ال ـت ـبــادل بـجــانــب ملفات
أخرى ضمن رزمة واحدة تشمل «هدنة
ط ــوي ـل ــة األمـ ـ ـ ــد ،وتـ ـعـ ـهـ ـدًا مـ ــن ح ـمــاس
بوقف األنـفــاق واإلع ــداد والتصنيع»،
إل ــى جــانــب «ج ــول ــة حـ ــوار حـمـســاويــة
مغلقة مــع السعودية واإلمـ ــارات» .في
املقابل ،تحصل الحركة على مكتسبات
من مثيل «رفــع الحصار وفتح املعابر
وح ــري ــة ت ـن ـقــل ق ـ ـيـ ــادات الـ ـح ــرك ــة إل ــى
الـ ـخ ــارج ،وأه ـم ـهــم إس ـمــاع ـيــل هـنـيــة»
الذي ُمنع مرارًا من إجراء جولة كهذه،
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تصميم :سنان عيسى

رفضت إسرائيل عددًا
من أسماء األسرى المقدمة
في القائمة
عباس ،وكذلك ضرورة وقف «مسيرات
ال ـعــودة» وخـفــض الـتــوتــر ،إضــافــة إلى
العرض األوروبــي املقدم إلى «حماس»
(راجـ ــع ع ــدد أمـ ــس) .كــذلــك بـحــث نبيل
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ب ـ ـشـ ــأن صـفـقــة
الـ ـتـ ـب ــادل ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى «ح ـ ـمـ ــاس» أن
ترسل وفدًا من غزة إلى القاهرة.
وبينما رفضت الحركة البند األخير
ط ـ ـ ـ ـ ــوال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ع ـل ـمــت
«األخبار» أنها ستوفد نائب رئيسها
فـ ــي غ ـ ـ ــزة ،خ ـل ـي ــل الـ ـحـ ـي ــة ،إلـ ـ ــى مـصــر

«الشعبية» و«فتح»
ّ
على محك الخالف ...واالبتزاز

17ﻧﻴﺴﺎن

أﺳﻴﺮ

إضــافــة إلــى «فـتــح مـجــال الــدعــم املالي
بشكل مــؤسـســاتــي» ،وه ــو مــا طالبت
مصر مقابله بـ«تحييد التحالف مع
إيران إلى حده األدنى».
وكان املوفد املصري من املخابرات الذي
زار غــزة السبت املــاضــي ،الـلــواء سامح
ن ـب ـيــل ،ق ــد ب ـحــث ه ــذه امل ـل ـفــات إضــافــة
إلى وضع املصالحة وردود «حماس»
على اشتراطات رئيس السلطة محمود

لــالـتـحــاق بــوفــد ق ـيــادة ال ـخ ــارج الــذي
ي ـص ــل ال ـ ـيـ ــوم .كـ ــذلـ ــك ،ن ـق ـلــت م ـص ــادر
مـطـلـعــة أن «حـ ـم ــاس» أب ـل ـغــت ال ـل ــواء
املـ ـص ــري أنـ ــه ال م ــان ــع لــدي ـهــا بــإن ـهــاء
مـلـفــات ح ــرب  2014بـمــا يشمل إع ــادة
اإلعمار واألسرى وتثبيت الهدنة ،لكن
ضمن «حل كلي وكامل» لوضع غزة.
ً
يـشــار إلــى أن كــا مــن مـســؤول اإلعــام
في مكتب االتحاد األوروبي في القدس
املـحـتـلــة ،ش ــادي عـثـمــان ،وق ـي ــادات في
«ح ـم ــاس» ،ت ــوات ــروا أم ــس عـلــى «نفي
وجود عرض أوروبي لحماس ملواجهة
خطوات الرئيس الفلسطيني محمود
ع ـبــاس» .وق ــال عـثـمــان لــوكــالــة محلية
إن «االتـ ـح ــاد ي ــدعــم تـمـكــن الـحـكــومــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ـم ـه ـم ــات ـه ــا
بنحو كامل فــي الـقـطــاع ...ال بديل من
ّ
وتحمل
السلطة ألخذ دورهــا بالكامل
مسؤولياتها في غزة دون أي عوائق».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن وفــد
«ف ـتــح» املــوجــود فــي الـقــاهــرة يترأسه
نائب رئيس الحركة محمود العالول،
ومسؤول ملف املصالحة عزام األحمد.
وب ـي ـن ـمــا سـيـتـلـقــي ال ــوف ــد ال ـف ـت ـحــاوي
م ـســؤولــن م ـصــريــن ووفـ ــد «الـجـبـهــة
الشعبية» ،لم يظهر في جــدول أعماله
أي لقاء مع «حماس» بعد.

تتواصــل اللقــاءات االســتباقية لجلســة «املجلــس الوطنــي» الفلســطيني املنــوي
عقدهــا فــي رام اللــه نهايــة الشــهر الجــاري ،وفــي ضــوء ذلــك يجتمــع وفــدا «فتــح»
و«الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني» فــي العاصمــة املصريــة القاهــرة اليــوم .فــي
هــذا الوقــت ،تصـ ّـر «فتــح» علــى أن يحصــر اللقــاء ملناقشــة مشــاركة «الشــعبية»
فــي جلســة املجلــس فــي رام اللــه ،فيمــا تصــر األخيــرة علــى مناقشــة عناويــن
ثالثــة يحملهــا الوفــد اآلتــي جــزء منــه مــن غــزة ،أولهــا يتعلــق بإعــادة بنــاء «منظمــة
التحريــر» واســتعادة دورهــا ،والثانــي العقوبــات التــي تفرضهــا الســلطة علــى غــزة،
وأخيـرًا مســألة تعزيــز اللقــاءات الثنائيــة «ووقــف منطــق التفــرد فــي أخــذ القــرارات»،
كمــا تفيــد مصــادر فــي الجبهــة.
ويريــد وفــد «الشــعبية» أن تقتنــع قيــادة «فتــح» بعقــد «الوطنــي» فــي جلســة توحيديــة
فــي الخــارج بحضــور الفصائــل واملرجعيــات الفلســطينية كافــة كمــا اتفــق عليــه فــي
اجتماعــات القاهــرة وبيــروت طــوال الســنوات الســابقة ،ويــرى الوفــد أن هــذا املطلــب
«حاســم وضــروري» ،وإن كان ال بــد ،فلتكــن جلســة رام اللــه تمهيديــة ،تضيــف
املصــادر .مــع ذلــك ،ال يخفــي أعضــاء فــي الوفــد أن تصريحــات فتحاويــة حملــت نبرة
ُ
تهديــد اســتفزت «الشــعبية» ،لكـ ّـن األخيــرة تصـ ّـر علــى الحــوار ،وذلــك فــي إشــارة إلــى
كالم مــن قبيــل أن الجبهــة تربــط مشــاركتها بإعــادة صــرف مخصصاتهــا ورفــع
العقوبــات عــن غــزة.
يأتــي اللقــاء بــن الجانبــن بعــد انتهــاء «قمــة الظهــران» التــي عــززت موقــف رئيــس
الســلطة محمــود عبــاس معنويــا ،كمــا تــرى «الشــعبية» ،وذلــك بتقــارب خليجــي مــع
الســلطة ودعــم ملوقفــه الرافــض للقــرار األميركــي بخصــوص القــدس ،بــل بشــعوره
بشــرعية راســخة بعــد لقائــه امللــك الســعودي ســلمان ،خاصــة أن ولــي العهــد محمــد
بــن ســلمان كان قــد التقــى القيــادي املفصــول مــن «فتــح» محمــد دحــان قبــل مــدة،
وهــو مــا أثــار حفيظــة عبــاس .ومــن ناحيــة أخــرى ،يعــود أبــو مــازن إلــى رام اللــه
بدعــم مــادي جيــد بعــد انقطــاع ســعودي وعربــي ،وهــو مــا يعنــي أنــه قــد يكــون
توصــل إلــى تفاهمــات مــع الريــاض علــى بعــض امللفــات ،لذلــك التقديــر أن رئيــس
الســلطة سيســعى إلــى تســريع جلســة «الوطنــي» ألخــذ الضــوء األخضــر للمضــي
بجولــة جديــدة مــن املفاوضــات باســم «منظمــة التحريــر» هــذه املــرة ،لكــن إصــرار
«الشــعبية» علــى عقــد الجلســة فــي الخــارج قــد يؤثــر فــي مــا يجــري ترتيبــه.
(األخبار)
تصرّ «الشعبية» على عقد لقاء «الوطني» في الخارج (آي بي ايه)
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العالم

العالم

سوريا

اليمن

ٌ
فرنسا «قادت» العدوان :ثأر مع «ثالثي أستانا»
قبل يوم واحد من ذكرى
جالء القوات الفرنسية عن
سوريا ،أكدت باريس على
لسان رئيسها أن قيادتها
العدوان األخير على سوريا
جاءت لضرب تفاهمات
ومنجزات روسيا وتركيا
وإيران ،عبر مسار أستانا.
باريس تريد أن تحجز لنفسها
مقعدًا أساسيًا في «ملفات
المنطقة» وأن ّ
تتصدر
المشهد ،فيما كشفت أنقرة
رفض طلب حضور الرئيس
الفرنسي للقمة الثالثية
األخيرة ،ليبدأ بعدها جهد
فرنسي واسع للثأر على األرض
السورية ،بلغ إحدى ذراه في
نشوة فرنسا بقيادة ضربة
ُعسكرية على العاصمة التي
طردت منها قبل  72عامًا
«هذه مهمة كنا نستعد لها منذ عدة
أشهر ،ووافق الشركاء على تنفيذها
ضمن إطــار مسؤولية فرنسا» ،هذه
الجملة التي استخدمها رئيس أركان
سالح الجو الفرنسي الجنرال أندريه
الن ــات ــا ،ف ــي حــدي ـثــه ع ــن دور ب ــاده
«ال ـق ـي ــادي» ف ــي الـ ـع ــدوان الـعـسـكــري
األخير على سوريا ،تختصر الكثير
من النقاش عن أسباب هذا االعتداء
وم ـب ــررات ــه وأهـ ــدافـ ــه .الـتـصــريـحــات
الـ ـت ــي خ ــرج ــت عـ ــن املـ ـس ــؤول ــن فــي
باريس أخيرًا ،أوضحت حجم الجهد
الذي بذلته فرنسا في تهيئة األجواء
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ،ورس ـ ـمـ ــت تـ ـص ــورًا
لــدورهــا املستقبلي املـفـتــرض ،ومــن

خلفها «حلف شمال األطلسي» ،في
سوريا واملنطقة .الرئيس إيمانويل
م ـ ــاك ـ ــرون ،خ ـ ــرج بـ ـع ــدد م ــن ال ـن ـقــاط
الالفتة جدًا خالل حديث تلفزيوني،
ب ـ ــدأت ب ــإق ـن ــاع ــه ن ـظ ـي ــره األم ـي ــرك ــي
ب ـ ـع ـ ــدم االن ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــاب م ـ ــن س ـ ــوري ـ ــا،
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ت ــأكـ ـي ــده أن ال ـض ــرب ــة
ّ
مــك ـنــت م ــن «ال ـت ـف ــري ــق» ب ــن روس ـيــا
وت ــركـ ـي ــا .هـ ــذا الـ ــوضـ ــوح ال ـفــرن ـســي
بـشــأن األه ــداف الحقيقية لـلـعــدوان،
ي ـش ـي ــر إل ـ ـ ــى أن ه ـ ـ ــدف الـ ـتـ ـح ــرك ــات
األطلسية ـ األميركية (بمشاركة دول
إقليمية) هــدم منجزات التفاهمات
ال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــده ــا املـ ـ ـي ـ ــدان ال ـ ـسـ ــوري
خ ــال الـعــامــن املــاضـيــن ،الـتــي كــان
للتحالف الثالثي ،الروسي ـ التركي
ـ ـ اإلي ــران ــي ف ــي م ـســار أس ـت ــان ــا ،دور
مهم في تحقيقها .الحديث الفرنسي
تــرافــق مــع إش ــارة إيــرانـيــة واضـحــة،
أمــس ،عبر وزارة الخارجية ،إلــى أن
ال ـع ــدوان هــدفــه «إحـ ــداث ش ــرخ» بني
«ث ــاث ــي أس ـت ــان ــا»؛ ول ـقــي اسـتـنـكــارًا
موسكو وأنقرة على حد
واضحًا من
ّ
سواء ،ونفيًا لتأثر العالقات الثنائية
بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا .واسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــى ال ـت ـص ـع ـي ــد
ال ـف ــرن ـس ــي ك ـش ــف وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الـ ـت ــرك ــي مـ ــولـ ــود جـ ــاويـ ــش أوغـ ـل ــو
حقيقة أن الــرئ ـيــس الـفــرنـســي طلب
ح ـضــور «ق ـمــة أن ـق ــرة» األخ ـي ــرة (16
آذار) ،ال ـتــي جـمـعــت رؤسـ ــاء روسـيــا
ّ
وإي ـ ــران وتــرك ـيــا ،ول ـكــن طـلـبــه قــو ّبــل
بــالــرفــض .وهــو تـصــريــح الفــت كــذب
روايــة مــاكــرون عن أن تـطــورات ملف
استخدام الكيميائي هي التي حالت
دون حضوره القمة .هــذا التوضيح
التركي ،وإن لم ّ
يبي أسباب الرفض،
فـ ــإنـ ــه يـ ـف ـ ّـس ــر ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ال ـف ــرن ـس ــي،
بـ ــال ـ ـشـ ــراكـ ــة مـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـل ـ ـفـ ــاء ،خـ ــال
ال ـش ـه ــري ــن امل ــاضـ ـي ــن .ف ـف ــي مـ ـ ــوازاة
انـعـقــاد الـقـمــة حـيـنـهــا ،خ ــرج رئيس
األركان الفرنسي فرنسوا لوكوانتر،
ل ـي ـهــدد بـ ــ«ق ــدرة» قـ ــوات بـ ــاده على
الـتـحــرك «مـنـفــردة» فــي حــال تجاوز
«الخط األحمر» الذي حدده الرئيس،

وهــو «االستخدام املؤكد» لألسلحة
الـكـيـمـيــائـيــة .كــذلــك ات ـخ ــذت فــرنـســا
مــوقـفــا م ـضــادًا ل ــأت ــراك فــي عـفــريــن،
ّ
ودخلت على خط منبج عبر الحديث
عن إرسال قوات خاصة إضافية إلى
ً
هناك ،وصوال اليوم ،إلى مشاركتها
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدوان ال ـع ـس ـك ــري ،وبــدئ ـهــا
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات س ـح ــب «وس ـ ـ ـ ــام ال ـش ــرف
ال ـف ــرن ـس ــي» ال ـ ــذي س ـبــق أن منحته
لـلــرئـيــس ب ـشــار األسـ ــد .وبــال ـتــوازي،
بدأ «حلف شمال األطلسي» مسلسل
ّ
م ـغ ــازل ــة ت ــرك ـي ــا ،وم ـن ــذ أيـ ــام ال يـكــل
أمـيـنــه ال ـعــام يـنــس ستولتنبرغ من
التشديد على محورية الدور التركي

ضمن الـحـلــف .وخ ــال زيــارتــه أمس
لـهــا لـلـقــاء وزيـ ــر دفــاع ـهــا والــرئـيــس
رجب طيب أردوغ ــان ،أكد أن «تركيا
مهمة لحلف االطلسي ،والحلف مهم

ُرفض طلب ماكرون
حضور «قمة أنقرة» األخيرة
ّ
الجو
بالنسبة إليها» .ولم يمنع هذا
األط ـل ـســي ال ــداف ــئ وزيـ ــر الـخــارجـيــة
التركي مــن ال ـ ّ
ـرد على كــام مــاكــرون،
ب ـل ـه ـج ــة ح ـ ـ ـ ــادة ،إذ قـ ـ ــال إن أنـ ـق ــرة
«تتوقع تصريحات تليق برئيس»،

مـضـيـفــا أن ـهــا «تـمـلــك ع ــاق ــات قــويــة
م ــع روسـ ـي ــا ...وه ــي لـيـســت ضعيفة
إلــى درج ــة يمكن الــرئـيــس الفرنسي
أن يقوضها» ،قبل أن يستدرك أنها
ً
«ل ـي ـس ــت بـ ــديـ ــا مـ ــن الـ ـع ــاق ــات مــع
الحلف األطلسي» .وبــالـتــوزاي ،جاء
ال ــرد ال ــروس ــي عـلــى ل ـســان املـتـحــدث
باسم الكرملني ديمتري بيسكوف،
الــذي أكــد أن تباين مــواقــف موسكو
وأن ـق ــرة ح ــول ع ــدد مــن الـقـضــايــا «ال
يؤثر في التعاون» بينهما.
الالفت أمس أيضًا ،كان ّ
الرد األميركي
على تصريحات ماكرون حــول بقاء
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي س ــوري ــا ،إذ

في أحد شوارع مدينة دوما أمس (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

العدوان الثالثي بتوقيت دمشق ...السوريون يضحكون
مــن ّ لعنة الــدم إلــى رطــوبــة النكتة ،هــذا هــو حــال السوري
يتنقل بــن الضفتني مـنــذ أطـلـقــت املـعــارضــة برنامجها
في  2011وحمل عنوان« :نريد إسقاط النظام ولو جاء
ً
الشيطان» .جاء الشيطان فعال ،وبدأ الجميع بالحفر ،وبدأ
البلد يحترق ،وبــدأنــا نحصي عــدد السوريني املهجرين
واملهاجرين والنازحني واملخطوفني واملـشــرديــن ،وبدأنا
نــرصــد االحـتـمــاالت ونعيش على التوقعات والتنبؤات.
كبرت األزمة ودخلت املدرسة ،بلغت السابعة وتجاوزتها،
لم تعد دمشق قادرة أن تكون لنفسها كما كانت لبيروت
وبغداد ولكل مدينة عربية سبقتها في الزلزال ،ولم يعد
لسكانها القدرة على أن يكونوا سوى موظفني على قيد
ّ
مصدري
املوت واالحتمال ،ومستهلكي وهم بعد أن كانوا
قمح ومنتجي نفط ورافعي شعار صفر ديــون .ضاقت
املساحة وتقلصت أحــام من تبقى ملساحة قدم واحدة
حــافـيــة وفـسـحــة لـصــرخــة تـصــل مـســامــع الـلــه وت ـقــول له
«كفى ،أوقفوا هذه املحرقة» .نريد أن نمأل البطون الخاوية
ونكسي األيدي العارية ،نريد معطفًا وقفازات ال قاذفات،
نــريــد قبعة يطير منها الـحـمــام .نــريــد أن نـقــرأ قصص
ً
ألــف ليلة وليلة ونضحك خجال من لغتها البذيئة؛ نريد
أن نسترق النظر إلــى شـقــاء قبلة اختطفها عــاشــق من
جنون عاشقة؛ نريد أن نمأل الفراغ باألفكار ال الثارات؛
نريد أرضًا باردة ال ساخنة ودمًا يغفو وينام؛ نريد أيدي
معقمة ال أيدي تصنع النكبة؛ نريد ضميرًا ال يذوب في
ً
سحر املــال؛ نريد أطـفــاال يمتطون ظهر الحياة ال املــوت؛

المخالفي :خالفنا مع اإلمارات يمنع عودة هادي

أكدت املتحدثة باسم البيت األبيض
أن «املهمة األميركية لم تتغير .قال
الرئيس بوضوح إنه يريد أن تعود
الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي أق ـ ــرب وقــت
ممكن ...ونتوقع أن يتحمل حلفاؤنا
وش ــرك ــاؤن ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــون مـســؤولـيــة
وماليًا من أجل تأمني
أكبر عسكريًا
ّ
املنطقة» ،وهو ما علق عليه الرئيس
الفرنسي بأن املشاركة األميركية في
ال ـضــربــات أظ ـه ــرت إدراك واشـنـطــن
أن «مـســؤولـيـتـنــا ت ـت ـجــاوز مكافحة
داعــش» .وترافق ما سبق مع حديث
ت ــرك ــي ع ــن ال ـت ــوص ــل إلـ ــى «خــري ـطــة
طريق» مع الجانب األميركي بشأن
م ــدي ـن ــة م ـن ـب ــج .وأوض ـ ـ ـ ــح ج ــاوي ــش
ّ
ستطبق عندما
أوغلو أن «الخريطة
يـتــولــى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األمـيــركــي
الجديد (مايك بومبيو) مهماته».
وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي ،مـ ــع مـ ـح ــاول ــة فــرن ـســا
تـســويــق م ـشــروع ق ــرار «ش ــام ــل» في
ّ
مجلس األم ــن ،يغطي «كــل جوانب»
الـنــزاع الـســوري ،بما فيها التحقيق
بشأن استخدام األسلحة الكيميائية،
كشفت عــن ورق ــة «تقييم» صاغتها
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـتــأط ـيــر األدل ـ ـ ــة ال ـتــي
دفعتها إلــى قـيــادة الـعــدوان األخير.
وت ـع ـت ـم ــد تـ ـل ــك الـ ـ ــورقـ ـ ــة ،حـ ـص ـ ّ
ـري ــا،
ُ
على مــا نـشــر على مــواقــع التواصل
االج ـت ـمــاعــي م ــن ص ــور وتـسـجـيــات
فيديو ،بعد أن قامت االستخبارات
الفرنسية بتحليلها .وترافق ذلك مع
ّ
تعثر في جدول أعمال منظمة «حظر
األسلحة الكيميائية» ،التي كان من
املـ ـق ــرر د ُخ ــول ـه ــا إلـ ــى مــدي ـنــة دومـ ــا،
أمــس .إذ أ ِّجــل املــوعــد ،وفــق املنظمة،
ً
مبرر
بناء على طلب روسي ـ سوري،
ٍ
بأسباب تتعلق بأمن الفريق .وأكد
مسؤول روسي أنه سيجري تفحص
ال ـ ـطـ ــرق امل ــوصـ ـل ــة إل ـ ــى مـ ـك ــان جـمــع
األدل ـ ــة ف ــي دوم ـ ــا ،م ــن ق ـبــل األج ـهــزة
األمنية لــدى األمــم املـتـحــدة ،على أن
يصل فريق التحقيق إلى املوقع غدًا
األربعاء.
(األخبار)

ُ
خطط «التحالف» تثير االنقسامات :تعز على خطى عدن؟
في تصريح هو الثالث من
نوعه في غضون أسابيع ،أقرّ
وزير خارجية حكومة عبد ربه
منصور هادي بوجود خالفات
معترفًا
قيادة «التحالف»ِ ،
مع َ ً
مواربة بأن رئيسه ممنوع من
العودة إلى عدن .تصريح
يضاف إلى سلسلة تعقيدات ال
تفتأ تتفاقم داخل المعسكر
السعودي  -اإلماراتي ،لتجعل
ترجمة الخطط العسكرية
الجديدة ضد «أنصار الله» على
األرض أكثر صعوبة ،خصوصًا
على جبهة الساحل
َ
الوزيرين عبد العزيز جباري وصالح
بعد
ال ـص ـي ــادي ،جـ ــاء الـ ـ ــدور ع ـلــى ع ـبــد املـلــك
املخالفي ،الوجه األبرز من وجوه حكومة
الرئيس املنتهية واليته عبد ربه منصور
ه ـ ــادي ،وع ـم ـيــد دبـلــومــاسـيـتـهــا ،لـيــؤكــد
أن رئـيـســه شـبــه مـحـجـتــز ف ــي الـعــاصـمــة
السعودية الــريــاض .يــأتــي ذلــك فــي وقت
يـثـيــر فـيــه ت ــواج ــد نـجــل شـقـيــق الــرئـيــس
السابق ،طارق محمد عبد الله صالح ،في
مدينة املخا في محافظة تعز احتجاجات
م ـت ــزاي ــدة ،خـصــوصــا ف ــي ه ــذه املحافظة
ال ـت ــي ال ي ـ ــزال ل ـح ــزب «ال ـت ـج ـمــع الـيـمـنــي
ل ــإص ــاح» (إخ ـ ـ ــوان م ـس ـل ـمــون) تــواجــد
وازن فيها .تـطــورات تأتي ّ
لتتمم مشهد
ّ
التعقيدات التي ولدها التدخل السعودي
 اإلمــاراتــي في اليمن ،الــذي  -وللمفارقة رفـضــت قمة الـظـهــران املنعقدة أول منأم ــس «ال ـتــدخــل ف ــي ش ــؤون ــه الــداخـلـيــة»،
ّ
وت ـجــلــي م ــرة أخ ــرى ال ـعــوائــق املنتصبة
أمام «التحالف» في طريقه إلعادة توحيد
معسكره ،الذي يواجه انتكاسات ميدانية
متتالية آخرها في الجوف.
لم يماثل وزير خارجية حكومة هادي ،في

َ
تصريحاته األخـيــرة ،زميليه (الصيادي
ّ
وجـ ـب ــاري) ف ــي صــراح ـت ـه ـمــا ،إن ـم ــا ثــبــت
مـ َ
ـواربــة مضمون ما كانا أعلناه .إذ قال،
في مقابلة مع «بي بي سي» ،إنه «في ظل
واملشكلة مع اإلمــارات
األوض ــاع األمنيةّ ،
فضلنا أن نـ ّ
ـؤجــل هذا
بـشــأن ع ــدن ،نحن
األمر لكي ال تكون العودة مشكلة ،وإنما
ً
تـ ـك ــون حـ ـ ـ ــا» .ع ـ ـبـ ــارة أراد مـ ــن خــال ـهــا
امل ـخــافــي جـعــل ال ـع ــودة مـســألــة متصلة
بـ ـ ـ ــإرادة ه ـ ـ ــادي ،ال ـ ــذي «إذا قـ ــرر ال ـع ــودة
يستطيع أن يعود في أي وقت» بحسبه،
إال أن ربطه األمر بالخالف بني «الشرعية»
ً
وبني اإلمارات ُي ّ
عد دليال إضافيًا على أن
«هادي ال يستطيع العودة إلى عدن» وفق
مــا أعلن جـ َبـ ٌـاري قبل حــوالــى شهر .وهو
حـظـ ٌـر مـتــوافــق عليه ،على مــا يـبــدو ،بني
السعودية واإلمارات اللتني تتجهان نحو
مزيد من االنسجام والتالقي ،على وحي
تصريحات ول ــي عهد أب ــو ظـبــي ،محمد
بن زايد ،أمس ،في حفل اختتام مناورات
«ردع الـخـلـيــج امل ـش ـتــرك  »1ف ــي املـمـلـكــة،
حيث قال إن «اإلمارات والسعودية تقفان
دائمًا في خندق واحــد» ،وإن «تحالفهما
يقوم على أسس ثابتة وقواعد صلبة من
التفاهم والرؤية والعمل املشترك».
عمل الــريــاض وأبــو ظبي املتواصل على
تـحـســن ص ــورة مــا تـسـمــى «املـحــافـظــات
املـ ـح ــررة» ،و«غ ــرب ـل ــة» بـنـيــة «الـشــرعـيــة»
بما يجعلها أكثر اتساقًا وقابلية للقتال
بــروحـيــة عــالـيــة ،يتتابع فــي مدينة عدن
الـ ـت ــي وص ـل ـه ــا رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة ه ـ ــادي،
أحمد عبيد بــن دغــر ،ووزراؤه قبل أيــام.
وتتجلى ماهية تلك املساعي ،بوضوح،
فــي مــا خلص إلـيــه اجـتـمــاع انعقد أمس
في املدينة ،بني بن دغر وأعضاء اللجنة
الـعـسـكــريــة واألم ـن ـي ــة .إذ ش ــدد ب ــن دغ ــر،
خ ــال االج ـت ـمــاع ،عـلــى ضـ ــرورة «تـجــاوز
خالفات املاضي ،والعمل بصورة مشتركة
ملواجهة عدونا» ،الفتًا إلى أن ثمة توجهًا
إلنـشــاء «غــرفــة عمليات مشتركة لتبادل
ً
املـ ـعـ ـل ــوم ــات االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة» ،ف ـضــا
عــن «إي ـج ــاد خـطــة أمـنـيــة شــامـلــة لتأمني
املحافظات ومديرياتها ،وإيجاد مناطق
خضراء» .وفي موازاة تلك الخطط األمنية،
الـتــي تكتسب دالل ــة إضــافـيــة مــن كونها

(أ ف ب)

ّ
تمكنت «أنصار الله»
من تحقيق تقدم
باتجاه مدينة حيس

تــأتــي فــي أع ـقــاب إل ـغــاء املـبـعــوث األمـمــي
إلى اليمن ،مارتن غريفيث ،زيارة له كانت
مقررة إلى عدن بسبب «األوضاع األمنية
في املدينة» ،يتواصل العمل على خطط
عـسـكــريــة تـسـتـهــدف مـخـتـلــف الـجـبـهــات
ع ـلــى ال ـســاحــل والـ ـح ــدود وف ــي ال ــوس ــط.
لكن ه ــذه األخ ـيــرة ال تلقى إجـمــاعــا لدى
القيادات والـقــوات املوالية لـ«التحالف»،
وه ــو م ــا يـصـ ّـعــب مـهـمــة تــرجـمـتـهــا على
األرض ،خ ـص ــوص ــا أن «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
ت ـ ـحـ ــاول االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ه ـ ــذا ال ــوض ــع،
واستباق أي تصعيد محتمل بعمليات
مضادة ال تزال تنهك التشكيالت التابعة
َ
للسعودية واإلمــارات .وتظهر الخالفات،
أكثر ما تظهر ،في محافظة تعز ،التي أفيد
قبل أي ــام عــن أن ط ــارق صــالــح وضباطه
وج ـن ــوده وص ـل ــوا مــديـنــة امل ـخــا الــواقـعــة
غربيها ،حيث ّ
ّ
تهيئ لهم أبو ظبي منصة
انطالق لقيادة عمليات الساحل الغربي.

وشـهــدت املحافظة ،خــال األي ــام القليلة
املــاض ـيــة ،سلسلة ت ـحــركــات دع ــت إليها
حــركــات ومـكـ ّـونــات موالية ل ــ«اإلصــاح»،
رفضًا لـ«تواجد أي قوات لطارق صالح».
ٌ
تحركات أثــارت ردود فعل ساخطة على
ض ـفــة الـشـخـصـيــات والـ ـق ــوى املـحـســوبــة
على اإلم ـ ــارات ،خصوصًا منها محافظ
ت ـ ـ ـعـ ـ ــز ،أم ـ ـ ـ ــن م ـ ـح ـ ـم ـ ــود ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ــف
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ب ــأن ـه ــم «ط ـ ــاب ـ ــور خــامــس
يعمل على إشعال الحرائق والـفــن» ،في
حــن استغربت ق ـيــادات «مــؤتـمــريــة» من
«الجناح اإلمــاراتــي» خــروج مسيرة ضد
الــرجــل ،قائلة إن «ط ــارق يعلم أن تحرير
تـعــز ال يحكمه الـخـيــار الـعـسـكــري» ،وإن
«هدفه أكبر من ذلك وفي مكان آخر» .وهو
م ــا اس ـتــدعــى حـلـقــة ج ــدي ــدة م ــن املــواقــف
«اإلص ــاحـ ـي ــة» امل ـ ـضـ ــادة ،ال ـت ــي ت ـ ّ
ـوع ــدت
بـ«إسقاط أي مشروع» من شأنه «إعــادة
خـصــوم ال ـثــورة والـشــرعـيــة» ،فــي تهديد
رأى فيه البعض نذيرًا بتكرار سيناريو
مواجهات عدن األخيرة في تعز ،مع فارق
أن «اإلص ـ ـ ــاح» ال ي ـ ــزال ،بـحـســب ه ــؤالء،
«رقمًا صعبًا يعسر تجاوزه في تعز».
في ظل تلك االنقسامات ،تعمل «أنصار
الـ ـل ــه» ع ـلــى اس ـت ـغ ــال ال ـت ـض ـع ـضــع في
صـفــوف ق ــوات «الـتـحــالــف» لصالحها،
ع ـبــر ات ـخ ــاذ مــوقــع ه ـجــومــي ع ـلــى غير
جبهة ،بهدف استعادة ما كانت خسرته
س ــاب ـق ــا ،وع ــرق ـل ــة أي ع ـم ـل ـيــات يخطط
«ال ـت ـحــالــف» إلطــاقـهــا ضــدهــا .وتمكن
ال ـج ـيــش وال ـل ـج ــان ،أول م ــن أمـ ــس ،من
تحقيق تقدم باتجاه مدينة حيس غربي
ال ـحــديــدة .وبـحـســب م ـصــادر مـيــدانـيــة،
ف ــإن الـجـيــش والـلـجــان بــاتــا يـحــاصــران
املــديـنــة مــن عــدد مــن االت ـجــاهــات .ويــوم
أمــس ،أفيد عن هجمات واسعة شنتها
ال ـقــوات اليمنية املـشـتــركــة عـلــى مــواقــع
الـتـشـكـيــات الـتــابـعــة لــ«الـتـحــالــف» في
ع ــدة م ـحــاور فــي محافظة ال ـجــوف ،في
وقـ ــت أع ـل ـنــت ف ـيــه الـ ـق ــوة ال ـصــاروخ ـيــة
في الجيش واللجان استهداف القوات
املــوالـيــة للسعودية فــي صـحــراء البقع،
قبالة منطقة نجران ،بصاروخ باليستي
من نوع «زلزال .»2
(األخبار)
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نريد أن ننظر إلى داخلنا ،هناك ،حيث تصنع التسويات
الكبرى ،وهناك ،حيث يتسلل الحلم الى عظام املستحيل،
ل ــم ت ـعــد تـسـحــرنــا الـلـحـظــة األولـ ـ ــى ،يـقـتـلـنــا ال ـش ــوق إلــى
اللحظة األخـيــرة ،اللحظة التي يتوقف فيها إطــاق النار
على الحقيقة ،اللحظة التي تتوقف فيها قهقهات جنيف
والــريــاض واسـتــانــة ،اللحظة الـتــي تتوقف فيها ثــرثــرات
الشاشات ومفارقات األرصفة ،اللحظة التي تتوقف فيها
العازبات عن قراءة النعوات ،اللحظة التي تعلن موتنا من
الضحك والدهشة ،اللحظة التي تعلن سورية مهرجانًا
للياسمني.
ج ـ ّـرد «الـشـيـطــان» الـســوري مــن كــل مــا يملك ،وب ــات كما
مـنــزل عـلــى الـعـضــم يتيمًا إال مــن النكتة الـتــي أصبحت
وسيلة اإليضاح األبرز في حياته بعد األزمة ،والنكتة هنا،
ال تأتي بمعنى اإلضحاك ،بقدر ما تأتي حاملة معها ِح ّس
املفارقة ،يحدث ذلــك ،ليس بعد سبع سنوات من الحرب
فقط ،وليس بسبب التهجير والقتل والتدمير أيضًا ،بل ما
يتجاوز ذلك بكثير ،وهو إدراك السوري وبكثير من جرأة
الوقائع ووقاحتها حجم األثمان القاتلة التي دفعها مقابل
اإلنجازات امليتة التي ّ
هجرت هي األخرى نصف السكان
وأزاحت من تبقى.
هي النكتة ،سالح السوري األخير املضاد للحزن والخيبة
والصواريخ العابرة للمحيطات ،يرميها ويمشي ،فيغرد
ويبكي ويضحك في آن معًا ،يعيش الحقيقة تمامًا كما
يمد يــده للحزن تمامًا كما ّ
يعيش الــوهــمّ ،
يمدها للفرح.
بــاألمــس كــان بإمكانك أن تــرى شعبًا بأكمله متعاطفًا
يبكي أبًا التهم الخيبة بعدما فقد أمله بالعثور على ولده

املخطوف في دوما ،تقمص السوريون الحالة وعاشوها،
رأى الجميع االبن املخطوف تمامًا كما رآه األب في الحلم،
بوجه مختلف ،استيقظوا بعدها متعبني ،بحثوا عنه ،ثم
عادوا ليغرقوا في وجه الوسادة وفي تفاصيل ذاك الوجه
النحيل املـتـعــب ،عــاشــوا مــع أهــالــي املخطوفني اللحظات
األسوأ التي كانت تنتظر خارج الحلم ،هناك ،على املعابر،
وعلى الشاشات ،في وسائل التواصل االجتماعي ،وعلى
لسان املحللني وفــي كل املحطات التي استمرت في بيع
الــوهــم منذ بــدايــة األزمـ ــة ...حتى وقـفــوا أخـيـرًا على باب
الحقيقة التي عثروا عليها ممددة في صالة الفيحاء حادة،
جارحة ،وصادمة ،ولم يستطيعوا فعل شيء سوى ّ
تقبل
الخبر بروح رياضية كما تتقبل الجماهير طعم الخسارة
في مباراة ودية ...أن تتجمد في املكان وأنت تسمع خبر
اإلعــدام« :لم يعد هناك مخطوفون» ،ثم تعود لتجلس من
دون أن تستطيع النظر الى وجه تلك السيدة الخمسينية
وكما
التي جاءت لتخلع سوادها بعد سنوات من االنتظارّ ُ .
حــال األب املتعب الــذي عــاد وحـيـدًا ،عــاد الـســوريــون ،كــل
ّ
إلى غرفته الضيقة ،إلى سجن نفسه ليكذب وهم العدالة،
وليمزق عباءة تلك العبارة الفضفاضة «كلو فدا الوطن»
التي يرميها فــي وجــه الكاميرا فــي لحظة قــوة ،وبعدها
بثوان ّ
يترجل عن حصان ضعفه وكذبته الكبيرة.
ٍ
انتهى الجزء األول من الفيلم التراجيدي السوري بطي
ملف املخطوفني ،ليبدأ بعدها وبفاصل يوم واحد الجزء
الثاني من الفيلم السوري «الكوميدي» هذه املرة .الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب غ ـ ّـرد عـلــى تــويـتــر أن ــه سيوجه
ضربة إلــى ســوريــا ،خــرج السوريون من الحزن وعــادوا

ليغرقوا مرة أخرى في الضحك وفي مجازفة النكتة التي
باتت سيدة اللحظة .وها هنا سنعثر على الحس العالي في
السخرية والتقاط املفارقة في تعليقات السوريني الذين
يخاطبون بعضهم على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
حائرين بني النكتة التي تضحك والنكتة التي تبكي .نقرأ:
«ضــربــة تــرامــب تذكرنا بضربات الكابنت ماجد ملــا كان
يضل يــوم كامل رافــع رجلو ليشوط الطابة ويــوم كامل
تبقى الطابة بالهواء ويــوم كامل رعــد شالف حالو على
الطابة وآخــر شي يضرب الكرة بالعارضة وتطلع بــرا».
«يرحم بيكن بعتو شي قرش ّ
يعض الكبل تبع االنترنت
ّ
عـنــده أو طــفــو الــراوتــر بالبيت األب ـيــض»« .ملـعــرفــة موعد
الضربة األمريكية أرسل رسالة فارغة على الرقم ١٢١٣
بقيمة  ٥٠ليرة سورية واشترك في الخدمة ...سيرياتيل
معك على طــول»« .رئيس دولــة وبضل فاتح تويتر وأنا
بــس يشوفوني فتحت نــت بقلولي ضيعت مستقبلك».
«قال رضينا بالضربة والضربة ما رضيت فينا».
ً
وحـ ــدث الـ ـع ــدوان ف ـع ــا ،لـكــن روح الـنـكـتــة بـقـيــت مـمــددة
وسـخـ ّـيــة كـمــا روح الـسـخــريــة وه ــذا تعليق ي ـقــول« :طلع
العدوان متل الـترامب عالبالط» .وآخر يقول« :اللي كانوا
نــايـمــن ومــو حــاســن عـلــى شــي كـيــف بــدك تقنعهن أنــو
أمريكا كانت عم تضربنا؟».
هــذه هي سوريا التي تشبهنا قبل األزمــة وبعدها ،قبل
العدوان الثالثي وبعده ،سوريا التي تزغرد فيها سيدة
للدفاعات الجوية فتمسح غبار الصواريخ الغبية وعارها
القادم من دولة عربية« .أعيدوا إلينا مسروقاتنا من األمل
والفرح والحلم والهذيان» تقول صبية شامية.

أوروبا ترفض العقوبات :كرة «النووي» في ملعب ترامب
طـغــت ال ـت ـطــورات ال ـســوريــة وال ـنــزاع
الغربي مع روسيا ،على ملف إيــران
ف ــي أروق ـ ــة اج ـت ـمــاع وزراء خــارجـيــة
االتـحــاد األوروب ــي في لوكسمبورغ.
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ب ـع ــض امل ـج ـت ـم ـعــن،
وبــرغــم الضغوط األميركية فــي هذا
االتـجــاه ،بند فــرض عقوبات جديدة
عـلــى ط ـه ــران «ل ــم يـكــن أول ــوي ــة» .من
ه ـ ـ ــؤالء وزيـ ـ ـ ــرة خ ــارجـ ـي ــة االت ـ ـحـ ــاد،
فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي ،ال ـتــي كــانــت
واضحة قبيل دخولها االجتماع« :ال
أتــوقــع قـ ــرارات بـشــأن ه ــذا املــوضــوع
الـيــوم» .أمــا وزيــرة خارجية النمسا،
ك ــارن كنيسل ،فقالت إن «املــوضــوع
ليس بندًا مهمًا على جدول األعمال».
عــارضــت النمسا مــع إيطاليا ودول
أخرى ،مشروع العقوبات ضد إيران،
م ــن بـيـنـهــا بـلـجـيـكــا ال ـت ــي ل ــم يكتف
وزي ــر خــارجـيـتـهــا ،ديــديـيــه ري ـنــدرز،
بالتقليل مــن أهـمـيــة امل ـش ــروع الــذي
يـ ـف ــرض إجـ ـ ـ ـ ــراءات ض ــد امل ـس ــؤول ــن
اإلي ــران ـي ــن ال ـنــاش ـطــن ف ــي س ــوري ــا،
ب ــل أكـ ــد أنـ ــه ف ــي غ ـي ــاب فـ ــرص الـحــل
العسكري في سوريا ال بد من «إجراء
حوار مع إيران وروسيا».
فــي املـقــابــل ،تمسكت ال ــدول املــروجــة
لـ ـلـ ـعـ ـق ــوب ــات ،ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا وأمل ــانـ ـي ــا
وفــرن ـســا ،بــامل ـشــروع ال ــذي ي ــراد منه
إنـ ـق ــاذ االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ب ــال ـت ــوازي
م ـ ـ ــع إرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن امل ـ ـ ـهـ ـ ــددة

بـ ــاالن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ،بـ ـق ــائـ ـم ــة حـ ـظ ــر مــن
داخ ــل االت ـحــاد تستهدف دور إيــران
الخارجي وبرنامجها الصاروخي.
وأبـ ـ ـ ــدى وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمل ــان ــي
هيكو م ــاس ،أم ــس ،قلقه مــن «ال ــدور
ال ــذي تضطلع بــه إي ــران فــي املنطقة
وبـ ـسـ ـب ــب ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا ل ـل ـص ــواري ــخ
الـبــالـيـسـتـيــة» ،م ـشــددًا عـلــى ض ــرورة
بـ ـح ــث «ك ـي ـف ـي ــة ات ـ ـخـ ــاذ مـ ــوقـ ــف مــن
هــذا األم ــر» .كذلك بــدا موقف كــل من
لتوانيا ولوكسمبورغ متماشيًا مع
ّ
توجه الترويكا لبحث العقوبات.
لكن ،وسط أجواء االنقسام الحاد بني
أعضاء االتحاد ،لم تتقدم املفاوضات
في اجتماع لوكسمبورغ ،ما أدى إلى
إخ ـف ــاق ك ــان مـتــوقـعــا مل ـســاعــي لـنــدن
وبــاري ــس وبــرل ــن ،الـتــي تـحـتــاج إلــى
إج ـم ــاع الـتـكـتــل األوروبـ ـ ـ ــي .عـلـمــا أن
الدول الثالث حاولت تنسيق املواقف
قبيل االجتماع فــي لقاء جمع وزراء
خارجية هــذه الــدول مع موغيريني.
وهــو مــا تجلى خيبة أمــل فــي أروقــة
االجتماعّ ،
عبر عنها دبلوماسي من
القوى الثالث بالقول إن الوقت الباقي
أرب ـعــة أســابـيــع ،و«م ــن الــواضــح أننا
نـتـجــه إل ــى ذل ــك رغ ــم حــاجـتـنــا لوقت
ـا» ،فــي إش ــارة إلــى السباق
أكثر قـلـيـ ً
األوروب ـ ــي مــع الــزمــن لـعــدم الــوصــول
إل ــى م ــوع ــد  12أيـ ــار امل ـق ـبــل م ــن دون
التوصل إلى اتفاق مع األميركيني.

وال ي ـب ــدو أن ال ـن ـق ــاش ف ــي اج ـت ـمــاع
وزراء خارجية االتحاد قد ســار بما
يـش ـت ـهــي ال ـث ــاث ــي ال ـغ ــرب ــي ،وخـلـفــه
الواليات املتحدة .إذ وفق تصريحات
وزيـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة إيـ ــرل ـ ـنـ ــدا ،س ـي ـمــون
كــافـيـنــي ،ي ـبــدو أن األم ــر ت ـحــول إلــى
«استجواب» لوزراء خارجية اململكة
امل ـت ـح ــدة وف ــرن ـس ــا وأمل ــانـ ـي ــا ،ب ـشــأن
مـفــاوضــات الـثــاثــي مــع األميركيني.
وإن كــان الـســائــد أوروب ـيــا التماشي
مع املـخــاوف األميركية ،إال أن الكفة
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة تـ ـمـ ـي ــل بـ ـ ــوضـ ـ ــوح إلـ ــى
ال ـح ــرص عـلــى فـصــل م ـســار االت ـفــاق
النووي عن باقي امللفات ،وهو محل
االفـ ـت ــراق ع ــن واش ـن ـطــن ،بـحـســب ما
وملـ ــح كــافـيـنــي إل ــى أن
أك ــد كــاف ـي ـنــيّ .
ال ـن ـقــاشــات ف ــي االج ـت ـم ــاع ت ـجــاوزت
مــا هــو مـطــروح إلــى كيفية التعامل
األوروبي مع االتفاق في حال خروج
األميركيني منه.
وحـتــى مــوعــد ق ــرار تــرامــب منتصف
الشهر املقبل ،ال مؤشرات على قدرة
األوروبـيــن على التوصل إلى اتفاق
مــوحــد ،مــع أن امل ـشــاورات األوروبـيــة
األميركية ستستمر ،وستبلغ ذروتها
مع زيارة كل من املستشارة األملانية
والرئيس الفرنسي لواشنطن أواخر
الشهر ال ـجــاري .ومــن غير املــؤكــد أن
يـتـمـســك ال ـت ـي ــار املـ ـع ــارض أوروبـ ـي ــا
لـ ـلـ ـعـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ـ ــران ب ــامل ــوق ــف

الرافض للمشروع ،خصوصًا أن قرار
تــرامــب املـحـتـمــل ع ــدم الـتــوقـيــع على
تعليق العقوبات ضد إيران ،وإعادة
ال ـع ـق ــوب ــات م ــن ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي
ُ
ـرف ــق بــإعــان
عـلــى ط ـه ــران ،ول ــو لــم ي ـ َ
انسحاب أميركي رسمي من االتفاق،
سيعني بالضرورة تفجير الصفقة،
وهو ما سينسف املصالح األوروبية
الناجمة عنها على صعيد االقتصاد
واالستثمارات .كذلكّ ،ملحت واشنطن
إل ــى نـيــة وزارة ال ـخــزانــة اسـتـحــداث
ع ـقــوبــات ج ــدي ــدة ص ــارم ــة ستعرقل

عمل الشركات األوروبية في إيران.
بذلك يكون مآل امللف واح ـدًا ،في ظل
تمسك ترامب بالتصعيد ضد إيران،
ما قد يعني جـ َّـر األوروبـيــن إلــى هذا
التصعيد فــي الحالتني :اإلبـقــاء على
االتفاق مع عــودة العقوبات وإضافة
أخرى مستحدثة ،أو االنسحاب منه.
وف ـ ــي ال ـح ــال ـت ــن« ،الـ ـ ــورطـ ـ ــة» س ـت ـعـ ّـم
ال ـج ـم ـي ــع :ال ـ ـ ــدول الـ ـث ــاث وإي ـطــال ـيــا
وب ــاق ــي امل ـع ــارض ــن لـلـعـقــوبــات على
السواء.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

تحولت
المناقشات إلى
«استجواب» لوزراء
خارجية بريطانيا
وفرنسا وألمانيا
(أ ف ب)
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قضية منذ «أحداث  30يونيو»  ،2013واندالع حوادث عنف
في مصر عقب عزل محمد مرسي ،توسعت المحاكم في
إصــدار أحكام اإلعــدام التي شملت المئات من المتهمين،
وهو ما ينظر إليه الكثير من الحقوقيين على أنه مخالف
للمعايير الدولية ويشوب إجراءاته الكثير من الثغرات

اإلعدامات في مصر

العدالة فوق
المشنقة!
أحمد عابدين
فــي ال ـثــالــث مــن ت ـمــوز امل ــاض ــي ،قضت
محكمة النقض املصرية بتأكيد حكم
اإلعـ ــدام بـحــق ثــاثــة مــواطـنــن (يــاســر
شكر وياسر األباصيري املحتجزين،
وولـ ـ ـي ـ ــد ح ـب ـي ــب غـ ـي ــابـ ـي ــا) عـ ـل ــى ذم ــة
القضية «رق ــم  6300لسنة  2013كلى
شــرق اإلسـكـنــدريــة» ،املعروفة إعالميًا
ب ــ«أحــداث مكتبة اإلسـكـنــدريــة» ،وذلــك
ع ـلــى خـلـفـيــة مـقـتــل م ــواط ـن ــن وأف ـ ــراد
في اإلسكندرية،
شرطة وأعمال شغب ّ
شمال الـقــاهــرة ،عقب فــض اعتصامي
النهضة ورابعة العدوية .وبذلك ،صار
ّ
هذا الحكم باتًا ونهائيًا ،وفي انتظار
التنفيذ.
م ـ ــن داخـ ـ ـ ــل ع ـن ـب ــر اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــدام ،ح ـص ـلــت
«األخ ـ ـبـ ــار» ع ـلــى شـ ـه ــادة أحـ ــد ه ــؤالء
املـتـهـمــن ،ي ـقــول فـيـهــا« :اس ـمــي يــاســر
عبد الصمد شـكــر ،أبـلــغ مــن العمر ٤٣
ع ــام ــا ،وأع ـم ــل مـحــاسـبــا قــانــون ـيــا ،تم
القبض عـلـ ّـي يــوم  ٢٦فـبــرايــر (شـبــاط)
 2014م ــن م ـنــزلــي إل ــى مـبـنــى مــديــريــة
أمـ ــن اإلس ـك ـن ــدري ــة ،ح ـيــث ت ــم إي ــداع ــي
فــي الـطــابــق الـخــامــس امل ـع ــروف باسم
"ال ـس ـل ـخــانــة"» .يـضـيــف يــاســر مــرتــديــا
الـبــدلــة ال ـح ـمــراء وه ــو بــانـتـظــار املــوت
ف ـ ــوق حـ ـب ــل املـ ـشـ ـنـ ـق ــة« :ت ـ ــم ت ـعــذي ـبــي
بــال ـضــرب امل ـب ــرح وتـعـلـيـقــي وصـعـقــي
ب ــال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي أع ـض ــائ ــي الـجـنـسـيــة
وباقي األماكن الحساسة من جسدي،
وتهديدي بإحضار زوجتي وتعريتها
أم ــام أفـ ــراد ال ـشــرطــة وإح ـض ــار وال ــدي
ووالــدتــي وتعذيبهما كــذلــك إلجـبــاري
على االعتراف بكل ما يريده الضباط».
ويـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع« :تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاوب ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط ع ـلــى
تعذيبي وأحــدهــم قــال بكل غيظ إنني
أحـ ــد امل ـس ــؤول ــن ع ــن م ـق ـتــل أخ ـي ــه في
أحد األحداث ...تم منعي من النوم ملدة
ثالثة أيــام حتى خــارت قــواي وأجبرت
على االعتراف أمام كاميرا بأنني أحد

املشاركني في أحداث العنف مستخدمًا
ناريًا».
سالحًا ُ
بعد ذلــك ،نقل شكر إلى القاهرة حيث
ُّ
ات ـ ـهـ ــم ب ــاملـ ـش ــارك ــة فـ ــي أربـ ـ ــع ق ـضــايــا
مـنـهــا «ت ــأس ـي ــس تـنـظـيـمــات إرهــاب ـيــة
واملشاركة في القتل وأحــداث العنف»،
ُ
وق ّدم في بعضها أمام محاكم عسكرية
وأخرى مدنية كان منها قضية «مكتبة
اإلسكندرية» التي ُحكم فيها باإلعدام
فــي  25أيـلــول  ،2015ثــم ُرف ــض الطعن
وت ــم تــأيـيــد الـحـكــم فــي ت ـمــوز املــاضــي.
يــوضــح األب ألرب ـع ــة أط ـف ــال ،أكـبــرهــم
في السنة األولــى من الثانوية العامة
وأصـ ـغ ــره ــم  5س ـ ـنـ ــوات ،أن ت ـل ــك هــي
امل ــرة األولـ ــى ف ــي حـيــاتــه ال ـتــي يقبض
عليه فيها ،وأن اليوم الذي حدثت فيه
حــوادث القتل كــان موجودًا في إحدى
ال ـش ــرك ــات مل ــراج ـع ــة ال ـح ـس ــاب ــات وفــق
عمله ،وقــد قدمت تلك الشركة شهادة
للمحكمة بشأن ذلك.
تعقيبًا على حديثه ،يقول أحد محاميه
إن أوراق التحقيقات خلت من أي دليل
على إثبات تورط موكله في القتل ،وإن
الحكم استند حصرًا إلى شهادة عدد
من ضباط الشرطة ومحضر تحريات
ض ـ ـبـ ــاط األم ـ ـ ـ ــن الـ ــوط ـ ـنـ ــي وم ـح ــاض ــر
الـضـبــط واالس ـت ـجــواب ال ــذي تــم تحت
التعذيب ،وإن نيابة النقض أثبتت في
مذكرتها أن بعض أوراق القضية التي
اسـتـنــد الـحـكــم إلـيـهــا م ـف ـقــودة ،وبــذلــك
يتعني على املحكمة أن تبني حكمها
عـلــى الــوقــائــع الـثــابـتــة فــي ال ــدع ــوى ال
على «أمور ال سند لها في األوراق».
قـصــة شـكــر واح ــدة مــن قـضــايــا كثيرة
أصـ ــدر ع ــدد م ــن املـنـظـمــات الـحـقــوقـيــة
امل ـصــريــة وال ــدول ـي ــة ب ـيــانــات بـشــأنـهــا،
ُ
وهي في مجملها تطالب بوقف تنفيذ
ّ
أحكام اإلع ــدام في مصر ُبعد التوسع
الكبير فــي تلك العقوبة املـفــزعــة .كما
أطلق عــدد مــن الحقوقيني واملنظمات
ح ـم ـلــة ب ــاس ــم «أوق ـ ـفـ ــوا اإلعـ ـ ـ ـ ــدام» .فــي
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تصدر قرارات
اإلعدام بالجملة
واعتمادًا على قرائن
ضائعة أو مجهولة!
هذا السياق ،يقول شريف عــازر ،وهو
باحث حقوقي في املفوضية املصرية
لـلـحـقــوق وال ـح ــري ــات ،إن ال ــداف ــع وراء
ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة «لـ ـي ــس س ــرع ــة وت ـي ــرة
إصـ ـ ــدار أحـ ـك ــام اإلع ـ ـ ــدام خ ــاص ــة أنـهــا
تـ ـج ــري ب ـش ـكــل دوري ومـ ــوسـ ــع عـلــى
العشرات من املتهمني منذ عــام ،2013

لـكــن امل ـفــزع حــالـيــا ســرعــة الـسـلـطــة في
تـنـفـيــذ تـلــك األح ـك ــام ع ـلــى املـتـهـمــن»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى ت ـن ـف ـيــذ ال ـح ـك ــم ع ـل ــى 15
شخصًا فــي يــوم واحــد .يضيف عــازر:
«كان ذلك أمرًا مفجعًا ،وأخبار التنفيذ
تصدر دوريًا بحق متهمني استنفدوا
إج ــراءات التقاضي والـطـعــن ،وهــو ما
قد يكون ردًا على الهجمات اإلرهابية،
لكنه تصرف غير سليم طبقًا للمعايير
الدولية».
وم ـط ـل ــب ال ـح ـم ـلــة م ــن ال ـس ـل ـط ــات هــو
«ت ـح ـق ـي ـقــات ج ـ ــادة وح ـق ـي ـق ـيــة ملـعــرفــة
املتهمني الحقيقيني في أحداث اإلرهاب
والقتل» ،خاصة أن ما رصدته ووثقته
عــن غــالـبـيــة تـلــك ال ـح ــاالت أنـهــا أخــذت
ش ـك ــل األح ـ ـكـ ــام ال ـج ـم ــاع ـي ــة ،وح ـ ــاالت
الـقـتــل الـجـمــاعـيــة ،مـثــل قضية أح ــداث
استاد بورسعيد املحكوم فيها على 10
أشخاص باإلعدام بحكم تام ونهائي

في واقعة مقتل  74من مشجعي النادي
األهلي .لذا يرى منظمو الحملة أنه من
الـ ـض ــروري «ال ــوص ــول إل ــى أش ـخــاص
بعينهم وإدانتهم بجميع أركان التهم
املــوجـبــة لحكم اإلعـ ــدام ك ــأن يـكــون في
حــالــة سـبــق إصـ ــرار وت ــرص ــد ومـعــرفــة
سابقة بالقتيل ،وهــو أمــر لــم يتحقق
ف ـي ـه ــا وال فـ ــي ك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا...
بجانب قــدر كبير مــن االنـتـهــاكــات من
مثل االختفاء القسري والتعذيب بحق
امل ـت ـه ـمــن وم ـحــاك ـم ـت ـهــم أم ـ ــام مـحــاكــم
عسكرية تفتقر إلــى كثير مــن معايير
املحاكمات العادلة».
أيـضــا ،قضت املحكمة العسكرية يوم
الثالثاء املاضي بإحالة أوراق  36متهمًا
على املفتي إلب ــداء ال ــرأي الـشــرعــي في
إعدامهم كإجراء استباقي قبل الحكم
بإعدامهم ،وذلــك على خلفية اتهامهم
ب ــاس ـت ـه ــداف ك ـنــائــس ال ـب ـطــرس ـيــة فــي

الـعـبــاسـيــة ،ومـ ــاري جــرجــس بطنطا،
واملرقسية فــي اإلسـكـنــدريــة ،إذ ضمت
ال ـق ـض ـي ــة  48م ـت ـه ـم ــا م ـن ـه ــم  34قـيــد
االحتجاز و 15هاربًا.
ووفــق حصر أجرته «املنظمة العربية
لحقوق اإلنـســان» فــي بريطانيا ،فإنه
م ـن ــذ أحـ ـ ــداث ع ـ ـ ُـزل ال ــرئـ ـي ــس ال ـســابــق
مـحـمــد م ــرس ــي ،أح ـي ـل ــت أوراق 2081
شـخـصــا عـلــى املـفـتــي كـخـطــوة سابقة
ل ـل ـح ـك ــم ب ـ ـ ــاإلع ـ ـ ــدام ،ك ـ ــان م ـن ـه ــم 138
حــوك ـمــوا أم ــام مـحــاكــم عـسـكــريــة .وتــم
ت ــأي ـي ــد ال ـح ـك ــم ع ـل ــى  986مـ ــن ال ـع ــدد
اإلجمالي في  73قضية مختلفة منها
ُ
 13ن ـظــرت أم ــام دوائ ــر عـسـكــريــة ،ومــن
بــن تلك األحـكــام استنفد  57شخصًا
درج ـ ــات ال ـت ـقــاضــي وص ـ ــارت األح ـكــام
بحقهم نهائية وواجـبــة التنفيذ .وقد
نفذت السلطات املصرية الحكم بحق
بالفعل في  5قضايا مختلفة،
 27منهم ُ
من بينها  3نظرت أمام دوائر عسكرية،
فيما ينتظر  30آخ ــرون تنفيذ الحكم
بحقهم في أي وقت.
أما منظمة «عدالة للحقوق والحريات»،
ف ــرص ــدت ف ــي ت ـقــريــر آخـ ــر ،ع ــن أح ـكــام
اإلع ـ ـ ــدام ف ــي أول  100يـ ــوم م ــن ال ـعــام
الجاري ،إحالة أوراق  39شخصًا على
املفتي ،وإص ــدار حكم أول درجــة بحق
 36مـتـهـمــا ،فـيـمــا اسـتـنـفــد  5متهمني
إجـ ـ ــراءات الـتـقــاضــي و ّه ــم ف ــي انـتـظــار
تنفيذ الحكم ،بينما نــفــذت السلطات
الحكم بحق  8متهمني ،وقبلت نقض
 8آخــريــن .يقول إســام الربيعي ،وهو
بــاحــث ف ــي املـنـظـمــة ،إن ه ــذه األح ـكــام
وص ـف ـه ــا امل ـ ـفـ ــوض الـ ـس ــام ــي ل ـح ـقــوق
واإلنـ ـس ــان ف ــي األمـ ــم امل ـت ـحــدة وكــذلــك
األمـ ــن ال ـع ــام للمنظمة بــأنـهــا أحـكــام
«تـفـتـقــد ض ـمــانــات امل ـحــاك ـمــة ال ـعــادلــة
واملنصفة» ،وهــو وصــف ينطبق على
مــا شــاهــدنــاه فــي إج ــراءات املحاكمات
التي رصدناها.
ي ـع ـط ــي ال ــربـ ـيـ ـع ــي أمـ ـثـ ـل ــة عـ ـل ــى ت ـلــك
اإلج ــراءات بإنشاء دوائ ــر استثنائية،
وإص ـ ــدار أح ـك ــام إعـ ــدام جـمــاعـيــة دون
وجــود قرينة أو دليل مــادي ملموس،
م ـض ـي ـف ــا« :ه ـ ـنـ ــاك ح ـك ــم ش ـه ـيــر ص ــدر
خالل نصف ساعة فقط قضى بإعدام
أكثر من  500شخص ،باإلضافة إلى 7
أنماط من االنتهاكات الجسيمة بحق
املتهمني تم رصدها في القضايا وهي
ت ـعــرض املـتـهـمــن لــاخ ـت ـفــاء الـقـسـ ّـري
والتعذيب ،وعــدم السماح أو التعنت
أو املـ ـم ــاطـ ـل ــة ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور م ـح ــام ــن
م ــع امل ـت ـه ـم ــن ،وامل ـم ــاط ـل ــة ف ــي ع ــرض
املتهمني عـلــى الـطــب الـشــرعــي إلثـبــات
آثــار التعذيب وبعض الـحــاالت ال يتم
عرضها نهائيًا ،وأشدها خطورة هي
التحريات مجهولة املصدر التي يقوم
ب ـهــا ج ـه ــاز األمـ ــن الــوط ـنــي أو جـهــات
الـتـحــري ،ويعتمد عليها الـقـضــاة في
إص ــدار اإلعـ ــدام ،وتظهر بــوضــوح تام
فــي الـجـمـلــة الـشـهـيــرة امل ـت ـكــررة منهم:
«اس ـت ـقــرت عـقـيــدة املـحـكـمــة لـتـحــريــات
األمن الوطني».

مصر

أموال «اإلخوان» إلى خزانة الدولة
وافـ ــق مـجـلــس ال ـن ــواب امل ـص ــري أم ــس،
ع ـل ــى ق ــان ــون ج ــدي ــد ي ـن ـظــم إجـ ـ ـ ــراءات
التحفظ والـتـصــرف فــي أم ــوال جماعة
«االخ ــوان املسلمني» املصنفة إرهابية
قانونًا ،في خطوة نحو السيطرة على
أمــوال ـهــا وض ــم ممتلكاتها وأصــولـهــا
إلى خزانة الدولة.
ـاع
ـ
س
ـ
م
ـن
ـ
م
ـ
ض
ـي
ـ
ت
ـأ
ـ
ي
ـد
الـتـشــريــع الـجــديـ
ٍ
تبذلها الحكومة املصرية لوضع جميع
ممتلكات أع ـضــاء الـجـمــاعــة (الـســائـلــة
واملنقولة) تحت تصرفها ،وهــي تقدر
بمئات املاليني من الجنيهات ،علمًا بأن
مجلس ال ـنــواب ع ـ َّـدل مـشــروع القانون
فــي املـنــاقـشــات األخ ـيــرة ليشمل «كافة
ال ـج ـمــاعــات اإلره ــابـ ـي ــة» ،ف ــي مـحــاولــة
إلضـ ـف ــاء ص ـي ـغــة أك ـث ــر ع ـمــوم ـيــة عـلــى
القانون املستهدف به «اإلخ ــوان» دون
غيرهم.

وخ ـ ـ ـ ــال مـ ـن ــاقـ ـش ــات ال ـ ـقـ ــانـ ــون أثـ ـن ــاء
ت ـ ـصـ ــويـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب ،طـ ـ ــالـ ـ ــب ب ـع ــض
ال ـب ــرمل ــان ـي ــن ب ـت ــوج ـي ــه األم ـ ـ ـ ــوال ال ـتــي
يجري التحفظ عليها ومصادرتها إلى
«صندوق تكون عائداته ألسر الشهداء،
باإلضافة إلى إدخالها خزانة الدولة».
وي ـ ـنـ ــص ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم ــت بــه
الحكومة ملجلس الـنــواب على تشكيل
هيئة قضائية من سبعة قضاة تكون
مـســؤولــة عــن أعـمــال التحفظ واإلدارة
والتصرف فى أمــوال جماعة «االخــوان
املـسـلـمــن» ،على أن يـقــوم وزي ــر العدل
بترشيحهم ،فيما سيكون مقر انعقاد
اللجنة املشكلة في محكمة االستئناف.
وبحسب القانون ،سيصدر قرار تعيني
أع ـض ــاء ه ــذه الـلـجـنــة م ــن ق ـبــل رئـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ع ـق ــب م ــواف ـق ــة املـجـلــس
األعلى للقضاء على أسمائهم ،وتكون

ً
مـ ـ ــدة انـ ـت ــدابـ ـه ــم عـ ــامـ ــا واحـ ـ ـ ـ ـدًا ق ــاب ــا
للتجديد ،بينما يكون رئيس اللجنة
أعضائها في السلك القضائي.
أقدم
هذا القانون ُامل ّ
كون من  18مــادة كشف
مصدر برملاني لــ«األخـبــار» أنــه يهدف
أيضًا إلى «التحفظ على أموال الالعب
محمد أبوتريكة (نجم املنتخب املصري
والـنــادي األهلي سابقًا) ،ولذلك يعمل
الـبــرملــان على إق ــراره قبل ص ــدور حكم
القضاء اإلداري في الدعوى التي يطعن
فيها أبو تريكة ضد قرار التحفظ على
أمواله».
وب ـ ــاش ـ ــرت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات املـ ـص ــري ــة مـنــذ
فـتــرة التحفظ على عــدد مــن الشركات
واملــدارس الخاصة واملحالت الشهيرة
وش ــرك ــات ص ــراف ــة ك ـب ــرى ،بــاعـتـبــارهــا
ُّ
مـ ـ ــن مـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــات أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ات ـ ـه ـ ـمـ ــوا
بــدعــم «اإلخ ـ ــوان» وتــوفـيــر «دع ــم مالي
ألن ـش ـط ـت ـهــا اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،ف ـي ـمــا تنظر
املحاكم في طلبات عــدة لرفع التحفظ
ع ــن ال ـش ــرك ــات وال ـح ـس ــاب ــات الـخــاصــة
ســواء أمــام محاكم القضاء اإلداري أو

مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف ،وهـ ــي األح ـك ــام
التي تقوم الحكومة والنيابة بالطعن
عليها باستمرار في حال صدور حكم
ملصلحة املتحفظ على أمواله.
وال ت ــوج ــد إح ـص ــائ ـيــة دق ـي ـق ــة لحجم
األمــوال املتحفظ عليها وتمنع اللجنة
املسؤولة عن إدارة هذه األموال إصدار
أي بيانات أو أرقام حول حجم األعمال
ّ
التي تديرها ،علمًا بأن نسب الشركات
واألموال املتحفظ عليها تضاعفت أكثر
من مــرة بعد صــدور قانون «الكيانات
اإلرهابية» الذي وسع من الحاالت التي
يمكن اعتبار الشخص أو الجهة فيها
إرهابيًا.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ب ـعــد ي ــوم واحـ ــد من
ع ــرض األرقـ ــام األول ـي ــة مل ــوازن ــة -2018
 2019التي تتضمن زيــادة في فاتورة
امل ـحــروقــات والـكـهــربــاء بـنـســب ت ــراوح
بني  20و %45وتراجع في املخصصات
املــالـيــة لـبــرامــج الـحـمــايــة االجتماعية
ون ـســب ال ــزي ــادة ف ــي ال ــروات ــب مـقــارنــة
ب ـ ــاألسـ ـ ـع ـ ــار ،واف ـ ـ ـ ــق م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب

ال توجد إحصائية دقيقة لحجم األموال
المتحفظ عليها (روجيه أنيس)

عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ـ ــادة روات ـ ـ ـ ـ ــب ن ـ ـ ـ ــواب رئ ـي ــس
الجمهورية ورؤســاء مجلسي الشعب
وال ـ ـشـ ــورى ال ـســاب ـقــن ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة والـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـلــى أن
ت ـســري زيـ ــادة رواتـ ــب الــدبـلــومــاسـيــن
وفــق التعديالت الجديدة بأثر رجعي
(بـ ــدءًا مــن منتصف ع ــام  ،)2015وهــو
مــا يتطلب موافقة ثلثي األعـضــاء في
ت ـصــويــت عـلـنــي س ـي ـجــري الـ ـي ــوم .من
جهته ،رأى رئـيــس الـبــرملــان علي عبد
ّ
ال ـعــال ،أن الـتـعــديــات بمثابة «تقنني
ألوض ـ ــاع قــائ ـمــة بــال ـف ـعــل ،ول ــن تكلف
خ ــزان ــة ال ــدول ــة أي عـ ـ ــبء» .وب ـمــوجــب
ال ـت ـع ــدي ــات الـ ـج ــدي ــدة ،ت ـص ــل رواتـ ــب
الـ ـ ــوزراء ال ـصــاف ـيــة إل ــى ن ـحــو  42ألــف
ج ـن ـيــه ،وهـ ــو ال ـح ــد األقـ ـص ــى لــأجــور
املنصوص عليه في القانون للعاملني
فــي إدارات ال ــدول ــة ،فيما انـتـقــد نــواب
م ـ ــن ت ـك ـت ــل « »30-25زيـ ـ ـ ـ ــادة روات ـ ــب
الدبلوماسيني بنسب أكبر بكثير من
رواتب فئات عدة في املجتمع املصري،
ومنهم املعلمون.
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ّ
على بعد نحو ثمانية كيلومترات عن مركز العاصمة التونسية ،يقع حي اسمه «دوار
هيشر» .مثل ضواحينا الكثيرةُ ،تالحقه النظرات «المستشرقة» التي تبحث عن صور
ّ
متخيلة تضفي المعنى على عالمها

دوار هيشر ...غير موجود
ِولد البالد
فــي تــونــس ،ال تستبق الــدولــة ال ـت ـطــورات .وفــي مسألة
التنظيم املــديـنــي ،كــانــت تدخالتها (وال ت ــزال إلــى ّ
حد
بعيد) تــأتــي «فــي الــوقــت الــاحــق» :يستقر الـنــاس في
منطقة م ــا ،يـبـنــون بـيــوتــا كيفما ات ـفــق ،وعـنــدمــا تبدأ
م ــام ــح ح ـ ّـي ب ــال ـب ــروز ،تـظـهــر ال ــدول ــة وت ـب ــدأ عـمـلـيــات
ً
«التهذيب» و«اإلدماج» .لهذا السبب ،ولغيره ،ليس سهال
ّ
أن تكون من سكان ّ
شعبي في تونس ،فما بالك لو
حي
كان اسمه ّ
«دوار هيشر».
ّ
ال ـح ـ ّـي ف ــي ال ـخ ـطــاب اإلع ــام ــي ،وع ـلــى غـ ــرار مختلف
أشكال الوصم التي تقوم على ثنائيتني متناقضتني،
هو في الوقت نفسه «بــؤرة لتفريخ اإلرهــاب» و«مكان
تزدهر فيه الجريمة» ،وبذلك هو رقعة «منفلتة» تحتاج
ّ
التونسيني ،واملراقبني من
إلى «ضبط» .وبما ّأن أغلب
الخارج عامة ،لم يسبق لهم أن زاروا املنطقة ،أو عاشوا
فيها ،فقد صارت تلك الصورة سائدة.
ّ
والتطرف غريبان عن
ال يعني ذلــك طبعًا ّأن الجريمة
الحي ،لكن مغزى القول ّإن حصر الحياة االجتماعيةّ
ّ
ّ
لعشرات آالف الناس بني هذين النقيضني ،اختزال يخل
بالفهم .بالتالي ،يمكن ملن زار املنطقة مــرارًا ،كما ملن
أقام فيها ،القول بارتياح ّإن «دوار هيشر غير موجود»،
فهو صورة متخيلة أكثر من كونه حقيقة قائمة.
ّ
والتطور« :إطفاء الحرائق»
النشأة
في بداية القرن العشرين ،سطت فرنسا على ما يقارب
مـلـيــون هـكـتــار (ن ـحــو  10آالف كـيـلــومـتــر مــربــع) من
األراضي التي تستغلها القبائل بصفة مشتركة ،وذلك
ً
ّ
بحجة ّأن ال مــالــك لـهــا ،وجعلت مــن أهلها عـمــاال لدى
ّ
ّ
الفالحني الفرنسيني ،واألوروبيني ،الذين استجلبتهم،
أو جعلتهم فــاحــن مــن دون أرض .فــي حينه ،بــدأت
موجات النزوح نحو العاصمة واملدن الكبرى بحثًا عن
عمل.
أمــا بعد االستقالل فــي منتصف الخمسينيات ،فقد
بدأت الدولة بوضع برامج «للقضاء على األكواخ»ّ ،
وتم
ّ
أراض ومساكن منظمة ،وأوكلت
وضع مخططات لبيع
ٍ
املؤسسات مثل «الشركة الوطنيةّ
ّ
املهمة إلى عدد من
ّ
ّ
الـعـقــاريــة» و«الــوكــالــة العقارية للسكنى» و«الصندوق
الــوطـنـ ّـي لتحسني املـسـكــن»ّ .
لكن ذلــك لــم يوقف البناء
ّ
ّ
غير املنظم ،خاصة في ظل استمرار تدفق الناس من
األرياف إلى املدن.
ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات ،ب ــدأ ح ـ ّـي «دوار هـيـشــر» بــال ـبــروز،
ّ
وتوسع عبر العقود الالحقة ،وال يزال يكبر إلى اليوم.
ّ
ُ
ُ
على املستوى الشعبي ،يعرف أيضًا بـ«البدرية» ،وهي
كـلـمــة ت ـعــود إل ــى ان ـف ـجــار مـعـمــل لـصـنــع الــذخ ـيــرة في
نهاية الستينيات ،وهــي تحريف لكلمة «»poudrière
ّ
الفرنسية.
في فترة التأسيس ،لم يكن يوجد فصل بني هذا الحيّ
ً
خاصة ّ
«حي التضامن» .ما حصل
واألحياء املجاورة،
ّ
الشعبي،
الحقًا يـنــدرج عمليًا فــي خانة تــوزيــع الثقل
محافظتي أريــانــة ومـنــوبــة التي
ُوالـفـقــر والـبـطــالــة ،بــن ّ ُ
لحق بها «دوار هيشر».
وأ
أنشئت ً في مطلع األلفية ِ
ّ
ّ
تواصال مع سياسة «الترقية االقتصادية واالجتماعية»،
بدأت الدولة عددًا من املشروعات .جرى استغالل أرض
ّ
ّ
للحي ،تمتد على مساحة 60
الشرقية
على الـحــدود
هكتارًا ( 0.6كيلومتر مربع) ،إلنشاء منطقة صناعيةّ
ّ
نهاية الثمانينيات ،صــارت اليوم تشغل أكثر من 10
آالف عــامــل .وإل ــى جــانــب امل ـعــامــل ،وف ــي بــوابــة الـحـ ّـي،
جرى «زرع» فيالت وعمارات للطبقة الوسطى يسكنها
أس ــاس ــا م ــوظ ـف ــو الـ ــدولـ ــة (ب ـع ـض ـهــا م ـس ــاك ــن مـهـنـ ّـيــة
لعناصر مــن الـجـيــش) ،وهــي سياسة بــدأهــا بــن علي
ّ
الشعبية ،ملنع نشوء «بؤر فقر».
وشملت أغلب األحياء

أبعد من سياسة الدولة
اليوم ،يؤوي ّ
الحي حوالى  85ألف ساكن ،على مساحة
ّ
ّ
ال تتجاوز  9.5كيلومترات مربعة .تـحــده مــن الشرق
مـنـطـقــة صـنــاعـ ّـيــة و«ح ـ ـ ّـي ال ـت ـضــامــن» ،وم ــن الـشـمــال
ّ
ّ
جبانة وسفح جبل ،ومن الجنوب سكة قطار تفصله

ّ
الحي حوالى  85ألف ساكن (رسم السازوا جوسيه)
يؤوي

أراض زراعية بصدد
عن مركز املحافظة ،ومن الغرب
ٍ
ّ
التحول إلى امتداد ّ
يتوسع فيه.
ّ
يعمل معظم سكان الحي في وظائف دنيا ،من العمل
فــي الـبـنــاء واملـعــامــل إلــى الــرتــب الـصـغــرى فــي الجيش
ّ
تجارية ّ
حرة تتركز غالبًا في
والشرطة ،أو في أعمال
الرسمية أنّ
ّ
ّ
تظهر األرق ــام
ة.
املحلي
املتاجر أو السوق
ّ
ّ
الوطني
نسبة األمـ ّـيــة لــدى الـشـبــاب أق ــل مــن املـسـتــوى
ً
(امل ـت ــدن ــي أص ـ ــا 4 ،ف ــي املـ ـئ ــة) ،أم ــا نـسـبــة ال ـت ـمــدرس
ّ
الوطني
الـجــامـعـ ّـي لــدى الـشـبــاب فهي مماثلة للمعدل
ّ
ّ
املتخرجني الجامعيني
(حوالى  40في املئة) ،أما بطالة
فهي أعـلــى مــن املـعــدل الــوطـنـ ّـي (حــوالــى  20فــي املئة)
بعشر نقاط ّ
مئوية.
في ّ
الحي مئات من املهاجرين السابقني ،إلــى إيطاليا

الصورة عن هذه الضاحية
متخيلة أكثر
في تونس
ّ
من كونها حقيقية

أس ــاس ــا ،ويـمـكــن أن تـسـتـمــع ب ــا نـهــايــة إل ــى قصص
«الـحــراقــة» ومغامراتهم في بــاد أوروب ــا .انضم إليهم
م ـئــات آخـ ــرون ه ــاج ــروا فــي ف ـتــرة ال ـث ــورة (وص ــل إلــى
ّ
تونسي «غير
أوروب ــا حينها حــوالــى  20ألــف مهاجر
شرعي») ،بعضهم عاد خائبًا وبعضهم ال يزال هناك.
خــرج مــن الـحـ ّـي أيـضــا عـشــرات مــن الـشـبــان ،توجهوا
إلى سوريا أو غيرها من املناطق الساخنة ،أو شاركوا
ّ
إرهابية في تونس ،بعدما ضربت موجة
في عمليات
ّ
ّ
ّ
الجهادية» الحي في السنوات الثالث الالحقة
«السلفية
على سقوط نظام بن علي.
ّ
لكن من األشياء التي ال ُيحكى عنها ،أنه على بعد بضع
مئات من األمتار من املسجد الذي رفعت على صومعته
ّ
صوفية
«راية العقاب» ،ملدة شهر أو يزيد ،توجد زاوية
شاب ّ
ّ
تأسست على يد ّ
حولته قنبلة من مخلفات الحرب
ّ
العاملية ،أفقدته بصره ،إلى شيخ طريقة .الفرق بني نمطي
ّ
ّ
«الجهادية» اجتذبت أساسًا الفقراء من
التدين ،هو ّأن
ّ
ّ
ّ
ّ
ذوي املستوى التعليمي والثقافي املتدني ،فيما تتكون
ن ــواة الــزاويــة مــن مريدين أثــريــاء ،ومثقفني فــي حــاالت

ـادمــن فــي أغلبهم مــن خــارج الـحـ ّـي .اختالف
كثيرة ،قـ
ّ
الجمهور ُاملستهدف قد ُي ّ
السلفيني
فسر عدم مهاجمة
ّ
الفكري،
للمتصوفة أيام سطوتهم البائدة ،رغم تنافرهم
وتعاملهم بخشونة مع «العصاة» واألمن.
ّ
وخاصة
تجمع شبان الـحـ ّـي عالقة متوترة بالسلطة،
ب ــاألم ــن .ي ــروي صــديــق« :خ ــال نـشــأتــي اع ـتــدت رؤيــة
الوطني تجوب ّ
ّ
الحي ،وكان
الــدوريــات املعززة للحرس
ّ
الروتيني توقف سيارات الرتل أمام مقهى ما ومن
من
ّثم اقتياد رواده إلى املخفر من دون موجب ،أو مالحقة
ع ـنــاصــر مـلـثـمــن وم ـس ـل ـحــن ب ـ ـهـ ــراوات م ــن أخ ـشــاب
وترحيلهم بعد
الشجر لشباب "زائــديــن عن الحاجة"،
ّ
ّ
العسكري» .انتهى كل ذلك
القبض عليهم لتأدية الواجب
ّ
اليومّ ،لكن ،وكما تظهر دراســة ميدانية حديثة ،قامت
بها منظمة «أنترناشيونال ألــرت» ،ال تزال الريبة تجاه
األمن موجودة لدى أغلب الشبان املستجوبني ،وهو أمر
ّ
األساسي في ّ
ّ
الحي
«الحرس»
تجسد في حرق مخفر
ّ
(يوجد مخفران آخران) ملا ال يقل عن مرتني ،منذ حرقه
ّأول مرة خالل أحداث الثورة.
املشكلة الكبرى ،حسب مــا تقول نتائج الــدراســة ،هي
«الــوصــم» الــذي يشعر به الشبان بسبب انتمائهم إلى
ّ
الحي ،ويرون ّأن اإلعالم قد أسهم في ذلك ،وهو بالتأكيد
ً
استنتاج صائب؛ فبعض «برامج الجريمة» املتلفزة مثال
ُ ِّ
ّ
حصري على أحياء العاصمة
تركز عملها بشكل شبه
ّ
ّ
الشعبية ،وهي تجعل حاالت فردية (مهما كثر عددها)
مـعـيــارًا للتمثيل .ويــرتـبــط األم ــر بشكل كبير بغياب
ّ
هياكل تنظيم ّ
وسياسي عن «دوار هيشر» .فرغم
مدني
ّأن الجزء األكبر من سكانه عمال ،ورغم وجود املنطقة
الصناعيةّ ،
ّ
فإن نشاط النقابات شبه معدوم ،وباستثناء
حــركـتــي «ن ــداء تــونــس» و«الـنـهـضــة» ،ال يــوجــد مـقــر أو
نشاط ّ
ألي أحــزاب أخــرى ،فيما بــدأت بعض الجمعيات
تظهر وتنشط ،ولو باستحياء.
غـ ـي ــاب هـ ــذه ال ـه ـي ــاك ــل الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـن ـظــم ح ــاالت
ّ
ّ
الحي
العفوي وتقدم خطابًا مضادًا حــول
االحتجاج
أس ـه ــم ف ــي ت ـجــذيــر ال ـخ ـط ــاب ال ـس ــائ ــد« .مـ ــن الـنــاحـيــة
ّ
الشخصية ،صارت ردود فعل الناس ،عند إبالغهم عن
ّ
إقامتي في الحي ،متوقعة وتحوم غالبًا حول التساؤل
عن تفاصيل املكان الخطر» ،يضيف الصديق .ينطبق
ّ
شخصية
األمر نفسه على ردود الفعل عند ّأول معاينة
ّ
للمنطقة« ،وه ــو أم ــر جـ ّـربّـتــه مــع أصـ ّـدقــاء وإعــامــيــن
ّ
محليني وأجانب .فبعد كل زيارة يتملكهم اإلحساس
ّ
بــالــوقــوع فــي فــخ األح ـكــام املسبقة والـخـطــاب السائد،
ويتعمق اقتناعي ّ
بأن الناس ال يعرف بعضهم بعضًا،
حتى في نطاق بعض الكيلومترات ...رغم املزاعم ّ
بأن
العالم صار قرية صغيرة» ،يختتم ذاك الصديق.
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مــايـكــل فـلــن ،فــي عــاقـتــه بــالــروس.
وأض ـ ـ ـ ــاف« :م ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن ،أعـ ـن ــي أن
ً
ذلــك يشكل بالتأكيد دليال ما على
ّ
عــرق ـلــة ال ـق ـض ــاء» ،م ــؤك ــدًا أن األم ــر
«سيعتمد على أشـيــاء أخــرى تركز
على نياته».
وواج ـ ــه ت ــرام ــب وم ـس ــاع ــدوه حـمـلــة
كـ ــومـ ــي اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة عـ ـب ــر م ـهــاج ـمــة
طــري ـقــة إدارتـ ـ ــه لـلـتـحـقـيــق املــرت ـبــط
ببريد كلينتون اإللـكـتــرونــي .وأقـ ّـر
كومي في مقابلته مع «ايه بي سي»
بــأن اقتناعه بــأن كلينتون ستفوز
ً
ف ــي االن ـت ـخــابــات ك ــان «ع ــام ــا» أثــر
فــي ق ــراره إع ــادة فتح التحقيق في
مسألة بريدها اإللكتروني قبل 11
يــومــا مــن االنـتـخــابــات ،وهــو تطور
ّ
ّ
تسبب في
تصر كلينتون على أنــه
هــزيـم ـتـهــا امل ـفــاج ـئــة .وقـ ــال كــومــي:
«ك ـ ــان ـ ــت س ـت ـن ـت ـخ ــب رئـ ـي ـ ـسـ ــة ،ول ــو
أخفيت (األمور املتعلقة بالتحقيق)
على الشعب االميركي لنزعت عنها
الشرعية ما إن يتم إعالن ذلك بعد
انتخابها».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار كـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــاب ـ ـل ـ ـتـ ــه
ّ
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة إل ـ ـ ــى أن م ـج ـم ــوع
تـ ـف ــاع ــات ــه مـ ــع ت ـ ــرام ـ ــب ،ق ـ ـ ــاده إل ــى
االسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج أن اإلدارة ال ـح ــال ـي ــة
ش ـب ـي ـه ــة ب ـ ـن ـ ـيـ ــران ال ـ ـغـ ــابـ ــات ال ـت ــي
ت ـ ـج ـ ـت ـ ــاح األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
لواشنطن .وقــال« :حــرائــق الغابات
ّ
تـحــدث أض ــرارًا هــائـلــة .إن رئــاسـتــه
تقوم ،وستعمل ،على إلحاق أضرار
هائلة بأعرافنا وقيمنا».

كومي ّمقابل ترامب:
غير مؤهل لرئاسة البالد
منذ أن تولى رئاسة الواليات
المتحدة ،يتابع األميركيون
عروضًا متواصلة لدونالد
ترامب ،وعنه ،تكشف
الطريقة التي يدير فيها
هذا الرئيس األميركي أمور
الحكم والعالقات والسياسة
وقضاياه الشخصية
واشنطن ــ األخبار
فــي سـيــاق «ال ـع ــروض املـتــواصـلــة»،
قـ ـ ّـدم أح ــد خ ـصــوم دون ــال ــد تــرامــب،
امل ــدي ــر ال ـســابــق ملـكـتــب الـتـحـقـيـقــات
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي (إف بـ ــي آي) ،ج ـي ـمــس
ك ــوم ــي ،آخ ــره ــا ف ــي س ـي ــاق تــرويــج
ك ـ ـتـ ــابـ ــه «والء أك ـ ـ ـبـ ـ ــر :الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة،
األكــاذيــب والــزعــامــة» الــذي سيكون
ف ــي م ـت ـن ــاول الـ ـق ــراء رس ـم ـيــا ال ـيــوم
الـثــاثــاء .وفــي التقديم عبر شاشة
ش ـب ـكــة ال ـت ـل ـفــزيــون األم ـيــرك ـيــة «إي
ّ
بـ ــي س ـ ـ ــي» ،قـ ـ ــال إن تـ ــرامـ ــب «غ ـي ــر
مــؤهــل أخــاقـيــا لـيـكــون رئـيـســا» ،إذ
ّ
و«سيلوث كل
إنه يكذب باستمرار
من حوله» .وتساء ل كومي« :كم من

التلوث سيجعلك فــي النهاية غير
قادر على تحقيق هدفك في حماية
البالد وخدمتها؟».
في معرض التأكيد على عدم أهلية
ت ـ ــرام ـ ــب مل ـن ـص ــب ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ،أش ـ ــار
كومي إلى االسلوب الذي «يتحدث
ويتعامل فيه (تــرامــب) مــع النساء
ّ
وكــأن ـهــن قـطــع ل ـحــم» ،فـيـمــا «يـكــذب
مــرارًا بشأن أمــور كبيرة وصغيرة،
ّ
وي ـص ـ ّـر ع ـلــى أن ال ـش ـعــب األم ـيــركــي
يصدقه».
كومي الذي أقاله ترامب من منصبه
ف ــي أي ــار/م ــاي ــو م ــن ال ـع ــام املــاضــي،
رفـ ــع م ــن حـ ــدة خ ـصــوم ـتــه ل ـتــرامــب
إلى ّ
حد دعوة الناخبني األميركيني
ً
إلى التصويت ضده ،قائال« :أعتقد
أن ع ـ ــزل وإزاح ـ ـ ـ ــة دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب
م ــن م ـن ـص ـبــه س ـي ـس ـم ـحــان لـلـشـعــب
األم ـي ــرك ــي ب ــال ـخ ــروج م ــن امل ـ ـ ــأزق...
ي ـح ـتــاج ال ـن ــاس ف ــي ه ــذا ال ـب ـلــد إلــى
ال ـن ـه ــوض وال ــذه ــاب إل ــى ص ـنــدوق
االقتراع والتصويت وفق قيمهم».
وفــي كتابه الــذي نـشــرت مقتطفات
مـنــه صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن بــوســت»،
شـ ّـبــه كــومــي تــرامــب بزعيم عصابة
غ ـ ـيـ ــر ص ـ ـ ـ ـ ــادق ،وق ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ــه ط ــال ـب ــه
بتقديم الوالء له.
تــرامــب لــم يـصـبــر عـلــى تـصــريـحــات
كــومــي ،إذ س ــارع بــالــرد فــي خمس
تـ ـغ ــري ــدات ،قـ ــال ف ــي واحـ ـ ــدة مـنـهــا:
«ل ــم أط ـلــب يــومــا الـ ــوالء الـشـخـصــي
من كومي .بالكاد أعرفه ...إنه ليس

ذك ـي ــا ...ه ــذه أي ـضــا إح ــدى أكــاذيـبــه
الكثيرة .مــذكــراتــه تـخــدم مصلحته
الشخصية وهي زائفة ...وسيسجل
ب ــأن ــه أسـ ـ ــوأ م ــدي ــر إف بـ ــي آي فــي
التاريخ ،إلى ّ
حد بعيد».
وق ـ ـ ــال تـ ــرامـ ــب إن كـ ــومـ ــي ت ـع ــاط ــى
بـ ـ ـ «غ ـ ـبـ ــاء» مـ ــع ال ـت ـح ـق ـي ــق امل ــرت ـب ــط
ب ـم ـن ــاف ـس ـت ــه ع ـ ـ ــام  2016هـ ـي ــاري
كلينتون ،بشأن كيفية استخدامها
خادمًا خاصًا لبريدها اإللكتروني
ع ـن ــدم ــا ك ــان ــت وزيـ ـ ــرة ل ـل ـخــارج ـيــة.
وفـ ــي ت ـغ ــري ــدة أخـ ـ ــرى ،قـ ــدم ت ــرام ــب
عــرضــا مــوجــزًا مل ــذك ــرات مــديــر «اف
بي آي» السابق ،مشيرًا إلى وجود
أسـئـلــة «كـبـيــرة» تـسـتــدعــي اإلجــابــة
عنها« :كيف نشر معلومات سرية
(سجن) ،ملاذا كذب على الكونغرس
(سـ ـ ـ ـج ـ ـ ــن) ،مل ـ ـ ـ ــاذا رفـ ـ ـض ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة

قال كومي إنه
غير متأكد إن كان
لدى الروس ملفات
خطيرة عن ترامب

ال ــوط ـن ـي ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ت ــزوي ــد
مكتب التحقيقات الفدرالي بخادم
إنترنت (ملاذا لم يأخذوه)؟».
وبـ ـ ـ ـ ــدا تـ ـ ــرامـ ـ ــب ك ـ ــأن ـ ــه يـ ـشـ ـي ــر إلـ ــى
م ـج ـم ــوع ــة اتـ ـه ــام ــات غ ـي ــر ّم ـس ـنــدة
ّ
وجهها إلى كومي ،زاعمًا أنــه كذب
ف ــي ش ـه ــادة أمـ ــام مـجـلــس الـشـيــوخ
في أيار/مايو املاضي عبر نفيه أنه
ّ
سرب معلومات لوسائل اإلعالم.
مــن جـهـتـهــا ،قــالــت املـتـحــدثــة بــاســم
الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض سـ ـ ـ ــارة سـ ــانـ ــدرز
ل ـش ـب ـكــة «إي ـ ــه ب ــي س ـ ــي»« :انـ ـظ ــروا،
من الواضح جــدًا أن جيمس كومي
ّ
مسرب (للمعلومات) يعترف بذلك
بنفسه .لقد كذب على الكونغرس».
ّ
غـيــر أن كــومــي لــم يـعــدم وج ــود من
يدافع عنه ،فقد قال أحد املسؤولني
ّ
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن امل ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــرمـ ـ ــن إن
كــومــي «أك ـثــر صــدقـيــة مــن الـنــاحـيــة
األخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــن آخ ـ ــري ـ ــن ح ـ ــاولـ ــوا
وف ـش ـلــوا ...إن مــا يـقــولــه لــه تــأثـيــر».
وق ــد اعـتـبــر أح ــد نــاش ـطــي «ال ـحــزب
ّ
الـجـمـهــوري» أن تصريحات كومي
وردود تــرامــب وتعليقاته ستعمل
عـ ـل ــى رفـ ـ ــع م ـب ـي ـع ــات الـ ـكـ ـت ــاب إل ــى
أكـثــر مــن مـلـيــون نـسـخــة ،عـلــى غــرار
مـبـيـعــات كـتــاب مــايـكــل وول ــف «نــار
وغضب».
فــي مــا يـتـعـلــق بــروس ـيــا وتــأثـيــرهــا
ع ـلــى ت ــرام ــب ،قـ ــال ك ــوم ــي إنـ ــه غـيــر
مـتــأكــد إن كــان لــدى ال ــروس ملفات
خطيرة يمكن استخدامها البتزاز

كان ترامب قد أقال كومي من منصبه في شهر أيار الماضي (أ ف ب)

تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب ،س ـ ـ ـ ـ ــواء ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بسلوكه الشخصي قبل انتخابه أو
تصرفات فريق حملته.
ّ
وق ــال كــومــي إن الــرئ ـيــس قــد يـكــون
ع ــرق ــل ع ـم ــل ال ـق ـض ــاء ع ـن ــدم ــا طـلــب
م ـنــه ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ال ـت ـح ـق ـيــق بـشــأن
م ـس ـت ـشــار األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ال ـســابــق

السعودية

ّ ً
ً
ّ
«مكرمة» سلمان ال تعمر طويال« :كان» منصة جديدة للتطبيع
بعدما بات اللقاء بين
مسؤولين إسرائيليين
وسعوديين في المحافل
الدولية أمرًا مألوفًا خالل
األشهر األخيرة ،تتجه
األنظار إلى مهرجان «كان»
السينمائي في باريس ،حيث
يأمل إسرائيليون أن يشهد
اجتماعًا بين َ
وزيري ثقافة
الرياض وتل أبيب ،بعدما أبدى
األول رغبته في «التعاون
الثقافي»
ال تكاد السعودية تقدم على خطوة
تجميلية للمسار «التطبيعي» غير
املـتـحـ ّـرج ال ــذي ب ــدأت اختطاطه منذ
أشهر ،حتى تأتي «فضيحة» جديدة
لتنسف جميع تلك الخطوات ،وتؤكد
ّ
أن األصل في كل ما تقوم به الرياض
راه ـ ـ ـنـ ـ ــا ،ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـص ــل بــال ـق ـض ـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،هـ ــو تـ ـص ــري ــح ول ــي
ال ـع ـهــد ،مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،األخ ـيــر،
ملجلة «ذي أتالنتيك» ،والــذي اعتبر
فيه أن «لإلسرائيليني الـحــق فــي أن
ت ـك ــون ل ـه ــم أرض ـ ـهـ ــم» ،مـ ـش ــددًا عـلــى
ض ــرورة «الـتــوصــل إلــى اتـفــاق سالم
لضمان االسـتـقــرار للجميع ،وإقامة
عالقات طبيعية».
بعدما بالغت املنابر املوالية للمملكة
ف ــي االح ـت ـف ــاء ب ــإع ــان امل ـل ــك سـلـمــان
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من فعاليات «أسبوع الموضة العربي» في الرياض (أ ف ب)

ت ـسـم ـيــة ال ـق ـم ــة ال ـعــرب ـيــة الـ ـ ــ 29الـتــي
انعقدت فــي الظهران «قمة الـقــدس»،
وال ـت ـب ــرع بـمـبـلــغ  200م ـل ـيــون دوالر
لـصــالــح الفلسطينيني ،خــرجــت إلــى
العلن دعــوات إسرائيلية جديدة إلى
دعــم جـهــود ولــي العهد التطبيعية.
دع ـ ـ ــوات ت ـع ـقــب ت ـصــري ـحــا مـنـســوبــا
لـ ــوزيـ ــر الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،عـ ــواد
ال ـعــواد ،يـثـ ّـبــت ،إلــى جــانــب معطيات
أخــرى ،أن إعــان سلمان ،شأنه شأن
إبدائه سابقًا تمسكه بـ«حق الشعب
الفلسطيني في قيام دولته املستقلة،
وعاصمتها القدس» إثر حديث نجله
ع ــن «م ـص ــال ــح م ـش ـتــركــة ك ـث ـي ــرة مــع
إسرائيل» ،ليس إال من باب املناورات
الدعائية التي تستهدف امتصاص
الغضب على السياسات السعودية.

ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع انـ ـعـ ـق ــاد مـ ــا ُس ـ ّـم ـي ــت
«قمة القدس» ،نشر موقع «إسرائيل
ً
ً
بالس» مقاال مطوال ملدير عام وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة (س ــاب ـق ــا)،

أكد الدبلوماسي
اإلسرائيلي أن السعودية
مستعدة لتأسيس
عالقاتها مع إسرائيل

«مركز بيريس للسالم» ،أوري
رئيس
ّ
س ــاف ـي ــر ،حـ ــض ف ـي ــه إس ــرائـ ـي ــل عـلــى
«االس ـت ـف ــادة مــن األجـ ــواء اإليـجــابـيــة
ال ـتــي يـبـثـهــا ول ــي الـعـهــد الـسـعــودي
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» .وق ـ ــال س ــاف ـي ــر ،ال ــذي
ك ــان ل ــه دور رئ ـيــس ف ــي امل ـفــاوضــات
مع إسرائيل إبــان تسعينيات القرن
امل ــاض ــي ،إن اب ــن سـلـمــان «أبـ ــدى في
املباحثات التي أجراها في واشنطن
استعداده للتعاون مع إسرائيل التي
يــرى فيها قــوة تكنولوجية وأمنية،
شرط حل النزاع مع الفلسطينيني».
وإذ تـ ـ ـف ـ ــادى ال ـ ــرج ـ ــل الـ ـ ــدخـ ـ ــول فــي
تـ ـف ــاصـ ـي ــل رؤيـ ّـ ـت ـ ــه ألي اتـ ـ ـف ـ ــاق مــن
ً
ه ــذا ال ـنــوع مـفــضــا انـتـظــار مــا لــدى
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
إال أن ســاف ـيــر ن ـقــل ع ــن دبـلــومــاســي
ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي تــل
أبـ ـي ــب أن ث ـم ــة «ان ـط ـب ــاع ــا إي ـجــاب ـيــا
ك ـب ـي ـرًا ف ــي ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ووزارة
الـخــارجـيــة إزاء األم ـيــر ال ـس ـعــودي».
وأكـ ـ ـ ــد ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
أن «ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة الـ ـ ـي ـ ــوم م ـس ـت ـعــدة
ل ـتــأس ـيــس ع ــاق ــات ـه ــا م ــع إس ــرائ ـي ــل
مقابل مفاوضات مع الفلسطينيني
ع ـلــى أسـ ــاس ح ــل ال ــدول ـت ــن ،ولـيــس
فـقــط االنـسـحــاب ل ـحــدود  ،1967كما
ذك ــرت امل ـبــادرة السعودية للسالم»،
م ـشــددًا عـلــى أن «ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وإسرائيل مطالبتان بمساندة ولي
العهد السعودي للوفاء بتعهداته».
وتأتي دعــوة سافير بعد أيــام قليلة
من تصريح تطبيعي لوزير الثقافة
ال ـس ـع ــودي ،ض ـمــن تـجـلـيــات حــرص
مسؤولي ابن سلمان ،منذ فترة غير
قصيرة ،على عــدم تفويت فرصة أو
محفل مــن دون اإلع ــان عــن رغبتهم
في «عالقات طبيعية» مع إسرائيل.
وليس «مهرجان كــان» السينمائي،

املقام في العاصمة الفرنسية باريس،
والــذي تشارك فيه السعودية للمرة
األولـ ــى ف ــي تــاري ـخ ـهــا ،اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء من
ذل ــك .إذ ُسـ ّـجــل خــالــه حــديــث لـعــواد
ال ـعــواد إلــى الصحافي اإلســرائـيـلــي،
جــدعــون كــوتــز ،عــن تطلع ب ــاده إلى
«الـ ـتـ ـع ــاون ال ـث ـق ــاف ــي» ب ـي ـن ـهــا وب ــن
إس ــرائ ـي ــل .وبـحـســب م ــراس ــل «هيئة
ّ
ال ـبــث اإلســرائ ـي ـل ـيــة» ،شـمـعــون آران،
فقد أجــاب الـعــواد ســؤال كوتز حول
املــوضــوع بــ«(أنـنــي) آمــل أن يتم ذلك
ّ
قــري ـبــا ب ـعــد ح ــل امل ـشــاكــل ال ـعــال ـقــة».
ول ـف ــت آران إلـ ــى أن وزيـ ـ ــرة الـثـقــافــة
اإلسرائيلية ،ميري ريغيف ،تحضر
املـ ـه ــرج ــان ،م ـع ــرب ــا ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن
تـلـتـقــي نـظـيــرهــا ال ـس ـع ــودي بـقــولــه:
«هل سيلتقي اإلثنان» .وفي تغريدة
أخ ـ ــرى ع ـلــى ح ـســابــه ف ــي «ت ــوي ـت ــر»،
بــارك آران للسعودية افتتاحها أول
صــالــة للسينما فــي مــركــز املـلــك عبد
الله املالي في الرياض (غدًا األربعاء)،
متمنيًا لها «النجاح في ذلك».
وكــانــت صحيفة «سـبــق» السعودية
ق ـ ــد ن ـ ـش ـ ــرت ،ف ـ ــي ش ـ ـب ـ ــاط /فـ ـب ــراي ــر
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارًا ،مـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــاخـ ــام
ال ـي ـه ــودي ،ب ـن ـخــاس غــولــدشـمـيــدت،
أشـ ــاد فـيــه بــولــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي،
محمد بن سلمان ،معربًا عن يقينه
بأنه «سيكون هناك في يوم من األيام
س ــام بــن ال ـعــرب وال ـي ـهــود» .وعقب
ذلك ،نشرت صحيفة أميركية مقابلة
مـ ــع وزي ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل الـ ـس ــاب ــق ،األمـ ــن
ال ـعــام ل ــ«راب ـطــة ال ـعــالــم اإلس ــام ــي»،
محمد بن عبد الكريم العيسى ،دعا
فـيـهــا إل ــى «ال ـت ـعــايــش م ــع ال ـي ـهــود»،
راف ـ ـضـ ــا مـ ــا سـ ـم ــاه ــا «الـ ـطـ ـم ــوح ــات
العربية التاريخية إلى القضاء على
إسرائيل».
(األخبار)

نتائج اللوتو اللبناني
27 39 37 34 25 17 9
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1605وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة39 - 37 - 34 - 25 - 17 - 9 :
الرقم اإلضافي27 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:124,893,670
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة124,893,670 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 60,769,260ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3,038,463 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 60,769,310ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,299 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 46,782 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 148,568,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 18,571 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 988,357,898 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1605
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح35321 :
¶ الجائزة األولى  75,000,000ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5321 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.321 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.21 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 565
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة982 :
• يومية أربعة7483 :
• يومية خمسة80315 :

تقرير

ترامب :الصين وروسيا
تخفضان قيمة العملة
اتهم الرئيس األميركي دونالد ترامب ،روسيا والصني،
ّ
أمس ،بأنهما تعمدان إلى خفض قيمة العملة في الوقت
الذي ترفع فيه الواليات املتحدة أسعار الفائدة.
وقــال تــرامــب على «تــويـتــر»« :روسـيــا والـصــن تلعبان
لـعـبــة خ ـفــض قـيـمــة ال ـع ـم ـلــة ،بـيـنـمــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تواصل زيادة أسعار الفائدة .هذا غير مقبول!».
وتـشـيــر ت ـغــريــدة ت ــرام ــب إل ــى م ــا ي ـع ـ ّـده م ــزاي ــا تـجــاريــة
غير عــادلــة ،إذ عندما تـكــون عملة بلد مــا «منخفضة
على نحو مصطنع» ،تكون صادراتها أكثر قدرة على
املنافسة ،في حني أن زيــادة أسعار الفائدة األميركية
تساعد عمومًا في ارتفاع قيمة الدوالر ،وهو ما يجعل
الصادرات األميركية أكثر تكلفة.
ومـنــذ تــولــى تــرامــب السلطة فــي كــانــون الـثــانــي ،2017
تــراجــع ال ــدوالر كـثـيـرًا أم ــام معظم الـعـمــات ،بـمــا فيها
اليوان الصيني وأيضًا الروبل الروسي ،إلى أن فرضت
الواليات املتحدة عقوبات في األسابيع القليلة املاضية
على روسيا.
وفـ ــي ت ـق ــري ــر ن ـص ــف س ـن ــوي أصـ ــدرتـ ــه يـ ــوم الـجـمـعــة
املاضي ،امتنعت وزارة الخزانة األميركية مجددًا عن
تسمية أي من شركائها التجاريني كمتالعبني بالعملة.
وجاء التقرير بينما تواصل إدارة ترامب السير قدمًا
في رسوم جمركية محتملة وقيود أخرى ومفاوضات
ملحاولة خفض عجز تجاري ضخم مع الصني.
(رويترز)

استراحة
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أفقيا

ُ
 -1من املعالم السياحية املشهورة في لبنان –  -2صفة تطلق على الحمل – عاصمة
آسيوية –  -3نجيب على الهاتف – ماركة آالت موسيقية –  -4شرط في ميدان سباق
الخيل – منطقة هضاب رملية واسعة بني بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ –  -5أم
التوراة –  -6إحدى جزر أنتيل الهولندية فيها مصافي نفط
إسماعيل كما جاء في ُ
ّ
للتمني – جحر الضبع – للنفي –
تعمل لحساب فنزويال – تصنع منه الثياب – -7
ّ
صحية ّ
جمة – ُيستخرج منه السكر
 -8بقل زراعي يؤكل نيئًا أو مطبوخًا وله فوائد
–  -9مطربة مصرية – نعم باألجنبية –  -10من الحيوانات ُيعرف عنها تفوقها في
الذكاء – عاصمة عربية

عموديًا

 -1مدينة كندية كبرى مدن مقاطعة كيبك – حرث األرض بالسكة –  -2خانه ونقض
ّ
معجمي وناشر فرنسي راحل له قاموس اللغة الفرنسية ومجموعة كبيرة
عهده –
من القواميس املختلفة –  -3إحــدى الواليات املتحدة األميركية – مكان مرتفع في
الجبال –  -4إله مصري – مدينة إيطالية –  -5بلدة لبنانية جردية بقضاء جبيل –
ضمير متصل –  -6ماركة سيارات – خبز يابس –  -7بعد تاسع – نراه فوق سطوح
األبنية التراثية اللبنانية –  -8يهلكهم ويميتهم –  -9يتوب مبعثرة – البيت الضخم
الكبير –  -10فرقة النخبة في الجيش النظامي العثماني إشتهرت بقوتها وبطشها
تأسست في عهد السلطان مراد األول

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.

6

4

2

5

1

9

8

3

7

5

1

9

7

3

8

2

6

4

7

3

8

6

4

2

5

1

9

1

7

6

8

2

5

9

4

3

9

2

4

3

6

1

7

8

5

8

5

3

9

7

4

6

2

1

3

8

7

1

5

6

4

9

2

4

6

1

2

9

7

3

5

8

2

9

5

4

8

3

1

7

6

مشاهير 2847

حلول الشبكة السابقة

1

 -1مايكل انجلو –  -2يوناني – فول –  -3رب – نانسي –  -4ينيره – يد –  -5اغريبا – -6
ميس – رياحني – ّ -7
منية – ّ
تهب –  -8أش – إد – رجال –  -9رفاق – ديانا –  -10سيرة الحب

عموديًا
 -1ميريام فارس –  -2اوبنغي – ُش َ
في –  -3ين – يرسم – آر –  -4كابري – ناقة –  -5لن – هبريد
ّ
ّ
–  -6أين – آية – دل –  -7أز – ريح –  -8جفن – إحتجاب –  -9لوسي – ُيهان –  -10وليد جنبالط

حل الشبكة 2846

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

صناعي إيـطــالــي شهير ( )2003 -1921واملـســاهــم الرئيسي فــي شركة
فيات للسياراتُ .يعتبر شخصية بارزة في العالم وأغنى رجل في تاريخ
إيطاليا الحديثة
 = 1+9+8+10مدينة بلجيكية ■  = 7+2+4+3صوت الوجع ■ 11+10+5+6
= نهر في آسيا الوسطى

حل الشبكة الماضية :خليل النعيمي
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
هاشم علي القاق
زوجته الهام محمد شعبان
أوالده ال ــدك ـت ــور ف ـي ـصــل وزوج ـت ــه
مايدا ميتليان وعائلته
ال ــدك ـت ــور رف ـع ــت وزوجـ ـت ــه كــونـشــا
ميدينا وعائلته في املهجر
ال ــدكـ ـت ــور م ـظ ـه ــر وزوج ـ ـتـ ــه ف ــادي ــا
حسون وعائلته
االستاذ حسام وزوجته هال هاشم
وعائلته
نوار زوجة احمد صالح وعائلتها
وس ــام زوج ــة عـبــد الـنــاصــر شــرانــق
وعائلتها في املهجر
عــائــات اشـقــائــه املــرحــومــن رفعت
وطلعت وعمر
عائلة شقيقته املرحومة وجيهة
تقبل الـتـعــازي فــي منزله فــي املــرج
طوال ايام االسبوع
وف ـ ــي ن ـ ـ ــادي م ـت ـخ ــرج ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية  -الــورديــة ،نـهــار االثنني
ال ــواق ــع فــي  23نـيـســان مــن الثالثة
حتى السابعة.
ال ـ ــراض ـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه آل ال ـق ــاق
وشـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان وص ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــح وح ـ ـ ـسـ ـ ــون
ومـ ـيـ ـتـ ـيـ ـلـ ـي ــان وهـ ـ ــاشـ ـ ــم وش ـ ــران ـ ــق
وعموم أهالي املرج والبقاع

إنتقلت إلى رحمته تعالى املأسوف
على صباها املرحومة َ
ريما بهجت بزي
وال ـ ــده ـ ــا :املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج بـهـجــت
َ
محمد بزي (أبو وسيم)
والدتها :الحاجة هيام عبد األمير
شراره
زوجها :عماد خليل داغر
ولداها :علي وفرح داغر
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه ـ ــا :الـ ـصـ ـي ــدل ــي ال ــدكـ ـت ــور
وس ـ ـي ـ ــم ،امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ع ـ ـلـ ــي ،غ ـس ــان
والحاج محمد
شقيقتاها :جمانة زوجــة الدكتور
جهاد رضا وسوسن زوجة األستاذ
محمد الحاج دياب (بنك اإلعتماد)
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ن ـهــار
األربـ ـ ـع ـ ــاء  18نـ ـيـ ـس ــان ف ـ ــي مـبـنــى
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،الـ ــرم ـ ـلـ ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء بــن
ً
مساء.
الساعة الثالثة والسابعة
َ
اآلسـ ـف ــون آل بـ ـ ــزي ،داغـ ـ ــر ،ش ـ ــرارة،
ال ـحــاج دي ــاب ،رض ــا وع ـمــوم أهــالــي
بنت جبيل.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/532
طالب التنفيذ :جمعية التنشئة والعمل /
وكيلها املحامي :نور الدين حيدر حسن
املنفذ عليهما :نمر ونزيه حسن الحسن:
الشياح  -شارع مارون مسك
قرب مدرسة الكرامة الوطنية  -بملكهما
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابـتــان صــادرتــان
ً
ع ــن دائـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ امل ـ ــن ت ـح ـص ـيــا لــديــن
املنفذ البالغ مايتان وخمسون الف دوالر
اميركي عدا الرسوم واللواحق.
 تاريخ قرار الحجز 2/17 :و 2014/12/12 تاريخ تسجيله 2/20 :و2014/12/18 تاريخ محضر الوصف2015/3/21 : تاريخ تسجيله2015/7/2 : تاريخ وضع دفتر الشروط2015/7/31 : املطروح للبيع :كامل العقار رقــم /3215الشياح
 أرض غير مبنية  -مفرزة عن العقار /557ولدى الكشف تبني ان هذا العقار قسم منه:
ع ـبــارة عــن مـلـعــب مــؤجــر ملــدرســة الـكــرامــة
الوطنية مساحته نحو  /172متر مربع
بــداخ ـلــه ك ــوخ لـبـيــع ال ـس ـكــاكــر وح ـمــامــات
ومـشــارب لطلبة املــدرســة وقسم اخــر عليه
بـنــاء مــؤلــف مــن طــابــق سفلي اول وطابق
سفلي ثاني وطابق ارضي وثمانية طوابق
علوية سكنية فيه مصعد كهربائي وله
ناطور  -واجهته مطلية بالورقة السوداء
ودرجه من الغرانيت.
 حالة البناء وسط مــرتـفــق ب ــامل ــرور بـطــريــق خ ــاص للعقار - 1189منتفع بـحــق امل ــرور عـلــى الطريق
الخاص رقم  - 3221مرتفق باملرور بطريق
خاصة للعقار 4261 - 4260 - 4258 - 4257
 .4262 ارتفاق تخطيط على قسم من هذا العقارباملرسوم 961/6040
 مخالفات بناء صادر عن التنظيم املدنيفي بعبدا
 ق ـيــد انـ ـش ــاءات ج ــدي ــدة  -رسـ ــوم شــرفـيــةتحسني
 ملن يهمه االمر مراجعة الصحيفة العينيةللعقار
 أو االطـ ــاع عـلــى تـقــريــر الـخـبـيــر ودفـتــرالشروط
ً
 حدوده :يحده شماال2826 - 2844 :وشرقًا 4259 :وجنوبًا 4259 :وغربًا3221 :
مساحته /494 :متر مربع
تخمينه 2106200 :دوالر امريكي
بدل الطرح املقرر بعد التخفيض القانوني:
 903280دوالر ام ـي ــرك ــي ف ـقــط تـسـعـمــايــة
وث ــاث ــة االف وم ــائ ـت ــان وث ـم ــان ــون دوالرًا
أميركيًا.
تــاريــخ ومـكــان امل ــزاي ــدة :وقــد تـحــدد موعد
املزايدة نهار االربعاء تاريخ 2018/5/30
الساعة الحادية عشرة صباحًا امام رئيس
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا -
املبنى الجديد.
شــروط املــزايــدة :فعلى الــراغــب فــي الـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايــداع مبلغ مواز
ل ـث ـمــن الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو
مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ
بـعـبــدا او تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن
امل ـب ـلــغ واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن نـطــاق
ال ــدائ ــرة واالطـ ـ ــاع ع ـلــى ق ـيــود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة ،كما عليه
وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
بــاالحــالــة اي ــداع الثمن تحت طائلة اعــادة
املزايدة بالعشر على مسؤوليته كما عليه
وب ـخــال عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دفــع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن قضائي
ل ــدى املحكمة االبـتــدائـيــة فــي جـبــل لبنان،
املــن ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي س ـي ـل ـفــر
أبـ ــو شـ ـق ــرا ،ت ـق ــدم امل ـس ـت ــدع ــي ع ــام ــر عـبــد
اللطيف القادري بواسطة وكيله املحامي
ج ــورج دح ــروج بــاسـتــدعــاء ُسـجــل بالرقم
 ،2018/1868ي ـط ـلــب ف ـي ــه ش ـط ــب إشـ ــارة
دع ــوى مــن ج ــوزف أب ــو أن ـطــون ضــد منير
وع ـبــد الـلـطـيــف الـ ـق ــادري إزالـ ــة ت ـعــدي من
العقار  1508على العقار  236عن محكمة
بـ ــدايـ ــة ج ـب ــل ل ـب ـن ــان  70/1451امل ـس ـج ـلــة
ب ــرق ــم ي ــوم ــي  2658ت ــاري ــخ 1971/4/24
عــن صحيفة األقـســام  1و 12و 13و 15من
ال ـع ـقــار  1508س ــن الـفـيــل ال ـع ـقــاريــة .مهلة
املالحظات واالعتراض خالل عشرين يومًا

تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان

العميد الياس البيسري
التكليف 809

إعالن
ت ـ ـجـ ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ــأمـ ــن الـ ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة ثــان ـيــة) في
تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن يــوم الخميس
الــواقــع فيه  ،2018/05/10وذل ــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
– املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
لتلزيم بطاريات (غب الطلب) لزوم اآلليات
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـع ــام  ،2018م ــوض ــوع دف ـتــر
الشروط رقم /64م ل تاريخ .2018/03/05
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه ف ــي دائ ـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـت ــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويــرفــض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 809

إعالن
ت ـ ـجـ ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ــأمـ ــن الـ ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة ثــان ـيــة) في
تـمــام الـســاعــة التاسعة مــن يــوم الخميس
الــواقــع فيه  ،2018/05/10وذل ــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
– املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
لتلزيم اش ـغــال بـنــاء غــرفــة ومـعــالـجــة نش
في مركز العريضة الـحــدودي لعام ،2018
موضوع دفتر الشروط االداريــة الخاصة
رقم /62م ل تاريخ .2018/03/05
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه ف ــي دائ ـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـت ــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الرابعة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويــرفــض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 809

إعالن
تجري املديرية العامة لألمن العام مناقصة
عمومية (محاولة ثانية) في تمام الساعة
ال ـت ــاس ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ي ـ ــوم الـخـمـيــس
الــواقــع فيه  ،2018/05/10وذل ــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
– املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
ل ـت ـلــزيــم أجـ ـه ــزة ت ـل ـفــاز وب ـ ـ ـ ـ ّـرادات لـصــالــح
املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن ال ـعــام ل ـعــام 2018
موضوع دفتر الشروط االداريــة الخاصة
رقم /60م ل تاريخ .2018/03/05
يمكن للراغبني اإلشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،اإلطالع واستالم دفتر الشروط
املـ ــذكـ ــور أع ـ ــاه ف ــي دائ ـ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـت ــاد
– ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال أوق ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي ،على أن ّ
تقدم العروض في مهلة
أقصاها الساعة الرابعة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويــرفــض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1189
امل ـن ـفــذ :ال ـب ـنــك الـلـبـنــانــي ل ـل ـت ـجــارة وكـيـلــه
املحامية لبنى مسقاوي
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا 1 :س ـل ـي ــم ي ــوس ــف فــريــم
(حوارة)
 2نوال يوسف البيسري
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــذي :دي ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـمـ ـبـ ـل ــغ
/6.994.560ل.ل .ستة ماليني وتسعماية
واربعة تسعون الــف وخمسمائة وستون
ليرة لبنانية عدا الفائدة والنفقات.
تــاريــخ ق ــرار ال ـح ـجــز 2017/2/21 :تــاريــخ
تسجيله2015/3/24 :
تاريخ محضر وصف العقار2003/6/15 :
تاريخ تسجيله2017/10/27 :
الـ ـعـ ـق ــار املـ ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار
 /1196/ك ـف ــردالق ــوس مـســاحـتــه  553م2
يقع في منطقة السويدات تصل اليه عبر
داخ ـل ــي مـتـفــرعــة م ــن طــريــق ع ــام  -زغــرتــا
ك ـفــردالقــوس اردة الـتــي ت ــؤدي ال ــى طريق
عام طرابلس الضنية وهو عبارة عن ارض
بعل مشجرة زيتون معدة للبناء مفرز عن

الـعـقــار  /659/كـفــردالقــوس كلن فــي واقــع
الحال هو عبارة عن ارض مشجرة زعرور
ومشمش وخوخ تصل طريق االفراز املعدة
الى حدود العقارين  1199/و /1190وعلى
طـ ــول واجـ ـه ــة ط ــري ــق غ ـي ــر م ـع ـب ــدة وغ ـيــر
مـجــروفــة ويـقــع ه ــذا الـعـقــار ضـمــن محيط
سـكـنــي ح ـيــث يـبـنــى ف ــي مـحـيـطــه االبـنـيــة
القديمة وحديثة العهد.
بـ ــدل ال ـت ـخ ـمــن/108.410.120 :ل.ل .مئة
وثمانية ماليني واربعماية وعـشــرة االف
ومئة وعشرون ليرة لبنانية.
بـ ــدل الـ ـط ــرح/65.046.072 :ل.ل .خـمـســة
وستون مليون وست واربعون الف واثنان
وسبعون غرشًا لبنانيًا.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار االرب ـع ــاء
الــواقــع فــي  2018/5/23الـســاعــة الــواحــدة
ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا في
محكمة زغرتا.
على الراغب بالشراء قبل املباشرة باملزايدة
ان يدفع بدل الطرح في صندوق مال زغرتا
أو بموجب شيك مصرفي مسحوب المر
رئ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زغ ــرت ــا وأن يـتـخــذ
مقامه ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها
مقام مختار له وعليه االطــاع على قيود
الصحيفة العينية للعقار موضوع املزايدة
وان يدفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن تلزيم
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إج ـ ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـت ـ ــدراج ع ـ ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ـ ــاس ت ـنــزيــل
مـئــوي عـلــى اس ـعــار االدارة ح ــده االقـصــى
 %19تسعة عشر باملئة ،مع تخفيض مدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي
وزيــر الطاقة واملـيــاه بتاريخ ،2018/4/12
لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع اش ـغ ــال ت ـعــزيــل وان ـش ــاء
ح ـي ـطــان ح ـمــايــة ع ـلــى م ـج ــرى ش ـت ــوي في
بلدة العربانية  -الدليبة  -قضاء بعبدا.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2018/5/10
فعلى املـتـعـهــديــن املـصـنـفــن وفـقــا الحـكــام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25فــي
ال ــدرج ــة الـثــالـثــة والــراب ـعــة فـقــط لــاشـغــال
املــائ ـيــة وال ــذي ــن ال يــوجــد بـعـهــدتـهــم اكـثــر
يجر استالمها
من اربع صفقات مائية لم
ِ
مؤقتًا ،الــراغـبــن بــاالشـتــراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م ــن أخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـي ــوم امل ـحــدد
لـجـلـســة ف ــض الـ ـع ــروض ـ ـ ـ ـ وف ــق نـصــوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ــه فـ ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  12نيسان 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 820
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
ت ـع ـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائ ـيــة
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ع ــن إع ـ ـ ــادة إج ـ ـ ــراء تـلــزيــم
ب ـطــري ـقــة اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـلــى اس ــاس
ت ـنــزيــل م ـئ ــوي ع ـلــى اسـ ـع ــار االدارة حــده
االقصى  % 20عشرون باملئة ،مع تخفيض
مــدة االع ــان الــى خمسة ايــام بـنـ ً
ـاء الحالة
مـ ـع ــال ــي وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة واملـ ـ ـي ـ ــاه ب ـت ــاري ــخ
 ،2018/4/11لتنفيذ مشروع اشغال انشاء
خ ــزان سـعــة  100م 3فــي ب ـلــدة عــن ت ــراز -
قضاء عاليه.
تجري عملية التلزيم في الساعة الحادية
ع ـ ـشـ ــرة م ـ ــن ي ـ ـ ــوم االربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
.2018/5/9
فـعـلــى امل ـت ـع ـهــديــن املـصـنـفــن ف ــي ال ــدرج ــة
الـثــانـيــة لتنفيذ صـفـقــات االش ـغــال املائية
املسجلني والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر
يجر استالمها
من اربع صفقات مائية لم
ِ
مــؤق ـتــا ب ـع ــد ،ال ــراغ ـب ــن ب ــاالشـ ـت ــراك بـهــذا
ال ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم ق ـب ــل ال ـســاعــة
الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن أخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
اليوم املحدد لجلسة فض العروض ـ ـ وفق
ن ـص ــوص دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص ال ــذي
يمكن االطالع والحصول عليه في املديرية
ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة وال ـك ـهــربــائ ـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  12نيسان 2018
املدير العام

للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
املهندس غسان نور الدين
التكليف 817
إعالن تلزيم
شراء اثاث ومفروشات لزوم إدارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم االربعاء
الواقع فيه التاسع من شهر ايار من العام
ُ
الفني وثمانية عشر ،تجري املديرية العامة
لـلـجـمــارك فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي ساحة
ريـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح  -ب ـن ــاي ــة ال ـب ـن ــك ال ـعــربــي
 ال ـط ــاب ــق ال ـس ــاب ــع  -م ـك ـتــب امل ــراق ــب اوللــدائــرة الـشــؤون املــالـيــة ،اسـتــدراج عــروض
لتلزيم شــراء اثــاث ومفروشات لــزوم إدارة
الجمارك.
قيمة التأمني املــؤقــت /1.000.000/ :ل .ل.
(فقط مليون ليرة لبنانية).
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخــاص ال ــذي يـمـكــن االطـ ــاع والـحـصــول
عليه من املديرية العامة للجمارك  -دائرة
الشؤون املالية.
ي ـج ــب أن ت ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ال ـ ــى الـ ــدائـ ــرة
املذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من يوم
الثالثاء الواقع فيه الثامن من شهر ايار من
العام الفني وثمانية عشر.
بيروت في  12نيسان 2018
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 814
إعالن
تــدعــو مــؤسـســة ك ـهــربــاء لـبـنــان الـشــركــات
واملـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـن ــى بـ ـم ــوض ــوع
العدادات الذكية الى الحضور الى مؤسسة
ك ـهــربــاء لـبـنــان املـبـنــى امل ــرك ــزي  -الـطــابــق
ال ـحــادي عشر  -مــديــريــة التجهيز للتقدم
بطلب تسجيل على الئحة تم استحداثها
مؤخرًا تختص بتوريد العدادات الذكية.
ك ـمــا يـمـكــن ل ـه ــذه ال ـش ــرك ــات زي ـ ــارة مــوقــع
املؤسسة اإللكتروني ( )edl.gov.lbواإلطالع
على الشروط واملستندات الالزمة.
بيروت في 2018/04/16
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 824
إعالن
يــدعــو مجلس إدارة الجمعية التعاونية
ال ــزراعـ ـي ــة ف ــي ال ـك ــوي ـخ ــات ع ـك ــار أع ـض ــاء
ال ـت ـعــاون ـيــة ل ـح ـضــور اج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة
العمومية يوم االحــد  2018/4/29الساعة
الخامسة بعد الظهر في مركز التعاونية -
الكويخات عكار لبحث ما يلي:
 - 1االطـ ــاع عـلــى ت ـقــريــري لـجـنــة املــراقـبــة
ومجلس اإلدارة وعلى ميزانيات التعاونية
م ـن ـهــا امل ـي ــزان ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة امل ــوق ــوف ــة في
 2017/12/31والتصديق عليها.
 - 2إبراء ذمة مجلس االدارة واذا لم يكتمل
النصاب تعقد الجلسة الثانية يوم االحد
 2018/4/29الـســاعــة ال ـســادســة فــي نفس
املكان والزمان.
رئيس مجلس اإلدارة
أحمد محمد الحايك
إعالن
ب ـ ـمـ ــوجـ ــب مـ ـحـ ـض ــر اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة
العمومية غير العادية للمساهمني بتاريخ
 2018/3/26تقرر بتاريخ  2018/4/4حل
شــركــة تـيـنــام ش.م.ل( .أوف ش ــور) رئيس
مجلس ادارتها السيد نهاد كشلي وشطب
قـيــدهــا م ــن الـسـجــل ال ـت ـجــاري ف ــي بـيــروت
حيث هي مسجلة برقم  /1800699/ورقم
تسجيلها في املالية ./3366716/
فـعـلــى ك ــل ذي مـصـلـحــة ت ـقــديــم اع ـتــراضــه
ومالحظاته خالل عشرة أيام من آخر نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
ط ـلــب ال ـس ـيــد مـحـمــد ح ـمــد تـصـحـيــح اســم
وال ـ ـ ــده ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم  151ال ـح ـلــوس ـيــة
واثبات بياناته الشخصية واعتبار اسمه
ً
ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد ح ـم ــد ح ـم ــد بـ ـ ــدال م ــن عـبــد
الحميد حمد املحمود.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ط ـلــب ب ـي ــار الـ ـي ــاس ع ـس ــاف بــوكــال ـتــه عــن
ال ـ ـيـ ــاس س ـل ـي ـم ــان نـ ـص ــر مل ــوك ـل ـت ــه ل ــوي ــزا
س ـل ـي ـمــان ن ـصــر ش ـه ــادة ق ـيــد مــؤق ـتــة بــدل
ضائع للعقار رقم  601برتي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلبت رجــاء محمد حيدر ملوكلها حسني
محمد حيدر سند تمليك بــدل عــن ضائع
للقسم  11من العقار  1655برج الشمالي.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب رب ـيــع مـحـمــد سـلـيـمــان ملــوك ـلــه علي
م ـح ـمــد ديـ ــب ف ـ ــواز س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضائع للعقار  928العباسية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب املـحــامــي مصطفى فــرحــات بوكالته
عن سوسن احمد ارقدان بوكالتها عن رنده
احمد يونس وعصام احمد الشيخ يونس
وعفاف حسن سروجي بصفتهم مشترين
س ـ ـنـ ــدات ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــارات
 A 15/1534و A 16/1534وB 25/1534
الدكرمان باسم محمد علي ومحمد توفيق
أوالد الحاج محمود غندور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب حـســن عـبــد الــرضــا أب ــو خليل سند
تمليك بدل عن ضائع للعقار  38العزية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
بيان صحفي
يـهــم نـقــابــة ســائـقــي ال ـس ـيــارات العمومية
ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،ان ت ـع ـلــن ملـنـتـسـبـيـهــا ب ــأن
املجلس التنفيذي عقد اجتماعًا بتاريخ
 5ن ـي ـس ــان  2018وح ـ ـ ــدد مـ ــوع ـ ـدًا إلج ـ ــراء
االنـتـخــابــات التكميلية يــوم االح ــد الــواقــع
فــي  13أيــار  2018فــي مركز النقابة صور
بناية الحريري ط  ،3من الساعة التاسعة
صباحًا حتى الواحدة ظهرًا على ان يقفل
ب ــاب الـتــرشـيــح قـبــل ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ
اجراء االنتخابات املحدد اعاله.
واذا لــم يكتمل النصاب القانوني تجري
بعد اسبوع بمن حضر.
الجنوب بتاريخ  20أيار 2018
رئيس النقابة
قاسم شبلي
تبليغ مجهول املقام
إن م ـح ـك ـمــة اي ـ ـج ـ ــارات ب ـ ـيـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة
الـقــاضــي الرا ك ــوزاك تــدعــو املــدعــى عليها
ك ــوك ــب م ـح ـم ــد ن ـج ـي ــب الـ ــريـ ــس ل ـح ـضــور
جلسة  2018/6/7واستالم أوراق الدعوى
رقم  2017/1089املقامة من لوسيان حبيب
منصور ورفاقها والرامية السقاط حقها
بــال ـت ـمــديــد ال ـق ــان ــون ــي وال ــزامـ ـه ــا ب ــاخ ــاء
امل ـ ــأج ـ ــور الـ ـك ــائ ــن فـ ــي الـ ـط ــاب ــق الـ ـس ــادس
بــالـعـقــار رق ــم /4135املـصـيـطـبــة وتسليمه
للجهة املدعية.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن قضائي
بـ ـت ــاري ــخ  2018/4/10اعـ ـلـ ـن ــت مـحـكـمــة
االفــاس في جبل لبنان برئاسة القاضي
ه ـ ــال ـ ــة ال ـ ـح ـ ـجـ ــار وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن
س ـي ـت ـفــانــي ال ــراس ــي ودي ــان ــا ش ــري ــم شهر
اف ـ ـ ــاس ع ـل ــي م ـح ـم ــود ص ــال ــح وارجـ ـع ــت
تاريخ توقفه عن الدفع الــى 2016/10/10
وعينت القاضي ستيفاني الراسي قاضيًا

مشرفًا على التفليسة واملحامية مي سالم
وكيال للتفليسة.
فعلى الــدائـنــن واص ـحــاب الـحـقــوق اثبات
ديــون ـهــم خ ــال مـهـلــة  15يــومــا ف ــي مكتب
وكيل التفليسة املحامية مي سالم الكائن
فــي الحازمية  -شــارع مــار الـيــاس  -سنتر
س ــان ــت ايـ ـل ــي  -الـ ـط ــاب ــق الـ ـث ــان ــي ه ــات ــف:
05 /455017 - 03 /244352
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ح ـم ـيــد ي ــوس ــف فــرنـجـيــه
بــالــوكــالــه عــن حـنــا ادوار ع ـكــاوي بصفته
احد ورثة سعدى يوسف عكاري سند بدل
ضائع للعقار  199بان.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت املحامية جنان النشار بوكالتها عن
احــد ورث ــة عبدالله ظــافــر ضـنــاوي سندي
تمليك بدل ضائع  50/7امليناء
 11و 392 /12بساتني امليناء
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
وسام ولي الدين
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1704
املنفذ :بنك ع ــوده ش.م.ل .وكيله املحامي
سمير موسى
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ج ــرج ــس م ـل ـحــم أبـ ــو حـيــدر
 مـقـيــم ف ــي ج ــدي ــدة امل ــن  -شـ ــارع شــالـيــهسويس  -بناية جورج غانم  -طابق اول
السند التنفيذي :استنابة من دائرة تنفيذ
بيروت رقم  2016/888تاريخ 2016/8/10
ً
تحصيال ملبلغ /24030/د.أ .عــدا الفوائد
والنفقات.
تاريخ محضر الوصف 2016/12/3 :تاريخ
تسجيله2017/1/7 :
املطروح للبيع 31.313 - 1 :سهم في العقار
/105اجبع وهو عبارة عن قطعة ارض بعل
مشجرة عنب ويقع على طريق عام زغرتا
 اج ـب ــع  -اه ـ ــدن وم ـس ــاح ــة ال ـع ـق ــار 4265م .2ب ــدل الـتـخـمــن 6677 :د.أ .ب ــدل الـطــرح
املخفض 3607 :د.أ.
 51.429 - 2سـهــم فــي الـعـقــار  /144اجبع
عبارة عن قطعة ارض بعل مشجرة عنب
وقسم منها سليخ تزرع حبوب ويقع على
طريق عام زغرتا  -اجبع  -اهدن ويحتوي
عـلــى ثــاثــة اب ـن ـيــة ،االول ع ـب ــارة ع ــن شقة
سكنية مساحتها حوالي  100م 2والثاني
عبارة عن شقة سكنية مساحتها حوالي
 125م 2والثالث عبارة عن بناء مؤلف من
طابقني ،االرض ــي شقة سكنية مساحتها
حوالي  200م 2والطابق االول علوي عبارة
عن شقة سكنية مساحتها حوالي  280م2
ومساحة العقار  14239م .2بدل التخمني:
 35044د.أ .بدل الطرح املخفض 18925 :د.أ.
 51.429 - 3سـهــم فــي الـعـقــار /227زغ ــرت ــا
عـبــارة عــن بناء مــن حجر مقصوب مؤلف
مــن غــرفــة للسكن ضمنها حـمــام ومطبخ
ويعلوهما متخت ويقع بالقرب من مدرسة
راهبات العازارية ومساحة العقار  31م.2
بدل التخمني 232 :د.أ .بدل الطرح املخفض:
 126د.أ.
م ـ ــوع ـ ــد املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :االرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء
 2018/5/2الساعة  13.15ظهرًا امام رئيس
دائرة تنفيذ زغرتا.
للراغب بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة
أن ي ــدف ــع بـ ــدل الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق م ــال
زغرتا أو بموجب شيك مصرفي مسحوب
ألمر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا وان يتخذ
مـقــامــا لــه ضـمــن نـطــاق ال ــدائ ــرة أو توكيل
محام وعليه االطالع على قيود الصحائف
العينية لـلـعـقــارات مــوضــوع امل ــزاي ــدة وان
يدفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ نقوال دعبول
إعالن تلزيم
الساعة الـعــاشــرة مــن يــوم الـثــاثــاء الــواقــع
في  24نيسان 2018
تجري وزارة الداخلية والبلديات  /املديرية
ال ـع ــام ــة ل ــأح ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة ،اسـ ـت ــدراج
عــروض لتلزيم تأمني مطبوعات مختلفة

لزوم املديرية العامة لألحوال الشخصية،
الكائن في مقر وزارة الداخلية والبلديات
 /منطقة الحمراء  /مقابل مصرف لبنان.
ال ـتــأمــن امل ــؤق ــت 3.000.000 :ل.ل( .ثــاثــة
ماليني ليرة لبنانية).
الـتــأمــن الـنـهــائــي %10 :عـشــرة بــاملــائــة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
طــريـقــة الـتـلــزيــم :تـقــديــم ال ـعــروض بمغلف
مقفل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـق ــا لـ ـنـ ـص ــوص دف ـت ــر
ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن االط ـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ــه مـ ــن امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة
لألحوال الشخصية  /قلم املدير العام.
 13نيسان 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق
التكليف 837
إعالن
تعلن بلدية فــاوي عن حاجتها لتوظيف
شــرطــي لـلـبـلــديــة ع ـلــى أن تـقـبــل الـطـلـبــات
خ ــال  15ي ــوم مــن تــاريــخ ه ــذا اإلع ــان في
الصحف.
ل ــإط ــاع عـلــى ال ـش ــروط مــراج ـعــة الـبـلــديــة
خالل الدوام الرسمي.
في 2018/04/13
رئيس بلدية فالوي
املهندس علي يوسف السبالني
إعالن بيع
من دائرة تنفيذ زغرتا  -الرئيس طانيوس
الحايك
رقم املعاملة2017/1808 :
امل ـن ـفــذ :ش ــرك ــة كــاب ـي ـتــال فـيـنــانــس ش م ل
وكيلها املحامي جيمي كرم
املنفذ عليه :طوني وديع الباشا مزيارة
السند التنفيذي :عقد تــأمــن درج ــة اولــى
ب ـق ـي ـمــة /47904000/ل.ل .عـ ــدا ال ــرس ــوم
والفوائد والنفقات.
تاريخ الحجز 2017/5/30
تاريخ محضر الوصف 2017/9/19
تاريخ تسجيله 2017/11/23
املطروح للبيع :كامل العقار  - 3928مزيارة.
وه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض ف ــي منطقة
مـطـلــة ع ـلــى ارض س ـيــر بــال ـت ـحــديــد كهف
املـلــول يبعد عــن بـيــوت الـبـلــدة فــي منطقة
حرجية مـنـحــدرة .شكله مستطيل وقليل
العرض .يبعد عن الطريق العام وفي آخر
البلدة وهو غير مشجر وال يمكن الوصول
اليه اال سيرًا على االقدام.
مساحة العقار/1077/ :م.2
التخمني/43080/ :د.أ.
بدل الطرح/25848/ :د.أ.
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا ن ـه ــار االرب ـع ــاء
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2018/5/23ع ـن ــد ال ـســاعــة
ال ــواح ــدة وال ــرب ــع بـعــد الـظـهــر ام ــام رئيس
دائ ــرة تنفيذ زغــرتــا على الــراغــب بالشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يدفع قيمة بدل
الطرح بموجب شك مصرفي مسحوب من
م ـصــرف لـبـنــان الم ــر رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
زغ ــرت ــا واالطـ ـ ــاع ف ــي الـصـحـيـفــة العينية
ل ـل ـع ـق ــار ودفـ ـ ــع رسـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل ورس ــم
الداللة البالغة خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب رشاد سليم الغريب احد ورثة سليم
ابراهيم الغريب سند ملكية بدل ضائع عن
حصة مورثه في العقار  230الدامور.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبيه
Miret edemo beilemo
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 76/886588
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تلفزيون

التلفزيون اللبناني في حمأة اإلنتخابات

ّ
البرامج السياسية تتجرأ ولكن ...تحت مظلة التسويق
زينب حاوي
ّ
منذ فترة ،تتجند القنوات اللبنانية
لخوض املعركة االنتخابية النيابية
في أيار (مايو) .بدت األخيرة كأنها
ح ـف ـلــة إنـ ـع ــاش ل ـه ــا ،ال س ـ ّـي ـم ــا عـلــى
ال ـص ـع ـي ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ب ـع ــد ف ـتــرة
ركـ ـ ــود اث ـ ــر ع ـ ــدم «تـ ـج ــدي ــد» ال ـح ـيــاة
السياسية على مــدى تسع سنوات،
ولـ ـ ــو ب ـش ـك ــل ب ـس ـي ــط ع ـب ــر ال ـع ـم ـل ـيــة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة .وج ـ ــوه وش ـخ ـص ـيــات
سـيــاسـيــة ت ـص ـ ّـدرت ه ــذه الـشــاشــات،
فــي الـبــرامــج الـسـيــاسـيــة الصباحية
واملسائية الحوارية ،وراحت تتناوب
عـلــى ال ـظ ـهــور اإلع ــام ــي املـكـثــف في
ظــل اش ـتــداد املـعــركــة ،وارت ـف ــاع نبرة
ال ـخ ـطــاب الـسـيــاســي .كـثـيــر مــن هــذه
الـحـلـقــات وال ـن ـقــل ال ـحـ ّـي الحـتـفــاالت
إعالن اللوائح ،كانت مدفوعة األجر،
ّ
شكلت منبرًا ترويجيًا للمرشحني.
ّ
وفـ ـيـ ـم ــا تـ ـتـ ـص ــدر ش ــاشـ ـت ــا  ،lbciو
 ،mtvع ــداد ال ـت ـنــازل الـعـكـســي ملوعد
االنتخابات ،بدا جليًا ـ كما الحظنا
مـ ـن ــذ ش ـ ـبـ ــاط (فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر) امل ـ ــاض ـ ــي ـ ـ
ل ـجــوء بـعــض ال ـق ـنــوات ال ــى أســالـيــب
ملتوية للترويج للمرشحني .تتمثل
هـ ــذه األس ــالـ ـي ــب إمـ ــا ب ـك ـســر ال ـك ــادر
الكالسيكي للحوار التلفزيوني ،كما
فعلت  mtvفي «دق الجرس» (إعــداد
وإنـتــاج جنان مــاط  -إخ ــراج شربل
يوسف) ،أو بالخروج من االستديو
إل ــى أم ــاك ــن ج ــدي ــدة ،ت ـق ـ ّـرب الـســاســة
م ــن ج ـم ـهــورهــم ،وتـقــربـهــم أك ـثــر من

حـيــواتـهــم الشخصية والـسـيــاسـيــة،
ك ـب ــرن ــام ــج «سـ ـ ّـيـ ــد ن ـف ـس ــه» (إخ ـ ـ ــراج
ن ـ ـضـ ــال ب ـك ــاس ـي ـن ــي ـ «الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد»)،
و«لوين واصلني؟» (.)lbci
«دق ال ـج ــرس» أو الـنـسـخــة العربية
مــن بــرنــامــج  Au tableauالـفــرنـســي،
يقوم على تالمذة ال تتعدى أعمارهم
 13س ـن ــة ،يـتـقـمـصــون دور امل ـح ــاور
وي ـ ـسـ ــائ ـ ـلـ ــون الـ ـضـ ـي ــف ف ـ ــي ال ـص ــف
امل ـ ـ ــدرس ـ ـ ــي .شـ ـخـ ـصـ ـي ــات س ـي ــاس ـي ــة
(بــاسـتـثـنــاء مــارسـيــل غ ــان ــم) ،تــوالــت
وجـ ــوه ـ ـهـ ــا عـ ـل ــى شـ ــاشـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ،مــن
سـعــد ال ـحــريــري إل ــى ج ـبــران باسيل
فـســامــي ال ـج ـمـ ّـيــل ،ومـ ـ ــروان ح ـمــادة،
إيـ ـل ــي ال ـ ـفـ ــرزلـ ــي ،مـ ــع خ ـ ــرق ن ـســائــي
ّ
ت ـم ـثــل ب ــال ــوزي ــرة ع ـن ــاي ــة عـ ــز ال ــدي ــن
(تحدثت بإسهاب عــن قضايا املــرأة
والـ ـحـ ـج ــاب والـ ـحـ ـي ــاة ال ـش ـخ ـص ـيــة).
وعـ ـ ـل ـ ــى رغـ ـ ـ ــم ال ـ ـظ ـ ـلـ ــم ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ع ـلــى
األطـفــال الــذيــن طــرحــوا أسئلة تفوق
أعـمــارهــم وخـيــالـهــم ،وإقـحــامـهــم في
دهــالـيــز سـيــاسـيــة (وطــائ ـف ـيــة) ليس
ّ
لـهــم ي ــد فـيـهــا ،اال أن «دق ال ـجــرس»
شـ ـك ــل ل ـج ـم ـي ــع ه ـ ـ ـ ــؤالء الـ ـضـ ـي ــوف،
منبرًا ترويجيًا ،ومساحة لإلحاطة
ب ـ ـج ـ ــوان ـ ــب ح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،ع ـ ـ ــدا ك ـ ـ ـ ّـم الـ ـتـ ـق ــاري ــر
الـتــي ت ـعـ ّـرف عـنـهــم ،وع ــن مسيرتهم
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وجــل ـهــا ي ـقــع ف ــي مــوقــع
التفخيم.
ّ
ال ـ ـحـ ــريـ ــري الـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــل ض ـي ـف ــا أول
عـلــى «دق ال ـج ــرس» ،شــاهــدنــاه قبل
أسـبــوع فــي برنامج مستحدث على

« .lbciلوين واصلني؟» (منتج سالم
الزعتري وديما صادق) أثار زوبعة
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
لـ ــدى طـ ــرح اإلعـ ـ ــان ال ـت ــروي ـج ــي لــه،
ودخـ ــل ف ــي لـعـبــة االت ـه ــام بــالـســرقــة.
هــو برنامج مستوحى مــن النسخة
الـعــاملـيــة لـ ـ  ،karaoke carpoolيـقــوم
على استضافة شخصية معروفة،
ت ـج ــول ف ــي ال ـس ـي ــارة بــرف ـقــة امل ــذي ــع.
وف ـ ــي ن ـس ـخــة  ،lbciي ـن ـضــم إلـيـهـمــا
ّ
ليتشعب النقاش داخل
ضيف ثالث،
العربة .في الحلقة األولى ،بدا غياب
االن ـس ـج ــام ب ــن ال ـط ــرف ــن (ص ـ ــادق/
ال ـح ــري ــري) .ض ـمــن  20دق ـي ـقــة فـقــط،
(وق ـ ــت ال ـح ـل ـق ــة) ،ل ــم ت ـن ـجــح امل ـقــدمــة
اللبنانية ،في دخول لعبة البرنامج،

ً
ّ
«سيد نفسه» نجح شكال
ومضمونًا في إعالء سقف
المنافسة التلفزيونية
ح ـتــى أن ـه ــا ت ـطــرقــت ألس ـئ ـلــة غــريـبــة
على شاكلة :أي تجربة كانت أصعب:
«ال ـق ـم ـص ــان الـ ـس ــود» أو م ــا أسـمـتــه
«تجربة بــرا لبنان فــي السعودية»،
م ـ ـ ــع تـ ـغـ ـيـ ـي ــب لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــدث األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس:
اح ـت ـج ــازه ه ـن ــاك .ك ــان الف ـت ــا دخ ــول
ول ـيــد ج ــاب ــر ،امل ـص ــروف تـعـسـفــا من
قناة «املستقبل» إلى السيارة .وعلى
رغ ـ ــم ت ـع ـب ـي ــره عـ ــن غ ـض ـبــه وغ ـضــب
كـ ـثـ ـي ــري ــن مـ ـ ــن أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـحـ ـق ــوق

سمر ابو خليل مع
المرشح عبد الرحيم مراد

هـنــاك ،إال أن إجــابــات الحريري أتت
ملتبسة ،ومضحكة ،وحـتــى طريقة
الحوار كانت غير موفقة ،في جلوس
جابر في املقعد الخلفي ،من دون أن
يكون هناك نقاش ّ
جدي ومفيد بني
األطـ ــراف .أمــا الحلقة الـتــي بثت في
األسبوع التالي ،واستضافت رئيس
العربي» وئام وهاب،
«تيار التوحيد
ً
ف ـبــدت أك ـثــر س ــاس ــة وع ـفــويــة نـظـرًا
لطبيعة شخصية وهــاب ،وتشكيله
حـيـثـيــة تـلـفــزيــونـيــة ج ــذاب ــة .طـبـعــا،
«ل ــوي ــن واصـ ـل ــن؟» الـ ــذي ع ــرض في
األسبوعني املاضيني ،تبعه برنامج
أطلقته املحطة أيضًا هو «تحصيل
ح ــاص ــل» (مـنـتــج مـنـفــذ :روال سـعــد،
إخ ـ ـ ــراج :رواد ضـ ـ ـ ّـو) .جـ ــاء ال ـع ـمــان
بهدف تعبئة فــراغ غياب البرنامج
األشهر على شاشتها «كالم الناس»،
ب ـع ــد م ـ ـغـ ــادرة م ــارسـ ـي ــل غ ــان ــم إل ــى
 .mtvبرنامجان فــي أوقــات متتالية
ط ــرح ـت ـه ـم ــا «امل ــؤسـ ـس ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
لـ ــإرسـ ــال» دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،ي ــدخ ــان
مـ ـب ــاش ــرة ف ـ ــي صـ ـل ــب االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة .جـ ـ ـ ـ ـ ــازف ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــدي
ه ـشــام حـ ــداد ،فــي تــولــي دف ــة تقديم
«تـحـصـيــل ح ــاص ــل» ( ،)1:34الـقــائــم
على استضافة جمهور األحزاب من
دائــرة انتخابية محددة ،إلــى جانب
شخصيات حزبية ونــاشـطــة .مهمة
لــم تـكــن سـهـلــة عـلــى ح ــداد امل ـعــروف
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــا ،وف ـ ـنـ ــون
ال ـس ـخــريــة واإلض ـ ـحـ ــاك .وع ـل ــى رغــم
إدارة حــداد للحوار والنقاش داخل

«لوين واصلة»  lbciمع ...ديما صادق؟
فراس خليفة
تــرى مــا الــذي ُيمكن أن يفعله املواطن
الـلـبـنــانــي ال ـع ــادي فــي عـشــريــن دقيقة
ً
فـ ـق ــط؟ ه ــل بـ ـمـ ـق ــدوره أن ي ـن ـجــز م ـثــا
م ـع ــام ـل ــة ال ـ ّـسـ ـج ــل الـ ـع ــدل ــي وي ـت ـ ّ
ـوج ــه
م ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى أقـ ـ ـ ـ ـ ــرب م ـ ـحـ ــل ل ـب ـي ــع
الــوجـبــات الـ ّـســريـعــة؟ أو يـجــري َّ
حصة
ريــاضـ ّـيــة ســريـعــة عـلــى ّآل ــة امل ـشــي في
م ـن ــزل ــه؟ أو يـ ـم ــارس ح ــق ــه ب ــاالق ـت ــراع
ي ــوم االن ـت ـخــاب عـلــى أسـ ــاس الـقــانــون
الـنـسـبــي؟ وه ــل بــإمـكــانــه ،فــي عشرين
دق ـي ـقــة ف ـق ــط ،أن ي ـج ـتــاز امل ـس ــاف ــة بني
ً
بيروت و«الجاهلية» مثال بعد الساعة
ً
الثانية عشرة ليال؟ لكن «شو بيصير
إذا طلع سياسي وصحافي ومواطن
ب ـس ـي ــارة وك ـ ـ ـ ـ َ
ـزدروا وش ــرب ــوا ق ـه ــوة»،
على مــا تـقــول اإلعــامـيــة ديـمــا صــادق
في «الزمــة» برنامجها الجديد «لوين
واص ـل ــن؟» .فــي عشرين دقيقة أيضًا،
يمكن متابعة البرنامج ّإي ــاه مــن دون
َ
كان
أن يصل املشاهد بالضرورة إلى م ٍ
م ــا .ه ـك ــذا إذًا ظ ـهــر ال ـبــرنــامــج ومـثـلــه
أي ـضــا «تـحـصـيــل ح ــاص ــل» ف ــي الليلة
ذاتـهــا فــي مـحــاولــة ملــلء ال ـفــراغ الكبير
ّ
الــذي خلفه برنامج «كــام الناس» في
توقيت انتخابي حـ ّـســاس بــدا معهما
أن الـ «أل .بي .سي .آي» ّ
جهزتهما على
َّ
ُ
عـجــل ملـهـ ّـمــة مــوق ـتــة .مــع ذل ــك ،يـســجــل
لــ«لــويــن واص ـلــن» أنــه حجز لــه مكانًا
فــي «ب ــازار» الـبــرامــج االنتخابية التي
ت ـه ــدف ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى إلـ ــى إدخـ ــال
مورد مالي كبير للقنوات التلفزيونية
ع ـل ــى رغـ ـ ــم ت ــأك ـي ــد م ـ ـصـ ــادر م ــوث ــوق ــة
لـ«األخبار» أن البرنامج «غير مدفوع».
بدت ديما صادق في حلقة وئام وهاب
أ ُك ـث ــر «خـ ــوش ب ــوش ـ ّـي ــه» م ــع الـضـيــف-
امل ـض ـي ــف م ــع أن ـه ــا ك ــان ــت «م ــرت ــاح ــة»
أيـضــا مــع سعد الـحــريــري .فــي الحلقة
األول ـ ـ ــى م ــن «ل ــوي ــن واص ـ ـلـ ــن» ،قــالــت
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املــرأة ل ـ «الـشـيــخ» .you lead :الحريري
هــو َم ــن يـقــود إذًا فــي ش ــوارع بـيــروت.
الحريري يقود ،لكنه ال يحمل «رخصة
سواقة» .فضيحة أولى .الحريري يقود
ويـ ـتـ ـج ــاوز اإلشـ ـ ـ ــارة الـ ـحـ ـم ــراء أي ـض ــا.
فـضـيـحــة ث ــان ـي ــة .ت ـخ ـ ّـي ــل /ت ـخـ ّـي ـلــن ّ
رد
َ
الفعل لو فعلها رئيس وزراء في دولة
ً
أوروب ـي ــة مـثــا فــي مــوســم انـتـخــابــات؟
فــي امل ـ ّـرت ــن األولـ ــى وال ـثــان ـيــة ،أش ــارت
ديما إلى «خطأ» رئيس حكومة لبنان،
لكنها في النهاية «أخدتها بمزح» .في
حلقة وئــام وه ــاب ،قالت إنها سعيدة
جـ ـدًا ألن ـه ــا ه ــي َم ــن ت ـق ــود ه ــذه املـ ـ ّـرة،
وال ـض ـي ــف «م ـ ــا ف ـي ــه ي ـط ـلــع وال ي ـنــزل
وال يـتــرك األس ـتــديــو» .ق ــال لـهــا وهــاب
م ـم ــازح ــا« :ه ـي ــي ال ـس ــآل ــة بــال ـخ ـل ـقــة؟».

َ
حــضــر م ــوض ــوع ال ـتــوريــث الـسـيــاســي
ّ
فـ ــي ِكـ ـ ــا ال ـح ـل ـق ـت ــن .ن ـف ــى وه ـ ـ ـ ــاب أن
يكون قدأ بدأ بتحضير نجله هادي لـ
«الزعامة» ،لكنه قــال« :ما بقدر إمنعو
يشتغل سياسة» ،متحدثًا في السياق

ّ
يصب في النهاية في خدمة
تلميع صورة السياسيين ذاتهم
عن «مشروع زعامة» تيمور جنبالط:
ّ
«الزعامة الـ ّ
ملعمودية».
ـدرزيــة بحاجة
في املقابل ،سألت ديما سعد الحريري
عن حاجته إلــى ما أسمته ّcredibility
مــن ال ـحــريــري األب« .أظ ــن إن ــي عملت

شـخـصـيــة سـعــد ال ـحــريــري الـخــاصــة»
قال الحريري االبــن! في كال الحلقتني،
ح ـ ـضـ ــرت أي ـ ـضـ ــا ق ـض ـي ــة «اح ـ ـت ـ ـجـ ــاز»
الرياض .سألت
الرئيس الحريري في
ّ
ّ
وهـ ــاب« :بعتقد ان ــك أول ح ــدا مل ــح انــو
سـعــد ال ـحــريــري مــوقــوف بالسعودية
لـ ـي ــش كـ ـن ــت ع ـ ـ ـ ـ ــارف؟» ف ـي ـم ــا «هـ ـ ــرب»
ّ
الـ ـح ــري ــري م ــن اإلجـ ــابـ ــة ،مـ ــرك ـ ـزًا عـلــى
«حــادثــة القمصان ال ـســود» ،على رغم
تأكيد صــادق أنها تسأل مــن الناحية
اإلن ـســان ـيــة ال الـسـيــاسـيــة .بــإصــرارهــا
عـلــى «ال ـشــق اإلن ـس ــان ــي» ،ثـ ّـبـتــت ديما
ـ ـ مــن حـيــث تــريــد أو ال تــريــد ـ ـ الــروايــة
املعروفة حــول «اإلهــانــة» التي ّ
تعرض
لـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــريـ ــري ف ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض خ ــال
«اسـتـقــالـتــه» الـغــامـضــة .لـكــن مــا الــذي
ي ــدف ــع ديـ ـم ــا لـ ـتـ ـك ــرار الـ ـ ـس ـ ــؤال نـفـســه
وبالطريقة ذاتها حول َ
«سآلة» جبران
باسيل في الحلقتني؟ قال لها الحريري
إن بــاس ـيــل «مـ ـهـ ـض ــوم» ،ف ـي ـمــا اعـتـبــر
ُ
وهاب أنه «حربوق» .فهل ستعيد طرح
السؤال أيضًا في الحلقات املقبلة؟
«ثـ ــاثـ ـ ّـيـ ــة» ال ـس ـي ــاس ــي وال ـص ـح ــاف ــي
ّ
واملــواطــن ،وإن كانت «تركيبة» متفقًا
ع ـل ـي ـهــا ،ل ـك ـن ـهــا فـ ـك ــرة جـ ـي ــدة« .وائـ ــل
م ــواط ــن ُم ـس ـت ـق ــل م ــن الـ ـجـ ـب ــل» (ك ـمــا
ً
ع ـ ّـرف ــت عـنــه دي ـم ــا) ط ــرح سـ ــؤاال على
وئـ ـ ــام وهـ ـ ــاب ن ـ ــال إع ـج ــاب ـه ــا« :ل ـيــش
بحزب التوحيد العربي ما شفنا حدا
ظهر إعالميًا غير وئــام وه ــاب؟» .في
حلقة سـعــد ال ـحــريــري ،ك ــان إلحـضــار
ولـ ـ ـي ـ ــد ،أح ـ ـ ــد امل ـ ـصـ ــروفـ ــن ف ـ ــي ش ـكــل
ت ـعـ ّـسـفــي م ــن ت ـل ـفــزيــون «امل ـس ـت ـق ـبــل»،
م ـغ ــزى إن ـس ــان ــي أك ـب ــر ان ـت ـهــى بــوعــد
الحريري لوليد بحل قضيتهم ،على
رغــم أنــه فــي النهاية يهدف لتسجيل
انتخابية» ملصلحة الحريري
«نقطة
َ ِّ
وت ـ ـيـ ــاره .ل ــم ُي ــغ ــن الـ ـح ــري ــري املـقـطــع
الثاني من النشيد الوطني اللبناني
ّ
بناء على طلب ديما .تعلم الحريري،

األس ـتــديــو بـنـبــاهــة عــالـيــة ،والـتـقــاط
النقاط الساخنة من الحوار ومعرفة
ك ـي ـف ـي ــة ت ــوزيـ ـعـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـض ـي ــوف
فــي الـحـلـقــة األولـ ــى (آت ــن مــن دائ ــرة
الشمال) ،إال أنه لم يستطع أن ينجح
ف ــي ه ــذه ال ـت ـجــربــة ،فــال ـبــرنــامــج ذو
طابع جـ ّـدي بشكل أســاســي ،يتعلق
بــامل ـعــركــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة .عـ ــدا شـبـهــه
ال ـق ــري ــب بــال ـح ـل ـقــات ال ـخ ــاص ــة الـتــي
قدمها غــانــم فــي «كــام الـنــاس» قبل
س ـ ـنـ ــوات ،وش ـك ـل ــت م ـن ـب ـرًا لـلـشـبــاب
كـحـلـقــة «شـ ــوف ال ـف ــرق وم ــا ت ـفــرق»،
كان الفتًا تمرير «تحصيل حاصل»
رســائــل سياسية واضـحــة ،ال ّ
سيما
ف ــي امل ـقــدمــة ال ـتــي تــاهــا الـكــومـيــدي
اللبناني .أتــى مضمونها مسبوكًا،
يـ ــوجـ ــه سـ ـه ــام ــه ب ــاتـ ـج ــاه ــات ع ـ ـ ّـدة
ك ـق ـض ـيــة ال ـت ـح ــال ـف ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
الهشة ،وقانون االنتخاب الذي يظهر
شيئًا ويخفي أشياء أخــرى ،وغياب
املـ ـش ــاري ــع ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،إل ـ ــى جــانــب
«ت ـ ـ ّ
ـورط» ح ــداد فــي أمــاكــن ع ــدة ،في
تمرير رســائـلــه الـخــاصــة ،كالهجوم
على وزير الخارجية جبران باسيل.
الحلقة الثانية من البرنامج ،كانت
حامية إن صح التعبير .استضافت
وج ـ ـ ـ ـ ــوه وم ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــي /ات األح ـ ـ ـ ـ ــزاب
فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة الـ ـبـ ـق ــاع ،ح ـي ــث امل ـع ــرك ــة
عـلــى أش ـ ّـده ــا .ســاعــد ال ـت ـنـ ّـوع داخ ــل
االستديو في تعزيز تبادل وجهات
النظر ،ولو علت األصوات والصراخ
في كثير من األحيان.
إذًا ،ت ـغ ـي ـيــر ف ـ ّـي أنـ ـم ــاط ال ـ ـحـ ــوارات
املتلفزة ،والتفنن فــي كيفية إظهار
ال ـ ـض ـ ـيـ ــف ،مـ ـ ــرة ف ـ ــي «م ـ ـ ـشـ ـ ــوار» فــي
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارة ،ومـ ـ ـ ـ ـ ــرات فـ ـ ــي أح ـ ـضـ ــان

ما أروق من «الجديد» إال سليمان (بك)
عـ ـل ــى األرج ـ ـ ـ ـ ــح ،مـ ــن «سـ ـقـ ـط ــة» سـعــر
ربـطــة الـخـبــز فــي بــرنــامــج تلفزيوني
آخ ــر ،فـ ــ«ه ـ َـرب» م ــن امل ــوض ــوع أيـضــا.
ُ
سعد «ط ِلع بفنجان قهوة واحــد» في
الحلقة كما قال ملحاورته .وئام وهاب
لم يشرب القهوة ألنه ال يحبها ،لكنه
أكـ ــل ب ــوظ ــة ب ـن ــاء ع ـلــى إصـ ـ ــرار دي ـمــا.
ك ــم كـ ــان ل ـط ـي ـفــا ل ــو أش ـ ــارت األخ ـي ــرة
حينها ًإلى قانون االنتخاب النسبي
مستعينة بإعالن وزارة الداخلية« :مـا
ّ
فيك تشكل»؟.
«لوين واصلني» (وبمعزل ما إذا كانت
ال ـف ـك ــرة ت ـق ـل ـي ـدًا ل ـبــرنــامــج آخ ــر أم ال)،
برنامج «خفيف الظل» نسبيًا بعيدًا من
ّ
السياسية
التقليدي للحوارات
النمط
ّ
ّ
املطولة .يتنقل بني الشخصي والعام
وب ــن مــا هــو سـيــاســي وغـيــر سياسي
وطبعًا بني َ
«السآلة» والجد .لكنه حتى
اآلن ،لــم يجب على ال ـســؤال األســاســي
املـ ـط ــروح ف ــي اسـ ــم ال ـب ــرن ــام ــج «ل ــوي ــن
واص ـلــن؟» .هــو على األرج ــح لــن يفعل
طــاملــا أن ــه ـ ـ وب ــرام ــج أخ ــرى مـشــابـهــة ـ
ي ـصـ ّـب ف ــي الـنـهــايــة ف ــي خــدمــة تلميع
صـ ـ ـ ــورة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ذاتـ ـ ـه ـ ــم ع ـش ـيــة
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة .دي ـم ــا ص ــادق
إعــامـيــة مجتهدة ُ
ومـشــاغـبــة .نجحت
فــي ّأول حلقتني (مــن أصــل َأربـعــة) في
أن تتقاسم األضواء مع ضيف ْي بحجم
ّ
الـحــريــري ووهـ ــاب ،وف ــي االبـتـعــاد عن
هاجس «تمثيل الــدور» ،وفي أن تكون
عـفــويــة ق ــدر اإلم ـكــان فــي بــرنــامــج غير
«ج ــام ــد» ك ــ«ل ــوي ــن واصـ ـل ــن»« .لــويــن
واصلة» ّ ديما صادق؟ «مطرح ما قادرة
ّ
كفي بكفي» تقول لـ«األخبار» .لكن ّهل
ّ
فــكــرت اإلعــامـيــة الـشــابــة كــم ستحقق
َ
نـجــاحــا لــو تــركــت الـبــرامــج السياسية
ً
قليال واحترفت تقديم البرامج الفنية
ّ
ّ
ســي ـمــا أن لــديـهــا
أو االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ال ّ
أك ـثــر مــن إطــالــة «مــوف ـقــة» فــي تقديم
مهرجانات بعضها ذات طابع جمالي؟

ّ
«س ـل ـي ـمــان ع ــن ــا» ،ب ـب ـســاطــة ال ـع ـب ــارة،
وق ــربـ ـه ــا م ـ ــن لـ ـغ ــة ال ـ ـن ـ ــاس ،خ ــاض ــت
«الجديد» ،مغامرة تلفزيونية جديدة
بعد «سـيــد الـقـصــر» ( ،)2014و«سـ ّـيــد
نـفـســه» (ي ـعــرض حــال ـيــا) ،التجربتني
الخارجتني من إطار الحوار السياسي
الكالسيكي مع سياسيني يخوضون
تـ ـج ــارب االس ـت ـح ـقــاقــات ال ـن ـيــاب ـيــة أو
الرئاسية .في خطوة جريئة ومبتكرة،
أخـ ــرجـ ــت الـ ـقـ ـن ــاة ،ح ـل ـق ــة خ ــاص ــة مــع
رئيس «تيار املردة» سليمان فرنجية.
ه ــي املـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى ،ال ـت ــي يـ ـ ــزور فـيـهــا
زعـيــم سـيــاســي قـنــاة محلية ،ويـجــول
ب ــن أروقـ ـتـ ـه ــا ،وط ـب ـقــات ـهــا املـخـتـلـفــة،
ويـخـضــع ألسـئـلــة متشعبة مــن فريق
عملها« .سليمان عنا» (إع ــداد فــراس
حــاطــوم وج ــاد غصن  -إخ ــراج نضال
بـ ـك ــاسـ ـيـ ـن ــي)« ،حـ ـلـ ـق ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة»
بالفعل ،كما وصفها جــورج صليبي
ف ــي ال ـخ ـت ــام .اح ـتــاجــت لـتـحـقـيــق هــذا

النجاح الالفت ،عاملني مهمني :جرأة
املـحـطــة ف ــي فـتــح أبــواب ـهــا أمـ ــام زعـيــم
س ـيــاســي ،وبــال ـتــالــي أمـ ــام الـجـمـهــور،
والعامل الثاني يتمثل فــي شخصية
ال ـض ـي ــف ،وم ــرون ـت ــه ف ــي خ ــوض هــذه
التجربة .وطــاملــا أن العاملني تــوافــرا،
فإن كفة النجاح كانت راجحة.
بعفوية وتلقائية مطلقة ،أخذ فرنجية
يتجول بني طبقات «الجديد» ،برفقة
ص ـل ـي ـبــي ،م ــن غـ ــرف املـ ـص ــوري ــن ،إلــى
استديو األخـبــار ،فقسم «األونــايــن»،
وغــرفــة الـتـحــريــر ،يتسامر مــع الطاقم
املــوجــود داخ ــل كــل قـســم .محطات ّ
مر
بـهــا رئـيــس «ت ـيــار امل ـ ــردة» ،عـلــى مــدى
ساعة و 50دقيقة تقريبًا (مدة الحلقة
التلفزيونية) .أجاب بكل رحابة صدر،
على اسئلة كــل مراسلي /ات املحطة،
حتى األكثر إحراجًا منها ،أكانت حول
الـتـحــالـفــات االنـتـخــابـيــة والسياسية،
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــاتـ ــه الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة وع ــائـ ـلـ ـت ــه

ال ـنــوات ـيــة وال ـك ـب ـيــرة .غـ ـ ّـرد م ــن ه ـنــاك،
والتقط «سيلفي» مــع الفريق العامل
فــي الـتـصــويــر اإلخ ـب ــاري ،وش ــارك في
اجـتـمــاع الـتـحــريــر ،وحـتــى جلس بعد
انتهاء النشرة املسائية ،مع سمر أبو
خـلـيــل ،عـلــى طــاولــة األخ ـب ــار ،وتـبــادال
أطراف الحديث .سارت األمور بعفوية
تامة ،وانسيابية.
ك ــان ــت ح ـل ـقــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ووحـ ـي ــدة.
غ ــام ــرت ب ـهــا «ال ـج ــدي ــد» ،وال ش ــك في
أن ـهــا رب ـحــت ه ــذا ال ــره ــان ،كـمــا عــادت
ع ـل ـي ـهــا ال ـح ـل ـق ــة ،بـ ـص ــورة تـســويـقـيــة
ج ـ ـيـ ــدة ،وعـ ـل ــت س ـق ــف امل ـن ــاف ـس ــة بــن
بقية زميالتها .عــدا كسرها للقوالب
امل ـه ـن ـي ــة ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ،أسـ ـس ــت ه ــذه
الحلقة بال شك لنوع آخر من التعاطي
التلفزيوني مع الساسة ،ونجحت في
ذلك ...فهل تتكرر التجربة مع «مغامر»
آخر؟
زينب...

الطبيعة ،أو املــاعــب الــريــاضـيــة ،أو
حتى املصانع .هذا ما شاهدناه في
ّ
«سيد نفسه» الذي أثبتت فيه سمر
أبو خليل مجددًا مهاراتها في إدارة
الـحــوار ،واالستفزاز وطــرح األسئلة
الصعبة والـجــدلـيــة ،وتـمــريــرهــا بني
ال ـض ـحــك والـ ـج ـ ّـد لـضـيـفـهــا .حـلـقــات
أسـ ـ ـب ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــت جـ ــوهـ ــا
مختلفة :شــامــل روك ــز ،عبد الرحيم
م ــراد ،ســامــي الـجـمـيــل ،نعمة إف ــرام.
صحيح أن كسر النمط الكالسيكي
لـ ـلـ ـب ــرام ــج الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة عـ ــامـ ــل ي ـقــع
ضـمــن رؤي ــة ال ـبــرنــامــج اإلخــراج ـيــة،
إذ يعتمد عـلــى إظ ـهــار الـضـيــف في
حياته اليومية ،واهتماماته (العب
ك ــرة قـ ــدم /الـجـمـيــل ـ ـ ـ راعـ ــي أغ ـنــام/
م ــراد ـ ـ ـ صــاحــب مـصــانــع /إفـ ــرام،)...
ويشكل مساحة ترويجية يظهر بها
الضيف بـصــورة قريبة مــن الـنــاس،
ل ـك ـنــه ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ال ي ـت ــرك ــه ي ـغ ـ ّـرد
على لياله .تبرع أبو خليل أكان في
حياكة مقدمة الحلقة ،أو في الحوار،
ب ـت ـمــريــر األس ـئ ـل ــة امل ـه ـن ـيــة ال ــازم ــة
ل ـض ـي ـف ـه ــا .تـ ـعـ ـم ــد إل ـ ـ ــى م ــواج ـه ـت ــه
وأح ـيــانــا بـطــريـقــة قــاس ـيــة ،إفـســاحــا
مـنـهــا فــي امل ـجــال إلعـطــائــه املـســاحــة
للرد على إشكاليات اعترت مسيرته
ال ـس ـيــاس ـيــة .م ــع ه ــذا الـ ـت ــوازن ال ــذي
يقيمه «س ـيـ ّـد نـفـســه» بــن االق ـتــراب
مــن أكـثــر لـحـظــات الـضـيــف حميمية
ً
وخ ـص ــوص ـي ــة ،وصـ ـ ــوال الـ ــى أسـئـلــة
محرجة في السياسة ،والتحالفات،
ً
يكون قد نجح شكال ومضمونًا في
إع ــاء سقف املنافسة التلفزيونية،
املـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراوح ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــرويـ ـ ــج
االنتخابي وإنجاز املهمة اإلعالمية

امل ـط ـل ــوب ــة .م ـف ــاج ــآت «الـ ـج ــدي ــد» ،لم
تقف هنا .أول من أمس ،أخرجت من
قبعتها الـسـحــريــة ،حلقة خصصت
ل ــرئـ ـي ــس «تـ ـ ـي ـ ــار امل ـ ـ ـ ـ ــردة» س ـل ـي ـمــان
ف ــرنـ ـجـ ـي ــة« .سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ع ـ ـنـ ــا» حـلـقــة
خــاصــة ووح ـيــدة ،عرضتها املحطة
أول مــن أمــس ،كسرت فيها القوالب
ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة بـشـكــل
تـ ـ ــام .ح ـض ــر فــرن ـج ـيــة داخـ ـ ــل مـبـنــى
ً
«الـ ـج ــدي ــد» ،م ـت ـن ـقــا ب ــن أروق ـت ـه ــا،
وغ ـ ـ ــرف تـ ـح ــري ــره ــا ،وم ـج ـي ـب ــا عـلــى
أس ـئ ـل ــة ص ـحــاف ـي ـي ـهــا .مـ ــرة ج ــدي ــدة،
ت ــرب ــح ال ـق ـن ــاة الـ ــرهـ ــان ،ف ــي ال ـت ـقــاط
األن ـف ــاس ،وامل ـتــاب ـعــة .فــي املحصلة،
ش ـ ـهـ ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــاق االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي
ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ــرة ،تـ ـغـ ـيـ ـيـ ـرًا واضـ ـ ـح ـ ــا فــي
إستراتيجيات القنوات املحلية .ما
ع ــادت مـســاحــات ال ـحــوار التقليدية
بــالـنــافـعــة ،وب ــات الـلـجــوء إل ــى أفـكــار
عصرية وجديدة مطلوبًا بقوة ،في
ّ
والتسمر على مواقع
عصر الرقمنة
التواصل االجتماعي .يبقى التحدي
ف ـ ــي هـ ـ ــذه امل ـ ـسـ ــاحـ ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
الترويجية ،طريقة تقديمها ،ومهارة
تطبيق األساليب الحوارية املهنية
املطلوبة مع الضيوف .طريقة توازن
بني الصورة «املدفوعة» سلفًا ،وبني
العمل املهني املحترف.
«س ـ ّـي ــد ن ـف ـس ــه» :األربـ ـع ــاء ـ ـ ـ  21:30على
«الجديد»
«لــويــن واص ـلــن» :الخميس ـ ـ  20:30على
lbci
«تحصيل حاصل» :الخميس ـ  21:15على
lbci
«دق الجرس» :األحد ـ  21:30على mtv

ّ
هشام حداد :قانون اإلنتخاب للمبتدئين
نادين كنعان
ّ
ّ
عندما أعلنت  lbciأن هشام حـ ّـداد سيتولى
تـ ـق ــدي ــم ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ال ـج ــدي ــد
«ت ـح ـص ـيــل ح ــاص ــل» (ال ـخ ـم ـي ــس ـ ـ ـ ،)21:15
ت ـخ ـ ّـوف ك ـث ـيــرون م ــن أن يـقــع م ـق ـ ّـدم بــرنــامـ ّـج
«لـ ـه ــون وب ـ ــس» (الـ ـث ــاث ــاء ـ ـ ـ  )21:30ف ــي فــخ
«االستهالك» واالستنزاف بظهوره ّ
مرتني في
َ
مشروعيْ
األسبوع على الشاشة نفسها وفي
َ
مختلف ْي تـمــامــا! ف ـ ّ
ـاألول يـهــدف إلــى تفسير
ال ـق ــان ــون ال ـجــديــد بـطــريـقــة سـهـلــة وبـسـيـطــة
ّ
بواسطة تقارير وغرافيكس تـشــرح وتحلل
آلـ ّـيــة التصويت والـتـحــالـفــات ،ضمن حلقات
مـ ـع ــدودة ت ـج ــول ع ـلــى ال ــدوائ ــر االن ـت ـخــابـ ّـيــة
وتتخللها نـقــاشــات مــع ممثلني ومـنــدوبــن
عــن مختلف ال ـت ـيــارات واألح ـ ــزاب ،والـشـبــاب
اللبناني .أمــا الـثــانــي ،فـيــدور فــي فلك النقد
الساخر والهجاء وســط مناخ ترفيه وفني،
ويحقق منذ أكثر من عامني نجاحًا الفتًا رغم
الثغرات.
ّ
ّ
لكن َمن يعرف ّ
حداد ،يعلم أنه متابع ومطلع
على أدق تفاصيل السياسة اللبنانية .قبل أن
يظهر على شاشة الـ  otvفي برنامج النكات
«ل ـ ـ ــول» ،ي ـن ـشــط ابـ ــن مــرج ـع ـيــون الـجـنــوبـيــة
س ـيــاس ـيــا م ـن ــذ كـ ــان ع ـل ــى م ـق ــاعــد ال ــدراس ــة،
وك ــان منتسبًا إل ــى «ال ـتـ ّـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر»
ق ـبــل أن ُي ـف ـصــل ال ـع ــام امل ــاض ــي ع ـلــى ّ خلفية
انتقاده لرئيسه جبران باسيل .كما أنه ليس
غريبًا عــن هــذا الـنــوع مــن الـبــرامــج ،إذ شــارك
ق ـب ــل سـ ـن ــوات ف ــي نـ ـق ــاش س ـي ــاس ــي م ـشــابــه
أداره اإلعــامــي ولـيــد عـ ّـبــود عـبــر «املــؤسـســة
اللبنانية لإلرسال».
َ
ب ـعــد م ـتــاب ـعــة ح ـل ـقــتـ ْـي «ت ـح ـص ـيــل حــاصــل»
ّ
الـلـتــن ُعــرض ـتــا حـتــى اآلن ،ي ـبــدو أن هـشــام
اسـتـطــاع استثمار هــذه الخلفية السياسية
فــي أدائـ ــه .إل ــى جــانــب اس ـت ـنــاده إل ــى اإلع ــداد
ّ
الجيد للحلقات لناحية البحث واملعلومات،
ّ
وظ ـ ــف م ـع ــرف ـت ــه فـ ــي إدارة الـ ـنـ ـق ــاش ــات بــن
ّ
ضيوفه والرد على البعض بتلقائية وسرعة
َ
بــديـهــة ال ُف ـتــتـ ْـن ،كـمــا لـّـم يسلم أي ط ــرف من
أسئلته املـحــرجــة .إال أن ــه يــؤخــذ على هشام

إخفاقه في تحييد آرائه الشخصية ،كما ظهر
انتقاده الحاد لباسيل في الحلقة األولى
في ُ
ال ـتــي خـ ّـص ـصــت ل ــدائ ــرة ال ـش ـمــال الـثــالـثــة أو
ّ
«القوات اللبنانية» في حلقة
مهاجمته لحزب
بعلبك ـ الهرمل .بعدما طغى عليه في الحلقة
األولى األسلوب «الظريف» الذي يعتمده في
تقديم «لهون وبــس» ،مما ّ
عرضه النتقادات
ّ
كثيرة ،بخاصة أنــه لــم يكن مناسبًا ألجــواء
ّ
البرنامج الجديد املتسم بالجدية املقرونة
ّ
بالبساطة والقرب من الناس ،تمكن هشام من
اعتماد طريقة جديدة سيساعد استمرارها
ال ـن ــاس عـلــى الـفـصــل ب ــن امل ـش ـ َ
ـروع ـ ْـن وع ــدم
ّ
املـقــارنــة بينهما .صحيح أن الـنـقــاشــات بني
ال ـح ــاض ــري ــن ف ــي االسـ ـت ــدي ــو ق ــد تـ ـخ ــرج عــن
سيطرة هشام أحيانًا ويغلب عليها الصراخ
ّ
والـفــوضــى ،غير أن األم ــور ســرعــان مــا تعود
إل ــى طبيعتها مــن دون أن تـخـلــو ال ـجــداالت
مــن السخونة وال ـجــرأة ،كما حــدث فــي حلقة
الخميس املــاضــي ل ــدى الـتـطـ ّـرق إل ــى معركة
ع ــرس ــال ،وال ـت ـم ـث ـيــل امل ـس ـي ـحــي ف ــي بـعـلـبــك ـ
ال ـهــرمــل ،وال ـع ـفــو ال ـع ــام… أم ــا اآلن ،فتتجه
ّ
التي
األنـظــار إلــى أداء ح ــداد فــي حلقة زحلة ّ
تعرض بعد غـ ٍـد الخميس ،ومــن املــؤكــد أنها
لن تكون سهلة!
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يتهاوى في سماء الفن السابع
نجم آخر ّ
وانسحب المعلم اإليطالي فيتوريو تافياني
باريس ــ عثمان تزغارت
عــن  88عــامــا ،غـ ّـيــب امل ــوت السينمائي االيـطــالــي
الكبير فيتوريو تافياني ( 1929ـ ـ  ،)2018الذي
ّ
شكل مع شقيقه باولو (يصغره بعامني) توأمًا
سينمائيًا ّ
عد من أبرز أقطاب «الواقعية الجديدة»
في السينما اإليطالية ،بدءًا من عقد السبعينيات
م ــن الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي .ت ـجــرب ـت ـه ـمــا الـسـيـنـمــائـيــة،
التي ّخرجت مــن معطف املعلم الكبير روبيرتو
روسيليني ،اتسمت بخلطة فريدة من الشاعرية
والنفس االجتماعي ذي الخلفية اليسارية املعادية
للفاشية.
كان املنحى النضالي غالبًا على أفالمهما االولى.
باكورتهما الروائية «رجل يجب حرقه» (أخرجاه
باالشتراك مع رفيق شبابهما فالنتينو أورسيني
– ّ )1961ثمن سيرة املناضل النقابي الصقلي
الـشـهـيــر ســالـفــاتــوري كــارنـيـفـلـلــي ،ال ــذي اغتالته
املافيا عام  .1955وبعد انفصالهما عن أورسيني،
قـ ّـدمــا عــام  1967فيلمهما الشهير «املـخــربــون»،
ال ــذي تـنـبــأ بــانـتـفــاضــة مــايــو  ،1968وكـ ّـرسـهـمــا
كـسـيـنـمــائـيــن طـلـيـعـيــن ع ــدت أعـمــالـهـمــا ردي ـفــا
إيطاليًا لـ «املوجة الجديدة» الفرنسية .انطباع تعمق
أكـثــر مــن خــال فيلمهما املــوالــي «ب ــرج الـعـقــرب»
( ،)1969الذي حمل تأثيرات أسلوبية واضحة من
ّ
«العراب» جان لوك غــودار ،وحظي بحفاوة نقدية
ونجاح شعبي منقطع النظير في كامل أوروبا.
ّ
لكن األخوين االيطاليني املشاكني ،لم يلبثا أن ّ
غيرا
الوجهة نحو سينما تأملية ذات نفس شاعري،
بداية من فيلمهما «ســان ميشال كان لديه ديك»
(مقتبس ّعن قصة لتولستوي  .)1972 -في العام
 ،1974حطا الرحال للمرة األولى على الكروازيت،
ّ
ليفجرا قنبلة مدوية في «أسبوعي املخرجني» ،من
خالل فيلمهما الجسور ( Allonsanfànتحوير
ساخر لكلمات النشيد الوطني الفرنسيallons :
 .)enfants de la patrieحمل الشريط نبرة نقدية
غير مسبوقة للثورة الفرنسية ،منطلقًا من ذلك
البــراز وشجب التناقضات التي اتسمت بها كل
ال ـث ــورات الــاح ـقــة ال ـتــي شـهــدهــا مــوطــن فيكتور

خلطة فريدة من الشاعرية والنفس االجتماعي ذي الخلفية اليسارية المعادية للفاشية
(في مهرجان برلين عام )2012

هوغو ،حتى نهاية القرن التاسع عشر .وقد وجه
كــويـنــن تــارنـتـيـنــو تـحـيــة عــرفــان ال ــى ه ــذا الفيلم
الفريد ،من خالل استعادة مقاطع من موسيقاه
التصويرية (تأليف أنيو موريكوني) فــي فيلمه
امل ـث ـي ــر ل ـل ـج ــدل ه ــو اآلخـ ـ ــر «أوغـ ـ ـ ــاد م ـج ـهــولــون»
(.)2009
في سنة  ،1977عاد األخوان تافياني الى «كان»
ليخطفا «السعفة الذهبية» برائعتهما Padre
( Padroneاألب الـسـيــد) ،املقتبسة عــن الــروايــة
األتوبيوغرافية الشهيرة ملواطنهما غافينو ّ
ليدا،
ال ـتــي ت ــروي قـصــة ت ـمــرده عـلــى والـ ــده املتسلط
ّ
ال ــذي منعه مــن الـتـعـلـيــم ،وســخــره كــراعــي غنم
في مسقط رأســه في صقلية ،فبقي ّ
أميًا لغاية
سن العشرين ،قبل أن يتمرد على ذلك املصير
ال ـبــائــس ،وي ـعــود مـتــأخـرًا ال ــى مـقــاعــد الــدراســة،

ليصبح الحقًا روائيًا وشاعرًا مرموقًا.
في عام ّ ،1982قدم األخــوان تافياني فيلم سيرة
آخـ ــر ،ب ـع ـنــوان «ل ـي ـلــة ال ـقــديــس ل ــورن ــزو» (جــائــزة
لجنة التحكيم في «كــان») ،استعادا فيه ذكريات
طفولتهما في مسقط رأسهما «سانت مينياتو»،
فــي ريــف تــوسـكــانــا ،فــي خضم فــرحــة الساعات
االول ـ ــى امل ــوال ـي ــة لـنـهــايــة ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة الـثــانـيــة،
واندحار كابوس الفاشية الذي ّ
خيم على إيطاليا
وع ـ ّـرض عائلتهما لسلسلة طــويـلــة مــن القالقل
وامل ـط ــاردات ،ألن والــدهـمــا كــان محاميًا شيوعيًا
شهيرًا بمعاداته للفاشية .وكان األخوان تافياني
قــد ّ
خصصا لـهــذا املــوضــوع ذات ــه فيلمًا توثيقيًا
قصيرًا ،عام  ،1954بعنوان «سانت مينياتو ،تموز
.»44
بعد تجربة هوليوودية يتيمة ،من خالل «صباح

 110أعوام...
على قاموس المنجد
تحت شعار «املنجد ...املعاصر
دومًا» ،تدعو «دار املشرق»
ّ
ّ
ّ
اليسوعية
اللبنانية
و«املؤسسة
للنشر املكتبي واإللكتروني»
ّ ّ
كلية اللغات في
بالتعاون مع
«جامعة القديس يوسف» و«مكتبة
ّ
إسطفان موزعون» ،اليوم إلى
حضور احتفالية الـ 110أعوام على
صدور قاموس املنجد ،وإطالق
املنجد اإللكتروني ،واملنجد املفصل
َ
لعام  2018بنسخت ْيه «عربي ـ
فرنسي» و«عربي ـ إنكليزي»
في مسرح «بيار أبو خاطر» في
الجامعة املذكورة .يشارك في
املوعد أكاديميون وخبراء لغويون
ومشرفون على إعداد املنجد ،على
أن يتخلله إلقاء كلمات ،وعرض
ملناجد أصلية ومقاالت صادرة منذ
.1940
اليوم ـ  17:00ـ مسرح «بيار أبو خاطر»
(كلية العلوم اإلنسانية ـ  USJـ طريق
الشام) .الدعوة عامة.
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الخير يا بابل» ( ،)1987الذي ّ
عد أقرب أعمالهما
الى السينما التجارية ،عاد األخــوان تافياني إلى
أحضان السينما التأملية الحميمة ،التي اتخذت
ف ــي ال ـف ـتــرة امل ـتــأخــرة م ــن مـســارهـمــا املـخـضــرم،
م ـن ـحــى فـلـسـفـيــا وت ـح ـل ـي ـل ـيــا ن ـف ـس ـيــا .وقـ ــد ب ــرز
ذل ــك ب ــاألخ ــص ف ــي األف ـ ــام ال ـتــي اقـتـبـســاهــا من
الكالسيكيات األدب ـيــة :بيرانديللو فــي «ك ــاوس»
( )1984و«ك ـ ــاوس  ،)1996( »2تــولـسـتــوي في
ً
«الـشـمــس ل ـيــا» ( ،)1990غــوتــه فــي «االن ـت ـمــاءات
االخ ـت ـيــاريــة» ( ،)1996وشكسبير فــي «قيصر
يجب أن يموت» (الدب الذهبي في مهرجان برلني
 .)2012ب ـعــد ان ـق ـط ــاع دام خ ـم ـســة أع ـ ـ ــوام ،عـ ــاد األخ ـ ــوان
ً
تــافـيــانــي ،وقـ َّـدمــا فــي الـعــام املــاضــي ،عـمــا أخيرًا
بعنوان «قضية شخصية» غرفا فيه مجددًا من
الروائع األدبية ،إذ أنهما اقتبسا قصته من رواية
شهيرة تحمل العنوان ذاته للروائي االيطالي بيبي
فونيغليو (.)1963 – 1922
بــرحـيــل فـيـتــوريــو تــافـيــانــي ،يـســدل الـسـتــار على
تجربة ثنائي فريد في تاريخ السينما ،ال تعادلها
ســوى تجربة األخــويــن داردي ــن في بلجيكا .فقد
كــانــت فـيـتــوريــو وشـقـيـقــه ب ــاول ــو يـشـتــركــان في
ك ــل خ ـط ــوة م ــن خـ ـط ــوات انـ ـج ــاز أع ـمــال ـه ـمــا ،من
تأليف السيناريو حتى آخر اللمسات اإلخراجية
واإلن ـتــاج ـيــة ،بـحـيــث يـصـعــب تـحــديــد الـ ــدور الــذي
يلعبه كل واحد منهما في هذه التجارب اإلبداعية
املنجزة.
ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ي ـخ ــال ــف ب ــاق ــي تـ ـج ــارب «الـ ـش ــراك ــة»
الـسـيـنـمــائـيــة ،كـتـجــربــة األخ ــوي ــن جــويــل وإي ـثــان
ك ــوي ــن ،ال ـلــذيــن يـتــولــى ك ــل واح ــد مـنـهـمــا مهمات
محددة .إذ أنهما يكتبان سيناريوهات أفالمهما
معًا ،ثم يتولى جويل اإلخراج ،بينما يكتفي إيثان
باملهام اإلنتاجية .أما في تجربة األخوين تافياني،
فيصعب الفصل بــن مــا يـقــوم بــه فيتوريو وما
يقوم بــه بــاولــو .وقــد كــان يحلو لفيتوريو القول،
بروح الفكاهة املعروفة عنه« :أنا وباولو مثل القهوة
بالحليب :تعال أنت ّ
وحدد أين تنتهي القهوة ،وأين
يبدأ الحليب!».

