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سياسة

سياسة
قضية اليوم

نصرالله :مفتاح جبيل وكسروان
عند عون وبكركي
تحتدم المعركة االنتخابية في دائرة جبيل ــ كسروان ،ال سيما في وجه الئحة التضامن الوطني التي يدعمها حزب
فيما ِ
الله وحركة أمل ،جاء كالم األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله ،خالل المهرجان االنتخابي الذي ُأقيم أمس في
مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية ،ليشكل رافعة للمرشحين «الفدائيين» في هذه الدائرة .لم تكن رسائل السيد
نصرالله االنتخابية موجهة لفريق واحد ،بل كانت للخصوم والحلفاء معًا

نصرالله :ما حصل
في كسروان
أحيا لنا صداقات
قديمة ،ونعتبر
أننا ربحنا صداقات
جديدة (هيثم
الموسوي)

وف ـي ـم ــا ش ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن الـ ـح ــزب يــريــد
ل ـل ـم ـس ـي ـح ـيــن أن «ي ـ ـكـ ــونـ ــوا ش ــرك ــاء
ّ
ويعبروا عن أنفسهم بعيدًا
حقيقيني
عن ّ
أي ظروف قاهرة» ،رأى أن «الكالم
عــن خطة لــدى الـحــزب مــن أجــل القيام
ب ـت ـغ ـي ـيــر دي ـم ـغ ــراف ــي ف ــي ّ
أي مـنـطـقــة
لبنانية هــو ظــالــم وتــافــه وتحريضي
ً
وال يستند إلى دليل» .وتابع قائال إن
«التخويف الــدائــم مــن ســاح املقاومة
مــوجــود فــي دائ ــرة جبيل ـ ـ ك ـســروان»،
ّ
مــذكـرًا بــأن «هــذا السالح أنجز تحرير
األرض ،وأن التجربة في لبنان أثبتت
أن امل ـ ـقـ ــاومـ ــة وسـ ــاح ـ ـهـ ــا والـ ـجـ ـي ــش
واالحتضان الشعبي أساس األمن ،في
ظل منطقة ملتهبة».
ووصف نصرالله املقاومة بأنها «جزء
مــن نـهــوض الـبـلــد» ،مــؤك ـدًا للبنانيني
وخـصــوصــا املـسـيـحـيــن أن «املـقــاومــة
ع ــام ــل أس ــاس ــي لــاس ـت ـقــرار بـلـبـنــان»،
وأن «الجيش ال ينقصه شــيء للدفاع
عن لبنان سوى السالح واإلمكانات».
وق ـ ـ ــال «عـ ـن ــدم ــا ي ـح ـص ــل إش ـ ـكـ ــال بــن
شيعي ومسيحي في كسروان وجبيل،
نـعـلــن حــالــة الـ ـط ــوارئ ،م ــع أن ــه ح ــادث
طـبـيـعــي ،ألن ه ـن ــاك م ــن ي ــري ــد الـفـتـنــة
والتحريض».
ّ
ورد األمني العام لحزب الله على تكبير
موضوع تقديم رئيس اتحاد بلديات
كسروان جوان حبيش مفتاح كسروان
ً
ل ــه ق ــائ ــا« :م ـف ـت ــاح ج ـب ـيــل وكـ ـس ــروان
يـجــب أن يـبـقــى عـنــد الــرئ ـيــس ميشال
عــون وعند بكركي وسيدها ،ومــا قام
ب ــه حـبـيــش خ ـط ــوة رم ــزي ــة ،ف ــا داع ــي
للمزايدات».
وق ـ ــال ن ـص ــرال ـل ــه إن ب ـع ــض األط ـ ــراف
الـسـيــاسـيــة ال يـعـيــش مـشــروعـهــا «إال

ُ
سنكمل مع أعضاء
الئحة التضامن الوطني
الى ما بعد بعد  6أيار

ّ
السيد :الطوافة حق لي كما للحريري
ّ
ّ
وجه اللواء جميل السيد ،بصفته مرشحًا لالنتخابات النيابية ،كتابًا إلى وزير
ّ
تصرفه ،أسوة
الدفاع يعقوب الصراف ،طالبًا فيه وضع طوافة عسكرية في
بتلك املوضوعة بتصرف املرشح في دائرة بيروت
الثانية (رئيس الحكومة) سعد الحريري .وقال السيد
ّ
بتصرف الحريري «يعني
إن وضع طوافة عسكرية
ّ
رسمية بتصرفه لغايات انتخابية،
وضع وسائل نقل
بصفته رئيسًا للحكومة ،خالفًا لقانون
وليس
ّ
االنتخاب ،ويخل بمبدأ املساواة بني املرشحني ،ويعتبر
ّ
اللبنانية ملصلحة مرشح
استخدامًا إلمكانيات الدولة
ّ
على حساب املرشحني اآلخرين ،ومنهم اللواء السيد».
وأضاف« :إذا كان ّ
التذرع األمني هو السبب الذي حدا
بوزارتكم املوقرة لوضع الطوافة بتصرف املرشح
الحريري ،فإن للواء ّ
السيد أيضًا وضعًا أمنيًا خاصًا
بقرار من املحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي قررت
أيضًا حمايته بعد تحريره من االعتقال السياسي».

(األخبار)

ان ـ ـط ـ ـلـ ــق األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـ ـح ـ ــزب ال ـل ــه
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه فــي املـهــرجــان
االن ـت ـخــابــي ل ــدائ ــرة ك ـس ــروان – جبيل
ّ
مجمع سيد الشهداء)
(ال ــذي أقيم فــي
مـ ــن واق ـ ـعـ ــة تـ ـع ــرض ن ــاخـ ـب ــن أفـ ـغ ــان
لتفجير «داعشي» قبل أيام قليلة أدى
إل ــى سـقــوط ع ـشــرات ال ـش ـهــداء ومـئــات
ال ـجــرحــى ،لـلـتــأكـيــد أن ــه «ل ــو كــانــت يد
ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ـ ــش اإلره ـ ــاب ـ ــي وأخـ ــواتـ ــه
مفتوحة فــي لـبـنــان ،ملــا اسـتـطــاع أحــد
أن ُي ـق ـيــم ان ـت ـخ ــاب ــات وال م ـهــرجــانــات
انتخابية» .وفــي هــذه املناسبة ،التي
رأى أن ل ـه ــا «خـ ـص ــوصـ ـي ــة» ،أوضـ ــح
أن ــه مضطر إل ــى الـتـطــرق إل ــى األشـيــاء
واألشخاص بأسمائها «حتى ال يبقى
مجال لاللتباس» .وأشار إلى أنه حني
ت ـحـ ّـدث عــن خـصــوصـيــة ه ــذه املنطقة،
كــان يفتح بــابــا للحديث عــن «العيش
اإلسالمي – املسيحي».
تـ ّ
ـوج ــه ال ـس ـيــد ن ـصــرال ـلــه ب ـكــامــه عــن
هــذه الــدائــرة إلــى ثــاث جـهــات« :الذين
نـ ـتـ ـف ــق مـ ـعـ ـه ــم سـ ـي ــاسـ ـي ــا واخ ـت ـل ـف ـن ــا
مـعـهــم ان ـت ـخــاب ـيــا أي ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـحـ ّـر ،والــذيــن نختلف معهم سياسيًا

وانتخابيًا كالقوات والكتائب ،وثالثًا
مــن نتفاهم معهم ،أي املرشحني ّعلى
الئـحــة الـتـضــامــن ،الـتــي ضـ ّـمــت مرشح
ح ــزب الـلــه وحــركــة أم ــل الـشـيــخ حسني
زعيتر».
وق ــال الـسـيــد نـصــرالـلــه «إن ـن ــا وحــركــة
أم ــل نــؤمــن أن لـبـنــان ال ي ـقــوم إال على
ال ـ ـشـ ــراكـ ــة الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة» ،وأن «املـ ـه ــم
ل ـي ــس ال ـ ـكـ ــام عـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــراكـ ــة بــل
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ـن ـهــا ب ــاألفـ ـع ــال» .وأضـ ــاف
«مــن املـفـتــرض أنـنــا انتهينا مــن فكرة
ّ
الطائفة الـقــائــدة» ،مــؤكـدًا أن «الشيعة
ّ
ال ي ـف ــك ــرون ف ــي ذل ـ ــك» .وإذ أك ــد سعي
ال ـ ـحـ ــزب إل ـ ــى شـ ــراكـ ــة ح ـق ـي ـق ـيــة ،أعـ ــاد
ن ـصــرال ـلــه ،تــذك ـيــر ال ـج ـم ـهــور بــوقــائــع
تلت انتخابات عــام  ،2005وقــال «كان
هـنــاك فــي ال ـش ــارع املـسـيـحــي ك ــام عن
تهميش ،وأن قــانــون االنـتـخــابــات هو
امل ــدخ ــل ل ـل ـعــودة إل ــى ال ـش ــراك ــة» .وفــي
عــام ( 2008مؤتمر الدوحة الــذي أنتج
ات ـفــاق ال ــدوح ــة)« ،حـصــل نـقــاش حــول
قانون االنتخابات ،وقــال املسيحيون
من حلفائنا إن قانون  1960يناسبنا»،
الفتًا إلى «أننا ورئيس مجلس النواب

نبيه بري وأصدقاء آخرين ذهبنا إلى
الــدوحــة مــع قــانــون الـسـتــن كـمــا طلب
أصدقاؤنا املسيحيون».
وأوض ــح نـصــرالـلــه أن ــه «ف ــي الـسـنــوات
امل ــاض ـي ــة ،وحـ ــن ك ــان ــت ه ـن ــاك فــرصــة
تــاري ـخ ـيــة ل ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ،قيل
إن ال ـق ــان ــون األرث ــوذك ـس ــي ه ــو أفـضــل
م ــن ي ــؤم ــن تـمـثـيـلـنــا ،وق ـب ـل ـنـ ّـا ب ــه رغــم
اعتراض بعض حلفائنا ،وكنا ذاهبني
للتصويت عليه فــي مجلس ال ـنــواب،
قـبــل أن تـتــراجــع ال ـق ــوات فــي حينها».
وأك ـ ــد ن ـص ــرال ـل ــه أنـ ـن ــا «وافـ ـقـ ـن ــا عـلــى
القانون الحالي إلعطاء أفضل فرصة
ل ـل ـت ـم ـث ـيــل ،ع ـل ـم ــا ب ــأن ـن ــا ك ـن ــا ن ـطــالــب
بقانون نسبي على أساس لبنان دائرة
واحدة».
وفـ ــي م ــوض ــوع ت ـص ــوي ــت امل ـغ ـتــربــن،
ش ـ ــدد ن ـص ــرال ـل ــه ع ـل ــى أن ّح ـ ــزب ال ـلــه
قـبــل ب ـهــذا ال ـطــرح رغ ــم تـحــفـظــه عليه،
م ــن زاويـ ــة الـتـضـحـيــة وال ـح ــرص على
امل ـص ـل ـحــة ال ــوط ـن ـي ــة« ،ع ـل ـمــا بــأن ـنــا ال
الخارج،
نستطيع خــوض حمالت في
ّ
وال يمكن لجمهورنا أن يـمــارس حقه
ّ
بحرية».
في التصويت

على العصبية الطائفية واملذهبية».
ّ
وعبر عن حرصه على دائــرة كسروان
– ج ـب ـي ــل وأهـ ـلـ ـه ــا ووج ـ ــوده ـ ــم فـيـهــا
وأمنهم واالهتمام بشؤونهم اإلنمائية
والخدماتية ،الفتًا إلى «أن البعض في
دائرة جبيل ـ كسروان كان يراهن على
العزل ،وهذا ّ
يعبر عن سوء في النفس،
فالبلد ال ُيبنى هكذا».
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـن ــا «ح ــريـ ـص ــون عـلــى
الصداقات التي بنيناها في السنوات
ً
املــاض ـيــة» ،قــائــا «بـعــد أي ــام ستنتهي
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وب ـعــدهــا ن ـحــن نـحــرص
على كــل الـصــداقــات والتحالفات التي
ب ـن ـي ـن ــاه ــا ،وم ـ ــا ح ـص ــل فـ ــي كـ ـس ــروان
أح ـي ــا ل ـنــا ص ــداق ــات ق ــدي ـم ــة ،ونـعـتـبــر
أننا ربحنا صــداقــات جــديــدة» ،شاكرًا
«األهـ ــالـ ــي وكـ ــل الـ ـع ــائ ــات الـجـبـيـلـيــة
وال ـك ـس ــروان ـي ــة ال ـت ــي ت ـقـ ّـب ـلــت ودع ـمــت
وساندت هذا الترشيح».
وإذ ثـ ّـمــن عاليًا «ق ــرار الــوزيــر السابق
جـ ــان لـ ــوي ق ــرداح ــي بـتـشـكـيــل الئـحــة
التضامن ،وكذلك قرار أعضاء الالئحة
بــاالن ـض ـمــام ،وه ــذا ب ـحـ ّـد ذات ــه خـطــوة
شجاعة» ،رأى أن «من يستحق اإلشادة
أيـ ـض ــا هـ ــو قـ ـب ــول ومـ ــواف ـ ـقـ ــة أعـ ـض ــاء
الالئحة أن يكون بينهم مرشح حركة
أمــل وحــزب الله الشيخ حسني زعيتر
رغم كل الضغوط والتهويل ،وسنكمل
ال ــى مــا بـعــد بـعــد  6أي ـ ــار»ُ ،م ـعــربــا عن
أس ـف ــه ألن ال ـب ـعــض م ــن ال ـخ ـصــوم في
الــدائــرة كــان يراهن على العزل ملرشح
ّ
حزب الله وحركة أمل .وأكد أن «لحزب
الله وأمــل مرشحًا وحيدًا في كسروان
وجبيل هو الشيخ حسني زعيتر ،وهو
مــرشــح ف ــوق ال ـط ــاول ــة ،وم ــا ي ـق ــال عن
دع ــم مــرشــح آخ ــر تـحــت ال ـطــاولــة غير
ً
ص ـح ـي ــح» ،ق ــائ ــا «أضـ ـ ـ ّـم ص ــوت ــي إلــى
ص ــوت قــرداحــي ب ــأن الئـحــة التضامن
هي الئحة العهد أيضًا» .وختم كالمه
ُمتمنيًا «على الجميع املشاركة الكثيفة
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات والـ ـتـ ـص ــوي ــت بـكــل
اقتناع وضمير».
(األخبار)
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تقرير

ّ
«هيئة اإلشراف» :نحن بال شخصية (معنوية)!
محمد نزال
ش ــوه ــد رئ ـي ــس ه ـي ـئــة اإلش ـ ـ ــراف على
االنـتـخــابــات الـنـيــابـ ّـيــة ،الـقــاضــي نديم
ع ـب ــد املـ ـل ُــك ،ي ـل ـت ـهــم ك ـم ـ ّـي ــة ك ـب ـي ــرة ِم ــن
ّ
ال ـك ـع ــك املـ ـح ــل ــى .كـ ــان ذلـ ــك أمـ ـ ــس ،فــي
ُ
ردهة قاعة الفندق ،بعيد انتهاء لقائه
مــع اإلعــام ـيــن .هـكــذا كــافــأ نفسه إثــر
ّ
بالتحديات،
لقاء حافل باالنفعاالت،
ب ــالـ ـخـ ـط ــاب ــات اإلنـ ـ ـش ـ ــائ ـ ـ ّـي ـ ــة ...وبـ ـع ــدم
اإلجـ ــابـ ــة ع ــن ك ـث ـيــر ِمـ ــن األسـ ـّئـ ـل ــة .فــي
لحظة ما ،أثناء اللقاء ،شعر أنه أصبح
ّ
ت ـحــت ال ـض ـغ ــط .الـ ـك ــل ُي ـط ــال ـب ــه .سيل
ِمــن األسئلة جعله يرفع نبرة صوته.
ب ــدا هـجــومـ ّـيــا .ج ــاءه أحــدهــمِ ،م ــن بني
أع ـض ــاء الـهـيـئــة (ال ــذي ــن ل ــم يـحـضــروا
ّ
كلهم) ،وهمس في أذنــه شيئًا .بعدها
أصـبــح أكـثــر لـطـفــا« :ال تــواخــذونــي إن
كنت انفعلت ،أو ارتفع صوتي ،لكن أنا
هيك طبيعتي .نحن واإلعالم ّ شركاء».
ِل ـ ـ َـم اس ـت ـقــالــت سـيـلـفــانــا ال ـلــق ـيــس ِمــن
هيئتكم قـبــل ّأيـ ــام؟ ُيـجـيــب عـبــد املـلــك:
«فــوجـئـنــا بــذلــك .عتبت عليها ،وقلت
ل ـه ــا كـ ــان ي ـج ــب أن ت ـف ـص ـحــي ل ــي عــن
ذلــك» .يجب! َمن يقول ذلــك؟ ّ
ربما على
ّ
أحـ ّــد م ــا أن ُيـ ــذكـ ــر ال ـق ــا ّض ــي ال ـســابــق
ـاض س ــاب ــق ،وأن ـ ــه ،اآلن ،ليس
ب ــأن ــه قـ ـ ٍ
س ــوى رئ ـيــس هـيـئــة عـ ّـيـنــت الـحـكــومــة
أعضاءها لإلشراف على االنتخابات.
ّأي ــا يـكــن ،تــابــع حــديـثــه« :طـلـبــت ِ ُمنها
العودة عن استقالتها ،فقالت لي أريد
ّ
مرجعيتي» .الكلمة األخيرة
أن أرا ّجــع
ُ ّ
«م ـف ــخ ـخ ــة» .تــرك ـهــا ه ـك ــذا م ـعــل ـقــة في
ّ
مرجعيتها.
الهواء .لم يوضح َمن هي
ّ
ّ
هذه مفردة ،في لساننا العامي ،حمالة
أوج ـ ـ ــه ،ب ــل غ ــال ـب ــا ت ــأت ــي ف ــي م ـعــرض
ال ـ ـ ـ ّ
ـذم .ف ــي الـ ــواقـ ــع ،مــرج ـعـ ّـيــة الـلـقـيــس
هــي هيئات املجتمع املــدنــي .هــذا أمر
ي ـنـ ّـص عـلـيــه ال ـق ــان ــون ،الـ ــذي يـتـحـ ّـدث
عــن إنـشــاء هيئة اإلشـ ــرافُ ،م ـحـ ّـددًا أن
يكون أحــد األعـضــاء ِمــن تلك الهيئات
ّ
املدنية ،تمامًا كما ّ
ينص على أن يكون
الرئيس قاضيًا سابقًا ونائبه نقيبًا
ســابـقــا لـلـمـحــامــن (وه ـك ــذا م ــع ســائــر
ً
ّ
املرجعيات
األعـضــاء ـ ـ هــذا فـضــا عــن

ّ
السياسية املعروفة لبعض األعضاء).
لـكــن ك ــان الف ـتــا م ــا أض ــاف ــه عـبــد املـلــك،
ّ
إذا ق ـ ــال إنّ «بـ ـع ــض األس ـ ـبـ ــاب ال ـتــي
ذكرتها اللقيس ،في بيان استقالتها،
ً
هــي مــا عــانـتــه الهيئة ف ـعــا .سيلفانا
ُ
ّ
أح ـ ّـب ــت أن ت ـس ـ ّـج ــل م ــوق ـف ــا ،أم ـ ــا نـحــن
فـعـضـضـنــا ع ـلــى الـ ـج ــراح .ل ــم نستقل
ّ
ألن االن ـت ـخــابــات يـجــب أن تـحـصــل .ال
ّ
ُيـمـكـنـنــا أن نـعــطـلـهــا ،وه ــذه مصلحة
ال ــدول ــة ال ـع ـل ـيــا» .ه ــذا ك ــام ف ـيــه نـظــر.
وبلغة القانونَ ،من قال للقاضي
لكن،
ّ
ُ
ال ـســابــق إنـ ــه ف ــي مــوقــع ُسـلـطــة تعنى
بمصلحة الــدولــة الـعـلـيــا؟ لــو استقال
هــو ،ومعه سائر األعـضــاء ،احتجاجًا
ع ـل ــى اإله ـ ـمـ ــال الـ ـ ــذي ع ــان ـت ــه ال ـه ـي ـئــة،
وع ـ ّل ــى ال ـع ـج ــز أم ـ ــام ك ــرن ـف ــال فــوضــى
ً
ّ
املالية ،فضال
املرشحني وتجاوزاتهم
ّ
ّ
السياسية ـ السلطوية،
عن التجاوزات
ملا كانت ستتعطل االنتخابات .كانت
ُ
الحكومة التي ّ
عينت الهيئة ،ستبادر
ملزمة إلى تعيني هيئة جديدة (خالل
م ـ ّـدة أقـصــاهــا  15يــومــا بحسب امل ـ ّ
ـادة
ِ 12م ــن قــانــون االن ـت ـخــابــات) .صحيح
ّ
أن ال ـق ــان ــون ال ي ـت ـحـ ّـدث ع ــن اسـتـقــالــة
ّ
ّ
ج ـم ــاع ــي ــة ،ل ـك ــن ،ن ـظ ــري ــا ،هـ ــذا مـمـكــن،
وب ـعــدهــا ُي ـم ـكــن لـلـحـكــومــة أن تـتـ ّ
ـدبــر

ّ
أمرها .كنا لنكون أمام تسجيل موقف
تاريخي ِمن قبل هيئة رفضت أن ّتكون
«شاهدة زور» (وفــق ما قالت اللقيس
في بيان استقالها).
ب ـع ـيــد ت ـصـ ّـري ـحــات ع ـبــد ّاملـ ـل ــك ،أم ــس،
ّ
ّ
صرحت اللقيس مؤكدة أنها لن تعود
ّ
ع ــن اس ـت ـقــال ـت ـهــا ،وأن األسـ ـب ــاب الـتــي
دع ـت ـه ــا إلـ ــى ذلـ ــك «مـ ــا زالـ ـ ــت ق ــائ ـم ــة».
ّ
ّ
بإيجابيتها ،فتتمنى للهيئة
تتمسك
«أن تسعى إلــى تجاوز العراقيل التي
ت ـع ـت ــرض ط ــري ـق ـه ـ ّـا» .ف ــي اتـ ـص ــال مــع
«األخبار» كانت اللقيس حريصة على
ّ
الشخصية،
ع ــدم ال ـغــرق فــي الـقـضــايــا

عبد الملكُ :يمكننا أن
ّ
وسائل
تجاه
ك
نتحر
اإلعالم ،لكن ال ُي ّمكننا أن
نحقق مع المرشحين

ُ َ
ّ
عبد الملك :القانون و ِصف بالعجائبي والهجين ولكن القانون هو القانون (مروان طحطح)

ل ــذا «عـلـيـنــا أن ن ـســأل ملصلحة َم ــن أن
تكون هيئة اإلشراف على ما هي عليه
ِمـ ــن ع ـج ــز؟ َمـ ــن ال ـ ــذي وضـ ــع ال ـقــانــون
على ذلك النحو؟ غير صحيح ما قاله
ّ
وسائر املسؤولني في
الداخلية
وزيــر
ّ
الـحـكــومــة لناحية ان ـهــم عـلــى الـحـيــاد.
ً
مـ ـث ــا ،مـهـمــة تـثـقـيــف ال ـنــاخ ـبــن على
كيفية االق ـتــراع ،بحسب الـقــانــون ،هي
ّ
الداخلية
ِمن مهات الهيئة ،فيما وزارة
ّ
اآلن ه ــي َم ــن ت ـق ــوم ب ــذل ــك ،وت ـق ــول إن
لديها هبة ّ
مالية مسبقة لهذه الغاية».
عـلــى هــامــش ال ـل ـقــاء اإلع ــام ــي ،أم ــس،
التقت «األخبار» عبد امللك وسألته عن
ّ
كل التفاصيل املثارة ،فقال« :أنا أوافق
على كثير ِمــن األسباب التي أوردتها
ّ
الـلــقـيــس ،ول ـكــن ال ـقــانــون ال يـتـيــح لنا
أك ـثـ ّـر ِمـ ّـمــا نـفـعـلــه .ال ُيـمـكـنـنــا مالحقة
املرشحني السياسيني املخالفني ،هذا
ّ
هــو الـقــانــون» .لعل أهــم مــا قــال رئيس
ـس،
ه ـي ـئ ــة اإلش ـ ـ ـ ـ ــراف ،فـ ــي ح ــدي ـث ــه أمـ ـ ّ
هــو اآلت ــي« :على الجميع أن يعلم أنــه
ليس لهيئة اإلشراف على االنتخابات
شخصية مـعـنـ ّ
ّ
ـويــة ،ل ــذا ال ُيمكننا أن
ّ
ّ
ّ
ندعي قضائيًا على أي مرشح مخالف،
ّ
كذلك ليس لدينا أمــرة على أي جهاز
أم ـنــيُ .يمكننا أن نـتـحـ ّـرك فـقــط تجاه
وسائل اإلعالم ،لكنّ ال ُيمكننا أن نقوم
بأي تحقيق مع املرشحني السياسيني،
ألن ـنــا ب ــا شـخـصـ ّـيــة م ـع ـنـ ّ
ـويــة»ّ .
ربـمــا
ّ
ّ
ت ـل ــخ ــص هـ ــذه ال ـك ـل ـم ــات األخ ـ ـيـ ــرة ك ــل
ّ
ّ
بعد نهاية العملية االنتخابية،
املشهدَ .
ُ
هل ستنشر كل اإلج ــراءات التي قمتم
ب ـه ــا؟ ي ـج ـيـ َـب رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة« :ه ـنــاك
ُ
أش َـي ــاء ت ـن ــش ــر ،ول ـكــن ه ـنــاك أش ـي ــاء ال
ّ
ّ
ُتنشر أيضًا ،ألن هناك ّ
مصرفية.
سرية
هـنــاك َم ــن وص ــف قــانــون االنـتـخــابــات
بــال ـع ـجــائ ـبــي وال ـه ـج ــن ،ل ـكــن عـمــومــا
علينا أن ّ
ّ
قاس
حرفيًا .القانون
نطبقه
ٍ
لـكــن ه ــذا ه ــو ال ـق ــان ــون» .حـسـنــا ،م ــاذا
عــن روح ال ـقــانــون؟ مونتسكيو ليس
هنا ُليجيب .وبالتأكيد ،ليس لنقيب
حــافــة عــونــي الـكـعـكــي أن ُيـجـيــب،
الـصـ ّ
رغ ــم أن ــه ك ــان حــاض ـرًا فــي الـلـقــاء ،وقــد
شوهد في النهاية ُمستمتعًا باحتساء
القهوة وأكل الحلوى.

علم
و خبر
المشنوق «يسأل» حبيش عن «المفتاح»
طلب وزير الداخلية نهاد املشنوق من محافظ جبل لبنان القاضي محمد
مكاوي استدعاء رئيس اتحاد بلديات كسروان ـ ـ الفتوح ،جوان حبيش،
لـ«سؤاله عن مالبسات» ما جرى في بلدة املعيصرة الكسروانية ،حيث
ّ
سلم حبيش إلى مرشح حزب الله في جبيل ،الشيخ حسني زعيتر« ،مفتاح
ّ
كسروان ـ ـ الفتوح» ،ليسلمه بدوره إلى األمني العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله .ورأى املشنوق أن خطوة حبيش مخالفة لقانون االنتخاب الذي
يحظر على رؤســاء البلديات ورؤســاء اتحاداتها وأعضائها وموظفيها
ّ
التدخل في االنتخابات النيابية! وحتى ليل أمس ،لم يكن حبيش قد تبلغ
قرار استدعائه.

لقمان الكردي إلى التفتيش
حسابه على
نشر رئيس قسم محافظة لبنان الشمالي لقمان الكردي على
ّ
صفحة فايسبوك صورة املرشح على الئحة العزم عن املقعد السني في
طرابلس توفيق سلطان وكتب عليها العبارة اآلتـيــة« :يــا سلطان ضب
لسانك بىء(بقا) و(ا)ستحي» .سلطان وضع ذلك في خانة محافظ لبنان
الشمالي رمزي نهرا ،علمًا بأن الكردي وضع على حسابه سلسلة صور
لألمني الـعــام لتيار املستقبل أحمد الحريري أمــام اتـحــاد بلديات وادي
خالد ،كما الجوالت االنتخابية لالئحة املدعومة من «املستقبل» في عكار.
وقالت أوساط وزير الداخلية نهاد املشنوق لـ«األخبار» إنه ،وبعد اطالعه
على ما نشره الكردي على صفحته ،قرر إحالته على التفتيش.

صندوق المهجرين ينشط انتخابيًا
دخــل الصندوق املــركــزي للمهجرين على خط االنتخابات النيابية كما
درجت العادة منذ أن أنشئ هذا الصندوق .فقد بدأت فرق الصندوق فجأة
بدفع تعويضات الترميم في مدينة طرابلس ،كما بــدأت فرق الصندوق
بإعادة فتح ملفات في قرى وبلدات عاليه والشوف ،بطريقة استنسابية،

بحيث تصل التعويضات ملناصري رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني
ُ
طالل أرســان وبعض املترددين «انتخابيًا» ،فيما تحجب عن مناصري
النائب وليد جنبالط ،وهي اللعبة نفسها التي كان قد استخدمها األخير
عندما كانت وزارة املهجرين من حصته!

الجماعة مع من؟
أص ــدرت الجماعة اإلســامـيــة فــي حاصبيا – مرجعيون بيانًا ّأعلنت
فيه دعمها لعماد الخطيب ،مرشح تيار املستقبل عن املقعد السني في
دائرة الجنوب الثالثة .جاء القرار بعد صمت التزمته الجماعة منذ بدء
الترشيحات وإعالن اللوائح ،إلى أن ظهر القرار بعد زيارة الرئيس سعد
الحريري للقضاء دعمًا للخطيب.
الجماعة اإلسالمية التي حسمت خيارها فــي دائ ــرة الجنوب الثالثة
(بنت جبيل والنبطية ومرجعيون وحاصبيا) ،قررت عدم دعم مرشحي
تيار املستقبل في الئحة الشوف عاليه ،لكنها مربكة في التعامل مع
اآلخرين .ففي ّالعلن ،وبعد أن التقى وفد من قيادة الجماعة باملرشح
عن املقعد السني في الشوف اللواء علي الحاج وحديث أوساطها عن
تجيير أصــواتـهــا فــي إقليم ال ـخــروب لصالح ال ـحــاجُ ،عـلـ َـم أن خالفات
ّ
تصب في مصلحة انقسام أصوات
داخلية فرضت معطيات جديدة قد
م ـن ــاص ــري ال ـج ـمــاعــة ف ــي هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ب ــن م ــرش ــح الـ ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي بالل عبد الله والحاج.

ً
إقصاء لعدوان
تفضيل خوري
ف ــي جــولـتــه ف ــي منطقة إقـلـيــم الـ ـخ ــروب ،ح ــرص رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري على تأكيد أهمية منح أكبر عدد من األصوات التفضيلية ملرشح
تيار املستقبل عن املقعد املاروني في دائرة الشوف ـ ـ عاليه الوزير غطاس
خوري .ويقول ّمستقبليون إن تركيز الحريري على معركة خوري يهدف
إلــى إقصاء مرشح القوات اللبنانية في الــدائــرة ذاتها جــورج ع ــدوان ،إذ
يريد رئيس الحكومة تقليص حجم كتلة الـقــوات النيابية فــي مجلس
النواب املقبل.
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تحقيق

ماكينات المستقبل :صراع أجيال

َ
تراجعت الماكينة االنتخابية
لتيار ُ
المستقبل في بيروت،
ّ
عدة وعديدًاُ .رغم إحكام
األمين العام أحمد الحريري
سيطرته عليها ،أصبحت
الماكينة ماكينات .لكل
ّ
ُ
مرشح على الئحة «المستقبل
لبيروت» ماكينته .باإلضافة
إلى الفريق الشبابي للحريري،
استعاد التيار بعض وجوهه
القديمة .جيالن حريريان
يخوضان المعركة .المشهد
على األرضُ :
تضارب مصالح،
أجندات مختلفة ،وصراع على
الصوت التفضيلي ضمن
الالئحة الواحدة
ميسم رزق
أن ـت ـج ــت م ــرح ـل ــة الـ ـغـ ـي ــاب ال ـق ـس ــري
للرئيس سـعــد الـحــريــري عــن الـبــاد
ب ــن ال ـعــامــن  2011و 2016سلسلة
مــن الــوقــائــع .تـ ُ
ـراجــع تـيــار املستقبل
ملصلحة أح ــزاب وت ـي ــارات أســاسـيــة.
ّ
منافسة له إلى
متفرقة
ُصعود قوى
ِ
ّ
مرتبة الظاهرة االنتخابية .تحوله

السعوديون دفعوا...
لم يدفعوا
في دائرة بيروت الثانية ،تتحدث مصادر تيار
املستقبل عن شوائب تعرقل عمل املاكينات،
أبــرزهــا ضـعــف املـ ــوارد املــالـيــة .الـعــامـلــون في
املــاكـيـنــات أغلبهم لــم يقبضوا فلسًا واح ـدًا.
حـتــى الـخـيــم الـ ــزرق املـنـتـشــرة عـلــى الـطــرقــات
والتي ُوعــدت بتقاضي ما بني  ٥٠٠ألف ليرة
و ٥٠٠دوالر لــم يصلها أي شــيء حتى اآلن.
بعض التسجيالت الصوتية التي انتشرت على
مــواقــع الـتــواصــل كشفت عــن وج ــود مشكلة.
ُيـضــاف إلــى ذلــك ،تحول معظم املنسقني إلى
«رؤوس ك ـب ـيــرة» .هـ ّـمـهــا تحصيل مــا ُيمكن
ً
تحصيله من هذه االنتخابات بدال من العمل
يدًا واحدة لالئحة «املستقبل لبيروت»َ .
غير أن
ما تقوله املـصــادر يتناقض واملعلومات التي
ّ
تحدثت منذ فـتــرة عــن إق ــدام السعودية على
دف ــع مـبـلــغ مــن امل ــال مـخـصــص لــانـتـخــابــات.
مــن يـصـ ّـر على نفي واقـعــة الــدفــع ،يستشهد
بــاألمــوال الـتــي دفعها بعض املــرشـحــن على
الالئحة من جيوبهم الخاصة حتى اآلن.

إلى كيانات ُمتصارعة بفعل ظروف
سياسية وتنظيمية ومالية .عوامل
دفعت التيار األزرق إلى إعــادة رسم
ّ
هيكليته.
َ
بـ ـع ــد ت ــأجـ ـي ــل ل ـس ـن ـت ــن ،عـ ـق ــد ت ـي ــار
امل ـس ـت ـقـبــل م ــؤت ـم ــره الـ ـع ــام (ت ـشــريــن
األول  .)2016ك ـ ــان ـ ــت الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة:
انـتـخــابــات داخ ـل ـيــة أطــاحــت أغلبية
الـ ـط ــاق ــم الـ ـق ــدي ــم ،مل ـص ـل ـحــة اإلتـ ـي ــان
ب ـه ـي ـئ ــات قـ ـي ــادي ــة ج ــدي ــدة وإحـ ـك ــام
قبضة األمــن الـعــام أحمد الحريري
على البنيان التنظيمي ،تحت شعار
ضـ ـ ـ ــرورة وض ـ ــع حـ ــد ملـ ــراكـ ــز ال ـق ــوى
املتنافرة.
عـ ـ ـ ـ َ
ـامـ ـ ـ ــان عـ ـ ـل ـ ــى انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق الـ ـ ــورشـ ـ ــة
الـتـنـظـيـمـيــة ال ـج ــدي ــدة ،ت ـب ـ ّـن عشية
االس ـت ـح ـق ــاق ال ـت ـشــري ـعــي أن ـه ـم ــا لــم
ـاصــل
ي ـ ُّكــونــا كــاف ـيــن لــإم ـســاك بـمـفـ ِ
ال ــلـ ـ ُعـ ـب ــة االنـ ـتـ ـخ ــا ُّبـ ـ َي ــة .فـ ـق ــد ات ـض ــح
ُ
تراجع
لـ«املستقبل» أن الثغر كثيرة.
اإلمكانات املالية ّ
حد من القدرة على

ع ـلــى اس ـت ـق ـطــاب امل ـفــات ـيــح وال ــرم ــوز
االنتخابيةّ .
ثمة شيفرات بيروتية ال
يملك كلمات سرها إال مجايلو رفيق
الحريري .االفتقار إلــى لغة تخاطب
(حتى لو كانت تبريرية) مع الشارع
والعائالت البيروتية.
األه ـ ــم م ــن هـ ــذا ك ـل ــه ،اف ـت ـق ــاد ال ـت ـيــار
األزرق ل ـل ـج ــاذب ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .ال
وال
ال ـ ـش ـ ـعـ ــارات تـ ـغ ــري الـ ـجـ ـمـ ـه ــورً ،
ال ــدم أو «ال ـح ـق ـي ـقــة» .زاد ال ـطــن بـلــة
مـ ــا جـ ـ ــرى مـ ــع س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
ال ــري ــاض .هــو ج ــرح حـفــر عميقًا في
ذاكـ ـ ــرة ال ـج ـم ـهــور ال ـع ــري ــض لـلـتـيــار
املستقبل ،ولو أن سعد الحريري لم
ّ
يبق بحصة الرياض حتى اآلن ،برغم
ك ــل م ــا ت ـطــرق إل ـيــه اإلعـ ــام الـغــربــي،
وخصوصًا األميركي.
ٌ
واقع صعب جدًا فرض على الرئيس
سعد الحريري خيار استعادة بعض
«ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـقـ ــديـ ــم» ،ت ـح ــت ُم ـسـ ّـمــى
اسـتـشــاريــن (ت ـحــدي ـدًا أول ـئــك الــذيــن
ل ـه ــم بـ ـ ـ ٌ
ـاع ط ــوي ــل ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات،
ويـ ـ ٌـد طــولــى ف ــي الـ ـش ــوارع واألح ـي ــاء
الـ ـبـ ـي ــروتـ ـي ــة ،وال س ـي ـم ــا ال ـف ـق ـي ــرة).
ل ــم ي ـ ُـم ـ ّـر وق ـ ـ ٌـت ط ــوي ــل ح ـت ــى ظ ـه ـ َـرت
بصمات هــؤالء على األرض .افتعال
مشاكل .اعـتــداءات .ترهيب ُوترغيب
دفعا عــددًا مــن املرشحني املنافسني
للعودة إلى حضن وادي أبو جميل.
ُ
فتضارب
أما في املاكينة االنتخابية،
مـ ـص ــال ــح .أف ـض ـل ـي ــة ل ـب ـع ــض م ــراك ــز
النفوذ .أجندات ُمختلفة وصراعات...
على الصوت التفضيلي.

ّ
التحول
بداية

ّ
ال ـعــودة واجـبــة إلــى بعض املحطات
ع ـن ــد الـ ـح ــري ــري ــن م ـن ــذ ع ـ ــام .2005
م ـع ــرف ــة مـ ــا آل ـ ــت إلـ ـي ــه أحـ ـ ـ ــوال ت ـيــار
تستلزم عودة إلى أرشيف
املستقبل
ِ
الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة .ل ـل ـت ـي ــار ح ــاضـ ـن ــات ث ــاث
أ ُس ــاس ـي ــة :جـمـعـيــة الـتـنـمـيــة ،شـبــاب
املستقبل وق ـطــاع املـهــن ال ـح ـ ّـرة .كــان
األخ ـيــر أق ــواه ــا .م ـصــدر قــوتــه ناجم
من أسبقية النشوء وصلته املباشرة
بــال ـقــواعــد ال ـتــي يـسـتـهــدفـهــا (أط ـبــاء
ومهندسون ومـحــامــون وصـيــادلــة).
املنتسبون إلــى هــذه املــؤسـســات هم
الذين أداروا االنتخابات البلدية في
 1998و 2004واالنتخابات النيابية
الـشـهـيــرة فــي ع ــام  .2000ت ــرأس هــذا
«امل ـ ـث ـ ـلـ ــث» س ـل ـي ــم ديـ ـ ـ ــاب إل ـ ـ ــى حــن
س ـقــوط ال ـ ـ « »security plusفــي عــام
( 2008كـ ــان ُم ـشــرفــا ع ـلــى ال ـشــركــات
األمنية ُوالتسليح إلى لحظة  7أيار
 .)2008أقـصــي الــرجــل تدريجًا .ومن
َ
أجل الحفاظ على ماء الوجه ،قيل إن
سليم دياب قد استقال.
بـعــد ذل ــك ذه ــب ت ـيــار املـسـتـقـبــل إلــى
لـجـنــة خـمــاسـيــة تـحـضـيـرًا للمؤتمر
ال ـعــام التأسيسي األولُ .ع ـ ّـن أحمد
الـحــريــري أمـيـنــا عــامــا لـلـمـ ّـرة األول ــى

مهرجان انتخابي
بعنوان «الواجهة البحرية»
علمت "األخبار" أن بلدية بيروت انتهت من دراسة مشروع تنوي تنفيذه على الواجهة
ً
الـبـحــريــة لـبـيــروت ،واملـمـتــدة مــن ن ــادي الـضـبــاط وص ــوال إلــى الـســان ج ــورج .وبحسب
ّ
مصادر في املجلس البلدي ،فإن الرئيس سعد الحريري طلب من املجلس البلدي التكتم
شخصيًا ،في مهرجان انتخابي مطلع الشهر املقبل،
على املشروع ،على أن يعلنه هو ُ
وتقديمه كإنجاز من إنجازات تيار املستقبل ملدينة بيروت .هذا املشروع هو عبارة عن
"تطوير وإعادة تصميم الواجهة البحرية" ،من خالل هندسة الزرع وتوسيع الكورنيش
وإنشاء مدرجات بحرية ،وبدأ تصميمه منذ عام ونصف تقريبًا ،وقد ّتم االنتهاء من
الخرائط والتصاميم منذ فترة بسيطة.

تعويضات المصروفين
من «المستقبل» ...استنسابية
حتى اآلن لــم تحصل الدفعة األخـيــرة مــن املصروفني مــن صحيفة "املستقبل"
على مستحقاتها ( 15شهرًا باإلضافة الى التعويضات) ،إذ سبق للصحيفة أن
فصلت حوالى  14موظفًا في شهر أيلول املاضي ،ووعــدوا بدفع مستحقاتهم
على  3دفعات تنتهي نهاية عام  .2017ولم ينجح هؤالء حتى في الحصول على
سلفة بحجة عدم توافر األموال .ويعود سبب ذلك إلى ّ
تسرع الصحيفة في قرار
ً
الصرف أوال ،وعدم قدرة إدارتها على إلزام قيادة التيار بدفع التعويضات أسوة
بما فعلته إدارة تلفزيون املستقبل ثانيًا.
وقد حاول بعض املوظفني املصروفني ضمن الدفعة األخيرة التواصل ّمع املدير
العام للصحيفة سعد العاليلي الذي ّ
تنصل من مسؤوليته ورفض تسلم مذكرة
منهم ّ ،مــا اضـطــرهــم الــى إرس ــال إن ــذار بــواسـطــة البطاقة املكشوفة مــع إشعار
بالتسلم.
في املقابل ،أفاد مصروفون من تلفزيون املستقبل بأنهم بدأوا بالحصول على
تعويضاتهم بالتقسيط الشهري ،وذلــك التزامًا بالوعد الــذي قطعه لهم رئيس
مجلس إدارة املحطة ومديرها العام رمــزي الجبيلي ،فيما حصل املصروفون
ـاس" على  4رواتــب متأخرة ،بإيعاز من الرئيس سعد
من شركة "سيكيور بـ ّ
الحريري ،بعد اتصال تلقاه من أحد رموز حملته االنتخابية سليم دياب .حتى
إن موظفي بيت ّالوسط يتقاضون رواتبهم املتأخرة بالطريقة ذاتها (دفعات
شهرية) ،وقد تسلموا حتى تاريخه نصف املبالغ املستحقة لهم.
ماكينة المستقبل االنتخابية :قليلة العدد ،ضعيفة األداءُ ،م ّ
تعددة الوالءات (داالتي نهرا)

( .)2010في تلك الفترة ُ -
ورغم إقصاء
ديــاب – قــاومــت بعض مــراكــز القوى
ّ
مـ ـح ــاوالت ه ــز ح ـضــورهــا وتقليمه
في البنية التنظيمية .من بني هؤالء
صالح فروخ وحسن منيمنة وسمير
ض ـ ــوم ـ ــط .لـ ـك ــن تـ ـج ــدي ــد «األمـ ـ ــانـ ـ ــة»
ألحمد منذ عامني ّ
بدل كل املوازين.
 2016كــانــت سـنــة مـفـصـلـيــة .الـقــول
ينطلق مــن فـكــرة أن
بأنها مفصلية
ِ
ّ
الـخــطــة الـتــي س ــار بـهــا األم ــن الـعــام
ك ــان ــت تـ ـق ــوم ع ـل ــى ت ـس ـل ـيــم مـفــاتـيــح
ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار (امل ـ ـن ـ ـس ـ ـق ـ ـيـ ــات) لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ل ـل ـفــريــق امل ـح ـس ــوب عـلــى
أح ـم ــد ال ـح ــري ــري ب ــال ـك ــام ــل .ال ـحـ ّـجــة
هــي مـحــاولــة االس ـت ـفــادة مــن تجربة
«ب ـ ـيـ ــروت م ــدي ـن ـت ــي» ال ـش ـبــاب ـيــة فــي
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة.
اسـتـطــاع الـحــريــري إحـكــام سيطرته
ووض ــع يــده على املكتب التنظيمي
ً
واألمانة العامة معًا .بدال من صالح
ّ
فروخ ،أتى بجالل كبريت أمينًا عامًا
ُمساعدًا لشؤون الفعاليات ،وأحمد
رب ــاح ُمـســاعـدًا عــامــا وأمينًا لشؤون
ال ـت ـن ـظ ـيــم ،وأبـ ـق ــى ع ـل ــى ب ـس ــام عـبــد
امللك الــذي حافظ على موقعه بحكم
ّ
عــاقــاتــه داخ ــل الـتـيــار .حــتــى املكتب
َ
ال ـس ـي ــاس ــي ل ــم ي ـس ــل ــم م ــن ال ــورش ــة.
تقدم حضور قطاع الشباب (التابع
لـ ـلـ ـح ــري ــري) ،وف ـ ــي املـ ـق ــاب ــل سـقـطــت

مـنـ ّـسـقــة ق ـط ــاع امل ـه ــن الـ ـح ـ ّـرة بـشــرى
عيتاني في املؤتمر .صراع القطاعات
جــاء ملصلحة «الـشـبــاب» فــي التيار.
ُحلم أحمد الحريري بتثبيت نفوذه
أصبح واقعًا ملموسًا.

عودة الحرس القديم

ُ
ل ـ ــم تـ ــكـ ــن ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـ ـتـ ــي م ـ ـ ـ ّـر ب ـهــا
«املستقبل» خالل ّالعامني املاضيني
سهلة .بدءًا من تبني سعد الحريري
ت ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــح ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاد مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال ع ـ ــون
ً
لـ ـل ــرئ ــاس ــة ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى اخ ـت ـطــافــه
مـ ــن قـ ـب ــل ال ـ ــري ـ ــاض وإ ّج ـ ـ ـبـ ـ ــاره عـلــى
االستقالة .بينهما خــضــات داخلية
قلبت الـتـيــار رأس ــا عـلــى عـقــب .فترة
ٍّ
تحد كبير
جعلت املستقبليني أمــام
على أبواب االنتخابات النيابية.
عـ ـل ــى وقـ ـ ــع انـ ـتـ ـخ ــاب عـ ـ ــون وعـ ـ ــودة
سعد الحريري إلى السرايا الكبيرة،
انعقد املؤتمر الثاني لتيار املستقبل
وانتخب مكتبًا سياسيًا جديدًا .رفع
التيار شعارات التجديد واملحاسبة
وتفعيل دور الشباب واملــرأة وإعادة
إن ـت ــاج رؤيـ ــة اق ـت ـصــاديــة وسـيــاسـيــة
جديدة .قراءة نقدية للمرحلة املمتدة
ً
مــن  2010حـتــى  ،2016وصـ ــوال إلــى
تعديل النظام الداخلي للتيار.
ورش ــة أفـ ــرزت فــي ع ــام  2017تعيني
عـ ـض ــو املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي وس ـ ــام

ال ـحــريــري مـســؤولـيــة اإلش ـ ــراف على
املاكينة االنتخابية املركزية للتيار.
ســاه ـمــت املــاك ـي ـنــة ب ــإش ــراف ك ــل من
س ـعــد وأح ـم ــد ال ـح ــري ــري ،وب ـشــراكــة
كــامـلــة مــع ن ــادر الـحــريــري فــي حسم
أسماء املرشحني واملرشحات في كل
الدوائر .صياغة التحالفات .تحضير
«ال ــدات ــا» .إط ــاق املــاك ـي ـنــات .تــدريــب
امل ـن ــدوب ــن .غ ـيــر أن س ـعــد ال ـحــريــري
وجـ ـ َـد أن م ـعــركــة بـمـثــل ه ــذا الـحـجــم
ّ
تتطلب خبرات أكثر قدرة على قراءة
األرقــام وحجم التصويت واإلمساك
باألرض.
وقــع االخـتـيــار على «الخبير» خالد
شـهــاب ،الــذي كــان لــه دور فــي تقديم
عـ ــدد م ــن االقـ ـت ــراح ــات حـ ــول قــانــون
االن ـت ـخــابــات ال ـجــديــد .ع ــودة شهاب
الــذي كانت لــه صــوالت وج ــوالت في
االس ـت ـح ـق ــاق ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وه ــو
اآلتي من قطاع املهن الحرة ،ترافقت
مـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ــودة كـ ـ ــل مـ ـ ــن ص ـ ــال ـ ــح فـ ـ ــروخ
وسليم دي ــاب .الثالثة ع ــادوا بصفة
استشارية!
0لـ ـي ــس س ـل ـيــم ديـ ـ ــاب اسـ ـم ــا ع ــادي ــا.
ارتـ ـب ــط اس ـم ــه ب ـم ـح ـطــات انـتـخــابـيــة
سـ ــاب ـ ـقـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا ب ـ ــن ال ـع ــام ــن
 ٢٠٠٥و .٢٠٠٩اس ـت ـق ـطــاب نــاخـبــن.
دف ــع أمـ ـ ــوال .ه ــدر وف ـس ــاد ف ــي ُ إدارة
للماكينة االنتخابية آنــذاك .كثر في

ُ
ّ
يتحدثون عــن الذين
تيار املستقبل
أحــاط ديــاب نفسه بهم ،واغتنوا في
تلك املرحلة .األمر لم ُ
يعد مهمًا اآلن.
الزمن ليس زمــن محاسبة .إنــه وقت
العمل .وقــت الــذيــن يعرفون مــن أين
تؤكل الكتف .دياب واحد من هؤالء.
«لــديــه قــدرة استقطاب غير عــاديــة».
أعـ ـط ــى ص ـ ـ ــورة ل ـن ـف ـس ــه ب ــأن ــه صـلــة
الــوصــل مــع مفاتيح انتخابية تثق
به في األحـيــاء واملناطق البيروتية.
قــدرة على طرق األبــواب .هناك ناس
تعرفوا إليه في الــدورات االنتخابية
السابقة ،ويزعم أن له قدرة على فتح
أبـ ــواب ج ــدي ــدة .فــي املـحـصـلــة ،تشي
الوقائع بمشهد ُمرتبك .التيار الذي
اعتمد سابقًا على ماكينة انتخابية
تـتـجــاوز ح ــدود الـبـنـيــة التنظيمية،
أصبح أمــام ماكينة مــن نــوع جديد:
قليلة العدد ،ضعيفة األداءُ ،م ّ
تعددة
الـ ـ ـ ـ ــوالءات .يـجـمـعـهــا عـ ـن ــوان واح ــد
«اح ـ ّت ـف ــاظ ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل بــزعــامــة
ً
الـســنــة» أوال ،وثــانـيــا ،محاولة خرق
البيئات الطائفية األخرى للقول بعد
االنتخابات بأن تيار املستقبل عابر
للطوائف واملناطق.

إدارة الماكينة االنتخابية
ت ـن ـطـ ِـلــق امل ــاك ـي ـن ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فــي
ع ـم ـل ـه ــا مـ ــن ن ـق ـط ـت ــن أس ــاس ـي ـت ــن:

ّ
الــت ـس ـل ـيــم ب ـخ ـس ــارة ب ـعــض امل ـقــاعــد
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ً عـ ـل ــى اس ــم
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري راف ـ ـعـ ــة أس ــاس ـي ــة
للوائح التيار في كل الــدوائــر التي
ي ـخ ــوض ف ـي ـهــا االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .وف ــق
املـتــداولّ ،
قسم سليم ديــاب ماكينة
ال ـعــاص ـمــة (دائ ـ ــرة ب ـي ــروت الـثــانـيــة
إلـ ــى ١١م ــاكـ ـيـ ـن ــة) .ل ـك ــل م ــرش ــح فــي
دائـ ـ ــرة بـ ـي ــروت ال ـث ــان ـي ــة مــاك ـي ـن ـتــه.
مـنـهــم مــن أن ـشــأ لـنـفـســه فــريــق عمل
خ ـ ــاص ـ ــا ،ك ـ ــوزي ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ن ـه ــاد
امل ـش ـنــوق .وم ـن ـهــم َم ــن تــولــى دي ــاب
ت ــركـ ـي ــب ف ــريـ ـق ــه ،ك ــال ــرئـ ـي ــس ت ـم ــام
س ــام وآخ ــري ــن عـلــى الــائ ـحــة .وقــد
ُع ـمــل ديـ ــاب ع ـلــى ف ـصــل ال ــدات ــا بــن
املرشحني ،بهدف توزيع األصــوات
الـ ـتـ ـفـ ـضـ ـيـ ـلـ ـي ــة .غـ ـ ـي ـ ـ َـر أن امل ـش ـك ـل ــة
الـكـبـيــرة الـتــي تــواجـهـهــا املــاكـيـنــات
بـحـســب م ـص ــادر ف ــي ال ـت ـيــار تـكـ ُـمــن
ف ــي «ت ـ ـفـ ــاوت اإلمـ ـك ــان ــات والـ ـك ــادر
ً
البشري» .مثال ،يعاني تمام سالم
م ــن ض ـعــف ال ـت ـســويــق االن ـت ـخــابــي،
فعلى الرغم من حضوره في أغلب
املناسبات االنتخابية ،إال أنــه غير
قــادر على مـجــاراة صقور الالئحة.
ويبدو أن لكل مرشح على الالئحة
ً
يسعى األمني
جناحًا يدعمه .مثال،
ّ
ال ـ ـعـ ــام إلـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــق امل ـ ــرش ـ ــح عــن
املقعد الشيعي علي الشاعر ،فيما

ُ
يتولى املنسق خالد شهاب ماكينة
املـ ــرشـ ــح ربـ ـي ــع حـ ـس ــون ــة ،وي ـس ـعــى
إلــى أن يـكــون السني الــرابــع الفائز
عـلــى الــائ ـحــة ،أو رب ـمــا ال ـثــالــث إذا
كــانــت امل ـعــركــة صـعـبــة .أم ــا املــرشــح
عن املقعد األرثوذكسي نزيه نجم،
ف ـقــد ق ــرر االع ـت ـم ــاد ع ـلــى إم ـكــانــاتــه
املادية الذاتية في الترويج لنفسه،

لكل مرشح
على الئحة الحريري
جناح في التيار
األزرق يدعمه
 2016كانت سنة
مفصلية بالنسبة إلى
قطاع الشباب

م ـس ـت ـحــدثــا ف ــري ــق ع ـمــل م ــن ال ـت ـيــار
للعمل إلى جانبه.
ّ
ما تواجهه ماكينة التيار ال يتعلق
بخوض معركة املرشحني على
فقط
ُ
الئحة «املستقبل لبيروت» في وجه
ّ
امل ــرشـ ـح ــن ع ـل ــى الـ ـل ــوائ ــح األخـ ــرى
ف ــي دائـ ــرة ب ـي ــروت ال ـثــان ـيــة ،ب ــل في
املـنــافـســة عـلــى ال ـصــوت التفضيلي
ب ــن ُأع ـض ــاء الــائ ـحــة نـفـسـهــا .هــذا
ما يف ّسر تناتش أصوات الناخبني
بــن كــل مــاكـيـنــة .وفــي وقــت قـيــل إن
ّ
الحد من
اإلتـيــان بدياب كــان هدفه
ح ــرك ــة ف ـ ــروخ ال ـ ــذي ُي ــدي ــر مــاكـيـنــة
الــوزيــر املـشـنــوق ،ثـ ّـمــة أمــر أســاســي
ت ـح ـ ّـدث ــت ع ـنــه م ـص ــادر ف ــي ال ـت ـيــار،
ه ــو «ت ـغ ـط ـي ـتــه ع ـج ــز امل ــاك ـي ـن ــة عــن
التواصل مع العائالت البيروتية».
ّ
أما أحمد الحريري ،فيتولى مهمة
مخاطبة الطبقات الشعبية الفقيرة
في أحياء العاصمة.
ويسود القلق أجواء تيار املستقبل
ال ــذي يـتـخــوف كـثـيــرًا مــن انخفاض
نـسـبــة االقـ ـت ــراع ف ــي ب ـي ــروت .تـقــول
األرق ـ ـ ــام ح ـت ــى اآلن إن ال ـن ـس ـبــة لــن
تـ ـتـ ـج ــاوز ح ـ ـ ــدود الـ ـ ـ ـ ّ  ٤٧فـ ــي امل ـئ ــة
ع ـنــد ال ـنــاخ ـبــن ال ـس ــن ــة .أن ـت ــج هــذا
القلق قلة ثقة بني التيار والشارع
السني ،وانعكس إشكاالت متكررة
ع ـ ـلـ ــى األرض واع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداء ات ع ـل ــى

ّ
م ــرش ـح ــن س ــن ــة م ـنــاف ـســن لـلـتـيــار
ف ــي الـ ــدائـ ــرة .ومـ ــن ج ـم ـلــة امل ـشــاكــل
ال ـتــي تـعـتــري عـمــل املــاكـيـنــة ،فــرض
ديــاب عــددًا مــن العناصر التابعني
لــه مـثــل ط ــارق الــدنــا وســامــر الـتــرك
ومـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـحـ ـم ــود عـ ـ ـل ـ ــوان فــي
الطريق الجديدةُ .
مـ ـن ــافـ ـس ــون لـ ـتـ ـي ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل فــي
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت يـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــدون أن امل ــاكـ ـيـ ـن ــة
ُ
االنتخابية فــي بـيــروت تـمــارس كل
أســالـيــب الـتــرهـيــب والـتــرغـيــب على
املــرشـحــن .فهي تعمل على تهديد
الـنــاخـبــن فــي حــال عــدم التصويت
لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ،م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة .وم ـ ـ ـ ــن ج ـه ــة
أخ ـ ـ ــرى ،ن ـج ـح ــت فـ ــي ت ـط ــوي ــع ع ــدد
م ــن امل ــرش ـح ــن .مـنـهــم م ــن انـسـحــب
من املعركة كاملحامي مــروان سالم
الذي أعلن ذلك على املأل بعد لقائه
الــرئ ـيــس ال ـح ــري ــري .وبـعـضـهــم من
ال ي ــزال ُيـسـتــدرج إلــى بـيــت الــوســط
للضغط عليه .هذه املهمة يتوالها
إل ـ ــى ج ــان ــب دي ـ ـ ــاب الـ ـن ــائ ــب ع ـق ــاب
صـ ـق ــر .وآخـ ـ ــر امل ـع ـل ــوم ــات ت ـحــدثــت
عــن أن م ـفــاوضــات يـجــريـهــا الـتـيــار
مــع املــرشــح عـلــى الئ ـحــة «الـبـيــارتــة
ّ
امل ـس ـت ـق ــل ــن» خ ــال ــد م ـم ـت ــاز .أجـ ــواء
ت ـش ـيــع إم ـك ــان ـي ــة إعـ ـ ــان ان ـس ـحــابــه
م ــن امل ـعــركــة قــريـبــا ملـصـلـحــة الئـحــة
املستقبل في بيروت.
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سياسة

سياسة
تقرير

تقرير

جبيل« :التيار» المنقسم
على نفسه يواجه حزب الله

سعيد ّ
«عدو»
القوات ...المنسي

ّ
«البرودة» االنتخابية في قضاء كسروان ،ال تنسحب على قضاء جبيل .المعركة هنا «حامية» ،ألن عدد المقاعد قليل،
المحافظة على حيثيته .المعارك تنقسم إلى جبهات ّ
والجميع يطمح إما لحجز أحدها أو ُ
عدة :داخل الالئحة الواحدة بين
سيمون أبي رميا ووليد خوري ،بين حزب الله وأبي رميا ،وبين فارس سعيد والقوات اللبنانية
ليا القزي
مـنــذ اإلعـ ــان ع ــن خ ــوض االنـتـخــابــات
ـدد من الــدوائــر ،بلوائح
النيابية ،في عـ ٍ
م ـت ـن ــاف ـس ــة ،ح ــرص ــت قـ ـي ــادت ــا ال ـت ـي ــار
الوطني ّ
الحر وحزب الله على التأكيد
ّ
أن هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ال ت ـع ـك ــس خ ــاف ــا
سـ ـي ــاسـ ـي ــا ب ـ ــن االث ـ ـ ـنـ ـ ــن .فــامل ـص ـل ـحــة
االنتخابية للتيار العوني ،فرضت أن
تكون التحالفات وفــق الشكل الحالي.
وعـلــى رغــم «غــرابــة» أن يـكــون حــزبــان،
خـ ـصـ ـم ــان ان ـت ـخ ــاب ـي ــا (ي ـل ـت ـق ـي ــان فــي
ـدد م ــن ال ــدوائ ــر) وح ـل ـفــاء سـيــاسـيــا،
عـ ـ
ٍّ
ولكن حــزب الله والتيار العونيّ ،رددا
ّ
دائـمــا أن معركتهما ليست بمواجهة
بعضهما البعض .وااللتقاء من جديد،
ّ
هكذا
سيكون بعد ال ـســادس مــن أي ــارّ .
َو َعـ ـ ـ ــدا ج ـم ـه ــوره ـم ــا ،ق ـب ــل أن يـتـبــخــر
كالمهما في دائــرة جبل لبنان األولــى،
وتحديدًا في قضاء جبيل.
ق ـ ـ ّـرر «ال ـح ـل ـي ـف ــان االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــان»،
ُ
ّ
التناسي أن الـقــوات اللبنانية تحاول
ض ـ ــع رجـ ـ ـ ٍـل ل ـه ــا فــي
ل ـل ـم ـ ّـرة
األول ـ ـ ـ ــى ،و ً
ُ
ُ
ال ـق ـضــاء ،مـسـتـعـيـنــة بــمــرشـحـهــا زي ــاد
حـ ـ ـ ــواط .وأسـ ـقـ ـط ــا مـ ــن ح ـســابــات ـه ـمــا،
وجود النائب السابق فارس سعيد ،مع
ما ُيمثله من حيثية ،ال ّ
سيما في الجرد
ُ
الجبيلي .التيار العوني وح ــزب الله،
ّ
ّ
أضاعا البوصلة ضد «العدو» الفعلي،
ً
وقـ ّـررا فجأة توجيه أسلحتهما بوجه
البعض.
بعضهما َ َ
قبل ّأيــام ،نقل ُمرشح الئحة التضامن
الوطني (عن املقعد الشيعي في جبيل)
ح ـس ــن زع ـي ـت ــر ،الـ ـخ ــاف ب ـي ـنــه وب ــن
(صديقه) النائب سيمون أبي رميا ،إلى
اإلعالم .اختار شاشة «الجديد» ،للقول
ّ
إن «بعض املمارسات ال تليق بوحدة
ّ
ٌ
التيار .هناك انقسام حــاد أحــدثــه هذا
الـشـخــص ،نتيجة اسـتـئـثــاره فــي قــرار
ال ـت ـيــار ف ــي جـبـيــل… لــأســف سيمون
ُيدير معركته الشخصية وليس معركة
التيار» .لم يقف زعيتر عند هذا ّ
الحد،
ّ
ب ــل قـ ـ ّـدر أن الئ ـحــة ال ـع ـهــد ف ــي ال ــدائ ــرة
«ليست األقوى ،وخصوصًا في جبيل».
دخ ــول زعيتر على البيت العوني في
جبيل للرماية على نائب املنطقة (أبي
رم ـيــا) ،كــان لــه وق ـ ٌـع ســيء لــدى العديد
م ــن ُم ـن ــاص ــري «الـ ـتـ ـي ــار» وأب ـ ــي رم ـيــا.
ّ
يـقــول الـبـعــض إن األم ــر ُ«م ـنـ ّـســق» بني
ّ ّ
زعيتر وأبــي رميا من أجل أن يشد كل
ً
منهما عـصــب جـمـهــوره .ول ـكــن ،شكال
وم ـض ـم ــون ــا ،م ــا ي ـح ـصــل ُيـ ـس ــيء إل ــى
تـفــاهــم م ــار مـخــايــل .الـفــريـقــان ينفيان

وجود «لعبة» خلف الهجوم اإلعالمي
امل ـت ـب ــادل .وت ــؤك ــد م ـص ــادر «ا ّلـتـضــامــن
ّ
الوطني» أن أبي رميا «ال ُيوفر زعيتر
ً
ُ
ف ــي ل ـق ــاءات ــه االن ـت ـخــاب ـيــة ،مـ ـح ــاوال أن
ُي ـســوق ّلــربـيــع ع ـ ّـواد بــن ال ـن ــاس ،على
قاعدة أنهما ليسا بعيدين عن املقاومة
ّ
والتفاهم االستراتيجي ،حتى يتمكن
ّ
عواد من استقطاب ًناخبني من الطائفة
ّ
الـشـيـعـيــة» .إض ــاف ــة إل ــى أن ح ــزب الله
ُ«يـ ـح ـ ِّـم ــل أبـ ـ ــي رمـ ـي ــا م ـس ــؤول ـي ــة دف ــع
ّ
ع ـ ّـواد إل ــى تـقــديــم تــرشـيـحــه ،ألن هدفه
األصـلــي كــان اإلطــاحــة بالنائب عباس
ّ
هــاشــم» .علمًا أن املاكينة االنتخابية
ّ
لـ ٨آذار في جبيل ،تعتبر أن حزب الله
ّ
تمكن مــن وأد حــالــة االع ـتــراض ضـ ّـده،
ً
التي نتجت بعد ترشيح زعيتر« ،أوال
ّ
ألن املـعــركــة مـصـيــريــة ،وثــانـيــا بـعــد أن
ّ
اكـتـشــف ال ــرأي ال ـعــام أن ال ـطــرف اآلخــر
يعدهم بـمـســاعــدات مــن دون أن يكون
هناك مقدرة على تنفيذها» .هذا األمر
ّ
ينفيه الطرف اآلخــرُ ،معتبرًا أن «حزب
ّ
تمكن بنسبة  70في املئة من شدّ
الله
ّ
عصب الشارع ،ولكن ربيع عواد يتقدم
بني الناس بسبب التواصل والحضور
والخدمات».
حزب الله والتيار العوني ينتميان ،في
اإلط ــار ال ـعــام ،إلــى امل ـشــروع السياسي

ُيواجه أبي رميا
معركة مع العونيين
المعارضين له ،الداعمين
علنًا لوليد خوري

والــوط ـنــي نـفـســه .لــذل ــك ،اخـتـلــط األمــر
عـلــى ق ـسـ ٍـم مــن الـ ــرأي ال ـعــام الـ ُـجـبـيـلــي،
الـ ــذي ي ـســأل ع ــن ال ـف ــارق ب ــن ّاالق ـت ــراع
لهذه الالئحة أو لتلك ،طاملا أنهما في
نهاية املـطــاف حليفان« .لدينا واجــب
توضيح ال ـصــورة للناس بأننا لسنا
ج ـس ـم ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ،وه ـ ـنـ ــاك صـ ـ ـ ــراع بــن
ال ـلــوائــح االن ـت ـخــاب ـيــة» ،ت ـقــول مـصــادر
«الـ ـتـ ـض ــام ــن ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» .رف ـ ـ ــع س ـقــف
املواجهة مع أبي رميا ،يوضع في ّهذا
ّ
السياق .كما أن «التضامن» تعتقد أنها
بهذا «التكتيك» ،ستستقطب العونيني
الراضني على أداء أبي رميا .علمًا
ّغير ُ
أنه من املرجح ،أن تمنح النسبة األكبر

مــن «ال ـح ــردان ــن» صــوتـهــا التفضيلي
ل ـل ـنــائــب ول ـي ــد خ ـ ـ ــوري .وال ي ـت ـب ـقــى ل ـ
«ال ـت ـض ــام ــن ال ــوطـ ـن ــي» س ـ ــوى ال ـع ـمــل
عـلــى اسـتـمــالــة الـنــاقـمــن عـلــى سياسة
ّ
«التيار» ككل ،وليس فقط أبي رميا.
ّ
كالم زعيتر ضد أبي رميا ،أثار انزعاج
ابـ ــن اهـ ـم ــج ،ال ـ ــذي ت ـن ـفــي مـ ـص ــادره أن
ّ
يكون «تكلم ،ولو ملـ ّـرة واحــدة ،بطريقة
سلبية عــن زعـيـتــر .فــأبــي رمـيــا مؤمن
ب ــال ـع ــاق ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مـ ــع ح ــزب
ال ـلــه» .م ــاذا عــن التسويق لربيع عــواد
«رب ـيــع دائـمــا
بــن الـنــاخـبــن الـشـيـعــة؟ ّ
تمنيه أن يفوز
ما يأخذ على أبي رميا ُ
الشيخ حسني باملقعد» .املستغرب من
أبــي رمـيــا أن «ح ــزب الـلــه يفتح معركة
رديـفــة معنا ،نحن الشركاء والحلفاء،
ويترك الخصوم ُالحقيقيني».
جـ ـبـ ـه ــات ع ـ ـ ـ ــدة ،فـ ـتـ ـح ــت بـ ــوجـ ــه أب ــي
ّ
ً
رم ـي ــا (حـ ـ ــل أوال ف ــي املـ ــراحـ ــل ال ـث ــاث
لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــدي ــة داخ ـ ـ ــل
«ال ـ ـت ـ ـيـ ــار») .ف ـق ـبــل خ ــاف ــه م ــع زع ـي ـتــر،
ُي ــواج ــه الـنــائــب مـعــركــة مــع ُمـعــارضـيــه
في جبيل ،الداعمني علنًا لوليد خوري.
خـ ــال اج ـت ـم ــاع ــات مــاك ـي ـنــة «ال ـت ـي ــار»،
ّ
بوضوح إن
قال الوزير جبران باسيل
ُ
األولوية هي إلنجاح أبي رميا «امللتزم
حــزبـيــا» ،وثــانـيــا خ ــوري ،وثــالـثــا ربيع

ُ
ّ
عواد« .فاملرشحون الحزبيون هم رموز
ا َل ـحــزب ،وبسقوطهم يـكــون الـتـيــار قد
خ ـ ِـس ــر» ،بحسب م ـصــادر «ال ـت ـيــار» في
ّ
جـبـيــل .إال أن ذل ــك لــم ي ــردع العونيني
ّ
ـ ـ ـ ج ـن ــاح خ ـ ــوري م ــن ال ـع ـمــل ضـ ــد أبــي
ّ
رم ـيــاُ .حـجــة ه ــؤالء أن «رفـيـقـهــم» كــان
ط ــرف ــا خـ ــال االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــداخ ـل ـي ــة.
ُ
االنـتـقــادات الـتــي تـســاق ضـ ّـد أبي
ومــن ّ
رمـيــا أن ــه «يـعــد الـنــاس بالخدمات وال
ُينفذها».
ّ
يـُسـتـفـيــد خ ـ ــوري م ــن الـ ـج ــو ال ـعــونــي
امل ـعــارض ألبــي رمـيــا ،مــن أجــل تعزيز
ً
ـاُ ،
بحكم وجــوده
مــوقـعــه ،الـجـ ّـيــد أص ـ
وع ــائ ـل ـت ــه وع ـم ـ ُل ـه ــم الـ ـخ ــدم ــات ــي فــي
ّ
ّ
املـنـطـقــة .إال أن امل ـت ـضـ ّـرر مــن ك ــل ذلــك
ّ
هو التيار العوني ،الذي يتجرع كأس
القانون والـصــوت التفضيليً .أيضًا،
عوض أن يخوض «التيار» معركة ّ
ضد
خصومه ،ال ّ
سيما القوات اللبنانية،
ّ
تلهى بالصراع الداخلي« .جماعة أبي
رم ـيــا» يـتـهـمــون خـ ــوري ،باستقطاب
ُ
عن دعم
املؤيدين البن اهمج .ويحكى ُ
مــادي لخوري ،من ابــن حميه املرشح
ن ـع ـمــة اف ـ ـ ــرام .أمـ ــا «ج ـم ــاع ــة خ ـ ــوري»،
ّ
ف ـي ـ ّ
ـردون ب ــأن طبيب عمشيت لــم يقم
ّ
ب ــأي شـ ــيء ،ب ــل ال ـح ــردان ــن ق ـ ــرروا أن
يؤيدوه .وهناك نفي ملا ُيحكى عن مال

ّ
أضاع «الحزب» و«التيار» البوصلة ّ
«العدو» الفعلي ّ
وقررا مهاجمة بعضهما البعض (مروان طحطح)
ضد

ّ
ُيمثل قـضــاء جبيل رمــزيــة سياسية
خاصة ،ما يجعل املعركة االنتخابية
ُمـحـتــدمــة .هــو الـقـضــاء ال ــذي لــم يكن
للقوات اللبنانية فيه يومًا ُمرشح ،فأتى
زياد حواط ُلي ّ
قدم لها هذه «الهدية» ،مع
احتمال الفوز باملقعد .معركة «القوات»
فــي جبيل ليست مــع أح ــد ،ســوى مع
النائب السابق فــارس سعيدُ .يحاول
حواط التحرك داخل ملعب سعيد ،في
الجرد .أمــا جعجع ،فيعمل شخصيًا
ع ـلــى ال ـق ــاع ــدة امل ـش ـتــركــة م ــع ُمـنـســق
األمانة العامة ملا كان ُيعرف بـ ١٤آذار.
وصل األمر بينهما ،إلى ّ
حد ُمجاهرة
سعيد ،خــال أحــد اللقاءات الشعبية،
ّأن «معركتكم (القوات) ليست معي».
ُيعتبر الـنــائــب الـســابــق« ،الـسـيــاســي»
ش ـب ــه ال ــوحـ ـي ــد ،فـ ــي قـ ـض ــاء ج ـب ـيــل،
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـل ــك خ ـط ــاب ــا س ـي ــاس ـي ــا فــي
م ـق ــاب ــل ُمـ ــرشـ ــح ح ـ ــزب الـ ـل ــه ال ـش ـيــخ
حسني زعيتر .فــي حــن ّأن اآلخرين
يخوضون االنتخابات وفق حسابات
ّ
ـدد من
ب ـل ــدي ــة ،وم ــن ي ـف ــوز بــأك ـبــر ع ـ ـ ٍ
األص ـ ـ ـ ـ ـ ــوات .مـ ـع ــرك ــة س ـع ـي ــد الـ ـي ــوم
ه ــي م ــع الـ ـص ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي ،وق ــد
ي ـكــون «ضـحـيــة» الئـحـتــه وحاصلها
االن ـت ـخ ــاب ــي .ه ـ ّـو ي ــؤك ــد ّأن «ال ـ ُـوض ــع
منيح» ،فيما كــل االح ـصــاءات تشير
إلــى العكس .وأخصامه أسقطوه من
حساباتهم :القوات وحزب الله والتيار
الوطني الـحــرُ .يجمع الثالثة على ّأن
«نسينا سعيد ألنه لم يتمكن من خلق
دينامية انتخابية».

ُّ
«جل ما فعله افرام هو طلبه
انتخابي،
ُ
مــن املــوظـفــن الجبيليني فــي شركته،
االقتراع ملصلحة وليد خــوري ،إذا لم
يكن ذلك ُيحرجهم».
ّ
ُي ـن ـقــل ع ــن أبـ ــي رم ـي ــا ق ــول ــه إن «ف ــوز
مرشح الـقــوات اللبنانية زيــاد حواط
باملقعد املــارونــي الثاني (فــي جبيل)
م ـ ـض ـ ـم ـ ــون ،فـ ـلـ ـنـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى ف ـ ـ ــوزي
ُ ّ
ـان
بــاملـقـعــد األول» .وه ــو م ــا ع ّــد بـمـكـ ٍ
مــا ،تسليم بالهزيمة .إال أن مصادر
ّ
ال ـنــائــب تـنـفــي ذل ــك« ،ق ــال إن حـظــوظ
زي ـ ـ ــاد (حـ ـ ـ ـ ــواط) م ــرت ـف ـع ــة .ب ــاإلم ـك ــان
مــواجـهـتــه ،إذا تــوقـفـنــا عــن األك ــل من
صحن بعضنا في التيار»ّ .أما حواط
(انتشرت إشــاعــة مفادها أنــه انتسب
إلـ ــى الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وهـ ــو ينفي
ذلـ ــك)« ،فــأرقــامــه ع ـبــارة عــن تضخيم
إع ــام ــي .وهــال ـتــه بـ ــدأت بــاالنـحـســار،
مـنــذ االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة األخ ـي ــرة».
ولـكــن ألـسـتــم فــي «ال ـت ـيــار» مسؤولني
ع ــن ت ـض ـخــم «ظـ ــاهـ ــرة» ح ـ ـ ــواط؟ ت ـ ّ
ـرد
ّ
امل ـص ــادر بــأنــه «ت ـع ــذر ســابـقــا خــوض
مـعــركــة ض ـ ّـد حـ ــواط ُالن ـب ـهــار ال ـنــاس،
ومنهم عونيون ،به .نحاول حاليًا من
خالل بلدية الظل ،فتح ملفات البلدية
وك ـ ـشـ ــف ال ـح ـق ـي ـق ــة .نـ ـت ــائ ــج امل ــدي ـن ــة
ُ
ستفاجئ الجميع».

يوم أحد في زحلة:

مشاوي وعرق وإجازة من االنتخابات
قبل أسبوعين من موعد
االنتخابات ،لم يتغير الكثير
في زحلة .الغموض ال يزال
سيد الموقف ،والمرشحون
يسعون ما أمكنهم إلى سحب
األصوات المترددة .لكن ذلك
ال يؤثر في عادات الزحليين.
يوم األحد في قاموسهم
مخصص لالسترخاء ،وهذا غير
قابل للتفاوض
إيلي الفرزلي
ت ـن ـط ـلــق م ـع ــرك ــة انـ ـتـ ـخ ــاب ــات زحـ ـل ــة مــن
صـ ــوفـ ــر .هـ ـن ــاك تـ ـب ــدأ ص ـ ــور امل ــرش ـح ــن
بالظهور قبل أن تتكثف في ضهر البيدر.
صــورة االفتتاح ألسعد نكد الــذي يطلب
مــن الــزحــاويــن التصويت «على ضــو».
بعد ذلك تكر السبحة .كل املرشحني لهم
بـصـمـتـهــم .ال ـش ـعــارات فــي أغـلـبـهــا تبدو
سطحية وبــا معنى .مجرد كــام ،كي ال
ت ـكــون ال ـص ــورة وح ـي ــدة .ج ــورج عقيص
مــرشــح ال ـق ــوات ع ــن املـقـعــد الـكــاثــولـيـكــي
يـعــد ب ــأن «زح ـل ــة  2022تـشـبــه تاريخها
وأح ــام ـن ــا» .مـ ــاذا يـعـنــي ذلـ ــك؟ منافسه
ع ــن امل ـق ـعــد ن ـف ـســه م ـي ـشــال ض ــاه ــر ي ــرد:
ّ
ّ
لنغير ورح نـغـ ّـيــر» .جيد.
نتغير
«بــدنــا
املنافس الثالث على املقعد ،نقوال فتوش،
يضع أمــوال العائلة على الطاولة ،داعيًا
الـنــاخـبــن إل ــى تفضيل ف ــرص الـعـمــل .ال
يفوته التذكير أنه «زحالوي أبًا عن جد».
على املــوجــة نفسها يالقيه النائب إيلي
ماروني ،مؤكدًا أنه «صناعة لبنانية».
الـنــائــب الــراحــل إيـلــي سـكــاف حــاضــر في
م ـعــركــة م ـي ــري ــام س ـك ــاف ل ـل ـفــوز بــاملـقـعــد
الكاثوليكي أيـضــا .صــورهــا إلــى جانبه
حـ ـ ــاضـ ـ ــرة ،وك ـ ــذل ـ ــك ص ـ ــوره ـ ــا تـحـتـضــن
ولديها .تلك رسائل عاطفية تلقى صداها
عند «األوفياء» الذين تتوجه إليهم سكاف
في شعارها األول «أنا مش لوحدي».
«ال ــوط ــن الـسـلـيــم ف ــي ال ـص ــوت الـسـلـيــم»،
ه ــذا ش ـعــار انـتـخــابــي أي ـض ــا .ول ــن يكون
صعبًا معرفة أن صاحبه هو سليم عون.
للمناسبة ،ال يبدو أن املرشحني عن املقعد
امل ــارون ــي ،أي ع ــون وم ــارون ــي ،قــد انـجــرا
إلــى معركة الـصــور .فـهــذه معركة مكلفة
واألحزاب هي أقل من يدفع في زحلة.

باريس  4في سعدنايل
ف ــي ت ـع ـل ـبــايــا ،ت ــرت ــاح صـ ــور املــرش ـحــن
نسبيًا ،لتحل مكانها صورتان للرئيس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وال ـس ـي ــد ح ـس ــن نـصــر
الله تتكرران على كــل األع ـمــدة ،ومعهما
تتداخل أعالم «حزب الله» و «املستقبل».
االزدحام يزداد في سعدنايل .تلك البلدة
ال ـت ــي دع ــاه ــا ع ــري ــف ال ـح ـفــل إلـ ــى ال ـفــرح
ألن «س ـع ــده ــا زاره ـ ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم» (األح ـ ـ ــد).

لـكــن سـعــد ال ـحــريــري ،ال ــذي ك ــان محاطًا
بــأعـضــاء الئـحــة «زح ـلــة لـلـكــل» ،ب ــدا أمــام
ً
الحشد الكبير الذي انتظره طويال خالي
ال ــوف ــاض .ال يملك شيئًا س ــوى الــوعــود
والسعي إلــى شد العصب املرتخي ،قبل
ّ
أسبوعني من االنتخابات .ذكر بـ 7أيار من
باب دعوة أهالي البلدة إلى وأد الفتنة في
 6أيار .ليس هذا فحسب .من يريد أن يؤكد
أنه ال يزال يحب رفيق الحريري عليه أن
يبرهن ذلــك فــي صـنــاديــق االق ـت ــراع .لكن
األســوأ أن الحريري لم يتردد في إقحام
مؤتمر سيدر في حملته االنتخابية ،هو
ال ــذي سبق أن رفــض الــربــط بــن املؤتمر
واالن ـت ـخــابــات .وص ــل إل ــى حــد ال ـقــول إن
استكمال إنجاز باريس ال ينقصه سوى
نـ ــزول أه ــل ال ـب ـلــدة لــاق ـتــراع ف ــي  6أي ــار.
مل ــاذا؟ ألنــه ،على مــا قــال رئيس الحكومة
املرشح ،إن في برنامج باريس  4مشاريع
مـخـصـصــة ل ـل ـب ـلــدة! ه ــل ف ــي ذل ــك اب ـت ــزاز
رسمي ألهالي البلدة في قضايا هي حق
لهم؟
بمجرد الــوصــول إل ــى مستديرة كسارة
ينتهي كل الصخب .يوم األحد في زحلة
لـيــس لــانـتـخــابــات .قـبــل الـظـهــر مساحة
زم ـن ـيــة ق ـص ـيــرة ل ـل ــواج ـب ــات والـ ــزيـ ــارات
والتعازي .لكن األولوية تبقى للمشاوي
وال ـع ــرق ظ ـه ـرًا ،ولـلـقـيـلــولــة بـعــد الـظـهــر.
الشوارع تخلو من السيارات واملارة .عند
مقاهي الـبــردونــي بعض الحركة ،لكنها
حركة زائرة في الغالب .ال تستعيد املدينة
نشاطها إال مع املغيب.
الحديث عــن أم املـعــارك ليس مبالغًا به.
ه ــي مـعــركــة بـكــل م ــا لـلـكـلـمــة م ــن معنى.
م ــري ــدو آل س ـك ــاف ي ـع ـت ـبــرون ـهــا مـعــركــة
وجـ ــود لـهــم ف ــي مــواج ـهــة األح ـ ــزاب الـتــي
تريد السيطرة على قــرار زحلة .العصب
ال ــزح ــاوي حــاضــر مهما سـعــى البعض
إلـ ـ ــى نـ ـك ــران ــه .ص ـ ـ ــراع األجـ ـ ـي ـ ــال حــاضــر
أيـ ـض ــا .ك ـب ــار الـ ـس ــن ،ف ــي م ـع ـظ ـم ـهــم ،مع
الست (ميريم سـكــاف) .يقول أبــو طوني
الرجل الثمانيني« ،طــول عمرنا مع بيت
سكاف ،مع إيلي سكاف ومع أبيه وجده.
لـكــن ن ـقــوال ف ـتــوش اب ــن حــارت ـنــا أي ـضــا».
م ــا ال ـع ـم ــل؟ س ـن ـق ـســم أص ــواتـ ـن ــا ،ي ـق ــول.
ثــاثــة مرشحني مــن كــل الئ ـحــة .ولـكــن يا
أب ــو طــونــي ه ــذا غـيــر ممكن فــي الـقــانــون
الحالي .يتفاجأ أبو طوني ،مضيئًا على
إشكالية ظن كثر أنه تم تخطيها .القانون
ً
االنتخابي ال يزال مجهوال من فئة وازنة
م ــن الـ ـن ــاس ،وت ـح ــدي ـدًا م ــن ك ـب ــار ال ـســن،
الذين اعـتــادوا القانون األكـثــري على مر
العقود .ولذلك ،ربما يوزع أحد املرشحني
ورق ـ ـ ــة تـ ـب ــدو ط ـب ــق األص ـ ـ ــل عـ ــن ال ــورق ــة
ال ــرس ـم ـي ــة الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض أن ت ـصــدرهــا
وزارة الــداخ ـل ـيــة وت ـس ـلــم لـلـنــاخـبــن في
أق ــام االق ـت ــراع .الــورقــة املــوزعــة لــم تغفل
شعار وزارة الداخلية وشعار انتخابات
 .2018وليكتمل التثقيف االنتخابي ،ها
هي إشارة  xموجودة في املربع الخاص
بــالــائ ـحــة ال ـت ــي يـنـتـمــي إل ـي ـهــا امل ــرش ــح،
وكذلك في املربع على يمني اسمه.
يـشـيــر اإلع ـ ــان الـ ــذي يـتـنـشــر ف ــي معظم

أح ـيــاء زحـلــة إل ــى أن املــرشــح أسـعــد نكد
سيالقي الناخبني في حوش الزراعنة في
مهرجان انتخابي يعقد عند الخامسة
وال ـن ـصــف .لــن يــدخــل املــرشــح إل ــى حيث
ينتظره الناس إال بالزفة .في هذا الوقت
يـمــر امل ــرش ــح مـيـشــال ضــاهــر ف ــي الـحــي،
تتبعه سيارتان مــن املرافقني املتأهبني.
ضاهر ونكد متحالفان في الئحة واحدة

أبو طوني يريد أن
ينتخب ميريام سكاف
ونقوال فتوش معًا

الحريري ألهالي سعدنايل :صوتكم لتنفيذ
باريس ( !4هيثم الموسوي)

(التيار الوطني الحر وتـيــار املستقبل)،
لكنهما خـصـمــان ف ــي مـعــركــة األص ــوات
التفضيلية ،بحسب القانون االنتخابي.

أبو حمرا مع الكل
بدأ الناس يتوافدون إلى مقهى أبو حمرا.
مقهى صغير في سوق زحلة ُينصح كل
من يريد أن يعاين نبض املدينة ،بزيارته.
صفان من الطاوالت على جانبي املكان،
يشغلهما الرواد الدائمني .يخال للغريب
أن كــل جــالــس على طــاولــة مــن الـطــاوالت
مـتـلــهٍ بــالـحــديــث مــع مـجــالـسـيــه .لـكــن ّمع
م ــرور الــوقــت لــن ي ـكــون غــريـبــا أن يعقب
ف ــان عـلــى حــديــث قــالــه آخ ــر عـلــى طــاولــة
أخرى.
صاحب املقهى هيكل (بكسر الكاف) على
عالقة طيبة مع كل املرشحني .ال مصلحة
له بمعاداة أحد بحكم طبيعة عمله ،لكنه
يؤكد أن «ما في القلب يبقى في القلب».
يجزم أن الحقيقة الوحيدة هي أن املعركة
غير واضحة املعالم ويكذب من يقول إنه
يعرف كيف ستكون النتيجة في  6أيار.
صاحب الدكان قبيل مقاهي البردوني له
نظرياته الخاصة .يراهن على أن النتيجة

ستكون صادمة ،ومخالفة لكل التوقعات.
يضع احتماالت مستحيلة ،كأن تحصل
الئ ـحــة واحـ ــدة عـلــى كــل امل ـقــاعــد ،مراهنًا
على أنـهــا ممكنة .للشاب مــن آل بعيني
حالة تتكرر على لسان أكثر من شخص.
ي ـقــول ال ـش ــاب إن ــه عــونــي ف ــي ك ــل لـبـنــان،
لكنه سـكــافــي فــي زح ـلــة .كـيــف ذل ــك؟ هو
بـبـســاطــة يــؤمــن بــالـتـيــار الــوط ـنــي الـحــر
كتيار عابر للوطن ،لكنه يؤمن أيضًا أن
لزحلة خصوصيتها ،التي تمر من بيت
آل س ـكــاف .أم ــا كـيــف سـيـكــون تصويته،
فيرفض البوح مؤكدًا في الوقت نفسه أنه
لن يتخلى عن سليم عون.

أيهما أقدم زحلة أم المعلقة؟
النزعة الزحالوية لها جذورها التاريخية
التي تمتد إلى ثالثة قرون مضت .يحتدم
ال ـن ـق ــاش ف ــي م ـحــل س ـم ـعــان فــري ـجــة في
املـعـلـقــة ،مستعيدًا تــاريــخ املــدي ـنــة ،التي
كان لها في مطلع القـرن الثامن عشر علم
خ ــاص ب ـهــا (ل ــون ــه أح ـمــر وأخ ـض ــر وفــي
أعاله حربة في رأسها صليب) .مجموعة
مـ ــن امل ـث ـق ـف ــن والـ ـكـ ـت ــاب وال ـص ـحــاف ـيــن
اع ـتــادوا اللقاء فــي ضيافة ف ــؤاد فريجي
ل ـل ـت ـب ــاح ــث ف ـ ــي قـ ـض ــاي ــا تـ ـ ـت ـ ــراوح بــن
إشـكــالـيــات كـبــرى فــي الـعــالــم وتفاصيل
ّ
محلية ال تنتهي .أيهما أقــدم املعلقة أو
ّ
زحـلــة؟ نقاش يميل أهــل املعلقة فيه إلى
تــأك ـيــد ع ــراق ــة مـنـطـقـتـهــم ،ف ـي ـمــا يسخر
الزحالنة من املقارنة .ال يصل أي نقاش
إلى حد االنفعال .دائمًا هنالك من يسحب
ال ـف ـت ـيــل بـنـكـتــة أو م ــزح ــة .االن ـت ـخــابــات
ج ــزء مــن املـشـهــد طـبـعــا .املــديـنــة صغيرة
وال ـنــاس تـعــرف بعضها .لــذلــك ،يصعب
على املرشحني محو ذاك ــرة ال ـنــاس .أهم
املعايير هــي «م ــاذا قدمت لــزحـلــة؟» .ذلك
س ـ ـ ــؤال ي ـس ـت ـن ـفــر أح ـ ــد امل ــؤي ــدي ــن ملـيـمــو
سكاف (املــرشــح الكاثوليكي على الئحة
التيارين ،ميشال سكاف ،ابن عم الراحل
إيلي سكاف) .ال يفهم ملاذا يجب أن تعقد
وراثـ ـ ــة إي ـل ــي س ـك ــاف س ـيــاس ـيــا لــزوجـتــه
ّ
حصرًا .يذكر أن ميمو هو َمن كان «صلة
الوصل بني البيك وبني الناس ،وهو الذي
ك ــان يـقــود لــه حـمــاتــه االنـتـخــابـيــة وهــو
حامي القاعدة السكافية» .لنكد حصة من
املديح أيضًا .كهرباء  365/24/24ليست
وهمًا ،كما في كل لبنان ،بل حقيقة دامغة.
لكن ،تحت هذا العنوان يبدأ النقاش وال
ينتهي في املحل .هل نكد يخالف القانون
لتأمني الكهرباء على مــدار الساعة ألهل
املنطقة أم ال؟ قلة هي من تعطي األولوية
للقانون مقابل االنجاز.
في املكاتب االنتخابية ال يختلف الوضع
كثيرًا عن شوارع املدينة .هدوء نهار األحد
يغلب حماوة املعركة .معظم املكاتب شبه
فارغة .تلك إشارة واضحة للماكينات في
زحلة .فالتحدي الفعلي سيكمن حينها
فــي إقـنــاع الناخبني بــالـنــزول إلــى مراكز
االقتراع قبل الظهر .أي استرخاء سيجعل
الناخبني أسرى مزاجية يفرضها الغداء
وك ـ ـ ــأس الـ ـ ـع ـ ــرق .وذل ـ ـ ــك ل ـي ــس مـسـتـحـبــا
بالنسبة للمرشحني الزحليني.

تقرير

«المستقبل» بعد االنتخابات :عودة إلى خطاب التسوية
يزعم تيار المستقبل أنه يملك تصورًا لمرحلة
ما بعد االنتخابات النيابية ،وهو تصور ال يشبه
أبدًا خريطة التحالفات .البارز فيه استمرار شهر
العسل مع العهد والتيار الوطني الحر ،تزكية
نبيه بري رئيسًا لمجلس النواب ،واستمرار مفاعيل
التسوية وبالتالي عودة سعد الحريري إلى رئاسة
الحكومة تبدو مضمونة منذ اآلن!

داود رمال
ال يغادر تيار املستقبل واقعيته التي
أع ــادت سـعــد ال ـحــريــري إل ــى الـســراي
ال ـك ـب ـي ــر م ـن ــذ س ـن ــة ون ـ ـيـ ــف .ي ـق ــر أن
التحالفات االنتخابية «عجائبية»،
ل ـكــن مـفــاعـيـلـهــا تـنـتـهــي م ــع ص ــدور
ن ـ ـتـ ــائـ ــج االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة.
وف ــق ق ـي ــادي بـ ــارز ف ــي «املـسـتـقـبــل»،
س ـي ـس ـت ـغ ــرق ال ـت ـك ـل ـي ــف وال ـت ــأل ـي ــف

(ال ـح ـكــومــي) ،بـعــد االن ـت ـخــابــات «مــن
ش ـهــريــن ال ــى ث ــاث ــة وب ـت ـقــديــري إلــى
أيـ ـل ــول ع ـلــى أب ـع ــد ت ـق ــدي ــر» .ال مهلة
محددة أو ملزمة دستوريًا لتشكيل
الحكومة الـجــديــدة ،لكن هناك مناخ
مــن التحفيز ال ــدول ــي ،خـصــوصــا في
ضـ ــوء امل ــؤتـ ـم ــرات ال ــدول ـي ــة الــداع ـمــة
ل ـل ـب ـنــان ،خ ـصــوصــا مــؤت ـمــر بــاريــس
 ،4ولــذلــك ،تـبــدو الـســرعــة فــي تأليف
الـحـكــومــة مطلوبة ألن لـبـنــان مدعو

للتفاعل مــع االصــاحــات التي التزم
بها وهــذا األمــر مسؤولية الحكومة
ال ـج ــدي ــدة م ـمــا يـعـنــي ع ــدم الـتــأخـيــر
في التأليف ،تحت طائلة عدم صرف
اعـ ـتـ ـم ــادات أي مـ ـش ــروع إذا ل ــم يـقــم
لبنان بما التزم به».
ال حماسة في تيار املستقبل ملوضوع
امل ــداورة في الحقائب« .امل ــداورة أقله
في الحقائب السيادية التي يطرحها
فريق أو أكثر أمر مرغوب ولكنه غير
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محسوم ،وإذا شكل هــذا األمــر عائقًا
أمـ ـ ــام ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة،
سيستمر توزيع ال ــوزارات السيادية
على الطوائف كما هي اآلن .القاعدة
أن ت ـكــون الـحـكــومــة املـقـبـلــة توافقية
وتعمل بروح الوحدة الوطنية».
مــا يـســري على املـ ــداورة يـســري على
ف ـصــل الـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى ال ـن ـي ــاب ــة .الـنـيــة
مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ،ل ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـس ـيــاســي
سيتخذ بعد االنتخابات ،وإن كانت

األرجحية للفصل أقله على مستوى
تـيــار املستقبل ،وه ــذا أمــر يـقــرره كل
م ـكــون م ـشــارك فــي الـحـكــومــة ،تمامًا
كما فعلت القوات اللبنانية ،بقرارها
تسمية وزراء من غير النواب.
بالنسبة إلى ملف الكهرباء .التوجه
هــو الــذهــاب «إل ــى الـحــل وف ــق قــاعــدة
وسطية ألن الــوضــع لــم يعد يحتمل
وم ــوس ــم االص ـط ـي ــاف ع ـلــى األب ـ ــواب
وهـ ـن ــاك ره ـ ــان ع ـل ــى م ــوس ــم واع ـ ــد».

«امل ـش ـك ـل ــة األب ـ ـ ــرز ه ــي ت ـق ــري ــر إدارة
املناقصات الــذي تمسك بــه البعض،
ولـكــن نتيجة تعقيدات املـلــف أعتقد
أن ـن ــا ذاهـ ـب ــون إلنـ ـج ــازه ق ـبــل دخ ــول
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة ت ـص ــري ــف
األعمال» .ينسجم هذا املوقف مع ما
أعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون
بعد عودته من قمة الظهران.
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة مـثـلـمــا ستطلق
ورش ـ ــة إصـ ــاحـ ــات ،س ـت ـكــون معنية

بــإنـجــاز تعيينات إداريـ ــة ضــروريــة.
«املـ ـه ــم ب ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات وتـشـكـيــل
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ت ـع ـيــن رئ ـيــس
وأعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء جـ ـ ـ ــدد ملـ ـجـ ـل ــس اإلنـ ـ ـم ـ ــاء
واإلع ـمــار جــديــد عبر ضــخ دم جديد
واخـ ـتـ ـص ــاص ــات ج ــدي ــدة ومــوظ ـفــن
جـ ــدد (األرج ـ ـ ــح تـسـمـيــة ن ــدي ــم املـنــا
ل ــرئ ــاس ــة املـ ـجـ ـل ــس) ،ك ـ ــون امل ـش ــاري ــع
الـ ـج ــدي ــدة ،ال س ـي ـمــا امل ـل ـح ــوظ ــة فــي
ورق ـ ـ ـ ــة لـ ـبـ ـن ــان إل ـ ـ ــى م ــؤتـ ـم ــر س ـي ــدر

تتطلب طريقة مختلفة في عمل هذا
املجلس».
بالنسبة للعالقة مــع الــرئـيــس نبيه
ب ـ ــري ،ل ــن ي ـت ـج ــاوب ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
مـ ــع أي ت ـح ــري ــض ي ـص ــب فـ ــي خــانــة
عــدم انتخابه مـجــددًا رئيسًا ملجلس
النواب« ،بالنسبة إلينا بري هو جزء
ال يتجزأ من التسوية الرئاسية ،وما
يـ ـس ـ ّـرب ب ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص ه ــو ج ــزء
مــن االشـتـبــاك السياسي االنتخابي

ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر وأمـ ـ ــل».
ثـمــة ارت ـيــاح «مستقبلي» لـتــأكـيــدات
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ح ـ ـ ــول وض ــع
االستراتيجية الدفاعية على طاولة
ال ـ ـحـ ــوار« ،فـ ــا أحـ ــد ي ــري ــد ال ـت ـصــادم
أو هــز االس ـت ـقــرار ول ــوال ه ــذا املــوقــف
الــرئــاســي ملــا كــانــت مــؤتـمــرات الــدعــم،
خصوصًا روما  ،2قد اصدرت بيانات
ال تحمل نبرة مواجهة مع حزب الله
وسالحه».
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اإلمارات ليكس «المعارضون الشيعة» و«المرشحون المحتاجون إلى التمويل االنتخابي»!
تستمر «األخبار» بنشر البرقيات السرية الصادرة عن
السفارة اإلماراتية في بيروت .وفي حلقة اليوم،
برقية أعدها الديبلوماسي حمدان سيد الهاشمي
(يتولى منصب القنصل) ،وبعث بها إلى بالده،
وتحديدًا إلى «مكتب مساعد الوزير للشؤون األمنية
والعسكرية» .موضوع البرقية« ،قائمة بأسماء
الشخصيات الشيعية المعارضة لثنائية حزب الله
وحركة أمل» ،والتي أعدها الهاشمي ً
بناء على طلب
مساعد وزير الخارجية اإلماراتي للشؤون األمنية

والعسكرية (الطلب ورد إلى السفارة بكتاب حمل
الرقم  1814بتاريخ  .)2017/12/19والهدف ،على ما
هو مدرج في البرقية ،إعداد قائمة بتلك الشخصيات،
«بما فيها المرشحة لالنتخابات النيابية في لبنان على
لوائح معارضة لتلك الثنائية والتي تحتاج إلى تمويل
يأتي ،النص الحرفي
في حمالتها االنتخابية» في ما ُ
للقائمة الواردة في البرقية ،والتي تظهر خفة
الدبلوماسية اإلماراتية في اختيار األسماء وجمع
المعلومات وعدم تدقيقها:

«تيار املستقبل».
ّ
التوجه السياسي
● م ـنــذ ت ـعــرضــه ل ـل ـضــرب وم ـغ ــادرت ــه
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،انـ ـحـ ـص ــر دوره ال ـس ـي ــاس ــي
ومشاركته بانتقاد مؤسسات الحزب
ودوره ونشاطاته في لبنان واملنطقة.

 14ـــ أحمد اسماعيل

اإلمارات تدرس تمويل مرشحي «المعارضين الــشيعة»
 1ـــ المحامي غالب ياغي
الرئيس األسبق لبلدية مدينة بعلبك
كان ُيعتبر أحد أبرز الكوادر اللبنانية
األساسية في حزب البعث سابقًا.
خاض االنتخابات البلدية األخيرة في
وجــه «حــزب الـلــه» عبر الئحة «بعلبك
مدينتي» التي ّ
ضمت عائالت وكفاءات
وشخصيات مستقلة وحزبية سابقة
مــن بـعـلـبــك ،ولـكـنــه لــم يـسـتـ ِـطــع حصد
ـاف مــن األصـ ــوات (حـصــل على
ع ــدد ك ـ ٍ
 %46من األصوات).
ّ
التوجه السياسي
● يـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ــرز ال ـش ـ ّخ ـص ـي ــات
املناهضة لحزب الله ُ
ويصنف ضمن
«املـ ـع ــارض ــة ال ـش ـي ـع ـيــة» ال ـت ــي تــرفــض
هيمنة الحزب وإيران على لبنان.
● ك ــان م ــن ض ـمــن ال ـش ـخ ـص ـيــات الـتــي
اجتمعت خالل األشهر املاضية إلطالق
ح ــرك ــة س ـيــاس ـيــة شـيـعـيــة ت ـت ـح ـ ّـرر من
ثنائية «حزب الله» ـ ـ «حركة أمل».
● يهمه الوصول إلى املجلس النيابي
ب ــأي طــري ـقــة ،ومـطــالـبــه املــال ـيــة كثيرة
وعليه شبهات فساد مالي.
● يستفيد من أصوات السنة في بعلبك،
لكنه يبقى حاجة إلزعاج حزب الله.

 2ـــ د .حارث سليمان

ّ
● باحث ومحلل السياسي
● عـضــو الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لــ«حــركــة
التجدد الديمقراطي».
● ح ــرك ــة ال ـت ـج ــدد ال ــدي ـم ـقُــراط ــي ،هي
حــركــة سـيــاسـيــة لـبـنــانـيــة أ ِّس ـس ــت في
ُ
 15يوليو  ،2001وما لبثت أن اعتبرت
ضمن قوى « 14آذار» .تراجع وجودها
ونـشــاطـهــا بـعــد وفـ ــاة رئ ـيــس الـحــركــة
نسيب ل ـحــود .وتـضــم ال ـيــوم ع ــددًا من
القيادات منهم :انطوان الخوري طوق،

من المفيد دعم لقمان سليم
الستثماره في المجال التنظيري
ضد حزب الله ووالية الفقيه
انطوان حــداد ،أيمن مهنا ،رامــي شما،
س ــرج ي ــازج ــي ،سـمـيــر ل ـح ــود ،شفيق
مراد...
ّ
التوجه السياسي
● م ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـف ـك ــري ــة
واإلعــامـيــة الــرافـضــة لسياسة الحزب
ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــو ي ـع ـبــر ع ــن ذلـ ــك مــن
خالل تحليالته السياسية أو املقاالت
ال ـتــي يـنـشــرهــا فــي ع ــدد مــن الــوســائــل
اإلعالمية املكتوبة.
● شارك في االجتماع األخير الذي ُعقد
من أجل خلق «حراك شيعي جديد» ال
يدخل ضمن سياسة األحــزاب القائمة
أي «حزب الله» و«حركة أمل».
● كان ُيعتبر من الشخصيات الشيعية
املـنـضــويــة ضـمــن الـتـحــالــف الـعــريــض
لـقــوى  14آذار ،ولــم يـكــن لــه ّ
أي نشاط
سياسي سابق.

 3ـــ د .منى فياض

● تحمل دك ـتــوراه فــي علم النفس من
ج ــام ـع ــة بـ ــاريـ ــس ،وه ـ ــي تـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس عـلــم
ال ـن ـف ــس ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة فــي
بيروت.
● كانت عضوًا مشاركًا في العديد من
الـجـمـعـيــات العلمية والـفـكــريــة ،ومنذ
ع ـ ــام  2001ك ــان ــت ال ـع ـض ــو امل ــؤس ــس
ل ـ ــ«حـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـج ــدي ــد ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي»
وعضوًا في اللجنة التنفيذية للحركة
حتى عام  ،2010عادت إلى اللجنة في
االنـتـخــابــات الــداخـلـيــة الـتــي ج ــرت في
ُ
 19تموز/يوليو وانتخبت في أعقابها
نائبة للرئيس.
● خــال حــرب  2006كتبت العديد من
املـقــاالت الـتــي انتقدت فيها سياسات
االبـ ـت ــزاز وال ـض ـغــط ال ـتــي ت ـعــرض لها
امل ـث ـق ـفــون الـشـيـعــة غ ـيــر املـنـتـمــن إلــى
حزب الله.
● لها عدة مؤلفات تروي فيها معاناة
الشيعة فــي ظــل احـتـكــار قــرارهــا وهي
ال ـق ــائ ـل ــة إن «ل ـب ـن ــان دولـ ـ ــة مـخـطــوفــة
تعيش تحت الوصاية اإليرانية».
ّ
التوجه السياسي
● مــن الـشـخـصـيــات الــراف ـضــة لهيمنة
«ح ــزب ال ـلــه» ،وهــي واجـهــت انـتـقــادات
ع ـ ــدي ـ ــدة وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ــى ح ـ ــد ال ـت ـك ـف ـي ــر
وال ــدع ــوة إل ــى االق ـت ـصــاص منها على
خلفية تصريحاتها ومقاالتها.
● تتميز بــالـجــرأة فــي الـطــرح وتقديم
رؤية سياسية واضحة وتقدم املجتمع
الـشـيـعــي كـمـكـ ّـمــل لـ ــدور مـجـتـمـعــه وال
يرتبط ّ
بأي محاور.
ُ
ّ
● ل ــم تــخــض يــومــا أي ع ـمــل سـيــاســي
ُ
ولـكـنـهــا تـعـتـبــر مــن أه ــم الشخصيات
املثقفة التي تخاطب البيئة الشيعية.

 4ـــ هدى الحسيني
● إعالمية متزوجة مــن عضو املكتب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي «ت ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل»
اإلع ــام ــي وامل ـح ـل ــل ال ـس ـيــاســي راش ــد
فايد.
ّ
● سـبــق أن تــولــت ع ــدة م ـهــام وأق ـســام
ف ـ ــي مـ ــؤس ـ ـسـ ــات إعـ ــام ـ ـيـ ــة ت ــابـ ـع ــة لـ ـ
«املستقبل».
ّ
التوجه السياسي
● شاركت مؤخرًا في االجتماعات التي
عقدتها شخصيات رافضة لسياسات
«حزب الله وحركة أمل».
● دورها ينحصر في املهام التحريرية
اإلخبارية ،أما في ما يخص نشاطها
ُ
السياسي فهو معدوم .ولكن تعتبر من
الشخصيات ّ
املقربة من الرئيس سعد
الحريري ،واألمــن العام للتيار أحمد
الحريري.

 5ـــ مصطفى فحص

ّ
● هو ابن رجل الدين الشيعي العالمة
هاني فحص الذي ّ
تميز بفكر انفتاحي
داع إلى وحدة األديان.
ٍ
● كــاتــب سياسي فــي جــريــدة «الـشــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط» وع ـ ـ ـ ــدد آخ ـ ـ ــر م ـ ــن وس ــائ ــل
اإلعالم.
● ل ــه عـ ــدة مـ ـق ــاالت ت ـتــركــز ف ــي ال ـشــأن
اإليراني كما «حزب الله».

ّ
السياسي
التوجه
ّ
● م ــن امل ـصــن ـفــن ض ـمــن الـشـخـصـيــات
الشيعية املنضوية ضمن قوى  14آذار
وتجمعه عالقات مميزة بهذه القوى.
· لطاملا ّ
عبر عن رفضه وشجبه سياسة
احتكار الشيعة بحزب أو حركة.

 15ـــ منيف فرج
● ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ملـ ـنـ ـت ــدى ص ــور
الثقافي
● له نشاط سياسي محدود في إطار
الدور الذي يلعبه في منطقة صور.
ّ
التوجه السياسي
● من الشخصيات التي ترفض احتكار
«حزب الله» و«حركة أمل» االنتخابات
ف ــي ص ــور وم ــع ال ـح ـفــاظ عـلــى الـتـنــوع
الطائفي واملذهبي في املدينة.
● شارك في التجمع السياسي األخير
سعيًا وراء رفــض مــا يسميه سياسة
الهيمنة الحاصلة.

6ـــ علي األمين

ّ
● كاتب ومحلل سياسي
● مـ ـ ــالـ ـ ــك ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس تـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر م ــوق ــع
«جنوبية»
● ل ــه ال ـع ــدي ــد م ــن املـ ـق ــاالت املـنــاهـضــة
ل ـل ـحــزب وال ـت ــي خـلـقــت ل ــه الـكـثـيــر من
الـخــافــات ووص ـلــت إل ــى ح ـ ّـد املطالبة
ّ
وتعرض ملضايقات جسيمة
بهدر دمه
ّ
بسبب مــواقـفــه .ت ــم اقـتـحــام بيته عــدة
مرات في الجنوب والعبث بمحتوياته.
ّ
التوجه السياسي
● من أوائل الشخصيات التي شاركت
ف ــي ال ـت ـح ــرك ــات ال ـس ـيــاس ـيــة الــراف ـضــة
لـ ــ«ح ــزب الـ ـل ــه» ،خ ــاص ــة أنـ ــه م ــن أب ــرز
الداعني إلى وجود فئة ثالثة أو حراك
فعلي مناهض.
● يملك عالقاتّ ،
خاصة أنه من عائلة
شيعية معروفة ومرموقة ،وهي تملك
مكانة وحيثية داخل الشارع الشيعي،
وهـ ــي ع ـن ـصــر قـ ــوة الس ـت ـغــال ـهــا ضــد
حــزب الـلــه ال سيما أن العائلة عريقة
دينيًا عند الشيعة.
● يحصل على دعــم مــالــي مباشر من
السفارة األميركية ملوقعه اإللكتروني
ّ
ويتلقى دوريًا هبات سعودية.

 7ـــ محمد بركات
● ي ـش ـغ ــل ح ــالـ ـي ــا م ـن ـص ــب امل ـ ـسـ ــؤول
اإلع ـ ــام ـ ــي ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ن ـه ــاد
املشنوق.
● سبق أن عمل في تلفزيون املستقبل
ك ـمــراســل وك ـم ـحــرر وك ـم ـعـ ّـد لـبــرنــامــج
« »DNAال ــذي يـقــدمــه اإلع ــام ــي نديم
قطيش.
● ك ــان ــت لـ ــه م ـ ـقـ ــاالت عـ ــديـ ــدة تـنـتـقــد
سياسات حزب الله اإللغائية.
ّ
التوجه السياسي
● يـشـكــل هــو وعـلــي األم ــن كـمــا عماد
قميحة ثالثيًا إعالميًا مـ ّ
ـوحـدًا يسعى
لخلق وحدة إعالمية مناوئة للحزب.
● ُي ـع ــرف ع ــن ال ـثــاثــة رفـضـهــم الــدائــم
لـسـيــاســة «ح ــزب ال ـلــه» وه ــم مــن أطلق
عليه لقب «شيعة السفارة» ولكن يمكن
ال ـق ــول إن لـلـثــاثــي م ـطــامــح ومـطــامــع
فردية أكثر من حقيقية.

 8ـــ عماد قميحة
● إعالمي سبق أن شغل منصب رئيس
تحرير موقع «لبنان الجديد».
ّ
التوجه السياسي
● مــن الشخصيات كما سبق وذكرنا
الــرافـضــة لـلـحــزب ،ويـعـ ّـبــر عــن ذلــك من
خالل مقاالته أو صفحاته على مواقع
التواصل االجتماعي.
● ُ
دوره ُي ـع ـت ـبــر م ـق ــارن ــة ب ـغ ـي ــره مــن
الـشـخـصـيــات الـشـيـعـيــة م ـع ــدوم ،وهــو
ي ـس ـعــى ألن يـ ـك ــون ل ــه م ـن ـبــر إع ــام ــي

● أسير ّ
محرر من السجون اإلسرائيلية
بعدما قضى  10سنوات داخلها.
● تم استدعاؤه مؤخرًا من ِقبل األمن
الـ ـع ــام ال ـل ـب ـن ــان ــي وخـ ـض ــع لـلـتـحـقـيــق
بعد نشره سلسلة مواقف انتقد فيها
سياسة حزب الله وتدخله في الحرب
السورية.
ّ
التوجه السياسي
ّ
● شارك في التجمع السياسي األخير،
ً
خـ ّ
ـاص ــة أنـ ــه ُي ـع ـت ـبــر مـ ـث ــاال ح ـ ّـي ــا عـلــى
مواجهة إسرائيل ،ولكنه منذ خروجه
رفــض مــا يـقــوم بــه الـحــزب ّ
وزج لبنان
في أتون صراع املحاور.
● يستفيد مــن مــاضـيــه إلث ـبــات دوره
ّ
لكنه متطلب باستمرار للدعم املالي.

 16ـــ لقمان سليم

ّأدى صقر دورًا سلبيًا بعد أزمة الحريري في الرياض
ما دفع باألخير إلى إبعاده من حلقته الضيقة (مروان طحطح)

خاص به.
● ي ـ ـقـ ــدم ن ـف ـس ــه عـ ـل ــى أنـ ـ ــه شـخـصـيــة
مناكفة لحزب الله في بيئته الجنوبية
للحصول على مزيد من الدعم املالي،
لكنه يتمتع بجرأة في الكتابة تساعد
على إمكانية تشغيله كصوت مرتفع
في وجه حزب الله.

 9ـــ هادي األمين

ّ
● ابــن العلمة الشيعي املـعــروف علي
األمني.
● ُيـعــرف بــأنــه مــن املـنــاصــريــن للثورة
الـســوريــة وشــديــد االنـتـقــاد لحزب الله
وربطه مصير الشيعة بإيران.
● لــه ع ــدة ك ـتــابــات تــؤكــد عـلــى عــروبــة
ال ـش ـي ـعــة وأه ـم ـي ــة أن ي ـك ــون ــوا ضـمــن
النسيج االجتماعي.
ّ
التوجه السياسي
● لم يشارك في االجتماعات األخيرة
ال ـت ــي ُع ـق ــدت ف ــي إطـ ــار تـشـكـيــل ح ــراك
شيعي جديد.
ُي ـ ـعـ ــرف ع ـن ــه ب ـ ـعـ ـ ُـده عـ ــن ال ـن ـش ــاط ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،خ ــاص ــة أن ـ ــه ُي ـع ـت ـبــر مــن
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي ت ــرف ــض ال ــدخ ــول
في معارك دم وقتال ،بل الدعوة نحو
عودة الشيعة إلى جذورهم وانتمائهم
ملجتمعاتهم.

 10ـــ حسان الزين
● عـ ـم ــل ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة فـ ــي صـحـيـفــة
«ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر» ض ـ ـمـ ــن عـ ـ ـم ـ ــود بـ ـعـ ـن ــوان
«تـغــريــدة» .أعـلــن استقالته منها بعد
محاولة طالل سلمان ،مالك الصحيفة،
مـنـعــه م ــن الـتـعـبـيــر ع ــن رأيـ ــه ب ـحـ ّ
ـريــة،

خاصة في ما يتعلق بسوريا و«حزب
الله».
● أط ـ ـلـ ــق م ــوقـ ـع ــا اس ـ ـمـ ــه «ت ـ ـغـ ــريـ ــدة»
ويحاول فيه إعالء أصوات الصحافيني
غ ـيــر املـنـتـمــن إل ــى ج ـهــة سـيــاسـيــة أو
حزبية.
ّ
التوجه السياسي
● ينحصر دوره في املجال اإلعالمي،
ومـ ـش ــارك ــات ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـح ـصــورة
وتكاد تكون معدومة.
● ُي ـع ـت ـبــر م ــن أك ـث ــر امل ــؤي ــدي ــن حــالـيــا
ل ـل ـث ــورة الـ ـس ــوري ــة وأب ـ ـ ــرز امل ـن ـت ـقــديــن
ملشاركة حزب الله في الحرب هناك.
● مــوق ـعــه اإلع ــام ــي ال ـج ــدي ــد ُيـعـتـبــر
«ن ـ ـ ــاف ـ ـ ــذة» يـ ـع ـ ّـب ــر ف ـي ـه ــا ع ـ ــن م ـش ــاك ــل
ومواضيع ّ
جمة.

 11ـــ ثائر غندور
● ع ـمــل ف ــي ج ــري ــدة «األخـ ـب ــار» لـفـتــرة
ط ــوي ـل ــة ق ـب ــل أن يـ ـغ ــادره ــا م ــع ب ــداي ــة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة بـ ـسـ ـب ــب م ــوق ــف
الصحيفة املتوافق مع قتال حزب الله
هناك.
● ُيـعـتـبــر م ــن ال ـنــاش ـطــن والــراف ـضــن
لـسـيــاســات ال ـحــزب ويـكـتــب حــالـيــا في
ّ
(املمولة من قطر).
«العربي الجديد»
● شـ ـي ــوع ــي س ــاب ــق عـ ـم ــل فـ ــي إذاعـ ـ ــة
ً
«ص ــوت ال ـش ـعــب» ،وك ــان م ـنــاضــا في
الصفوف األولى قبل أن ينسحب أيضًا
منها.
ّ
التوجه السياسي
● لم يشارك في تجمعات أو اجتماعات
سياسية ،خاصة أنه يرى في بعضها
ال طائل منه دون رؤية حقيقية ودعم.

● ك ــان وم ــا زال ض ـ ّـد س ـيــاســات قــوى
 14آذار و  8آذار على ّ
حد ســواء ،يملك
الكثير من األفكار الشيوعية الرافضة
لــان ـت ـمــاء إل ــى األحـ ـ ــزاب أو ال ـت ـي ــارات.
ول ـ ـه ـ ــذا ي ـق ـت ـص ــر دوره عـ ـل ــى ال ـن ـق ــد
اإلعالمي.

 12ـــ وضاح شرارة
● س ـيــاســي وك ــات ــب وأس ـت ــاذ جــامـعــي
لبناني.
● رغــم انتمائه إلــى الطائفة الشيعية
(بنت جبيل) ُيعتبر من أبرز املنتقدين
لسياسات «حزب الله».
● من أبرز مؤلفاته كتاب بعنوان «دولة
حزب الله :لبنان مجتمعًا إسالميًا».
● ي ـك ـتــب ح ــال ـي ــا ف ــي ج ــري ــدة ال ـح ـيــاة
واملستقبل.
ّ
التوجه السياسي
● ال نـشــاط سياسيًا لــه وهــو مــن أبــرز
االعالميني املخضرمني ،حيث كان من
أوائـ ـ ــل ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي ع ـب ــرت عن
رفضها لسياسة الثنائيات الحزبية.
● يتمتع برؤية سياسية واضحة وهو
كــان في أول حياته من قياديي حركة
لبنان االشتراكي.

 13ـــ عمر حرقوص
● يـعـمــل حــال ـيــا ف ــي ق ـنــاة «ال ـعــرب ـيــة»
مكتب دبي.
● سبق أن عمل في تلفزيون وجريدة
امل ـس ـت ـق ـبــل ،ت ـع ــرض ل ـل ـضــرب ع ـلــى يد
«الحزب القومي السوري» في الحمرا.
● م ــن ال ـن ــاش ـط ــن املـ ـع ــارض ــن ب ـشــدة
ل ـس ـيــاســات «حـ ــزب ال ـل ــه» وم ـق ــرب من

● كـ ــاتـ ــب ومـ ـحـ ـل ــل سـ ـي ــاس ــي ون ــاش ــر
لبناني.
● يدير مركز «أمم لألبحاث والتوثيق»
وجمعية «هيا بنا».
● لــديــه ع ــدد مــن الـكـتــب ال ـتــي ت ـ ّـم منع
نشرها وحظرها مــن قبل األمــن العام
اللبناني ،ومنها كتاب تضمن ترجمة
ع ــربـ ـي ــة لـ ـكـ ـت ــاب ــات مـ ـحـ ـم ــد خ ــاتـ ـم ــي،
الرئيس اإلصــاحــي اإليــرانــي السابق،
ً
وأثار جدال داخل الطائفة الشيعية في
لبنان.
ّ
التوجه السياسي
● من الشخصيات التي انضوت تحت
لـ ـ ــواء قـ ــوى « 14آذار» وكـ ـ ــان ل ــه دور
إعالمي معروف.
ّ● شارك في التحركات األخيرة ،خاصة
أنــه من أوائــل القيادات الرافضة لدور
وسياسة حزب الله التهميشية.
● م ــن امل ـف ـي ــد دعـ ـم ــه الس ـت ـث ـم ــاره فــي
امل ـ ـجـ ــال ال ـت ـن ـظ ـي ــري ضـ ــد حـ ـ ــزب ال ـل ــه
ووالية الفقيه.

 17ـــ مالك مروة
● ن ـج ــل م ــؤس ــس جـ ــريـ ــدة «الـ ـحـ ـي ــاة»
و«دي ـ ـلـ ــي سـ ـت ــار» و«بـ ـ ـي ـ ــروت م ــات ــان»
وأحــد أبــرز رواد الصحافة والفكر في
لبنان كامل مروة.
ّ
● صحافي ومحلل سياسي.
ّ
التوجه السياسي
● ُيعتبر من الكوادر الرافضة لسياسة
األحـ ــزاب الـضـيـقــة ،خــاصــة أن ــه ينتمي
إل ــى عــائ ـلــة تــاري ـخ ـيــة عــري ـقــة صنعت
اإلعالم ومجده في لبنان.
● يرفض مــروة مــا آلــت إليه األوضــاع
في لبنان ،خاصة لجهة تغييب صوت
الـشـخـصـيــات املـسـتـقـلــة ال ـتــي انحصر
دورهـ ـ ـ ـ ــا واض ـ ـم ـ ـحـ ــل ن ـت ـي ـج ــة س ـط ــوة
األحـ ـ ــزاب ع ـلــى الـ ـق ــرارات وخ ــاص ــة في
البيئة الشيعية التي غاب عنها التنوع
واالختالف.

 18ـــ نديم قطيش

ّ
ومقدم برامج لبناني.
● إعالمي وكاتب
● ت ـس ـل ــم م ـن ـص ــب املـ ــديـ ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ــأخـ ـب ــار والـ ـب ــرام ــج ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
تلفزيون «املستقبل».
● هو من اإلعالميني املواجهني ملشروع

الحزب وأكثر من يحرض عليه إعالم
«املقاومة».
● يعتبر من الحلقة الضيقة املقربة من
الرئيس سعد الـحــريــري ،ومـتــزوج من
ابنة النائب السابق صالح الحركة.
ّ
التوجه السياسي
● يعرف بنقده الالذع لحزب الله وذلك
من خــال برنامجه اليومي على قناة
«املستقبل».
● تعرض لتهديدات مباشرة من قبل
«ح ــزب ال ـلــه» مــا دف ـعــه لـبــث بــرنــامـجــه
من منزله قبل أن يعود للواجهة منذة
فترة.

 19ـــ زياد ماجد
● كاتب واستاذ جامعي لبناني.
● ش ـ ـ ـ ــارك م ـ ــع عـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـن ــاش ـط ــن
والطالب واملثقفني في تأسيس حركة
ال ـي ـســار الــدي ـم ـقــراطــي ،وك ــان لـهــا دور
هــام في إطــاق «انتفاضة االستقالل»
في بيروت.
● نـ ـش ــر مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  2009اف ـت ـتــاح ـيــة
أسـبــوعـيــة ف ــي مــوقــع «نـ ــاو لـيـبــانــون»
تـ ـتـ ـن ــاول ق ـض ــاي ــا م ــرت ـب ـط ــة بــالــرب ـيــع
العربي ،وهو من أبرز الداعمني للثورة
الثورية.
ّ
التوجه السياسي
● يـعـيــش حــالـيــا فــي فــرنـســا وه ــو من
الشخصيات املثقفة والفكرية املهمة،
ول ـك ــن ل ــم ت ـحــظ ب ـ ــدور ب ـس ـبــب سـطــوة
«حــزب الـلــه» على الـقــراريــن السياسي
واإلعالمي.

 20ـــ سعود المولى
● أس ـ ـتـ ــاذ ج ــام ـع ــي وبـ ــاحـ ــث م ـش ــارك
فــي املــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث ودراس ــة
السياسات.
● مدير وحدة ترجمة الكتب.
● كــان قــريــب الصلة مــن اإلم ــام مهدي
شـمــس ال ــدي ــن ويـعـتـبــر م ــن األص ــدق ــاء
املقربني من النائب وليد جنبالط.
التوجه السياسي
● مــن أب ــرز الشخصيات الـتــي رفضت
منذ البدء سياسات الثنائي الشيعي.
● ال دور سياسيًا لــه بــل يقتصر على
املنشورات والكتب واآلراء التي يعبر
عنها.

 21ـــ فاروق يعقوب
● ناشط مدني
● يـ ـمـ ـل ــك صـ ـفـ ـح ــة اسـ ـمـ ـه ــا «املـ ـكـ ـت ــب
اإلع ــام ــي ل ـلــدك ـتــور فـ ـ ــاروق يـعـقــوب»
وهو يسخر من كل األحداث السياسية
ال ـت ــي ت ـمــر ع ـلــى دول ال ـع ــال ــم ع ـمــومــا،
وعلى اليوميات اللبنانية خصوصًا.
التوجه السياسي
● ي ــدع ــو ي ـع ـقــوب ال ــى إن ـش ــاء مجلس
وط ـن ــي م ــدن ــي ،خ ـ ــارج ك ــل ال ـط ــوائ ــف،
ويحاسب املواطنني بمقضى القوانني،
ويـمـنــع أي مــركــز دي ـنــي أو حــزبــي من
التدخل في القوانني العامة.
● طــرح نفسه مــرة فــي سبيل الدعاية
للترشح النتخابات رئاسة الجمهورية
ل ـك ـســر الـ ـع ــرف امل ـ ـكـ ـ ّـرس ض ـم ــن ات ـف ــاق
الطائف.
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ّ
ع ــام ــة وم ـن ـهــا ح ــزب ال ـل ــه وال يـصــنــف
ض ـم ــن قـ ــوى أو ج ـه ــة م ـعـ ّـي ـنــة بـسـبــب
أفكاره الساخرة والتي يعبر عنها عبر
صفحته الــرسـمـيــة الـتــي تلقى رواج ــا
ومشاركة.

 22ـــ عباس الجوهري
● يـ ـشـ ـغ ــل مـ ـنـ ـص ــب رئ ـ ـي ـ ــس الـ ـلـ ـق ــاء
«الـعـلـمــائــي الـلـبـنــانــي» ورئـيــس املــركــز
العربي.
● سبق وحاول عناصر من «حزب الله»
ال ـت ـعــرض ل ــه ولـســائـقــه ف ــي الـضــاحـيــة
الجنوبية وفي بعلبك.
● وجــه رســالــة مفتوحة لــأمــن العام
لـحــزب الـلــه داعـيــا إي ــاه إلــى وقــف قتال
الشعب السوري.
● انضم إلى العلماء الشيعة في لبنان
كالسيد محمد حسن األم ــن ،وهاني
فحص ،علي األمني وصبحي الطفيلي
فــي تجريم دعــوة الجهاد فــي سورية،

معتبرًا أن «حزب الله» يؤسس لحرب
طويلة األمد بني السنة والشيعة.
ّ
التوجه السياسي
● ي ـش ــارك بـفـعــالـيــة ف ــي االج ـت ـمــاعــات
الـسـيــاسـيــة الــداع ـيــة إل ــى كـســر هيمنة
«حــزب الـلــه» .يحاول أن يخلق حيثية
ومكانة له على الساحة السياسية من
خالل رفضه ملا يقوم به الحزب وإيران
وتقويته مــن ال ــدول الـعــربـيــة ،لكنه لم
يستطيع إي ـجــاد حيثية شعبية فهو
ّ
منبوذ من بيئته ومتهم بالخروج عن
ثوابتها.
● لــديــه ع ــدة كـتــب وم ـحــاضــرات تدعو
إل ــى وح ــدة ال ـصــف اإلس ــام ــي ونـظــرة
الشيعة للدولة واملؤسسات.
● نـشــاطــه ال ي ــزال م ـحــدودًا ومقتصرًا
عـلــى امل ـشــاركــة فــي نـ ــدوات ونـشــاطــات
وهـ ــو م ــن ال ـع ـل ـمــاء امل ـس ـل ـمــن حــديـثــي
العهد.
● وعد بأنه سينشط قبل االنتخابات
عـبــر مــوقـعــه اإلل ـك ـتــرونــيّ ،
ملمحًا إلــى
ضرورة دعمه ماليًا لتحقيق نتيجة.

 23ـــ صبحي الطفيلي
● شغل منصب األم ــن الـعــام السابق
لـ«حزب الله» من عــام  1989حتى عام
 1991ثم أجبر على االستقالة.
● يعتبر من مؤسسي الحزب بالتعاون
مع الحرس الثوري اإليراني.
● خ ــاض م ـع ــارك قــاسـيــة ض ــد «حــركــة
أمـ ــل» (ال ـشــريــك الـشـيـعــي) ف ــي منطقة
إق ـل ـي ــم ال ـت ـف ــاح ف ــي م ــا أص ـب ــح ي ـعــرف
ب ــ«ح ــرب االشـ ـق ــاء» .واع ـت ــرض ف ــي اام
 1992على دخــول الحزب إلــى البرملان
وبـ ـ ـ ــدأ يـ ـن ــاق ــض وي ـ ــرف ـ ــض س ـي ــاس ــات
الحزب املتبعة حتى اتخاذ قرار مركزي
بفصله نهائيًا في عام .1998
● أسـ ـ ــس حـ ـ ــوزة عـ ــن ب ـ ــورض ـ ــاي فــي
مـنـطـقــة ال ـب ـق ــاع ال ـل ـب ـنــان ـيــة وحـصـلــت
اش ـت ـب ــاك ــات م ـس ـل ـحــة ب ــن م ـنــاصــريــه
ومناصرين لـ«حزب الله» أكثر من مرة.
● ل ــم ي ـن ـضــم إلـ ــى ص ـف ــوف « 14اذار»
ل ـكــن س ـيــاس ـتــه ت ـت ـمــاهــى م ــع امل ـب ــادئ
التي رفعتها ،يرفض الشيخ الطفيلي
سـيــاســات إيـ ــران فــي املـنـطـقــة العربية
واستخدامها لحزب الله أداة وكــان له
موقف داعــم ومــؤيــد للثورة السورية،
وأعـلــن أن مــن ُيقتل مــن حــزب الـلــه في

للثالثي (األمين قميحة بركات)
مطامح ومطامع
فردية أكثر من حقيقية
سوريا فهو في جهنم وليس شهيدًا.
ّ
التوجه السياسي
● يعتبر من أبرز الرافضني لسياسات
ال ـح ــزب ويـتـمـتــع بـشـعـبـيــة أف ـضــل من
غيره ضمن البيئة الشيعية نظرًا إلى
املكانة التي يشغلها في السابق.

 24ـــ (محمد) عبد الحميد بيضون

● س ـيــاســي ل ـب ـنــانــي ُيـ ـع ــرف بـخــافــه
الشديد مع «حزب الله» و«حركة أمل».
● ش ـغ ــل م ـن ـص ــب ع ـض ــو فـ ــي مـجـلــس
ال ـن ــواب ف ــي ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة م ــن 1992
حـتــى  ،2005كـمــا شـغــل مـنـصــب وزيــر
ال ـك ـهــربــاء وال ـطــاقــة لـفـتــرة طــويـلــة في
عهد حكومتي ،رشيد الصلح ورفيق
الحريري.
● انتخب رئيسًا للمكتب السياسي في
«حــركــة أمــل» فــي عــام  ،1988فصل من
الـحــركــة ع ــام  2003بـعــد عـشــريــن عامًا
مــن وجـ ــوده فـيـهــا وخ ــرج م ــن الـ ــوزارة
ولــم يعد بعدها إلــى شغل أي منصب
حكومي.
التوجه السياسي
● يـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـ ــن األقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب ال ـش ـي ـع ـي ــة
املنضوية تحت قوى « 14آذار».
● م ــن أب ـ ــرز امل ـن ـن ـت ـقــديــن وال ــراف ـض ــن
ل ـح ــزب ال ـل ــه ودوره ك ـمــا ل ـحــركــة أمــل
واحتكارها الساحة الشيعية.

 25ـــ ابراهيم شمس الدين

● ُعـ ــن وزيـ ـ ـ ـرًا لـلـتـنـمـيــة اإلداري ـ ـ ـ ــة فــي

الحكومة التي أتت بعد اتفاق الدوحة
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2008وانـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب م ـي ـش ــال
سليمان رئيسًا للجمهورية وكــان من
حصة الرئيس سعد الحريري.
● هو ابــن الراحل اإلمــام محمد مهدي
شمس الدين.
● ل ـ ـ ــدي ـ ـ ــه م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
وخدماتية في مناطق الجنوب ورثها
عن أبيه ،ولكن يعمل الثنائي الشيعي
اي «ح ــرك ــة أمـ ــل» و«ح ـ ــزب ال ـل ــه» على
م ـح ــارب ـت ــه ب ـس ـبــب م ــواق ـف ــه ال ــراف ـض ــة
لسياسة احتكار الطائفة الشيعية من
قبلهما.
ّ
التوجه السياسي
● تـ ـم ــت م ـ ـص ـ ــادرة ج ـم ـي ــع األراضـ ـ ـ ــي
وامل ـم ـت ـل ـك ــات الـ ـت ــي ت ـم ـل ـك ـهــا ال ـعــائ ـلــة
بسبب مواقفه الرافضة لـ«حزب الله».
● ي ـ ــدرك ج ـي ـدًا ص ـعــوبــة دور ومــوقــع
الشيعة الرافضني لحزب الله ،خاصة
ف ــي ظ ــل ع ــدم وجـ ــود ق ــوى داع ـم ــة لهم
وبسبب نفوذ وسطوة الحزب.
● كان ُيعتبر من الشخصيات الشيعية
امل ـق ــرب ــة م ــن «ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل» ،ولـكــن
حاليًا يقف على الحياد منذ خروجه
من العمل السياسي.

 26ـــ صالح الحركة
● سياسي ونائب لبناني سابق.
● ورد اس ـ ـمـ ــه أي ـ ـضـ ــا ضـ ـم ــن ل ــوائ ــح
«الـ ـشـ ـيـ ـع ــة املـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــون م ـ ــع اإلدارة
األميركية».
● مــواقـفــه الــرافـضــة جعلته يفشل في
ح ـصــد م ـق ـعــد ن ـيــابــي ف ــي اع ـ ــام 2009
لـعــدم توفير أي دعــم لــه وبخاصة من
ِقبل حركة أمل.
ّ
التوجه السياسي
● ُيعرف عنه أنه من الداعني الى كسر
هيمنة «حركة أمل» و«حزب الله» على
املجتمع الشيعي.
● يبدو حضوره ضعيفًا في الضاحية
الجنوبية لـبـيــروت ،وال ُيعثر لــه على
تأثير لدى الشيعة هناك.
● م ــرش ــح دائ ـ ــم لــان ـت ـخــابــات ودع ـمــه
ماليًا أو العمل على ضمه إلــى الئحة
 14آذار قد يفيد في استخدامه عنصر
إقالق لحزب الله.

 27ـــ أحمد األسعد
● رئيس حزب «االنتماء اللبناني».
● ابن رئيس مجلس النواب اللبناني
ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق كـ ـ ــامـ ـ ــل األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد وحـ ـفـ ـي ــد
السياسي اللبناني ورئـيــس املجلس
النيابي األسبق أحمد األسعد.
ّ
التوجه السياسي
● يـمـثــل ص ــوت ــا م ـعــارضــا أي ـض ــا لــدى
ال ـط ــائ ـف ــة ال ـش ـي ـع ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة وك ــان
ُيـعـتـبــر م ــن املـتـحــالـفــن م ــع ق ــوى «14
آذار».
ّ
● برغم تلقيه الدعم من أكثر من جهة،
إال أنــه يـبــدو ظــاهــرة إعــامـيــة صوتية
أكثر منها فعلية.

 28ـــ عقاب صقر
● سياسي وإعالمي لبناني.
ُ
● انــت ـخــب نــائ ـبــا ع ــن امل ـق ـعــد الشيعي
فـ ــي م ــدي ـن ــة زحـ ـل ــة ع ـ ــام  2009ضـمــن
كتلة «زحـلــة فــي القلب» التي يدعمها
الرئيس سعد الحريري.
● عمل كصحافي فــي جــريــدة «البلد»
ومــوقــع «ن ــاو لـيـبــانــون» .بعد ّ
تعرضه
للكثير من التهديدات غادر لبنان إلى
فرنسا قبل أن يعود إثر أزمة الحريري.
● كــان ُيعتبر مــن املـقــربــن مــن الحلقة
الضيقة لدى الرئيس الحريري ،ولكن
بـعــد أزم ــة الـحــريــري فــي الــريــاض أدى
دورًا سلبيًا دفع الحريري إلبعاده من
تلك الحلقة ،وهــو يـ ّـعــول على عالقته
الخاصة بفريق ولي العهد السعودي
لضمان عودته إلى بيت الحريري.
ّ
التوجه السياسي
● ُيـعـتـبــر م ــن الـشـخـصـيــات الشيعية
الرافضة لسياسات الثنائي الشيعي
وأك ـثــر مــن يـمـلــك ال ـق ــدرة عـلــى تسليط
الضوء على أخطاء الحزب وسياسته.
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مفكرة

ذكرى

 50عامًا على تأسيس إعالم «اللبنانية»

أزمة الصحافة «غيمة صيف»
فاتن الحاج
ال ي ــواف ــق ع ـم ــاد ب ـش ـي ــر ،م ــدي ــر ال ـفــرع
األول ف ــي كـلـيــة اإلع ـ ــام ف ــي الـجــامـعــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـل ــى أن ت ـه ــدي ـدًا حـقـيـقـيــا
يواجه قطاع اإلعــام في لبنان .برأيه،
ّ
النقاش املحموم حول أن املهنة لم تعد
مطلوبة هو «مجرد غيمة صيف ،بما
ّ
أن التطورات املتالحقة في هذا العالم
ت ـف ـت ــرض بـ ــال ـ ـضـ ــرورة خ ـل ــق وظ ــائ ــف
ّ
جديدة ،ال سيما أن املعلومات ،سلعة
ّ
ّ
ال ـع ـصــر ،ال ـتــي تـنـتــج وت ـحــلــل وتـنــظــم
ً
تستوجب عـمــا أكـبــر وأوسـ ــع» .يبدو
املدير مقتنعًا بأن دخول التكنولوجيا
وحدها على الخط يخلق حتمًا فرص
عمل إعالمية.
ل ـيــس بـسـبــب ه ــذا ال ـن ـق ــاش تـتـنــاقــص
أعـ ـ ــداد املـن ـت ـس ـبــن إلـ ــى ك ـل ـيــة اإلع ـ ــام.
هؤالء يمثلون  %0.5من مجموع طالب
الجامعة اللبنانية فقط .ال يتجاوزون
حاليًا  2200طــالــب فــي الـفــرعــن األول
وال ـث ــان ــي ب ـمــن ف ـي ـهــم طـ ــاب املــاس ـتــر.
بــالـنـسـبــة إل ــى ب ـش ـيــر ،ال ـت ــراج ــع ليس
فــي اإلق ـبــال على اإلع ــام نفسه بــل في
ال ـق ــدرة االسـتـيـعــابـيــة وتـحــديــد الـعــدد
ّ
وتهيب
املـطـلــوب فــي م ـبــاراة الــدخــول،
ال ـطــاب للكلية التطبيقية الصغيرة
ن ـف ـس ـهــا «ال ـ ـتـ ــي ال ت ـ ـ ــزال أم ال ـك ـل ـيــات
وأقسام اإلعالم في الجامعات».
لـكــن الـكـلـيــة ،وه ــي تـحـتـفــل بــالـيــوبـيــل
الــذهـبــي لتأسيسها ،تــواجــه تحديات
لنواحي االختصاصات املتوافرة فيها

وطرائق تدريسها وكادرها التعليمي
واإلداري.
أول الـتـحــديــات يكمن ،بحسب بشير،
فــي القناعة بــأن «التعليم يحتاج إلى
تطوير دائم وتحديث مستمر لقدراتنا
األكاديمية ،وأن الكفاءات التي ترتكز
ع ـل ـي ـه ــا مـ ـ ـق ـ ــررات ال ـ ـتـ ــدريـ ــس تـتـطـلــب
مراجعة مستمرة لتدارك ما فات منها
وإض ــاف ــة م ــا ه ــو مـسـتـجــد عـلـيـهــا في
املجالني األكاديمي واملهني».
ت ـب ـنــي م ـف ـهــوم «االحـ ـ ـت ـ ــراس الــرق ـمــي»
ه ــو ،كـمــا يـقــول بـشـيــر ،مــن الـتـحــديــات

الداهمة لجهة دخــول املعلوماتية في
ثنايا مـقــررات التدريس بغض النظر
عن طبيعة املقرر النظرية أو العملية.
تـتـمــاشــى م ــع ه ــذا ال ـت ـحــدي مجموعة
من املتطلبات تتناول إنشاء مختبرات
بحثية ومهنية.
ّ
ي ـ ـج ـ ــزم ب ـ ـ ـ ـ ــأن «م ـ ـ ـ ــا تـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــه ال ـك ـل ـي ــة
مـ ــن اس ـ ـتـ ــوديـ ــو إذاع ـ ـ ـ ــي وت ـل ـف ــزي ــون ــي
ومـخـتـبــرات كومبيوتر رغــم تواضعه
ك ــاف لـلـطــاب الــذيــن نــدعــوهــم إل ــى أن
يـ ـك ــون ــوا م ـط ـم ـئ ـنــن إل ـ ــى مـسـتـقـبـلـهــم
لكونهم بني أيــاد أمينة» .كيف؟ يشير

يمثل طالب
الكلية  % 0.5فقط
من مجموع طالب
الجامعة اللبنانية

(هيثم الموسوي)

إل ــى أن الـكـلـيــة ت ـخ ـتــزن ف ــي جــدران ـهــا
وع ـق ــول أســاتــذت ـهــا خ ـبــرة ع ـمــرهــا 50
عامًا ،واملؤسسات تقاس بخبراتها.
ل ـك ــن هـ ــذا ال ي ـح ـجــب ال ـت ـح ــدي اآلخ ــر
ال ــذي يتحدث عنه بشير وهــو أهمية
خلق بيئة تدريب وتطوير مستمرين
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ورش ع ـ ـمـ ــل أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
ومهنية يشارك فيها الكادر التعليمي
بـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــاتـ ــه ك ـ ــاف ـ ــة وت ـت ـض ـم ــن
التطوير الذاتي املستمر.
إلـ ـ ــى ج ــان ــب إح ـ ـيـ ــاء م ــرك ــز الـ ـت ــدري ــب
الـخــاص بالكلية ،ثمة تحد يكمن في
استكمال انطالقة مركز األبحاث لجهة
تأمني املكان الالئق وامليزانية الوافية.
هـنــا ي ـت ـنــاول بـعــض األس ــات ــذة ضـيــاع
ه ــوي ــة ال ـك ـل ـيــة ب ــن أن ت ـك ــون مــدرس ــة
صحافة أو كلية بحثية.
ف ــي ع ـيــدهــا ال ـخ ـم ـســن ،نـظـمــت «كـلـيــة
ً
ال ـك ـل ـم ــة» أمـ ــس احـ ـتـ ـف ــاال م ــرك ــزي ــا فــي
قــاعــة املــؤتـمــرات فــي املجمع الجامعي
ف ــي ال ـح ــدث كــرمــت خــالــه املـتـخــرجــن
األوائل ،وهي تحتضن اليوم في الفرع
األول وغـ ـدًا فــي ال ـفــرع الـثــانــي أنشطة
ثقافية وفولكلورية حيث يستضيف
أهل كال الفرعني الفرع اآلخر.
رغ ــم الـتـفــريــع الـ ــذي ي ـضــرب املـسـتــوى
األكــاديـمــي ويـعــزز الـفــرز الطائفي في
ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ح ــاف ـظ ــت كـلـيــة
اإلع ــام عـلــى فــرعــن فـقــط ،وسـعــت في
السنوات الـثــاث املاضية إلــى توحيد
ال ـ ـبـ ــرامـ ــج واالم ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات والـ ـجـ ـه ــود
البحثية ،إذ أنشئ مركز أبحاث واحد.

رحلة العبور
م ـ ّـر إن ـش ــاء كـلـيــة االع ـ ــام ب ـمــراحــل ع ــدة م ـنــذ أن
وضع الحجر األول مع صدور املرسوم التنظيمي
فــي  5تشرين األول  1967ل ـ «معهد الصحافة».
ألس ـب ــاب تـتـعـلــق بــاملـيــزانـيــة وب ـعــض الـصـعــوبــات
ّ
املــال ـيــة ،دش ــن املـعـهــد فــي تـشــريــن الـثــانــي ،1969
ّ
إال ّأن السنة الجامعية  1968ـ ـ  1969لــم تذهب
هـ ــدرًا ،فـنـظــم املـعـهــد ،ط ــوال أرب ـعــة أش ـهــر ،ن ــدوات
حول جوانب مختلفة من القضايا :تاريخ ،حقوق،
اقتصاد ،تكنولوجيا وعلوم االجتماع .ومع تطبيق
املرسوم التنظيميّ ،
قسم املعهد إلى فرعني :فرع
ّ
للصحافة وف ــرع لألبحاث الــذي لــم يعمل فيه إال

بعد نحو  40عامًا .في عــام  ،1971حمل «معهد
الـصـحــافــة» بـمــوجــب املــرســوم  309اس ــم «معهد
اإلع ــام» وحـصــل تـغـيــران مـهـمــان :األول ،امتدت
ً
سنوات الدراسة إلى أربــع سنوات بــدال من ثالث،
والثاني إضافة تخصصات تعليمية جديدة :راديو
ـ ـ تلفزيون ،إعالن وعالقات عامة.
ف ــي ع ــام  ،1975ع ـ ّـدل ــت الـتـسـمـيــة لـتـصـبــح «كلية
اإلع ــام والـتــوثـيــق» ،بعدما أنـشــئ قسم التوثيق،
وكان ّ
يعول على هذا االختصاص الواعد.
وب ـمــا أن االخ ـت ـصــاصــات وامل ـنــاهــج املـعـتـمــدة في
الكلية لم تعد تتناسب مع ســوق العمل ،اعتمدت

الكلية في حزيران  2005نظام التدريس املعروف
بالـ « »LMDوهو مبني على املقررات والفصول
واألرصدة باعتماد ثالث سنوات .وفي عام ،2012
عـ ّـدلــت تسمية كلية اإلع ــام والـتــوثـيــق الــى «كلية
اإلعالم».
إلــى ذلــك مـ ّـرت األقـســام بتغيرات وتـحــوالت ،ففي
ال ـص ـح ــاف ــة أن ـش ــئ االخـ ـتـ ـص ــاص ت ـح ــت مـسـمــى
«صحافة ووك ــاالت أن ـبــاء» ،ثــم فــي الـعــام  1971ـ ـ
 1972أنشئ قسم «الراديو والتلفزيون» .وفي عام
 ،2012دمج مع الصحافة املكتوبة« .والصحافة»
ً
ه ــي أك ـثــر االخ ـت ـصــاصــات تـسـجـيــا ف ــي الكلية

لشهرتها الواسعة في املجتمع.
أمــا «اإلع ــان والـعــاقــات الـعــامــة» فـبــدأ ي ــدرس في
العام  ،1971وفي العام  2017انفصل إلى قسمني:
«اإلعالن واالتصال التسويقي» و«العالقات العامة
واتصال املؤسسات».
مع التطور التكنولوجي ،تطور بشكل كبير قسم
إدارة املـعـلــومــات ال ــذي ك ــان يـعــرف مـنــذ الـبــدايــات
بــاســم «الـتــوثـيــق» ،س ــواء لناحية ادخ ــال مـقــررات
جديدة مرتبطة بتكوين اختصاصيني في البيئة
الــرقـمـيــة ،أو لجهة تطوير الـجــانــب التطبيقي في
املنهج القائم.
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اإلعتراف لن يكفي

ّ
مرصد لتوثيق التحوالت السكنية

نشر المعرفة حول حق السكن
«مـ ــن ُيـ ــدافـ ــع ع ــن حـ ــق املـ ــواطـ ــن ف ــي ال ـس ـك ــن؟»،
ي ـت ـس ــاءل ال ــرس ــم ال ـت ّــوض ـي ـحــي امل ـن ـش ــور عـلــى
صفحة الفايسبوك الخاصة بـ «مرصد السكن»
«منصة إلكترونية
الذي تم إطالقه منذ أيام كـ
ّ
تفاعلية تهدف إلــى تعزيز الـحــق فــي السكن»،
عرف عنه ّ
ّ
وفق ما ُي ّ
عليه.
القيمون
يقول هؤالء إن مرصد السكن انطلق عبر نشاط
مـســح اإلخـ ــاءات الـتــي شهدتها سبعة أحـيــاء
في بيروت استكماال ملشروع «أن نرسم بيروت
عد من قبل «استديو
بروايات ُمستأجريها»ُ ،امل ّ
أشغال» الذي يتولى إدارة املرصد.
حــالـيــا ،يعمل املــرصــد عـلــى تــوثـيــق الـتـحـ ّـوالت
الـسـكـنـيــة ُامل ـس ـت ـ ّـم ــرة ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا امل ـنــاطــق
اللبنانية عـمــومــا ،وب ـي ــروت خـصــوصــا ،كتلك
املـتـعـ ّـلـقــة بضبط ب ــدالت اإلي ـج ــار نتيجة فشل
الـ ـس ــوق ف ــي إنـ ـت ــاج سـ ـك ـ ٍـن عـ ـ ــادل (مـ ـث ــا ال ـح ـ ّـد
األدن ـ ــى ل ــأج ــور ُمـ ـق ـ ّـدر بـ ـ ــ 675أل ــف فـيـمــا يبلغ
م ـتــوســط إي ـج ــار ال ـس ـكــن ف ــي ل ـب ـنــان ن ـحــو 900
أل ــف) .كــذلــك يسعى املــرصــد إلــى نشر البحوث
املتعلقة بالسكن بطرق متعددة بهدف التعبئة
ّ
مــن أج ــل تـطــويــر اإلجـتـهــاد الـقـضــائــي الـخــاص
بحقوق السكن من جهة ،وتطوير برامج سكن
متنوعة وميسورة التكلفة مع أدوات التخطيط
ذات ال ـص ـلــةّ .أمـ ــا ال ـه ــدف األب ـ ــرز الـ ــذي يسعى
اليه املرصد فهو التأثير في سياسات السكن
الحالية.
تـقــول الباحثة املدينية فــي «اسـتــديــو أشـغــال»
نادين بكداش إن ظروف السكن في بيروت هي
ّ
نتاج عامل ُاملضاربات على األراضــي من جهة
وغياب تنظيمات البناء والتخطيط واألراضي
التي تحفظ النسيج اإلجتماعي واملديني من
جهة أخ ــرى ،إضــافــة الــى تــدخــات الــدولــة التي
تـمـنــح األول ــوي ــة لـلـتـطــويــر املــدي ـنــي الـحـصــري
وتهجير السكان وعمليات التهميش واإلخالء
الواسعة.
من هنا يسعى املرصد ،وفق ما يرد في املوقع
ال ــرسـ ـم ــي ال ـ ـخـ ــاص بـ ـ ــه ،إلـ ـ ــى «ت ـس ـي ـي ــس ه ــذه
السيرورات عن طريق قــراءة تداخلها بعضها
ّ
توثق
مع
بعض وربطها بسرديات السكن التي ّ
ٍ
مخاطر التهجير ،والتحرش ،وظــروف السكن
ّ
امللكية والنضاالت القائمة».
غير املالئمة ،ونزع

تتناول خريطة مرصد السكن حاليا ُمستويات

ظروف السكن في بيروت هي نتاج عامل ُ
المضاربات على األراضي (هيثم الموسوي)

ع ـ ـ ّـدة :اإلخـ ـ ـ ــاءات ،امل ـبــانــي امل ـه ـج ــورة ،املـبــانــي
ُاملـ ـه ـ ّـدم ــة ،امل ـب ــان ــي الـ ـج ــدي ــدة ،حـ ـي ــازة ُامل ـل ـك ـيــة،
وأخـ ـيـ ـرًا س ــردي ــات ال ـس ـكــن وت ــواري ــخ اإلح ـي ــاء.
بحسب العاملني في املــرصــد ،هــذه املستويات
تـ ـت ــداخ ــل مـ ــع عـ ــوامـ ــل أخـ ـ ــرى ك ــرخ ــص ال ـب ـنــاء
وبدالت اإليجار وأسعار امللكية.
ب ـم ـع ـن ــى آخـ ـ ـ ــر ،ي ـس ـع ــى امل ـ ــرص ـ ــد الـ ـ ــى تـ ـن ــاول
املتعلقة بالسكن سعيا الى إرساء
املستويات
ّ
قاعدة بيانات تشرح التحوالت السكنية التي

تشهدها املدينة ،وبالتالي نشر املعرفة حول
املقيمني
حق السكن الدستوري تمهيدا لتعبئة ُ
املـنـتـهـجــة
ودف ـع ـه ــم الـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ال ـس ـي ــاس ــات ُ
ح ــال ـي ــا ،وذلـ ــك ع ـبــر إن ـش ــاء ن ــوع م ــن ال ـشــراكــة
وال ـت ـعــاون بــن ال ـخ ـبــراء املـخـتـصــن الـعــامـلــن
املقيمني املهتمني بهذا امللف
في املرصد وبني ُ
املـبـ ّـلــغ
دور
ـب
ـ
ع
ـ
ل
ـم
ـ
ه
ـدور
ـ
ب
الــذيــن يستطيعون
ُ
تعلقة
م
أحداث
شاركة
م
أو
عن حاالت اإلخالء
ُ ّ
ُ
بملف السكن.
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إن ـه ــا ال ـس ـنــة ال ـثــال ـثــة ب ـعــد امل ـئ ــة على
اإلبـ ـ ـ ــادة األرمـ ـن ـ ّـي ــة .الـ ــذكـ ــرى ح ــاض ــرة
ّ
كـمــا فــي ك ــل ع ــام .بــدعــوة مــن األح ــزاب
ّ
األرم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ن ــظـ ـم ــت مـ ـسـ ـي ــرة ش ـع ـبـ ّـيــة
انطلقت عند السادسة والنصف مساء
أمس من برج حمود إلى كاثوليكوسية
األرم ـ ـ ــن األرث ـ ــوذك ـ ــس ل ـب ـيــت كـيـلـيـكـيــا
ف ــي ان ـط ـل ـيــاس .ت ـق ـ ّـدم امل ـس ـيــرة أط ـفــال
حــام ـلــن م ـشــاعــل وم ــرت ــدي ــن قـمـصــانــا
طبعت عليها صــور الشعراء واألدبــاء
وال ـص ـحــاف ـيــن األرم ـ ــن ال ــذي ــن عـتـقـلــوا
ل ـيــل  24ن ـي ـســان  .1915خـلـفـهــم مشى
ش ـب ــاب «راب ـ ـطـ ــة الـ ـط ــاب الـجــامـعـيــن
للكنيسة األرم ـن ـيــة» بـقـمـصــان تحمل
شـعــارات بلغتهم األم .على القمصان
قول لشاعر أرميني «نرفض النسيان
وامل ـســام ـحــة حـتــى ي ـعــود جـبــل أرارات
ألهله» كما ترجمه أحد الشباب .كذلك
علت صيحات وأناشيد ّ
رددها الشباب
باألرمينية ،مفاد بعضها« :الوطن في

ُ
قلبنا ،قتل منا مليون ونصف لكننا
لن ننسى».
طــوال املسيرة بني الــدورة وانطلياس،
أمـســك غ ــارو يــدي ابنتيه الصغيرتني
محدثًا ّإيــاهـمــا بــاألرمـيـنـيــة .هــو الــذي
جاء أجــداده من أضنة ال يــزال يحتفظ
ّ
امللكية التي «بــدأت تهترئ».
بسندات
بـ ــدورهـ ــا ال ت ــري ــد إي ـف ــا «أن ت ـن ـســى»،
ورغم سنواتها العشرين تعرف الكثير
ع ــن ق ـضـ ّـيــة أج ــداده ــا ال ــذي ــن أتـ ــوا من
«غيسارياس» ،هكذا ال تــزال ّ
تسميها،
وهـ ــي ق ـي ـصــريــة ال ـ ـيـ ــوم .ي ـث ــاب ــر زاريـ ــه
عـلــى امل ـشــاركــة ف ــي امل ـس ـيــرة الـسـنــويــة
ال ـت ــي ت ـت ــزام ــن م ــع م ـس ـي ــرات تـنـظـ ّـمـهــا
الــديــاس ـبــورا األرم ـي ـن ـيــه ح ــول الـعــالــم.
ّ
املتحدر من مرعش ال يزال يتابع
زاريه
أخبار املنطقة عن بعد وال يريد زيارة
تــرك ـيــا .مــوقـفــه ك ـس ــواه م ــن املـشــاركــن
واض ـ ـ ــح« :ن ــري ــد اسـ ـت ــرج ــاع أراض ـي ـن ــا
واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ـ ــاإلب ـ ــادة وال ـت ـع ــوي ــض
امل ـع ـنــوي وامل ـ ــادي .حـيـنـهــا فـقــط يــزول
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــداء» .ت ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدد األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء :غ ـ ــازي

ع ـن ـت ــاب ،م ــرع ــش ،إزم ـ ـيـ ــر ،دي ـ ــار ب ـكــر،
ّ
أورفـ ــة ،ط ــوم ــارزا ،سـيـبــاسـقـيــا ...كلها
مناطق يسترجعها األرمن اللبنانيون
ويخبرون عن ذكريات أجــدادهــم فيها
وعن املعالم األرمينية والكنائس التي
ّ
ّ
«تغيرت» وجهة
تحولت آثارًا أو ربما
استعمالها.
عـ ـل ــى ط ـ ـ ــول أوت ـ ــوس ـ ـت ـ ــراد الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ـ ـ ـ ـ
ّ
انـ ـطـ ـلـ ـي ــاس ،انـ ـتـ ـش ــر خـ ـ ــط املـ ـش ــارك ــن
ي ـح ـم ـل ــون ال ـع ـل ــم األرم ـ ـي ـ ـنـ ــي .ح ـضــور
الشباب الــافــت عـ ّـوض تــراجــع األعــداد
مـ ـق ــارن ــة ب ـ ــاألع ـ ــوام الـ ـس ــابـ ـق ــة .ل ـيــانــا
ورف ـي ـقــات ـهــا حـمـلــن الف ـت ــات بــالـعــربـيــة
واإلنـكـلـيــزيــة تشجب تشجيع اإلنـتــاج
التركي على حساب الصناعة اللبنانية:
«شـ ّـجــع الكعكة العصرونية اللبنانية
ً
بــدال مــن السيميت» .ليانا تعرف «كل
ش ـ ـ ــيء» عـ ــن تـ ــاريـ ــخ أج ـ ــداده ـ ــا ال ــذي ــن
خــرجــوا مرغمني فــي مسيرة املــوت من
«غيليغيا» كما تعرفها ،أو كيليكيا أو
اسطنبول .تختلف األسماء لكن مطلب
«االعـ ـت ــراف» واحـ ــد« .أن ــا م ـت ـحــدرة من

الناجني مــن اإلب ــادة وأطــالــب بالعدالة
بيرال
ألسالفي» كتب على الفتة
أخرىّ .
ً
ّ
ارمنية لكنها
مثال ،من أب لبناني وأم
تعرف اللغة األرمينية «وتاريخ الشعب
ال ـ ــذي أؤم ـ ــن بـقـضـ ّـيـتــه وأت ــاب ــع أخ ـبــار
أرمينيا عبر السوشيل ميديا».
على مدخل كاثوليكوسية األرمــن في
ان ـط ـل ـي ــاس ،ح ـيــث اخ ـت ـت ـمــت امل ـس ـيــرة،
ّ
وزع ـ ــت مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـبــاب ورودًا
بألوان العلم األرميني على املشاركني.
فــي بــاحــة بـيــت كيليكيا ك ــان بــرنــامــج
الختام ثقافيًا بامتياز ،بــدأ بالنشيد
ّ
الوطني اللبناني وتخللته موسيقى
وش ـ ـعـ ــر وكـ ـلـ ـم ــة ال ـش ـب ـي ـب ــة وكـ ـلـ ـم ــات
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـثـ ــاثـ ــة وكـ ـلـ ـم ــة ال ـس ـف ـي ــر
األرم ـ ـي ـ ـن ـ ــي فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ص ــام ــوئـ ـي ــل
م ــاك ــرت ـش ـي ـ ّـان .أم ـ ــام ن ـص ــب ال ـش ـه ــداء
األرمــن ،صفت أكاليل الزهر وأضيئت
شعلة .هنا ترتاح عظام داخل صندوق
زج ــاج ــي ش ـف ــاف «ي ـع ـت ــرف» بــوضــوح
بــآثــار مــذبـحــة ف ــاق عـمــرهــا ال ـقــرن ولــم
ً
تنل اعترافًا كامال بعد.

افتتاح مهرجان طرابلس لألفالم

#مباراة _العلوم :رؤية لالبتكار

توعية من خطر األلغام في صور

افتتح السبت ،على مسرح الرابطة الثقافية
في طرابلس« ،مهرجان طرابلس لألفالم»
الخامس .خصصت نسخة هذا العام «تحية
للمخرجة الطرابلسية اللبنانية رندة الشهال»،
في استعادة لبعض أعمالها السينمائية .بعد
كلمات للمناسبةُ ،عرض فيلم «صدع» للمخرج
الطرابلسي معتز سلوم ،واختتم االفتتاح
بعرض فيلم «طيارة من ورق» للشهال ،قبل
أن ينطلق برنامج «منتدى» املرافق للمهرجان
ويمتد على ثالثة ملناقشة إشكاليات االنتاج
السينمائي والتحديات املرافقة لصناعة االفالم
في لبنان وطرق التسويق .وسيتم تنظيم
عروض في الهواء الطلق في منطقة القبة
الشعراني من ضمن فعاليات املهرجان.

تفتتح الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث
النسخة الـ 15ملباراة العلوم ،العاشرة من صباح
الخميس املقبل ،في باحة مكتبة كلية العلوم،
في املجمع الجامعي في الحدث تحت عنوان
«رؤية لالبتكار» .يستمر املعرض الخميس
والجمعة ويشارك فيه أكثر من  500شاب من
 150مدرسة رسمية وخاصة يقدمون نحو
 180اختراعًا ومشروعًا علميًا .وتعلن النتائج
في احتفال قبل ظهر السبت املقبل .واملباراة
حدث سنوي تنظمه الهيئة منذ  ، 2004يتبارى
فيها طالب من املرحلتني املتوسطة والثانوية
في اإلبداع العلمي والتكنولوجيا والبحوث
والدراسات العلمية والنماذج والتصاميم
العلمية املبتكرة.

نظم املكتب الوطني لنزع االلغام ،بالتعاون
مع جمعية «كشافة الرسالة االسالمية»،
نشاطًا توعويًا لطالب املدارس في منطقة
صور ،ملناسبة اليوم العاملي للتوعية من
مخاطر االلغام والقنابل العنقودية .شاركت
في النشاط الذي أقيم في مركز باسل
االسد الثقافي فرق لنزع االلغام ايطالية
وفرنسية من القوات الدولية العاملة في
الجنوب (الـ «يونيفيل») ،وتخللته صور
ومجسمات ورسومات وشروحات عن االلغام
ومخاطرها .كما ُوزعت منشورات وألعاب
تهدف الى التحذير من خطر االجسام
املشبوهةُ ،
وعرضت مسرحية حضرها
مئات الطالب.

 24ن ـي ـس ــان  1915م ـح ـطــة تــاري ـخ ـيــة
مـحـفــورة فــي ذاك ــرة الـشـعــب األرم ـنــي.
ذك ـ ــرى أل ـي ـمــة وم ـع ــان ــاة إن ـســان ـيــة راح
ض ـح ـي ـت ـهــا مـ ـلـ ـي ــون ونـ ـص ــف م ـل ـيــون
أرمـنــي ،نتيجة املـجــازر التي ارتكبتها
ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة بـحـقـهــمّ .صـحـيــح أن
ً
ّ
إحياء
قرنا وثالث سنوات مرت ،إل أن ُ ّ
الـشـعــب األرم ـن ــي لــذكــرى شـهــدائــه كــل
ع ــام يــأتــي ضـمــن إيـمــانــه ب ـ ّ
ـأن الــذاكــرة
الجماعية ال ت ــزال تختزن كــل فصول
اإلبـ ــادة ،مــن التصفيات الـجـســديــة الــى
ّ
والتسبب
النفي وصــوال الــى االعـتـقــال
باملجاعة واألمراض.
قُـ ــامـ ــت الـ ـحـ ـك ــو ّم ــة الـ ـعـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ب ـه ــذه
ُ
املمارسات لتغطي فشلها في تحديث
الضريبي
الـجـيــش وتحقيق االص ــاح
ً
ون ـف ــض االدارة ال ـع ــام ــة ،إض ــاف ــة إلــى
ع ــدم قــدرت ـهــا ع ـلــى ال ـت ـح ـ ّـرر م ــن «امل ـلــة
ال ـحــاك ـمــة» .آن ـ ــذاك ،أخ ـفــق الـعـثـمــانـيــون
س ـي ــاس ـي ــا واقـ ـتـ ـص ــادي ــا وع ـس ـك ــري ــا،
ّوحتى اجتماعيًا ،فما كان من السلطنة
إل إقــامــة إدارة مركزية وحــل املسائل
العالقة بــاإلجــرام والـتـشــريــد والتتريك
وص ـ ـ ــوال الـ ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر أس ـ ـمـ ــاء الـ ـق ــرى
األرمنية واستبدالها بالتركية إعتقادا
منها أنها بذلك تطمس الحقائق واآلثار.
أنـكــر الـحـكــام العثمانيون ـ ـ وورثـتـهــم
األتراك ـ ـ االبادة وتبنوا سياسة منهجية
فــي اإلن ـك ــار واالس ـت ـئ ـصــال الـتــاريـخــي
والـثـقــافــي ،لكنهم لــم يــدركــوا أن إب ــادة
شـعــب ب ـهــذا الـحـجــم ً وت ــوات ــر معطيات
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ــى مـ ــراسـ ــات
وإثباتات واعترافات عديدة من أقطار
ّ
ستعزز لــدى األرمــن الرغبة في
العالم
اسـ ـتـ ـع ــادة األراضـ ـ ـ ــي وامل ـم ـت ـل ـك ــات مــع
التعويض واالعتراف العلنيّ ،
لكن هذه
املرة بإصرار أكبر.
تــركـيــا ال ـيــوم ت ـعــرف م ــلء املـعــرفــة بــأن
تداعيات االقــرار واإلدان ــة لن تقف عند
حـ ــدود االع ـ ـتـ ــراف ،ب ــل سـتـفـتــح أب ــواب ــا
بأراض ومعالم
أمام مطالبات تاريخية
ٍ
ورمـ ـ ـ ــوز ديـ ـنـ ـي ــة بـ ـم ــا يـ ـم ــس وح ــدت ـه ــا
وسيادتها.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ف ـ ـ ـ ّ
ـإن مـ ـح ــاوالتـ ـه ــا ال ـع ــدي ــدة
لتغيير وجهها اإلجرامي ،إن من حيث
تــدخــاتـهــا غـيــر املــرغــوبــة فــي ســوريــا،
وت ــواط ــؤه ــا م ــع ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة
وعدم قدرتها على حماية األقليات في
مناطقها ،الى جانب اعتذارات أردوغان
املـشـبــوهــة وتـحــالـفــاتـهــا مــع أذربـيـجــان
ل ـت ـخ ــري ــب اسـ ـتـ ـق ــال ك ـ ــاراب ـ ــاخ ،وف ـتــح
ّ
وتقر
جبهات ضد الــدول التي تصرح
باالبادة لن تفلح .في النهاية لن يتنازل
األرم ــن عــن حقوقهم التاريخية مهما
ّ
مرت السنوات ولن يحصروا مطالبهم
باإلقرار بفعل االبادة.
كلما ّ
أصر أردوغان على إنكار املجازر
املرتكبة مــن السلطنة العثمانية ،كلما
ســاهــم فــي تعزيز ال ــروح الوطنية لدى
األرمن في كل أقطار العالم .وكلما بادر
الى تدمير أو تزوير الحقائق التاريخية
واالساءة الى العالقات بني الدول ،كلما
ّ
عرض نفسه لإلحراج أمام العالم وأتاح
لــأرمــن فــرصــا أوســع ملتابعة النضال
من أجل استرجاع الحقوق جميعها.
صوصي سركيسيان
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فرنسبنك يحتفل بأول سندات خضراء
يقيم رئيس مجموعة َ
فرنسبنك عدنان قصار ونائبه عادل قصار ،يوم الخميس 26
َ
لفرنسبنك ـ قاعة املؤتمرات
نيسان ،2018
الساعة  4:00بعد الظهر ،في املقر الرئيسي َ
ً
سندات خضراء لدعم
أول
إصداره
فرنسبنك
إعالن
بمناسبة
حفال
الحمرا،
ٍ
ـ شارع ُ
املكتتبة :مانويل رييس
التمويل املستدام في لبنان وذلك بحضورممثلي الشركات
ِ
ـ ريتنا ،رئيس مجموعة املؤسسات املالية ملنطقة أوروبــا والشرق األوســط وشمال
أفريقيا ـ مؤسسة التمويل الدولية وجانيت هكمان ،املديرة التنفيذية ملنطقة جنوب
وشرق املتوسط ـ البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

«لبنان والمهجر»  ...يدعم التعليم الوقائي
عـقــد بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر وشــركــة
ً
 Kidproofم ــؤتـ ـم ـ ًـرا م ـش ـتــركــا
بـعـنــوان "تمكني الـطــاب باملعرفة"
ي ــوم األربـ ـع ــاء  18ن ـي ـســان 2018
في فندق فور سيزونز في بيروت
لتجديد شراكتهما ملدة  5سنوات
إضافية ،بحضور رئيس مجلس
اإلدارة ،امل ــدي ــر ال ـع ــام لـبـنــك لـبـنــان
وامل ـه ـج ــر س ـعــد أزهـ ـ ــري ورئـيـســة
شــركــة  Kidproofملنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا دارين املصري ومدير قسم آراء املستهلك في شركة نيلسن
خالد حلبي ورئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي عماد
األشقر ،باإلضافة إلى عدد من مديري املدارس واملدرسني وكذلك الشخصيات اإلعالمية
والتعليمية.
ّ
تضمن املؤتمر ثالثة محاور رئيسة هي :تجديد شراكة عمرها  5سنوات بني بنك لبنان
واملهجر وشركة  Kidproofملدة  5سنوات إضافية ،واالحتفال بتأثير برنامج Protect
 EdTMعلى الطالب اللبنانيني وتكريم  130مدرسة تطبق البرنامج.
فــي املناسبة ،قــال أزه ــري "دخلنا فــي شــراكــة مــع مؤسسة  Kidproofلتوفير الوعي
ّ
والتطرف،
االجتماعي واملعنوي تجاه اآلفــات ،منها العنف والجريمة والتمييز والتفرقة
وإبـعــادهــا عــن امل ــدارس حتى تبقى األخـيــرة منتديات للعلم والثقافة والـتـقــدم .ويهدف
ً
أيضا إلــى تطوير خطط استباقية تعمل على ّ
الحد من هذه
برنامج Protect EdTM
اآلفات وإزالتها بني أطفالنا وشبابنا".

«بيبلوس» ...وجائزة التصوير الفوتوغرافي
أطلق بنك بيبلوس املعرض اإلف ــرادي األول لجو
غ ــان ــم ،ال ـفــائــز ب ـجــائــزة بـنــك بـيـبـلــوس للتصوير
ال ـفــوتــوغــرافــي ل ـعــام  ،2017والـ ــذي حـمــل عـنــوان
“ ،"In An Attempt To Guardوذلــك بحضور
ع ــدد كبير مــن املــدعــويــن؛ مــن بينهم مـصــورون
ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــون م ـع ــروف ــون وأصـ ـح ــاب ص ــاالت
عـ ــرض األعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة وم ـم ـث ـلــون ع ــن وســائــل
اإلعـ ــام .وي ـضـ ّـم امل ـع ــرض ،ال ــذي ق ــام BEIRUT
 ART FAIRبتنسيقه 15 ،صــورة فوتوغرافية
قام من خاللها غانم بتسليط الضوء على حياة
رجال كبار في السن يعملون كحراس أمن وغالبًا ما ال يلحظ وجودهم أحد.
ٍ
وأوضح غانم الذي يتابع دراسته للحصول على شهادة في التصوير الفوتوغرافي
ُ
تبعت الرجال الذين يلبسون البزة األمنية
من جامعة سيدة اللويزة (" )NDUلقد
ً
خــال ســاعــات العمل اإلضافية واملـنــاوبــات الليلية ال ـبــاردة ،مـحــاوال توثيق الـتــوازي
املتمثل في مراكزهم الخاصة ضمن بضعة أمتار مربعة ،وبلدنا ككل".

«أريبا»...أول بطاقة بيومترية
أعـلـنــت شــركــة جيمالتو ال ــرائ ــدة في
األمــان الرقمي وشركة التكنولوجيا
الـبـيــومـتــريــة زواي ـ ــب ع ــن شــراكـتـهـمــا
مــع أريـبــا ،شركة التكنولوجيا املالية
وتكنولوجيا الدفع في الشرق األوسط
وأفريقيا ،مع دعم من ،Unilux Card
إلطالق أول بطاقة دفع فيزا بيومترية
تجريبية مزدوجة الواجهة وال تحتاج
إلــى بطارية (تعمل برقاقة ومــن دون
ً
ملس أيضا) في الشرق األوسط.
ً
الهدف من هذه البطاقة هو استبدال الرمز السري أو التوقيع بطريقة أكثر أمانا وراحة
وهي بصمة اإلصبع للتأكد من هوية صاحب البطاقة خالل إجراء عمليات الشراء.
تعليقًا على الحدث ،قال املدير التنفيذي لشركة أريبا ماهر ميقاتي إن "أريبا تسعى
ً
أمانا؛ ّ
لالستثمار في مشاريع جديدة ّ
فتؤمن تكنولوجيا
تؤمن حلول دفع أفضل وأكثر
ً
البصمة التي تؤكد هوية صاحب البطاقة عمليات دفــع أس ــرع ،أسـهــل ،وأكـثــر أمــانــا،
مـقــارنــة مــع الــرمــوز الـســريــة التقليدية .نحن نفتخر بــاالشـتــراك مــع فـيــزا وجيمالتو
وزوايب إلجراء هذا البرنامج التجريبي في الشرق األوسط ولجعل هذا املنتج املبتكر
متوفرًا للمؤسسات املالية التي تسعى لدمج التكنولوجيا البيومترية مع بطاقات الدفع
خاصتها لتعزيز خدماتها والتخفيف من حاالت التزوير".

لبنان السياحي ...وكذبة الـ  10,452كلم
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على مشارف فصل الصيف
تتجدد النغمة عينها
عن ّ
السياح هذا الموسم
والتمنيات بأن تكون
أعدادهم كبيرة وواعدة.
لكن على قدر أهمية
ّ
السياح ودورهم في
تحريك العجلة االقتصادية
في العديد من القطاعات،
الموضوع من
فإن مقاربة ُ
حيث عددهم تسهم في
التعمية ،عن قصد أو عن
غير قصد ،على موضوع
بالغ األثر والدالالت ،وهو
«المركزية السياحية» في
فالمشكلة تكمن
لبنان.
ّ
في أنه بغض النظر عن
حجم الوافدين األجانب
إلى لبنان ،فإن إنفاقهم
بغالبيته العظمى يتركز
في منطقة واحدة من
جهة ،ويفيد قطاعًا واحدًا
باإلجمال على حساب سواه
من القطاعات من جهة
أخرى
رضا صوايا
يـ ـ ـط ـ ــرح هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ع ـ ـلـ ــى بـ ـس ــاط
الـ ـبـ ـح ــث مـ ـس ــأل ــة اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء املـ ـ ـت ـ ــوازن
ّ
واالستراتيجيات السياحية املتبعة
لتعريف الـسـ ّـيــاح باملناطق املختلفة
مـ ـ ــن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـخ ـط ــط
والـتـحـفـيــزات الـتــي يـفـتــرض بــالــدولــة
تقديمها إلى الراغبني في االستثمار
خ ـ ــارج ب ـ ـيـ ــروت ،خ ــاص ــة أنـ ــه ف ــي ظــل
استفادة العاصمة من القسم الكاسح
ّ
السياح ،سيدفع هــذا األمر
من إنفاق
أي م ـس ـت ـث ـم ــر طـ ــامـ ــح إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـيــق
األربـ ـ ـ ــاح ،إلـ ــى تــوظ ـيــف أم ــوال ــه فيها

وتجاهل باقي املناطق واملدن.

دول تحتكر اإلنفاق
ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـغـ ـ ــوص فـ ـ ــي «مـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان» إن ـ ـفـ ــاق
ّ
السياح ،وفــي أي قطاعات ،من الالفت
أن ع ـ ــددًا م ـ ـحـ ــدودًا ج ـ ـدًا م ــن ال ـ ـ ــدول ال
يـ ـتـ ـج ــاوز أصـ ــابـ ــع الـ ـي ــدي ــن ي ـس ـت ـحــوذ
مــواط ـنــوهــم عـلــى الـنـسـبــة األع ـظ ــم من
اإلنـ ـف ــاق ال ـس ـيــاحــي ف ــي ل ـب ـنــان .فــوفـقــا
لتقرير ص ــادر عــن شــركــة GlobalBlue
ّ
السياح في لبنان ممن
يتناول إنفاق
اس ـت ــردوا قيمة الـضــريـبــة عـلــى القيمة
املضافة  VATعلى مشترياتهم خالل
ّ
يتبي أن مواطني  10دول
عــام ،2017
فقط (الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات والكويت
وس ـ ــوري ـ ــا وف ــرنـ ـس ــا واألردن وم ـصــر
وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وك ـ ـنـ ــدا وق ـط ــر)
اس ـ ـت ـ ـحـ ــوذوا ع ـل ــى  %66مـ ــن اإلنـ ـف ــاق
ـان ،فـيـمــا تقاسمت
الـسـيــاحــي ف ــي ل ـب ـنـ ً
ب ــاق ــي الـ ـ ـ ــدول ق ــاطـ ـب ــة ن ـس ـبــة ال ـ ـ ـ %34
الباقية .حتى إن إنفاق ّ
السياح القادمني
من السعودية ( )%14واإلمارات ()%12
والكويت ( )%7وقطر (  )%4بلغ نسبة
 ،%37أي بأكثر بـ  %3من جميع ّ
السياح

¶ شركات

افتتاح أكاديمية بحرية
في جونية

مؤشر بيبلوس...العقار ال يزال يتراجع بحدة

ّ
في أيام العز وفي أيام الشح تستحوذ بيروت على الحصة األكبر من السياح (مروان طحطح)

شهدت مدينة جونية افتتاح أنترناشيونال ماريتيم أكاديمي وهي
ّ
ّ
بحرية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
أكاديمية
ّأول
ّ
البحرية ّ
ّ
ّ
الدولية ،بحضور حشد
األكاديمية
معتمدة ومرخصة من
ّ
ّ
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،باإلضافة
من الشخصيات
ّ
ّ
املحلية.
وعدد من وسائل اإلعالم
األكاديمية
الى مديري وموظفي
ٍ
ّ
ّ
بحرية ّ
خاصة،
أكاديمية
وأنترناشيونال ماريتيم أكاديمي هي
تنفرد بكونها األكــاديـمـ ّـيــة الــوحـيــدة فــي منطقة الـشــرق األوســط
ّ
ّ
البحرية
وشـمــال أفــريـقـيــا ،املـعـتـمــدة واملــرخـصــة مــن األكــاديـمـ ّـيــة

ال ــذي ــن ق ـص ــدوا ل ـب ـنــان ،م ــا ع ــدا ال ــدول
الست األخرى املذكورة أعاله.
وإن كــانــت ه ــذه الـنـســب تـفـيــد بـشــيء،
فإنها تفيد بإشارتها إلى مدى ارتباط
ال ـق ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــي ف ــي ل ـب ـن ــان ب ـعــدد
ض ـئ ـيــل ج ـ ـدًا م ــن الـ ـ ـ ــدول ،م ــا ي ـعـ ّـرضــه
للتضعضع عند أول مفترق فــي حال
نـ ـش ــوب أزم ـ ـ ــة مـ ــع ب ـع ـض ـه ــا ،وه ـ ــو مــا
أثبتته العالقة املتأزمة طوال أعوام مع
دول الخليج ،التي تعود تدريجًا إلى
طبيعتها.

حاز البقاع والجنوب
فقط
والشمال %1
ّ
من إنفاق السياح
عام 2017

ّ
شهادات
الدولية .تمنح األكاديمية إلــى املنتسبني فرصة حيازة
ٍ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ـان
دول ــي ــة وخ ـب ــرة عـمـلــيــة ومـهـنــيــة ،تـهــيـئـ ّهــم ل ـخــوض الـ ّبـحــر بــأمـ ّ ٍ
ّ
وسالمة ،وخوض سوق العمل باحترافية وتفرد .ويهم األكاديمية
كذلك أن ّ
توسع من أفق العمل والدراسة في لبنان ودعم السياحة
ّ
املهنية فيه ،كما تحرص على األمان والسالمة في اإلبحار وعلى
ّ
تعزيز القدرات التشغيلية للنقل البحري.

¶ منتجات

إطار جديد من «بريجستون»

كشفت "بريجستون الشرق األوسط وأفريقيا" أمس عن إطارها
الـجــديــد تــورانــزا  T005ال ــذي تــم تـطــويــره وإنـتــاجــه وفـقــا ألحــدث
الـتـقـنـيــات وأســال ـيــب الـتـصـمـيــم املـتـقــدمــة .وق ــد ُصـ ّـمـمــت أخــاديــد
ْ
اإلطار – الشقوق املحفورة في منطقة املداس – بزاوية قط ٍع أعلى
تماسك أفضل لإلطار على الطرقات وخفض الضوضاء
لضمان
ٍ
داخل مقصورة السيارة .كما أن الشطوب املوجودة على حواف
األخاديد تمنع تشوه اإلطار وتضمن تماسًا مستويًا مع الطريق
لتحسني أداء الكبح .ولضمان أداء أفضل على السطوح الرطبة،
استخدمت "بريجستون تقنيتها املتطورة Nano Proـ  Techالتي
تعزز متانة مــادة اإلطــار على املستوى الجزيئي – مع استخدام
عامل مركب لخفض الحرارة والحد من ضياع الطاقة ،األمر الذي

ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ي ـ ـبـ ـ ّـن ال ـخ ـب ـي ــر
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي إي ـ ـلـ ــي يـ ـش ــوع ــي أن ــه
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ـتـ ـف ــاوت ال ـك ـب ـيــر
ف ــي ال ـن ـس ــب ،إال أنـ ــه ي ـم ـكــن فـهـمـهــا
م ـت ــى ش ـ ّـرح ـن ــا الـ ـس ـ ّـي ــاح« .ف ـه ـنــالــك
سياحة األفراد ،وسياحة العائالت،
وسـ ـي ــاح ــة املـ ـجـ ـم ــوع ــات .وس ـيــاحــة
املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات تـ ـتـ ـمـ ـي ــز ب ــإنـ ـف ــاقـ ـه ــا
املـ ـح ــدود ،وه ــي ال ـت ــي تـعـتـمــد على
املـكــاتــب السياحية ،والـتــي ينخرط
فيها معظم سياح العالم .أما الذين
ينفقون بكثرة ،فهم الذين يقومون
بــال ـس ـيــاحــة الـ ـف ــردي ــة أو ال ـس ـيــاحــة
العائلية ،وهــم بالنسبة إلــى لبنان
ً
إج ـ ـمـ ــاال م ــواطـ ـن ــو ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة
والخليجية منها تحديدًا ،وهو ما
يشرح ملاذا يستحوذون على القسم
األكبر من اإلنفاق».

بيروت أكبر من لبنان
ف ـ ــي الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ،إن
مساحة لبنان هي  10,452كم مربع.
ّ
الفعلية
أما في االقتصاد ،فمساحته
تنحصر فــي ن ـطــاق مــديـنــة ب ـيــروت،

أق ـلــه بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـس ـ ّـي ــاح .فوفقًا
ل ـل ـت ـقــريــر حـ ـ ــازت بـ ـي ـ ًـروت  %80مــن
ّ
السياح ،مقارنة بنسبة %14
إنفاق
لقضاء املنت و %3لقضاء بعبدا و%2
لقضاء كسروان .يبقى  ،%1تتقاسمه
باقي املناطق اللبنانية من الجنوب
إلى البقاع والشمال.
ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ـ ــر ،ق ـل ـم ــا يـ ـه ـ ّـم امل ـن ــاط ــق
اللبنانية ،باستثناء بـيــروت واملــن
إل ــى ح ــد م ــا ،إن أت ــى ال ـسـ ّـيــاح أو لم
ي ـ ــأت ـ ــوا ،مـ ــا دامـ ـ ـ ــوا ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون
«تقريش» مجيئهم.
ووفـ ـق ــا ل ـي ـشــوعــي ،ه ـنــالــك «مـشـكـلــة
تسويق ملختلف املناطق اللبنانية،
باستثناء العاصمة ،وميزانية وزارة
الـسـيــاحــة ال تشجع فــي ه ــذا املـجــال
ملـحــدوديـتـهــا .كــذلــك إن املـهــرجــانــات
املـنــاطـقـيــة ،بقسمها األغ ـلــب ،تتركز
فــي فصل الصيف فقط حيث تكون
املـ ـن ــافـ ـس ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،ف ـي ـم ــا ي ـف ـتــرض
ب ــاملـ ـن ــاط ــق أن ت ـس ـت ـف ـي ــد أك ـ ـثـ ــر مــن
بــاقــي ال ـف ـصــول لـتـنـشـيــط الـسـيــاحــة
واس ـت ـق ـطــاب الـ ـ ـ ـ ّ
ـزوار ،وت ـح ــدي ـدًا في
مجاالت السياحة الدينية والسياحة

ّ
الريفية ،التي رغم الخطوات املتبعة
في هــذا املجال ،إال أنها ال تــزال غير
كافية».
حتى التعميم على بيروت ككل ،فيه
من املظلومية الكثير .فعلى ما يظهر
التقرير ،إن وسط العاصمة استحوذ
على  %54مــن إنـفــاق الـسـ ّـيــاح ،فيما
مـنــاطــق أخ ــرى فــي نـطــاق العاصمة
الجغرافي تعاني تهميشًا الفتًا ،إذ
إن حصة األشرفية من اإلنفاق تبلغ
 ،%12وفردان  ،%6والحمرا  %3فقط.
(جدول).
ال ـت ـف ــاوت الـكـبـيــر ف ــي ال ـن ـســب يمتد
أيضًا إلى القطاعات التي «يصرف»
ّ
السياح أموالهم ،وهو ما يشير
فيها
إل ــى م ـحــدوديــة كـبـيــرة وانـ ـع ــدام في
الـجــاذبـيــة ل ــدى ال ـعــديــد مـنـهــا .وفــي
هذا اإلطار ،يكشف التقرير أن قطاع
املــوضــة واملــابــس نــال حصة األســد
ّ
السياح بنسبة  ،%69يليه
من إنفاق
قطاع املجوهرات والساعات (،)%16
ثم منتجات املنازل والحدائق ()%4
تـلـيـهــا امل ـت ــاج ــر ( )%4وغ ـي ــره ــا من
القطاعات بنسبة (.)%7

يضمن ً
أداء أفضل على الطرقات الرطبة .كما أن شكل التماس
األمثل لإلطار مع الطريق يضمن استقرار ضغط الهواء بداخله
مــع خفض االهـتــزاز والـضــوضــاء للحصول على أعلى درجــات
الراحة.

سجل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate
 Demand Indexعن الفصل األول من عام  2018انخفاضًا بنسبة  26,1%من الـ
 44,9نقطة املسجلة في الفصل الرابع من عام  ،2017وتراجعًا بنسبة  %23,7عن
ً
نتيجة الـ  43,5نقطة التي سجلها املؤشر في الفصل األول من عام  ،2017مسجل
ً
تراجعا شهريًا بلغ  33,2نقطة في الفصل األول من عام .2018
وتشكل نتائج املؤشر للفصل األول من  2018القراءة الفصلية األدنى له منذ الفصل
ً
الثاني من عــام  ،2015والـقــراءة الفصلية الثالثة األدنــى له خــال  43فصال .كما أن
نتيجة املعدل الشهري ً للمؤشر في الفصل األول من العام  2018تعكس انخفاضًا
بنسبة  74,7%مقارنة بالنتيجة الفصلية األعلى له على اإلطالق البالغة ً 131نقطة
واملسجلة في الفصل الثاني من العام  ،2010وتراجعًا بنسبة  %70مقارنة بالنتيجة
السنوية األعلى املسجلة في العام  2010والبالغة  109,8نقاط .وجاءت نتيجة املعدل
الشهري للمؤشر في الفصل األول أدنى بـ  %45من معدله الشهري البالغ  60,3نقطة
منذ بدء احتسابه في تموز .2007
كذلك أظهرت نتائج املؤشر في الفصل األول من العام  2018أن معدل الطلب على
الوحدات السكنية كان األعلى من قبل املقيمني في شمال لبنان ،حيث أشار  %6من
املقيمني في ًاملنطقة املذكورة إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في األشهر الستة
املقبلة ،مقارنة بـ  %9,8في الفصل الرابع من العام  .2017وتبعه معدل الطلب من قبل
املقيمني في بيروت ،حيث أعلن  %4,6منهم أنهم ينوون بناء أو شراء شقة سكنية
في األشهر الستة املقبلة ،وهي النسبة ذاتها في الفصل السابق .كما أبــدى %3,4
من املواطنني في جنوب لبنان رغبتهم في شراء أو بناء منزل في املدى القريب ،ما
ً
السابق .أما في جبل لبنان ،فأشار  %3,2من
يشكل انخفاضا من  %4,5في الفصل
ّ
املواطنني إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء شقة سكنية ،أي بانخفاض عن  %4,3في
الفصل السابق .وفي البقاع ،أعلن  %1,7من السكان أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة
سكنية في األشهر الستة املقبلة ،أي بانخفاض من نسبة  %2,1في الفصل الرابع
من العام  .2017وبالتوازي ،انخفض الطلب على الشقق السكنية في الفصل األول من
العام  2018في جميع فئات الدخل.
وفــي قــراءة لنتائج املؤشر ،رأى نسيب غبريل ،كبير االقتصاديني ورئيس مديرية
البحوث والتحاليل االقتصادية فــي مجموعة بنك بيبلوس أن "تــراجــع الطلب على
الشقق السكنية فــي لبنان بشكل حــاد فــي الفصل األول مــن الـعــام  2018بسبب
توقف العمل بالقروض السكنية املدعومة في بداية العام" .وفي هذا السياق ،شدد
غبريل على الحاجة إلى إعادة إحياء الطلب على الوحدات السكنية من خالل اتخاذ
ً
أوالّ ،
ضخ الحكومة  500مليون دوالر أميركي في النظام املصرفي
تدبيرين فوريني.
في العام الحالي من أجل إعادة دعم القروض السكنية .ثانيًا ،ينبغي على الحكومة

أيضًا تخفيض كلفة تسجيل الشقق السكنية من  6%إلى  3%على جميع الوحدات
السكنية ،وليس فقط على الشقق التي ال يتجاوز سعرها الـ  250ألف دوالر كما هو
مشمول في موازنة العام ."2018

مؤتمر

القمة العالمية للتسويق

¶ جامعات

«ريادة األعمال اإلبداعية»
في AUST

نظمت الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا " ،AUSTمبادرة
ريادة األعمال اإلبداعية" في نسختها الثانية لهذه السنة ،والتي
تهدف إلى تحفيز الخلق واإلبــداع عند الطالب وتشجيعهم على
إظهار قدراتهم ،وبالتالي تنمية مهاراتهم من خالل مشروعهم
الخاص املتكامل.
انطلقت هذه املبادرة عبر ورش عمل أكاديمية مع اختصاصيني
وخبراء لتزويد الطالب باملهارات الالزمة ،وبإشراف أساتذة من
الجامعة ،وبــدعــم مــن نــائــب الرئيس ريــاض صـقــر ،ورعــايــة بنك
بيروت ،بهدف إنشاء مؤسسات خاصة للطالب.
وقد تنافست ستة فرق من طالب  AUSTمن كل االختصاصات
والكليات ،عــرض خاللها كل فريق مشروعه الخاص في عالم

مؤشر

األعمال أمام لجنة تحكيم متخصصة ،وفاز على أثرها باملركز
األول مشروع  Inceptionبإشراف الدكتور أشرف الفرج ،وهو
مؤلف من الطالب :كريستل فرنزليان ،راني شاعر ،مليسا الهبر،
سميرة علما ،محمد درويــش ،محمد مــوســوي ،فاطمة ابراهيم
وسمية دمــج .وفــاز باملركز الثاني فريق  Vanguardsبإشراف
عميد كلية إدارة األعمال الدكتور روبرت غاريوس.
وحصل الفريق الرابح على جائزة تقديرية خاصة من رئاسة
الجامعة ،ومـيــدالـيــات ذهـبـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى مبلغ خمسة آالف
دوالر ،بينما حصل الفريق الثاني على مبلغ ألفي دوالر.

تستضيف املنظمة العاملية لإلعالن مؤتمر القمة العاملية للتسويق في  27نيسان
في تايم وورنــر سنتر في نيويورك والــذي يتوقع أن يضم أكثر من  200من أبرز
الشخصيات القيادية الفاعلة فــي مجال اإلع ــان والتسويق على الصعيد العاملي
لتبادل خبراتهم واإلفصاح عن أبرز التحديات في املجال وممارساتهم الفضلى فيه.
وتـنـعـقــد ال ـق ـمــة ف ــي ظ ــل احـتـفــال
امل ـن ـظ ـمــة بـ ـم ــرور  80ع ــام ــا عـلــى
تــأس ـي ـس ـهــا ،ح ـيــث ك ـش ـفــت هــذه
األخ ـ ـيـ ــرة ع ــن هــوي ـت ـهــا ال ـج ــدي ــدة
وأهــدافـهــا املتجددة والـتــي ظهرت
فـ ــي شـ ـع ــاره ــا الـ ـعـ ـص ــري الـ ــذي
طرحته والــذي يعكس التغييرات
ال ـ ـت ـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ف ـ ـ ــي املـ ـنـ ـظـ ـم ــة.
وتتمحور الهوية الـجــديــدة للمنظمة وشـعــارهــا حــول بوصلة تــواكــب الـقــرن الــواحــد
والعشرين في توجيه املتخصصني في مجال التسويق والوكاالت ووسائل اإلعالم
– واإلعالم الرقمي وشركات التجارة اإللكترونية التفاعلية – بهدف تسليط الضوء
على فاعلية اتصاالت التسويق في األسواق العاملية املتعددة األوجه اليوم.
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دوري أبطال أوروبا

فالش باك

ليفربول وروما
ّ

الكفة متعادلة

أفضل العب في الدوري اإلنكليزي الممتاز

بصافرة من الحكم األلماني فيلكس بريش سوف تبدأ المباراة األولى
من دور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول اإلنكليزي
ّ
وروما اإليطالي على أرضية ملعب ليفربول «أنفيلد» .مباراة عاطفية
لـ«الفرعون» المصري محمد صالح ،الذي سيواجه زمالء األمس .كانت
تربطهم عالقة ّ
جيدة في نادي العاصمة اإليطالية .لكن «أبو صالح»
روما يختلف عن ما هو عليه في «الريدز» .تطور كثيرًا مع يورغن
كلوب ،واستفاد كثيرًا من ضعف الدفاعات في الدوري اإلنكليزي.
من جهته ،روما ،المنتشي بالـ«الريمونتادا» األخيرة في دوري األبطال
على حساب برشلونة ،أصبح أكثر إصرارًا وأكثر ثقة بالنفس
حسن رمضان
تـجـمــع مـ ـب ــاراة دور ال ـن ـصــف نـهــائــي
من دوري األبطال بني فريقني ُيعتبر
ً
الجمهور عامال مؤثرًا وأساسيًا في
جـمــالـيــة وح ـســن األداء الـ ــذي يقدمه
كـ ــل م ـن ـه ـم ــا عـ ـل ــى أرض ـ ـ ّـي ـ ــة مـ ـي ــدان ــه.
نـتـحــدث عــن لـيـفــربــول ورومـ ــا .لنبدأ
ب ــالـ ــ«أنـ ـفـ ـيـ ـل ــد» .املـ ـلـ ـع ــب ال ـت ــاري ـخ ــي
ل ـف ــري ــق ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ال ــذي
ل ـطــاملــا م ــا ك ــان م ـســان ـدًا ل ـلـفــريــق في
نجاحه أو في سقوطه .يكفيك سماع
ال ـن ـش ـيــد ال ــرس ـم ــي ل ـ ـل ـ ــ«ريـ ــدز» ال ــذي
ت ـع ـ ّـب ــر ك ـل ـم ــات ــه ع ــن م ــاه ـ ّـي ــة ال ـعــاقــة
ب ــن ال ـج ـم ـهــور وال ـف ــري ــق والــاع ـبــن.
«ل ــن تـسـيــر وحـ ــدك أبـ ـ ـدًا» ،جـمـلــة من
أغـنـيــة لـفــرقــة الــ«بـيـتـلــز» ،ت ـتـ ّ
ـردد قبل
بــدايــة أي مـبــاراة يخوضها ليفربول
فـ ــي «أن ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــد» .ولـ ـسـ ـي ــرة األج ـ ـ ـ ــواء،
تـحــديـدًا بعد نهاية م ـبــاراة ليفربول
م ــع «ال ـس ـي ـتــي» ،ف ــي ذهـ ــاب دور ربــع
ال ـن ـه ــائ ــي مـ ــن دوري األب ـ ـط ـ ــال ،ق ــال

«دزيكو سيشارك» ،هكذا كانت
إجابة دي فرانشيسكو عن
السؤال حول جاهزية البوسني
تشامبرالين العــب ليفربول الجديد
هــذا املوسم عن «أنفيلد»« :لــم أختبر
كمثل هذه األجواء في حياتي» .وهذا
العب يعرف الدوري اإلنكليزي جيدًا،
لكن «أنفيلد» شيء آخر.
عـ ــاش ل ـي ـفــربــول فـ ـت ــرات ص ـع ـبــة في
ّ
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة .تـقــلــب ف ــي األداء
وخـ ـيـ ـب ــات أم ـ ــل كـ ـثـ ـي ــرة .ك ـ ــان آخ ــره ــا
عــدم التمكن مــن الـفــوز بلقب الــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ع ـنــدمــا كــانــت ك ــل األم ــور

النجم الذي يعرف
من أين أتى
محمد صالح نجم كبير .هذا بات واضحًا
ويتأكد أكثر فأكثر .هو اآلن واحد من
نجوم العالم .ال جدال في ذلك .لكن ما
يلفت أكثر هي شخصية نجم ليفربول
الرائعة وقربه من الناس ومن بلده مصر
وتقديمه المساعدات اإلنسانية بكثرة

تـ ّ
ـرج ــح فـ ــوز س ــواري ــز وج ـ ـيـ ــرارد فــي
مـ ــوسـ ــم اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ب ــال ـل ـق ــب ال ـ ــذي
اشتاقت له الجماهير .تعثر جيرارد،
ّ
وتعثر معه ليفربول ،إال أن الجمهور
الوفي يبقى ّ
وفيًا .قاعدة ال نراها في
العديد من الفرق في الوقت الحاضر،
ّ
ظل «شعب أنفيلد» مساندًا لجيرارد
ولـلـجـمـيــع ول ــم ي ـتــرك ال ـفــريــق .الـيــوم
ليفربول مختلف عن السنني القليلة
املــاض ـيــة .كــأنــه اس ـت ـعــاد ج ــزءًا كبيرًا
ّ
شخصيته القديمة التي افتقدها
من
فــي ال ـس ـنــوات الـضــائـعــة« .لـكــل سبب
مسبب» ،والنتائج اإليجابية ال تأتي
عبثًاّ .
عدة عوامل جعلت الفريق يسير
ع ـلــى ال ـس ـكــة الـصـحـيـحــة م ــن جــديــد.
ّأولـ ـه ــا ،ول ــإن ـص ــاف ،ه ــو «مـحـبــوب»
ال ـج ـم ــاه ـي ــر اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وال ـع ــرب ـي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــد :املـ ـ ـص ـ ــري م ـح ـم ــد ص ـ ــاح.
الصفقة «الحاسمة» التي استقطبتها
إدارة الـ ـن ــادي اإلن ـك ـل ـي ــزي م ــن روم ــا
تـحــديـدًا 40 .هــدفــا فــي كــل املسابقات
حـتــى اآلن ل ــ«أب ــو م ـكــة» ،إضــافــة إلــى
صـنــاعـتــه ل ـ ــ 11ه ــدف ــا .أرق ـ ــام مــدهـشــة
م ــن الع ــب أدهـ ــش الـجـمـيــع م ــن خــال
مــوسـمــه ّ
األول مــع ال ــ«ال ــري ــدز» الــذي
ّ
س ـي ـخــوض مـ ـب ــاراة «ع ــاط ـف ــي ــة» أم ــام
ّ
النجومية.
الفريق الــذي أطلقه نحو
هل كان روما يعرف ما الذي سيصير
عليه صالح قبل بيعه؟ اإلجابة غالبًا
هي ال.
مــن صــاح ننتقل إلــى فرمينو .العب
آخ ـ ـ ــر يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم أف ـ ـضـ ــل مـ ــواس ـ ـمـ ــه ع ـلــى
ال ـص ـع ـيــد ال ـ ـفـ ــردي .م ـه ــاج ــم ،مـهــاجــم
وهـ ـم ــي ،ص ــان ــع ألـ ـع ــاب ،مستخلص
للكراتّ ،كلها أدوار ّ
يطبقها البرازيلي
عـلــى أرض ـي ــة امل ـل ـعــب .وال عـجــب بــأن
يـ ـق ــول كـ ـل ــوب مـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب الـ ـف ــري ــق ع ـن ــه :
«صـ ـ ــاح رائـ ـ ـ ــع ،وم ــان ــي أيـ ـض ــا ،لـكــن
مستواهما ليس ثــابـتــا ،هـنــاك العب

حسن زين الدين
صبيحة اليوم التالي للمباراة التي قاد
فيها نجم ليفربول اإلنكليزي محمد
صـ ــاح م ـن ـت ـخــب ب ـ ــاده م ـص ــر لـلـفــوز
عـلــى الـكــونـغــو وال ـتــأهــل إل ــى مــونــديــال
روس ـي ــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ  28عــامــا،
احتفل املصريون على مواقع التواصل
وحـ ـ ّـولـ ــوا ك ـل ـمــة «صـ ـب ــاح ال ـخ ـي ــر» إل ــى
«ص ــاح ال ـخ ـيــر» .مل ــاذا؟ ألن ص ــاح لم
يتأثر بالنجومية العاملية الـتــي هبطت
ع ـل ـيــه فـ ــي أشـ ـه ــر ق ـل ـي ـل ــة .ظـ ــل ص ــاح
نفسه .لــم ينس قريته نجريج وبــاده.
ذلك هو الوجه اآلخر لنجم مصر األول.
الــوجــه ال ــذي ي ــوازي شهرته .إنــه النجم
العاملي في ليفربول وأوروب ــا ،لكنه في
شــوارع نجريج والقاهرة واالسكندرية

بعد الجزائري رياض محرز في موسم ّ ،2016-2015توج أول من أمس الالعب
العربي اآلخر ،املصري محمد صالح ،نجم ليفربول بجائزة أفضل لالعب في
الــدوري اإلنكليزي املوسم الحاليّ ،
متفوقًا على منافسه األول ،صانع األلعاب
وحصل «أبو صالح» على
البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.
ّ
أكبر عدد من األصوات (من ضمنهم أصوات الالعبني) ليحتل املركز األول ،بينما
جاء دي بروين في املركز الثاني ،وحارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي
خيا في املركز الثالث .ولم يكن فوز صالح بالجائزة مفاجئًا ،فباحتالله صدارة
ّ
هدافي الدوري بـ 31هدفًا وصناعته لـ 8أهداف أخرى ،استحق الهداف املصري
ّ
الجائزة .في فترة التصويت ّ ،وفي بادرة لطيفة ،صوت منافسه كيفن دي بروين
ً
لصالح قائال« :ال يمكنني إل أن أصـ ّـوت لصالح» .وكانت قد انتشرت صورة
ّ
كنوع من املزاح .وقبل
مسربة ملحمد صالح قبل بداية الحفل وهو يحمل الجائزة ٍ
تذكارية ،قبل أن تنطلق مراسم
بداية الحفل تسلم صالح الجائزة والتقط صورة ّ
تتويج صالح بحصاد املوسم .وفي كلمته بعد تسلمه للجائزة قال صالح« :منذ
اليوم األول الذي لعبت فيه في الدوري اإلنكليزي أردت أن أكون ناجحًا ،سعيد
جدًا بهذه الجائزة وسعيد بزمالئي الالعبني وأتمنى مواصلة املشوار الناجح
في دوري األبطال».

حقبة مورينيو السيئة
لم يأخذ نجم ليفربول الحالي الفرصة الالزمة داخــل أســوار قلعة الستامفورد
بريدج ،رغم أن ّ
مدرب الفريق جوزيه مورينيو قد طلبه شخصيًا من إدارة النادي،
إال أن مشاركاته اقتصرت على بعض الدقائق.

األولمبيكو جاهز
أعـلــن ن ــادى روم ــا اإليـطــالــي نـفــاد جميع تــذاكــر مـبــاراتــه املــرتـقـبــة أم ــام ليفربول
اإلنكليزي في «األوملبيكو» في الثاني من شهر ّأيار املقبل في إياب الدور نصف
النهائي من دوري أبطال أوروبا .وفي بيان له على موقعه الرسمي ،أوضح نادي
العاصمة اإليطالية نفاد تذاكر املباراة بسرعة كبيرة ،حيث شهدت نوافذ البيع
ً
إقباال من املشجعني «الرومانيستا» من أجل الحصول على تذاكر إياب نصف
نهائي دوري األبطال أمام ليفربول .وصل األمر ببعض املشجعني بأن يقضوا
ليلتهم أمام مركز بيع التذاكر الرسمي الخاص بالنادي.
ّ
المميز في كل المباريات وهو فرمينو (أ ف ب)
كلوب :هناك العب واحد يعطيك ذات األداء

واح ــد يعطيك ذات األداء املـمـ ّـيــز في
ّ
للمدرب
كل املـبــاريــات ،هو فرمينو».
مل ـس ـتــه ّط ـب ـعــا .طــري ـقــة ل ـعــب األمل ــان ــي
«امل ـ ـحـ ــنـ ــك» يـ ــورغـ ــن كـ ـل ــوب ت ـمــاشــت
وبـ ـشـ ـك ــل ك ـب ـي ــر مـ ــع العـ ـبـ ـي ــه ،ضـغــط
ـال ،اس ـت ـح ــواذ ع ـلــى الـ ـك ــرة ،ال ـكــرة
عــ ٍ
ّ
الهجومية البحت ،كلها أفكار تجدها
فــي عقل كلوب ويترجمها الالعبون
داخ ــل املـلـعــب .الخصم ال ــذي سيكون
ح ـ ــاضـ ـ ـرًا ف ـ ــي «أنـ ـفـ ـيـ ـل ــد» ه ـ ــو ن ـ ــادي
ال ـعــاص ـمــة اإلي ـطــال ـيــة روم ـ ــا ،ال ـنــادي
الذي هزم برشلونة وعرف كيف ّ
يحد
مــن خ ـطــورة «ال بــولـغــا» لـيــو ميسي.
م ـبــاراة روم ــا مــع بــرشـلــونــة ستعتبر

واالسماعيلية واملنصورة مواطن عادي.
هـنــاك هــو كــالـبـقـيــة .ص ــوره منتشرة
فــي نجريج وبــاقــي املــدن املصرية .في
الـســاحــات واألزق ــة واملـقــاهــي الشعبية.
«أبــو صــاح» يعيش في ليفربول لكن
طيفه حاضر فــي كــل األمكنة فــي بلد
ال ـن ـيــل .يـسـكــن ق ـلــوب ُّ امل ـص ــري ــن .هنا
َ
ّ
فطري ،ال تكلف فيه .بالطبع،
الحب له
ومبادلته الحب
ـاح
ـ
ص
شخصية
فــإن
ّ
للجماهير املصرية زاد من تعلق هؤالء
بـ ــه .ت ــواض ــع وأخ ـ ـ ــاق صـ ــاح ُيـشـهــد
لـهـمــا ،أم ــا م ـبــادراتــه اإلنـســانـيــة
وأع ـم ــال ــه ال ـخ ـيــريــة فهي
لـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوض مـ ــآسـ ــي
امل ـصــريــن م ــع دول ـت ـهــم،
لكنها ترمي حجرًا في بئر
أحزانهم .قد يأخذ البعض على نجوم

درس ــا بالنسبة إل ــى كـلــوب والعـبـيــه،
ف ـم ــا حـ ــدث ف ــي «األوملـ ـبـ ـيـ ـك ــو» يـمـكــن
أن يـحــدث فــي «أنـفـيـلــد» .وعــن صالح
ومواجهة روما قال كلوب في املؤتمر
الـصـحــافــي بـعــد اإلعـ ــان ع ــن الـقــرعــة
«في ما يخص محمد صالح ،الجميع
يدرك جيدًا حجم تأثيره مع ليفربول،
املـ ـب ــاراة أم ــام روم ــا سـتـكــون صعبة،
ل ـقــد قـ ــدم ال ـف ــري ــق اإلي ـط ــال ــي مــوسـمــا
ً
مذهال ونجح فى الوصول إلى نصف
النهائي ،رغم رحيل الالعب املصري،
كيف كانت ستكون املواجهة لو كان
محمد صالح ال يزال معهم».
«دزيكو سيشارك» .هكذا كانت إجابة

ف ــي ال ـك ــرة الـعــاملـيــة قـيــامـهــم بـتـبـ ّـرعــات
وأع ـم ــال خـيــريــة وخــوض ـهــم مـبــاريــات
ّ
تصب
يعود ريعها لهذه األعمال بأنها
في مكان ما في مصلحة سعي النجم
لتلميع صورته والحصول
على مزيد من الشهرة،
هـ ــذا م ـم ـكــن ،ل ـكــن مــا
ّ
يميز صــاح أن أكثر
ّ
أع ـ ـمـ ــالـ ــه ال ي ـت ـح ــدث
ع ـن ـهــا ب ــل تــأخــذ
طــري ـق ـهــا إل ــى

مـ ـ ـ ّ
ـدرب «الـ ــذئـ ــاب» دي فــرانـشـيـسـكــو
ع ــن الـ ـس ــؤال ح ــول جــاهــزيــة املـهــاجــم
ال ـبــوس ـنــي ملـ ـب ــاراة ال ـن ـصــف ن ـهــائــي.
ومــن الطبيعي أن يطمئن الجمهور
ّ
«ال ــروم ــانـ ـيـ ـسـ ـت ــا» ح ـ ــول مـ ــا ي ـت ـعــلــق
بــدزيـكــو ،فـلــوال األخ ـيــر ملــا ك ــان رومــا
اليوم في نصف النهائي .في حديث
لـلـنـجــم الـبــوسـنــي م ــع الـ ـ ـ ــ« »BBCعن
مـ ـب ــاراة الـ ـي ــوم ي ـب ــدو األخـ ـي ــر واث ـق ــا،
وي ـت ـح ــدث ع ــن الـ ـخـ ـب ــرات امل ــوج ــودة
بــال ـفــريــق ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـح ــال ـي ــة« ...إذ
يحتوي روما على خمسة عشر العبًا
دول ـيــا فــي صـفــوفــه ،وال ــذي ــن خــاضــوا
جميعًا مثل هذه املباريات الكبيرة من

قبل» .يشعر دزيكو بالثقة وبإمكانية
ال ـع ـب ــور إلـ ــى م ــا ب ـع ــد ل ـي ـف ــرب ــول .مــن
جـهـتــه أش ــار دي فــرانـشـيـسـكــو خــال
املؤتمر الصحافي بعد مـبــاراة رومــا
األخـيــرة أمــام سبال فــي ال ــدوري ،إلى
ضعف دف ــاع لـيـفــربــول ،وب ــأن الـنــادي
اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ي ـك ـت ــرث لـ ـل ــدف ــاع كـمــا
الـهـجــوم .يعتقد دي فرانشيسكو أن
ليفربول ليس قويًا في الدفاعّ .
يعول
كـثـيـرًا عـلــى أونـ ــدر الـتــركــي وق ــد يــزج
تشيك التشيكي في املعركة .وقد يكون
ً
بالغ في ثقته قليال ،عندما يعتبر أن
ليفربول مــن نوعية الـفــرق «الــذي إذا
أحرز ستة أهداف ،واستقبلت شباكه

ثالثة أهداف فسيكون سعيدًا» .وقد ال
يكون يبالغ .روما يعمل كفريق واحد.
يــدافــع جـيـدًا ،ثــم ينطلق فــي هجمات
مرتدة .من الواضح بأن كالم أوزيبيو
صـحـيــح ،فـلـيـفــربــول ،عـلــى الــرغــم من
قـ ّـوتــه الـهـجــومـيــة إال أن ــه يمتلك خط
ّ
«عاديًا» .ليفربول يملك العبني
دفاع
جيدين ،واملـبــاراة األولــى ستكون في
إنكلترا .روما متفائل.
ال ي ـخ ـت ـل ــف اث ـ ـن ـ ــان عـ ـل ــى أن ن ـ ــادي
العاصمة اإليطالية قد اكتسب خبرة
من مباراته األخيرة في دوري األبطال
أمام برشلونة .إلى جانب الخبرة ،ثقة
الالعبني بأنفسهم ارتفعت وأصبحوا

العلن من خالل املستفيدين منها.
هــذا مــا حصل فــي امل ـبــادرة اإلنسانية
ً
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة م ـ ـ ـثـ ـ ــا .صـ ـ ـ ــاح س ـي ـت ـب ـ ّـرع
بتكاليف سفر وع ــاج شــاب مصري
في أملانيا ّ
تعرض للسقوط من القطار
التدافع واالزدح ــام مــا أدى إلى
بسبب َ
بتر ساقيه .قصة إنسانية مؤثرة،
لكن مــن كشف عنها لــم يكن نجم
لـيـفــربــول بــل والـ ــدة ال ـشــاب الـطــالــب
فــي كلية الهندسة فــي مداخلة ألحد
ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ف ـ ــي إح ـ ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـط ــات
املصرية .الحديث عن املبادرات
اإلنسانية واألعـمــال الخيرية
ل ـصــاح ال يـنـتـهــي ،وهــذا

مــا جـعــل الـكـثـيــر مــن وسـ ّـائــل االع ــام
امل ـص ــري ــة وال ـع ــامل ـي ــة ت ـس ــل ــط ال ـض ــوء
عليها .جانب كبير مــن هــذه األعمال
ّ
خصصه صالح للمرضى واألطفال.
ّ
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،فـقــد ت ـبــرع بمبلغ
 12مـ ـلـ ـي ــون جـ ـنـ ـي ــه م ـ ـصـ ــري ألح ــد
مستشفيات ســرطــان األط ـفــال .وفي
قريته نجريج ،ساهم في إنشاء وحدة
غـسـيــل ك ـلــوي ب ــاالض ــاف ــة إل ــى وح ــدة
ّ
تـنــفــس صـنــاعــي وت ـب ـ ّـرع بـتـقــديــم أول
ً
وحــدة إسعاف في القرية ،هذا فضال
عــن دع ــم تــأمــن املـ ــواد الـغــذائـيــة تحت
ّ
إدارة البلدية .كذلك ،فإنه تكفل بإنشاء
وحــدة استقبال لـحــاالت الـطــوارئ في
مـسـتـشـفــى ب ـس ـيــون ال ـتــابــع ملحافظة
الغربية بعد شكوى األهالي من تدهور
ّ
الصحية لـعــدم وج ــود وحــدة
الـحــاالت

استقبال ،باإلضافة إلى مساهمته في
إنشاء غرفة عمليات ّ
مجهزة بأفضل
امل ـعـ ّـدات فــي املستشفى ذاتـهــا .كذلك،
فإن صالح ّ
تبرع بمبلغ  5ماليني جنيه
لصندوق «تحيا مصر» للمساهمة في
عالج مرضى الكبد الوبائي و»فيروس
سي» ،واملبلغ عينه لدعم مستشفيات
في مدينة طنطا.
لــم ينس الالعبني املصريني املعتزلني
الذين يصبحون على الهامش ويعانون
الضائقة املادية بعد انتهاء مشوارهم
فــي املــاعــب ،حـيــث ت ـبـ ّـرع بمبلغ كبير
لجمعية الــاعـبــن املـصــريــن الـقــدامــى
ال ـت ــي تـنـفــق ع ـلــى ح ــوال ــى  120عــائـلــة
لــاعـبــن ســابـقــن .كـمــا يـلـفــت اهـتـمــام
محاولة
ص ــاح بــالـشـبــاب ودوره فــي ّ
إبـعــادهــم عــن اآلف ــات .األم ــر ال يتوقف

ي ـم ـض ــون ق ــدم ــا ف ــي ال ـب ـط ــول ــة تـحــت
ش ـعــار« :أخــرجـنــا بــرشـلــونــة ،يمكننا
أن نخرج أي فريق آخر» .كما ّ
تحدثنا
ع ــن «األن ـف ـي ـلــد» ،مـلـعــب رومـ ــا ال يقل
صخبًا .ملعب «األوملبيكو» الــذي بدا
تــأثـيــر جـمـهــوره واض ـحــا فــي م ـبــاراة
فريق العاصمة في مواجهته للفريق
ال ـك ــات ـل ــون ــي .رومـ ـ ــا ل ــدي ــه ال ـح ـظ ــوظ.
م ـ ــع ك ـ ــل فـ ــرصـ ــة وهـ ـجـ ـم ــة روم ــانـ ـي ــة
سترتفع معها الـ ّـصـيـحــات وتشتعل
ّ
ّ
يسجله العبو
املدرجات مع كل هدف
الفريق ،كيف ال وهــم «الـطـلـيــان» ،هم
«الـغــريـنـتــا» .ولـكــن ،فلننتظر موقعة
ً
«أنفيلد» أوال!

على أكاديمية كــرة الـقــدم فــي نجريج،
ب ــل ع ـل ــى دف ـع ـه ــم ل ـل ـع ـلــم ح ـي ــث ت ـب ـ ّـرع
لتطوير مدرسته االبتدائية في قريته
وي ـقــوم بتمويل بـنــاء مــدرســة للبنات،
ً
ف ـض ــا ع ــن أن ــه ت ـب ـ ّـرع بــإن ـشــاء معهد
ديني في نجريج .أضف إلى ذلك فإنه
يدفع تكاليف الزواج للعديد من شباب
ق ــري ـت ــه .وع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـص ــر فـقــد
ساهم صالح في حملة توعية للشباب
حول مخاطر املخدرات وقام بتصوير
إعالنات مجانية لهذه الغاية.
في مقابلة من مقابالته األخيرة يقول
صــاح« :لن أنسى من أين جئت ،كلنا
بـشــر ومـطــالـبــون ب ــأداء عملنا بشكل
جيد .أســافــر كثيرًا إلــى قريتي ألبقى
ّ
م ـتــذك ـرًا أن ـنــي مــن ه ــذا امل ـك ــان» .وهــذا
أفضل ما في األمر.

الصعود أيام سباليتي
بعد فترته في فيورنتينا ،كانت أفضل نسخة من صالح مع نادي العاصمة روما،
حيث اكتسب الخبرة الالزمة وحظي بثقة ّ
مدربه سباليتي الذي كان يعتمد عليه
كثيرًاّ ،
وتوج في آخر موسم له مع روما بجائزة أفضل العب في الفريق.

كلوب والفترة الذهبية
الجائزة األخيرة ،كأفضل العب في الدوري اإلنكليزي ،هي دليل على ارتياح صالح
مع ّ
مدربه األملاني يورغن كلوب ،الذي قال في حفل توزيع الجائزة« :إنني سعيد جدًا
بأن أتيحت لي الفرصة بأن أكون مدربك خالل املوسم الحالي ،وإنه لشرف كبير لي
وأنا فخور بك».
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رياضة

رياضة
كرة المضرب

كرة القدم للسيدات

منتخب تحت  15عامًا في غرب آسيا

قراءة هادئة لنتائج «إيجابية»
بعد غياب دام أكثر من موسمين على
الصعيدين العربي واآلسيوي ،عادت كرة
القدم النسائية في لبنان لإلشراق من
جديد .عاد منتخب تحت  15عامًا ،أخيرًا،
من دبي ،بعد مشاركته في بطولة غرب
آسيا للناشئات ،وأحرز مركز الوصيف ،كما
ظهر بمستوى جيد

رياض عميرات

أرب ـ ـ ــع مـ ـب ــاري ــات خ ــاض ـه ــا امل ـن ـت ـخــب
ال ـل ـب ـنــانــي ت ـحــت  15ع ــام ــا لـلـسـيــدات
ف ــي دبـ ــي .األول ـ ــى كــانــت أمـ ــام األردن
وخسرها منتخبنا الوطني بأربعة
أهـ ــداف ل ـهــدف ،بـعــدمــا ك ــان قــد أنهى
الـشــوط األول متقدمًا بهدف نظيف.
س ـي ـطــر امل ـن ـت ـخــب ع ـل ــى هـ ــذا ال ـش ــوط
وأه ـ ــدر الـكـثـيــر م ــن الـ ـف ــرص ،ق ـبــل أن
يـنـهــار ف ــي الــدقــائــق الـسـبــع األخ ـيــرة
وي ـت ـل ـقــى ث ــاث ــة أه ـ ـ ــداف .ف ــي امل ـب ــاراة
الثانية ،فــازت الناشئات اللبنانيات
تشارك معظم الالعبات اليوم ألول مرة في بطولة دوري منتظم

عـ ـل ــى املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ـخ ـم ـســة
أهـ ــداف نـظـيـفــة ،وه ـك ــذا تــأهــل لبنان
إلــى دور نصف النهائي ،فــي مـبــاراة
أشرك فيها املدرب هاغوب دمردجيان
جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع الع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــه ،ووق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عـ ـن ــد
ّ
م ـس ـتــويــات ـهــن جـمـيـعــا .ب ـطــولــة غــرب
آسيا ،كانت فرصة لتجربة  23العبة.
ولهذه األسباب ،أراح جميع الالعبات
األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ،وال سـ ـيـ ـم ــا قـ ــائـ ــدة
امل ـن ـت ـخــب ج ـ ــودي الـ ـطـ ـي ــارة ،وأشـ ــرك
مكانها سينال بــريــش الـتــي تحولت
ال ــى حــارســة مــرمــى قـبــل أســابـيــع من
ان ـطــاق الـبـطــولــة ،إث ــر اف ـت ـقــار لبنان

ّ
لحراس املرمى في الفئة املذكورة.
ف ــي املـ ـب ــاراة الـنـصــف نـهــائـيــة ،واج ــه
منتخب لـبـنــان نـظـيــره الفلسطيني
ال ــذي يمتلك سـمـعــة حـسـنــة فــي كــرة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ،ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـعــربــي
واآلسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوي .فـ ـ ـ ــاز ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ب ـس ـب ـعــة
ـدف واح ـ ــد ،وب ــدأت
أه ـ ــداف مـقــابــل هـ ـ ٍ
معالم التطور تظهر على الالعبات،
حـيــث ظـهــر أس ـلــوب ك ــرة ق ــدم حديث
عـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــرة الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة ،إذ طـبـقــت
الـ ــاع ـ ـبـ ــات لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى أسـ ـل ــوب
الكرات القصيرة والبناء من الخلف،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـح ــرك مـ ـ ــن دون كـ ـ ــرة،

أرقام المنتخب
في البطولة
ّ
سجل منتخب لبنان 14
هدفًا في البطولة ،وتلقى
 6أهداف .هدافة املنتخب
كانت كريستي معلوف
ال ـتــي سـ ّـجـلــت  4أه ــداف،
وأضـ ــافـ ــت فـ ــرح ال ـط ـيــار
هدفني ومثلهما لسينتيا
صــالـحــة ونــاتــالــي الـعـبــد،
ف ـي ـم ــا أضـ ــافـ ــت كـ ــل مــن
ه ـ ـبـ ــة عـ ـ ـل ـ ــوش وزهـ ـ ـ ـ ــراء
ع ـ ـسـ ــاف ولـ ـيـ ـن ــا ج ـع ـفــر
وم ــاري ــا م ـن ـصــور هــدفــا
واحدًا لكل منهن.

وسرعة الوصول إلى منطقة الخصم
وإن ـهــاء الهجمات بطريقة مناسبة.
فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ،ق ــدم املنتخب
الوطني أفضل عروضه .تقدم بهدف
نظيف عــن طريق كريستي معلوف،
إال أنـ ــه عـ ــاد وت ـل ـقــى ه ــدف ــا م ــن ركـلــة
ُ
حرة مباشرة ،بعد ملسة يد احتسبت
ُ
خارج منطقة الجزاء .لتحسم املباراة
ب ــرك ــات ال ـت ــرج ـي ــح ( )3-4ملـصـلـحــة
امل ـن ـت ـخــب األردن ـ ـ ـ ــي ،ال ـ ــذي ن ـج ــح فــي
الفوز على لبنان مرتني.
هــذا على مستوى الـعــرض ،أمــا على
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،فـ ـق ــد ب ـ ــرزت
ج ـ ــودي ال ـط ـي ــارة ف ــي م ــرك ــز حــراســة
املرمى وقدمت أداء مميزًا ،وال سيما
فــي امل ـبــاراة النهائية .تـصــدت ملعظم
ه ـج ـمــات امل ـن ـت ـخــب األردنـ ـ ـ ــي .كــذلــك،
قــدمــت كــل مــن ري ــدا وه ــاب وصــوفــي
ف ـيــاض مـسـتــوى الف ـت ــا ،رغ ــم إصــابــة
االث ـن ـت ــن ب ـك ـسـ ٍـر ف ــي الـ ـي ــد .وشـغـلــت
ريدا مركز قلب الدفاع ،بينما شاركت
صوفي كالعبة «مـحــور» ،إذ ّ
صعبت
وصـ ـ ــول ال ـ ـكـ ــرات ل ـل ـث ـلــث األخـ ـي ــر مــن
العبات الخصم ،كما كانت من خاللها
دائ ـمــا ت ـبــدأ الـهـجـمــات ،وم ــن أمــامـهــا
سينتيا صــالـحــة خـلــف املـهــاجـمــات.
وتشارك معظم الالعبات اليوم ألول
مرة في بطولة دوري منتظم ،حيث أن
معظمهن بدأ اللعب مع األكاديميات
وفرق املــدارس ،إال أنهن وخالل فترة
قصيرة من التحضير ،أظهرن جميعًا
م ـس ـت ــوى م ـم ـي ـزًا ،ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــديــن
الذهني والتكتيكي .لقد كان موسمًا
واحدًا لكنه كان كافيًا لتقديم صورة
جيدة عن الكرة اللبنانية ـ النسائية
خ ـصــوصــا ،م ــا يـمـنــح األمـ ــل بـتـطــور
اللعبة ،وباملضي قدمًا في التحوالت
الثقافية ،التي تلعب دورًا في تعزيز
حضور كرة القدم النسائية.

كأس لبنان

الجميع يريد إجراء المباراة النهائية بال جمهور ...إال الجمهور!
عبد القادر سعد
لم يحمل أمس االثنني الفرج بالنسبة
إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم بني
النجمة والعهد ،املباراة «املقررة» يوم
األحــد  29الجاري على ملعب املدينة
الــريــاضـيــة .فــاالجـتـمــاع «الخماسي»
الـ ــذي عـقــد ف ــي مـكـتــب وزيـ ــر الـشـبــاب
وال ــري ــاض ــة مـحـمــد فـنـيــش ،بحضور
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـ ـلـ ــوزارة زيـ ــد خـيــامــي،
ورئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـنــانــي هــاشــم
حـيــدر ،واألم ــن الـعــام جهاد الشحف
ومستشار الوزير علي فواز ،لم يقدم
ً
حـ ـل ــوال لـلـمـشـكـلــة ال ـق ــائ ـم ــة .ال ت ــزال
األسئلة على حالها ،حول كيفية إقامة
املباراة وموعدها ،ســواء مع جمهور
أو مــن دون ــه أو فــي املــوعــد املـحــدد أو
يـتــم تــأجـيــل ال ـل ـقــاء .يـنـقــل املـتــابـعــون
أن الــوزيــر كــان إيجابيًا للغاية ،وقد
ط ـل ــب مـ ــن ات ـ ـحـ ــاد ال ـل ـع ـب ــة أن يـتـخــذ
الـ ـق ــرار ل ـكــي يــدع ـمــه .وهـ ـك ــذا ،يصير
االتـحــاد ،هــو الجهة املطالبة بتقديم
االق ـ ـت ـ ــراح ـ ــات ،أو حـ ـل ــول لـ ــأزمـ ــات،
على أن يحملها الــوزيــر إلــى مجلس
ال ــوزراء .هذه هي الصيغة املفترضة.
وإن ك ــان االت ـح ــاد مـطــالـبــا بــاإلجــابـ ًـة
عــن أسئلة جمهور اللعبة ،وخــاصــة
ف ــري ـق ــي ال ـن ـج ـم ــة والـ ـعـ ـه ــد ،وإيـ ـج ــاد
ح ــل حــاســم ون ـهــائــي إلق ــام ــة امل ـب ــاراة
«الـخـتــامـيــة» فــي حـضــور الجماهير،
فـ ــإن م ـتــاب ـعــن ن ـق ـلــوا ع ــن ال ــوزي ــر أن
«موضوع نهائي كأس لبنان يتحمل
م ـســؤول ـي ـت ــه أط ـ ـ ــراف عـ ـ ــدة ،بـ ـ ــدءًا مــن
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االت ـح ــاد ،مـ ــرورًا بــالـنــاديــن املعنيني
ً
وانتهاء
والـقــوى األمنية والجمهور
بــالــوزارة» .كل يرمي املسؤولية على
ال ـط ــرف اآلخـ ــر ،والـجـمــاهـيــر تنتظر.
االتحاد ،كما يقول مقربون من «دائرة
ال ـق ــرار» فـيــه ،ال يـنــوي إقــامــة امل ـبــاراة
بحضور الجمهور .وهــو بهذا يرمي
املسؤولية على القوى األمنية .وفيما
يـبــدو واض ـحــا أن ال ـ ــوزارة تميل إلــى
الضغط ًعلى االتحاد إلجراء املباراة،
استجابة منها لرغبة «الجماهير»،
وألن مصلحة الـلـعـبــة تقتضي ذلــك،
فإنها ترى أن القوى األمنية مطالبة
ب ــال ـت ـج ــاوب واملـ ـس ــاع ــدة ف ــي «تــأمــن
اجراء املباراة».
خالصة االجتماع بني الوزير واتحاد
اللعبة كانت «على الطريقة اللبنانية»
بــام ـت ـيــاز .امل ـق ـتــرح األس ــاس ــي ،هــو أن
يـ ـق ــوم االت ـ ـحـ ــاد ب ـت ـق ــدي ــم اقـ ـت ــراح ــات
ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزيـ ـ ــر ،سـ ـيـ ـنـ ـقـ ـلـ ـه ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره الـ ــى
امل ـع ـن ـيــن ،سـ ــواء مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أو
الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة .ي ـجــب أن ال ننسى
أن ال ـ ــوزارة ال يمكنها الـضـغــط على
االت ـح ــاد إل ــى درج ــة أب ـع ــد ،ألن ــه على
صعيد الفيفا يعتبر تــدخــل ال ــوزارة
مخالفًا للقانون .والنقطة األساسية،
تدور حول االتحاد ،وفي عدم رغبته
ب ــإج ــراء امل ـ ـبـ ــاراة م ــع ال ـج ـم ـهــور (فــي
ه ــذه الـ ـظ ــروف ت ـحــدي ـدًا ك ـمــا ي ـق ــول)،
على عكس رغبة األنــديــة والجمهور
نفسه ،وبذريعة الحاجة إلى مواكبة
أمنية خــارقــة .على الصعيد األمني،
وفي لحظة «الحقيقة» ،أجواء الوزارة

ال ينوي
اإلتحاد إقامة
المباراة بحضور
الجمهور
(هيثم
الموسوي)

ت ــاق ــي اتـ ـح ــاد ال ـل ـع ـبــة ف ــي ال ـهــاجــس
األمـ ـن ــي ،وي ـص ـيــر ال ـج ـم ـهــور وح ـي ـدًا!
هـ ـ ـك ـ ــذا ،ي ـن ـق ـس ــم املـ ـ ــوضـ ـ ــوع األمـ ـن ــي
إلـ ــى ق ـس ـمــن :األول ه ــو ت ـق ــاري ــر مــن
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـيــش وال ـت ــي تشير
ّ
«تخوف من استغالل املباراة من
إلى
قـبــل طــابــور خــامــس ل ــزرع فـتـنــة قبل
ّ
االن ـت ـخــابــات» .الـقـســم الـثــانــي يتعلق
برفض القوى األمنية ،وتحديدًا قوى
األمن الداخلي ،إقامة املباراة بجمهور

قبل االنتخابات كونها مسؤولة عن
تأمينها في ظل قرار مجلس الــوزراء
بـ ـع ــدم دخ ـ ـ ــول ال ـ ّج ـي ــش فـ ــي ق ـضــايــا
داخ ـل ـيــة .ف ــأي ت ــدخ ــل لـلـجـيــش يـكــون
بـشـكــل مـ ــؤازر ل ـقــوى األم ــن الــداخـلــي.
وفـ ــي حـ ــال كـ ــان ع ـلــى ال ـج ـيــش تــولــي
ح ـم ــايــة املـ ـ ـب ـ ــاراة ،ف ـه ــذا ي ـح ـت ــاج إل ــى
ق ــرار مــن مجلس الـ ــوزراء .وبالنسبة
إل ــى وزي ــر الــداخـلـيــة ن ـهــاد املـشـنــوق،
س ـي ـك ــون مـ ــن ال ـص ـع ــب ع ـل ـي ــه وض ــع

«رج ــال أم ــن» فــي مــواجـهــة الجمهور
ّ
وتحمل تداعيات حصول احتكاكات
أو اعـتـقــاالت قبل االنـتـخــابــات ،وهــذا
ً
نقال عن مصادر أمنية.
إذًا ،الجميع يــريــد إج ــراء امل ـبــاراة بال
جمهور ...إال الجمهور! نادي النجمة
ت ـحــدي ـدًا يــرفــض خ ــوض املـ ـب ــاراة من
دون ج ـم ـهــوره ال ــذي يـعـتـبــر ســاحــه
األول ،وخ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل أفضلية
ف ـن ـيــة ال ـ ـع ـ ـهـ ــداوي .ولـ ـع ــل س ـي ـنــاريــو
ل ـق ــاء ال ـف ــري ـق ــن ف ــي ن ـه ــائ ــي ال ـ ــدوري
وال ـ ــذي أق ـي ــم أم ـ ــام م ــدرج ــات خــالـيــة
ٌ
ع ـقــوبــة لـلـعـهــد مـ ـث ــال ع ـمــا ي ـم ـكــن أن
يــاقـيــه الـنـجـمــة فــي ح ــال لـعــب بــدون
ج ـم ـه ــور .ك ـمــا أن ال ـتــأج ـيــل سيضع
الجميع أمام معضلة مشاركة العهد
في كــأس االتحاد اآلسـيــوي .فاألخير
سيكون عليه خوض مباراتني ضمن
نصف نهائي البطولة في  7و 15أيار
ّ
ك ـمــا ت ـبــلــغ الـ ـن ــادي م ــن ق ـبــل االت ـحــاد
اآلسيوي .ما يعني أن نهائي الكأس
ّ
سيتأجل الى ما بعد هاتني املباراتني
أي الى  20أيار على أقل تقدير ،حيث
يكون النجمة قــد خــاض آخــر مباراة
رسـمـيــة ل ــه قـبــل  35ي ــوم ــا ،وسـيـكــون
النهائي في شهر رمـضــان .اتحاديًا،
أص ـبــح ات ـح ــاد الـلـعـبــة ف ــي الــواج ـهــة.
أص ـبــح مـطـلــوبــا م ـنــه ات ـخ ــاذ قـ ــرارات
وتقديم مقترحات ،وكان من املفترض
أن تـجـتـمــع الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة أمــس
ل ـت ـقــديــم م ــا ه ــو م ـط ـلــوب م ـن ـهــا ،لكن
ُ
النصاب لم ّ
يتأمن ،وبالتالي لم تعقد
الجلسة.

رافاييل نادال «ال أون ديسيما»
المالعب الترابية هي
المكان األبرز لمصارعة
الثيران .هناك يستمتع
«الماتادور» بأداء لعبته
المفضلة ،إذ يشعر بحرارة
التراب من تحته والشمس
من فوقه .ابن مايوركا
المدينة اإلسبانية أبدى
منذ صغره شغفه بكرة
المضرب لكنه تفوق في
ّالمالعب الترابيةّ .في سن
التاسعة عشرة ،حقق
الفوز في المشاركة األولى
ّ
الفرنسية
له في البطولة
المفتوحة من عام ،2005
ّوارتفع تصنيفه إلى المركز
ّ
عالميًا .رافايل نادال
الثالث
«ماتادور» كرة المضرب
رفع رصيده إلى  11لقبًا
في دورة مونتي كارلو
بعد ثمانية ألقاب متتالية
من  2005إلى 2012
بطولة مونتي كارلو قد تكون بوابة العودة (أ ف ب)

حسن عطية
إحراز نادال بطولة دورة مونتي كارلو،
ثــالــث دورات املــاس ـتــرز لــألــف نقطة،
أكثر من مجرد لقب .تهاوت األرقام مع
تتويجه األح ــد بعد ف ــوزه فــي املـبــاراة
النهائية على الياباني كي نيشيكوري
ّ
( 3-6و ،)2-6إذ أضاف نادال اللقب الـ 76
إلــى خــزانـتــه فــي مسيرته االحـتــرافـيــة،
والـ ـ ـ ـ ــ 31ف ــي دورات امل ــاسـ ـت ــرز لــألــف
نقطة لـيـنـفــرد بــالــرقــم الـقـيــاســي لعدد
أل ـقــاب دورات ـه ــا وال ــذي ك ــان يتشاركه
مـ ــع الـ ـص ــرب ــي نـ ــوفـ ــاك دي ــوك ــوف ـي ـت ــش
ّ
( 30لقبًا) .هــو اللقب األول لإلسباني
ليضمن بـقــاءه على عــرش التصنيف
الـعــاملــي فــي املــركــز األول متفوقًا على
السويسري روجـيــه فـيــدريــر (الـثــانــي)
بفارق مئة نقطة .عاد نــادال قبل نحو

أسـبــوعــن إلــى املــاعــب ،وخ ــاض كأس
دي ـف ـيــز م ــع مـنـتـخــب إس ـبــان ـيــا ليصل
معه إلــى نصف النهائي على حساب
أملانيا ،متفوقًا في الفردي على فيليب
ك ــولـ ـش ــرايـ ـب ــر وألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر زفـ ـي ــري ــف.
البطولة األخ ـيــرة كــانــت «ال ــورم آب»...
ع ـم ـل ـيــة «إح ـ ـ ـمـ ـ ــاء» ق ـب ــل الـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى
منصات التتويج .مونتي كارلو كانت
الدورة األولى منذ انسحابه في كانون
الثاني/يناير مــن ربــع نهائي بطولة
أستراليا ،بعد إصابة في الركبة ابتعد
عـلــى إثــرهــا عــن املــاعــب مل ــدة شهرين.
األرقــام ال تكذب «الغطاس» :فاز نادال
ب ـ  36مجموعة متتالية على املالعب
الترابية منذ خـســارتــه األخـيــرة العام
املــاضــي فــي دورة روم ــا (الـ ــدور الــربــع
ُ
الـنـهــائــي) .قبل ذل ــك ،ت ـ ّـوج ن ــادال ب ـ 16
لقبًا في الـ«غراند سالم».

نـ ـ ـ ــادال ال ـ ـ ــذي خ ـس ــر م ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة فــي
نهائي البطولة الفرنسية (عام )2013
أمــام ديوكوفيتش قــدم أداء مميزًا في
بـطــولــة ه ــذا ال ـع ــام .ف ــاز بـسـهــولــة على

هذا الفوز هو العاشر
لنادال على نيشيكوري
في  12مباراة بين االثنين
نـيـشـيـكــوري ف ــي الـنـهــائــي ف ــي م ـبــاراة
اس ـت ـمــرت ل ـســاعــة ون ـصــف ف ـقــط ،على
غ ـ ــرار م ــا ف ـع ـلــه ف ــي األدوار ال ـســاب ـقــة
عندما تغلب على النمساوي دومينيك
تييم ،والبلغاري غريغور ديميتروف.
واسـ ـتـ ـط ــاع نـ ـ ـ ــادال أن ي ـك ـس ــر إرس ـ ــال

ال ـيــابــانــي م ــرة واح ـ ــدة ف ــي املـجـمــوعــة
األول ــى ليفوز بها فــي  56دقـيـقــة ،قبل
أن يـعـيــد م ــا فـعـلــه مــرتــن ف ــي الـشــوط
ال ـثــانــي مـنـهـيــا إيـ ــاه بـ ـ  36دق ـي ـقــة .هو
الفوز العاشر لنادال على نيشيكوري
في  12مباراة بني االثنني ،الفوز األخير
للياباني يـعــود إلــى أوملـبـيــاد ريــو دي
جــانـيــرو .فــي املـقــابــل ،فــإن نيشيكوري
فـشــل لـلـمــرة الــراب ـعــة فــي مـسـيــرتــه في
تحقيق الفوز بنهائي دورة من دورات
املاسترز .وقال الياباني بحزن« :كانت
قــدمــاي ثقيلتني للغاية الـيــوم ،بسبب
خــوضــي ث ــاث م ـج ـمــوعــات ف ــي ثــاثــة
أي ــام مـتـتــالـيــة ،وأمـ ــام الع ـبــن أق ــوي ــاء.
ً
ل ــم يـكــن األم ــر س ـهــا ج ـســديــا» .تـجــدر
اإلش ـ ــارة إل ــى أن ن ـي ـش ـي ـكــوري ل ـعــب 7
مجموعات أكثر مــن مجموع مــا لعبه
نادال في الدورة .أما نادال فخرج بعد

امل ـبــاراة ليقول« :سأستمتع باللحظة
وب ـعــد ذل ــك سـنـبــدأ غـ ـدًا بــالـتـفـكـيــر في
البطولة التالية .لكن اآلن سأستمتع
بــالـفــوز ب ــدورة املــاسـتــرز لــألــف نقطة
األمر الذي ال يحدث كل يوم».
بطولة مونتي كــارلــو قــد تـكــون بوابة
العودة لـ«رافا» نحو األلقاب .سيشارك
حامل ال ـ  24لقبًا فــي دورات املاسترز
عـلــى امل ــاع ــب ال ـتــراب ـيــة ال ـتــي يختص
ف ـي ـهــا ـ ـ ـ إن ص ــح ال ـت ـع ـب ـيــر ـ ـ ـ ف ــي دورة
بــرشـلــونــة األس ـب ــوع املـقـبــل ،بـحـثــا عن
ال ـل ـقــب الـ ـح ــادي ع ـشــر (هـ ـن ــاك) أي ـضــا.
بـعــدهــا سيسافر إل ــى فــرنـســا لخوض
بطولة روالن غــاروس ثاني البطوالت
األربــع الكبرى التي تنطلق في أواخــر
ّ
يسجل اسمه
أيار/مايو املقبل والتي
كأكثر الفائزين بلقبها (عشرة ألقاب).

أخبار عربية
الدحيل القطري من أجل الثنائية

باق في جدة
السومة ٍ
أكدت إدارة نادي األهلي السعودي لكرة القدم أن املهاجم السوري عمر
السومة ( 29عامًا) باق مع النادي .وجاء الخبر في بيان رسمي مفاده
أن السومة سيجدد عقده حتى عام  2021وذلك بعد تفعيل خيار بند
التجديد .وقال النادي في بيانه إن رئيس النادي شكر رئيس الهيئة
العامة للرياضة على تكفله ّ
بسداد كامل النفقات .ومــن جانبه ّ
عبر
السومة على حسابه في «تويتر» عن سعادته بتجديد عقده مغردًا
ّ
«أنــا لألهلي واألهلي لي والله ولي التوفيق» .كان اللعب قد اعترض
على استبداله في مباراة فريقه أمام الهالل ضمن الجولة قبل األخيرة
مــن ال ــدوري الـسـعــودي للمحترفني ،بعدها رفــض مصافحة مدربه
سيرغي ريبروف وصــرح بأن هناك أمــورًا كثيرة تخصه سيتحدث
عنها بالتفصيل نهاية املوسم ،لكن إدارة النادي نجحت في احتواء
املشكلة قبل أن تتفاقم.

تأهل نادي الدحيل (لخويا سابقًا) مساء األحد إلى نهائي بطولة كأس
أمير قطر لكرة القدم ،بفوزه على حساب الغرافة ( )1-6في لقاء نصف
النهائي الذي أقيم على ملعب «جاسم بن حمد» .وانتهى الشوط األول
بالتعادل السلبي ،لكن الدحيل عاد ليضرب بقوة في الشوط الثاني
ويسجل سداسية ،منها «هــاتــريــك» للكوري الجنوبي تــاي هــي نــام.
الدحيل الذي توج الشهر املاضي بدوري نجوم قطر للمرة الثانية على
التوالي سيواجه السد حامل لقب الكأس الذي تأهل بفوزه على الريان
( )2-4بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي التعادل ( ،)2-2في
مباراة طبقت فيها تقنية املساعدة بالفيديو ألول مرة في قطر ،حيث
استعان الحكم سلمان الفالحي بتقنية املساعدة بالفيديو  3مرات،
وألغى بعد مراجعتها هدفًا لكل فريق بداعي التسلل .وتقام املباراة
النهائية في  27نيسان/أبريل الحالي.

الزمالك يعين مدربًا بمليون دوالر سنويًا
أع ـلــن ن ــادي الــزمــالــك امل ـصــري أن ــه تـعــاقــد بـشـكــل رس ـمــي مــع امل ــدرب
الـســويـســري كريستيان غ ــروس (ال ـص ــورة) ملــدة مــوسـمــن ،على أن
يتلقى مليون دوالر سنويًا (مــا يـقــارب  17مليون جنيه مصري).
وجــاء هذا التعيني بعد التخلي هذا الشهر عن خدمات املــدرب إيهاب
جــال الــذي تلقى ثــاث هزائم متتالية ،ويحتل الزمالك املركز الثالث
ُ
برصيد  58نقطة .وفي بيان نشر على املوقع اإللكتروني قال نادي

«القلعة البيضاء» إن االتـفــاق مع املدير الفني السويسري البالغ من
العمر  63عامًا تم أخيرًا ،أما أبرز املحطات التي خاضها بروس كانت
مع نادي بازل السويسري ،وشتوتغارت األملاني .أما عربيًا ،فاألهلي
الـسـعــودي هــو أهــم الـفــرق الـتــي دربـهــا غ ــروس .وفــي سـيــاق متصل،
واصــل األهلي املتوج باللقب تحطيم األرقــام القياسية بفوزه األخير
مساء األحد على مضيفه بتروجت ( )1-2بملعب الجيش في السويس
ضمن املرحلة الثالثة والثالثني من الدوري املصري لكرة القدم .الهدفان
اللذان سجلهما األهلي رفعا رصيده من األهداف إلى  72هدفًا ،محطمًا
بذلك الرقم القياسي في عدد األهــداف في موسم واحــد ( )71لنادي
الترسانة «الشواكيش» موسم ( .)1964-1963وعزز األهلي صدارته
( 85نقطة) وهو على بعد نقطتني من معادلة الرقم القياسي في عدد
النقاط املسجل باسم الزمالك موسم ( )2015-2014بمشاركة 20
ناديًا ( 18فريقًا هذا املوسم).
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اليمن

اليمن

ُ
فتح يوم أمس فصل
جديد من فصول
المواجهة الدائرة في
اليمن ضد العدوان
المستمر على هذا
البلد ،مع إعالن سلطات
صنعاء اغتيال رجلها
األول ،صالح
السياسي ٌ
الصماد .اغتيال تحمل
مالبساته مؤشرات
إلى دور أميركي في
العملية التي ّ
قدم
السيد عبد الملك
الحوثي ،في تحميله
المسؤولية عنها،
واشنطن على الرياض،
ِّ
متوعدًا بأن هذه
الجريمة «لن تمر من
دون محاسبة» .وهو
ما كان جزم به أيضًا
مجلس الدفاع الوطني،
الذي ّلوح بـ«رد رادع»
على االغتيالُ ،م ّ
شرعًا
األبواب على سيناريوات
متعددة بشأن نوعية
العمل العسكري الذي
ُ
سيدرك به ثأر الشهيد
الصماد.
ولئن كان ّ
ّ
التهديد برد ،لن يوفر
شركاء السعودية
في جريمتها ،مؤشرًا
واضحًا إلى ما يمكن
أن يواجهه تحالف
وداعموه
العدوان
ِ
في مقبل األيام ،فإن
ّ
الموح ّد
الموقف
والصارم الذي تجلى
في صنعاء عقب إعالن
نبأ االستشهاد ينبئ
هو اآلخر بأن مراهنات
وأبو ظبي
الرياض ّ
على تشتت صفوف
مقاوميهما تحت
ِ
وطأة صدمة االغتيال
والضغط العسكري
ليست إال تمنيات ال
يسندها الواقع.
(األخبار)

على الغالف

صالح الصماد شهيدًا

فصل جديد
من المواجهة
«سنستقبلك على خناجر بنادقنا».
َ
تلك كــانــت آخــر الكلمات الـتــي تـ َـو ّجــه
بها الرئيس الشهيد ،صالح الصماد،
ـدى الـيـمــن.
إل ــى الـسـفـيــر األم ـي ــرك ــي ل ـ
َ َ
حـتــى آخ ــر الـلـحـظــات الـتــي خــتــم بها
ّ
ح ـي ــات ــه ،ظ ـ ــل ال ــرج ــل واعـ ـي ــا طـبـيـعــة
امل ـعــركــة وأب ـع ــاده ــا :األم ـيــرك ـيــون هم
ع ـ ّـراب ــو عـمـلـيــة ال ـح ــدي ــدة خـصــوصــا،
وال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان الـ ـسـ ـع ــودي ـ ـ ـ اإلمـ ــاراتـ ــي
عمومًا .ولذا جاء الرد على ّ
تخرصات
ّ
م ـت ـمــل ـقــي مــاث ـيــو ت ــول ــر ب ـه ــذا ال ـشــأن
مــن داخــل الـحــديــدة نفسها ،فــي وقت
ك ــان فـيــه أزالم الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات
يطلقون موجة تصعيد جديدة على
الـســاحــل الـغــربــي .خاطبهم الصماد،
ً
ب ـش ـج ــاع ـت ــه امل ـ ـع ـ ـهـ ــودة ،ق ـ ــائ ـ ــا« :ل ــن
تـجــدوا فــي الـحــديــدة مرتزقًا ُيبلغكم
َ
َم ـب ــل ـغ ـك ــم» ،ومـ ــا م ـخ ــادع ــة «ال ـع ـمــاء
الـ ـق ــدم ــاء الـ ـ ـج ـ ــدد» ل ـك ــم ب ـ ــأن «أبـ ـن ــاء
الحديدة ضابحون وسيستقبلونكم
ب ـ ــال ـ ــورود» ،إال أوه ـ ـ ـ ــام« ...أنـسـتـقـبــل
مــرتــزق ـت ـكــم ل ـي ـف ـع ـلــوا ب ـن ــا م ــا فـعـلــوا
باألفارقة؟!».
ُ
ل ــم َي ــط ــل ال ــوق ــت ح ـتــى غ ـ ــادر ال ـقــائــد
الـشــاب ســاح املــواجـهــة ،بعدما طمأن
أب ـنــاء ال ـحــديــدة ،الــذيــن ُيـشـ َـهــر سيف
التهديدات في وجوههم هــذه األيــام،
إلى أنه «ال قلق إطالقًا» ،وإلى أن «أبناء
الـيـمــن سـيـخــوضــون الـبـحــر دون ـكــم».
ُ
اســتـش ـهــد ال ـص ـمــاد «ظ ـهــر الخميس
(امل ـ ــاض ـ ــي) ،ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ـح ــدي ــدة،
إث ـ ـ ــر اسـ ـتـ ـه ــداف ــه بـ ـ ـغ ـ ــارة جـ ــويـ ــة مــن
طائرات الـعــدوان ،وهــو يــؤدي واجبه
ال ــوط ـن ــي» ،بـحـســب م ــا أع ـل ــن ،أم ــس،
املجلس السياسي األعـلــى الــذي كان
الشهيد رئيسًا لــه« .جريمة فظيعة»
ّ
تتحمل «قوى العدوان ،وعلى رأسها
أمريكا والنظام السعودي ،املسؤولية
ال ـقــانــون ـيــة ع ــن ارت ـك ــاب ـه ــا» ،وف ــق ما
ج ــزم ب ــه قــائــد حــركــة «أن ـص ــار ال ـلــه»،
السيد عبد امللك الحوثي ،في موقف
يشير إلى بصمة أميركية في عملية
االغتيال ،سواء عبر تزويد «الشركاء»

باملعلومات االستخبارية الالزمة ،أو
عبر االشتراك املباشر في العملية ،أو
ملجرد الغطاء السياسي الذي ال يزال
ممتدًا على جرائم الرياض وأبو ظبي
املـتـعــاظـمــة ف ــي ال ـي ـمــن ،وال ـت ــي كــانــت
ُ
آخــرهــا م ـجــزرة م ـ ّ
ـروع ــة ارت ـك ـبــت ليل
األحـ ــد ـ ـ اإلث ـن ــن ف ــي مـحــافـظــة حـجــة،
أدت إلــى مـصــرع  33مدنيًا معظمهم
نساء وأطفال ،وجرح  55آخرين.
امل ـف ــارق ــة أن ت ـحــالــف ال ـ ـعـ ــدوان ،ال ــذي
كــانــت قــائــدتــه الـسـعــوديــة قــد أدرج ــت
الـصـمــاد مــن ضمن  40قـيــاديــا يمنيًا
عـلــى مــا ّ
سمتها «الئ ـحــة مطلوبني»،
ً
راص ـ ـ ــدة  20م ـل ـيــون دوالر مل ــن يــدلــي
ِ
بمعلومات عنهم ،لم يبادر على مدار
األيام القليلة املاضية إلى إعالن مقتل
الــرجــل .وهــو مــا يمكن أن ُي ّ
فسر على
َ
وجهني :إما أن الرياض لم تكن تعلم
بـ ــأن م ــن قـتـلـتــه ف ــي ال ـ ـغـ ــارات ال ـثــاث
التي استهدفت شــارع الخمسني في
مــديـنــة الـحــديـ ّـدة هــو الـصـمــاد نفسه،
وإم ــا أن مــن نــفــذ التصفية هــو العب
أكبر من السعودية وإمكاناتها ،وهذا
ّ
االحـتـمــال األخـيــر يـعــزز الـحــديــث عن
دور أميركي مفترض في العملية .لكن
أيًا يكن ،فإن «التحالف» لم يجد ضيرًا
ف ــي االح ـت ـف ــاء بــاس ـت ـش ـهــاد الــرئ ـيــس
السابق للمجلس السياسي لـ«أنصار
ال ـل ــه» بــوصـفــه «ن ـص ـرًا اسـتـخـبــاريــا»
و«ض ــرب ــة ك ـبــرى» لـسـلـطــات صـنـعــاء،
ع ـلــى حـ ـ ّـد تــوص ـيــف وس ــائ ــل اإلعـ ــام
املوالية للرياض وأبو ظبي.
ّ
اح ـت ـف ــاء ت ـجــلــى ف ــي وقـ ــت ك ــان ــت فيه
ال ـ ـق ـ ــوة ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ال ـج ـي ــش
الـيـمـنــي وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة تــواصـ ًـل
ُ
طلقة،
استهداف الداخل السعودي ،م ِ
أمـ ـ ــس ،ص ـ ــاروخ ـ ـ َـن بــال ـي ـس ـتـ َـيــن مــن
طراز «بدر  »1على ميناء تابع لشركة
«أرامكو» النفطية في منطقة جيزان.
كـ ــذلـ ــك ،فـ ــاخـ ــرت دول «الـ ـتـ ـح ــال ــف»،
وم ـع ـه ــا ح ـك ــوم ــة ع ـب ــد ربـ ــه مـنـصــور
هادي التي تعجز عن تثبيت قدميها
فــي مــا ّ
تسميها «املـنــاطــق امل ـح ـ ّـررة»،

بورتريه
صنعاء ــ األخبار
خ ـ ّـي ــم الـ ــذهـ ــول وال ـ ـحـ ــزن ع ـل ــى ال ـي ـم ــن م ــع إع ــان
استشهاد رئيس املجلس السياسي األعلى ،صالح
الـصـمــاد ،بـغــارة جــويــة فــي مدينة الـحــديــدة .حـ ٌ
ـداد
ٌ
وتنكيس لألعالم ألربعني يومًا ،مقابل
لثالثة أيام،
انـتـ ّشــاء بانتصار ك ــاذب على مقلب «الـتـحــالــف».
ي ـم ــثــل م ـق ـتــل ال ـص ـم ــاد خـ ـس ــارة ك ـب ـي ــرة لـحــركــة
«أنصار الله»؛ فهو رجل السياسة والتفاهمات مع
شركائها ،كما هو رجل الحرب الذي اقترن ظهوره
ورحيله بالتصدي للعدوان السعودي وأدواته ،من
الحرب الرابعة على صعدة إلى السنة الرابعة من
الحرب على اليمن.
برز اسم الصماد في الحرب الرابعة على صعدة
في عــام  ،2007كقائد ميداني لـ«أنصار الله» في
مـنـطـقــة بـنــي م ـع ــاذ ،شــرقــي مــديـنــة ص ـع ــدة ،الـتــي
ولــد فيها فــي عــام  .1979ومنها قــاد مجموعات

اجتمع ّالصماد قبيل اغتياله بمشائخ الحديدة وقياداتها
حيث توعد األميركيين بـ«إفشال مخططاتهم» (أ ف ب)

بـ«اإلنجاز» ،في ظل خسائر إضافية
كـ ــانـ ــت تـ ـلـ ـح ــق ب ـم ـق ــات ـل ــي ال ـ ـع ـ ــدوان
عـلــى جـبـهــة ال ـســاحــل ال ـغــربــي لليوم
َ
املشهدين
الخامس على التوالي .وفي
املـتـقـ َ
ـدمــن إش ــارة واضـحــة إلــى أن ما
تأمل السعودية واإلمارات أن تجنياه
م ــن وراء ت ـص ـف ـيــة ال ــرج ــل األول فــي
سلطات صنعاء السياسية ليس إال
نـتــاج «الـسـكــرة» الـتــي تعقب اللحظة
األولى.
ّ
َ
التقدير املتقدم املوقف الجامع
يقوي
وال ـح ــازم ال ــذي تمظهر فــي صـنـعــاء،
عقب إعالن استشهاد الصماد .موقف
ّ
ل ـع ــل أهـ ـ ـ ّـم م ــا وس ـم ــه أبـ ـع ــاد رئـيـســة
ّ
ثالثة :أولها أن سلطات «أنصار الله»
مترافقًا مع
لم تنشر نبأ االغتيال إال
ِ
خبر اختيار خليفة للشهيد (مهدي
ّ
املشاط) ،وهو ما يمكن أن ُيقرأ سببًا
ف ــي تــأخـيــر اإلعـ ــان ل ـحــوالــى  4أي ــام.
ثانيها هو وحدة الكلمة الصادرة عن

قـيــادات صـنـعــاء ً ،والـتــي خلت مــن أي
ُ
طمئنة إلــى متانة الجبهة
«نـشــاز» ،م ِ
ال ــداخ ـل ـي ــة وت ـم ــاس ـك ـه ــا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن تـغـيـيــب ال ــرج ــل الـ ــذي ل ـعــب دورًا
رئيسًا فــي الحفاظ على قوتها إبــان
األزمـ ــة ال ـتــي عـصـفــت بـهــا فــي كــانــون
األول /ديسمبر املاضي .أما ثالث تلك

ّ
أكدت ردود
الفعل في صنعاء
متانة الجبهة
الداخلية وتماسكها

األب ـعــاد فـهــو الـتـ ّ
ـوعــد ب ـ ّ
ـرد ق ــوي على
جريمة االغتيال ،والتعهد بمواصلة
املواجهة ،سواء على الجبهات أو في
إدارة الدولة.
ه ـ ــذا مـ ــا أكـ ـ ــده الـ ـح ــوث ــي ب ـن ـف ـســه فــي
كلمته التي أعقبت االجتماع الطارئ
لـلـمـجـلــس ال ـس ـيــاســي األعـ ـل ــى ،حيث
جــزم بــأن «ه ــذه الجريمة لــن تمر من
دون مـحــاسـبــة» ،و«ل ــن تـحـقــق لقوى
الـعــدوان أي نتيجة لصالحها ،ال في
مؤسسات الدولة التي اتخذت قرارها
بمواصلة السير في طريق الشهيد»،
وال «ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـش ـع ـبــي ال ــذي
ي ــرى ف ــي تـضـحـيــة الـشـهـيــد الـصـمــاد
ح ــافـ ـزًا ن ـح ــو امل ــزي ــد م ــن ال ـص ـم ــود»،
وال على مستوى «الجبهة الداخلية
والروابط في ما بني املكونات والقوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .وفـ ــي االت ـ ـجـ ــاه نـفـســه،
شــدد املجلس السياسي األعلى على
أن «الـشـعــار ال ــذي رفـعــه الشهيد (يد

تـبـنــي وي ــد تـحـمــي) سـيـكــون عـنــوانــا
لـلـمــرحـلــة ال ـق ــادم ــة ،وخ ـ ّـارط ــة طــريــق
ن ـحــو ع ـمــل مـ ّ
ـؤس ـســي ب ــن ــاء ،وت ـحــرك
ج ـهــادي شــامــل وفــاعــل ملـقــارعــة قــوى
ال ـغ ــزو واالح ـ ـتـ ــال» .وأع ـل ــن الـنــاطــق
الرسمي باسم «أنصار الله» ،محمد
ع ـبــد الـ ـس ــام ،ب ـ ـ ــدوره(« ،أن ـ ـنـ ــا) نقف
إل ــى ج ــان ــب ال ــرئ ـي ــس م ـه ــدي امل ـشــاط
في حمل الــرايــة السياسية للمجلس
الـسـيــاســي األع ـل ــى ...ون ـشـ ّـد عـلــى يــده
ل ـي ـن ـهــج ب ـن ـه ــج ال ــرئـ ـي ــس ال ـش ـه ـي ــد»،
مضيفًا أن «على كل أجهزة الدولة أن
تتحمل مسؤوليتها» ،وأن «الجميع
ملزم بالتحرك لتقديم ّ
رد عملي على
هذا العدوان».
ٌّ
رد برز أول مالمحه في البيان الصادر
عن مجلس الدفاع الوطني ،الذي عقد
اج ـت ـم ــاع ــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ع ـص ــر أم ــس،
أع ـلــن عـقـبــه «حــالــة االس ـت ـنـفــار ورفــع
ال ـج ــاه ــزي ــة إلـ ــى ال ـح ــال ــة ال ـق ـص ــوى»،
م ــؤكـ ـدًا أن «ال ـي ـم ــن الـ ـي ــوم أك ـث ــر قــوة
وص ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــودًا وثـ ـ ـب ـ ــات ـ ــا ف ـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
الـ ـ ـع ـ ــدوان» ،وأن «اغـ ـتـ ـي ــال الــرئ ـيــس
الشهيد سينال ّ
الرد الرادع».
وفي انتظار الصورة التي سيتبلور
ع ـل ـي ـه ــا هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ،ت ـت ـج ــه األن ـ ـظـ ــار
إلـ ــى م ــراس ــم تـشـيـيــع ال ـش ـه ـيــد ،الـتــي
سـيـعـقـبـهــا خ ـط ــاب لـلـسـيــد ال ـحــوثــي
الذي دعا أمس إلى أوسع مشاركة في
تظاهرة شعبية بمدينة الحديدة ،كان
الصماد أعلن عنها قبيل استشهاده
لـ«نقول لألميركي إنــه إذا كــان هناك
أنـ ـ ٌ
ـاس يـشـجـعــونــه أو ي ـكــذبــون عليه
ب ـ ــأن لـ ــه م ــوط ــئ ق ـ ــدم فـ ــي الـ ـح ــدي ــدة،
فـعـلـيــه أن ي ـف ـهــم أن أبـ ـن ــاء مـحــافـظــة
الحديدة على قلب رجل واحد» .هكذا،
يتجاوز اليمنيون مصابهم بـ«الرجل
املؤمن املجاهد العظيم» ـ كما وصفه
املجلس السياسي األعلى ـ بخروجهم
مـجـ ّـددًا إلــى الساحات ،ليؤكدوا أنهم
«بتضحيات شهدائهم أمضى عزمًا
وأقوى إرادة» ،ولتنفتح بذلك صفحة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن م ــواجـ ـه ــة ال ـ ـع ـ ــدوان لــن
ُ
كتب فيها للسعودية واإلم ــارات ما
ي ّ
تتمنيانه.
قبل حــوالــى  14سـنــة ،وفــي وقــت كان
فيه اليمنيون ّ
يودعون القائد السابق
لـ ــ«أنـ ـص ــار ال ـ ـلـ ــه» ،ح ـس ــن ال ـح ــوث ــي،
ك ــان شقيقه عـبــد املـلــك يعيد ترتيب
صفوف «الحوثيني املغمورين» ،كما
يـصـفـهــم اإلع ـ ــام ال ـس ـع ــودي ،لـيـقــود
خ ـمــس حـ ــروب ض ــد ح ـل ـفــاء الــريــاض
أوصـلــت الحركة إلــى مــا وصلت إليه
راهـنــا .والـيــوم ،ال يبدو أن ثمة شيئًا
مختلفًا ،ســوى أن مــن ًيقود الـعــدوان
ّ
على اليمن «أكثر رعــونــة» من كــل ّمن
سبقه ،وفي ذلك عامل إضافي لتحقق
الهزيمة.
(األخبار)

ً
صالح الصماد ...القائد الذي ال يملك منزال
من الشبابّ ،
وفك الحصار عن منطقة فلة ،غربي
املدينة ،والتي كانت حاصرتها قوات نظام صنعاء.
مل ــع اس ـم ــه ســري ـعــا ف ــي أوسـ ـ ــاط س ـ ّك ــان ص ـعــدة،
بفضل قربه منهم ،ونشاطه فــي حــل قضاياهم،
ُ ِّ َ
عينه قيادة «أنصار الله» في عام  2008املسؤول
لت
االجتماعي للحركة.
ش ــارك بـفــاعـلـيــة ف ــي مــواج ـهــة ق ــوات صـنـعــاء في
ّ
وتصدى لها كقائد
حربها السادسة على صعدة،
ّ
ُ
مـيــدانــي لـلـمــديــريــات املحيطة بــاملــديـنــة ،لــيـعــن في
ً
عــام  2009مـ ّســؤوال ثقافيًا لـ«أنصار الـلــه» .وهذا
املنصب استحقه ِلا أظهره من قدرات في الخطابة،
وكسب الجماهير إلى صف الحركة في أكثر من
مناسبة في صعدة واملحافظات املجاورة لها.
محاور بارع
ُّ
عقب الحرب السادسة ،كلف الصماد من قبل زعيم
«أنصار الله» ،عبد امللك الحوثي ،بتمثيل الحركة

َ
فــي التخاطب مــع لجان الــوســاطــة التي قـ ِـدمــت من
صنعاء إلعادة تطبيع األوضاع في صعدة ،وأسهم
فــي إع ــادة الـهــدوء والتوفيق بــن الجيش واللجان
الـشـعـبـيــة الـتــابـعــة لـلـحــركــة .وم ــع انـعـقــاد «مــؤتـمــر
ال ـح ــوار الــوط ـنــي» فــي صـنـعــاء ،شــاركــت «أنـصــار
ال ـلـ ّـه» فـيــه بـفــاعـلـيــة ،وقـ ـ ّـدم فــريـقـهــا رؤي ــة الـحــركــة
لحل القضايا اليمنية العالقة ،ومقترحاتها لشكل
النظام السياسي واإلداري لليمن .وفي هذا الشأن
قالت مصادر في الحركة ،لـ«األخبار» ،إن الصماد
هو من تولى مراجعة هذه الرؤية مع الدكتور عبد
الكريم جدبان والدكتور أحمد شرف الدين ،اللذين
اغتيال في صنعاء قبل نهاية مؤتمر الحوار.
م ــع دخ ــول «أن ـص ــار ال ـلــه» إل ــى صـنـعــاء فــي الـ ــ21
مــن أيـلــول /سبتمبر  ،2014عـ ّـن الرئيس اليمني
(امل ـس ـت ـق ـيــل الحـ ـق ــا) ،ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور ه ــادي،
الصماد مستشارًا لــه ،فــي وقــت كــان يشغل فيه
منصب رئيس املكتب السياسي للحركة منذ ما

قبل ذلك التاريخ ببضعة شهور .وفي آب /أغسطس
 ،2016تحالفت «أنـصــار الله» مع حــزب «املؤتمر»
ال ــذي ك ــان ي ـقــوده الــرئـيــس الـســابــق عـلــي عـبــد الله
ّ
صالح ،وشكل الطرفان «املجلس السياسي» إلدارة
السلطة والتنسيق بينهما في مواجهة الحرب .كان
الصماد عضوًا في املجلس ،وبعدها توافق الطرفان
عليه رئيسًا للمجلس ،ومن يومها إلى حني مقتله
ّ
حقق نجاحًا في إدارة شؤون السلطة في صنعاء
سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا وإداريًا ،وإلى ّ
حد ما في
الجانب االقتصادي ،رغم الحصار املفروض على
اليمن.
ح ـظــي ال ـص ـمــاد بـثـقــة زع ـي ــم «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» .ومــع
مـحــاولــة حليفها ،عـلــي عـبــد الـلــه صــالــح ،االنـقــاب
عليها في كانون األول /ديسمبر  ،2017ظهر عبد
ـاطـبــا أن ـص ــاره وأن ـص ــار صالح
امل ـلــك ال ـحــوثــي مـخـ ِ
بقوله« :جمهورية برئاسة صالح الصماد ومن قرح
ّ
يقرح» .ومــا هي إال ساعات حتى تمكن الصماد،
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ّ
ّ
الرد لن يوفر واشنطن

خليل كوثراني
أك ــد م ـصــدر ق ـي ــادي ف ــي حــركــة «أن ـصــار
الـ ـل ــه» ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن اغ ـت ـيــال رئـيــس
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـسـ ـي ــاس ــي األع ـ ـل ـ ــى ،ص ــال ــح
ال ـص ـمــاد ،شــاركــت فـيــه ق ــوات الــواليــات
املتحدة ،في عملية على الساحل الغربي
لـلـيـمــن ،ي ــوم الـخـمـيــس امل ــاض ــي .وأف ــاد
امل ـصــدر ب ــأن الـصـمــاد ك ــان ضـمــن جولة
له في الحديدة ،ويتنقل بموكب رمزي
يقتصر على سيارتني :واحدة يستقلها
بيضاء اللون مع سائق ومرافقني اثنني،
ّ
وباص يقل مرافقني آخرين.
وعقب تحركات أمنية فــي الـجــو ،وعبر
األرض ،وبعد عملية معقدة،
عمالء على
ِّ
ُرص ـ ــد هـ ــدف ُص ــن ــف ع ـلــى أنـ ــه «ق ـي ــادي
عسكري كبير» ،لتنطلق إثر ذلك طائرة
حــربـيــة تــرافـقـهــا ط ــائ ــرة اس ـت ـطــاع إلــى
أجواء الحديدة .ومن ثم أقدمت املقاتلة
ً
الحربية (ال يــزال مجهوال مــا إذا كانت
أميركية أم سعودية أم إمــاراتـيــة) على
تنفيذ هجوم بقصف السيارتني ،ما أدى
على الفور إلى مقتل الصماد ومرافقيه
الستة ،الذين ليس من بينهم من يحمل
رتبة قيادية.
اخ ـتــارت «أن ـصــار الـلــه» تأجيل اإلعــان
عن مقتل الصماد لجملة أسباب ،ليس
م ــن ب ـي ـن ـهــا أن ال ــرئ ـي ــس ك ـ ــان جــري ـحــا.
يلخص املصدر دوافــع التأخير باآلتي:
ت ـق ـي ـي ــم ال ـ ــوض ـ ــع الـ ــداخ ـ ـلـ ــي واخـ ـتـ ـي ــار
خ ـل ـي ـفــة ل ـل ـص ـمــاد ي ـس ــد ث ـغ ــرة أحــدث ـهــا
اغ ـت ـي ــال ال ــرج ــل الـ ـ ــذي وصـ ـف ــه امل ـص ــدر
بـ«الخسارة الكبيرة جدًا جـدًا» ،وتقييم
الهجوم أمنيًا ومــا يرافقه مــن مخاوف
فــي ّعملية مـمــاثـلــة ،واألهـ ــم ال ـتــأكــد من
مـ ـن ــف ــذي ال ـج ــري ـم ــة ب ــال ــوس ــائ ــل ك ــاف ــة،
األمـنـيــة واإلعــامـيــة والسياسية ،وهي
التي قــادت جميع خيوطها إلــى إسهام
األميركيني في العملية.
شـ ـك ــل ت ــأخـ ـي ــر اإلع ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن االغـ ـتـ ـي ــال
ف ـض ـي ـحــة ك ـب ـي ــرة لـ ـلـ ـق ــوات ال ـس ـع ــودي ــة
واإلم ــارات ـي ــة ال ـتــي ت ـقــود الـ ـع ــدوان على
اليمن ،إذ لم يكن هؤالء على علم ودراية
ب ـمــا جـ ــرى .ل ــم يـعـلــن ت ـحــالــف ال ـع ــدوان
عــن ّ
أي غـ ــارات أو عـمـلـيــات فــي املنطقة
ّ
ط ــوال امل ــدة ال ـتــي ت ـقــل ع ــن خـمـســة أي ــام
بقليل ،سوى تسريبات صحافية تزعم
قتل من اعتبر «قائد القوات البحرية».
حـتــى إن ال ــري ــاض وأبـ ــو ظـبــي ابتلعتا
الطعم األمـنــي الــذي رمته صنعاء ،عبر
إظـهــار الصماد فــي شريط مـصـ ّـور بعد

عن الرجل شجاعته
ُع
رف ّ
تجسدت في زياراته
التي
المتكررة لجبهات القتال

بالتفاف قيادات الحركة من حوله ،من القضاء على
انـقــاب صــالــح ،والـحـفــاظ على الــوضــع األمـنــي في
صنعاء والـشـمــال ،وصيانة تماسك أكثر مــن 40
جبهة قتال تحارب عليها الحركة .عقب ذلك ،تمكن
الصماد من تجاوز تداعيات مقتل صالح ،والحفاظ
على تحالف «أنصار الله» و«املؤتمر» ،واستئناف
عقد جلسات البرملان الــذي ينتمي أغلب أعضائه
إلى حزب صالح.
ُع ــرف ع ــن ال ـص ـمــاد نــزاه ـتــه ومـنــاهـضـتــه للفساد
املــالــي واإلداري .وف ــي ه ــذا ت ـقــول م ـصــادر مـقـ ّـربــة
ً
مـنــه ،ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن الـصـمــاد ال يملك م ـنــزال في
العاصمة صنعاء ،وإنــه كــان يقيم خــال السنوات
األربع املاضية في منزل مستأجر .كذلك ُعرف عن
الرجل شجاعته التي ّ
تجسدت في زياراته املتكررة
لجبهات القتال ،بما فيها الجبهة الحدودية ،حيث
ً
املاضي وهو يقود طقمًا مسلحًا ،حامال
ظهر العام
ّ ً
بندقيته ومتنقال بني جبال جيزان.

اس ـت ـش ـه ــاده ،ي ـت ـض ـمــن ج ـ ــوالت ال ــرج ــل
على ورش التصنيع العسكري املحلي.
ت ـع ـ ّـم ــدت قـ ـي ــادة «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» إظ ـهــار
ال ـشــريــط لـسـبـبــن :األول فـضــح ضعف
الـسـعــوديــن واإلمــارات ـيــن استخباريًا،
وإفشال أي خطوة ّ
مبيتة لألعداء قد تلي
العملية ،عبر إيهامهم بفشل الهجوم
وات ـخــاذ تــدابـيــر االسـتـعــداد ال ــازم .ولم
ينشر الـسـعــوديــون ص ــورًا للهجوم من
الجو ،إلــى أن حـ ّـدد قائد «أنـصــار الله»،
السيد عبد املـلــك الـحــوثــي ،أم ــس ،مكان
االسـ ـتـ ـه ــداف ف ــي ش ـ ــارع ال ـخ ـم ـســن في
الحديدة.
لدى قيادة «أنصار الله» ملء الثقة بأن
ّ
األميركيني شاركوا في الهجوم ،أقله عن
طــريــق االسـتـطــاع والــدعــم األم ـنــي ،مع
احتمال أن تـكــون الـطــائــرات السعودية
شاركت بما يقتصر على تنفيذ الغارة

ّ
مثل تأخير إعالن
االغتيال فضيحة
كبيرة للسعودية
واإلمارات

م ــن دون ال ـع ـلــم ب ــال ـه ــدف .امل ـســؤول ـيــة،
بحسب أصـحــاب ال ـقــرار فــي صـنـعــاء ،ال
تستثني أي طــرف من الجبهة املقابلة.
والرد الذي يجري تدارسه منذ الجمعة،
يشمل أهدافًا تتناسب والخسارة التي
تتطلب تــدفـيــع ال ـع ــدوان ثـمـنــا مــوجـعــا.
تؤكد قيادة «أنصار الله» أن الرد قادم،
وسـيـشـمــل هــدفــا أمـيــركـيــا مــن بــن عــدة
أهـ ـ ــداف ،ول ــن يـقـتـصــر ع ـلــى الـسـعــوديــة
واإلمارات .وتشير مصادر الحركة إلى أن
الصماد كان هدفًا للسعودية واإلمارات،
ل ـكــن ف ــي أي م ــن ج ــوالت ــه ال ـســاب ـقــة في
امل ـنــاطــق ،بـمــا فـيـهــا نــزولــه امل ـت ـكــرر إلــى
الـحــديــدة والـســاحــل الـغــربــي ،لــم ينجح
الثاني
ه ــؤالء فــي الــوصــول إلــى الـهــدف
ّ
عـلــى قــائـمــة «امل ـط ـلــوبــن» ،حـتــى تــدخــل
األمـيــركـيــون ،أخ ـي ـرًا ،فــي عملية معقدة
تحمل بصمات واشنطن بــوضــوح ،وال
تـشـبــه عـمـلـيــات الـقـصــف ال ـتــي ينفذها

التحالف السعودي منفردًا.
تشارك واشنطن لوجستيًا وتسليحيًا
ومـعـلــومــاتـيــا ف ــي ال ـح ــرب ض ــد الـيـمّــن،
م ـن ــذ ل ـح ـظ ــة اإلع ـ ـ ــان ع ـن ـه ــا .وت ـس ــخ ــر
لــذلــك كــل اإلمـكــانــات ،بما فيها األقـمــار
الصناعية وعمليات تــزويــد الطائرات
ب ـ ــال ـ ــوق ـ ــود فـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــو ،وامل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
االستخبارية ،إضافة إلى وجود غرفة
عمليات مشتركة فــي الخليج ،يشرف
فيها عشرات الضباط من قيادة الشرق
األوســط على سير املـعــارك والعمليات
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ،وي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدمـ ـ ــون
االسـ ـتـ ـش ــارات ل ـل ـض ـبــاط الـخـلـيـجـيــن.
االنخراط األميركي في الحرب تصاعد
منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى
الرئاسة .وتشير معلومات إلى أن إدارة
ترامب تشارك السعوديني واإلماراتيني
ال ــرغ ـب ــة ف ــي إب ـع ــاد «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» عــن
كامل الساحل الغربي ،وميناء الحديدة
بــالـتـحــديــد ،وه ــو م ــا ك ــان مـحــل نـقــاش
أم ـيــركــي ألس ـبــاب إن ـســان ـيــة .الـحـمــاســة
األم ـي ــرك ـي ــة ت ــوازي ـه ــا ح ـمــاســة مـمــاثـلــة
لدى بريطانيا ،التي ُيرصد لها اهتمام
استثنائي بالساحل والـبـحــر األحـمــر.
وم ــن امل ـتــوقــع أن ت ـتـصــاعــد الـعـمـلـيــات
ف ــي ال ـســاحــل ال ـغــربــي ب ـهــدف الــوصــول
إلى الحديدة ،كمحطة أساسية يراهن
عليها تحالف العدوان في كسر صمود
صنعاء.
ً
كان الصماد يردد أنه ال يملك ماال كافيًا
ليصرفه عـلــى أبـنــائــه إذا مــا استشهد،
ول ــن ي ـكــون أم ــام عــائـلـتــه س ــوى ال ـعــودة
مــن الـعــاصـمــة صـنـعــاء إل ــى قريتهم في
ال ـش ـمــال إذا م ــا ن ـجــح ال ـع ــدو ف ــي قـتـلــه.
لكن املؤكد أن الرئيس اليمني ،صاحب
الكاريزما واملوهبة الخطابية والنشاط
ّ
ال ـ ـ ــدؤوب ،خ ــل ــف وراءه ع ـش ــرات اآلالف
مــن الـجـنــود الــذيــن قــام بتخريجهم في
دورات املعسكرات التدريبية في األشهر
ً
املاضية ،فضال عن قوة عسكرية صاعدة
ً
ومتنامية لم يشهد اليمن مثيال لها ،من
بينها مــا كــان الــرجــل مهتمًا بمتابعته
ش ـخ ـص ـيــا ب ــاه ـت ـم ــام بـ ــالـ ــغ :ال ـب ــرن ــام ــج
ال ـصــاروخــي ال ــذي أوص ـلــه إل ــى معادلة
«صـ ــواريـ ــخ يــوم ـيــة ع ـلــى ال ـس ـع ــودي ــة»،
والتصنيع العسكري املحلي على صعد
متنوعة ،والقوة البحرية على الساحل
الغربي .عناصر قوة شارك في تفعيلها
الصماد ،وتركها لبالده إرثًا كافيًا للرد
على العملية ،التي أراد من اتخذ قرارها
إيقاف املد الثوري في اليمن.
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مقالة

ّ
إسرائيل تتباهى باغتيال البطش ...وال تتبناه

ماكرون ساعي بريد
في «الحوار» الروسي ــ األميركي
بينما يستغل شركاء واشنطن
الغربيون كل فرصة لحشد الجهود
ضد موسكو ،وبخاصة في الملف
السوري ،تبدو باريس منهمكة في
نقل الرسائل بين الطرفين األميركي
والروسي في هذا الشأن
ت ـعـ ّـمــق انـ ـخ ــراط ب ــاري ــس ف ــي مهمة
ت ـم ـث ـي ــل املـ ـص ــال ــح األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،فــي
واح ــدة مــن ذرى «الـجـفــاء» األميركي
ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،وب ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـ ــي امل ـل ــف
الـ ـس ــوري .الـجـلـيــد ب ــن الـعــاصـمـتــن
ّ
شكل ساحة واسعة للعب الفرنسيني

دور «س ـ ــاع ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــري ـ ــد» ب ـي ـن ـه ـم ــا،
وتبنيهم «إق ـن ــاع» الــرئـيــس دونــالــد
تـ ــرامـ ــب ب ــإبـ ـق ــاء قـ ــواتـ ــه فـ ــي س ــوري ــا
لفترة أطول .وبينما ّ
ترص الواليات
املتحدة صفوف معسكرها في وجه
روسيا ،بدءًا من مجلس األمن وليس
انـ ـتـ ـه ـ ً
ـاء ب ــال ـع ـق ــوب ــات االق ـت ـص ــادي ــة
األحــاديــة ،ينهمك الرئيس الفرنسي
إيـ ـم ــان ــوي ــل مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ،فـ ــي سـلـسـلــة
ل ـ ـقـ ــاءات واتـ ـ ـص ـ ــاالت مـ ــع م ـســؤولــي
ال ـ ــدول املـعـنـيــة بــامل ـلــف الـ ـس ــوري .إذ
وص ــل أم ــس إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
في زيــارة رسمية لنظيره األميركي،
واستبق تلك الزيارة باتصال هاتفي
م ـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
ب ــوت ــن ،تـضـمــن نـقــاطــا عـ ـ ّـدة أبــرزهــا
املـلــف ال ـســوري .كما يفترض أيضًا،

شركات صينية تستعد لـ«إعادة اإلعمار»
أكد السفير السوري لدى الصني ،عماد مصطفى ،في مقابلة مع وكالة «تاس»
الروسية ،أن العديد من الشركات الصينية أعربت عن اهتمامها باالستثمار
في سوريا .وأضاف أن بالده بدأت فعليًا إعادة اإلعمار ،ولكن تلك الشركات
«تفضل البدء بمجرد استقرار معظم املناطق»،
مؤكدًا أن بالده ال تطلب مساعدة «بل شراكة تقوم
على املنافع املتبادلة» .ولفت إلى أن «وزارة الخزانة
األميركية تراقب في شكل دقيق هذا امللف...
وستفرض على الفور عقوبات على كل شركة تقول
إنها تريد املشاركة» ،مضيفًا أن سوريا تحتاج
مشاريع في ثالثة قطاعات ،هي توليد الطاقة ،وبناء
الوحدات السكنية حيث «يتمتع الصينيون بمهارة
خاصة في هذا املجال» ،إلى جانب مشاريع البنية
التحتية الرئيسة .وأشار إلى أن بالده تدعم مشروع
«الحزام والطريق» ودخلت في محادثات مع بكني
في هذا الشأن ،مضيفًا أن دعم الصني ال يأتي مرفقًا بـ «قيود سياسية».
(األخبار)

أن يزور ماكرون موسكو ،خالل شهر
أيــار املقبل .بيان كل من الرئاستني،
الروسية والفرنسية ،حول االتصال،
وإن تضمن اإلشارة إلى ضرورة دفع
املحادثات السياسية ،فقد تطرق إلى
ن ـقــاش الـضــربــة الـعـسـكــريــة األخ ـيــرة
ضد ســوريــا ،بمقاربتني مختلفتني.
إذ نـ ّـوه بيان «الكرملني» إلــى اعتبار
ض ــرب ــات املـخــالـفــة
ب ــوت ــن أن ت ـلــك ال ـ ّ
للقانون الــدولــي ،عــقــدت الــوضــع في
سوريا ،في حني لفت بيان «اإلليزيه»
إلـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــات
وم ـش ــروع ـي ـت ـه ــا .ه ـ ــذا ال ـت ـب ــاي ــن فــي
املوقفني الروسي والغربي ،تبلور في
شكل آخر ـ أكثر حدة ـ في كالم وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
الذي رأى في التصريحات الفرنسية
عــن ضـ ــرورة ب ـقــاء ال ـق ــوات األجنبية
ع ـ ـلـ ــى األرض ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة «م ــوقـ ـف ــا
استعماريًا» ،مضيفًا أن بالده سوف
تطلب توضيحات مــن بــاريــس بهذا
الخصوص.
الالفت في تصريحات الفــروف ،كان
إش ــارت ــه إلـ ــى ضـ ـ ــرورة «االس ـت ـع ــداد
الحـتـمــال ت ـكــرار ه ــذه االس ـت ـفــزازات»
العسكرية
فــي إش ــارة إلــى الضربات
ّ
الـثــاثـيــة ،مــوضـحــا أن ب ــاده ح ــذرت
«زم ــاء ن ــا األمـيــركـيــن واألوروب ـي ــن
املشاركني فــي هــذه املـغــامــرة» .وجــاء
ذلك بالتوازي مع تأكيده أن بالده لم
ّ
تقرر بعد إذا ما كانت ستسلم منظمة
الدفاع الجوي « »300 Sإلى سوريا،
م ـض ـي ـفــا أنـ ـه ــا ح ــن تـ ـق ــرر الـتـسـلـيــم
ســوف تعلنه فــي شكل واض ــح .كالم
ال ــوزي ــر ج ــاء بـعــدمــا نـقـلــت صحيفة
«كوميرسانت» الــروسـيــة ،مــا مفاده
أن تـسـلـيــم املـنـظـمــة س ــوف ي ـبــدأ في
وقت قريب ،مشيرة في الوقت نفسه
إلــى احتمال إرســال عسكريني روس
إلى مواقع نشر املنظومة ،لإلشراف
ع ـلــى ع ـم ـل ـهــا .وي ــأت ــي هـ ــذا ال ـحــديــث
في وقت يرتفع التوتر بني إسرائيل
وإي ـ ـ ــران ف ــي س ــوري ــا ،م ــع ت ـهــديــدات

علي حيدر

من عمليات الجيش على أطراف الحجر األسود أمس (أ ف ب)

ّ
إسرائيلية متكررة تـحــذر إي ــران من
أي تحرك عسكري انطالقًا من هناك.
وك ـش ـفــت وس ــائ ــل إعـ ــام إســرائـيـلـيــة
أم ـ ـ ــس ،أن ق ــائ ــد امل ـن ـط ـق ــة امل ــرك ــزي ــة
الوسطى األميركية ،جــوزف فوتيل،
زار إسرائيل والتقى كبار املسؤولني
الـعـسـكــريــن ف ـي ـهــا ،لـبـحــث ت ـطــورات
املنطقة وتـحــديـدًا فــي ســوريــا .وفــي
املقابل ،استقبلت دمشق أمس ،كبير
مساعدي وزي ــر الخارجية اإليــرانــي
حـ ـس ــن ج ـ ــاب ـ ــري أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري ،ال ـ ــذي
ال ـت ـقــى الــرئ ـيــس ب ـشــار األس ـ ــد .وهــي
الزيارة الثانية ملسؤول إيراني رفيع
امل ـس ـت ــوى خـ ــال أس ـب ــوع ــن ،وتــأتــي
بعد لقاء أنـصــاري ،املبعوث األممي
ستيفان دي ميستورا ،قبل أيــام في
طهران.
وعـ ـل ــى األرض ،ت ــواص ـل ــت املـ ـع ــارك
ضد تنظيم «داعــش» جنوب شرقي
دمشق ،مع محاولة الجيش السوري
ع ـ ـ ــزل الـ ـجـ ـي ــب ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم م ـخ ـيــم
الـ ـي ــرم ــوك وحـ ـي ــي ال ـح ـ ّج ــر األس ـ ــود
وال ـ ـق ـ ــدم .وب ـي ـن ـم ــا ي ـك ــث ــف ال ـج ـيــش

اسـتـهــدافــه املــدف ـعــي وال ـج ــوي لـعــدد
من مواقع املسلحني ،تتقدم القوات
الـبــريــة بـبــطء فــي املنطقة السكنية،
الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن ت ـح ـص ـي ـن ــات هــامــة
ب ـن ـيــت خـ ــال سـ ـن ــوات الـ ـح ــرب عـلــى
أطــراف املخيم ،وضمنه فــي املعارك
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــن ال ـف ـص ــائ ــل .وي ـتــركــز
ال ـج ـهــد امل ـي ــدان ــي ع ـلــى أط ـ ــراف حــي
التضامن من الشمال ،وعلى املنطقة
الفاصلة بني يلدا والحجر األســود.
وف ـ ـ ــي بـ ـ ـل ـ ــدات الـ ـقـ ـلـ ـم ــون الـ ـش ــرق ــي،
وبعد خــروج دفعتني مــن املسلحني
واملدنيني الرافضني لتوقيع تسوية
من الجانب الحكومي ،قرر عدد من
أبناء تلك البلدات البقاء في املنطقة
وتـســويــة أوضــاع ـهــم ،بـعــدمــا كــانــوا
قد سجلوا أسماء هم للرحيل نحو
الشمال .وفي ريفي حمص وحماة،
تـسـخــن امل ـع ــارك فــي شـكــل تــدريـجــي
على أطــراف الجيب املحيط بمدينة
الـ ــرسـ ــن ،ح ـي ــث اس ـت ـه ــدف الـجـيــش
مـ ــواقـ ــع امل ـس ـل ـح ــن أمـ ـ ــس ،فـ ــي ق ــرى
ع ـي ــدون وال ـس ـط ـح ـيــات وال ـعــامــريــة،

ف ــي ري ـ ــف حـ ـم ــاة ال ـج ـن ــوب ــي ،وس ــط
اش ـ ـت ـ ـب ـ ــاك ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـحـ ـ ــور ق ــري ــة
الحمرات.
وبينما ينتظر انطالق أعمال مؤتمر
بروكسيل الثاني ،الخاص بالقضية
ال ـســوريــة والـ ـه ــادف إل ــى جـمــع نحو
سـتــة م ـل ـيــارات دوالر لتخصيصها
للمساعدات اإلنسانية ،بقي احتمال
حضور وزير الخارجية الروسي من
ّ
عدمه ،معلقًا ،بغياب تصريح رسمي
مـ ــن م ــوسـ ـك ــو .وعـ ـل ــى رغ ـ ــم ال ـل ـه ـجــة

اعتبر الفروف تصريحات
فرنسا عن سوريا
«مقاربة استعمارية»

الـعــدائـيــة الـتــي خــرجــت عــن اجتماع
وزراء خــارجـيــة «الـ ــدول الـسـبــع» في
مــون ـتــريــال ال ـك ـنــديــة ،ت ـجــاه روس ـيــا،
ف ـقــد أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمل ــان ــي
ه ــاي ـك ــو م ـ ـ ــاس ،أن «وثـ ـيـ ـق ــة ال ـب ـي ــان
الـخـتــامــي تــؤكــد أن ال ح ــل سياسي
فــي ســوريــا مــن دون روس ـي ــا» .وهــو
ما كـ ّـرره األمــن العام لألمم املتحدة،
أنـطــونـيــو غــوتـيــريــش ،وإن بصيغة
مختلفة ،إذ اعتبر أن «من السذاجة»
االع ـت ـق ــاد ب ــأن األمـ ــم امل ـت ـحــدة ق ــادرة
ع ـلــى ح ــل األزمـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة «بـشـكــل
س ـح ــري» ،مضيفًا أن «األح ـ ــداث في
سـ ــوريـ ــا خـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـي ــرة
مــؤشــر عـلــى ع ــودة ال ـحــرب ال ـب ــاردة،
وف ـ ــي الـ ـس ــاب ــق ك ـ ــان الـ ـع ــال ــم ث ـنــائــي
ال ـق ـطــب ،وك ــان ــت روس ـي ــا وال ــوالي ــات
املتحدة ،تتمكنان من السيطرة على
حلفائهما ...أمــا فــي الـحــرب الـبــاردة
الـحــالـيــة ال يستطيع ه ــذان الـبـلــدان
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ...ف ـه ـنــاك
تركيا والسعودية وإيران وغيرها».
(األخبار)

ليست هناك حاجة العتراف إسرائيلي رسمي بعملية اغتيال
املهندس «القسامي» فادي البطش في العاصمة املاليزية
كواالمبور ،فقد تغني عن ذلك ردود الفعل الرسمية نفسها التي
أوحت بتبني العملية مواربة ،وتعليقات املعلقني اإلعالميني من
ذوي العالقات والصلة مع األجهزة األمنية التي تعمدت مقاربة
عملية االغتيال على مستوى الرسائل الكامنة فيها ،والسياق
ً
الذي تندرج فيه ،واألهداف املرجوة منها ،فضال عن البعد
العمالني.
ّ
تندرج عملية االغتيال هذه ،في إطار «حرب» تشنها إسرائيل
على قوى املقاومة في شكل عام في املنطقة ،واملقاومة
الفلسطينية وحركة حماس في شكل خاص .لذلك ،كانت
امتدادًا ملسلسل اغتياالت مشابهة على مستوى الهوية املهنية،
واألسلوب والساحات البعيدة والقريبة من فلسطني .ومع ذلك،
تنتمي العملية أيضًا إلى أكثر من عنوان في آن .فإلى كونها
تأتي في سياق استهداف الكوادر املهنية والعلمية الناشطة،
فهي تأتي ترجمة ملفهوم يتبناه جهاز «املوساد» ،وسبق أن
ّ
عبر عنه رئيسه السابق مئير دغان« :سلسلة عمليات سرية
مركزة ،تحقق تغييرات استراتيجية للواقع» .لكن ذلك ال يعني
بالضرورة أن هذا الهدف سوف يتحقق .كما حصل في اغتياالت
العلماء النوويني في إيران ،ومع بعض كوادر حزب الله الذين
استهدفتهم األجهزة األمنية اإلسرائيلية ،وأيضًا في فلسطني.
وينقل معلق الشؤون األمنية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»
رونني بيرغمان ،عن رئيس «املوساد» يوسي كوهني وصفه لهذا
النوع من العمليات بأن الهدف منها «انتزاع قدرات استراتيجية
من األعداء كتلك التي يمكنها التسبب بضرر ملستقبل دولة
إسرائيل وسالمتها .وعندما يلح األمر ،تجب إصابة األعداء
أنفسهم ،ولكن فقط عندما يكون األمر جزءًا من املفهوم الشامل
لوسائل كثيرة».
وتعليقًا على اغتيال البطش ،أكد عضو املجلس الوزاري
املصغر ،يوآف غاالنت ،أن إسرائيل ستالحق «كل شخص
أيًا يكن موجودًا حتى لو في أقاصي العالم ،وسنجلبه حيًا
غاالنت اإلقرار بأن
للمحكمة أو ميتًا للمقبرة» .ومع ذلك رفض َّ
تكون إسرائيل تقف وراء العملية .في املقابل ،عقب وزير األمن
أفيغدور ليبرمان على عملية االغتيال بالقول« :دائمًا ينسبون
لنا أمورًا كهذه ،من املمكن أيضًا إلقاء تهمة االغتيال على
جيمس بوند .نحن نركز على ما يحدث على حدودنا .حماس
تحاول مرة تلو األخرى شن هجمات في الخارج ولكنها تفشل».
أما وزير التعليم نفتالي بينت فقد ّ
عبر عن سروره من العملية
ورأى أن «مهمة الصديقني تتم على يد آخرين» .في السياق
نفسه ،رأى وزير االستخبارات يسرائيل كاتس ،أن إسرائيل ال
تعلق على حوادث من هذا النوع ،ولكنه لفت الى أن «مواطني
إسرائيل لن يذرفوا الدموع على رحيله .حماس هي جزء من
محور الشر اإليراني في املنطقة ،وهناك الكثير من الجهات في
هذه املنطقة ،وليس فقط إلسرائيل مصلحة في ضرب قدراتها».

وأضاف أن «حماس تحاول تطوير قدرات تحت األرض ،وفوق
األرض ،وأيضًا عبر الصواريخ وعبر البحر أيضًا .وظيفتنا من
الناحية االستخبارية والعمالنية هي منع هذه األمور من أن
تتطور وتشكل تهديدًا على دولة إسرائيل».
على مستوى الرسائل ،اعتبر املعلق العسكري في القناة
العاشرة ،ألون بن ديفيد ،أن الهدف من االغتيال توجيه
رسالة أنه «من املهم لكم أن تجهدوا في الحفاظ على أنفسكم،
وأفضل من العمل على تطوير أمور ضدنا» ،الفتًا إلى أن
«هناك اغتياالت اعترفت بها إسرائيل ولم تخفيها ،مثل
تصفية املسؤولني عن عملية ميونيخ أو اغتيال يحيى عياش
في سنوات التسعينات .وأيضًا في سنة ألفني إسرائيل لم
تخف أنها قامت بتصفيات هنا وهناك» .وأكد أن في هذا
ِ
النوع من العمليات ،في ماليزيا ،ال يمكن أن تعترف بها أبدًا.
في السياق نفسه ،اعتبر برغمان ،أن استهداف البطش هو
«الحافة العلنية واملدوية لجهد استخباري عاملي ،شارك فيه
كما يبدو العشرات ،وربما أكثر ،من أفراد االستخبارات
املختصني بالعديد من املهن واملهارات املختلفة ،والذين رأوا
فيه يشكل خطرًا واضحًا وفوريًا ،يبرر ،من الناحية العملية
واالستخبارية والقانونية وحتى األخالقية – القيام بمثل هذه
الخطوة الحادة» .واعتبر أنه في حال كانت إسرائيل تقف وراء
ّ
العملية ،فهي «تعود إلى مفهوم أوسع للحرب ،تركز على ضرب
وحدات البحث والتطوير التابعة لحماس ،حتى وإن كانت
بعيدة ،وهي في مهدها ،قبل أن تتمكن من تحسني قدراتها
التشغيلية» .ولفت أيضًا إلى أن عمليات «املوساد» تحتاج إلى
مصادقة رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو عليها .وأضاف أن
الرسالة األصيلة في عملية االغتيال مفادها بأن «جميع أعداء
الدولة ،أينما كانوا ،ستعثر عليهم إسرائيل وتقتلهم» .وأقر أنه
طوال السنوات املاضية« ،أنتجت هذه العمليات أسطورة حول
ذراع املوساد الطويلة .إال أن الحوادث العملية أدت إلى تضخيم
سمعته باعتباره عدوانيًا وال يعرف الرحمة .وهذا ليس إنجازًا
سيئًا ،خصوصًا بالنسبة إلى منظمة استخباراتية ،ال يقل
هدف الردع لديها عن هدف الوقاية» .إلى ذلك ،اعتبر يوآف
ليمور في صحيفة «إسرائيل اليوم» ،أن «عملية االغتيال في
ماليزيا تحمل تحذيرًا إلى أعداء آخرين إلسرائيل ،وبخاصة
إيران» .ولفت إلى أنه «في األسبوع املاضي ،نشر املتحدث
باسم الجيش اإلسرائيلي تفاصيل وأسماء ضباط الحرس
الثوري الذين شاركوا في املحاوالت اإليرانية لترسيخ وجودها
في سوريا ،وكانت الرسالة في اإلعالن تقول لهم :نحن نعرف
من أنتم ،ماذا تفعلون ،وفي أي مكان تعيشون».
وفي إطار تسليط الضوء على الرسائل واألهداف ،أضاف
معلق الشؤون العربية في القناة الثانية ،عوديد غرانوت ،أن ما
حصل هو «أمر مذهل من حيث املدايات والقدرة على العمل،
والنظافة في العمل .إنها حرب متواصلة ويأتي مثله آخرون،
عملية التصفية هذه ال تنهي مشكلتنا مع حماس ،ألن املشكلة
مع حماس هي في جبهات عدة وليس فقط بمجال الطائرات
املسيرة أو الصواريخ».

فلسطين

إعادة تفعيل «تحالف المقاومة» :الخطة البديلة لـ «المجــلس الوطني»
بعد شهور على تشكيل الفصائل
الفلسطينية في غزة تحالفًا جديدًا لم
ُيكشف عنه آنذاك ،وأرجئ تفعيله في
ُظل مراوحة ملف المصالحة مكانه،
أعيد طرح الموضوع بعد اجتماعات
الشعبية» و
أجرتها «حماس» و «الجبهة ٌّ
«فتح» واالستخبارات المصرية ،كل على
حدة ،فيما عاد القياديون الذين خرجوا
من القطاع إليه
غزة ــ هاني إبراهيم
ي ـ ـبـ ــدو أن إص ـ ـ ـ ـ ــرار رئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـل ـط ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،على
ع ـقــد «امل ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي» ل ـ ـ «مـنـظـمــة
التحرير» في رام الله ،على رغم رفض
غالبية الفصائل عقده تحت «حماية
االح ـتــال» ،دفــع الرافضني إلــى تفعيل
بديل عن املنظمة بتحالف جديد (راجع
ال ـع ــدد  3372ف ــي  17ك ــان ــون ال ـثــانــي)

يشمل فصائل غزة و «دمشق» ،إضافة
إلــى املجاميع الفلسطينية فــي الــدول
ّ
األوربـيــة .وعلمت «األخـبــار» أن حركة
«حماس» تشاورت أخيرًا مع عدد من
ال ـف ـصــائــل ف ــي غـ ــزة أب ــرزه ــا «ال ـج ـهــاد
اإلسالمي» ،ومن ثم طرحت على جهاز
«االستخبارات العامة» املصرية فكرة
«إقــامــة مــؤتـمــر فلسطيني مــوســع في
الـقــاهــرة لجميع الفصائل واملجاميع
الفلسطينية الــراف ـضــة لعقد املجلس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي م ـ ــن دون تـ ـ ــوافـ ـ ــق ،وت ـح ــت
حماية االحتالل اإلسرائيلي» .وخالل
اللقاءات األخيرة ،طلبت «حماس» من
املصريني الضغط للمرة األخيرة على
ع ـبــاس لـلـتــراجــع ع ــن عـقــد «الــوط ـنــي»
بهذه الحالة ،وذلك قبل إعالن الفصائل
ً
الرافضة له جسمًا بديال عن «منظمة
الـتـحــريــر» ،خصوصًا أن هــذا التحرك
الـفـصــائـلــي يــأتــي فــي ظــل رف ــض «أبــو
مــازن» عــدة وســاطــات عربية (لبنانية
وبحرينية) وفصائلية لعقد املجلس
وف ــق م ـخــرجــات ال ـل ـق ــاءات التمهيدية
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ــاركـ ـ ــت فـ ـيـ ـه ــا «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» و
«الجهاد» مطلع .2017
وكــانــت عــدة فـصــائــل قــد تـ ّ
ـوصـلــت إلــى

يستمر سقوط الشهداء المتأثرين بإصاباتهم في «مسيرات العودة» (أ ف ب)

ت ـش ـك ـيــل ج ـس ــم ج ــدي ــد ي ـم ـث ـل ـهــا ،وه ــو
نفسه الذي جاء بعد مشاورات مكثفة
بينها مطلع العام الحالي وكشفت عنه
«األخبار» في  17كانون الثاني ،وكان
سبب تكوينه آنذاك هو مواجهة خطوة
عباس بعقد «الوطني» من دون توافق،
والفصائل هي« :حماس» و «الجهاد»
و «األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» و «حـ ـ ــركـ ـ ــة امل ـ ـقـ ــاومـ ــة
الشعبية» و «لجان املقاومة الشعبية»
و «النضال الوطني» و «الصاعقة» و
«الـجـبـهــة الشعبية ـ ـ الـقـيــادة الـعــامــة»

فـ ــي دم ـ ـشـ ــق و «امل ـ ـجـ ــاهـ ــديـ ــن» .ل ـك ــن،
لوحظ استثناء الجبهتني «الشعبية»
و «الــديـمــوقــراطـيــة» مــن هــذا التشكيل
لـ ـك ــونـ ـهـ ـم ــا ع ـ ـضـ ــويـ ــن فـ ـ ــي «م ـن ـظ ـم ــة
التحرير».
وق ـ ـ ـ ــال عـ ـض ــو املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـ
«ح ـم ــاس» ،ح ـســام ب ـ ــدران ،إن الـحــركــة
«تـقــود حــراكــا سياسيًا بــالـتـعــاون مع
الجهاد اإلســامــي والجبهة الشعبية
وق ــادة الفصائل فــي الــداخــل والـخــارج
التخاذ خطوات عملية لرفع الشرعية

عــن املجلس الــوطـنــي الـحــالــي كــونــه ال
يمثل الشعب الفلسطيني في أي حال
من األحوال».
ومــع أن «حـمــاس» سألت «الشعبية»
ع ــن رأي ـه ــا ف ــي امل ـش ــارك ــة أخـ ـيـ ـرًا ،فــإن
األخ ـي ــرة ـ ـ ال ـتــي أبـ ــدت مــوقـفــا ثمنته
األول ــى فــي ش ــأن رف ــض امل ـشــاركــة في
جلسة رام الله ـ رفضت أيضًا املشاركة
فـ ــي أي إط ـ ـ ــار ي ـف ـت ــت امل ـن ـظ ـم ــة .لـكــن
مصادر مقربة من «حماس» تقول إن
«الشعبية» ربما تغير تحفظها على
«الجسم املوازي للمنظمة» ،خصوصًا
أنها أبدت استعدادها للمشاركة في
ج ـم ـيــع ال ـف ـعــال ـيــات امل ـنــاه ـضــة لعقد
«الوطني» في رام الله ،بعد جملة من
اإلغـ ـ ــراءات الـتــي قــدمـتـهــا «ف ـتــح» إلــى
الجبهة للمشاركة.
وقــال مـصــدر جبهاوي إن «الشعبية
رف ـض ــت ع ــروض ــا م ــال ـي ــة وس ـيــاس ـيــة
حاول الوفد الفتحاوي تقديمها خالل
ل ـق ــاء ال ـق ــاه ــرة األخ ـي ــر ب ـه ــدف حثها
ع ـلــى امل ـش ــارك ــة ف ــي ال ــوط ـن ــي ،تشمل
إعادة صرف مخصصات الجبهة من
الصندوق القومي وزيادة قيمتها في
شكل مضاعف ،وتعيني مقربني منها

فــي مـنــاصــب مـهـمــة ،مــع زي ــادة حجم
ت ـم ـث ـيــل ال ـج ـب ـهــة ف ــي م ــراك ــز مـنـظـمــة
ال ـت ـحــريــر امل ـخ ـت ـل ـفــة» ،ع ـل ـمــا أن هــذه
اإلغراءات جاءت بعد جملة تهديدات
أطلقها الوفد الفتحاوي وملخصها
ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى «ال ـش ـع ـب ـي ــة» مــالـيــا
وتنظيميًا في الضفة املحتلة.
ُ
ك ــذل ــك ،ســت ـن ـظــم ال ـف ـص ــائ ــل م ـس ـيــرات
شعبية وفـعــالـيــات راف ـضــة بــالـتــزامــن
م ــع ع ـق ــد «امل ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي» ،فـيـمــا
ي ـس ـبــق ذلـ ــك ب ـيــومــن مــؤت ـمــر شعبي
ب ـم ـشــاركــة غ ــزة وبـ ـي ــروت سـيـحـضــره
الكثير من أعضاء املجلس في الخارج

«الشعبية» رفضت
إغراءات «فتح» وتدرس
عرض «حماس»

وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات وط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،خ ـص ــوص ــا
أن أك ـث ــر م ــن  100ع ـضــو م ــن أع ـضــاء
«ال ــوطـ ـن ــي» ن ـف ـســه ط ــال ـب ــوا بـتــأجـيــل
ال ـج ـل ـســة ال ـث ــال ـث ــة وال ـع ـش ــري ــن «درءًا
لألخطار املحدقة بالقضية ،وحرصًا
على لم الشمل».
وفــي شــأن الـحــوارات في القاهرة ،عاد
ظهر أمس وفدا «حماس» و «الشعبية»
إل ــى غ ــزة ب ـعــد زي ـ ــارة اس ـت ـمــرت أيــامــا
عـ ــدة م ــن دون إع ـ ــان ت ـق ــدم ف ــي مـلــف
امل ـصــال ـحــة .وبـيـنـمــا ح ــاول ــت ال ـقــاهــرة
إقناع «حماس» باملشاركة ولو شكليًا
في جلسة «الوطني» ،عرضت الحركة
عـلــى امل ـصــريــن ال ـتــوصــل إل ــى «ات ـفــاق
ي ـق ـض ــي بـ ــالـ ــذهـ ــاب إل ـ ـ ــى انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
فلسطينية شاملة (رئاسية وتشريعية
وم ـج ـل ــس وطـ ـن ــي) ف ــي غـ ــزة وال ـض ـفــة
واألمـ ــاكـ ــن امل ـت ــاح ــة خـ ــال ش ـهــريــن أو
ثالثة ،وتأجيل جلسة الوطني إلى ما
بـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات» .لـكــن وف ــد «ف ـتــح»،
الـ ــذي ل ــم ي ـل ـتـ ِـق ن ـظ ـيــره ف ــي «ح ـمــاس»
هناك ،أبلغ املصريني «إصرار الرئيس
على عقد دورة املجلس وعدم االنتظار،
مع التعهد بجلسة أخرى عندما تقرر
حـ ـم ــاس والـ ـجـ ـه ــاد امل ـ ـشـ ــاركـ ــة» ،وه ــو

امل ـق ـتــرح ال ــذي «أع ـج ــب االس ـت ـخ ـبــارات
العامة» ،وفق تصريحات فتحاوية.
م ـي ــدان ـي ــا ،أع ـل ـنــت «ك ـت ــائ ــب ال ـق ـس ــام»،
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاح ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ل ـ ــ«ح ـ ـم ـ ــاس»،
اس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــاد اثـ ـ ـن ـ ــن مـ ـ ــن عـ ـن ــاص ــره ــا
أحدهما ثائر الزريعي ( 30سنة) الذي
قـضــى خــال عمله فــي نـفــق للمقاومة
وســط الـقـطــاع ،فيما استشهد الثاني
م ـح ـمــد ن ـم ــر املـ ـق ــادم ــة ( 50س ـن ــة) فــي
انفجار قذيفة صاروخية سقطت عليه
بعدما حــاول سلفيون إطالقها تجاه
األراضي املحتلة ،وهم الذين وصفتهم
الكتائب بـ «جهات مشبوهة وخارجة
عن الصف الوطني».
إلى ذلــك ،ارتفع عدد شهداء «مسيرات
الـ ـع ــودة» إل ــى  39ش ـه ـي ـدًا ب ـعــد إع ــان
وزارة الـ ـصـ ـح ــة اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد ش ــاب ــن
م ــن م ــدي ـن ــة رف ـ ــح (ج ـ ـنـ ــوب) م ـتــأثــريــن
بإصاباتهم األسبوع املاضي ،أحدهم
م ــن ذوي ال ـحــاجــات ال ـخــاصــة واسـمــه
تحرير وهبة ( 17سنة) ،والثاني عبد
الله محمد الشمالي وهو نجل قيادي
كـبـيــر ف ــي «ال ـق ـس ــام» ك ــان ــت ق ــد قتلته
ج ـمــاعــات سـلـفـيــة أي ـضــا ف ــي رف ــح عــام
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العالم

العالم

تونس
بعد إضراب خمسة أيام ،تستأنف اليوم الدروس
في التعليم الثانوي بعد تنازل من «االتحاد العام
للشغل» .تنازل هدفه العودة إلى ُ الحوار في
بد حكومة
شأن «المطالب
المشروعة» ...وإذالم ت ِ
ّ
يوسف الشاهد جدية في المفاوضات ،فاالتجاه
ّ
سيتكرر
نحو التصعيد

أزمة التعليم

الدروس تستأنف
والمفاوضات
بيد «االتحاد»
تونس ــ أمينة الزياني
قـ ـ ـ ـ ّـدم «االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـع ـ ــام ال ـت ــون ـس ــي
ً
للشغل» مساء أمس ،تنازال من أجل
الـ ـح ــوار وال ـت ـف ــاوض م ــع الـحـكــومــة،
وذلــك بعدما أعلن أمينه الـعــام نور
الدين الطبوبي «استئناف الدروس
فــي التعليم الـثــانــوي» بعد إضــراب
استمر خمسة أيام ،ورفع قرار حجب
االم ـت ـح ــان ــات ع ــن إدارات امل ـع ــاه ــد.
وجـ ـ ــاء ال ـ ـقـ ــرار إثـ ــر اج ـت ـم ــاع م ـط ـ ّـول

للهيئة اإلداري ــة للمركزية النقابية
شـهــد نـقــاشــات ح ــادة وانـقـســامــا في
اآلراء.
تصريح صحافي
في
الطبوبي
وقال
ّ
إث ـ ــر اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـه ـي ـئ ــة ،إن ـ ـ ــه «ت ـق ــرر
اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـ ـ ـ ــدروس ورف ـ ـ ــع حـجــب
اإلع ــداد (االم ـت ـحــانــات) ،واستئناف
املفاوضات التي يتمسك االتحاد بأن
ت ـكــون جــديــة مــع ال ـق ـيــادة القطاعية
ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــوي ،وأن يـ ـك ــون
االت ـف ــاق ال ـنــاتــج مـنـهــا م ـجــزيــا وفــي

يرى مراقبون أن اتحاد الشغل اتخذ قرارًا موجعًا (األناضول)

آجـ ــال م ـع ـق ــول ــة» .وأش ـ ــار الـطـبــوبــي
ّ
إلــى أن مساء الـيــوم سيكون موعدًا
لعودة الحوار في مقر وزارة املالية
بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء
املكتب التنفيذي «للجامعة العامة
ّ
للتعليم الـثــانــوي» .وأكــد أن الهيئة
اإلداريـ ـ ــة سـتـبـقــى ف ــي حــالــة انـعـقــاد
وستجتمع «فــي حــال وق ــوع تلكؤ»
ف ــي امل ـف ــاوض ــات ،وسـتـتـخــذ ق ــرارات
بإضرابات جهوية وقطاعية.
بــذلــك ،يـكــون األم ــن ال ـعــام لــاتـحــاد،

ق ــد أن ـه ــى الـ ـج ــدال حـ ــول ال ـت ـحــركــات
التصعيدية في قطاع التعليم ،ولكنه
فـتــح واج ـهــة جــديــدة عـلــى الحكومة
ّ
تفيد بــأن الحرب انتقلت إلــى ميدان
ـرار ال يعني
آخ ــر وأش ـم ــل .ف ـهــذا ال ـق ـ ّ
التراجع عن التحركات ،وإنما إخراج
الـ ـ ـص ـ ــراع مـ ــن م ــواجـ ـه ــة بـ ــن ن ـقــابــة
قطاعية ووزي ــر فــي حكومة يوسف
ال ـ ـشـ ــاهـ ــد ،إلـ ـ ــى ص ـ ـ ــراع مـ ــع مـنـظـمــة
الـشـغـيـلــة بثقلها وحـجـمـهــا ،مــا من
شــأنــه أن يـقـلــب حـســابــات الحكومة

التي عـ ّـولــت على استمرار اإلضــراب
وب ـش ــرت بـ ـ «س ـنــة ب ـي ـضــاء» ك ــان من
ش ــأن ـه ــا الـ ــدفـ ــع ن ـح ــو م ــواجـ ـه ــة بــن
النقابات والناس.
ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،اعـتـبــر
األمني العام املساعد لالتحاد محمد
ّ
عـلــي ال ـبــوغــديــري ،أن مـطــالــب قطاع
الـتـعـلـيــم ج ــزء م ــن مـطــالــب االت ـح ــاد،
وه ـ ــو س ـي ــداف ــع ع ـن ـهــا ب ـك ــل ص ــرام ــة
وس ـي ـت ـجــه إلـ ــى ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي حــال
ُ
لـ ــم ت ـ ـبـ ــرز الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـن ـح ــى ج ــدي ــا

«االتحاد» لـ«األخبار»:
مطالب قطاع التعليم
جزء من مطالبنا

ف ــي الـ ـتـ ـف ــاوض حـ ــول هـ ــذه امل ـطــالــب
امل ـشــروعــة ،خـصــوصــا بـعــدمــا أب ــرزت
مـنـظـمــة الـشـغـيـلــة رغ ـبــة ف ــي ال ـحــوار
وحلحلة في الوضع في الوقت الذي
س ـع ــت ال ـح ـك ــوم ــة ل ـت ــوت ـي ــر األج ـ ــواء
وال ـت ـشــويــش عـلــى أج ـ ــواء االجـتـمــاع
ب ـخ ّـط ــاب اس ـ ـت ـ ـفـ ــزازي وت ـص ـع ـي ــدي.
ومــثــل كـسـ ُـر مــركـ ّ
ـزيــة ات ـحــاد الشغل،
لـ ـ ـق ـ ــرار ال ـه ـي ـئ ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
الثانوي ،سابقة في تاريخ االتحاد،
لـكــن ق ـيــادة االت ـحــاد فضلت الـتـنــازل
والرضوخ إلى شرط رئيس الحكومة
يــوســف ال ـشــاهــد ،الـقــاضــي بــالـعــودة
إلـ ـ ـ ــى م ـ ـقـ ــاعـ ــد الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس وت ـس ـل ـي ــم
االمـتـحــانــات والـجـلــوس على طاولة
املفاوضات من دون شروط مسبقة.
وي ـ ــرى م ــراقـ ـب ــون أن اتـ ـح ــاد الـشـغــل
اتخذ قرارًا موجعًا قد ّ
يمس بتماسك
هـ ـي ــاكـ ـل ــه ،وقـ ـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى زع ــزع ــة
اس ـت ـق ــرار مــؤس ـســاتــه ب ـعــد ال ـخــاف
الـ ــذي ه ــز «ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ـ ــة» أم ــس،
بسبب تمسك كاتب العام «للجامعة
ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـ ـث ــان ــوي» لـسـعــد
اليعقوبي ،بمبادرته ورفضه مقترح
أم ـ ــن ع ـ ــام ات ـ ـحـ ــاد الـ ـشـ ـغ ــل ،مـ ــا دف ــع
الطبوبي إلى املطالبة برفع اجتماع
«ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ـ ـ ــة» ودعـ ـ ــوة املـكـتــب
الـتـنـفـيــذي لــانـعـقــاد ،لينتهي األمــر
بـتـفــويــض امل ـك ـتــب الـتـنـفـيــذي ق ـيــادة
الـتـفــاوض بــاســم الـقـطــاع وبحضور
«الجامعة العامة».
ُ
ويحسب للطبوبي إنـقــاذه السفينة
ال ـن ـقــاب ـيــة ق ـبــل غــرق ـهــا ب ـس ـبــب طــول
م ـع ــرك ــة ك ـس ــر ال ـع ـظ ــم م ــع ال ـح ـكــومــة
واحـتــدامـهــا ،والـتــي ذهــب ضحيتها
ال ـتــام ـيــذ واألول ـ ـيـ ــاء وبـ ــات امل ــواط ــن
ط ــرف ــا فـ ــي ن ـ ـ ــزاع مـ ـجـ ـه ــول ال ـن ـه ــاي ــة
والـنـتــائــج ،فيما يعتبر مــراقـبــون أن
مخرج الطبوبي ومقترحه يندرجان
ف ــي إطـ ــار ات ـف ــاق وض ـم ــان ــات قــدمـهــا
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي الـ ـب ــاج ــي قــائــد
السبسي ،في اللقاء غير املعلن الذي
جمعهما مساء أول من أمس.
وأب ـ ـ ـ ــدت نـ ـق ــاب ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـث ــان ــوي
ً
تملمال فــي التعامل مــع الـقــرار الــذي
وص ـف ــه ال ـط ـبــوبــي ب ــأن ــه «تـ ـن ــازل من
أجـ ــل م ـص ـل ـحــة ال ـت ــون ـس ـي ــن» ،فـيـمــا
ّ
ّ
علق البوغديري على ذلك بالقول إن
املفاوضات ستستأنف مع الحكومة
بــالـتــوازي مــع امل ـش ــاورات املتواصلة
ال ـت ــي ي ـجــري ـهــا رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ال ـبــاجــي قــائــد ال ـس ـب ـســي ،م ــع األم ــن
العام لالتحاد.

رأي

في ذكرى مجازر األرمن ...إسرائيل وتركيا والصورة الجامعة في القتل
محمد فرج
«ســأف ـنــي األرمـ ــن بــال ـحــديــد وال ـن ــار،
وأفني العرب بالتجويع» ،هذا ما قاله
جمال باشا السفاح قبل أن تعتقل
ال ـس ـل ـطــات الـعـثـمــانـيــة – االت ـح ــادي ــة
مساء الرابع والعشرين من نيسان
عام  1915املئات من املثقفني األرمن،
من ُك ّتاب وشعراء ومحرري جرائد
ومحامني وبرملانيني ،واقتيدوا بعيدًا
وقتلوا .كذلك فإن ذلك
عن منازلهم ُ
ال ـت ـع ـب ـيــر كـ ــان س ــاب ـق ــا أيـ ـض ــا عـلــى
أحداث اإلعدام املعروفة في أيار عام
 1916لعدد من املناضلني العرب في
سوريا ولبنان.
بني نيسان األرمـنــي ،وأيــار العربي،
ثـ ـم ــة مـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــات ت ـ ـفـ ــرض ن ـف ـس ـهــا
بـ ـعـ ـف ــوي ــة مـ ـ ــن دون اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــراط فــي
تشبيكات تاريخية وأنثروبولوجية
عميقة أك ـثــر .ال ـصــورة وحــدهــا هنا
ت ـك ـفــي ل ـن ـســج ع ــاق ــات ب ــن األرم ــن
والفلسطينيني مــن جـهــة ،واألت ــراك

واإلسرائيليني من جهة ثانية ،وبعد
ذل ــك تـصـبــح االك ـت ـشــافــات الـبـحـثـيــة
لــأصــول الـتــركـيــة (ال ـخ ــزر) لليهود
ال ـغ ــزاة ف ــي فـلـسـطــن م ـجــرد تعليق
وليس حجة!
أسبوعان بني تاريخ مذبحتني بحق
األرمن والعرب ارتكبها الترك ،عقدان
بــن م ـجــازر الـسـلـطــان عـبــد الحميد
في حق األرمــن عــام  ،1894ومذابح
االت ـحــاديــن فــي حـقـهــم ع ــام .1914
تمامًا كما يفصل عقدان بني حربني
إســرائ ـي ـل ـي ـتــن ع ـلــى الـفـلـسـطـيـنـيــن
لـتـهـجـيــرهــم م ــن أرض ـه ــم .ف ــي كلتا
تشكلت الـقــوة الـغــازيــة من
الحالتني ّ
مـجـمــوعــات ال تـمـ ّـثــل مـكــونــا أصـيـ ًـا
فـ ــي م ـج ـت ـمــع الـ ـ ـش ـ ــرق ،وت ـس ـت ـك ـمــل
مهمات «زيارتها» بثنائية االحتالل
واإلحالل.
بعد الــرابــع والـعـشــريــن مــن نيسان،
أب ـ ــرق ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات االت ـ ـح ـ ــادي ـ ــة -
العثمانية أوامــرهــا املـكــررة« :اذبحوا
األرم ـ ـ ـ ـ ــن» ،وبـ ـع ــد اعـ ـتـ ـق ــال ال ـن ـخ ـبــة

وإعدامها ،ومحاوالت تجريد األرمن
م ـ ــن س ــاحـ ـه ــم ،ت ـ ـصـ ــدح م ـك ـب ــرات
ال ـصــوت« :غ ــادروا أرضـكــم واتــركــوا
م ـنــازل ـكــم» ،وك ــأن مـكـبــرات الـصــوت
تستعار بعد ثالثني عــامــا ،مــن قبل
الـهــاغــانــا والــوكــالــة وال ـي ـهــوديــة الـتــي
جــاء بها السلطان العثماني نفسه
«عــدنــا إلــى أرض املـيـعــاد ،فاخرجوا
منها».
يسير املنفيون سـيـرًا على األق ــدام،
تـ ـهـ ـل ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــوافـ ـ ــل ت ـ ـحـ ــت هـ ـجـ ـم ــات
الـعـصــابــات الـتــركـيــة وال ـكــرديــة ،نهر
من البشر يخترق الصحراء ،فيغدو
مسيال ضعيفًا ،فالنفي لم يكن إال
ً
شهادة موت أخرى وجولة ثانية من
اإلبادة .هنالك في نهر دجلة في ديار
بكر ،وهناك في البحر األسود تطفو
على السطح الجثثُ .تـفــرغ عمليات
التهجير األراض ــي مــن أهـلـهــا ،ومــع
كل محاوالت محو التاريخ ،يبقى أثر
أرمني تحت كل حجر في ديار بكر،
تمامًا كما تنتفي أي مروية توراتية

تحت أحجار القدس ،حجرًا حجرًا.
ه ـ ـكـ ــذا اعـ ـتـ ـق ــد ال ـ ـ ـتـ ـ ــرك؛ مـ ــوجـ ــة مــن
الترحيل بالوحشية والــذبــح ،موجة
تتبع بتهجير اعتبروه أكثر تنظيمًا
ورح ـمــة ،ونتيجة كــل ذلــك مـحــاوالت
مـ ـح ــو آث ـ ـ ـ ــار األرم ـ ـ ـ ـ ــن ب ــأحـ ـج ــاره ــم
ونقوشهم وكنائسهم ،وهكذا اعتقد
الصهاينة ،موجة من الترحيل تحت
إرهاب السالح ،وموجة من الترحيل
أو إعـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن؛ ت ـحــت ع ـنــاويــن
الــوطــن البديل أو صفقة الـقــرن ،وأن
تـ ـك ــون ن ـت ـي ـجــة ذل ـ ــك اخـ ـتـ ـف ــاء األثـ ــر
الفلسطيني.
ما يجمع بني األتــراك واإلسرائيليني،
هــو مـحــاولــة يـنـفــذهــا غــربــاء لتغيير
م ــام ــح إث ـن ــوغ ــراف ـي ــة أص ـي ـلــة ملـكــان
م ــا ،ويـشـمــل ذل ــك أيـضــا الـعـمــل على
تغيير أسماء األمــاكــن واألشـخــاص؛
أن ي ـت ـحــول جـ ــزء م ــن ي ــاف ــا إلـ ــى تل
أبيب ،تمامًا كما تتحول كارين إلى
أرضروم ،وتمامًا كما يتحول موسى
إل ـ ــى م ــوشـ ـي ــه ،ي ـت ـح ــول ه ــاروتـ ـي ــون

هاكوبيان إلى يعقوب أوغلو.
خـطــان مـتــوازيــان مــن الــزمــن ،داخــل
واحــد منهما يتحرك الفلسطينيون
واألرمـ ـ ـ ـ ــن بـ ـم ــام ــح قـ ـص ــة واح ـ ـ ــدة،
ـان ،تفوح
ودروس مشتركة ،وخط ثـ ٍ
مـنــه رائ ـحــة الـ ــدم ،يـسـيــر فـيــه الـتــرك
واإلسرائيليون جنبًا إلى جنب.
قـ ـب ــل م ـ ــذاب ـ ــح األرمـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ــام 1915
وبـ ـع ــده ــا ،ث ـم ــة م ـ ـن ـ ــاورات قــانــون ـيــة
خــاضـهــا األرم ــن؛ مــن مـعــاهــدة ســان
استيفانو إلــى برلني إلــى سيفر إلى
ل ــوزان ،ولــم يفلح األرم ــن خاللها في
ِ
شــيء ،ولــم يحم األرمــن مــن االنــدثــار
ال ـك ـل ــي إال املـ ـق ــاوم ــة األرمـ ـنـ ـي ــة ال ـتــي
اشتعلت فــي خـضـ ّـم الـحــرب العاملية
األولـ ــى وداف ـع ــت ع ــن وج ــوده ــا .قبل
احتالل  1948وبعده ،لم تقدم قرارات
الشرعية الدولية شيئًا للفلسطينيني،
ِ
لــم يـحــم الــوجــود الفلسطيني شيئًا
إال امل ـقــاومــة عـلــى األرض ،ومـقــاومــة
امل ـح ـي ــط الـ ـت ــي ت ـح ــول ــت الحـ ـق ــا إل ــى
محور ،ودول ،وتنظيمات متمرسة.

خــال العهد العثماني ،وعـلــى مــدار
عـ ـق ــود ،حـ ـ ــاول الـ ـب ــاب الـ ـع ــال ــي نـقــل
امل ــرجـ ـعـ ـي ــة ال ــديـ ـنـ ـي ــة األرم ـ ـن ـ ـيـ ــة مــن
إي ـت ـش ـم ـي ــازدي ــن إلـ ــى األس ـت ــان ــة فــي
إسـطـنـبــول ،ول ــم يـكــن ذل ــك يعني إال
محاولة صياغة ديــن أرمـنــي بقالب
عثماني ،بمعنى آخر إصدار نسخة
املقاوم .تمامًا كما يحاول
للدين غير
ِ
اإلسرائيليون اليوم تشكيل «إسالم
ت ـ ـ ــورات ـ ـ ــي» م ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع األهـ ـ ـ ــداف
السياسية اإلسرائيلية في املنطقة،
أي تشكيل دين تابع ،بمعنى آخر.
كـلـمــا كــانــت م ـطــالــب األرم ـ ــن تـحــرج
ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــن ،كـ ـ ــانـ ـ ــوا يـ ـض ــرب ــون
«ساسون» ،معقل املقاومة األرمنية
الـتــي ال تـهــدأ وال تستكني ،فتقاوم،
ّ
ف ـت ـع ـلــن ال ـس ـل ـطــات ال ـع ـث ـمــان ـيــة شــن
حـ ـمـ ـل ــة أوسـ ـ ـ ـ ــع ملـ ـ ـح ـ ــارب ـ ــة الـ ـتـ ـم ــرد
واإلره ـ ـ ــاب الـ ـق ــادم م ــن «س ــاس ــون»،
وكأن املنطق اإلسرائيلي في حروبه
املتكررة على غزة ليست إال نسخة
عثمانية مكررة!

م ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن يـ ـخـ ـف ــي الـ ـت ــرك
واإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون ص ـ ـ ـ ــورة ت ـج ـمــع
بينهما في القتل والتشريد وتغيير
مالمح املكان ،ولكن من حق األرمن
وال ـعــرب أيـضــا أن يـجــربــوا املـقــاومــة
م ـ ـعـ ــا ،أن يـ ـتـ ـش ــارك ــوا ح ـك ــاي ــات ـه ــم
ال ـخ ــاص ــة ح ــول ـه ــا ـ ـ ولـ ــو بــال ـصــدفــة
ـ ـ ـ ف ـمــن ص ـ ــورة ش ــاف ــارس ف ــي ّزي ــه
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـج ـي ــش
العربي السوري خالل حرب ،1967
إل ــى ص ــور الـشـهـيــد كــول ـيــزيــان في
انتفاضة فلسطني األولى ،إلى أحالم
عــودة تــراود أرمنيًا وفلسطينيًا في
ذات الليلة ،أحالم العودة إلى القدس
وع ـك ــا ،أو ال ـع ــودة إل ــى جـبــل أرارات
وهورسيد آبات «طرابزون».
ُذبــح األرمــن قبل  24نيسان وبعده،
ُقـ ـت ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ق ـب ــل 1948
وبعدها؛ ولكن األهــم أن ثمة حقوقًا
لــأرمــن وال ـعــرب لــم تستجلب بعد،
وث ـمــة م ـقــاومــة أشـعـلـهــا ك ــل منهما
ضد الترك واإلسرائيليني.
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مقالة

واقعية إيمانويل ماكرون
تتبدد في أميركا
سريعًا تناسى الرئيس الفرنسي دعوته المبكرة إلى شق نهج مختلف في السياسة الدولية
لبالده ،وهو يطأ أرض البيت األبيض .ال تقارب مع روسيا ،رغم االحتفاء ببوتين تحت ثريات اإلليزيه
َّ
المذهبة ،بل دعوة إلى توحيد الغرب لمواجهته .وال هدنة في سوريا ،بل إلحاح على بقاء
األميركيين فيها ،الحتواء إيران ،ودرءًا لحرب تنطلق منها ضد إسرائيل
وليد شرارة ــ محمد بلوط
عامًا واح ـدًا لــم َّ
تعمر «واقـعـيــة» الرئيس الفرنسي إيمانويل
ّ
م ــاك ــرون .ع ــام واح ــد كـفــى مــن والي ـتــه لـكــي تـتـبــدد ادع ــاءات
كـثـيــرة بــاالنـعـطــاف بــالـسـيــاســة الـخــارجـيــة لسلفيه نيكوال
وفرانسوا هولند ،نحو واقعية أكبر في التعاطي
ساركوزي
ّ
مع قضايا العالم ،ضل الرئيس السبيل إليها .كان ماكرون قد
افتتح مسيرته ،كما ينبغي برجل قادم من خارج السرايات
وامل ــؤس ـس ــات الـتـقـلـيــديــة ،ب ـقــوة شــرعـيــة ص ـنــاديــق االق ـت ــراع
وبرنامج للتغيير ،وإلحاح على مراجعة السياسة الخارجية
لـسـلـفـيــه ال ـت ــي هـيـمـنــت عـلـيـهــا م ـق ــارب ــة امل ـحــاف ـظــن ال ـج ــدد،
الستعادة القدرة على التحدث إلى الجميع :روسًا وإيرانيني
وعربًا .ال بل ذهب في مقابلة رأس السنة الحالية ،إلى الزعم
أنه لم يعد يسعى إلى تغيير النظام بالقوة في سوريا ،فبقاء
الرئيس بشار األسد أو ذهابه شأن السوريني ال غيرهم.
قاس ال يرحم ،وهو غالب راجم للتطبع .فالوالدة
لكن الطبع ٍ
من خاصرة األسواق املالية واملصارف ومن تكوين أكاديمي
وسـيــاســي فــي أوج ص ـعــود الـلـيـبــرالـيــة ،وازده ـ ــار مقوالتها
البائسة في التسعينيات ،نما وتجذر في حرفة الربا والصرافة
في بنك «روتشليد» ،أعجز من أن يجترح ّ
مخيلة ملستقبل
تسمو بها فرنسا عن التبعية للواليات املتحدة .فاالنكباب
على القراءة ال يهب بالضرورة مفاتيح الحكمة في العالقات
الدولية .فالرئيس قارئ نهم ،على ما تقوله أقاصيص ورواة
سيرته ،لكن عامله الذهني ال يزال محكومًا بتجربته املصرفية
إلى حد بعيد ،ينهل منها فهمه للسياسة والوساطة ،مثله مثل
أي رجل لم يقرأ كتابًا واحدًا.
فرغم اختالفه عن دونالد ترامب الــذي لم تبلغ به مغامراته
الثقافية حدود املخاطرة بقراءة كتاب بأكمله ،على ما يروى
عـنــه ،إال أنــه يتقاسم وإي ــاه عــالــم األع ـمــال خلفية ومـسـيــرة،
وإتـيــانـهـمــا اإلل ـيــزيــه والـبـيــت األب ـيــض مــن وراء ظـهــر النظام
السياسي التقليدي وأحزابه ،كذلك يتقاسمان االنتصار على
مراكز األبحاث واالستطالع ووسائل اإلعــام في رئاسيات
فرنسا والواليات املتحدة ،وتكذيبهما كل التوقعات بالهزيمة.
ولهما التصورات نفسها عن أن شرط النجاح في العالقات
الدولية هو نفسه ما يشترط في ميادين الصفقات املالية،
ورهني ما يبنى في ّ
الحيز الشخصي من عالقات مع أقوياء
العالم ،وليس ما ينهض منها على رؤيــة استراتيجية تدافع
قبل كل شيء عن املصلحة الوطنية.
إن إصرار ماكرون على التذكير دومًا في كل املقابالت على
ما يجمعه بترامب ال ينفصل عن سعيه ونجاحه ببناء عالقة
مميزة مع الرئيس األميركي حيث فشل زعماء كثيرون في
أوروبــا .بل ويقال إنها أفضل عالقة بني ترامب وأي رئيس
آخر ،يدعوها اإلعالم بقصة «األخوة الرومانسية» .فإالصرار
على الشراكة مع الواليات املتحدة يفصح عن الرؤية الحقيقية
ملاكرون لدور فرنسا من موقع أدنى وتابع ،أو وسيط عامل
لـحـســابـهــا أو ســاعــي بــريــد دول ــي ل ـهــا .إن األزم ـ ــات العاملية
تكشف السياسات الفعلية للدول ،فالتأزم الذي تفتعله أميركا
حــول االتفاق الـنــووي ،كشف حقيقة املوقف الفرنسي الذي
عــارض مبدئيًا قــرار ترامب ّ االنسحاب من االتفاق النووي،
ليناور ويطالب بما هو ال يقل خطورة عنه ،بوضع البرنامج
البالستي البعيد املدى تحت الرقابة الدولية .وجاء في املقابلة
التهديد بعقوبات إذا لم تمتثل إيــران لذلك الطلب ،تمامًا كما
يهدد بذلك ترامب ،فأين هي الواقعية املاكرونية؟
فــي تــراكــم الـتـطــورات األخ ـيــرة مــا ينبئ بحقيقة التوجهات
الفرنسية .في الطبقة األولــى منها التبني الفرنسي الكامل
لالستراتيجية األميركية في إيران لتجريدها من برنامجها
الـبــالـسـيـتــي ،وقــوتـهــا ال ــرادع ــة الحقيقية .فـفــي املـقــابـلــة التي
أجــراهــا مــع «فــوكــس نـيــوز» ،قناة تــرامــب وجمهوره املحببة،
أظهر ماكرون عدائية أكبر إليران ،برفضه أيضًا االنسحاب
األم ـيــركــي مــن ســوريــا ،خشية تــركـهــا لقمة ســائـغــة إلي ــران
وحلفائها .رأى ماكرون أن انتصار إيــران وحلفائها مقدمة
لحرب جديدة سيشنونها انطالقًا من سوريا .لم يقل الرئيس
الفرنسي في مقابلته ضد من ستشن تلك الحرب .ولكن مع
ّ
ستشن ضد
قليل مــن الـتــأمــل ،يـبــدو بديهيًا أنــه يعني أنـهــا

ً
إسرائيل .أوال ،إن هذا املوقف من االنسحاب األميركي الذي
يخشى على إسرائيل من هجوم مفترض ملحور املقاومة،
سبقته مواقف أخرى تظهر انحياز الرئيس الفرنسي األعمى
إلــى إســرائـيــل ،إلــى حـ ّـد اعـتـبــاره الـعــداء للصهيونية «الشكل
املعاصر من العداء للسامية» على ما قــال .وهو تصريح لم
يجرؤ أي رئيس فرنسي سابق كساركوزي أو هــوالنــد ،ال
غبار على انحيازهما إلى إسرائيل ،على اإلدالء بمثله .بكالم
آخر ،دخلت السياسة الفرنسية طورًا جديدًا من االنحياز إلى
إسرائيل ضد العرب .تقلل هذه املواقف من أهمية معارضته
لنقل السفارة األميركية إلى القدس ،إذ تالها رفضه الطلب
الضعيف للرئيس محمود عباس ،االعتراف بدولة فلسطني.
من ثوابت السياسة الفرنسية ،خالل حقبة الجنرال ديغول
في الستينيات ،والرئيس االشتراكي فرانسوا ميتران خالل
الثمانينيات ومـنـتـصــف التسعينيات ،الـتـمـســك بــالـقــرارات
ّ
والتميز عن املقاربة األميركية بتجنب االنحياز غير
الدولية،
املشروط إلى إسرائيل .إن سياسة ماكرون تقطع مع كل تلك
السياسات ،ورغــم أن سلفيه سبقاه إلى ذلــك ،أال أنه لم يكن
لهما ادعــاءاتــه برفض سياسة املحافظني الـجــدد ،وال زعمه
العودة إلى الواقعية نهجًا في السياسة الخارجية .فأين هي
الواقعية املاكرونية؟
ّ
يضم
وثــان ـيــا ،بــرفـضــه االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي مــن س ــوري ــا،
ماكرون صوته إلى األصوات السعودية واإلسرائيلية األكثر
تشددًا في الصراع السوري ،واألبعد تطرفًا حتى من ترامب.
إن النتيجة املباشرة لذلك هي تأجيج الحرب وتضييع الفرص
لوقف نزف الدم في سوريا وتوسيع احتماالت املواجهة في
اإلقليم ،فأين هي الواقعية املاكرونية؟
وف ــي الطبقة األخ ـيــرة مــن ال ـت ـطــورات ينبغي التنقيب أيضًا
عن معنى مقاالته لـ«فوكس نيوز» التي تناول بها روسيا،
والــرئ ـيــس ب ــوت ــن .فــال ـقــول إن «ب ــوت ــن رج ــل ق ــوي وي ـحــاول
زعزعة النظم الديمقراطية ،وينبغي أن يظهر الغرب موحدًا
فــي مــواجـهـتــه» يلقي ض ــوءًا جــديـدًا على االن ـقــاب املفاجئ
ضد روسيا بعد مقاربات ّتدعي السعي إلى عالقة مختلفة
مــع موسكو ،ودع ــوة بوتني إلــى اإللـيــزيــه .كــان يكفي خطاب
«بوتيني» واحد عن عودة روسيا العبًا متفوقًا في تكنولوجيا
الصواريخ العابرة للقارات واملضادة للصواريخ في أوروبــا،
وتقويض أسس الدرع الصاروخية قبل شهر ،ليفقد االحتفاء
ببوتني قبل عام بريق الشجاعة التي حفت بالقادم الجديد إلى
ّ
اإلليزيه .وتتخذ مذاك املشاركة الفرنسية في قصف سوريا
ً
معنى مختلفًا يعني تأكيد وحدة الغرب الذي عاد مصطلحًا
ّ
يستخدم بكثرة في املاكرونية السياسية لشد العصب في
مواجهة بوتني .فأين الواقعية املاكرونية؟
يذهب ماكرون إلى لقاء ترامب في البيت األبيض لالحتفال
بعودة الغرب على ضفتي االطلسي إلى الوحدة .في حسابات
ال ــزي ــارة الـفــرنـسـيــة أيـضــا األم ــل بتثبيت اإلع ـف ــاء األمـيــركــي
ألوروبـ ـ ـ ــا م ــن الـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة ع ـل ــى ت ـص ــدي ــر الـصـلــب
واأللومنيوم .يعزز هــذا البعد طموح الرئيس الفرنسي لكي
يصبح الناطق باسم املصالح األوروبـيــة واملــدافــع عنها لدى
واشنطن ،ويعزز بالتالي املوقع الفرنسي في الثنائية األملانية
الفرنسية التي تقود االتحاد األوروبي ،خصوصًا بعد اقتراب
بريطانيا من بوابة مغادرته.
وأمل آخر ال بد منه كي تنجو املاكرونية من خيبة أخرى بعد
خيبتها في ملف أقل أهمية بانتزاع تراجع عن االنسحاب من
سوريا ،هو استصدار موقف أو تعهد من الرئيس االميركي
بتأجيل إعالن االنسحاب من االتفاق النووي في الثاني عشر
من أيار املقبل ،والقبول لقاء ذلك بوساطة فرنسية تنتزع من
إيران صواريخها وبرنامجها الصاروخي ،وتحقق األهداف
املشتركة لترامب وماكرون ،وتعزز موقع فرنسا ...كساعي
بريد ّللواليات املتحدة.
إن تخلى ماكرون عن مزاعمه االستقاللية والواقعية ،وانقياده
مجددًا خلف الواليات املتحدة وأترابه األوروبيني ،ورفعه شعار
توحيد الغرب ،سيجعل املشهد العاملي أقرب ما يكون لنبوءات
صموئيل هنتغتون الذي رأى في «صراع الحضارات» أن املآل
النهائي للتطورات الدولية يدفع باتجاه املواجهة بني الغرب في
خندق ،وما بقي من العالم في خندق آخر.
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الموازنة تدخل لجان البرلمان:

موازنة  2020ـ ّ :2027
بروكسل تبحث عن حل لدول الجنوب

«الداخلية» تحصد أعلى األرقام
ُ
وفيما لم تعرف بعد األرقام املخصصة
ّ
لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ،ف ـق ــد ح ــل ــت ال ـه ـي ـئــة
العامة للبترول كصاحبة ثاني أعلى
مــوازنــة بعد وزارة الــداخـلـيــة ،تليهما
وزارة الـكـهــربــاء ،ثــم االت ـص ــاالت ،فيما
تتذيل موازنة التعليم والصحة أرقام
املوازنات املخصصة ،وفي هذا مخالفة

القاهرة ــ األخبار
ب ـس ـل ـس ـلــة اج ـت ـم ــاع ــات م ـت ـت ــال ـيــة ،ب ــدأ
مجلس النواب املصري أول من أمس،
مناقشة بـنــود امل ــوازن ــة للسنة املالية
 2018ـ ـ  ،2019ال ـت ــي ت ـش ـهــد مـخــالـفــة
دس ـتــوريــة أس ــوة بــالـعــام املــاضــي ،وال
س ـي ـمــا ف ــي م ــا ي ـخــص ب ـن ــود الـتـعـلـيــم
والصحة ،فيما باتت املوافقات املبدئية
على موازنات مختلف الوزارات شعارًا
ألولى جلسات لجان البرملان الـ.25
وفــي الــوقــت ال ــذي بلغت فيه مــوازنــة
وزارة الــداخـلـيــة  48.5مـلـيــار جنيه،
طــالــب مـمـثـلــوهــا ف ــي اج ـت ـمــاع لجنة
الدفاع واألمــن القومي ،بزيادة مبلغ
 9مـلـيــارات ضمن «ب ــاب االستثمار»
ال ــذي يـتـضـمــن «الـتـسـلـيــح بــأنــواعــه،
والـ ـ ــذخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وك ـ ــام ـ ـي ـ ــرات امل ــراقـ ـب ــة
ووسائل االنتقال» ،لتصل موازنتها
بــذلــك إل ــى  57.5م ـل ـيــارًا ،وف ــق ممثل
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة تـ ـح ــدث ــت إل ـي ــه
«األخـ ـب ــار» .وم ــن املـنـتـظــر ال ـبــت يــوم
األحد املقبل بزيادة «الداخلية» ،رغم
عجز املوازنة.

موازنة العام الماضي
لوزارة الداخلية كانت
 38مليار جنيه
ل ـلــدس ـتــور ،وخ ــاص ــة ل ـل ـمــواد  18و19
و.21
لجنة الدفاع واألمن القومي البرملانية
برئاسة اللواء كمال عامر ،أكدت خالل
اجـتـمــاعـهــا ال ـتــأي ـيــد «وال ــدع ــم الـكــامــل
لوزارة الداخلية ،وال سيما لدورها في
مكافحة اإلره ــاب والجريمة» ،وطالب
أعـضــاؤهــا بــزيــادة ُمـخـصـصــات «بــاب
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» .وق ـ ــررت ال ـل ـج ـنــة دع ــوة
وزارتـ ــي التخطيط واملــال ـيــة الجتماع

ُ
لم تعرف بعد األرقام المخصصة لوزارة الدفاع (أرشيف)

نتائج اللوتو اللبناني
3 29 15 9 6 4 2
ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1607وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة 29 - 15 - 9 - 6 - 4 - 2 :الرقم
اإلضافي3 :
¶ 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 ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:185,290,165
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة185,290,165 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 62,317,620ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 29 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,148,883 :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:
 62,317,620ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,428 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 43,640 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 158,024,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19,753 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 1,314,375,339 :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 1607
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح58608 :
¶ الجائزة األولى  75,000,000ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.8608 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.608 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.08 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 570
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة786 :
• يومية أربعة1858 :
• يومية خمسة46060 :

األسبوع املقبل ،بهدف بحث «إمكانية
تدعيم جميع مطالب وزارة الداخلية،
وتوفير االعتمادات املالية التي تطالب
بها».
ّ
جدير بالذكر أن موازنة العام املاضي
لوزارة الداخلية كانت  38مليار جنيه،
فيما توزع أرقام العام الحالي من دون
الــزيــادة املرتقبة ،وفــق الترتيب اآلتــي:
 26.2مليار ملصلحة األمــن والشرطة؛
 9.231مليارات للديوان الـعــام لــوزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة؛  3.9مـ ـلـ ـي ــارات ل ـص ـنــدوق
م ـشــروعــات أراضـ ــي وزارة الــداخـلـيــة؛
 1.347ملصلحة السجون؛  640مليونًا
لصندوق تطوير نظام األحوال املدنية.
ُأما «صندوق التصنيع واإلنتاج» ،فقد
ق ِّدر رقمه بنحو  84.3مليون جنيه.
وات ـض ــح م ــن املـ ــوازنـ ــات ال ـت ــي اطـلـعــت
ّ
عليها «األخـبــار» أن ال ــوزارات تسحب
«مصروفات غير معلومة الصرف» من
قبل الحسابات والصناديق الخاصة،
الـتــي يـنــال وجــودهــا ان ـت ـقــادات ح ــادة،
ف ـي ـم ــا لـ ــم ي ـف ـت ــح الـ ـب ــرمل ــان ه ـ ــذا امل ـلــف
ب ــرغ ــم م ـق ـت ــرح ــات الـ ـق ــوان ــن امل ـق ــدم ــة
بالخصوص.

استراحة
2853 sudoku
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ناصر األمين
ي ـ ـبـ ــدو أن ال ـ ـخـ ــافـ ــات ب ـ ــن ب ــروك ـس ــل
ووارسـ ـ ـ ـ ــو حـ ـ ــول سـ ـي ــاس ــات األخـ ـي ــرة
املعارضة لـ«القيم األوروبية» ستؤول
بنحو غير مباشر إلى خسارة بولندا
لنسبة كـبـيــرة مــن الــدعــم املــالــي الــذي
تحصل عليه من االتحاد األوروبي في
إطــار «سياسة التماسك» التي تهدف
إلى «دعم الــدول األعضاء األقل نموًا».
وتـ ـط ــرح امل ـفــوض ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة خــال
عملها عـلــى امل ـس ـ ّـودة األولـ ــى ملـشــروع
موازنة االتحاد األوروبي ،2027-2020
ُ َّ
تغيير املعايير التي توزع وفقها الـ350
مليار يورو املخصصة لهذه السياسة.
ّ
ومــن املتوقع أن تتلقى كــل من وارســو
وبــوداب ـســت الـضــربــة األك ـبــر إزاء هــذه
ُ
التبدالت .وت َع ّد بولندا املستفيد األكبر
في االتحاد من هذه املبالغ ،وستكون
ق ــد ح ـ ــازت  77م ـل ـيــار ي ـ ــورو م ــن أصــل
 350مليار يــورو بــن عــام  2014وعــام
 .2020أما هنغاريا ،فستكون حصتها
 22مليار يــورو .ومن املتوقع أيضًا أن
ينخفض املبلغ املخصص لـ«سياسة
التماسك» في املــوازنــة املقبلة ،بنسبة
تراوح بني  %5و ،%10وذلك إثر خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي.
هـ ــذه ال ــرزم ــة ك ــان ــت مـخـصـصــة لــدعــم

تطرق الحديث بين ميركل وماكرون إلى «إصالح االتحاد» (أ ف ب)

ال ـ ـ ــدول األقـ ـ ــل ن ـم ـوًا ف ــي االت ـ ـحـ ــاد .أم ــا
اآلن ،فستأخذ بروكسل معايير أخرى
ب ــاالع ـت ـب ــار ف ــي سـ ـي ــاق ه ـن ــدس ــة آل ـيــة
جديدة لتحديد نسب التوزيع ،تعتمد
ع ـلــى م ـعــاي ـيــر أوسـ ـ ــع :ن ـســب الـبـطــالــة
لدى الشباب ،التعليم ،والهجرة .كذلك
ط ــرح ــت امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أنـجـيــا
ميركل ،إلــى جانب الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،أن ُت َّ
خصص مبالغ
أكبر للدول التي استقبلت العدد األكبر
من الالجئني .كذلك ستقوم املفوضية
األوروبية بمراجعة شروط استحقاق
الدعم لتضيف إليها :االمتثال لسيادة
القانون ،وفرض املزيد من القيود على
كيفية استخدام أموال االتحاد.

ومــن املتوقع أن تذهب املبالغ الكبرى
ن ـح ــو دول الـ ـجـ ـن ــوب األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أي
الـ ـي ــون ــان ،وإي ـط ــال ـي ــا ،وإس ـب ــان ـي ــا ،ما

ال تعني ّهذه
المبادرة أن بنية
«االتحاد» لم تعد بحاجة
إلى إعادة تركيب
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رأس السلطة يبقى محافظًا :بينيتز يخلف رجل األعمال
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أفقيا
جمهورية لبناني راحــل –  -2مدينة في املكسيك منتجع سياحي عاملي
 -1رئيس
ّ
– ُ -3
ضعف ورق – صنف من كل شيء – طعام –  -4خليج صغير – إبن نوح وأبو
ّ
الشعوب السامية – للنفي –  -5راحة اليد مع األصابع – طلى الحائط بعدة ألوان
مهم – من الحشرات أو بعوض –  -7طعم
–  -6مدينة سويسرية ومركز سياحي ّ
الحديقة والبناء –  -8مدينة إيرانية –
يلف
الحنظل – أغلق الباب الكبير – حائط
ُ
قطعة سالح أو مسدس – سقي النبات –  -9صفة تطلق على الحمل – يبرق ويتألأل
–  -10جمهورية في أميركا الوسطى على الهادي وبحر الكاريبي عاصمتها سان
خوسيه كانت قديمًا مستعمرة إسبانية

عموديًا

 -1بلدة لبنانية بقضاء مرجعيون –  -2إحدى الواليات املتحدة األميركية –  -3إسم
موصول – وخز الجرح بإبرة – ّ
سيد القوم كالرئيس –  -4عائلة أديــب وصحافي
ّ
مصري راحــل – هــارب من املعتقل – وبــخ بالكالم –  -5دولــة آسيوية – نزع الريش
عــن الـطــائــر –  -6ملكة مـلــوك أور الـســومــريــة الشهيرة ُدّفـنــت مــع كـنــوزهــا – شاعر
أمــوي شهير كـ ّـون مع خصميه األخطل والـفــرزدق املثلث األمــوي –  -7طـ ّ
ـري ورخو
باألجنبية – موضع هبوب الريح – إحدى اإلمارات العربية املتحدة –  -8راية وبيرق
– نحفر البئر – كتاب رسمي بملكية أرض أو عقار – ّ -9
مفوض رسمي – ما انحدر
ّ
واطمأن من األرض أو قعر من كل شيء –  -10ممثل مصري راحل

أفقيا

ُ
ت ِع ّد المفوضية األوروبية
مشروع موازنة االتحاد
األوروبي  2020ـ  ،2027ومن
المتوقع أن تصدر الشهر
المقبل ،فيما تظهر في
مؤشراتها األولية ّ
تخوفات
أوروبية حيال اقتصادات
الجنوب المتأزمة

يـعـنــي أن االت ـح ــاد ب ــات ي ــرى أن ليس
بــإمـكــان ه ــذه الـ ــدول ،خــاصــة الـيــونــان،
االسـتـمــرار فــي ظــل نسب نمو ضئيلة
ً
(كـ ــانـ ــت قـ ــد ت ـح ـس ـنــت ق ـل ـي ــا فـ ــي ع ــام
 ،2017وع ــادت فــي الـعــام الحالي نحو
الـتـبــاطــؤ) وأح ـجــام هائلة مــن الــديــون
امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة ع ــام ــا ب ـع ــد ع ـ ـ ــام .وب ـع ــدم ــا
استخدم االتحاد ،لسنوات ،هذه الدول
كـمـثــال ملــا يحصل ألي دول ــة أوروب ـيــة
ت ـه ــدد ب ــاالن ـف ـص ــال ،بـ ــات الـ ـي ــوم أم ـ ُـام
ُ
مـهـمــة اح ـت ــواء أزمــات ـهــا كــي ال تـغـ ِـرقــه
فــي ظــل معاناته أيضًا مــن تباطؤ في
ال ـن ـم ــو ،ومـ ــن اآلث ـ ـ ــار ال ـت ــي سـيـتــركـهــا
«البريكست».
بطبيعة الحال ،ال تعني هــذه املبادرة
أن ـ ـ ــه ل ـ ــم تـ ـع ــد ه ـ ـنـ ــاك حـ ــاجـ ــة إلع ـ ـ ــادة
تــرك ـيــب ب ـن ـيــة االتـ ـح ــاد ال ـقــائ ـمــة على
عـمـلــة م ــوح ــدة واق ـت ـص ــادات مـتـفــاوتــة
وهيمنة أملــانـيــة .وإذا أخــذنــا إيطاليا
ً
مثاال ،كما يقول املحرر في «فايننشل
َ
ّ
تايمز» ،تظهر الحاجة امللحة للتغيير
البنيوي ،فاالتحاد ال يملك أي أدوات
ّ
الحتواء األزمة في إيطاليا ،خاصة أن
رزم اإلن ـق ــاذ أصـغــر مــن أن تتمكن من
تحقيق ذلك .كذلك ال يمكن االستمرار
في التقشف كمنهج إنقاذ.
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،م ـ ــع ت ـ ــزاي ـ ــد امل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف فــي
االتحاد في ظل «البريكست» ،ووسط
التوقعات بتباطؤ في النمو (مــا يراه
البعض عــودة إلــى االتـجــاه التباطؤي
تشهده أوروبــا منذ أزمة ،)2008
الذي ً
إض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة الـتــي
يـهــدد بـهــا الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب ،العالم للنيل من الصني (إذا لم
يـتــوصــا إل ــى ات ـف ــاق) ،تـطــرق الحديث
ب ــن م ـي ــرك ــل ومـ ــاكـ ــرون ف ــي األس ـب ــوع
املــاضــي إلــى «إص ــاح االت ـحــاد» .ورغــم
أنهما اختلفا كثيرًا ،فــإن الكالم بذاته
عن األمر إشارة إلى استيعاب االتحاد
حجم األزمة التي يمكن أن يجد نفسه
فيها.

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.
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مشاهير 2853

حلول الشبكة السابقة

1

 -1ضهر القضيب –  -2حر – سيبيريا –  -3ريكاردوس –  -4روما – فا – ّ -5
نم – فيل –
 -6لوتن – اللفت –  -7غرينادا – اب –  -8رق – ّ
نبي – بال –  -9إهدن –  -10بحيرة طبرية

عموديًا

حر – الغراب –  -2ضرير – ورق –  -3كويتي – كي – ّ -4
ّ -1
رسام – ن ن ن –  -5إيران – إبرة – -6
لبد – مادي – ّ -7قيوم – ال – آب –  -8ضرس – فل – بهر –  -9ي ي – فيفالدي –  -10باب ّ
التبانة

حل الشبكة 2852

إعداد
نعوم
مسعود
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4
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6

7
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11

ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة أميركية بــدأت مسيرتها الفنية عام
 1972من الفائزات بجوائز أوسكار وجائزة غولدن غلوب .من أعمالها «
ضائع في الترجمة «
 = 3+2+1+10+5شعر الخراف ■  = 8+9+6كأس ماء ■  = 4+7+11حروف
العلة العربية

حل الشبكة الماضية :سامي أبو زهري

بفارق ضئيل ،فاز العضو
ٍ
السابق في مجلس الشيوخ
عن حزب «كولورادو»
المحافظ الحاكم في
الباراغواي ،ماريو عبدو بينيتيز،
في االنتخابات الرئاسية التي
أجريت أول من أمس ،على
مرشح تحالف «غانار» وزير
األشغال العامة السابق إيفرين
أليغري ،ما ضمن استمرار
هيمنة «كولورادو»
نـسـبــة  46.4ف ــي امل ـئ ــة م ــن األص ـ ــوات،
ك ــان ــت ك ــاف ـي ــة ل ـي ـف ــوز امل ــرش ــح م ــاري ــو
عبدو بينيتيز ( 46سنة) ،بانتخابات
رئــاســة ال ـب ــاد ،مـتـقــدمــا عـلــى ايـفــريــن
أليغري ( 55سنة) املدعوم من تحالف
«اليسار الوسط» ،وحصل على نسبة
 42.7ف ــي املـ ـئ ــة .وب ـي ـن ـي ـت ـيــز ه ــو اب ــن
الــرجــل الــذي عمل سكرتيرًا شخصيًا
أللفريدو ستروسنر الذي حكم البالد
بـقـبـضــة م ــن ح ــدي ــد ب ــن ع ــام ــي 1954
و.1989
وبـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ــي ه ــذا
االقتراع الذي يجري في دورة واحدة
 65ف ــي املـ ـئ ــة ،بـ ـف ــارق أقـ ــل م ـمــا كــانــت

ت ـت ــوق ـع ــه اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــرأي ال ـت ــي
أشارت إلى أنه سيفوز بفارق عشرين
نقطة عـلــى خـصـمــه .مــن جـهـتــه ،أعلن
أليغري أن فريقه سيدقق في محاضر
االنتخابات ،وقــال« :نوافق على أنها
نـتــائــج أول ـيــة تشير إل ــى تـقــدم مــاريــو
عبدو بثالث نقاط».
وسيتسلم الــرئـيــس الـجــديــد منصبه
ف ــي م ـن ـت ـصــف آب امل ـق ـب ــل ،أي عـنــدمــا

يتسلم الرئيس الجديد
منصبه في منتصف
آب المقبل

بلغت نسبة المشاركة في االقتراع  65في المئة (أ ف ب)

يتنحى الــرئـيــس الـحــالــي ،هــوراسـيــو
كارتيس ،وهو املليونير الذي يهيمن
ص ـنــاعــة ال ـت ـبــغ ف ــي بـ ـ ــاده ،إلــى
ع ـلــى ّ
جانب أنه يملك مصرفًا ويرأس فريقًا
لكرة القدم .كارتيس كان جديدًا على
ال ـس ـيــاســة ح ــن ت ــول ــى رئ ــاس ــة ال ـبــاد
عقب عملية إبـعــاد الــرئـيــس فرناندو
لوغو ،الذي كان بــدوره قد قضى عام
 2008على هيمنة حــزب «كــولــورادو»
على البالد طيلة  61عامًا.
حديث إلــى حشد من الناس في
وفــي
ٍ
أســونـسـيــون بـعــد فـ ــوزه ،ق ــال بنيتيز
إنه «سيعمل على كسب الباراغوايني
الـ ــذيـ ــن صـ ــوتـ ــوا مل ـص ـل ـح ــة مــرش ـحــن
آخرين» ،مضيفًا« :أدعوهم للمشاركة
فــي ه ــذه الـقـصــة ال ـتــي سنبنيها معًا
فــي الـسـنــوات املقبلة فــي ب ــاراغ ــواي».
ُيـ ــذكـ ــر أنـ ـ ــه فـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األخ ـ ـيـ ــرة،
تـ ـ ـق ـ ــدم ب ـي ـن ـي ـت ـي ــز ب ـ ـ ـ ـ ــ 20نـ ـقـ ـط ــة ع ـلــى
ّ
م ـنــاف ـســه أل ـي ـغ ــري ،إل أن اسـتـطــاعــا
ل ـ ـ ـلـ ـ ــرأي فـ ـ ــي الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة بــث
الـ ـشـ ـكـ ــوك .ف ـم ــؤس ـس ــة «أت ـ ـ ــي س ـن ـيــرد
وأسوسيادوس» كانت قد توقعت أن
يتعادل املرشحان في نهاية املطاف،
معتبرة أن بينيتيز ال يمكن أن يفوز
ّ
إل إذا كــانــت املـشــاركــة أقــل مــن  70في
امل ـئ ــة .ونـقـلــت وك ــال ــة «ف ــران ــس ب ــرس»
ع ــن مــؤس ـســة «س ـن ـي ــرد» قــول ـهــا« :إذا
ما خسر بينيتيز ،فسيكون تصويتًا
عـقــابـيــا لـكــارتــس ال ــذي شـكــل حكومة
إقصائية ...فثمة رد فعل ينم عن ملل».
(األخبار)
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◄ وفيات ►
يــا أيتها النفس املطمئنة إرجعي
ال ــى ّ
رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي
وانا إليه راجعون
ّانا لله ّ
إنتقل إلــى رحمة الله تعالى عميد
عائلته

الحاج سعيد محمد سعيد بزي
زوج ـ ـتـ ــه :ال ـح ــاج ــة س ـل ــوى يــوســف
محمود بزي
أبناؤه :العميد في الجيش اللبناني
م ـح ـم ــد ال ــدكـ ـت ــور الـ ـ ـج ـ ـ ّـراح ج ـمــال
املهندس وسام والبروفسور حسن
بناته :املربية غــادة زوجــة األستاذ
سامي جميل بزي املحامية ناهدة
زوجة املهندس يوسف بزي
املربية فاديا زوجة الدكتور محمد
ع ـل ــي بـ ـ ــزي امل ــرب ـي ــة ب ــارع ــة زوج ــة
الدكتور علي هاشم
أش ـ ـقـ ــاؤه :االسـ ـت ــاذ ع ـل ــي امل ــرح ــوم
األستاذ عدنان كاتب عدل بيروت
االستاذ غسان
ش ـق ـي ـق ـت ــه :ه ـ ـيـ ــام أرم ـ ـلـ ــة املـ ــرحـ ــوم
األستاذ رياض بزي
وق ــد وري جـثـمــانــه ال ـطــاهــر الـثــرى
في بلدته بنت جبيل نهار األثنني
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  ٢٣نـ ـيـ ـس ــان ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة والنصف
تقبل التعازي أيام االثنني والثالثاء
واالربعاء والخميس في منزله في
بنت جبيل
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ن ـهــار
الجمعة الواقع في  ٢٧نيسان
ف ــي جـمـعـيــة ال ـت ـخ ـصــص الـعـلـمــي-
الجناح قرب أمن الدولة
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى
السادسة
وت ـقــام عــن روح ــه ال ـطــاهــرة فاتحة
نـ ـه ــار ال ـس ـب ــت الـ ـس ــاع ــة ال ـخــام ـســة
ع ـص ـرًا ف ــي م ـج ـمــع الـ ـح ــاج مــوســى
عباس في بنت جبيل
وتـقــام ذك ــرى األسـبــوع نـهــار األحــد
 ٢٩نيسان الساعة العاشرة صباحًا
في مجمع الحاج موسى عباس في
بنت جبيل
اآلسفون آل بزي وآل هاشم وعموم
عائالت بنت جبيل

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ــراء اس ـتــدراج ع ــروض عــائــد لصيانة
واسـتـثـمــار ال ـخــط ال ـب ـحــري ال ـحــالــي في
معمل الجية الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2018/5/18
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في 2018/4/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 854
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية2007/422 :
طــالــب التنفيذ :ســامــي عسيلي بوكالة
املحامية هيام معاوية
املنفذ عليهما :خليل يوسف الشهابي
ومحمود سعيد حمدان
طــالــب االش ـت ــراك :سهيل جميل داع ــوق
بوكالة املحامي ياسر علي احمد
السند التنفيذي :عقدي تأمني موثقني
بشهادة تأمني وملحق قيد تأمني بقيمة
.$ 52.200
ع ــدا ال ـلــواحــق وال ـف ــوائ ــد وس ـن ــدات ديــن
بقيمة .$ 45.000
املعامالت :تاريخ التنفيذ2007/11/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2007/11/14 :
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2008/07/28 :
وتاريخ تسجيله2008/7/29 :
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2008/9/24 :
وتاريخ تسجيله2008/10/22 :
العقار املحجوز 2400 :سهمًا من العقار
/479كفرفيال عبارة عن قطعة ارض بعل
سليخ صالحة للزراعة والبناء
مساحته 2340 :م2
التخمني 117.000 :د.أ.
الطرح 70.200 :د.أ.
 2400سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار /689ك ـفــرف ـيــا
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة ارض بـ ـع ــل سـلـيــخ
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ش ـج ــر زي ـ ـتـ ــون وارضـ ـ ــه
صخرية منحدر ان ـحــدار شــديــد للجهة
ال ـغــرب ـيــة وب ـع ـيــد ع ــن املـنـطـقــة السكنية
وهو محبوس حاليًا ولكنه له حق مرور
وفقًا لالفادة العقارية وهو صالح للبناء
في حال تأمني طريق،
مساحته 14200 :م2
التخمني 213.000 :د.أ.
الطرح 127.800 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2018/6/21الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
اس ـه ــم ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فعلى
ال ــراغ ــب بــال ـشــراء ايـ ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـل ــم ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك م ـصــرفــي
منظم المر رئيس دائــرة تنفيذ النبطية
وات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نطاقها
واال عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/182
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل .وك ـيــاه
املحاميان حسني زبيب وفكتور ضو.

املنفذ عليهم - :الشركة املتحدة للتجارة
وامل ـ ـق ـ ــاوالت ال ـع ــام ــة ش.م.م .بـشـخــص
م ـف ــوض ــي ال ـت ــوق ـي ــع م ـح ـم ــد اس ـمــاع ـيــل
ح ــوي ــا واب ــراه ـي ــم ت ـن ــال ب ـي ـطــار  /بــرج
الشمالي.
 تنال ابراهيم بيطار  /برج الشمالي ام ــال وج ـم ــال وعـشـيــر واح ـم ــد وم ــاكومريم وزينة ومصطفى ابراهيم بيطار،
ابــراه ـيــم وزي ـنــة ومــريــم خليل بـيـطــار /
وك ـي ـل ـهــم ت ـن ــال اب ــراه ـي ــم ب ـي ـطــار  /بــرج
الشمالي.
السند التنفيذي :عقد قرض مقابل عقد
تــأمــن عـقــاري بقيمة  1.337.916/د.أ/.
عدا اللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2016/6/13 :
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي:
 2016/9/21و.2016/11/2
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
 2016/9/24و.2016/11/3
ت ــاري ــخ وضـ ــع م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـقــار:
.2016/12/7
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
.2016/12/8
املطروح للبيع:
الـعـقــار رق ــم  370منطقة ب ــرج الشمالي
العقارية ،هــو عـبــارة عــن قطعة ارض ال
يــوجــد عليها ان ـشــاءات وغـيــر مغروسة
ب ــأي ن ــوع م ــن ان ـ ــواع االشـ ـج ــار ،مـصــان
بـشــريــط حــديــدي وف ــي زاوي ـتــه الشرقية
لـجـهــة ال ـش ـمــال يــوجــد بــركــة م ـيــاه وهــو
مصنف زراعي مساحته  8046م.2
التخمني 1.367.820 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 633.278 :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2018/5/17الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
لـلــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ صــور ،وعليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام
ت ـلــي ق ـ ــرار االح ــال ــة ع ـل ـيــه اي ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عشرين يــومــا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع باملعاملة 2013/1516
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
ً
ابتداء من الساعة  12:00ظهرًا
2018/5/4
سيارة املنفذ عليه اسامة محمد الديقه
ماركة تويوتا  RAV4موديل  2004رقم
ً
/227614/ج ال ـخ ـصــوص ـيــة تـحـصـيــا
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي بــول نــون البالغ
 $/20088/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/3500/واملطروحة بسعر /2900/د.أ.
أو ما يعادلها بالعملة الوطنية ويترتب
عليها ميكانيك منذ العام  /2013/فعلى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
الــى م ــرآب امل ــدور فــي بـيــروت الكرنتينا
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2014/1529
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
 2018/5/4ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 12:00
ظـ ـهـ ـرًا س ـ ـيـ ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا روب ـي ــر
وم ـيــراي رام ــز اب ــي ان ـطــون مــاركــة جيب
غ ــران ــد ش ـيــروكــي الريـ ــدو م ــودي ــل 2004
ً
رقم /248614/ج الخصوصية تحصيال
ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ ب ـن ــك ب ـي ـب ـلــوس
ش.م.ل .وكيله املحامي غسان كرم البالغ
 $/6358/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/5174/واملـ ـط ــروح ــة ل ـل ـمــرة الـثــانـيــة
بسعر /3500/د.أ .أو ما يعادلها بالعملة

الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
ال ـع ــام  /2011/فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد الـ ــى م ــرآب
امل ــدور فــي بـيــروت الكرنتينا مصحوبًا
بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/1288
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الجمعة في
 2018/5/4ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة 11:30
ظـ ـهـ ـرًا س ـ ـيـ ــارة امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا شــربــل
فــرن ـس ـيــس ص ـف ـيــر وم ــاك ــي الـ ـي ــاس ابــي
غانم ماركة هيونداي  i10موديل 2012
ً
رقم /509151/ب الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل.
وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي ج ــاد اس ـط ـف ــان الـبــالــغ
 $/7336/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/3506/واملطروحة بسعر /2300/د.أ.
أو م ــا يـعــادلـهــا بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة وان
رسوم امليكانيك قد بلغت /2.808.000/
ل.ل .فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء الـحـضــور
باملوعد املـحــدد الــى مــرآب شــارل الحلو
ف ــي ب ـي ــروت مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %19تـسـعــة عـشــر بــاملـئــة ،مــع تخفيض
مدة االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة
م ـعــالــي وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/4/19لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع اش ـغــال
انشاء أقنية لتصريف مياه األمطار في
مـنـطـقــة م ــرج ش ــرت ــون  -دويـ ــر ال ــرم ــان -
قضاء عاليه.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع في
.2018/5/18
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الثالثة والرابعة فقط لالشغال
امل ــائـ ـي ــة وال ـ ــذي ـ ــن ال ي ــوج ــد ب ـع ـهــدت ـهــم
اك ـثــر م ــن اربـ ــع صـفـقــات مــائـيــة ل ــم يجر
اسـتــامـهــا مــؤقـتــا ،الــراغـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا ال ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة م ــن أخـ ــر ي ــوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الــذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  19نيسان 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 872
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %19تـسـعــة عـشــر بــاملـئــة ،مــع تخفيض
مدة االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة
م ـعــالــي وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2018/4/16لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع اش ـغــال
ت ـع ــزي ــل وانـ ـش ــاء ح ـي ـط ــان ح ـم ــاي ــة عـلــى
مجرى شتوي فــي بلدة بشري  -قضاء
بشري.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
الـتــاسـعــة م ــن ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
.2018/5/16
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الدرجة الثانية وما دون لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع

صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عــروض ـهــم قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة
مــن أخــر يــوم عـمــل يسبق الـيــوم املـحــدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه ف ــي املــديــريــة
الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  18نيسان 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 866
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـقــديــم
اس ـعــار ،لتنفيذ م ـشــروع اش ـغــال انـشــاء
خ ــط ت ــوت ــر م ـت ــوس ــط وم ـح ـط ــة تـحــويــل
ه ــوائـ ـي ــة فـ ــي بـ ـل ــدة ك ـف ــرن ـب ــرخ  -ق ـضــاء
الشوف.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة من يــوم االربـعــاء الواقع
في .2018/5/23
فعلى املتعهدين املسجلني وفقًا الحكام
املــرســوم رقــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
واملصنفني في الدرجة الثانية وما دون
لـتـنـفـيــذ صـفـقــات االش ـغ ــال الـكـهــربــائـيــة
ال ـجــدول رقــم  ،1/4الــراغـبــن بــاالشـتــراك
بـ ـه ــذا ال ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم ع ــروضـ ـه ــم قـبــل
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــر مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الــذي يمكن االطــاع والحصول
ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  19نيسان 2018
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 869

ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
لالحوال الشخصية  /قلم املدير العام.
 19نيسان 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق
التكليف 889
إعالن
ت ـج ــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـحــاولــة أول ــى) في
تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2018/05/15وذلك
في قاعة املناقصات في املديرية العامة
لــأمــن الـعــام – املبنى املــركــزي رقــم /3/
الـطــابــق ال ـثــالــث ،لـتـلــزيــم ك ــارت سنترال
 /32/خط لزوم دائرة جبل لبنان االولى
لـ ـع ــام  2018مـ ــوضـ ــوع دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
االداري ــة الـخــاصــة رقــم /111م ل تاريخ
.2018/05/19
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلط ــاع واسـتــام
دفـتــر ال ـشــروط املــذكــور أع ــاه فــي دائ ــرة
املـ ــال وال ـع ـتــاد – شـعـبــة ال ـت ـلــزيــم ،خــال
أوقـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي ،عـلــى أن تـقـ ّـدم
الـ ـع ــروض ف ــي م ـه ـلــة أق ـص ــاه ــا ال ـســاعــة
الرابعة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
م ــوع ــد امل ـن ــاق ـص ــةُ ،
وي ــرف ــض ك ــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاحـ ـظ ــة :إذا ص ـ ـ ــادف نـ ـه ــار ال ـت ـلــزيــم
املذكور أعــاه يــوم عطلة رسمي ،يعتبر
ي ــوم ال ـع ـمــل الـ ــذي يـلـيــه م ــوع ـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 881

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استدراج عروض لتقديم يد عاملة
ف ـن ـيــة ل ـل ـم ـســانــدة ف ــي اعـ ـم ــال الـصـيــانــة
واالستثمار في معملي الذوق والجية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /250 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2018/5/18
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
بيروت في 2018/4/9
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 875

إعالن تلزيم
ت ـجــري لـجـنــة املـنــاقـصــات فــي الـجــامـعــة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم تقديم
اعـ ـم ــال ت ـن ـظ ـيــف ملـ ــدة س ـن ــة لـ ـ ــزوم كـلـيــة
االع ــام  -الـفــرع االول على اســاس سعر
يقدمه الـعــارض وذلــك فــي مبنى االدارة
امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ـ ـ ـ املـبـنــى
الزجاجي ـ ـ مقابل املتحف.
الـيــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه 2018/5/22
الساعة  14.00لصالح الجامعة اللبنانية
ـ ـ مبنى كلية االعالم ـ ـ الفرع االول.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـصــول عـلـيــه ل ــدى أم ــان ــة س ــر كلية
االع ـ ـ ـ ــام  -ال ـ ـفـ ــرع االول خـ ـ ــال ال ـ ـ ــدوام
الرسمي.
ال ـع ـنــوان :كـلـيــة االعـ ــام  -ال ـفــرع االول -
االونيسكو  -مفرق قصر االونيسكو.
مكتب السيدة :إيمان سوبرة.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وطـ ـلـ ـب ــات
االشـتــراك فــي املناقصة الــى قلم الــدائــرة
االداريـ ــة املـشـتــركــة فــي رئــاســة الجامعة
الـلـبـنــانـيــة وذلـ ــك ق ـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن اخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
ال ـي ــوم امل ـح ــدد الج ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة وذل ــك
اثناء الدوام الرسمي.
بيروت في  19نيسان 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 862

إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع
في 2018/5/11
ت ـج ــري وزارة الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـل ــدي ــات /
املــديــريــة ال ـعــامــة ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة،
اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ع ـ ـ ـ ـ ــروض ل ـ ـت ـ ـلـ ــزيـ ــم ت ــأم ــن
مطبوعات مختلفة لزوم املديرية العامة
ل ــأح ــوال ال ـش ـخـص ـيــة ،ال ـكــائــن ف ــي مقر
وزارة الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات  /منطقة
الحمراء /مقابل مصرف لبنان.
التأمني املــؤقــت 3.000.000 :ل.ل( .ثالثة
ماليني ليرة لبنانية).
التأمني النهائي %10 :عشرة باملائة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
طريقة التلزيم :تقديم الـعــرض بمغلف
مقفل.
ت ـق ــدم الـ ـع ــروض وف ـق ــا ل ـن ـصــوص دفـتــر

جلسة مزايدة
غرفة القاضي طانيو الحايك
باملعاملة التنفيذية رقم 2018/23
امل ـن ـف ــذ :ان ـ ـطـ ــوان ح ـن ــا فــرن ـج ـيــه وكـيـلــه
املحامي طوني مرعب
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ف ـي ــاض س ـل ـي ـمــان ال ـق ــارح
زغرتا
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
طرابلس رقــم  2017/65بــازالــة الشيوع
على العقار رقم /2790/زغرتا العقارية
تاريخ محضر الوصف2018/2/26 :
تاريخ تسجيله2018/2/28 :
املطروح للبيع :كامل العقار رقم /2790/
زغـ ــرتـ ــا وه ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة ارض
مشجرة زيـتــون وتصل اليه عبر طريق
فــرعـيــة مـتـفــرعــة مــن اوت ــوس ـت ــراد زغــرتــا
ص ـع ــودًا ال ــى ال ـي ـمــن ف ــي مـحـلــة الـعـبــي

مقابل مقهى عـيــروت وهــو ذات واجهة
ضيقة وال يوجد عليه بناء.
مساحة العقار /678/م2
قيمة التخمني وبــدل الطرح/101700/ :
مـ ــائـ ــة الـ ـ ــف والـ ـ ـ ــف وس ـب ـع ـم ــاي ــة دوالر
أميركي.
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار االربـعــاء
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2018/6/6ع ـن ــد ال ـســاعــة
الثانية والنصف بعد الظهر في مكتب
رئيس دائرة التنفيذ زغرتا على الراغب
ف ــي ال ـ ـشـ ــراء ان ي ــدف ــع ب ـ ــدل الـ ـط ــرح فــي
صـ ـن ــدوق مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـمــوجــب شك
م ـصــرفــي م ـس ـحــوب الم ــر رئ ـي ــس دائ ــرة
تنفيذ زغرتا وان يتخذ مقامًا له ضمن
نطاق الــدائــرة واالط ــاع على الصحيفة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار امل ــذك ــور ودفـ ــع رس ــوم
التسجيل ورس ــم الــداللــة الـبــالــغ خمسة
باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع باملزاد العلني
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1781
املـ ـنـ ـف ــذ :ه ــان ــي طـ ـن ــوس ط ـ ــوق وك ـي ـل ـتــه
االستاذة زينه طوق
املنفذ عليه :يوسف سركيس فرنجيه -
زغرتا
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد دي ـ ــن بـقـمـيــة
 /18000/دوالر أم ـيــركــي ع ــدا الــرســوم
والفوائد والنفقات.
تاريخ محضر الوصف2017/12/15 :
تاريخ تسجيله2018/1/25 :
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
 1200سهم مــن الـعـقــار رقــم  3996اهــدن
وه ــو ع ـبــارة عــن ب ـنــاء مــؤلــف مــن طابق
واحــد ملبس بالحجر  -بــاب املدخل من
الخشب وله نافذة واحــدة جهة الطريق
وامامه فرندا مسقوفة باالسمنت ودرج
يــؤدي الــى السطح .وهــو يقع فــي شــارع
قديم متفرع عن شارع امليدان في وسط
الـبـلــدة .ويحيط بــه أبنية متالصقة من
الجهتني حالة املنزل جيدة..
مساحة العقار 55م2
التخمني /33000/ :دوالر أميركي
بدل الطرح /19800/ :دوالر أميركي
ت ــاري ــخ م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة :ن ـه ــار االرب ـع ــاء
ال ــواق ــع ف ـيــه  2018/6/13ع ـنــد الـســاعــة
الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر أم ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ زغــرتــا عـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء ان
ي ــدف ــع ق ـي ـمــة بـ ــدل الـ ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق
م ــال زغ ــرت ــا او بــواس ـطــة ش ــك مـصــرفــي
مسحوب المر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
واالطالع على الصحيفة العينية للعقار
موضوع املعاملة ودفع رسوم التسجيل
ورسم الداللة البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

نسخة عــن الحكم رقــم  2018/21تاريخ
 2018/1/23واملـقــام من منى نايف كرم
ورفاقها والــذي قضى بقسمة العقارات
رقم  44و  774و 1158و 1177و 1337من
منطقة كفرحونة العقارية بــن الفرقاء
فــي الــدعــوى وفقًا لتقرير الخبير وذلــك
خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة االفـ ـ ــاس ف ــي جبل
لبنان
في تفليسة مروان جهاد عطوي
ب ـت ــاري ــخ  2018/4/12ق ـ ــررت الــرئـيـســة
س ـت ـي ـفــانــي الـ ــراسـ ــي ب ـص ـف ـت ـهــا قــاض ـيــا
مشرفًا على التفليسة النشر عن الرغبة
في حل االتحاد في تفليسة مروان جهاد
عطوي.
فلكل ذي مصلحة االعتراض ضمن مهلة
اسبوع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
طلب املستدعي بواسطة وكيله املحامي
مارون ديب تصحيح اسم السيدة مالكة
العقار  1685بكاسني العقارية واعتبار
اسمها مــاري عفيف فرنسيس أبي عيد
ً
بدال من ماري عفيف عفيف.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن رقم 186
صادر عن منشآت النفط في الزهراني
تعلن ادارة منشآت النفط في الزهراني
عن استدراج عروض لـ:
توريد عناصر امن وحرس عدد 18
وفـ ـق ــا ل ـل ـم ــواص ـف ــات امل ـب ـي ـن ــة فـ ــي دف ـتــر
الـ ـش ــروط ،عـلــى الــراغ ـبــن ف ــي االش ـت ــراك
فــي اس ـتــدراج ال ـعــروض املــذكــور ،تقديم
عروضهم الى قلم املنشآت خالل الدوام
الــرسـمــي مــن الـســاعــة الـســابـعــة صباحًا
وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر على
ان تـنـتـهــي مـ ــدة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
االثـنــن  2018/04/30الساعة العاشرة
صباحًا.
الزهراني في 2018/04/20
املدير العام املعاون
زياد الزين
إعالن
ق ـ ــرر الـ ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي ال ـج ـن ــوب
اع ــادة تكوين الصحيفة املؤقتة للعقار
رق ــم  1790مـنـطـقــة كـفــرمـلـكــي الـعـقــاريــة
ب ــال ـط ــري ـق ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة وتـ ـعـ ـي ــن ي ــوم
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي 2018/5/10
م ــوعـ ـدًا الج ـ ـ ــراء ال ـك ـش ــف ال ـح ـس ــي عـلــى
ال ـع ـقــار وت ـع ـيــن ي ــوم الـخـمـيــس الــواقــع
في  2018/6/7موعدًا لجلسة املحاكمة
الع ــادة التكوين وعلى كــل صاحب حق
ان يتقدم بطلبه امام هذه املحكمة معززًا
باملستندات املؤيدة.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي

إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريـشــار السمرا كــل مــن زهية
وسليم وبشارة وفارس وجرجي الياس
طــرابـلـســي ووداد وفـكـتــوريــا كــامــل أبــو
مراد واملجهولي محل االقامة الحضور
ال ــى ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام نـسـخــة عن
الحكم رقــم  2018/34تاريخ 2018/2/1
واملـ ـق ــام م ــن م ـنــى ن ــاي ــف كـ ــرم ورفــاق ـهــا
والـ ـ ـ ــذي ق ـض ــى ب ـق ـس ـمــة الـ ـعـ ـق ــارات رق ــم
 /1137/و /965/و /964/و /1292/من
منطقة كفرحونة العقارية بــن الفرقاء
فــي الــدعــوى وفقًا لتقرير الخبير وذلــك
خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب رضـ ــا ح ـســن رضـ ــا بـصـفـتــه قيمًا
شرعيًا عن الغائب محمد عبد الحسني
ج ـبــاره س ـنــدات تـمـلـيــك ب ــدل عــن ضــائــع
لـلـعـقــارات  201و 346و 177و 746عني
بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داكسيان وريشار السمرا كل من جرجي
وابراهيم وفارس وسليم وبشارة الياس
ط ــراب ـل ـس ــي وامل ـج ـه ــول ــي م ـح ــل االق ــام ــة
الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة الس ـت ــام

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب رضـ ــا ح ـســن رضـ ــا بـصـفـتــه قيمًا
شــرع ـيــا ع ــن ال ـغ ــائ ـبــة ح ـم ــدون ــه مـحـمــد
بـسـمــا س ـن ــدات تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
للعقارات  346و 344و 201و 177و 128
و 758عني بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة

أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
قــدمــت املـحــامـيــة نــزهــة نعمه بوكالتها
عــن موكلها لطفي نعمه تصحيح اسم
امل ــرح ــوم مـحـمــود نعمه واع ـت ـبــار اسمه
ً
م ـح ـمــود ال ـح ــاج ن ــاص ــر نـعـمــه بـ ــدال من
محمود نــاصــر نــاصــر ومـحـمــود الحاج
ناصر في العقارات ذات االرقــام - 2829
984 - 1526 - 2152 - 1531 - 2124 - 30
منطقة كفرحونه العقارية.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
قــدمــت املـحــامـيــة نــزهــة نعمة بوكالتها
ع ـ ــن م ــوك ـل ـه ــا ل ـط ـف ــي ن ـع ـم ــه تـصـحـيــح
اس ـمــه حـيــث ورد لـطـفــي مـحـمــود نعمة
والـصـحـيــح ه ــو لـطـفــي مـحـمــود الـحــاج
نــاصــر نعمة فــي ال ـع ـقــارات ذات االرق ــام
 72 - 81 - 1533 - 2158 - 2180منطقة
كفرحونة العقارية.
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طـلــب أح ـمــد سـعــد ال ــدي ــن ملــوكـلــه منيف
مصطفى حيدر شهادة قيد بدل ضائع
للعقار رقم  4023عنقون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن مزايدة من دائرة تنفيذ أميون
الرئيس إميل عازار
للمرة السابعة
املنفذ :النقيب بسام الداية
املنفذ ضده :بول جان كافتر  -طرابلس -
املعرض  -نادي املتحد الرياضي.
باالستنابة  2014/21الــواردة من دائرة
تنفيذ طرابلس باملعاملة رقم 2013/296
ب ـمــوجــب ط ـلــب تـنـفـيــذ ات ـفــاق ـيــة أت ـعــاب
محاماة بقيمة  $/144000/عدا الفوائد
وامللحقات.
تاريخ التنفيذ.2013/3/14 :
تاريخ التخمني2013/8/26 :
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال ـ ــزورق الـسـيــاحــي قـيــد اإلن ـش ــاء بـطــول
 23م 2وبعرض  11م  -فيبر غالس عدد
ال ـســواري واح ــد لــم يـتــم تركيبه ومــزود
بمحركني ماركة ينمار ،لم يتم تركيبهم
بقوة  380حـصــان ،املــوجــود فــي مصنع
كــومـتــك مــاريــن الـعــائــد للسيد هوسيب
كشيشيان املوجود في أنفه قرب مصنع
هواتشكني.
الـتـخـمــن $ 950.000 :ب ــدل ال ـطــرح بعد
التخفيض .$/194074/
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا ال ـج ـم ـع ــة
 2018/5/4الـســاعــة الثالثة بعد الظهر
في مكان وجــود الــزورق في أنفة ،وعلى
الـ ــراغـ ــب ب ــامل ــزاي ــدة ال ـح ـض ــور بــاملــوعــد
املحدد مصحوبًا بالثمن ،وعلى املشتري
زيادة عن الثمن رسم الداللة البالغ .%5
مأمور التنفيذ
سيدة الخوري
تبليغ فقرة حكمية
مــن املحكمة االبتدائية فــي جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة مــن ال ـقــاضــي سيلفر
اب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن مـحـمــد فــرحــات
وأوجينا نصير الى املستدعى ضدهما
م ـح ـمــد م ـح ـم ــود ابـ ــو ش ــاه ــن وفــاط ـمــة
ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـ ـ ــوردان ـ ـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـهـ ــولـ ــي م ـحــل
اإلقامة ،انه باستدعاء ازالة الشيوع رقم
 2017/1958املـقــدم مــن املستدعني علي
وم ــري ــم م ـح ـمــود اب ــو ش ــاه ــن وسـهـيـلــة
مـحـمــد رح ــال ومــالــك ومـحـمــد ومــاجــدة
وفــاط ـمــة حـســن اب ــو شــاهــن وحـمـيــدي
حسني الورداني ومحمد غسان وعدنان
ومــريــم وعــائــدة وه ــدى علي ابــو ياسني
وس ـم ـي ــرة ع ـل ــي ي ــاس ــن وع ــائ ـش ــة عـلــي
الورداني وسعيد وطالل وسامي وكمال
وخديجة وشما ونــورا وتيسير محمد

الورداني ومها قاسم الخطيب ورياض
وسليمان وس ــاره وسـحــر وغ ــادة خالد
الـ ــوردانـ ــي واب ــراه ـي ــم ح ـســن ال ــوردان ــي
وأيمن وغسان وحسني وحسان وعدنان
وهال ابراهيم الورداني بواسطة وكيلهم
امل ـحــامــي شــربــل م ـع ــوض ،ص ــدر الحكم
رق ـ ــم  2018/158ت ــاري ــخ 2018/3/15
قـضــى بــإزالــة الـشـيــوع فــي الـعـقــار 2504
بــرج حـمــود الـعـقــاريــة عــن طــريــق طرحه
للبيع بــاملــزاد العلني للعموم ولصالح
الشركاء ،على أن يعتمد أساسًا للطرح
ف ــي املـ ــزايـ ــدة األول ـ ـ ــى امل ـب ـل ــغ املـ ـق ــدر مــن
الخبير والبالغ  24500د.أ .وتضمينهم
ال ـن ـف ـقــات والـ ــرسـ ــوم بـنـسـبــة ح ـصــة كــل
منهم فــي املـلــك .مهلة االستئناف خالل
ثالثون يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى
الـعـقــاريــة ،برئاسة القاضي سيلفر ابو
شقرا ،تقدم املستدعي فوزي جميل هاشم
بــواس ـطــة وك ـي ـلــه امل ـحــامــي نــايــف دي ــاب
بــاسـتــدعــاء سـجــل بــالــرقــم ،2018/1906
يطلب فـيــه شـطــب اش ــارة ان ــذار ص ــادرة
ع ــن دائ ـ ــرة اج ـ ــراء امل ــن وم ـح ـضــر حجز
رقم  971/8/5/725و 971/8/9ملصلحة
ميشال البشعالني على جميل قزحيا
هاشم املسجلة برقم يومي  5492ويومي
 5518ت ــاري ــخ  /10و 1971/8/11عــن
صحيفة العقار  /315بياقوت العقارية
سندًا للمادة /512أ.م.م .مهلة املالحظات
واالعتراض خالل عشرين يومًا تبدأ من
تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/1006
الرئيس جدايل
املنفذ :بنك سوسيته جـنــرال فــي لبنان
وكيله املحامي مجيد ابراهيم
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :م ـ ــازن الـ ــزاهـ ــد وم ــري ــم
شوكت فوعاني وكيلهما األستاذ شربل
بو شعيا.
السند التنفيذي :اتفاقية قرض إسكاني
وكشف حساب مبلغ وقدره 167.063.770
ل.ل .عدا الفوائد واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2016/1/14 :
تاريخ تسجيله2016/1/18 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2016/10/11
تاريخ تسجيله.2016/11/2 :
العقار املعروض 2400 :سهم من العقار
رقم  297/D 27من منطقة برج البراجنة
العقارية.
مـســاحـتــه 110 :م.م .مــؤلــف م ــن  3غــرف
وصـ ــالـ ــون وطـ ـع ــام وم ـط ـب ــخ وح ـمــامــن
وشرفات وله موقف سيارة  D 27الطابق
السابع حق مختلف خاضع لنظام ادارة
العقار.
يـشـتــرك بملكية الـقـســم  1و 3وم ــا ورد
عليهما.
العقار املوصوف 2400 :سهم من العقار
رقم  297/ D 27برج البراجنة.
قيمة التخمني 143000 :د.أ.
قيمة الطرح 67490.28 :د.أ.
مكان املزايدة وتاريخها :نهار األربعاء
الواقع فيه  2018/5/30الساعة الحادية
عـشــرة ظـهـرًا أمــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
في بعبدا.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف أع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح بموجب شيك
مصرفي منظم المر رئيس دائرة التنفيذ
في بعبدا واتخاذ محل اقامة ضمن هذه
الــدائــرة وبخالل ثالثة ايــام تحت طائلة
اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة ال ـع ـشــر ف ــإن لم
يتقدم احــد بزيادة العشر تعاد املزايدة
على عهدة املشتري الناكل الذي يضمن
الـنـصــف وال يستفيد مــن ال ــزي ــادة ،كما
عليه خالل عشرين يومًا من تاريخ قرار
اإلحالة دفع رسوم الداللة والتسجيل.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
أنطوان الحلو

إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2008/489
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :بــديـعــة
راجـ ــي ابــراه ـيــم ح ـب ـقــوق ،م ــن ب ـلــدة بــان
ً
أصال ومجهولة محل اإلقامة حاليًا.
بــالــدعــوى املـقــامــة ض ــدك مــن املستدعني
طـ ــونـ ــي جـ ــرجـ ــس الـ ـتـ ـقـ ـش ــي ورف ـي ـق ـي ــه
بــوكــالــة املـحــامــي سـلـيــم ط ــوق ،تــدعــوكــم
ه ــذه املـحـكـمــة الس ـتــام الـحـكــم ال ـصــادر
عنها بــرقــم  241بـتــاريــخ 2008/10/30
املتضمن إزالة الشيوع في العقارين رقم
 370و 371من منطقة بــان العقارية عن
طــريــق بيعهما بــاملــزاد العلني للعموم
ل ـصــالــح ال ـش ــرك ــاء أمـ ــام دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
املختصة ،على ان يتخذا قيمة التخمني
اســاســا للمزايدة االول ــى ،وتــوزيــع ناتج
الثمن والنفقات على الشركاء كل بنسبة
حـصـتــه فــي املـلـكـيــة ،وذل ــك خ ــال مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية االولــى في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/211
ب ـتــاريــخ  2018/4/19ت ـقــدم املـسـتــدعــي
ول ـيــد جـمـيــل املـ ـ ــاروق بــوكــالــة املـحــامــي
ع ـب ــد ال ـغ ـن ــي املـ ـ ـ ــاروق ب ــاس ـت ــدع ــاء أم ــام
ه ــذه املـحـكـمــة يـطـلــب فـيــه شـطــب اش ــارة
ال ــدع ــوى امل ـقــدمــة مــن خــالــد عـبــد ال ـقــادر
الــوصــي على اوالد أخـيــه اميمة ووليد
ض ــد ال ــدك ـت ــور رف ـيــق مــرع ـبــي ،املسجلة
باليومي رقم  362تاريخ  1949/7/2عن
صـحـيـفــة ال ـع ـقــاريــن رق ــم  528و 677من
منطقة املحمرة العقارية ،سندًا للمادة
 512أ.م.م.
لــذلــك فلكل ذي مصلحة ولـكــل متضرر
ت ـق ــدي ــم م ــاح ـظ ــات ــه ال ـخ ـط ـيــة ع ـل ــى ه ــذا
االستدعاء خالل مهلة عشرين يومًا من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب منير جرجي شهاب ،وكيل مدلني
ان ـطــون بــو ع ـبــود وج ــوزي ــف خـلـيــل ابــي
خ ـل ـيــل وعـ ــدنـ ــان امـ ــن ش ـع ـب ــان مــالـكــن
القسم  /12/من العقار  /937/الدكوانة
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصص
املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
Mina moumik
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/806450
غادر العمال البنغالدشيون
Mohammad aliullah
Jasim uddin
Anisur rahman
Mohammad rakib hossan
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 78/933255
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◄ إعالنات رسمية ►
الجمهورية اللبنانية
وزارة املالية
مديرية املالية العامة
مديرية الواردات
تحصيل 1
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة التحصيل بيروت – املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى
فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا
أنه سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكترونيhttp://www.finance.gov.lb .
اسم املكلف

رقم املكلف رقم البريد املضمون

تــاريــخ الــزيــارة تاريخ اللصق
الثانية

يوسف يقظان حيدر

254179

RT000122605LB

2018/3/1

2018/26/2

ايلي ميشال قباني

شركة Olive Tree Productions sarl

1957552

RT000122607LB

2018/3/1

2018/26/2

شركة بواب وشركاه

86753

RT000122608LB

2018/16/1

2018/28/2

وق ــف م ــرك ــز ال ــدع ــوة االس ــام ـي ــة في 1381814
بيروت

RT000123131LB

شركة سكاي مانجمنت ش.م.ل

1732096

RT000122610LB

2018/8/1

2018/26/2

فان بروجيكتس ش م ل اوف شور

1867886

RT000123134LB

2018/15/1

2018/10/1

2018/26/2
2018/26/2

بـ ـ ــركـ ـ ــات ان ـ ـتـ ــرنـ ــاش ـ ـيـ ــونـ ــال ل ـب ـن ــان 195879
املحدودة ش.م.م

RT000122626LB

2018/3/1

2018/28/2

محمد علي حسني رزق

48225

RT000123135LB

2018/12/1

2018/26/2

شركة بروفيك ش م ل

2252874

RT000123139LB

2018/12/1

2018/2/3

شركة ا ت ج سايت اند باور ش م ل 2485166
هولدنغ

RT000122635LB

2018/8/1

2018/28/2

فالكون برس ش.م.م

1982

شـ ــركـ ــة ا ت ج ان ـ ـتـ ــربـ ــرايـ ــز ش.م.ل 1729607
هولدنغ

شركة كريستال شيبيغ ش.م.ل اوف 109283
شور

RT000123722LB

2018/3/1

2018/26/2

جرمانيا بروبرتي ش.م.ل اوف شور 2778662

RT000123725LB

2018/3/1

2018/26/2

شركة الجواد ش.م.ل اوف شور

2574420

RT000123727LB

2018/3/1

2018/27/2

RT000123157LB

2018/16/1

2018/26/2

وييد دفلوبمنت اوف شور ش.م.ل

2639189

RT000123734LB

2018/8/1

2018/26/2

RT000122637LB

2018/8/1

2018/28/2

شــركــة ســوديـكـســو لـبـنــان للخدمات 187066
ش.م.ل

RT000123168LB

2018/15/1

2018/26/2

ريو تريدينغ ش.م.ل اوف شور

2643394

RT000123735LB

2018/11/1

2018/27/2

RT000122641LB

2018/12/1

2018/2/3

مؤسسات سمعان ســاكــي للقبعات 106507
العسكرية

RT000123231LB

2017/27/12

2018/26/2

هاي سي ميديا ش م ل

2496645

RT000123739LB

2018/8/1

2018/26/2

ادارة املطاعم ش.م.ل اوف شور

2660832

RT000123740LB

2018/5/1

2018/26/2

شركة آي تي أس انظمة الكمبيوتر 2535808
املتكاملة العاملية ITS

RT000122644LB

2018/9/1

2018/28/2

 ADDICTلصاحبها غـســان شفيق 315325
عطاالله

RT000123233LB

2018/5/1

2018/26/2

)(UK
LIMITED

2841993 UNITED

RT000123741LB

2018/15/1

2018/28/2

زردمان ديفلبمنت ش.م.ل

2701404

RT000122646LB

2018/3/1

2018/26/2

سيكالمان ش م ل

2301193

RT000123309LB

2018/11/1

2018/26/2

هوسمن ش.م.م.

284889

RT000122716LB

2018/2/1

2018/26/2

جاكلني شحاده ثابت

403549

RT000122743LB

2017/27/12

2018/1/3

بالتنيوم لخدمات الشحن والتجارة 2405879
شمم

RT000123446LB

2018/10/1

2018/26/2

الشركة اللبنانية لتسويق املطاعم 739054
ش.م.ل

RT000123745LB

2018/15/1

2018/26/2

جمعية الجماعة االسالمية

735184

RT000122750LB

2018/5/1

2018/26/2

سوز ش م م

2481699

RT000122759LB

2018/8/1

2018/26/2

شركة فانيتي انترناشيونال ش م ل 2756280
اوف شور

مختبرات البولفار ش.م.ل

2296580

RT000122760LB

2018/8/1

2018/26/2

اوديميو انترناشونال ش.م.ل اوف 2821139
شور

RT000122763LB

2018/12/1

2018/27/2

2660434 3rd PARTY ENGINEERING L.L.C

RT000122771LB

2018/16/1

2018/27/2

نغم بلس ش.م.م NAGHAM PLUS

121427

RT000122774LB

2018/16/1

2018/26/2

علي عبد الغني املناصفي

373010

RT000122815LB

2018/10/1

2018/26/2

محمد حسني بركي

545518

RT000122817LB

2018/9/1

2018/26/2

شركة عقارية الريحان ش.م.ل

6866

RT000122820LB

2018/8/1

2018/26/2

226479

RT000122824LB

2018/8/1

2018/26/2

RT000122837LB

2018/10/1

2018/1/3

اورغانيزر ش.م.م

319790

RT000122841LB

2018/8/1

2018/26/2

شركة سمباتيك ش م م

2740736

RT000122843LB

2018/5/1

2018/26/2

2489812

RT000122844LB

2018/16/1

2018/26/2

2018/5/1

2018/26/2
2018/27/2

شركة زهراني ش.م.م

189164

نور الدين صالح الكوش

69032

RT000118436LB

2018/4/1

2018/26/2

ناجي جان جبران فضول ربيز

636447

RT000119921LB

2017/27/12

2018/27/2

كريم جان جبران ربيز

636448

RT000119922LB

2017/27/12

2018/27/2

محمد ابراهيم بدرا

306647

RT000119974LB

2018/10/1

2018/26/2

جلوبال انتراكتيف تليميديا ش.م.م307269 .

RT000119975LB

2017/29/12

2018/26/2

رفعت فؤاد السواح

300476

RT000119990LB

2018/2/1

2018/28/2

ح و م ميتال كومباني ش.م.م

297125

RT000119995LB

2017/30/12

2018/28/2

شاكر انطوان ثابت

297732

RT000119997LB

2017/27/12

2018/26/2

فادي حسن قاروط

293831

RT000120004LB

2018/4/1

2018/26/2

نبيل محمد بو سلمان نعيم

282762

RT000120007LB

2017/28/12

2018/26/2

محمد بكري محمد بكري صقر

276834

RT000120017LB

2017/27/12

2018/26/2

ايلي نعيم كريم

264372

RT000120019LB

2017/27/12

2018/26/2

بهية زكي املرياتي

1418883

RT000120088LB

2018/4/1

2018/26/2

شركة الوسيط ش.م.ل

11875

RT000120203LB

2017/28/12

2018/26/2

اكرم اديب حيدر

32528

RT000120214LB

2017/27/12

2018/26/2

حسانة جميل شهاب

34045

RT000120218LB

2017/27/12

2018/26/2

لينا حلمي نجم الدين

شركة هيوليت باكارد انترناشونال 644935
ترايد بي.في-فرع لبنان

RT000120220LB

2017/28/12

2018/26/2

شركة معوض هاد كوارترز ليبانون 6697
ش.م.ل

محمد زياد املبسوط

252508

RT000120324LB

2017/28/12

2018/26/2

انور محمود مومنة

109488

RT000120828LB

2017/27/12

2018/26/2

شرين عصام مومنه

1277140

RT000120829LB

2017/28/12

2018/26/2

شركة  Maklineش م م

كاتيا الياس جوجو

244648

RT000120846LB

2018/9/1

2018/26/2

شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة دورشـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــر ك ـ ــابـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــال 2162526
انفستمنت لبنان ش م م

RT000122846LB

جافكو غروب ش.م.م.

244898

RT000120847LB

2018/9/1

2018/26/2

شركة عرب نت ش.م.م.

2801456

RT000122887LB

2018/16/1

محمد حلبي احمد

238692

RT000120850LB

2017/27/12

2018/2/3

محمد يوسف خشاب

300606

RT000122888LB

2018/9/1

2018/26/2

حسن محمود زلزلة

239345

RT000120855LB

2017/27/12

2018/26/2

تاال كمال ادلبي

79519

RT000122942LB

2018/11/1

2018/26/2

شـ ــركـ ــة تـ ــاغـ ــت ت ــري ــدن ــغ ك ــوم ـب ــان ــي 241937
ش.م.مC O .

RT000120866LB

2017/27/12

2018/26/2

شركة معامل عيتاني ش.م.م

3792

RT000122944LB

2018/10/1

2018/26/2

تكنولوجيا الكمبيوترز واالتصاالت 292190
لبنان ش.م.ل.

RT000120985LB

2017/27/12

2018/26/2

هرمس للسياحة والسفر ش.م.ل.

1277

RT000122951LB

2018/15/1

2018/26/2

الكس ارتني قره بجاقيان

231955

RT000122953LB

2018/9/1

2018/26/2

شركة الكا بيوتي ش م م

2215033

RT000122374LB

2018/16/1

2018/28/2

م هوسبتاليتي ش م م

2681516

RT000122957LB

2018/8/1

2018/26/2

شوكرو حسن حسني اوزون

2131393

RT000122376LB

2018/15/1

2018/26/2

نهى عبد الكريم الغصيني

240711

RT000122958LB

2018/8/1

2018/26/2

RT000122377LB

2018/8/1

2018/26/2

ستورك

77807

RT000122961LB

2018/15/1

2018/26/2

كافيه يونس ش.م.ل

2157424

RT000122963LB

2018/12/1

2018/26/2

دوري عصام يونس

191962

RT000122378LB

2018/8/1

2018/26/2

RT000122967LB

2018/12/1

2018/26/2

بالل محمد بلطجي

1493483

RT000122414LB

2018/10/1

2018/28/2

يوتيليتي سرفيسيز غروب ش.م.ل

2647298

RT000122415LB

2017/28/12

2018/26/2

مصطفى جهاد اليوسف

2596054

RT000122968LB

2018/16/1

2018/26/2

آبار بتروليوم سرفيسز ش.م .ل اوف 2539745
شور

RT000122427LB

2018/5/1

2018/26/2

مصباح منير الطيارة

59065

RT000122971LB

2018/10/1

2018/26/2

RT000122972LB

2018/12/1

2018/26/2

شركة سوجيلك انجينيرنغ ش.م.م

3613

RT000122429LB

2018/12/1

2018/26/2

بوست شوب

245019

RT000122430LB

2018/5/1

2018/26/2

سمير سليم حباقي

100276

RT000122975LB

2018/9/1

2018/26/2

نزيه جرجي اسطفان

23189

RT000122433LB

2018/8/1

2018/28/2

جان الياس صفير

318186

RT000123049LB

2018/4/1

2018/26/2

اسكيا ش.م.ل

2557836

RT000122434LB

2018/5/1

2018/26/2

شركة اينر -سبايس ش.م.ل

1968126

RT000123062LB

2017/28/12

2018/26/2

كيباك اند بيتر ليبانون ش.م.ل

2630791

RT000122435LB

2018/11/1

2018/26/2

رامز جرجي سالمة

59646

RT000123086LB

2018/8/1

2018/26/2

RT000122438LB

2018/10/1

2018/27/2

اند سوليوشن ش.م.ل

1321058

RT000123087LB

2018/11/1

2018/26/2

فيجن  1793ش م ل

2740143

RT000123090LB

2018/8/1

2018/26/2

ايـلــي ليلي (ســوي ـســرا) ش.م .مكتب 54028
تمثيل

417317

RT000123129LB

2018/16/1

2018/26/2

اويــل انــد غــاز كونسلتينغ سرفيسز 1069451
ش.م.ل (اوف شور)

RT000123721LB

2018/10/1

2018/26/2

شــركــة االح ـم ــد الـعــاملـيــة لـلـمـقــاوالت 77462
والتجارة العامة ش.م.م

سيدر وايــت بــرادلــي انترناشيونال 1428003
ش.م.ل

RT000123450LB

2018/3/1

2018/26/2

BISCUITS

كوكش انتربرايزيز ش.م.ل310444 Kocache.
Enterprises SAL

RT000123750LB

2018/26/2

2018/11/1

بيغ شوت ش.م.ل

2588507

RT000123751LB

2018/15/1

2018/26/2

جوزف اس ش.م.ل اوف شور

2758538

RT000123452LB

2018/13/1

2018/26/2

كامب كايترينغ ش م ل اوف شور

2689814

RT000123798LB

2018/10/1

2018/26/2

غاميت ال.تي.دي ش م ل اوف شور

2076021

RT000123460LB

2018/15/1

2018/26/2

WMG CAPITAL SAL Offshore

2701991

RT000123799LB

2018/8/1

2018/26/2

انغا انفستمنت اوف شور ش م ل

2284704

RT000123461LB

2018/8/1

2018/28/2

ليبانيت ش.م.ل اوف شور

2714356

RT000123803LB

2018/3/1

2018/26/2

شركة سبايسنات ش م ل اوف شور 2289075

RT000123462LB

2018/10/1

2018/26/2

RT000123522LB

2018/8/1

2018/26/2

وان بوكس اوفيس سيرفيسز ش.م.ل 2721648
اوف شور

RT000123804LB

2018/5/1

2018/26/2

اوميغا فايننشال سوليوشن لبنان 1926035
شمل

RT000123532LB

2018/8/1

2018/26/2

نكستايشن اوف شور ش.م.ل

2738480

RT000123808LB

2018/15/1

2018/26/2

مارش بروبرتي ش م ل اوف شور

2763525

RT000123810LB

2018/3/1

2018/26/2

شركة ديجيتال ش.م.ل

2210139

RT000123545LB

2017/27/12

2018/26/2

سيجينيوس اوف شور ش.م.ل

1642077

RT000123811LB

2018/3/1

2018/26/2

شركة بيوند ليميتز ش م م

2461841

RT000123553LB

2018/9/1

2018/26/2

شارل فريدريك انطوان حديفة

35465

RT000123556LB

2018/9/1

2018/26/2

شركة توب اندووستري ش م ل

2321968

RT000123815LB

2018/4/1

2018/26/2

االن جاك صفير

181715

RT000123559LB

2018/9/1

2018/26/2

مديكال ايد

306170

RT000123816LB

2018/15/1

2018/26/2

شركة تالي للمقاوالت ش م م

2224813

RT000123563LB

2018/15/1

2018/26/2

كافالي كافيه ش م ل

2480145

RT000123857LB

2018/2/1

2018/26/2

املدرسة اللبنانية العامة

123211

RT000123572LB

2018/15/1

2018/26/2

صيفي كيتيرينغ ش.م.ل

2619295

RT000123865LB

2018/9/1

2018/26/2

RT000123573LB

2017/29/12

2018/28/2

االش ــرفـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـت ـج ــارة املـ ــواد 2541213
الغذائية (فرع لشركة اجنبية

RT000123868LB

2017/27/12

2018/26/2

صوفت مناجمانت ش.م.ل

2239

مـ ـي ــديـ ـس ــت اي ـ ـنـ ــرجـ ــي س ــول ـي ــوش ـن ــز 1736746
ش.م.ل (أوف شور)
اسبر مخايل كحاله

107472

RT000123576LB

2017/27/12

2018/27/2

2336566 FULL POWER COMERCIO SAL
OFF SHORE

RT000123872LB

2018/12/1

2018/26/2

شركة سوديغاز ش.م.ل

2286

RT000123580LB

2017/27/12

2018/27/2

فود تراند انفستمنت ش.م.ل

2695858

RT000123582LB

2018/8/1

2018/26/2

شركة موبير اوف شور ش م ل

1909651

RT000123876LB

2018/8/1

2018/26/2

ش ــرك ــة اي ب ــروس ـي ــد م ـيــديــل ايـســت 2286945
افريقا ش م ل اوف شور

RT000123587LB

2018/9/1

2018/27/2

ش ــرك ــة ت ــراي ـن ـي ـن ــغ ان ـ ــد مــانــاج ـم ـنــت 1922738
غروب تي ام جي اوف شور ش م ل

RT000123877LB

2018/8/1

2018/26/2

J.I HOLDING sal

1240758

RT000123595LB

2018/12/1

2018/26/2

شركة يــورواســت انفستمنتس اوف 2267220
شور ش م ل

RT000123878LB

2018/16/1

2018/28/2

نتكوم ميديا ش.م.ل

3156

RT000123596LB

2018/2/1

2018/27/2

كوفازير ش.م.ل (اوف شور)

RT000123881LB

2018/10/1

2018/26/2

تلكوم سرفيسز ش.م.ل

2706160

RT000123598LB

2018/4/1

2018/26/2

شركة اف الند ش.م.ل

1724345

RT000123599LB

2017/28/12

2018/26/2

ج ال ت اف انترناشونال اوف شور 2508157
شمل

RT000123883LB

2018/11/1

2018/26/2

شركة كيدز ش م ل

2437109

RT000123601LB

2017/28/12

2018/26/2

ال جوا ش.م.ل

2233872

RT000123602LB

2018/2/1

2018/26/2

مكتب تمثيل شركة الساحل العربي 2732075
للتجارة واملقاوالت ش.م.ب

RT000123605LB

2017/28/12

2018/26/2

2631595

180611

ال ـيــاس اك ــزم وش ــرك ــاه ش.م.ل (اوف 2569595
شور)

RT000123884LB

2018/9/1

2018/26/2

كرافت ريل استيت اوف شور ش.م.ل 2612593

RT000123886LB

2018/5/1

2018/26/2

كوكازوس غروب اوف شور ش.م.ل

2627225

RT000123887LB

2018/8/1

2018/26/2

RT000123614LB

2018/4/1

2018/26/2

غلوبال فناك ش.م.ل اوف شور

2637386

RT000123888LB

2018/9/1

2018/26/2

RT000123615LB

2017/28/12

2018/26/2

فلوتك اوف شور ش.م.ل

2649955

RT000123890LB

2018/9/1

2018/27/2

احمد ابراهيم شرف الدين

23474

RT000123616LB

2017/27/12

2018/27/2

سمارت كونكت ش.م.ل اوف شور

2677530

RT000123894LB

2018/4/1

2018/26/2

اراكو للملدنات ومواد البناء ش.م.م

2648364

RT000123618LB

2017/27/12

2018/26/2

ك ـ ـيـ ــو اس اي ش.م.ل اوف شـ ــور 2678849
كواليتي سيستمز انترناشونال

RT000123895LB

2018/8/1

2018/27/2

أورفلي ش.م.ل

2627631

RT000123625LB

2018/5/1

2018/1/3

ش ــرك ــة ب ــي  -ب ــرودك ـش ــن ش.م.ل بي 2141425
برود

RT000123627LB

2018/10/1

2018/26/2

انابيل كريم قصار وشركاها ا.ك.ك

252419

RT000123628LB

2017/27/12

انفرتويز ش.م.م

شركة السدير للتجارة واملـقــاوالت250564 -
ش.ذ.م.م-.فرع لبنان

2700531

RT000123898LB

2018/3/1

2018/26/2

مارس اوف شور ش.م.ل

اكتيوس انجنيرينغ اند ادفايزوري 2708868
غروب ش.م.ل اوف شور

RT000123899LB

2018/4/1

2018/26/2

2018/26/2

مصطفى احمد فليفل

310112

RT000123632LB

2017/27/12

2018/26/2

شركة املدار االزرق ش.م.ل اوف شور 2732203

RT000123903LB

2018/11/1

2018/27/2

شركة عماد شويري ش.م.ل

2693484

RT000122439LB

2018/12/1

2018/26/2

كاي تي سي ش م م

2023275

RT000123099LB

2018/9/1

2018/26/2

برومودوم ش.م.م

2630132

RT000123634LB

2018/5/1

2018/26/2

س ـبــاك انـتــرنــاسـيــونــال ش.م.ل اوف 2733679
شور

RT000123904LB

2018/5/1

2018/27/2

غرين تارا ش.م.م

2630929

RT000123636LB

2017/27/12

2018/27/2

ايتيل ناظار سينيكسيان

2814681

RT000122463LB

2018/10/1

2018/26/2

هييد ش م ل

2474455

RT000123103LB

2018/12/1

2018/26/2

ريتا جورج صليبا

505338

RT000123643LB

2017/28/12

2018/27/2

جي سي جاي ان كوربوريشن ش.م.ل 2734395
اوف شور

RT000123905LB

2018/4/1

2018/26/2

شركة بيروت ترايد  2ش.م.م

1254552

RT000122498LB

2018/12/1

2018/26/2

رمزي نبيل صليبا

355700

RT000122517LB

2018/12/1

2018/26/2

ل.ف.ج.لـيـبــانـيــز فايننشل غــروب ش 2446697
مم

RT000123105LB

2018/8/1

2018/26/2

ج م اند ا ش.م.م G M & A SARL

4307

RT000123644LB

2018/8/1

2018/26/2

ت ـهــامــة امل ـن ــى ان ـتــرنــاس ـيــونــال جــي7169 -
والتر طومسون ش.م.م

RT000122539LB

2018/8/1

2018/26/2

بامكو غروب ش.م.ل اوف شور

2130435

RT000123112LB

2018/12/1

2018/27/2

شركة الكترو ويرز ش م م

2444784

RT000123649LB

2017/27/12

2018/26/2

وسام رفيق عيد

310136

RT000123113LB

2018/8/1

2018/26/2

ترانسبورت بالس ش م ل

2501655

RT000123651LB

2017/26/12

شركة ماستر كابيتال غروب ش م ل 2019297

RT000122540LB

2018/5/1

2018/26/2

سها عيسى الشاعر

2670564

RT000123115LB

2018/12/1

2018/26/2

سنتر فــور كــوربــورت سيرفسيز ش 2471394
م ل اوف شور

RT000123663LB

2017/29/12

شركة كامب كايترينغ ش م ل

2189029

RT000122541LB

2018/11/1

2018/26/2

افريسات ش.م.ل (اوف شور)

1114720

RT000123118LB

2018/11/1

2018/26/2

ذي بروكردج فيرم ش.م.ل

486160

RT000123673LB

2018/15/1

شركة الخدمات اللبنانية ش.م.م

2549

RT000122543LB

2018/15/1

2018/26/2

RT000122603LB

2018/5/1

2018/27/2

ش ــرك ــة اكـ ــري ـ ـكـ ــوال ان ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال 955258
سيرفيسز -لبنان اوف شور ش.م.ل

RT000123122LB

2018/11/1

2018/26/2

شركة بوص لخدمات السفن ش.م.م

754349

RT000123680LB

2018/8/1

2018/26/2
مــاريـتـيــم مانجمنت سرفيسز ام ام 2790106
2018/1/3
اس ش.م.ل اوف شور
				
2018/26/2
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
2018/28/2

RT000123123LB

2018/9/1

2018/28/2

ميريديان ستيل غلوبل (اوف شور) 1462403
ش.م.ل

RT000123720LB

2018/8/1

2018/26/2

ش ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ــوران ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــورنـ ـ ـ ـ ــس 201324
أورغنيزيشن نتورك ش.م.ل

شركة موبينتس ش.م.ل( .اوف شور 322436
)

ان .جي .فون ش.م.م.

2785

2739377

RT000123906LB

2018/5/1

2018/26/2

مينابوليس ش.م.ل (اوف شور)

ام ــاك ايــروسـبـيــس لـيـبــانــون ش م ل 2752704
اوف شور

RT000123910LB

2018/2/1

2018/26/2

RT000123913LB

2018/12/1

2018/26/2

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 845
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قضية

اكتشافات نادرة
تختصر تاريخ
بيروت في موقع
الـ«ريفولي»

هل ترتكب الدولة
جريمة حضارية جديدة؟

ّ
عز الحملة اإلنتخابيةّ ،
قرر رئيس الوزراء سعد الحريري
في
ووزير الثقافة غطاس خوري إطالق أعمال «متحف
غد الخميس،
تاريخ
بيروت» في وسط المدينة بعد ٍ
ّ
في ما يعد تجاوزًا للشكوك واألسئلة التي تطرحها

نادين كنعان
عـلــى يـمــن الـطــريــق املــؤديــة مــن «بيت
الـ ـكـ ـت ــائ ــب» فـ ــي ال ـص ـي ـف ــي إل ـ ــى مـبـنــى
ج ــري ــدة «ال ـن ـه ــار» ف ــي وس ــط ب ـي ــروت،
يـمـ ّـر امل ــرء بـمــوقــف ال ـسـ ّـيــارات الضخم
وإلى جانبه الشارع الذي افتتح العام
املاضي باسم الصحافي الراحل غسان
تويني .شــارع يفصل بينه وبــن ّ
مقر

الصحيفة الـعــريـقــة ،مــوقــع أث ــري نجا
حتى اآلن من العملية املمنهجة لطمس
معالم املدينة األثرية وتاريخها والتي
قادتها شركة «سوليدير» تحت عنوان
«إع ــادة اإلعـمــار» بعد الـحــرب األهلية.
فـ ــي غـ ـض ــون حـ ــوالـ ــى ث ـ ــاث سـ ـن ــوات،
ُيـفـتــرض أن يحتضن املــوقــع «متحف
ّ
ت ــاري ــخ بـ ـ ـي ـ ــروت» ،غ ـي ــر أن مـعـطـيــات
ج ــدي ــدة ب ـ ــرزت أخـ ـيـ ـرًا إلـ ــى ال ــواج ـه ــة،

االكتشافات األثرية األخيرة في الموقع وسياسة
نــادرة لتاريخ العاصمة
التعامل معها ّ .اكتشافات ّ
اللبنانية على مر العصور يشكل «طمسها» ،كارثة
تاريخية وأثرية وحضارية!

ّ
تـحــتــم ط ــرح أسـئـلــة مـلـ ّـحــة وجــوهــريــة
حول مدى خطورة املشروع على جزء
ّ
ومميز من تاريخ بيروت عبر
أساسي
العصور.
فــي صيف  ،2016وبـعــد سبع سنوات
ع ـل ــى تــوق ـي ــع االتـ ـف ــاق ب ــن «ص ـن ــدوق
التنمية الـكــويـتــي» و«مـجـلــس اإلنـمــاء
واإلع ـمــار» فــي لـبـنــان ،بــدأ العمل على
األرض إلنشاء هذا املتحف في العقار

نداء إلى رينزو بيانو
تحت عـنــوان «مــوقــع تــل بـيــروت األث ــري فــي خطر ـ ـ جرف
أمتار من اآلثار في األيام القليلة املقبلة؟!» ،أصدرت جمعية
«ن ـح ــن» ّأول م ــن أم ــس ب ـيــانــا ت ـطـ ّـرقــت ف ـيــه إل ــى تفاصيل
املوضوع ،معتبرة ّأن ما وجد يجعل من املوقع «متحفًا ال
مجال الحتوائه داخــل متحف أساسًا .لكنه ال يبدو كافيًا
لــدفــع أص ـح ــاب امل ـش ــروع إل ــى تـغـيـيــر خـطـطـهــم» .وطــالـبــت
الجمعية وزارة الثقافة ومديرية اآلثار بـ«الكشف فورًا على
املوقع وتوضيح سبب وجود ركائز الدعم عليه ،والتصريح
عن ّ
تقدم عملية التنقيب وعــن أهمية االكتشافات األثرية
التي ّتمت حتى اآلن» ،إضافة إلى «تقديم تفسيرات واضحة
عن كيفية إنشاء مشروع «متحف تاريخ بيروت» على هذه
اآلثار من دون إلحاق الضرر بها» .وطالبت «نحن» رئيس
الجمهورية ميشال عون ،ورئيس الحكومة سعد الحريري
ّ
بالتدخل فورًا لـ«حماية تاريخ لبنان وبيروت».
ّ
ّ
مصمم املتحف
تستعد الجمعية ملراسلة
ـواز،
على خط مـ ٍ
املـعـمــار اإليـطــالــي ريـنــزو بيانو ( 80عــامــا) خطيًا ،بعدما
أطلعته شفهيًا على ال ـت ـطـ ّـورات األخ ـيــرة ،ويـبــدو ّأن هناك

أجواء «بلبلة» في انتظار حسم املوضوع ،وفق ما أكد رئيس
«نحن» محمد أيوب في اتصال مع «األخبار» .ومما جاء في
نص الرسالة« :نكتب إليكم في حالة طارئة وضيق كبيرة
ّ
بالتطورات األخيرة املتعلقة بالحفريات في
في ما يتعلق
إقامة «متحف تاريخ بيروت» ،والتي
املقرر
من
املوقع ،حيث
ّ
ّ
كشفت عن ثراء غير متوقع لالكتشافات ...يتضح أن هذا
املوقع بالذات هو موطن لبعض أهم البقايا التي تربط تاريخ
بيروت عبر آالف السنني ،أهمها التحصينات الفينيقية.»...
وأض ــاف« :نكتب إليكم مدركني أنــه تم تكليفكم بتصميم
املتحف قبل انتهاء أعـمــال التنقيب .ونحن على يقني من
ّأن شخصًا يملك مؤهالتك وحساسيتك الشديدة للهندسة
املعمارية والتاريخ سيأخذ هذا األمر في االعتبار ويحاول
ّ
تجنب كارثة ّ
يتردد صداها محليًا وعامليًا» .ودعت الجمعية
بـيــانــو إل ــى ال ـت ــداول مــع عـلـمــاء اآلث ــار الــدولـيــن واللبنانيني
امل ـعــروفــن بـنــزاهـتـهــم الـعــالـيــة إلعـ ــادة تـقــويــم ال ــوض ــع قبل
استئناف األعمال من أجل الحفاظ على هذا املوقع األثري
الفريد واملهم».

املــاصــق ملبنى «الـنـهــار» ،حيث كانت
سـيـنـمــا «ري ـف ــول ــي» ال ـش ـه ـيــرة ق ـبــل أن
تهدم في التسعينيات.
بــاملـبــدأ ،يـهــدف امل ـشــروع ال ــذي ّ
صممه
املـ ـعـ ـم ــار اإليـ ـط ــال ــي ال ـش ـه ـي ــر ال ـحــائــز
جائزة «بريتزكر» رينزو بيانو (شركة
Renzo Piano Building Workshop,
 architectsبالشراكة معFouad Menem
 Consultants & Partnersفــي بـيــروت ـ
املهندس الشريك املسؤول عن املشروع
أن ـ ـطـ ــوان ش ـع ـي ــا) إلـ ــى «روايـ ـ ـ ــة ت ــاري ــخ
ب ـيــروت عـبــر ال ـح ـض ــارات ،لـيـكــون ّأول
متحف يـعــرض قطعًا أثــريــة فــي مكان
أثـ ــري أي ـض ــا» ،ع ـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر وزي ــر
ال ـث ـق ــاف ــة غ ـط ــاس خ ـ ــوري ب ـع ــد إح ــدى
زياراته لرئيس الوزراء سعد الحريري
العام املــاضــي .وفــي مقابلة مع جورج
ص ـل ـي ـبــي ،ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج «األسـ ـب ــوع
ف ــي س ــاع ــة» عـلــى ق ـنــاة «ال ـج ــدي ــد» في
األول (ديسمبر) املاضيّ ،
كانون ّ
شدد
ّ
ال ــوزي ــر ع ـلــى أن امل ـب ـنــى ذا الـطـبـقــات
األرب ـ ــع س ـي ـكــون زج ــاج ـي ــا ب ـح ـيــث «ال
ي ـح ـجــب ال ــرؤي ــة م ــن س ــاح ــة ال ـش ـهــداء
بــاتـجــاه الـبـحــر» ،مضيفًا بـنـبــرة فيها
ّ
الكثير من الحماسة والرضى أن شركة
«سوليدير» ستعمل كذلك على تطوير
املـنـطـقــة بــأكـمـلـهــا وت ـ ّ
ـزوده ــا بـمـمـ ّـرات
ّ
ّ
ل ـل ـم ـشــاة ،ت ـمــكــن الـ ـن ــاس م ــن ال ـت ـجــول
ّ
ب ـحــريــة و«االس ـت ـم ـت ــاع» ،مــوض ـحــا أن
الـكـلـفــة اإلج ـمــال ـيــة ل ـكــل ذل ــك ه ــي «35
مـلـيــون دوالر أم ـيــركــي» .سـبــق حديث
ال ــوزي ــر اآلت ــي م ــن عــالــم ال ـط ــب ،تقرير
م ـ ـصـ ـ ّـور ل ـف ـت ــت فـ ـي ــه مـ ــديـ ــرة امل ـت ـحــف
ّ
ال ــوطـ ـن ــي ،آن مـ ـ ــاري ع ـف ـي ــش ،إل ـ ــى أن
الحفريات التي جرت في وسط بيروت
فــي تسعينيات ال ـقــرن املــاضــي أف ــرزت

مجموعة ّ
مهمة جدًا من القطع واملعالم
ّ
األث ــري ــة ال ـت ــي «ت ـفــســر ت ــاري ــخ املــديـنــة
ـاس الـ ــذيـ ــن س ـك ـن ــوه ــا س ــاب ـق ــا»،
وال ـ ـنـ ـ ّ
مــؤكــدة أن ــه مــن خــال املتحف الجديد
«سنخبر قصصًا عن الفترات الزمنية
امل ــاض ـي ــة ،كـعـصــر ال ـب ــرون ــز وال ـحــديــد
والـ ــرومـ ــانـ ــي وال ـب ـي ــزن ـط ــي واألم ـ ـ ــوي
والفينيقي واململوكي ...وكيف ّ
تطورت
هذه املنطقة» .ورأت عفيش في سياق
ّ
مــداخـلـتـهــا أن املـتــاحــف امل ــوج ــودة في
امل ــواق ــع األث ــري ــة (بـعـلـبــك وب ـيــت الــديــن
ً
وج ـب ـي ــل مـ ـث ــا) ت ـس ـت ـط ـيــع «ال ـت ــروي ــج
ل ـل ـث ـقــافــة امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي ك ــل امل ـنــاطــق
اللبنانية».
قد تكون بعض النيات «سليمة» ،وقد
يكون جزء من الكالم «صادقًا» .وال ّ
شك
ّ
في أن مشاريع كهذه ضرورية ومفيدة،
ّ
ل ـكــن مــا كـشـفــه بــاطــن ه ــذه األرض من
ّ
ّ
تلقاء نفسه ّال بــد مــن أن يغير قواعد
اللعبة ،ويخفف من «استماتة» ّ
عرابي
امل ـت ـحــف وال ـق ــائ ـم ــن ع ـل ـيــه ومـ ــن يقف
وراءهم إلنجازه.
ق ـبــل ال ــدخ ــول ف ــي ت ـفــاص ـيــل الـقـضـيــة
وآخر ّ
تطوراتها ،ال بد من اإلشارة إلى
ّ ّ
ّ
أن تل بيروت األثــري يمتد من واجهة
بيروت البحرية خلف القاعدة البحرية
ال ـحــال ـيــة ال ـتــاب ـعــة لـلـجـيــش الـلـبـنــانــي
حتى منطقة قريبة من موقع املتحف
املــاصــق للتل مــن الناحية الجنوبية
ويـ ـع ـ ّـد ام ـ ـتـ ــدادًا لـ ــه ،ومـ ــن خ ـل ـفــه نـجــد
بقايا السرايا الصغيرة لناحية ساحة
ّ
الشهداء ،علمًا بأن لتل بيروت األثري
امتدادات شرقًا وغربًا.
ّ
ال تـ ـتـ ـط ــل ــب مـ ـع ــرف ــة أهـ ـمـ ـي ــة م ـن ـط ـقــة
ال ـتــل الـكـثـيــر م ــن ال ـب ـحــث ،إذ يختصر
مــوقــع شــركــة «ســولـيــديــر» اإللكتروني
املسألة بفقرتني واضحتني مكتوبتني
ّ
على
بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة ،ت ـســل ـطــان ال ـض ــوء ّ
نـ ـق ــاط أس ــاسـ ـي ــة .ي ـف ـي ــد الـ ـن ــص ب ــأن ــه
حــوالــى ع ــام  2500قـبــل امل ـي ــاد ،كانت
«بـ ـي ــروت ــا» ال ـك ـن ـعــان ـيــة ب ـل ــدة صـغـيــرة
ّ
مـ ـط ــل ــة عـ ـل ــى خ ـل ـي ــج ط ـب ـي ـع ــي ،حـيــث
تبحث الـسـفــن عــن م ــأوى .فــي الحقبة
الفينيقية« ،أن ـشــأت املــديـنــة ميناءين
ّ
وتوسعت الروابط التجارية في جميع
أن ـحــاء الـبـحــر األب ـيــض امل ـتــوســط ومــا
ب ـع ــده» ،قـبــل أن ينتقل املــركــز املـقـ ّـدس

ّ
يعد الموقع
المالصق لجريدة
«النهار» امتدادًا
لـ«تل بيروت األثري»
ّ
تولى المعمار
اإليطالي رينزو بيانو
تصميم المشروع

العثور على فسيفساء تعود إلى العصر البيزنطي

وزارة الثقافة:
ننتظر الملف

من الموقع (هيثم الموسوي)

واإلداري م ــع الـ ــرومـ ــان «مـ ــن مـنـطـقــة
ّ
الـ«تل» إلى الـ«فوروم» ،تحت ما يعرف
ال ـيــوم بـســاحــة الـنـجـمــة» .وف ــي الـفـتــرة
األمــويــة ،اسـتـعــاد الـجــزء الشمالي من
«ت ــل ب ـي ــروت» أهـمـيـتــه االسـتــراتـيـجـيــة
م ـ ــع ب ـ ـن ـ ــاء تـ ـحـ ـصـ ـيـ ـن ــات ت ـ ـطـ ــل ع ـل ــى
املـيـنــاء ،تـحـ ّـولــت ّأي ــام الصليبيني إلى
قلعة ج ــرى الـتـقــاتــل عليها عـلــى مــدى
ق ــرون… ْ
قصفها مــن قـبــل األسـطــولــن
ال ــروس ــي فــي ع ــام  1827والـبــريـطــانــي
ّ
ف ــي  ،1840ش ــكــل «ال ـض ــرب ــة الـقــاضـيــة
ّ
املتضررة التي لم يعد بناؤها».
للقلعة
ّ
وتـشـيــر «ســول ـيــديــر» إل ــى أن املتحف
امل ـن ـت ـظــر س ــ«ي ـح ـت ـف ــي ب ــاالك ـت ـش ــاف ــات
الكبيرة لعلماء اآلث ــار ،ويعيد إحياء
ق ـ ّـص ــة ن ـمــو وتـ ـط ـ ّـور هـ ــذه امل ــدي ـن ــة من
العصور القديمة إلى املاضي القريب».
يحتوي «تل بيروت» على نواة املدينة
الفينيقية وتحصيناتها ،كما ُيظهر
تـ ّ
ـوس ـع ـه ــا وال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـ ـت ــي ط ــرأت

عليها عبر العصور ألسباب مختلفة
(سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ط ـب ـي ـع ـي ــة ،اج ـت ـم ــاع ـي ــة،
حــروبّ ،)..
مقدمًا رواية تاريخية أثرية
ع ــن ت ــاري ــخ ه ــذه املــدي ـنــة ع ـلــى ام ـتــداد
األزمنة .ويجمع عدد من الخبراء الذين
ّ
اطلعوا على صور للموجودات على أن
ما تم العثور عليه حتى اآلن في موقع
يرقى للشك
ا ّلـ«ريفولي» ُيظهر بما ال
ّ
أن ــه ام ـت ــداد فـعـلــي لـلـتــل ،كـمــا أن ــه يقع
على حــدود أس ــوار بـيــروت الفينيقية.
وأزاحت الحفريات الستار قبل أسابيع
عــن فسيفساء بـيــزنـطـيــة ،مــع احتمال
وقــوع األركيولوجيني على آثــار ّ
تؤرخ
ل ـكــل ال ـح ـض ــارات ال ـت ــي تـعــاقـبــت على
ب ـ ـيـ ــروت ،ك ــاإلغ ــري ـق ـي ــة وال ـه ـي ـل ـل ـي ـن ـيــة
وال ـ ــروم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،م ـ ـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ــاألمـ ــويـ ــن
والعباسيني والصليبيني واملماليك،
ً
وص ـ ــوال إلـ ــى ال ـع ـث ـمــان ـي ــن!؟ وهـ ــو مــا
ّ
أشـ ــار إل ـي ــه الـكـثـيــر م ــن املـتـخــصـصــن
وال ـنــاش ـطــن ال ــذي ــن رف ـع ــوا أصــوات ـهــم

الـتـحــذيــريــة فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،منها
جـمـعـيــة «ن ـح ــن» ال ـتــي أص ـ ــدرت بـيــانــا
بهذا الخصوص ّأول من أمــس (راجــع
ّ
ال ـكــادر) ،علمًا ب ـ ّـأن «األخ ـبــار» حاولت
ُ
زيارة املوقع ،إال أنها منعت من الدخول
والتقاط
الصور بطريقة «شرعية»ّ .
ّ
إذًا ،وبما أن هــذا املوقع غير املصنف
ي ـع ـ ّّـد امـ ـت ــدادًا ل ـل ـتــل ،وف ــي ظ ــل وج ــود
مــؤشــرات على املزيد من اآلثــار ّ
املهمة
ف ـ ــي بـ ــاطـ ــن هـ ـ ــذه األرض (ع ـ ـص ـ ـ َـريْ
حــديــد وغـيــرهـمــا ّرب ـم ــا)،
ال ـبــرونــز وال ـ ّ
ن ــاه ـي ــك عـ ــن أن ـ ـ ــه قـ ــد يـ ـك ــون ال ـش ــاه ــد
ال ــوح ـي ــد ع ـلــى ت ـ ّ
ـوس ــع امل ــدي ـن ــة خ ــارج
حــدود األســوار ,أال يجب إطــاع الرأي
العام على طبيعة اآلثار التي أفرزتها
ّ
ستتعدل خطة إنشاء
الحفريات؟ وهل
«م ـت ـح ــف ت ــاري ــخ ب ـ ـيـ ــروت» ب ـح ـيــث ال
ّ
ّ
تتضرر اآلثــار ،أم أن كل شيء سيبقى
ع ـل ــى ح ــال ــه ول ـ ــو ك ـ ــان ال ـث ـم ــن طـمــس
اكـتـشــاف كبير هــو متحف قــائــم بحد

ذاتـ ــه ملـصـلـحــة إق ــام ــة مـبـنــى «صــديــق
لـلـبـيـئــة ول ـل ـج ــوار امل ـح ـي ــط» ،وف ــق ما
ق ــال أن ـط ــوان شـعـيــا ذات مـ ـ ّـرة؟ أسئلة
كثيرة حاولنا وضعها في عهدة وزير
ال ـث ـقــافــة غ ـطــاس خ ـ ــوري ،الـ ــذي ب ــاءت
م ـحــاوالت ـنــا امل ـت ـك ــررة ل ـل ـتــواصــل معه
بالفشل ،إلى جانب املدير العام لآلثار
سركيس خوري الذي حاول استمهال
ال ـ ـن ـ ـشـ ــر ،ريـ ـثـ ـم ــا يـ ـحـ ـص ــل عـ ـل ــى إذن
ّ
رس ـمــي إلجـ ــراء ال ـح ــوار .ل ـكــن مـصــادر
ّ
مـقـ ّـربــة مــن الـ ــوزارة شــكـكــت فــي صحة
مــا «ي ـشــاع فــي وســائــل اإلع ــام وعلى
مواقع التواصل االجتماعي» ،مشيرة
ّ
إل ــى أن ــه لــم يـتــم تـقــديــم تـقــريــر رسمي
ّ
مفصل ملا تم اكتشافه .وحني تحصل
الــوزارة على املعلومات التي طلبتها،
س ُ
ـ«يبنى على الشيء مقتضاه»! لكن
ف ــي ال ـل ـح ـظــات األخ ـ ـيـ ــرة ،أرسـ ـل ــت لنا
وزارة الثقافة بيانًا استلحاقيًا ننشره
في مكان آخر من الصفحة.

أصدرت وزارة الثقافة اللبنانية بيانًا عن
الـحـفــريــات األثــريــة املكتشفة فــي موقع
م ـش ــروع «مـتـحــف ب ـي ــروت ال ـتــاري ـخــي».
وجاء فيه« :تجري حفريات موقع Bey
 208مــن قبل فــريــق أث ـ ًـري مــن الجامعة
اللبنانية ويعمل مباشرة تحت إإلشراف
الـعـلـمــي لـلـمــديــريــة ال ـعــامــة ل ــآث ــار حيث
ت ـت ـقــدم أع ـم ــال الـتـنـقـيــب وف ــق األص ــول
امل ـت ـب ـعــة م ــن ح ـفــر وت ــوث ـي ــق وتــوض ـيــب
القطع االثرية باملوازاة مع دراسة الكسر
الفخارية للمساعدة في تأريخ الطبقات
األثرية.
 لم تتخذ املديرية العامة لآلثار أي تدبيرفي شأن األعمال املنفذة من قبل الفريق
األثري في انتظار تسليمها ملفًا علميًا
أثريًا وفق األصول يظهر بشكل واضح
نـ ــوع امل ـك ـت ـش ـفــات وإمـ ـت ــداده ــا وجـ ــردة
باللقى األثرية املكتشفة لغاية تاريخه.
 يعمل الفريق األثري حاليًا على متابعةأع ـمــال الـتـنـقـيــب ،كـمــا يـقــوم فــريــق آخــر
بـمـتــابـعــة أعـ ـم ــال تــوث ـيــق ورس ـ ــم بـقــايــا
الفسيفساء املكتشفة لتحديد مصير
عرضها وفق األصول املتبعة.
 ّإن املديرية العامة لــآثــار تــدرك جيدًاأهمية تاريخ بيروت وما تم إكتشافه وما
تــم دمجه أو إع ــادة دمجه داخــل املباني
واألمثلة لكثيرة في هذا الخصوص.
 تم تلزيم دراسة التل األثري الى شركةهـنــدســة مـحـلـيــة ب ـهــدف تـحـضـيــر ملف
شــامــل حــول سبل تأهيل الـتــل األث ــري،
السيما أســواره ومداخله وفتحه الحقًا
أمام الزوار وفق مسارات منظمة إنطالقًا
ّ
من متحف تاريخ بـيــروت» .وتابعت أنه
فور إكتمال املعلومات العلمية املتعلقة
بــالـحـفــريــة األث ــري ــة ،س ـت ـعــرض الـنـتــائــج
على الرأي العام« ،مع التأكيد بأنها غير
مربكة فــي تقرير مصير اإلكتشافات
األث ــري ــة وه ــي تـعـمــل عـلــى ب ـنــاء متحف
ي ـل ـخ ــص تـ ــاريـ ــخ م ــدي ـن ــة ب ـ ـيـ ــروت وف ــق
األصول والشروط العاملية املتبعة».
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(مروان طحطح)

زياد في Blue Note
أعـلـنــت لـجـنــة «م ـهــرجــانــات بـيــت الــديــن الــدول ـيــة» األس ـب ــوع املــاضــي
عــن برنامجها الفني ملوسم  ،2018فكشفت عــن االفتتاح الكبير
الفنان زيــاد الرحباني إلــى نشاطه املوسيقي
الــذي سيشهد عــودة ّ
َ
الـعـلـنــي ب ـعــد ان ـق ـطــاع كــلــي م ـنــذ ص ـيــف  !2015ع ـن ــوان الـحـفـلــتــن
اللتني سيحييهما الرحباني مع فرقته في  12و 13تموز (يوليو)
امل ـق ـبــل ه ــو «… ع ـلــى ب ـيــت الـ ــديـ ــن» ،وقـ ــد ت ـهــافــت ال ـج ـم ـهــور على
ّ
شـ ــراء ال ـب ـطــاقــات مـنــذ ال ـســاعــات األول ـ ــى لـطــرحـهــا ،م ــا يـحــتــم لفت
نـظــر الـقــائـمــن عـلــى امل ـهــرجــان إل ــى ضـ ــرورة الـتـفـكـيــر بـلـيـلــة ثالثة

ّ
إضافية ،وخصوصًا أنـهــا واقـعــة فــي  14تـمــوز ،أي فــي الـيــوم الــذي
يـشـهــد فـيــه ك ــأس الـعــالــم فــي ك ــرة ال ـقــدم م ـب ــاراة غـيــر مـهـ ّـمــة (على
َ
املركز ْين الثالث والرابع) ،بعد استراحة َ
يوم ْي ،وقبل النهائي بيوم
واحد.
ّ
لكن ،قبل املوعد الشوفي سيكون لزياد ظهور أول في حانة «بلو
نوت» (شارع املكحول ـ راس بيروت) .بدءًا من ّ
األول من ّأيار (مايو)
 ،2018مــن املـفـتــرض أن يحيي كــل يــوم ثــاثــاء خــال هــذا الشهر
أمسيات ذات طابع مختلف تمامًا عن مشاركته في «بيت الدين»،

يطغى عليها ،كالعادة ،الجاز والفانك والسول وغيرها من األنماط
املوسيقية الغربية ،ضمن برنامج قائم بشكل أساسي على استعادة
كالسيكيات هذه املوسيقى لكبار رموزها منذ األربعينيات حتى
الثمانينيات من القرن املاضي.
أمسيات زيــاد الرحباني وفــرقـتــه :كــل يــوم ثــاثــاء بــدءًا من
 1أيار ـ ( Blue Noteشــارع املكحول ـ منطقة راس بيروت).
لالستعالم01/743857 :

«فيفا ال فيدا»...
هدى بركات في البلمند
تدعو كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في «جامعة
البلمند» في ّ 10أيار (مايو) املقبل إلى حضور
مسرحية «فيفا ال فيدا» التي اقتبسها شارل ديك
عن نص اللبنانية هدى بركات ،في حرم الجامعة
التي تحتفل هذه السنة بعيدها الثالثني في
أيضًا،
الكورة (شمال لبنان) .العمل من إخراج ديك ّ
وتمثيل رشا ضناوي وجويل الزغبي ،فيما وقع
جاكو رستيكيان السينوغرافيا .في أروقة مسرح
قديم ،تستعيد ممثلة لحظات حياتها الشخصية
وأدوارها املسرحية .في املوازاة ،تأتي رفيقة دربها
إلقفال هذا املكان وطي صفحة من تاريخ املسرح
اللبناني.
«فيفا ال فيدا» :الخميس  10أيار ـ  19:30ـ «أوديتوريوم
الحريري» في حرم «جامعة البلمند» (الكورة ـ شمال
لبنان) .الدعوة عامة .لالستعالم06/930250 :
4/8/18 7:57 PM
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