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سياسة
قضية اليوم

ُ
جنبالط يرفض استقبال الحريري في منزله
لم ُتعد أزمة سعد الحريري ـ ـ وليد جنبالط
مربوطة بتأليف الحكومة فقط ،وال
ّ
بحصة الحزب ُاالشتراكي ،وال الحقائب َالتي
َ
حسم له حتى ّ اآلن! بين
ت
ولم
بها
طالب
ٌ
ٌ
عميق ّ
جدًا .شق له قانون
الرجلين خالف
النسبية طريقًا ،واتسع مداه إلى ّ
حد أن
ّ
جنبالط رفض استقبال الرئيس المكلف
في منزله ٌعلى العشاء منذ أكثر من
أسبوع .خالف َّ
تتعدد رواياته من الجانبين.
العتب .يقول
القاسم المشترك بينها هو ّ
المستقبليون إن جنبالط يتخطى الحريري،
ويعتبر االشتراكيون أن «هناك أزمة ثقة
في إدارة الحريري ُلمجمل الملفات»
ميسم رزق
ّ
ّ
يومًا َ
بعد آخــر يتأكد وجــود توتر في
ّ
الـعــاقــة بــن رئ ـيــس الـحـكــومــة املـكــلــف
س ـ ـعـ ــد ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـحـ ــزب
االشـ ـت ــراك ــي ولـ ـي ـ ُـد ج ـن ـب ــاط .صـفـحــة
الـ ـخ ــاف ــات ال ـت ــي ف ـ ِـت ـح ــت م ـن ــذ تــأيـيــد
األول ق ــان ــون الـنـسـبـيــة ،وامـ ـت ـ ّـدت الــى
ُ
ـف ال ـح ـك ــوم ـ ُـة ،تـبــدو
مـ ـ ّف ــاوض ــات تــأل ـ ّيـ ُ
عصية على الطي .املناوشات املتبادلة
َ
ـن الرجلني مباشرة أو َ
عبر وسطاء
بـ
مادة يرويها ّ
مقربون من الطرفني ،في
إشارة إلى ُعمق األزمة.
َ
من جهة يعتب الحريري على جنبالط
ّ
ّ
متهمًا إي ــاه بتخطي الــرئــاســة الثالثة
فــي ملف تأليف الـحـكــومــة .ومــن جهة
أخرى ُيبادل االشتراكيون هذه التهمة
بتهمة أكبر« :الحريري صاحب وعود
كـ ــاذبـ ــة ،م ــا أنـ ـت ــج ت ــراج ـع ــا ف ــي ال ـث ـقــة
ّ
بإدارته لكل امللفات».
َ
بـ ــن وج ـه ـتــي ال ـن ـظــر ت ـك ـتـ ِـمــل ال ــرواي ــة
ّ
ُ
الـتــي تــؤكــد سلبية الـتـعــاطــي .لــم يعد
ّ
حريرية ـ ـ جنبالطية.
هناك وحدة حال
ال ات ـف ــاق ــات ُم ـس ـب ـقــة وال ت ـن ـس ـيــق فــي
ّ
ال ـخ ـط ــوات .ب ــل ت ـصــلــب وإصـ ـ ــرار على
ّ
يعتبره كل منهما حقوقًا مشروعة
ما
ِ
فــي الـحـكـ َـومــة .الـسـيــرة طــويـلــة ،بــدأت
َ
حــن عــارض جنبالط قانون النسبية
الذي أجريت على أساسه االنتخابات
ُ
النيابية األخـيــرة .يــذكــر االشتراكيون
َ
كـ ـي ــف عـ ــا ص ـ ــوت «الـ ــزع ـ ـيـ ــم» عـشـيــة
ً
االستحقاق سائال من الشوف «سعد

راي ـ ــح»؟ حـيـنـهــا أراد
ال ـحــريــري لــويــن ِ
ُالنائب السابق لفت نظر رئيس تيار
املستقبل ال ــى الـخـســارة امل ـ ّ
ـدوي ــة التي
يسير اليها بقدميه ،ويسير بجنبالط
إل ـي ـهــا أيـ ـض ــا ،ع ـل ـمــا بـ ــأن األخـ ـي ــر كــان
ي ـع ـت ـبــرهــا «م ـع ــرك ــة وج ـ ــودي ـ ــة» .ع ــدم
اك ـ ـتـ ــراث الـ ـح ــري ــري لـ ـ ــ«ص ـ ــراخ» زع ـيــم
املـخـتــارة ،لــم يثن األخـيــر عــن تسميته
لــرئــاســة الـحـكــومــة ال ـجــديــدة .جنبالط
بــراغ ـمــاتــي .يــريــد أن «يـسـيـ ِـســر أم ــوره
فال ّ
يغرد خارج سرب التسوية»« .على
الـ ـح ــام ــي» ط ــال ـ َـب ج ـن ـب ــاط بــامل ـقــاعــد
ال ــدرزي ــة ال ــوزاري ــة ال ـثــاثــة ،وحقيبتي
ّ
الصحة والزراعة .كان الحريري مؤيدًا
ُ
ّ
وداع ـمــا ،وملتزمًا بـقــوة ومــدافـعــا عما
يــريــده «حـلـيـفــه» .لكنه بعد أسبوعني
ّ
بحجة أن «حزب
عاد وتراجع عن وعده
ّ
ال ـلــه يــريــد وزارة الـصـحــةمــن حــصـتــه،
فأبلغ الــوزيــر وائــل أبــو فــاعــور بذلك».
قــال لــه بــالـحــرف «إذا كنتم تريدونها
اذهـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوا وتـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــوا الـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب».
اسـ ـتـ ـشـ ـع ــر ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط خ ـ ـطـ ــر فـ ـق ــدان ــه
ّ
«الصحة» ،فأرسل ابنه تيمور والوزير
الـســابــق غ ــازي الـعــريـضــي ال ــى رئيس
مجلس النواب نبيه ّبري الذي أكد أمام
ّ
ضيفيه أن «الحزب َ
ليس بوارد التخلي
عـنـهــا ،ن ـظ ـرًا إل ــى الـحــالــة الـشـعـبـيــة ،ال
سيما في البقاع ،وحرص الحزب على
تــولـيــه وزارة خــدمــاتـيــة وازنـ ـ ــة» .عــدم
إمكانية التنازل عن «الصحة» من قبل
حــزب الـلــه ،دف ـ َـع بجنبالط مكرهًا إلى
البحث عــن بــدائــل ،ال سيما أنــه أحـ ّـس
بأن الحريري ُيريد توريطه بمشكل مع
الحزب هو في غنى عنه.
ال ـ ــرج ـ ــل «مـ ـ ـح ـ ــروق» يـ ـب ـ َـح ــث ح ـق ـي ـبــة
خدماتية .الـبــديــل هــو وزارت ــا التربية
والـ ـ ــزراعـ ـ ــة .وصـ ـل ــت ال ــرس ــال ــة م ـج ــددًا
الــى رئـيــس الحكومة عبر أبــو فــاعــور.
لــم ُي ـعــارض ول ــم يـسـ ّـجــل ّ
أي مالحظة.
ث ــم وب ـع ـ َـد أق ــل م ــن أسـ ـب ــوع ،اسـتــدعــى
من جديد.
الحريري النائب االشتراكي ُ
َ
وق ـبــل أن ي ـعــاود أب ــو فــاعــور املـطــالـبــة
بهاتني الحقيبتني ،عاجله الحريري
ّ
بالقول إنــه «فــي حــل مــن أي الـتــزام مع
ح ــزب ال ـلــه ب ـشــأن وزارة ال ـص ـحــة ،ألن
األميركيني يضغطون عـلـ ّـي» .لم يأكل
ُّ
جنبالط الطعم .رفــض الحقيبة ،لكنه
فوجئ بنكسة أخرى« :رئيس الحكومة
ُي ـف ــاوض ح ــزب ال ـق ــوات عـلــى الـتــربـيــة،
ويبحث في إمكانية إعطاء الزراعة الى
حزب الله أو التيار الوطني ّ
الحر ،ألن
وزير الخارجية ُيريدها».
أخـ ـ ـ ـ ــذ جـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــاط يـ ـ ــرمـ ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــداتـ ــه

ُ
«المستقبل» و«االشتراكي»« :أزمة ثقة ووعود كاذبة»! (داالتي ونهرا)

ال ـه ـج ــوم ـي ــة ع ــن ال ـح ـك ــوم ــة« .ال ـخ ـطــر
ُ
يكبر» .توزير طالل أرســان من جديد
ّ
ي ـع ـنــي خـ ـس ــارة ك ـب ـي ــرة ،ال ي ـعــوض ـهــا
ُ
سوى حقائب وازنة .لم يكن يفهم على
ّ
أي مــوجــة س ـي ـحــط ،وب ــدا خــائـفــا على
ثقل حضوره في الحكومة ،فكان باب
عني التينة هو الخيار من جديد .ذهب
ال ــى الــرئـيــس ب ـ ّـري فــي زي ــارة ســريـعــة،
«اتفق معه خاللها على إدارة املعركة».
مــا إن سـمــع الـحــريــري بــالــزيــارة حتى
ان ـف ـج ــر غ ـي ـظــه راغ ـ ـبـ ــا فـ ــي م ـع ــرف ــة مــا
حصل .على ّ
ذمة االشتراكيني« ،اتصل
رئيس الحكومة بجنبالط عــارضــا أن
ـده فــي كليمنصو،
يـتـنــاول الـعـشــاء عـنـ ٌ
لكن البيك رفض» .رفض لحقه اجتماع
بــن ال ـحــريــري وأب ــو فــاعــور «حصلت
خ ــال ــه م ـن ــاوش ــات ،إذ رأى ال ـحــريــري
أن م ــا ُيـطـلــب مـنــه غـيــر م ـح ــق» ،وك ـ ّـرر
«سالفة وزارة الصحة واالستغناء عن
التربية» .على إثر اللقاء ،بعث جنبالط
ب ــرس ــال ــة ن ـص ـ ّـي ــة ال ـ ــى الـ ـح ــري ــري عـبــر
وات ـس ــابّ ،
«وص ــف مــن خــالـهــا الــواقــع

كما هو ،مؤكدًا مطلبه بالحصول على
وزارتي التربية والزراعة».
في هذه األثناء ،دخل أصدقاء لجنبالط
ّ
على الـخــط ،ناصحني إيــاه بالتواصل
َ
مع رئيس الجمهورية الذي «ال يذكرك
إال بكل كلمة طيبة»ّ .
رد الكالم بأحسن
م ـن ــه« :ت ـع ــرف ــون ح ــرص ــي ع ـلــى وح ــدة
الجبل والعالقة مع عــون» .أتــى جواب
بعبدا «استثنائيًا في إيجابيته» على

توزير أرسالن يعني
جنبالط
بالنسبة إلى
ّ
خسارة كبيرة ال يعوضها
سوى حقائب وازنة

ّ
حد قول الجنبالطيني .الى جانب هذه
االتـ ـص ــاالت وح ــرك ــة املـ ـش ــاورات حــول
ال ـح ـكــومــةُ ،ول ـ ــدت أزمـ ــة م ــن ن ــوع آخــر
بــن الـحــريــري وجنبالط تحت عنوان
«املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
ورفـ ــض رئ ـيــس االش ـت ــراك ــي محاسبة
أحد الضباط املحسوبني عليه» .اعتبر
«خـطــوات (ال ـلــواء عماد عثمان) حربًا
ع ـلــى ال ـشــرطــة ال ـق ـضــائ ـيــة املـسـتـهــدف
فيها هــو قــائــدهــا العميد أســامــة عبد
َ
امللك» .استعرت النار أكثر فأكثر حني
ّ
تعهد رئيس الحكومة بعدم اتخاذ أي
إجــراء من دون التنسيق مع جنبالط.
ّ
ل ـك ــن «إص ـ ــرار ع ـث ـمــان ع ـلــى مـحــاسـبــة
الـ ـض ــاب ــط وع ـ ــدم الـ ـت ــزام ــه ب ـم ــا طـلـبــه
الحريري زادا من غضب وليد بيك».
كـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـل ـ ـق ـ ــاء ب ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـح ـ ــزب
االشتراكي ورئيس الجمهورية يطبخ
على نار سريعة .اتصال من بعبدا الى
كليمنصو ،حـســم الــزمــان والـتــوقـيــت.
ّ
مــا زاد ال ـطــن بــلــة مــن جـهــة جـنـبــاط،
أن الحريري الذي علم بالزيارة اتصل

بــه «فـلــم يتحدث الـيــه ال مــن قــريــب وال
م ــن بـعـيــد ب ـش ــأن ال ـح ـكــومــة ،ب ــل طلب
ّ
إلـ ـي ــه ح ـ ــل أزم ـ ــة ف ـص ــل ضـ ـب ــاط األم ــن
ال ــداخ ـل ــي» .رف ــض جـنـبــاط بـحـجــة أن
«ما يريده (الحريري نيابة عن عثمان)
ه ـ ــو غـ ـي ــر ق ـ ــان ـ ــون ـ ــي» .ه ـ ــذا االت ـ ـصـ ــال
ض ــاع ــف «ض ـ ـيـ ــاع» ال ــزع ـي ــم ال ـش ــوف ــي.
كـيــف س ـيــزور ع ــون ف ــارغ ال ـيــديــن؟ هل
يطلب اليه املساعدة في أمر الحقائب؟
مجددًا أوعــز الى أبو فاعور االجتماع
بــالـحــريــري لـلـتـفــاهــمّ .
رد األخ ـيــر بأنه
ّ
ج ــاه ــز« :مـ ــا ت ـض ـغ ـطــوا ع ـل ــي ــي .خ ــذوا
ال ـب ـي ـئــة أو امل ـه ـج ــري ــن» .ان ـت ـهــى األم ــر
بإعالن جنبالط من قصر بعبدا رفض
ً
الحقيبتني ،قائال «ال أريد الدخول في
معركة مع تجار الزبالة» .وبعد أن أودع
الئ ـح ـتــه (ب ــأس ـم ــاء امل ــرش ـح ــن لـتــولــي
املـقـعــد الـ ــدرزي الـثــالــث فــي الـحـكــومــة)
ع ـنــد عـ ــون ،أشـ ــار إل ــى أب ــو ف ــاع ــور من
ً
جديد بــزيــارة الـحــريــري ،أوال لوضعه
في أجواء اللقاء مع رئيس الجمهورية،
وثانيًا لتذكيره بمشكلة األمن الداخلي

سياسة

تقرير

«رويترز»:
مصادر
َ
القحطاني هو من
أهان الحريري
فيما كانت اململكة العربية السعودية
َ
تبحث عــن كبش ف ــداء للتغطية على
م ـســؤول ـي ـت ـهــا امل ـب ــاش ــرة ف ــي جــريـمــة
اغتيال الصحافي جمال خاشقجي،
ظهر أن اختيار الرياض قد وقع على
مستشار ال ــديــوان املـلـكــي الـسـعــودي
س ـع ــود ال ـق ـح ـطــانــي ال ـ ــذي أع ـف ــي من
م ـن ـص ـبــه ق ـب ــل أي ـ ـ ــام .ويـ ـب ــدو أن ثـمــة
تقاطعًا تركيًا ـ ـ سعوديًا على تحميل
الـقـحـطــانــي ك ــل مــوب ـقــات ول ــي الـعـهــد
محمد بن سلمان ،بما فيها اختطاف
رئـيــس الحكومة سعد الـحــريــري في
شهر تشرين األول املاضي ،وإجباره
ع ـلــى االس ـت ـق ــال ــة .ف ـفــي م ـف ــاج ــأة من
العيار الثقيل ،كشفت وكالة «رويترز»
عــن م ـصــادر اسـتـخـبــاريــة تــركـيــة ،ما
وصـفـتــه ب ـ ــأدوار مـثـيــرة ُ
للمستشار
ال ـســابــق ف ــي ال ــدي ــوان امل ـل ـكــي سـعــود
القحطاني ،في قضية قتل خاشقجي.
ونقلت الوكالة عن مصدر تركي وآخر
غربي أن «الرئيس التركي رجب طيب
أردوغـ ـ ـ ــان يـحـتـفــظ ب ـم ـكــاملــة صــوتـيــة
للقحطاني عـبــر سـكــايــب ،تــديـنــه في
قـضـيــة خــاش ـق ـجــي» .كــذلــك أشـ ــارت،
وفـ ـق ــا ل ـث ـمــان ـيــة مـ ـص ــادر س ـعــوديــن
وع ــرب وغــرب ـيــن ،ال ــى أن القحطاني
«كـ ــان املـ ـس ــؤول أي ـضــا ع ــن احـتـجــاز
رئيس ال ــوزراء اللبناني ،فــي الرياض
الـ ـع ــام امل ــاض ــي ( 4ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
 ،)2017حيث ّ
تعرض الحريري أثناء
احـتـجــازه لـلـضــرب واإله ــان ــة عـلــى يد
الـقـحـطــانــي» .وذك ــرت أن «القحطاني
أشرف على استجواب سعد الحريري
وإهانته ،وأرغمه على االستقالة .وكان
القحطاني قد استقبل الحريري في
غرفة ،وأمر فريقه بضربه ّ
ووجه إليه
شتائم».
(األخبار)

(ع ــدم محاسبة الـضــابــط وأزم ــة فصل
ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط) .صـ ـ ـ ّـب رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ج ــام غضبه عـلــى ضـيـفــه« :أن ــا عتبان
وزعـ ـ ـ ـ ــان .ك ـي ــف مـ ــا ب ـت ـس ـت ـش ـيــرونــي؟
أن ــا مــش مــوافــق ال عـلــى اليـحـتـكــن وال
الي ـح ــة أرسـ ـ ــان (امل ــرشـ ـح ــون للمقعد
ال ــدرزي الثالث) .أنــا عندي اســم درزي
هــو رانـيــا أبــو مصلح»! م ـ ّـوال التوزير
ّ
الـجــديــد ال ــذي ع ــن عـلــى ب ــال الـحــريــري
نقل الـعــاقــة بــن الـطــرفــن إلــى مرحلة
جديدة من التعامل عنوانها« :انعدام
الثقة».

ّ
 150ألف صاروخ ...ومكونات الـ GPS
يحيى دبوق
ان ـت ـه ــت م ـفــاع ـيــل اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـص ــور
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ــول
«مـ ـسـ ـت ــودع ــات» ص ــواري ــخ حـ ــزب الـلــه
و«مصانعها» ،ولــم تنشب الـحــرب .قد
بعض
يكون خــاب ظــن البعض وآم ــال
ٍ
آخر ،إال أن النتيجة تعود وتؤكد أكثر
من السابق ما كان مؤكدًا :كلما ارتفعت
نبرة تهديد اسرائيل واستعراضاتها
فـ ــي ظـ ــل م ـ ـيـ ــزان ال ـ ـقـ ــدرة ب ـي ـن ـهــا وب ــن
ع ـ ــدوه ـ ــا ،ف ـ ــاألرج ـ ــح اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ح ــال ــة
الالقتال واستبعاد الحرب.
م ــع ذلـ ــك ،ال ـح ــرب غ ـيــر ال ـصــاخ ـبــة بني
ال ـج ــان ـب ــن ،قــائ ـمــة وم ـس ـت ـمــرة وتـ ــدور
رحاها بأشكال وأساليب غير قتالية،
وه ــي تــرج ـمــة ل ـخ ـي ــارات ل ـج ــأت إلـيـهــا
إس ــرائ ـي ــل ل ـت ـعــذر الـ ـح ــرب ف ــي م ـ ــوازاة
تـعــذر الـتـعــايــش مــع تـهــديــد ح ــزب الله
واسـتـ ّمــرار تنامي قــدراتــه ،كـ ّـمــا ونوعًا
و« ...دقة».
ّ
قبل أي ــام ،نــظــم مــركــز الـقــدس للشؤون
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ف ــي الـ ـق ــدس املـحـتـلــة
مؤتمرًا تحت عنوان «إيران وإسرائيل
ـ ـ ـ تـ ـص ــادم» .ك ــان ل ـح ــزب ال ـل ــه مـســاحــة
مـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرة فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت املـ ــؤت ـ ـمـ ــر
وك ـل ـم ــات ــه ،وال ـ ـ ــذي شـ ـ ــارك ف ـي ــه وزراء
ومسؤولون عسكريون وكبار املعلقني
واالستراتيجيني فــي إســرائـيــل .بــرزت
من على املنبر قدرة توصيف ٌي ّ
عتد بها
لتهديد حــزب الله وتناميه ومقارنته
بما سبق ،مع توصيف مهني وتقني
ل ـل ـت ـح ــدي ــات الـ ـت ــي ي ـش ـك ـل ـهــا ،ل ـك ــن مــع
تلعثم ظاهر جدًا في تحديد الخيارات
املـتــاحــة لـلـمــواجـهــة ،فــي ظــل تعقيدات
التهديد ومركباته وظروفه.
ال ـ ـبـ ــارز ف ــي امل ــؤت ـم ــر كـ ــان ك ـل ـمــة وزي ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـ ـشـ ــؤون االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وعـ ـض ــو امل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغ ــر،
غـ ـلـ ـع ــاد اردان ،الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة االس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ،عـ ــارضـ ــا
ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ،وم ـ ـشـ ــددًا
على أن حــزب الـلــه بــات يملك ترسانة
ص ــاروخ ـي ــة هـجــومـيــة ضـخـمــة مــؤلـفــة
من  ١٥٠ألف صاروخ .ويمثل هذا الرقم
تـ ـط ــورًا ك ـم ـيــا ب ـع ـشــريــن أل ـف ــا ع ــن آخــر
التقديرات االستخبارية اإلسرائيلية
( ١٣٠ألـفــا) ،خــال فترة تنفيذ سياسة
«الخطوط الحمر» االسرائيلية الرامية
إلـ ـ ــى مـ ـن ــع نـ ـق ــل ال ـ ـسـ ــاح مـ ــن س ــوري ــا
ولبنان.
ف ــي ت ــأك ـي ــد ع ـل ــى ح ـض ــور ال ـص ــواري ــخ
الدقيقة والخشية من تعاظمهاّ ،
شدد
اردان على إرادة املنع وسياسة الصد
ال ـتــي تتبعها إســرائ ـيــل ملــواج ـهــة هــذا
النوع من التسلح .وهــذا النوع يصفه
اإلعــام العبري بالهاجس الــذي يقلق

صــانــع ال ـقــرار فــي تــل أب ـيــب ،وتـحــديـدًا
ل ـج ـهــة ت ــداع ـي ــات ــه ع ـلــى م ـج ـمــل م ـيــزان
ال ـقــوى بــن الـجــانـبــن ،مــع أو مــن دون
نشوب الحرب املقبلة.
لـفــت اردان ال ــى أن «ال ـخ ـطــر ال يرتبط
حـصـرًا بــالـســاحــة اللبنانية والتسلح
ّ
وال ــدق ــة ،إذ ُيـ َـعــد ح ــزب الـلــه مــركـبــا من
مــرك ـبــات ق ــوس ت ـهــديــد خــانــق يـحــوط
إس ــرائـ ـي ــل ،ب ـم ــا ي ـش ـمــل أيـ ـض ــا ال ـغ ــرب
العراقي ،حيث ُيعمل على إنشاء بنية
تـحـتـيــة ف ــي ه ــذه املـن ـط ـقــة الس ـت ـهــداف
إسرائيل صاروخيًا ،إن نشبت الحرب،
إض ــاف ــة ال ــى س ــاح ــات إقـلـيـمـيــة أخ ــرى
ينشط فيها حزب الله».
ّ
وكـمــا هــي ال ـعــادة املــتـبـعــة إســرائـيـلـيــا،
ّ
وجه اردان تهديدًا مكررًا إلى حزب الله،
شدد فيه على إمكان استهداف منشآت
بنية تحتية في لبنان ترتبط بالقدرة
الصاروخية للمقاومة .تهديد يأتي في
ظل خشية متواصلة من تصعيد أمني
مــع قـطــاع غ ــزة ،ال ــذي أعـطــى فــي االيــام
القليلة املاضية تذكيرًا لإلسرائيليني
ب ـ ـقـ ــدرة ال ـت ــدم ـي ــر امل ـن ـت ـظ ــرة فـ ــي ح ــال
نشوب املواجهة مع حزب الله.
الصاروخ الفلسطيني الذي سقط قبل
أيــام على مبنى في مدينة بئر السبع
املـحـتـلــة ،وك ــاد يــدمــر طـبـقــاتــه ال ـثــاث،
رغ ـ ـ ــم ت ـ ــواض ـ ــع ش ـح ـن ـت ــه ال ـت ـف ـج ـي ــري ــة
قياسًا بصواريخ حزب الله ،كان مادة
مقارنة في اإلعالم العبري ّ
عما ينتظر
ْ
إسرائيل ،إن قررت املجازفة.

ف ــي ذل ـ ــك ،أش ـ ـ ــارت ص ـح ـي ـفــة يــدي ـعــوت
أحرونوت إلى «زيادة تهريب» السالح
ً
الــدقـيــق إلــى لـبـنــان مــن ســوريــا ،فضال
عن تهريب مكونات تطوير الترسانة
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ع ـب ــر ِقـ ـط ــع م ـن ـظــومــات
الـ«جي بي اس» لتحديد املواقع ،وهو
م ــا ن ـج ــح ف ـي ــه ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي ال ـش ـهــر
األخير .وتضيف الصحيفة أن مصادر
إسرائيلية أيضًا تؤكد بشكل منفصل
على ما يرد في اإلعالم األميركي حول
ه ــذه املـســألــة ت ـحــدي ـدًا ،فــي إشـ ــارة إلــى
تقرير «فوكس نيوز» حول نقل السالح
املتطور ومنظومات التوجيه والــدقــة
عبر الـ«جي بي اس» الى لبنان.
وأك ـ ـ ــد ال ـت ـق ــري ــر ضـ ـ ـ ــرورة اس ـت ـح ـضــار
اإلصابة التي لحقت بمبنى بئر السبع،
بوصفها إشارة الى اآلتي في مواجهة
ح ــزب ال ـلــه« :ه ــي إصــابــة تـسـ ّـبــب فيها
ص ـ ــاروخ واحـ ــد بـ ــوزن  20كـيـلــوغــرامــا
ف ــي بـئــر ال ـس ـبــع ،فـقــط  20كـيـلــوغــرامــا،
وه ــو ص ـ ــاروخ غـيــر دق ـي ــق ،وشــاهــدنــا
الضرر .حزب الله لديه اآلالف من هذه
ال ـص ــواري ــخ ،وم ـئــات ال ـصــواريــخ الـتــي
تحمل مئات الكيلوغرامات مــن املــواد
ال ـن ــاس ـف ــة ل ـك ــل صـ ـ ـ ــاروخ ،ومـ ــع ش ـعــاع
إص ــاب ــة يـبـلــغ م ـئــات األمـ ـت ــار .ه ــذا هو
الـتـهــديــد امل ــرك ــزي ،وق ــد تلقينا تــذكــارًا
ف ـقــط بـشـكــل مـصـغــر ع ـ ّـم ــا ه ــو مـتــوقــع
لنا على الجبهة الشمالية ،األمر الذي
يـجــب أن يـقـلــق إســرائ ـيــل أك ـثــر مــن كل
شيء آخر».

رفع العدو تقديراته لعدد صواريخ المقاومة من  130ألفًا إلى  150ألفًا (هيثم الموسوي)

المشهد السياسي

التيار :القوات تعتقل الحريري!
ال ُيـتــرجــم تأكيد املعنيني حرصهم
على تأليف الحكومة بــأســرع وقت
ّ
ُم ـم ـك ــن بـ ـتـ ـن ــازالت م ــن ش ــأن ـه ــا ح ــل

ال ـ ِـعـ ـق ــد امل ـ ـتـ ــراك ـ ـمـ ــة ،ب ـع ـض ـه ــا ف ــوق
ب ـع ــض .ب ــدا واض ـح ــا ف ــي ال ـســاعــات
املــاضـيــة حـجــم ال ـت ـشــاؤم ال ــذي ربــط

تفيد رشكة أراكو للباطون الجاهز ش.م.م

بأن كال من املدعوين ربيع عيل معروف و أحمد سمري
فاعور مل يعودا ميثالن الرشكة ال من قريب و ال من بعيد
بأي نوع من أنواع التمثيل أيا كان و عليه فإن الرشكة تدعو
زبائنها الكرام عدم التعاطي معهام بأي شأن يف ما خص
رشكتنا املذكورة أعاله .
لالستعالم الرجاء األتصال بالرقم 03/105066

ّ
تـعــنــت بـعــض األط ـ ــراف بــاعـتـبــارات
خارجية ،والبعض اآلخر بحسابات
داخ ـل ـي ــة ض ـي ـقــة .ذلـ ــك ل ــم ي ـم ـنــع مــن
اس ـت ـك ـم ــال الـ ـلـ ـق ــاء ات واالت ـ ـصـ ــاالت
الـ ـت ــي اس ـت ـم ـ ّـر ف ـي ـهــا األخـ ـ ــذ وال ـ ـ ـ ّ
ـرد،
ـدل» ،وتــارة
تــارة بـشــأن حقيبة «ال ـعـ ّ
أخـ ــرى لـبـحــث تـمـثـيــل س ــن ــة  8آذار.
وفيما يبدو رئيس الحكومة سعد
الـحــريــري مــأزومــا ،ومــا بـيــده حيلة
ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ال ـ ـقـ ــويـ ــة ال ـت ــي
ي ـت ـع ــرض لـ ـه ــا ،ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادره أن
الحكومة ستتألف سريعًا .وبينما
لم ترشح تفاصيل عن لقائه رئيس
ال ـق ــوات سـمـيــر جـعـجــع لـيــل السبت
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أكـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـقـ ــوات
اللبنانية لـ «األخبار» «حصول ّ
تقدم
مهم في املفاوضات ،ما ّ
يؤسس لحل
مــا يـعــرف بــالـعـقــدة املـسـيـحـيــة ،وملــا

كما اعتقل القحطاني
الحريري قبل عام،
تسعى القوات إلى
اعتقاله إلى ما بعد 4
تشرين الثاني

يـمـكــن أن تـعـتـبــره ال ـق ــوات مـتــائـمــا
مــع مــا تــريــده فــي شــأن تمثيلها في
الحكومة».
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت أن «الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــوات ك ـث ـف ــت

اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا م ــع ال ــرئ ـي ــس املـكـلــف
خالل يومني ،فالتقاه الدكتور سمير
ج ـع ـجــع والـ ــوزيـ ــر م ـل ـحــم ال ــري ــاش ــي،
وم ــن ث ــم أوفـ ــد جـعـجــع مــديــر مكتبه
إيلي البراغيد مع الرياشي كرسالة
ش ـخ ـص ـيــة م ـن ــه بـ ـ ــأن االمـ ـ ـ ــور بــاتــت
تفترض تسريع الخطوات ،وأنه حان
الــوقــت للتقدم بــاملـفــاوضــات وحسم
الخيارات».
وأشـ ـ ــارت املـ ـص ــادر ال ــى أن «ال ـق ــوات
ُ
ل ــم ت ــك ــن م ـت ـمـ ّـس ـكــة ب ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـع ــدل،
ب ــل ُع ــرض ــت عـلـيـهــا .أم ــا وأن رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون،
ي ــرف ــض ال ـت ـخ ـلــي ع ـن ـهــا وال ـ ـقـ ــوات ال
تــريــد أي مشكلة مــع الــرئ ـيــس ،فهي
قدمت أفكارًا وتــداولــت مع الحريري
فــي الـبــدائــل واألج ــوب ــة الـتــي تلقتها
مطمئنة ،لكن الـحــريــري سيستكمل
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ات ـص ــاالت ــه م ــن أج ــل ال ـح ـصــول على
أج ــوب ــة نـهــائـيــة ،وال ـت ــي يـفـتــرض أن
تحصل عليها القوات خالل الساعات
املقبلة».
فــي امل ـقــابــل ،اتـهـمــت م ـصــادر رفيعة
امل ـس ـتــوى ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحـ ّـر
الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة بــأن ـهــا «امل ـسـ ّـبــب
األول للعرقلة» ،قائلة إن «القوات كل
يوم لديها مطلب جديد .ساعة تريد
حقيبة سيادية ،وساعة أخرى تريد
حـقـيـبــة ش ـبــه سـ ـي ــادي ــة» .واع ـت ـبــرت
امل ـصــادر ،فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار»،
أن «م ـ ـعـ ــراب م ــش ع ــارف ــة الـ ـل ــه وي ــن
ح ــاطـ ـتـ ـه ــا» .وت ــوقـ ـع ــت امل ـ ـصـ ــادر أن
ت ـت ـع ـ ّـم ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ت ــأجـ ـي ــل «ت ــأل ـي ــف
الـحـكــومــة إل ــى الـشـهــر امل ـق ـبــل ،ربـطــا
بــال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى إي ــران
التي سيبدأ تطبيقها في الرابع من

تشرين الـثــانــي .وكما اعتقل سعود
القحطاني الرئيس الحريري يــوم 4
تشرين الثاني  ،2017تسعى القوات
إل ــى اعـتـقــالــه إل ــى مــا بـعــد  4تشرين
الثاني .»2018
مــن جهته نـفــى رئـيــس الـحـكــومــة أن
«يكون تأليف الحكومة قد تعرقل»،
م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى أن «ال ـ ـق ـ ـصـ ــة ل ـي ـســت
بـ ـحـ ـق ــائ ــب ،ب ـ ــل ت ــرك ـي ـب ــة ال ـح ـك ــو ّم ــة
ك ـيــف س ـت ـكــون» مـعـتـبـرًا أن «ال ـســنــة
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا بـ ـ ـح ـ ــزب ك ـب ـيــر
لـيـطــالـبــوا بتمثيلهم فــي الـحـكــومــة،
ولـكــن أن نجمعهم ليصبحوا كتلة
م ــوض ــوع خ ــاض ــع لـ ـلـ ـح ــوار» .ولـفــت
إل ــى أن «ال ـع ـقــدة الـسـنـيــة م ــن خ ــارج
املستقبل ليست بـعـقــدة ،وكــل واحــد
ُيمكنه أن يـطـلــب ،وف ــي آخ ــر املـطــاف
أن ــا ورئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مــن نشكل

الحكومة ونقطة على الـسـطــر» .في
املـ ـق ــاب ــل ،أكـ ــد عـ ــون ض ـ ـ ــرورة تــذلـيــل
العقبات التي تحول حتى اآلن دون
والدة الـحـكــومــة ،ال سيما فــي ضــوء
امل ــواق ــف ال ـتــي صـ ــدرت ع ــن األطـ ــراف
امل ـع ـن ـيــن .وش ـ ـ ّـدد ع ـلــى أن ال ـظ ــروف
الــراهـنــة تـفــرض اإلس ــراع فــي تأليف
الحكومة وتقديم املصلحة الوطنية
ال ـع ـل ـيــا ع ـلــى م ــا عـ ــداهـ ــا» .وفـ ــي هــذا
اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،ط ـ ـمـ ــأن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
جبران باسيل إلى أن «وضعنا جيد
وس ـي ـك ــون ل ـن ــا ق ــري ـب ــا ج ـ ـدًا حـكــومــة
وحـ ـ ــدة وطـ ـنـ ـي ــة ،م ـه ـم ـت ـهــا مـعــالـجــة
األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،ش ـ ـ ــرط أن
ّ
يخص
نعمل من دون انقسام في ما
حاجات الناس ،فال طائفة للكهرباء
والطرقات واالتصاالت».
(األخبار)
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سياسة

سياسة
تقرير

تقرير

انتخابات «التيار» :تصفية حسابات «النيابية»
اكتسبت انتخابات مجالس األقضية
في التيار الوطني الحر ،يوم أول من
أمس ،أهمية استثنائية ،ال سيما بعد
إلغاء انتخابات المنسقين وتعيين
قيادة التيار لهم .لذلك انتقلت ساحة
الصراع من هيئة القضاء الى مجلسه،
فكانت صندوق بريد للبعض ّ
ورد
اعتبار للبعض اآلخر

يبلع مستشار وزير الخارجية طارق
صـ ــادق وفــري ـقــه قـ ــرار بــاس ـيــل تعيني
املنسق أديب جبران ،رغم تهديداتهم
الضمنية باالستقالة ،التي لم تسلك
طــريـقـهــا ال ــى الـتـحـقــق .ف ـكــان الـخـيــار
األف ـض ــل إي ـص ــال رس ــال ــة اع ـتــراض ـهــم
الوحيدة الى مجلس القضاء ،وكمقرر،
وه ـ ــو مـ ــا ح ـص ــل بـ ـف ــوز بـ ـس ــام غــانــم
باملرتبة األولى بـ 714صوتًا ،فيما فاز
أربعة آخرون ،وهم من غير املعترضني
ع ـلــى قـ ــرار ال ـق ـي ــادة ال ـحــزب ـيــة :م ــروان
ملحمي ( 614صــوتــا) ،ن ــزار الـخــوري
( 317صـ ــوتـ ــا) ،زيـ ـ ــاد ال ـه ــاش ــم (185
ص ــوت ــا) ،زخ ـيــا س ـيــف ( 131صــوتــا).
وه ــو م ــا ي ـنــذر بــاس ـت ـمــرار االن ـش ـقــاق
القديم في صفوف التيار .إشارة هنا
ّ
الى أن قضاء جبيل يحل أول في عدد
البطاقات الحزبية ،وبالتالي سيكون
ل ــه وزن أك ـبــر م ــن بــاقــي األق ـض ـيــة في
انتخابات املكتب السياسي ،يليه املنت
الشمالي وكسروان وعكار.

رلى إبراهيم
يـ ــوم أول م ــن أمـ ـ ــس ،ان ـت ـخ ــب ال ـت ـيــار
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــر مـ ـ ـج ـ ــال ـ ــس ب ـع ــض
أقضيته ،في حني توصل الجزء اآلخر
ال ـ ــى ت ـس ــوي ــة ب ــن م ـخ ـت ـلــف األطـ ـ ــراف
املعنيني في القضاء ،ففازت مجالسه
بــال ـتــزك ـيــة .ول ـك ــن م ـنــذ الـ ـب ــداي ــة ،كــان
واض ـحــا أن أقـضـيــة جبيل وك ـســروان
تتجه نحو
وزحـلــة وجــزيــن والـشــوف ّ
معركة قاسية ،نتيجة التشنج الــذي
واك ــب عملية تعيني املـنـ ّـسـقــن فيها،
ول ـ ــو اخ ـت ـل ـف ــت أس ـ ـبـ ــاب ال ـ ـصـ ــراع مــن
ً
قضاء الــى آخــر .وتـجــدر االش ــارة أوال
الى أن الشؤون االنمائية والخدماتية
والسياسية منوطة بمجلس القضاء،
وهــو جــزء مــن املجلس الوطني الــذي

جزين مع أبو زيد
مفاجأة االنتخابات كانت في جزين.
لـطــاملــا ق ــام ال ـصــراع بــن الـنــائــب زيــاد
أسـ ـ ــود والـ ـن ــائ ــب أم ـ ــل أب ـ ــو زي ـ ــد عـلــى
«الشعبية» في صفوف التيار ،ولطاملا
ّ
صــنــف أب ــو زي ــد ف ــي خــانــة ال ـطــارئــن
على الحزب من نــادي رجــال األعمال.
إال أن نتيجة االنتخابات أول من أمس
أعادت خلط األوراق ،وأحدثت صدمة
ّ
لـفــريــق أسـ ــود ،حـيــث ح ــل مــرشــح أبــو
ّ
زيــد أول ب ــ 173صــوتــا ،وحــل مرشحه
الثاني خامسًا بـ 93صوتًا .أما مرشح
زياد أسود الرئيسي الى منصب املقرر
فكان الياس كرم الذي نال  95صوتًا،
ّ
ف ـي ـمــا ح ـ ــل ك ــل م ــن املـ ـن ـ ّـس ــق ال ـســابــق
أسعد هندي ودومينيك عاقوري في
املرتبتني الثانية والثالثة .أما السؤال
عنهما فيفضي ال ــى تصنيفهما في
خانة الحزبيني الذين ال يــوالــون هذا
وال ذاك.

أمل أبو زيد «غير الحزبي»
تمكن
ّ
من التفوق على النائب
الحزبي زياد أسود
يـ ـض ــم الـ ـ ــى جـ ــانـ ــب أعـ ـ ـض ـ ــاء مـجـلــس
الـقـضــاء الخمسة املنتخبني ،الـنــواب
وال ـ ــوزراء ورؤسـ ــاء املـجــالــس البلدية
الكبيرة ونوابهم (أي تلك التي تتألف
م ــن  15عـ ـضـ ـوًا وأك ـ ـثـ ــر) وال ـن ـقــاب ـيــن
ومسؤولي العالقات العامة والبلديات
ومنسق القضاء ،إضافة الى ثالثة من
أع ـضــاء الـهـيـئــة .لـكــن انـتـخــابــات هــذا
امل ـج ـلــس (ج ـ ــرت وفـ ــق طــري ـقــة صــوت
واح ــد ملــرشــح واح ــد) تكتسب أهمية
ه ــذه املـ ــرة بـنـحــو خـ ــاص ،ألن منسق
الـ ـقـ ـض ــاء والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة أتـ ـ ـ ــوا بــال ـت ـع ـيــن
م ــن ق ـبــل ال ـق ـي ــادة ال ـحــزب ـيــة ،فــأصـبــح
ّ
املنسق
املجلس بمثابة الرقيب على
وهـيـئـتــه .كــذلــك ف ــإن املـجـلــس سيكون
(ال هيئة القضاء املعينة) األساس في
انتخابات املكتب السياسي التي تقام
في ُالرابع من الشهر املقبل .وبالتالي،
إذا ف ّعل عمل املجلس كما يجب ،خالفًا
ل ـل ـس ـنــن ال ـس ــاب ـق ــة ،ي ـج ــدر بـمـنـ ّـسـقــي
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األقضية وهيئاتهم أن يعملوا بجهد
إلثبات أنفسهم ،خصوصًا أنهم أتوا
بــالـتـعـيــن ال ب ــاالن ـت ـخ ــاب ،ك ـمــا امل ــرة
ال ـســاب ـقــة .إش ـ ــارة أخـ ــرى ه ـنــا ال ــى أن
الفائز األول بني املرشحني الى مجلس
القضاء يصبح تلقائيًا مقرر املجلس،
فيما يتسلم ثــانــي الـفــائــزيــن منصب
أمـ ــانـ ــة ال ـ ـسـ ــر .لـ ــذلـ ــك كـ ــانـ ــت امل ـع ــرك ــة
األش ـ ــرس ف ــي األق ـض ـيــة ع ـلــى منصب
امل ـق ـ ّـرر ،خـصــوصــا فــي األقـضـيــة التي
أراد فـيـهــا ب ـعــض ال ـحــزب ـيــن إي ـصــال
رس ــال ــة الـ ــى ال ـق ـي ــادة ال ـت ــي ل ــم تــأخــذ
بــرأي ـهــم ع ـنــد تـعـيــن امل ـن ـس ـقــن ،أنـهــم
موجودون وسيتابعون عمل املنسق

ّ
املعي خطوة بخطوة.

ّ
مرشح روكز أول في كسروان

من جبيل وكسروان ،حيث بدا
البداية ّ
الف ـتــا تـبــنــي ج ــزء مــن حــزبـيــي الـتـيــار
الوطني الحر تكتيكًا انتخابيًا يقضي
ّ
بتبني مرشح واحــد من أصل خمسة
ّ
والـتــركـيــز عـلـيــه ،لـصــب كــل األص ــوات
ل ــه ب ـهــدف إي ـصــالــه ال ــى امل ــرك ــز األول،
أي تسليمه منصب املـقــرر .هـكــذا فاز
أنـ ـ ـط ـ ــوان ب ــاس ـي ــل ( 302ص ـ ـ ــوت) فــي
كـســروان باملركز األول .وباسيل كان
أح ــد املــرشـحــن ال ــى منصب املـنـ ّـســق،
وهو من الفريق املوالي للنائب شامل

زحلة «مش لحدا»
روكز ،فيما الفائزون األربعة الباقون،
وهــم جــان قرقماز ( 286صوتًا) وأمل
ال ـخــوري ( 284صــوتــا) ودان ــي الـقــزي
( 273صــوتــا) وشــربــل أبــي رزق (265
صــوتــا) ،مـلـتــزمــون مــع رئـيــس التيار
جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل .وه ـن ــا ي ـق ــول بعض
حــزب ـيــي كـ ـس ــروان إن مــاك ـي ـنــة روك ــز
كــانــت حــاضــرة وتعمل على تجييش
جماعتها النـتـخــاب أن ـطــوان باسيل،
اعتبار أنها معركة إثبات وجود،
على
ّ
فيما «تــرشــح بــاقــي الحزبيني بشكل
ط ـب ـي ـع ــي ،وجـ ـ ــرى ت ـق ــاس ــم األصـ ـ ــوات
بينهم ،ففاز أربعة من أصل خمسة في
املـجـلــس» .أمــا أصــدقــاء مقرر املجلس

أنـ ـط ــوان بــاس ـيــل ،ف ـي ـجــزمــون ب ــأن ــه ال
كلمة س ـ ّـر مــن روك ــز ،فـكــل مــا ج ــرى ال
يتعدى إطــار «التنافس الحزبي» .إال
أن الطرفني يــؤكــدان أنهما سيقومان
بــدور الرقيب على عمل املنسق الذي
ي ـب ــدو أن «واليـ ـت ــه سـتـنـتـهــي ق ـبــل أن
ت ـبــدأ» .فبنظرهم« ،أن يــرســل املنسق
جـ ــول ـ ـيـ ــان ح ـ ـ ـ ــداد م ـم ـث ـل ــن عـ ـن ــه ال ــى
الـنـشــاطــات واالجـتـمــاعــات عـلــى نحو
ال يـفـعـلــه رئ ـيــس ال ـت ـيــار ح ـتــى ،فــذلــك
يـسـتــدعــي إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي تعيينه
وفــي مــدى مطابقته لصفات املنسق
بشكل عام».
كما في كـســروان ،كذلك في جبيل .لم

انتخابات  2022في الشوف!
الن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات م ـج ـل ــس ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء فــي
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ف ــي ال ـش ــوف
قصة تتداخل فيها املصالح الحزبية
والسياسية بطموحات كبيرة تصل
ال ــى ع ــام  ،2022ت ــاري ــخ االن ـت ـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة .لـ ــذلـ ــك ،ج ـه ــد كــل
نائب أو مشروع مرشح ،إلى إيصال
مرشحيه إلظهار قوته داخل الحزب.
وجاءت النتائج متقاربة جدًا ،بحيث
ف ــاز يــوســف رزق ال ـلــه بـ ـ ــ 150صــوتــا،
وريـتــا بولس باملرتبة الثانية ب ــ133
ص ــوت ــا (ع ـل ـمــا ب ــأن ال ـن ـتــائــج األول ـي ــة
وض ـع ــت ب ــول ــس ف ــي امل ــرت ـب ــة األولـ ــى
ورزق ال ـلــه ف ــي املــرت ـبــة ال ـثــان ـيــة ،قبل
أن ُيعاد الفرز ً
بناء على طعن) .وحل
وليد صابر ثالثًا بـ124صوتًا وعبده
نـعـمــة ب ـ ــ 96ص ــوت ــا ،فـيـمــا ك ــان م ــازن
ال ـغــريــب آخ ــر الــراب ـحــن ب ـ ــ 91صــوتــا.

ريـ ـت ــا ب ــول ــس م ــدع ــوم ــة مـ ــن امل ــرش ــح
الكاثوليكي واملنسق السابق غسان
ع ـط ــال ـل ــه وعـ ــاقـ ــة األخ ـ ـيـ ــر بــامل ـن ـســق
ال ـح ــال ــي ال ـع ـم ـيــد امل ـت ـق ــاع ــد ج ــوزيــف
ن ـصــار بـ ــاردة .ل ـلــروايــة هـنــا وج ـهــان.
األول يـ ـق ــول إن ج ـب ـهــة ت ـش ـك ـلــت مــن
نـصــار وبـعــض ال ـع ـمــداء املـتـقــاعــديــن،
كـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار رئ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
نجيم ،ووزيــر البيئة طارق
ويلسون ّ
الخطيب ،تبنى هؤالء ترشيح يوسف
رزق ال ـل ــه ،وه ــو نــائــب رئ ـيــس بلدية
ال ـ ــدام ـ ــور وم ـس ـت ـش ــار وزيـ ـ ــر ال ـب ـي ـئــة.
نـتــائــج االنـتـخــابــات الـســابـقــة بــاعــدت
بــن الــوزيــر ومـسـتـشــاره لـفـتــرة ،بعد
أن أتــت نتيجة الــدامــور غير مرضية
للخطيب ،غير أن ّ
املنسق الحالي عقد
صلحة بينهما يوم األربعاء املاضي،
بغية إعادة توحيد الجهود ،فيما كان

يفترض أن يكون ّ
املنسق على الحياد
ف ــي ه ــذه امل ـعــركــة .ل ـكــن ،ودائ ـم ــا على
لسان الطرف األول من الرواية« ،عني
هـ ــؤالء ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة»
املقبلة عام  !2022وكان من الطبيعي
تــالـيــا أال يـضــع املــرشــح الكاثوليكي
غـســان عـطــالـلــه ي ــده بــأيــديـهــم مــا دام
واح ـ ـ ــد م ـن ـه ــم ي ـن ــاف ـس ــه ع ـل ــى امل ـق ـعــد
ال ـن ـيــابــي .األمـ ــر نـفـســه بــالـنـسـبــة إلــى
ّ
الـنــائــب مــاريــو ع ــون ال ــذي تـمــكــن من
ّ
إي ـ ـصـ ــال ع ـض ــوي ــن ح ـ ــا فـ ــي امل ــرت ـب ــة
الرابعة والخامسة ،وهما عبده نعمة
وم ــازن ال ـغــريــب .وك ــان مــن الطبيعي
أن يـطـعــن ف ــري ــق امل ـنـ ّـســق ف ــي نـتــائــج
االن ـت ـخــابــات لـيـحــاول تطيير مـقــررة
املجلس ،أي ريتا بولس ،من مركزها
إليصال رزق الله اليه .ففعليًا ،مقرر
امل ـج ـلــس أو مـجـلــس ال ـق ـض ــاء بشكل

عــام ،إذا قام بمهمته ،يمكن له إزاحة
املـنـ ّـســق أو بــالـحـ ّـد األدن ــى التضييق
ع ـل ـيــه .ف ـخــافــا ل ـبــاقــي األق ـض ـي ــة ،في
الـشــوف ال رؤس ــاء بلديات ينضمون
الى املجلس وال نقابيون ،فقط نائب
واحد حزبي هو ماريو عون والوزير
ط ــارق الخطيب ال ــذي مــن املـتــوقــع أن
يصبح وزيـ ـرًا ســابـقــا .الــوجــه الثاني
ي ـن ـقــض ك ــل م ــا س ـب ــق ،وي ـن ـفــي قصة
ربط التحالف املفترض باالنتخابات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة .ال ـق ـص ــة بـسـيـطــة
ه ـنــا« ،فـعـطــالـلــه ل ــم يـقــم ب ــأي خـطــوة
إي ـج ــاب ـيــة ن ـح ــو امل ـن ـس ــق ال ـج ــدي ــد ،ال
بــل آثــر محاربته قبل وصــولــه حتى،
وأص ـ ّـر عـلــى امل ـضـ ّـي قــدمــا بمرشحته
إلث ـب ــات وج ـ ــوده ف ــي ال ـق ـضــاء ،وأم ــام
رئيس التيار .وما يسري على عطالله
يسري على ماريو عون».

فــي زح ـلــة ،املـعــركــة ب ــدأت ف ــور انتهاء
االنتخابات النيابية .يومها انتفض
ف ــري ــق ع ـلــى امل ـن ـ ّـس ــق ال ـس ــاب ــق قــزحـيــا
الزوقي من باب أنه عمل ضمن ماكينة
أسعد نكد ،فطالب هؤالء بمحاسبته،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ل ــم يـ ـت ــم ،لـ ـع ــدة أسـ ـب ــاب،
منها أن الزوقي أكد مرارًا أن قراره لم
يكن فــرديــا ولـكــن بــإيـعــاز مــن القيادة
ّ
الحزبية ،مذكرًا بأن نكد كان متحالفًا
مع التيار .وفعليًا ،جــرت املعركة بني
طــرفــن ،الــزوقــي والنائب سليم عــون.
وفيما يؤكد الزوقي استقالليته ،يقول
البعض إنه مدعوم من الوزير السابق
غابي ليون .املفاجأة هنا أن الزوقي،
رغم كل االتهامات التي طالته ،تمكن
من الحلول أول والفوز بمنصب املقرر
ّ
بـ 264صوتًا ،فيما حل مرشح النائب
ع ـ ــون (ي ــدعـ ـم ــه ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ب ـلــديــة
زح ـلــة طــونــي ب ــو ي ــون ــس) إي ـلــي عبد
األحد في املرتبة الثانية بـ 235صوتًا
(عبد األحد هو ّ
منسق سابق أيضًا).
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،تمكن تــوفـيــق أبــو
رجيلي من حصد  154صوتًا ليفرض
نفسه واح ـدًا مــن أقــوى املرشحني في
التيار ،علمًا بأنه غير مدعوم من أي
ن ــائ ــب أو وزي ـ ــر ،ول ـك ــن يــوال ـيــه فــريــق
حقق خرقًا استثنائيًا في قــرى شرق
زحـلــة ،ال سيما بعد انسحاب سامي
أب ـ ـ ــو ف ـي ـص ــل مل ـص ـل ـح ـت ــه ،وذل ـ ـ ـ ــك مــن
بــاب صـ ّـب كــل األص ــوات نـحــو مرشح
واح ــد .وحــل كــل مــن بــولــس مزرعاني
( 58صوتًا) وابراهيم األحمراني في
املرتبتني الرابعة والخامسة .وكانت
الـنـتــائــج االول ـي ــة قــد أظ ـهــرت خـســارة
األخ ـ ـيـ ــر وف ـ ـ ــوز أسـ ـع ــد حـ ـ ـ ــداد ،إال أن
إعادة الفرز أظهرت تعادل األحمراني
وح ــداد بخمسني صــوتــا لكل منهما،
ما يعني فوز األول بفارق السن.

ّ
«شبكة بعينو» لتزوير براءات الذمة:
الرأس خارج السجن والضمان يطرد مستخدمين
أصدر المجلس التأديبي
في الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي قراراته
بحق المستخدمين المشتبه
في تورطهم بما ُس ّمي
شبكة «جورج بعينو» .أما
المشتبه فيهم من خارج
الصندوق ،فقد أفرج
عنهم القضاء بكفالة
مالية ،رغم أن التحقيقات
المختلفة رسمت خريطة
واضحة لعمل هذه الشبكة
في تزوير المستندات إلصدار
براءات ّ
ذمة من الصندوق
لمصلحة الشركات التي
ّ
يمثلها جورج بعينو
محمد وهبة
ب ـ ــاالسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاد إل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات امل ـج ـل ــس
التأديبي ،أصدر املدير العام للصندوق
الــوط ـنــي لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي محمد
كركي ،قرارات عقابية بحق املستخدمني
املشتبه في تورطهم بما ُي ّ
سمى شبكة
ُ
ُ
ج ــورج بعينو .ط ــرد اثـنــان وح ــرم ستة
التدرج السنوي تبعًا لنوع
مستخدمني ُ
األفعال التي ن ِسبت إليهم ومستواها،
ّ
ووجـهــت
وتلقى اثـنــان حسمًا لـلــراتــب،
ّ
كتب التنبيه إلى اثنني آخرين .كل واحد
نــال العقوبة التي تتناسب مــع موقعه
الوظيفي وطبيعة الفعل ال ــذي يشتبه
في أنــه قــام بــه .املـطــرودون ،وهــم رئيس
مصلحة براءة الذمة بالوكالة (ع .ش)،
وأم ــن ال ـص ـنــدوق (م .إ) كــانــت لديهما

صـ ــاح ـ ـيـ ــات واس ـ ـ ـعـ ـ ــة اسـ ـتـ ـخ ــدم ــاه ــا،
بـحـســب الـتـحـقـيـقــات ،مل ـســاعــدة ج ــورج
بـعـيـنــو ع ـلــى اس ـت ـص ــدار بـ ـ ــراءات ّ
ذم ــة
ّ
مـ ّ
ـزورة ملصلحة الشركات التي يمثلها.
مشاركة القسم اآلخــر مــن املستخدمني
ليست مرتبطة حكمًا بالشبكة التي كان
يديرها بعينو ،بل كانت تنطوي على
أفـعــال إهـمــال وتقصير وســواهــا ،وهم
أيضًا كانوا مستخدمني من فئات أدنى
ولديهم صالحيات متواضعة.
ج ــاءت قـ ــرارات املـجـلــس الـتــأديـبــي بعد
نـحــو سـنــة مــن إحــالــة املـلـفــات عليه من
ت ـقــاريــر الـتـفـتـيــش امل ــال ــي واإلداري في
الصندوق باإلضافة إلى سائر محاضر
الـتـحـقـيـقــات ال ـق ـضــائ ـيــة م ــع املـتـهـمــن.
وق ــد ت ـ ّ
ـوص ــل امل ـج ـلــس إل ــى ق ـنــاعــة بــأن
األفعال التي قام بها املستخدمون غير
مـتـشــابـهــة ،ال لـجـهــة امل ـس ــؤول ـي ــات ،وال
لجهة نوع املخالفات.
عـ ـم ــل املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـتـ ــأدي ـ ـبـ ــي م ـح ـص ــور
ب ـم ـع ــاق ـب ــة املـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــن املـ ـخ ــالـ ـف ــن،
ول ـي ـســت ل ــدي ــه صــاح ـيــة ال ـت ـ ّ
ـوس ــع في
التحقيقات ملعاقبة غير املستخدمني،
وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــم ج ـ ــورج ب ـع ـي ـنــو وإح ـ ــدى
املتعاقدات مع الصندوق (و .ت) واملدير
املــالــي الـســابــق فــي الـصـنــدوق (س .ي)
وغ ـيــرهــم م ــن مـسـتـخــدمــن ب ـل ـغــوا سن
التقاعد أو من غير املستخدمني.
م ـض ـم ــون امل ـل ـف ــات الـ ـت ــي اطـ ـل ــع عـلـيـهــا
املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـت ـ ــأدي ـ ـب ـ ــي م ـ ـ ــن مـ ـح ــاض ــر
تحقيقات وإف ـ ــادات املـتـهـمــن وتـقــاريــر
التفتيش ،يرسم خريطة واضحة لعمل
هذه الشبكة (راجع االخبارhttps://al- :
.)233431/akhbar.com/Community
ك ــان بـعـيـنــو ي ــدي ــر ش ــرك ــة «امل ـض ـم ــون»
بتكليف
نيابة عن والده منير بعينو ،أو
ّ
مـنــه .مـجــال عمل الـشــركــة يشمل تعقب
املـ ـع ــام ــات ف ــي ال ـض ـم ــان االج ـت ـمــاع ــي
ملـصـلـحــة أك ـث ــر م ــن  160ش ــرك ــة .أنـ ــواع
املـ ـع ــام ــات الـ ـت ــي ُتـ ـ َ
ـاحـ ــق كـ ـثـ ـي ــرة ،مــن
ّ
أبرزها عملية استصدار بــراءات الذمة.
وحــاجــة الـشــركــات فــي الـقـطــاع الخاص
ل ـب ــراءة ال ـ ّ
ـذم ــة لـيـســت م ـح ـصــورة بــأمــر
واح ــد ،فـهـنــاك مــن يحتاجها كمستند

لم تتمكن التحقيقات من حسم الشبهات بحق بعض الموظفين (وائل الالذقي )

أســاســي لعمليات االسـتـيــراد وتسديد
الرسوم الجمركية وتخليص البضائع
املستوردة ،وهناك حاجات تتعلق بنقل
ملكية أو تعديل االسم أو قبض فواتير
مــن الــدولــة أو املـشــاركــة فــي مناقصات
عمومية…
اعـتــرافــات بعينو والتحقيقات أظهرت
أن براءة ّ
الذمة كانت تصدر بطريقتني:
ّ
األولـ ـ ـ ــى ت ـس ـت ـنــد إل ـ ــى وثـ ــائـ ــق مـ ـ ـ ــزورة،
والثانية تستند إلى وثائق غير ّ
مزورة.
ف ــي الـطــريـقــة األول ـ ــى ،اسـتـعـمــل بعينو
ختمًا م ـ ّ
ـزورًا لتكوين ملفات تشير إلى
ّ
أن ال ـشــركــة س ـ ــددت م ــا يـتــرتــب عليها،
وبــال ـتــالــي ص ــار ج ــائ ـزًا إصـ ـ ــدار ب ــراءة
ذم ــة لـهــا ،أو ج ــرى تــزويــر وثــائــق تفيد
بــأن الـشــركــة غير مسجلة فــي الضمان

يتردد أن ضغوطًا
مورست على الضمان
من أجل وقف عملية
طرد المستخدمين

من خالل إضافة أو تعديل بسيط على
اسم الشركة .بعض الشركات التي كانت
مـسـجـلــة عـلــى أن ـهــا (ش.م.ل) أصبحت
(ش.م.م ،).واسـ ـتـ ـخ ــدم ه ـ ــذا ال ـت ـعــديــل
لإلفادة بأنه ال يترتب على الشركة أي
مترتبات مالية للصندوق.
عـنــد ه ــذا ال ـحـ ّـد يــأتــي دور مستخدمي
ال ـض ـم ــان .م ــن ص ـلــب ع ـمــل بـعـضـهــم أن
يـقــوم بعملية التدقيق واكـتـشــاف مثل
هذا التزوير .رئيس مصلحة براءة ّ
الذمة
ُ
بالوكالة (ع .ش) أنكر كل ما أسند إليه
من اتهامات ،إال أن التحقيقات أثبتت أن
غالبية طلبات بــراءة الذمة املقدمة من
بعينو كــانــت تخضع لـتــدقـيــق مباشر

منه بنحو منفصل عن اآللية املتبعة ،ما
كان يتيح له منح املوافقة سريعًا على
امل ـس ـت ـنــدات وم ــن دون إث ـ ــارة ال ـش ـكــوك.
وهـنــاك بعض العمليات املماثلة التي
كانت ّ
تمر عبر اآللية املتبعة حيث كان
ب ـعــض املــوظ ـفــن ي ــواف ـق ــون ع ـم ـدًا على
امل ـس ـت ـنــدات امل ـتــاعــب ب ـهــا بـعـلـمـهــم أو
بسبب تقصيرهم وعالقتهم مع معقبي
امل ـع ــام ــات .ل ــم تـتـمـكــن الـتـحـقـيـقــات من
حسم وضعيتهم ،سواء كانوا جزءًا من
«عصابة» أو «شبكة» يديرها بعينو ،أو
هم فاسدون يتلقون الرشى من أكثر من
جهة ،أو أنهم مقصرون بعملهم ال أكثر.
امل ـش ـك ـل ــة فـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــي كــانــت
تستند إل ــى وثــائــق غـيــر م ـ ـ ّ
ـزورة ،أنها
كانت محور اختالسات قام بها بعينو.
األخير اعترف مــرارًا وتـكــرارًا بأنه كان
ي ـح ـصــل ع ـل ــى األم ـ ـ ـ ــوال م ــن ال ـش ــرك ــات
ويــدف ـع ـهــا ع ــن ش ــرك ــات أخـ ــرى ويـضــع
قـسـمــا مـنـهــا ف ــي جـيـبــه ويـ ـس ـ ّـدد منها
رش ــى للمستخدمني املـتــورطــن الــذيــن
سمحوا له بتجزئة الشيكات الصادرة
عـ ــن ش ــرك ــة مـ ـ ـح ـ ـ ّـددة ألم ـ ــر ال ـص ـن ــدوق
وتـ ـس ــدي ــد م ـس ـت ـح ـق ــات ع ـل ــى ش ــرك ــات
أخرى منه .وهذا األمر كان ينطبق على
األموال النقدية أيضًا.
بـعـيـنــو ي ـش ـيــر ف ــي اع ـت ــراف ــات ــه إلـ ــى أن
عـمـلـيــات االخ ـت ــاس كــانــت تـنـفــذ بعلم
ّ
مستخدمي الضمان ،ال بل قال إنه تعلم
مـنـهــم األمـ ــر .رغ ــم ذل ــك ،ت ـبــدو الــوقــائــع
متناقضة ،إذ إن إقرار بعينو بالتزوير
واالخـ ـت ــاس ،ك ــان ي ـهــدف إل ــى تحميل
الصندوق مسؤولية األمــوال املختلسة
مــن الـشــركــات عـبــر إش ــراك مستخدمي
ال ـض ـم ــان ف ــي هـ ــذه امل ـس ــؤول ـي ــة أي ـضــا.
لـهــذا السبب بالتحديد ،ادع ــى بعينو
األب على ابنه ،فهو كان يسعى لتهدئة
الشركات التي تطالبه بتسديد املبالغ
امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ـي ـهــا ف ــي ال ـض ـم ــان وال ـت ــي
دف ـع ـت ـهــا ل ـ ــه .ك ـ ــان األب ي ــري ــد إي ـص ــال
رسـ ـ ــالـ ـ ــة ،بـ ــأنـ ــه س ـي ـت ـح ـم ــل ق ـس ـم ــا مــن
املـســؤولـيــة ،ولـكــن الـقـســم اآلخ ــر سيقع
على الضمان.
وسعى بعينو دائمًا إلى إقامة عالقات
مع مستخدمي الضمان أو أي مؤسسة
عــامــة فـيـهــا تعقيب لـلـمـعــامــات .وهــذا
األم ــر كــان واضـحــا مــن خــال مــا حصل
م ــع أح ـ ــد م ـس ـت ـخــدمــي الـ ـضـ ـم ــان ال ــذي
ح ـص ــل م ــن ب ـع ـي ـنــو االبـ ـ ــن ع ـل ــى ج ـهــاز
ت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون وم ـ ـك ـ ـيـ ــف وه ـ ـ ــداي ـ ـ ــا أخـ ـ ــرى
بمناسبة زواجه ،من دون أن تكون لديه
الـقــدرة والصالحية على تقديم مقابل
«محرز» سوى تسريع املعامالت.
في هذا اإلطار ،كانت شركة «املضمون»
تـ ــزدهـ ــر وتـ ـت ــوس ــع ألن ل ــدي ـه ــا الـ ـق ــدرة
ع ـ ـلـ ــى تـ ـخـ ـلـ ـي ــص املـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ب ـس ــرع ــة
ولــديـهــا ال ـقــدرة عـلــى الـقـيــام بــاألالعـيــب
وااللتفافات املطلوبة إلنجاز املعامالت
ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن ال ـطــري ـقــة .هـنــا تقع
م ـســؤول ـيــة ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ال يمكنها
إنـ ـ ـك ـ ــار م ـع ــرف ـت ـه ــا ب ــأس ــالـ ـي ــب ب ـع ـي ـنــو
لتخليص مـعــامــاتـهــا .فـقــد ت ـبـ ّـن أنها
ك ــان ــت ت ــوق ــع ع ـلــى ت ـص ــاري ــح ضــريـبـيــة
خــال ـيــة م ــن أي م ــوظ ـف ــن ،م ــا يـجـعـلـهــا
غـيــر خــاضـعــة لــرســوم ال ـض ـمــان .وهــذه
ّ
ال ـت ـص ــاري ــح ك ــان ــت ت ـشــكــل امل ـل ــف ال ــذي
يـ ـق ـ ّـدم ــه ب ـع ـي ـن ــو لـ ـلـ ـصـ ـن ــدوق مـ ــن أج ــل
االستحصال على براءة ذمة.
مـ ــا سـ ـب ــق ت ـك ـش ـف ــه ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ،لـكــن
الـ ـك ــرة اآلن ف ــي م ـل ـعــب الـ ـقـ ـض ــاء ال ــذي
أف ــرج عــن كــل املـتـهـمــن ب ـهــذه الـقـضـيــة،
ب ـك ـفــاالت مــال ـيــة .بـعـيـنــو ومـسـتـخــدمــو
الضمان خارج السجنّ .
يتردد أن هناك
ض ـغ ــوط ــات س ـيــاس ـيــة ك ـب ـي ــرة ف ــي ه ــذا
املـلــف ال ــذي يـخـ ّـص شــركــات كـبـيــرة في
لبنان ،ويتردد أيضًا أن الضغوط التي
مــورســت عـلــى ال ـض ـمــان مــن أج ــل وقــف
عملية طــرد املستخدمني كانت كبيرة،
بــل كــانــت هـنــاك مطالبة سياسية بــأن
يكون هناك مناصفة طائفية في الطرد!
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مجتمع

مجتمع
قضية يعتمد سكان  80في المئة من المباني في بيروت الكبرى ،في حياتهم اليومية ،على مياه اآلبار االرتوازية
الخاصة .وألن الطبقات األرضية في هذه المنطقة مانعة لتخزين المياه الجوفية ،فإن مصدر مياه معظم هذه
اآلبار هو البحر الذي تصب فيه مياه الصرف الصحي وعصارات النفايات والمصانع .البكتيريا البرازية التي اكتشفت
مؤخرًا في إحدى اآلبار في الضاحية الجنوبية لبيروت ليس مستبعدًا أن تكون موجودة أيضًا في عدد كبير من
هذه اآلبار ،طالما أن المصدر واحد

تقرير

برعاية بكركي وفي غياب المعلمين

قانون جديد لتعديل السلسلة

فاتن الحاج

ّ
ّ
سكان بيروت الكبرى يستحمون بالمجارير!
 80في المئة من المباني تملك آبارًا مصدر مياهها البحر الملوث
رحيل دندش
ق ـ ـبـ ــل أقـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن أس ـ ـب ـ ــوع ـ ــن ،أظ ـ ـهـ ــرت
فـ ـح ــوص ــات أج ــرتـ ـه ــا م ــؤس ـس ــة م ـيــاه
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت وجـ ـ ـب ـ ــل ل ـ ـب ـ ـنـ ــان أن م ـص ــدر
ت ـلــوث م ـيــاه أح ــد امل ـبــانــي ف ــي منطقة
حـ ــارة حــريــك (ال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـيــة)
بــال ـب ـك ـت ـيــريــا ال ـ ـبـ ــرازيـ ــة هـ ــو ال ـب ـئ ــران
الـتــابـعـتــان لـلـمـبـنــى .الـنـتـيـجــة تـبــدو،
ل ـلــوه ـلــة األولـ ـ ـ ــى ،م ـط ـم ـئ ـنــة ،م ــع نـفــي
ّ
املؤسسة أن تكون املياه التي توزعها

اآلبار رشى انتخابية
ف ــي أيـ ــار امل ــاض ــي ،عـشـيــة االن ـت ـخــابــات
ً
النيابية ،نشرت «األخبار» جدوال بتعميم
للمدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
ع ـمــاد ع ـث ـمــان صـ ــادر ف ــي  12نـيـســان
 ،2018يسمح بموجبه بأكثر من 200
مخالفة بناء وبحفر  124بئرًا 99 ،منها
ضمن نطاق سرية بعلبك وحدها .وألن
ه ــذه التعاميم تـصــدر بـمـعـ ّـدل م ــرة في
األسبوع ،وفي كل املناطق ،من املنطقي
االفـتــراض أن مئات التصاريح املماثلة
أعطيت في املنطقة نفسها وفي مناطق
لبنانية أخرى ،بوساطات من سياسيني
ومرشحني ،لرشوة الناخبني.

م ـل ــوث ــة .ل ـكــن االط ـم ـئ ـن ــان س ــرع ــان ما
يتالشى مع تأكيد املدير العام لـ«مياه
بـ ـي ــروت وج ـب ــل ل ـب ـن ــان» جـ ــان ج ـبــران
لـ«األخبار» أن  80في املئة من املباني
في بيروت الكبرى تملك آبارًا خاصة.
ّ
تتضمن
وبالتالي ،ليس مستبعدًا أن
مـيــاهـهــا الـبـكـتـيــريــا نـفـسـهــا طــاملــا أن
مصدر مياه اآلبار واحد .فيما ال تملك
وزارة ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه إح ـصــاء دقيقًا
بعدد اآلبار ألن تراخيص الحفر ال تتم
عبرها حصرًا.
ّ
غالبًا مــا يشكل وج ــود بئر ارتــوازيــة
خ ــاص ــة ف ــي م ـب ـنــى م ــا مـ ـي ــزة تـشـجــع
الزبائن على االستمالك أو االستئجار
فـ ـ ـي ـ ــه .ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذه ،بـ ـحـ ـس ــب ال ـخ ـب ـي ــر
الهيدروجيولوجي سمير زعاطيطي،
ه ـ ــي ف ـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع «وبـ ـ ـ ـ ــال ح ـق ـي ـق ــي».
زع ــاط ـي ـط ــي أوض ـ ــح ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
مثلث الــدامــور ـ ـ رأس بـيــروت ـ ـ املرفأ
الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدر مـ ـس ــاحـ ـت ــه بـ ـنـ ـح ــو 60
كـيـلــومـتـرًا مــرب ـعــا ي ـحــوي الـقـلـيــل من
املياه الجوفية التي استنزفت عمليًا
ألن الـ ـطـ ـبـ ـق ــات الـ ـصـ ـخ ــري ــة فـ ــي ه ــذه
املنطقة مانعة للتخزين ،وبالتالي فإن
املياه التي تضخها اآلبــار ضمن هذا
ّ
وملوثة
املثلث «مياه مالحة وكبريتية
ألن مصدرها البحر ال ــذي تصب فيه
أقـنـيــة امل ـج ــاري وعـ ـص ــارات الـنـفــايــات
والنفايات السائلة للمصانع».
ّ
يــؤكــد مستشار وزي ــر الـطــاقــة واملـيــاه
خ ــال ــد نـخـلــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ــه ليست
هـ ـن ــاك إح ـ ـص ـ ــاءات لـ ـع ــدد اآلبـ ـ ـ ــار فــي
ب ـيــروت .إذ إن ع ــددًا كـبـيـرًا منها غير
ش ــرع ــي ،وال ـك ـث ـيــر م ـن ـهــا «م ـخ ـف ــي» ال
يمكن الوصول إليه ،كما أن هناك آبارًا
ُحـ ـف ــرت لــاس ـت ـع ـمــال ك ـج ــور صـحـيــة!
ويـلـفــت إل ــى أن حـفــر اآلبـ ــار «ب ــدأ أيــام
الحرب األهلية وال يزال مستمرًا .ورغم
كل اإلجراءات واآلليات الصارمة التي
وض ـع ـت ـهــا الـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـل ــى اس ـت ـص ــدار
ت ــراخ ـي ــص لـحـفــر اآلب ـ ــار مل ــا ل ــذل ــك من
تداعيات سلبية ،هناك جهات رسمية
ال تزال تمنح تراخيص الحفر بطريقة
غ ـي ــر ش ــرعـ ـي ــة» .وم ـ ــن ه ـ ــذه ال ـج ـه ــات
املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
التي ابتدعت ما ُي ّ
سمى «رخصة لواء»،

عناصر الدرك يتقاضون بين خمسة آالف و 10آالف دوالر لغض النظر عن الحفر (مروان طحطح)

وهــي عبارة عن إذن يصدر عن املدير
العام يسمح بحفر بئر من دون دراسة
ومن دون أي ّ
مسوغ قانوني.
ي ــوض ــح ن ـخ ـلــة أن ال ـ ـ ـ ــوزارة اع ـت ـمــدت
ّ
مطلع  ،2010مع تسلم الوزير جبران
باسيل وزارة الطاقة واملياه آنذاك ،آلية
صارمة لضبط حفر اآلبــار «وبالفعل
ّ
ّ
الحد من الرخص» .وتقوم
تمكنا من
اآلل ـيــة عـلــى تقسيم اآلبـ ــار إل ــى ثالثة
أقـ ـس ــام ب ـح ـســب وج ـه ــة االسـ ـتـ ـخ ــدام:
شـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــي وزراعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــي.
وحصرت الوزارة تقديم الطلبات عبر
«ليبان بوست» تفاديًا «للواسطات»،
على أن تنظر شركة خاصة متعاقدة

ال تملك وزارة
الطاقة احصاء دقيقًا
بعدد اآلبار ألن التراخيص
ال تصدر عنها حصرًا

م ــع ال ـ ـ ــوزارة ف ــي امل ـس ـت ـنــدات وت ـجــري
الكشوفات الالزمة ثم ترفع تقريرًا إلى
الـ ــوزارة بعد أن تعلق مؤسسة مياه
ب ـيــروت وجـبــل لـبـنــان عـلـيــه ،لينتهي
الـقــرار بــالــوزيــر نفسهّ .
يقر نخلة بأن
هــذه اآللـيــة الصعبة دفـعــت بالبعض
إل ـ ـ ــى اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ط ـ ـ ــرق غـ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة
«فالناس فــي النهاية ال يصلهم املــاء
ويضطرون للجوء إلى هذه األساليب
لـلـحـصــول ع ـل ـيــه» .عـمـلـيــا ،ب ــات األمــر
أشـبــه بحلقة مـفــرغــة :اآلب ــار الخاصة
تـسـتـنــزف اآلب ـ ــار ال ـعــامــة ّ ال ـتــي ت ــوزع
امل ـيــاه عـلــى ال ـنــاس فـيـخــف إنـتــاجـهــا،
وع ـ ــدم وص ـ ــول املـ ـي ــاه إلـ ــى املــواط ـنــن

يدفعهم إلى حفر اآلبار ...وهكذا.
ال تملك ال ــوزارة ،بحسب مستشارها،
ًَ
أن تفعل شيئا حيال رخص اآلبار غير
الـشــرعـيــة« :لـسـنــا ضــابـطــة عــدلـيــة وال
نتحرك إال إذا تقدم متضرر سواء كان
فــردًا أو بلدية بشكوى» ،الفتًا إلــى أن
الـشـكــوى «يـجــب أن تـقــدم إلــى ال ــوزارة
مباشرة ال إلى الــدرك الذي لن يتحرك
بطبيعة الـحــال» .وأش ــار إلــى أن وزيــر
الـطــاقــة وامل ـيــاه سـيــزار أبــي خليل نبه
إل ــى ه ــذه املـشـكـلــة فــي لـجـنــة األش ـغــال
والطاقة واملياه النيابية التي أوصت
ق ـب ــل أس ــابـ ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات الـ ـت ــي تـمـنــح
رخصًا غير قانونية بالتوقف عن هذه

املمارسات ...من دون أن تتوقف بعد.
غير أن لعدم وصول املياه إلى املواطنني
أسبابًا أخرى ،بحسب زعاطيطي .فقد
أظهرت دراســة لـ«املؤسسة الفيدرالية
األملانية لعلوم الجيولوجيا واملصادر
الطبيعية»  ،BGRبتكليف من مجلس
اإلنـ ـ ـم ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار ووزارة ال ـط ــاق ــة
واملـيـ ّـاه ،أن «نحو  %40من املياه التي
تضخها مــؤسـســة امل ـيــاه تــذهــب هــدرًا
جـ ــراء الـشـبـكــة املـتـهــالـكــة والـتـعــديــات
ع ـل ـي ـه ــا ب ـ ـتـ ــواطـ ــؤ م ـ ــن م ــوظـ ـف ــن فــي
نفسها» .يلفت نخلة إلى أنه
املؤسسة
ّ
وفــق خطة تنفذها ال ــوزارة منذ سبع
س ـن ــوات« ،ت ــم ت ـجــديــد ب ــن  50و%60
من شبكات املياه في بيروت الكبرى،
والورشة مستمرة وستظهر نتائجها
خالل سنتني بعد استكمال مشروعي
األول ــي وســد بـســري الـلــذيــن سيجران
إل ــى املـنـطـقــة الـســاحـلـيــة م ــن ال ــدام ــور
حتى نهر بيروت ،وصعودًا إلى نحو
 300متر عــن سطح البحر ،نحو 500
أل ــف مـتــر مكعب مــن امل ـيــاه يــومـيــا ،ما
يـكـفــي ك ــل ه ــذه املـنـطـقــة حــاجـتـهــا من
املياه حتى سنة  .2040ومن املفترض
أن ت ـتــزامــن ه ــذه امل ـشــاريــع م ــع تــوقــف
االعتماد على اآلبار».
م ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي قـ ـ ـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
ق ــال لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن املــؤس ـســة بــاتــت
أشـ ـب ــه بـ ـ ـ «ق ـ ـ ــوى أم ـ ــر واقـ ـ ـ ــع» فـ ــي ظــل
غـيــاب مــؤسـســات الــدولــة واإلجـ ــراءات
الروتينية املعقدة والقوانني املترهلة
التي تضر بمصالح الـنــاس .وأوضــح
أن امل ــؤسـ ـس ــة ت ـم ـن ــح هـ ـ ــذه ال ــرخ ــص
«اسـتـجــابــة لـحــاجــات إنـســانـيــة» .لكن
ه ـ ــذه «الـ ـخ ــدم ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» ب ــات ــت،
بحسب أحــد متعهدي حفر اآلبــار في
الضاحية الجنوبية« ،تجارة مربحة»
إذ إن عـنــاصــر ال ــدرك يـتـقــاضــون على
ترخيص البئر املكشوفة (في الشوارع
الرئيسية) نحو  10آالف دوالر ،وعلى
اآلبار التي تحفر في الزواريب الخلفية
نحو  5آالف دوالر! وفي أحيان كثيرة
ُيحفر ،برخصة واح ــدة ،أكثر مــن بئر
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ن ـف ـس ـهــا ب ــال ـت ــواف ــق بــن
عـنــاصــر ال ــدرك ومـتـعـ ّـهــد الـحـفــر ،وفــق
تسعيرة معروفة.

تقرير

تلويث الليطاني :دوفريج في السراي بدل النيابة المالية!
آمال خليل
رع ــى رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة امل ـك ـلــف سعد
الحريري ،في السراي الحكومي أمس،
توقيع اتفاقية بني معمل «ألبان لبنان
ـ ـ ـ ـ كــانــديــا» وش ــرك ــة « »LWRالـكـنــديــة
إلن ـ ـشـ ــاء م ـح ـط ــة مل ـع ــال ـج ــة ال ـن ـف ــاي ــات
السائلة الناتجة عن املصنع واملزرعة
الـتــابـعــن لـلـشــركــة فــي منطقة حــوش
سـنـيــد (ب ـع ـل ـبــك ـ ـ ـ ـ ال ـه ــرم ــل) .الـنـشــاط
بــدا كــأنــه احتفالية بــ«أبـطــال» حققوا
إن ـ ـج ـ ــازًا وطـ ـنـ ـي ــا اسـ ـتـ ـح ــق أن يـفـتــح
الحريري أبــواب الـســراي الستضافته
ورعــايـتــه بــالـحـضــور شخصيًا .علمًا
أن إن ـشــاء أي مـصـنــع ،وف ــق الـقــوانــن،
ي ـف ــرض م ـعــال ـجــة أي تـ ـل ـ ّـوث يـتـسـ ّـبــب
فيه .لكن ،في لبنان القيام بالواجب ال
يستلزم احتفالية رسمية فحسب ،بل

ك ـت ـم ــت ن ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـم ــن فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،أمـ ـ ــس ،خ ـ ـطـ ــوات ال ـت ـص ــدي
«ل ـ ـل ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــة» ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ــواص ـ ــل ات ـ ـحـ ــاد
املؤسسات التربوية الخاصة شنها على
حقوق املعلمني في قانون سلسلة الرتب
والــرواتــب (القانون  ،)2017/46على أن
تعلن في مؤتمر صحافي غدا «سلسلة
ت ـح ــرك ــات ول ـ ـقـ ــاءات ل ـل ـض ـغــط بــات ـجــاه
ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون ب ـك ــام ــل م ـن ــدرج ــات ــه،
وتسمية من يقف وراء العرقلة إن كان
في مجلس إدارة صندوق التعويضات
أو على صعيد املؤسسات التربوية».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـس ـعــى االت ـ ـحـ ــاد ب ـق ـيــادة
األمــانــة الـعــامــة لـلـمــدارس الكاثوليكية
إلــى تمرير اقـتــراح قــانــون معجل مكرر
لتعديل بعض أحكام قانون السلسلة،
ب ـغ ـيــاب امل ـع ـل ـمــن .ال ـع ـن ــوان األس ــاس ــي
لـ ـلـ ـتـ ـع ــدي ــل إلـ ـ ـغ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــدرج ـ ـ ـ ــات الـ ـس ــت
االستثنائية ملعلمي املرحلة األساسية
االبـتــدائـيــة واملـتــوسـطــة الــذيــن يمثلون
غالبية الجسم التعليمي الخاص ،إذ ال
يتجاوز عدد األساتذة الثانويني 1500
أستاذ من أصل  50ألف معلم.
التعديل الجديد نوقش في اجتماع ،عقد
الخميس املاضي ،في مقر البطريركية
املارونية في بكركي ،بحضور ممثلني
عـ ــن املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـت ــرب ــوي ــة ال ـخ ــاص ــة
وب ـع ــض الـ ـن ــواب امل ـن ـت ـمــن إلـ ــى ال ـت ـيــار
الوطني الحر وحــزب الـقــوات اللبنانية

وتيار املردة وتيار املستقبل .وينتظر أن
يعقد اجتماع مماثل ،الخميس املقبل،
مل ـتــاب ـعــة ال ـن ـقــاشــات ووض ـ ــع الـلـمـســات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون .املـ ـف ــارق ــة أن
ّ
مصادر في النقابة ركنت إلى أن النواب،
ال سيما املشاركني في اجتماع بكركي،
لن يوقعوا على التعديل القانوني ،قبل
أن يراجعوا في األمر األساتذة النقابيني
املنضوين فــي األح ــزاب نفسها ،أو هذا

هدف التعديل إلغاء
الدرجات الست لمعلمي
المرحلة األساسية

مــا نـقـلــه عـنـهــم بـعــض أع ـضــاء املجلس
التنفيذي في اجتماع النقابة أمس.
مصادر االتحاد تؤكد عدم قدرة املدارس
ّ
محملة
عـلــى تطبيق قــانــون السلسلة،
ّ
للمشرع الذي وضع أصحاب
املسؤولية
املدارس في وجه املعلمني .وأوضحت أن
عدد املدارس التي دفعت الدرجات الست
ملعلميها ال يـتـجــاوز الـ ــ ،8مـشــددة على
أن االت ـح ــاد سـيـضـغــط إلقـ ــرار الـتـعــديــل
الجديد في اللجان املشتركة ومن ثم في

تتولى الدولة تغطية تطبيق القانون
من املال العام!
الخميس الفائت ،كان مصنع «كانديا»
أح ــد «ن ـج ــوم» ال ـجــولــة ال ـتــي ق ــام بها
املدعي العام املالي علي إبراهيم واملدير
العام ملصلحة الليطاني سامي علوية
ع ـل ــى امل ــؤسـ ـس ــات واملـ ـص ــان ــع امل ـلــوثــة
ملـ ـج ــرى ال ـل ـي ـط ــان ــي ف ــي الـ ـبـ ـق ــاع .وق ــد
عاين ابراهيم «املـجــرور» الــذي يحمل
النفايات الصناعية السائلة للمعمل،
منذ إنـشــائــه عــام  ،2005مـبــاشــرة إلى
الـنـهــر م ــن دون ت ـكــريــر .امل ــدع ــي الـعــام
املالي اتصل ،يومها ،بالنائب والوزير
الـســابــق عــن تـيــار املستقبل نبيل دو
فريج ،أحــد أصحاب املعمل وصاحب
املــزرعــة التي يقوم عليها ،طالبًا منه
الـحـضــور السـتـجــوابــه حــول التلويث
الذي يتسبب به مصنعه .استمهل دو

فريج إبراهيم الحضور إلى يوم أمس.
لكنه ،بدل أن يحضر إلى النيابة العامة
املــال ـيــة مشتبهًا ب ــه ،ح ــل ف ــي ال ـســراي
ضيف شــرف مع رئيس مجلس إدارة
امل ـع ـمــل مـحـمــد زي ـ ــدان لـيـحـصــا على
م ـل ـيــونــي دوالر ه ـبــة إلنـ ـش ــاء محطة
التكرير .الهبة تـنــدرج ضمن مشروع
مكافحة التلوث البيئي في لبنان الذي
أقره مجلس الوزراء قبل أربع سنوات،
ويـشـمــل «تــوف ـيــر امل ـســاعــدات التقنية
الـ ـ ــازمـ ـ ــة لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـص ـن ــاع ـي ــة
ودراسـ ـ ـ ــات بـيـئـيــة وت ـق ـن ـيــة م ــن خــال
هبات من الحكومة االيطالية والبنك
الدولي ،بهدف معاينة وضعها البيئي
وتـحــديــد الـتــدابـيــر الــازمــة للتخفيف
من التلوث» .املشروع يقضي بتقديم
ق ــروض ميسرة مــدعــومــة مــن مصرف
ل ـب ـن ــان ال ـ ــى امل ــؤسـ ـس ــات ال ـص ـنــاع ـيــة

بـفــائــدة تـصــل نسبتها ال ــى صـفــر في
امل ـئ ــة م ــن خـ ــال املـ ـص ــارف ال ـت ـجــاريــة
بهدف خفض التلوث الصناعي.
 18م ـل ـيــون دوالر قـيـمــة ال ـه ـبــة الـتــي
ق ــدم ـه ــا ك ــل م ــن ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي (15
مليون دوالر) والـحـكــومــة اإليطالية
(مـلـيــونــان و 300ال ــف يـ ــورو) ،للقيام
بدراسات تستفيد منها ستة معامل
تحت إش ــراف بــرنــامــج األم ــم املتحدة
اإلن ـم ــائ ــي ووزارة الـبـيـئــة وال ـشــريــك
األسـ ــاسـ ــي م ـص ــرف ل ـب ـن ــان .امل ـعــامــل
الستة التي ستتوزع عليها املاليني
الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــر ،هـ ـ ـ ــي« :كـ ــانـ ــديـ ــا»
و«م ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوزا» و«شـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـسـ ـ ــارة»
و«سيكومو» و«قساطلي» و«ماستر
ت ـش ـي ـب ــس» .لـ ـك ــن ،مـ ـ ــاذا ع ــن امل ـعــامــل
وامل ــؤسـ ـس ــات الـ ـ ـ  251ال ــواقـ ـع ــة عـلــى
مجرى الليطاني في البقاع ،والـ 723

رشف
يت ّ
الكاتب أحمد حسني مر ّوة
بدعوتكم للحضور واملشاركة يف حفل توقيع كتاب
ولدتُ رجالً ..وأموت طفالً
سرية حياة املفكّر واألديب الشهيد
الدكتور حسني مر ّوة

وذلك عرص يوم األربعاء  2018/10/24ــ بني الخامسة والسابعة مسا ًء
يف دار النمر ـ شارع أمريكا ـ قرب مستشفى طراد ــ كليمنصو

الجلسة التشريعية.
ب ـعــض امل ـع ـل ـمــن حـ ـ ــذروا م ــن أن ي ــؤدي
ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــدي ــل ف ـ ــي ح ـ ـ ــال إقـ ـ ـ ـ ـ ــراره فــي
املجلس النيابي إلى بداية نهاية وحدة
ال ـت ـشــريــع ب ــن ال ـق ـطــاعــن الـتـعـلـيـمـيــن
ّ
ّ
الــرسـمــي وال ـخ ــاص .ويــذكــر ه ــؤالء بــأن
ً
عدة أبدت استعدادها لفكّ
كتال نيابية ّ
االرت ـب ــاط بــن الـقـطــاعــن فــي االجـتـمــاع
ال ــذي عقد فــي ال ـســراي الحكومي قبيل
تــوقـيــع قــانــون السلسلة .يــومـهــا ،وافــق
ّ
النواب الحاضرون على أن زيادة رواتب
املعلمني ستحدث إرباكًا وتعقيدات في
املــدارس الخاصة ،وهــذا سيؤدي حتمًا
إلى زيادة على األقساط قدرت بني 750
أل ـفــا وم ـل ـيــون و 500أل ــف ل ـيــرة ،وأق ــروا
آن ـ ــذاك ب ــأن األرقـ ـ ــام م ـصــدرهــا املـ ــدارس
الخاصة ،ال اإلدارات الحكومية املعنية.
ويـسـتـهــدف الـتـعــديــل امل ـق ـتــرح ،بحسب
م ــا جـ ــاء ف ــي اق ـ ـتـ ــراح الـ ـق ــان ــون املـعـجــل
املـ ـك ــرر« ،إق ــام ــة امل ـ ـسـ ــاواة ب ــن أس ــات ــذة
الـتـعـلـيــم الــرس ـمــي وال ـخ ــاص بالنسبة
إلـ ــى الـ ــدرجـ ــات ال ـس ــت اإلض ــاف ـي ــة الـتــي
مـ ـنـ ـح ــت خـ ـط ــأ إلـ ـ ــى م ـع ـل ـم ــي الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص في مستوى التعليم األساسي
(دون الـ ـث ــان ــوي الـ ـ ــذي ي ـب ـقــى م ــن دون
ت ـع ــدي ــل ف ــي اس ـت ـف ــادت ــه م ــن ال ــدرج ــات
الـســت االسـتـثـنــائـيــة) ،وإل ــى إي ـجــاد حل
منطقي وعادل للمتعاقدين في املدارس
الخاصة لجهة توضيح آلية احتساب
ال ــزي ــادات الـتــي يـسـتـفـيــدون مـنـهــا وفــق
معايير موضوعية حددها االقتراح».

تحقيق

سوبرماركت للمكفوفين :مسموح اللمس!

ُيدرج المكفوفون مع ذوي االحتياجات الخاصة الذين تقدر وزارة الشؤون نسبتهم بـ  %3من السكان (هيثم الموسوي)

هادي أحمد

مـصـنـعــا غ ـيــر امل ــرخ ـص ــة وال ـب ـلــديــات
الـ ـ  107بـلــديــات الـتــي تـحــول صرفها
الصحي على النهر؟
ال ـح ــواف ــز ألصـ ـح ــاب امل ـص ــان ــع الـسـتــة
لــم تـقــف عـنــد تــوفـيــر كـلـفــة ال ــدراس ــات
ع ـل ـي ـهــم ،ب ــل أي ـض ــا م ـســاعــدت ـهــم عـلــى
إنـشــاء املـحـطــات بـقــروض ميسرة من
دون ف ــائ ــدة .عـلــى ه ــذا امل ـن ــوال ،حظي
«كــانــديــا» بــدراســة أعــدتـهــا «مؤسسة
األرض» ،وبمليوني دوالر من مصرف
لـبـنــان وبـنــك الـبـحــر املـتــوســط إلنـشــاء
املحطة التي سيبدأ العمل بها قريبًا
و«تـنـتـهــي فــي غ ـضــون عـ ــام» ،بحسب
زي ـ ــدان .خ ــال ه ــذه ال ـف ـت ــرة (ف ــي حــال
ت ــم اإللـ ـت ــزام بــامل ـه ـلــة) ،تـعـطــي ال ــدول ــة
أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب امل ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـ ـه ـ ـلـ ــة ض ـم ـن ـي ــة
لإلستمرار بتحويل النفايات السائلة
نحو النهر.
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يدخل أحــد املكفوفني الــى ال ـ «سوبر مــاركــت» ،بعد أن يتصل
مسبقًا لـ«حجز» مرافق .لدى وصوله ،يكون املرافق ـ ـ املوظف
في انتظاره ليجول معه داخــل املتجر ،ويشرح له ما يلمسه.
املوظف ،هنا ،يصبح عني الكفيف.
في مبادرة هي «األولــى من نوعها في لبنان والعالم العربي»،
بحسب رئيسة جمعية « »Red Oakنادين أبــو زكــي ،قـ ّـررت
إدارة مــؤسـســة « »marqetفــي منطقة قــريـطــم (ب ـي ــروت) أن
ّ
تتحول «مؤسسة صديقة للمكفوفني وملن يعانون من ضعف
ّ
النظر» ،عبر مساعدتهم على التسوق ًمن دون حاجة ملساعدة
أحد من اصدقائهم أو أقاربهم ،تسهيال لدمجهم في املجتمع.
بعد املوافقة على املبادرة التي ّ
تقدمت بها الجمعية ،بحثت إدارة
املؤسسة في الطريقة األفضل ملساعدة زبائنها من املكفوفني،
وت ـقــرر فــي املــرحـلــة األولـ ــى االع ـت ـمــاد عـلــى الـعـنـصــر الـبـشــري
على حساب التكنولوجيا .وتــم االتـفــاق مــع جمعية «الشبيبة
للمكفوفني» لتدريب عدد من املوظفني على التعامل مع الزبائن
املـكـفــوفــن .على م ــدى أسـبــوعــن ،عمل رئـيــس الجمعية عامر
مكارم على تدريب  10موظفني على «تقنيات املرافق املبصر»،
ّ
والتدرب على التعامل
أهمها التمييز بني الكفيف وضعيف النظر،
بطريقة اللمس ،فبحسب أحد من خضعوا للتدريب« ،من خالل
مسكة اليد يعرف الكفيف اذا كان هناك درج أمامه أو عائق ما،

وبطريقة أخرى يعرف انه يجب ان يتجه يسارًا أو يمينًا» ،كما
ّ
«تعلمنا كيف نوصل الصور التي أمامنا الى عقل الكفيف».
«أول مــرة أكــون فــي السوبر مــاركــت لحالي مــن دون اخـتــي»،
قال محمد مبتسمًا لدى انتهائه من التسوق ،متمنيًا تعميم
الـتـجــربــة .وه ــذا مــا تــؤكــد عليه ابــو زك ــي ،مشيرة الــى أن هذه
«الخطوة األولى ضمن مشروع ضخم ،ونأمل انتقال التجربة
الى بقية املناطق والتعاون مع مؤسسات تجارية بشكل أوسع
ليستفيد منها كل املكفوفني».
وال توجد في لبنان احصاءات دقيقة حول عدد املكفوفني ،إذ
أنهم غالبًا ما ُيــدرجــون مع ذوي االحتياجات الخاصة الذين
تقدر وزارة الشؤون االجتماعية نسبتهم بـ  %3من السكان،
فيما ّ
تقدرهم احصاءات األمم املتحدة بـ .%10
في السياق نفسه ،تستعد جمعية « ،»Red Oakبالتعاون مع
املتحف الوطني االيـطــالــي ،الطــاق مـشــروع «أب ــواب  ...الرجاء
اللمس» الــذي يهدف الــى تسهيل دخــول املكفوفني وضعيفي
النظر الــى املـتــاحــف .ينطلق املـشــروع فــي  29الشهر الـجــاري
بمعرض في املتحف الوطني يتضمن آثارًا ولوحات ومنحوتات
ومــوزايـيــك يسمح بلمسها مــن أجــل الـتـعــرف عليها .وقــد تم
تــدريــب عــدد مــن املوظفني على مرافقة املكفوفني كمرشدين
ّ
ستطبق الخطوة نفسها في متحفي سرسق
لهم .بالتزامن،
(األشرفية) ومقام (جبيل) ،على أن يجري نقل التجربة الى
متاحف أخرى.
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مصارف

َ
«فرنسبنك» ينظم معرض  Chinamexالطبي
استضاف رئيس مجموعة فرنسبنك عدنان القصار ونائبه عادل القصار املجموعة الصينية
الرائدة  Chinamexالتي تستثمر وتدير مشاريع املعرض الدائم الصيني Dragronmart
للترويج للشركات واملنتجات الصينية في دول مختلفة حول العالم .ويهدف هذا االجتماع
بوفد  Chinamexورئيسها  Hao Fengإلى وضع اللمسات األخيرة على املناقشات املتعلقة
بتنظيم معرض الرعاية الطبية الصيني الذي ُ
سيعقد في بيروت في  22/20آذار  2019والذي
يضم  250شركة صينية متخصصة بمنتجات الرعاية الطبية واألدوات واملعدات .وإن الغاية
عال من الصناعة الطبية الصينية املتقدمة ونموذج عمل
من هذا املعرض هو توفير مستوى ٍ
جديد من الرعاية الطبية ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،من خالل لبنان ،إضافة إلى
تقديم الشركات الصينية إلى لبنان كقاعدة واعدة ألنشطتها اإلقليمية وأعمالها التجارية.
وشدد عدنان القصار على أهمية الصناعة الطبية والعالجية في لبنان ،وعلى مصلحة الصني
ولبنان معًا في تعزيز التعاون والشراكة بني الجانبني ،ليس فقط للسوق اللبناني ،بل وأيضًا
للبلدان العربية واألفريقية عبر لبنان .من جهته ،أشــار رئيس مجلس إدارة Chinamex

 Hao Fengإلى أن االختيار قد وقع على لبنان إلقامة املعرض فيه نظرًا إلى مبادرات عدنان
القصار وإصراره على أن يكون لبنان مركزًا رئيسيًا واستراتيجيًا للصني ،ومنوهًا إلى أنه
ستتم استضافة أكثر من عشرة آالف زائر إلى املعرض للقاء  250شركة صينية مشاركة
على مدى أيام ثالث.

رحالت أوروبية  5نجوم من FNB Finance
االئتمان FNB Finance
في إطار حملة « »summer Promotionالسنوية الخاصة ببطاقة
ّ
 MasterCardالتي ّ
امتدت من شهر تموز إلى شهر أيلول املنصرمني ،نظمت شركة «ف.ن.ب.
فينانس ش.م.ل  FNB Finance SALالتابعة ملصرف «فرست ناشونال بنك ش.م.ل FNB
حفل تسليم الجوائز إلــى الفائزين الثالثة في مكاتب الشركة في كليمنصو .وقــد أجري
السحب على ثــاث رحــات سفر على درجــة رجــال األعمال إلــى وجهات أوروبـيــة مختلفة،
ّ
مديرية اليانصيب الوطني اللبناني وإدارة شركة ف.ن.ب .فينانس
بحضور ممثلني عن
ش.م.ل .والفائزون هم:
 حسني مغنية :رحلة إلى باريس وسان ميشال لشخصني ،وإقامة في فندق  5نجوم ّمدة
خمسة ّأيام.
 سيمون كالسي :رحلة إلى فيينا وسالزبورغ لشخصني ،وإقامة في فندق  5نجوم مدةّخمسة ّأيام.
 باتريسيا حبيب :رحلة إلى براغ وكارلوفيفاري لشخصني ،وإقامة في فندق  5نجوم مدةّستة ّأيام.

صفير في عشاء «غرفة التجارة للبنان وأستراليا»
أقــامــت «غــرفــة الـتـجــارة والصناعة للبنان وأسـتــرالـيــا» فــي والي ــة فكتوريا بــرئــاســة قنصل
لبنان الفخري لــدى تازمانيا املحامي فــادي الزوقي عشاءها السنوي السابع في ملبورن
في أستراليا ،برعاية رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيروت سليم صفير ،وبحضور
ً
الوزير فيليب داليداكيس ممثال رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندرو ،وزيرة الظل للشؤون
االثنية أنكا بيلوش ،رئيس حكومة فيكتوريا السابق اللبناني األصل ستيف براكس ،السفير
اللبناني ميالد رعد ،السفيرة ّ
املعينة لدى لبنان ربيكا غريندالي ،راعي األبرشية املارونية
امل ـطــران أن ـطــوان شــربــل طــربـيــه ،ومـســؤولــن فــي دوائ ــر الـحـكــومــة األسـتــرالـيــة وشخصيات
عسكرية واقتصادية ورجال أعمال وحشد كبير من أبناء الجالية.
وقد ّ
شدد صفير في الكلمة التي ألقاها في املناسبة على أن «القواعد ّ
تغيرت وعلينا كلنا
أن نواكب املتغيرات املتسارعة .وقبل أن نتحدى سوانا ،فلنعترف ،نحن ،أبناء الجيل القديم،
أن علينا أن نفكر وأن نتصرف بشكل مختلف عن السابق .إن الجيل األسترالي  -اللبناني
الصاعد يقف في الواقع كطليعة التغيير ،وكثير منهم يمتلك الروح واملوهبة إلحداث الفارق،
وعلينا أن نواكبهم بالتوجيه والدعم واالتصاالت».
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قطاع

ّ
«كهرباء زحلة» ...الحاجة أم البقاء
في االقتصاد.2=1+1 ،
غالبًا ال يكون هناك مفاجآت.
علميًا ،البدايات مؤشرات
للخواتيم .ليس هناك من
حلول سحرية أو وصفات
تسقط
عجائبية قد ّ
من السماء لحل األزمات
االقتصادية وتراكماتها .في
زحلة ال يبدو المشهد مغايرًا،
وإن تم عالجه على الطريقة
اللبنانية .الحلول والبدائل باتت
معروفة للجميع ،ويبدو
أن أسعد نكد نجح في أن
يحقق في الكهرباء ما لم
يحققه في السياسة
زحلة ـ األخبار
رغ ــم ك ـثــرة ال ـض ـج ـيــج ،ي ـبــدو «املـشـهــد
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي» فـ ــي زحـ ـل ــة ذاه ـ ـبـ ــا إل ــى
الهدوء مع بدايات انفراجات ستتبلور
خ ــال األي ــام القليلة املـقـبـلــة .قـبــل أقــل
م ــن ش ـهــريــن ع ـلــى ان ـت ـهــاء الـتــرخـيــص
املـمـنــوح لـشــركــة «كـهــربــاء زح ـلــة» منذ
القرن املاضي بإنتاج وتوزيع الكهرباء
عـلــى املــديـنــة وج ــواره ــا ،وبـعــد «قصة
نـ ـج ــاح» ك ـه ــرب ــاء  24/24اس ـت ـطــاعــت
مؤسسة خاصة محدودة اإلمكانيات
تـحـقـيـقـهــا ،ت ـك ـثــر األس ـئ ـل ــة م ـنــذ م ــدة،
مــاذا سيكون الـحــال فــي صبيحة يوم
الثالثاء 2019/1/1؟
ّ
تـتـعــقــد اإلج ــاب ــات ع ـلــى ه ــذا ال ـس ــؤال.
ت ـع ـق ـيــدات ك ـث ـيــرة ت ــدخ ــل ف ــي صـيــاغــة
ّ
الـ ـشـ ـك ــل الـ ـنـ ـه ــائ ــي لـ ـلـ ـح ــل امل ــرتـ ـق ــب.
ت ـ ـت ـ ــداخ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة بـ ــاالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
وال ـح ــزب ـي ــة وامل ـن ــاط ـق ـي ــة وال ـك ـي ــدي ــة...
ّ
حتى الشخصية .مــل أسـعــد نكد من
ّ
التخبط فــي هــذا املـلــف .يحرص
كـثــرة
مــديــر عــام كهرباء زحـلــة على ُ تحقيق
االستمرارية إلنجازه ،وبذل املستطاع
لحمايته أو حـتــى تعميمه ،لكنه في
املـقــابــل يـبــدو وكــأنــه ال يـثــق فــي كثرة
ال ـ ـطـ ـ ّـبـ ــاخـ ــن .ال ـ ـكـ ــل يـ ــريـ ــد حـ ـص ــة مــن
الكعكة ،في املال واألعمال ،والسياسة،
واملحسوبيات ،والقطف بالشارع...
بحسب مصادر متابعة ،دخلت قضية
ك ـهــربــاء زح ـلــة مــرح ـلــة دق ـي ـقــة حــالـيــا.
ح ـت ــى الـ ـي ــوم ي ـب ــدو خ ـي ــار «اس ـت ـم ــرار
ت ـس ـي ـيــر املـ ــرفـ ــق الـ ـ ـع ـ ــام» هـ ــو ال ـخ ـي ــار

إنفينيتي  ...QX50في السوق اللبنانية

األم ـث ــل لـكــل األط ـ ــراف املـعـنـيــة .ال أحــد
ّ
يحتمل كلفة إعادة األمور إلى الوراء.
الـتـحــركــات الشعبية ال ـتــي ب ــدأت منذ
أيام وتصاعد وتيرتها ،أعطت مؤشرًا
إلــى ما قد تــؤول إليه األح ــداث في أية
مغامرة غير محسوبة النتائج.
ماذا تقول القوى السياسية واألطراف
املعنية بــاملــوضــوع قبل فـتــرة قصيرة
من انتهاء الترخيص املمنوح للشركة؟

ال ــوق ــت ال ــراه ــن س ــوى ك ـهــربــاء زحـلــة
التي تتميز بأنها ثابتة وبالصيانة
املتواصلة في أصعب الظروف».

التيار العوني

¶ شركات

ّ
«ليبان بوست» ...أفضل مزود لخدمات البريد

فازت شركة «ليبان بوست» بجائزة أفضل ّ
مزود لخدمات البريد
لهذا العام ،التي تعتبر إحــدى أبــرز الجوائز في هذا القطاع ،وذلك
ضمن حفل تــوزيــع جــوائــز هيئة «بــوسـتــل وبــارســل تكنولوجي
إنترناشونال» Postal and Parcel
Technology
International
 .2018 Awardsوقد كانت شركة
ليبان بوست من بني سبعة فائزين
هذا العامّ ،تم اإلعالن عن أسمائهم
خ ــال حـفــل الـجــوائــز ال ــذي أقامته
«هيئة بوستل وبارسل تكنولوجي
إنترناشونال» في مدينة هامبورغ
األملانية في  10تشرين األول.
وقــد اعتبر ،رئيس مجلس اإلدارة
واملــديــر العام لليبان بوست خليل

أعلنت شركة «رسامني يونس للسيارات» أن سيارة إنفينيتي  QX50الجديدة كليًا أصبحت
متوفرة في صاالت عرض ريمكو انفينيتي في لبنان .وتقدم  QX50ما يمكن وصفه بأنه
أكثر محركات االحتراق الداخلي ابتكارًا في أســواق العالم حاليًا .ويعتبر خبراء السيارات
هذا املحرك قمة محركات االحتراق الداخلي ،وقد نجح مهندسو الشركة في تقديم ابتكار
ً
هو األول من نوعه على مستوى العالم لصالح إنفينيتي متمثال في تقنية نسبة الضغط
أداء قويًا ُ
املتفاوت .ويقدم محرك -VCتيربو ً
ومقنعًا ملحرك سداسي األسطوانات والتوفير

من جهته يلفت النائب عن كتلة لبنان
ال ـقــوي سليم ع ــون إل ــى أن ــه «ال يوجد
ح ـتــى اآلن ف ــي ال ـت ـي ــار ق ـ ــرار حـ ــول أي
خـيــار ُ
سيعتمد بالنسبة إلــى كهرباء
زحلة ونحن ندرس املوضوع ...لكن ما
ّ
يهمنا مهما كان الخيار الذي سيعتمد
ه ــو ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـك ـهــربــاء ،24/24
وبــأفـضــل األس ـع ــار والـ ـش ــروط .جميع
الخيارات التي ندرسها تضمن توفير
ال ـك ـهــربــاء  24/24وبــأف ـضــل ال ـشــروط
واألسعار على املواطن والدولة».

القوات اللبنانية
عــن امل ــوض ــوع ،ي ـقــول نــائــب زح ـلــة عن
كتلة القوات اللبنانية القاضي جورج
عقيص« :تقدمنا أنا والنائبان سيزار
م ـع ـل ــوف وعـ ــاصـ ــم عـ ــراجـ ــي ب ــاق ـت ــراح
ق ــان ــون م ـعـ ّـجــل مـ ـك ـ ّـرر وس ـج ـل ـنــاه في
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ي ــرم ــي إل ـ ــى ت ـمــديــد
امـ ـتـ ـي ــاز كـ ـه ــرب ــاء زحـ ـل ــة مل ـ ــدة سـنـتــن
ووفق التعريفات التي تحددها وزارة
الطاقة ،والتزام تأمني الكهرباء .24/24
ونحن نجري اتصاالت مع باقي الكتل
والنواب في هذا اإلطار».
ويوضح «املوضوع ٌّ
ملح كون االمتياز
ينتهي مع نهاية العام الجاري ،وهو
يشكل حــاجــة ومطلبًا شعبيًا عارمًا
ف ـ ــي زح ـ ـلـ ــة وعـ ـ ــاب ـ ـ ـرًا ل ــاص ـط ـف ــاف ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة .ب ـح ـســب ما
سـمـعـنــا م ــن خ ـب ــراء ف ــي ه ــذا امل ـج ــال،
فإنه في حال اتخذ قرار تسلم كهرباء
لبنان ملف كهرباء زحلة اليوم ،فاألمر
سيتطلب حوالى السنتني لكي تتمكن
مــن تــأمــن الـكـهــربــاء بالشكل املتوفر
حاليًا».
ي ـتــابــع ع ـق ـيــص« :إذا كـ ــان ه ـن ــاك من
مأخذ على كهرباء زحلة أن فواتيرها
مــرت ـف ـعــة وع ـل ــى فـ ــرض أن هـ ــذا األم ــر
صـحـيــح فـمــن خ ــال اقـتــراحـنــا نمنح
وزارة الـطــاقــة وكـهــربــاء لبنان سلطة
أك ـبــر مــن خ ــال إعـطــائـهـمــا صالحية
تحديد التعرفة .فنحن طبعًا يهمنا
أن تكون الكلفة أقل على املواطن».
وي ـ ــؤك ـ ــد خـ ــات ـ ـمـ ــا« :ال نـ ــريـ ــد إقـ ـح ــام
ال ـس ـي ــاس ــة فـ ــي م ـل ــف إنـ ـم ــائ ــي ب ـهــذه
األهمية ،ونحن سعداء بــأن نتشاطر
الـ ـ ـ ّـرأي م ــع ال ـن ــائ ــب أن ـ ــور ج ـم ـعــة ومــا
يمثل ومع النائب عاصم عراجي وما
يمثل».
من جهته ،يوضح النائب عن الكتلة
نفسها س ـيــزار مـعـلــوف أن ــه طـلــب في
اقـ ـت ــراح ال ـق ــان ــون أن ي ـك ــون الـتـمــديــد
مل ــدة سـنـتــن «ألن ال ــدول ــة غـيــر ق ــادرة
ع ـل ــى ت ــأم ــن الـ ـكـ ـه ــرب ــاء خ ـ ــال س ـنــة،
ّ
متخوفة من العودة
والناس في زحلة
إل ــى الـظـلـمــة ن ـظ ـرًا إل ــى ان ـع ــدام الثقة
بالدولة .ما ّ
يميز كهرباء زحلة ليس
مسألة تأمني التيار  24/24فحسب،
ل ـكــن م ـيــزت ـهــا أن ـه ــا ثــاب ـتــة وال تلعب

سيارات

زحلة والمحيط

الكل يريد حصة من الكعكة ،في المال واألعمال ،والسياسة( ،مروان طحطح)

وال ت ـت ـس ـ ّـب ــب ب ــأعـ ـط ــال فـ ــي األدوات
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ك ــذل ــك إح ـ ــدى مـيــزاتـهــا
هي الصيانة التي ال تتوقف ولو في
أص ـعــب ال ـظ ــروف .هـنــالــك إش ـكــال في
مــا يختص بــالـفــاتــورة ،تواصلنا مع
أسعد نكد ووعد بالتخفيض ،ونحن
في االقتراح وضعنا مسألة التسعيرة
في ملعب وزارة الطاقة».
وي ـك ـشــف م ـع ـلــوف أن وزي ـ ــر ال ـطــاقــة
س ـيــزار أب ــي خليل «وعــدنــي بــوجــود
ثــاثــة حـلــول لتأمني الكهرباء بــدون
أسعد نكد وبفاتورة مخفضة بنسبة
 ،%50فهل يمكن لنا أن نرفض هكذا
ك ــام وخ ــاص ــة ح ــن يــأتــي م ــن وزي ــر
ّ
الطاقة؟ لكن تبني أن القصة بأكملها
حـكــي بـحـكــي .إذا كــان الـبــديــل تأمني
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء مـ ــن سـ ــوريـ ــا فـ ـه ــذا لـيــس
بـبــديــل ،فــا أح ــد يعلم مـتــى يغضب
السوريون ويقطعون عنا الكهرباء».

حزب الله
يبدأ النائب عن حزب الله ،أنور جمعة
حــديـثــه بــالـتــأكـيــد عـلــى أن ــه «ممنوع
الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــوراء فـ ــي م ــوض ــوع
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء فـ ــي زح ـ ـلـ ــة وم ـن ـط ـق ـت ـهــا،
و«كهرباء زحلة» هي الشيء الوحيد
املاشي في البلد فهل نوقفها؟ نأمل
أال ُي ـت ـخــذ أي ق ـ ــرار ي ـه ــدد املـصـلـحــة

داود أن «ال ـح ـصــول عـلــى جــائــزة أف ـضــل مـ ـ ّ
ـزود لـخــدمــات الـبــريــد
« »Service Provider of the yearمن هيئة دولية مرموقة مثل
بوستل وبارسل تكنولوجي إنترناشونال ،هو بمثابة اعتراف بكل
الجهود املتواصلة التي نبذلها لتطوير ّ
تميزنا في خدمة العمالء
منذ تأسيس الشركة عام  1998ولغاية اليوم .وإنه دليل على أننا
ّ
في االتجاه الصحيحّ ،
مما يحفزنا على مواصلة العمل للحصول
على املزيد من التقدير في املستقبل».

يونيليفر  ...Unileverتتوسع في لبنان
رفـعــت شــركــة يونيليفر  ،Unileverوال ـتــي تـعــد واح ــدة مــن أهـ ّـم
شــركــات تــوزيــع السلع االستهالكية فــي العالم وامل ـ ّ
ـوزع لعالمات
عاملية مثل ليبتون  ،Liptonدوف  ،Doveاليفبوي ،Lifebuoy
أكــس  ،Axeأومــو  ،Omoمن حجم استثماراتها في املشرق من
خالل ّ
التوسع في مكتبني في لبنان واألردن.
وبحسب املدير العام لشركة يونيليفر املشرق والعراق ،أيال زيز
«يـشـ ّـكــل املـشــرق وال ـعــراق ســوقــا مهمًا ّ
للنمو ليونيليفر الشرق

العامة وإال ...فالناس لن يسكتوا».
يـضـيــف أن «مـ ــا يـهـمـنــا ه ــو ال ـن ــاس،
وت ــوف ــر ال ـك ـه ــرب ــاء حــال ـيــا ع ـلــى م ــدار
الساعة مــن ِقبل كهرباء زحلة يؤمن
ح ــال ــة اس ـت ـق ــرار اقـ ـتـ ـص ــادي .كـهــربــاء
لـبـنــان حــالـيــا غـيــر ق ــادرة عـلــى تأمني
الكهرباء  ،24/24ولذلك إصرارنا على

كيف سيكون الحال
في زحلة صبيحة
الثالثاء 2019/01/01
ّ
أل نــوقــف خــدمــة مــاشـيــة وبالتقنية
الـ ـت ــي نـ ــراهـ ــا ،وال ـ ـتـ ــي ن ـح ـي ـي ـهــا .أم ــا
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن أسـ ـع ــد ن ـك ــد ف ـن ـح ــن ال
نــدخــل فــي األس ـم ــاء ،وم ــا يهمنا هو
الخدمة التي ُت ّ
قدم للناس .اآلن طاملا
ال يوجد بديل فنحن لن نقبل بإدخال
كـهــربــاء زحـلــة فــي ب ــازار املـســاومــات.
تتقاطع املــواقــف بيننا وبــن القوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ول ـك ــن ال ي ــوج ــد تـنـسـيــق
م ـب ــاش ــر ،ول ـك ـن ـنــا ن ـل ـت ـقــي م ـع ـهــم فــي

الكثير من املواقف اإلنمائية».
ويـ ــرى جـمـعــة أن «ال ـن ــاس مـمـنــونــون
جدًا من الخدمة املمتازة التي توفرها
كهرباء زحلة والتقنيات املستخدمة
والـصـيــانــة املـسـتـمــرة حـتــى تحسبها
أحيانًا أشبه بسيارة إسعاف نظرًا إلى
السرعة في تأمني الكهرباء ومعالجة
األعـ ـ ـط ـ ــال .ه ـن ــال ــك م ـس ــأل ــة الـ ـف ــات ــورة
والتسعيرة والـتــي يمكن معالجتها
وأن ــا أخ ــذت تـعـ ّـهـدًا مــن كـهــربــاء زحلة
بأنها ستعالج هذا األمر».

تيار المستقبل
يقول نائب تيار املستقبل عن زحلة
عــاصــم عــراجــي إن ــه «ف ــي ظــل العجز
الـ ــذي ت ـعــانــي م ـنــه ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ال
يمكننا إغالق شركة تؤمن الكهرباء
ل ـ  17بلدة مــن دون تأمني بــديــل .لقد
أثبتت الشركة خــال الفترة املاضية
أنـ ـه ــا ش ــرك ــة ن ــاج ـح ــة ،ف ـه ــل نـقـفـلـهــا
ونرسل موظفيها إلى بيوتهم ونعيد
امل ــوت ــورات إل ــى األح ـي ــاء ،خــاصــة أنــه
ال ي ــوج ــد ب ــدي ــل .وج ـم ـيــع املــواط ـنــن
يطالبون ببقاء امتيار كهرباء زحلة،
وت ـيــار املـسـتـقـبــل يـقــف مــع جـمـهــوره
ويـسـتـمــع ل ـصــوتــه ،ال ـن ــاس يــريــدون
امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم ،وال
يـمـكــن ألح ــد أن ي ـ ّ
ـؤم ــن ال ـك ـهــربــاء في

ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ي ـش ـي ــر رئ ـي ــس
ب ـل ــدي ــة ع ـل ــي ال ـن ـه ــري أح ـم ــد امل ــذب ــوح
إل ــى أن الـتـحــركــات الشعبية املطالبة
ب ـب ـقــاء «ك ـه ــرب ــاء زحـ ـل ــة» ان ـط ـل ـقــت من
علي النهري ّ
وعمت املنطقة والبلدات
املستفيدة من االمتياز .ويقول« :نحن
ال نــدافــع عــن شخص أو عــن شركة بل
عن حقنا كمواطنني في الحصول على
الـكـهــربــاء مــن دون انـقـطــاع ،وطــاملــا أن
الــدولــة غير ق ــادرة على تــأمــن البديل
ف ــإن إن ـهــاء االمـتـيــاز يـعـ ّـد جــريـمــة بكل
ما للكلمة من معنى .الحالة الطبيعية
أن ي ـ ــأخ ـ ــذوا ن ـ ـمـ ــوذج كـ ـه ــرب ــاء زح ـلــة
ويـعـمـمــوه فــي كــامــل لـبـنــان ع ــوض أن
يأتوا إلينا بالظلمة».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا تـ ـ ــرى ج ــورجـ ـي ــت زع ـت ــر
(عضو بلدية زحلة وفنانة تشكيلية)
أن الدولة لو كانت راغبة وقــادرة على
تـسـلــم ق ـطــاع الـكـهــربــاء فــي زح ـلــة كــان
من املفروض أن تبادر منذ أكثر من 6
أشهر إلــى ذلــك ،وهــي بالتالي تأخرت
كثيرًا .وتؤكد «نحن كبلدية معنيون
ّ
والحد قدر
بالبيئة واملحافظة عليها
املستطاع من التلوث ،وفي هذا السياق
ال يمكن ال ـعــودة لـلــوضــع الـســابــق مع
انتشار املولدات في األحياء .وما يميز
كهرباء زحلة هو أنها تستخدم فالتر،
فــأنــا شخصيًا أفـضــل أن يـتــم تجديد
االمتياز أقله لخمس سنوات».
ويقول كميل الكيك (مهندس)« :طاملا
أن شـ ــركـ ــة ك ـ ـهـ ــربـ ــاء زح ـ ـلـ ــة ن ــاج ـح ــة
وت ـق ــوم بـعـمـلـهــا ع ـلــى أك ـم ــل وج ــه من
حـ ـي ــث الـ ـصـ ـي ــان ــة وتـ ــأمـ ــن ال ـك ـه ــرب ــاء
ف ــاسـ ـتـ ـم ــراره ــا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـح ــال ــي
ضرورة .نتمنى أن يستمر أسعد نكد
فــي منصبه وعمله نـظـرًا إلــى الخبرة
الـكـبـيــرة ال ـتــي ب ــات يمتلكها ف ــي هــذا
املجال .هنالك مخاوف لدينا من تسلم
كهرباء لبنان».

في استهالك الوقود ملحرك األربع أسطوانات ،بما يتناسب مع متطلبات السائق واألداء .ومن
خالل ّ
التكيف مع احتياجات السائق فوريًا ،يتيح محرك -VCتيربو للسائق االستفادة من
أداء بقوة  268حصانًا وعزم دوران  380نيوتن متر عند  4,400دورة في الدقيقة.
ّ
وتتميز السيارة بمظهرها الرياضي ضمن قالب فخم ،وباملساحة الرحبة واملريحة للمقصورة
الداخلية واالستخدام الفني للمواد عالية الجودة والحرفية املتقدمة.

تعاون بين «فيراري» و«فيليب موريس»
كشفت شركة «فيليب موريس إنترناشونال» وفريق «فيراري» في إطار شراكتهما املمتدة
ألكثر من  45عامًا عن مبادرة  Winnowالهادفة إلى تعزيز وتفعيل دور العلم والتكنولوجيا
واالبتكار في مختلف الصناعات إلحداث تغييرات جذرية ضمنها .وقد تم إطالق املبادرة
في حلبة سباق جائزة اليابان الكبرى ملوسم  2018من بطولة العالم للفورموال  1في مدينة
سوزوكا اليابانية ،عبر اعتماد شعار املبادرة على كل من مالبس السائقني والسيارة نفسها.
وتمثل هذه املبادرة وفقًا َللرئيس التنفيذي لشركة «فيليب موريس إنترناشونال» أندريه
خال
كالنتزوبولس «الطريق املتقن الذي تسلكه الشركة لتحقيق رؤيتها الطموحة ملستقبل ٍ
من الــدخــان» .أمــا عن التعاون مع «فـيــراري» فقد أوضــح رئيس دائــرة العلوم واالبتكار في
««فيليب موريس إنترناشونال» مروسالف زلينسكي أنه يعود إلى عدم وجود ناقل للعودة
إلى الخلف في سيارات الفورموال  ،1وهو ما يتماشى مع استراتيجيتهم في مواصلة التقدم
نحو األمام.

«هيونداي» ...بين العالمات التجارية األعلى قيمة

ّ
حلت شركة «هيونداي مــوتــور» بني قائمة العالمات التجارية األعلى قيمة في العالم وفقًا
ألحدث التصنيفات التي نشرتها شركة «إنتربراند» املتخصصة في تقييم العالمات التجارية
العاملية .وارتفعت القيمة العاملية لعالمة هيونداي التجارية بنسبة  3في املئة مقارنة بعام
 2017لتصل إلى رقم قياسي قدره  13.5مليار دوالر ،ما يضعها في املرتبة  36عامليًا .وعلى
صعيد قطاع السيارات فقط احتفظت «هيونداي موتور» باملرتبة  6عامليًا من حيث القيمة وفق
التصنيفات الحديثة ،وذلك خلف «تويوتا» و«مرسيدس» و«بي إم دبليو» و«هوندا» و«فورد».
وأحــرزت هيونداي مؤخرًا عددًا من اإلنجازات املتميزة في قطاع السيارات ،بما فيها إطالق
طراز نيكسو ،أول سيارة من فئة  SUVتعمل على وقود خاليا الهيدروجني ،كذلك تتضمن
مجموعة طرازات هيونداي للسيارات الصديقة للبيئة طرازات كونا الكهربائية الجديدة كليًا
وطراز أيونيك.

ّ
واملتخصصة في
الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق
إعادة ترميم القدم والكاحل وإعادة وظائفها الحيوية.

األوس ـ ــط .لــديـنــا ت ــاري ــخ طــويــل في
املنطقة ،كوننا نعمل هنا منذ أكثر
م ــن  80عــامــا م ــن خ ــال تـعــاونـنــا
الوثيق مــع شركائنا فــي التوزيع.
ال ـيــوم ،يساهم عملنا فــي املشرق
وال ـ ـعـ ــراق ف ــي ت ـن ـم ـيــة املـجـتـمـعــات
واالق ـت ـص ــادات املـحـلـيــة ،ف ــي وق ـ ٍـت
ن ـســاهــم أي ـض ــا ف ــي ت ـطــويــر حـيــاة
الناس من خالل عالماتنا التجارية ونموذج األعمال الشامل واملستدام».

¶ مستشفيات

ّ
ّ
السكري
متخصصة لمرضى
عيادة
في  - LAUMCRHمستشفى رزق

أطلق املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق عيادة
ّ
مختصة بمعالجة أقــدام الذين هم عرضة
متخصصة ملرضى السكري

ّ
واملختصة بمعالجة األقدام في
يذكر أن العيادة املتخصصة ملرضى السكري
املركز الطبي للجامعة اللبنانية األميركية  -مستشفى رزق تستقبل املرضى
من االثنني إلى األربعاء بني الساعة  8:00صباحًا والساعة  3:00عصرًا.

¶ طيران

«لوفتهانزا» تشتري  27طائرة جديدة
لهذا النوع من املضاعفاتّ .
تقدم العيادة تقييمًا وعالجات متخصصة ،بما
في ذلك التنضير للقرحة وتضميد الجروح والجراحة الترميمية وغيرها
من العالجات املتكاملة مع املتابعة للمرضى .ويضم الفريقّ ،
جراحي عظم
ومفاصل في تقويم القدم والكاحل وجراحي األوعية الدموية وأخصائيي
الغدد الصماء وأطباء األســرة وممرضات العناية بالجروح .ويتم إجراء
العمليات الجراحية األساسية في غرف العمليات املوجودة داخل املركز

أعـلـنــت مـجـمــوعــة «لــوفـتـهــانــزا» األملــان ـيــة لـلـطـيــران عــن مــوافـقــة مجلسها
االستشاري على شراء  27طائرة للرحالت قصيرة ومتوسطة املدى ،في
صفقة ّ
يقدر أن تبلغ قيمتها حوالى  3مليارات دوالر أميركي .والطلبية
 320نيو وثالث طائرات
تتضمن شراء  24طائرة إيرباص من طراز إيه ّ
إيرباص من طراز إيه  321نيو ،ما يرفع العدد الكلي لطلبات طائرات إيه
 320نيو وإيه  321نيو إلى  149طائرة ،منها  13طائرة قيد التشغيل حاليًا
ضمن أسطول املجموعة.
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دوري أبطال أوروبا

شاختار  xمانشستر سيتي

روما  xسيسكا موسكو

«دومباس آرينا» سيبقى منزل فيرناندينو األول
 50مليون يورو هي قيمة
صفقة انتقال العب خط
الوسط البرازيلي فريد إلى
مانشستر يونايتد اإلنكليزي
من نادي شاختار األوكراني.
يعتبر فريد ،وحتى هذه
اللحظة ،آخر المنتقلين
من أحد أهم مناجم
صناعة واكتشاف الالعبين
في أوروبا ،نادي شاختار
دونيتسك .اشتهرت سياسة
إدارة األخير باستقطاب
العبين صغار في السن،
والعمل على تطوير
مواهبهم ،ومن ّ
ثم بيع
هؤالء الالعبين بمبالغ كبيرة
ألشهر الفرق األوروبية .من
الالعبين ،والذي
بين هؤالء ّ
سيكون محط األنظار في
المباراة« ،حجر األساس» في
بناء غوارديوال :فرناندينيو
حسن رمضان
نشأ فيرناندو لويس روزا في مدينة
ل ــون ــدري ـن ــا ج ـن ــوب الـ ـب ــرازي ــل .مــديـنــة
إنكليزية املنشأ ،حيث أن املستثمرين
أو بمعنى أصح املستعمرين اإلنكليز،
هم من أطلقوا هذه املدينة إلى العالم
حسب «رؤيتهم» .مدينة «لوندرينا»
والتي تعني باللغة البرتغالية مدينة
«ل ـنــدن الـصـغـيــرة» ،هــي املــديـنــة التي
عــاش فيها العــب ال ــدوري اإلنكليزي
الحالي فيرناندينيو طفولته .صدفة

غريبة من نوعها ،أن تكون في املدينة
ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت بـ ـسـ ـب ــب امل ـس ـت ـع ـم ــري ــن
اإلنكليز ،أن تصبح اآلن ،أحــد نجوم
الــدوري الخاص باألندية اإلنكليزية.
فــي  ،1985ول ــد فـيــرنــانــديـنـيــو مــن أب
وأم بــرازي ـل ـيــن (أمـ ــه كــريـسـتـيــان دي
أوليفيرا ،وأباه لويس كارلوس روزا).
ل ــم ي ـخــض مــرح ـلــة ال ـل ـعــب ف ــي ال ـفــرق
الخاصة بالفئات العمرية الصغيرة،
نظرًا للفقر املدقع الــذي كانت عائلته
تعاني مـنــه .عمل فــي أكـثــر مــن مجال
في طفولته ليساعد والديه في تأمني
ال ـط ـع ــام ال ـي ــوم ــي ،وفـ ــي أب ـ ــرز أوقـ ــات
فــراغــه ك ــان يــذهــب مــع أصّــدقــائــه إلــى
ال ـش ــوارع ،الـتــي كــانــت تـمــثــل بــدورهــا
ملعب كــرة القدم .الــدوري كــان يحدث
هناك ،في الشارع.
اسـ ـتـ ـم ــر ف ـي ــرن ــان ــدي ـن ـي ــو ب ـم ـم ــارس ــة
الرياضة األحــب إلى قلبه في شوراع
مدينته ،أو ما يعرف بالـ«فافيالس».
ش ــوارع وأح ـي ــاء مــن الـصـفـيــح ،تنتج
يوميًا الكثير من الالعبني البرازيليني
الـ ــذيـ ــن قـ ــد ي ـص ـب ـح ــون فـ ــي ي ـ ــوم م ــا،
نجومًا «مربحني» في عالم كرة القدم.
خ ــرج مــن ه ــذه املـنــاطــق رونــالــديـنـيــو
وروب ـي ـن ـي ــو وغــاري ـن ـش ـيــا وري ـف ــال ــدو
وغيرهم الكثير والكثير من النجوم
مثل
ال ـبــرازي ـل ـيــن ال ــذي ــن ن ـش ــأوا ف ــي ّ
هــذه األح ـيــاء .،فرناندينيو ،ولــو أنــه
فـنـيــا يـبـتـعــد ع ــن ال ـك ـبــار امل ــذك ــوري ــن.
لكنه خــرج مــن املـصــدر ذات ــه ،واملـكــان
ذاتــه ،والنجومية في املستقبل أيضًا
أصبحت ذاتـهــا .بعد أن ّادخ ــر مبلغًا
مــن امل ــال ،سـ ّـجــل فيرناندينيو نفسه
في إحدى املــدارس لتعليم كرة القدم،
لتجربة موهبته وعرضها على أبرز
ال ـفــرق الـبـ ّـرازيـلـيــة .فـتــرة قليلة كانت
كافية لـيــوقــع العــب السيتي الحالي
مـ ــع ف ــريـ ـق ــه ّ
األول ،ف ــري ــق أت ـل ـت ـي ـكــو
ّ
ب ــاران ـي ــس .ث ــاث سـ ـن ــوات ،ه ــي امل ــدة
ال ـ ـتـ ــي قـ ـض ــاه ــا الع ـ ــب خ ـ ــط ال ــوس ــط
البرازيلي في بلده األم ،قبل أن يلفت
أنظار «منجم الالعبني البرازيليني»،
النادي األوكراني شاختار دونيتسك.

جاد طويل

مشاعر
كبيرة بين
فرناندينيو
وفريقه
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فــي  ،2005تـعــاقــد ال ـن ــادي األوكــران ــي
معه .لم يستغرب األجــواء األوكرانية
كثيرًا ،بل وجد نفسه محاطًا بالعبني
بــرازي ـل ـيــن آخ ــري ــن ،سـبـقــوه ف ــي هــذه
املـغــامــرة األوّكــران ـيــة .وكــأنــه فــي حـ ّـي
بــرازيـلــي ،لكنه تابع ملدينة أوكرانية
(اع ـت ــاد ال ـن ــادي عـلــى ش ــراء الــاعـبــن

في أوكرانيا شعر البرازيلي
أنه في بيئة محببة وكان
محاطًا بالبرازيليين
الـبــرازيـلـيــن فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة).
ف ـ ــي بـ ــدايـ ــاتـ ــه م ـ ــع شـ ــاخ ـ ـتـ ــار ،ش ـغــل
فرناندينيو الكثير من املراكز (مركز
الجناح األيمن ،العب االرتكاز ،صانع
األلـ ـ ـع ـ ــاب)ّ .م ـت ـع ــدد املـ ــراكـ ــز واملـ ـه ــام،
الع ــب ي ـت ـمــنــاه أي مـ ــدرب ف ــي فــريـقــه.

يـمـتــاز بـقــدراتــه الــدفــاعـيــة وشــراسـتــه
فــي افتكاك الـكــرة ،وفــي الــوقــت عينه،
ق ــدرات ــه ال ـه ـجــوم ـيــة جـعـلـتــه م ــن بني
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل الع ـ ـ ـبـ ـ ــي خ ـ ـ ــط ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط ف ــي
ال ـ ـ ــدوري األوك ـ ــران ـ ــي .ث ـم ــان س ـن ــوات،
فـ ـت ــرة ل ـي ـس ــت ب ــال ـق ـص ـي ــرة ،ق ـضــاهــا
فـيــرنــانــدو لــويــس روزا مــع شاختار،
وفي  ،2013جاءت املرحلة االنتقالية
في حياته ومسيرته الكروية :الذهاب
إل ــى إن ـك ـل ـتــرا ،وت ـح ــدي ـدًا إل ــى مــديـنــة
م ــان ـش ـس ـت ــر .فـ ــي امل ــديـ ـن ــة الـ ـج ــدي ــدة،
والبلد الـجــديــد ،أح ـ ّـس فيرناندينيو
بنوع من الغربة الحقيقية هذه ّ
املرة.
ّ
ّال وجود لالعبني برازيليني غيره .إل
أن ــه س ــرع ــان م ــا انـسـجــم ف ــي الـفــريــق،
وأصـ ـب ــح م ــن أعـ ـم ــدت ــه ،ت ـح ــت ق ـي ــادة
املدرب التشيلي مانويل بيليغريني.
اليوم ستكون هناك مشاعر كبيرة بني
فرناندينيو وفريقه السابق شاختار.

مسيرته األوروبـيــة انحصرت ما بني
هــذيــن ال ـفــري ـقــن .شــاخ ـتــار م ــن جـهــة،
ومــانـشـسـتــر سـيـتــي مــن جـهــة أخ ــرى.
األخير ،حقق أول انتصار له في بطولة
دوري األب ـط ــال ف ــي ال ـجــولــة املــاضـيــة
أمـ ــام هــوف ـن ـهــايــم األمل ــان ــي ،وخ ـس ــارة
ف ــي ال ـج ــول ــة األولـ ـ ــى أم ـ ــام ل ـي ــونّ .أم ــا
شاختار ،فقد تلقى هزيمة في الجولة
األولى أيضًا أمام هوفنهايم ،وتعادل
أمام ليون في الجولة الثانية .املباراة
س ـت ـك ــون خ ـ ّ
ـاص ــة ل ـل ـس ـي ـتــي ،الع ـت ــاء
ص ــدارة املجموعة ،بينما هــي مباراة
خـ ّ
ـاص ــة وش ـخ ـصـ ّـيــة أي ـض ــا بــالـنـسـبــة
إلى فرناندينيو ،الالعب الذي سيعود
من جديد إلــى أوكــرانـيــا ،وإلــى ملعبه
السابق «دومباس» .هو برازيلي ،هذا
يعني أنه لن ينسى من أين أتى ،ومن
أين بدأ ،قبل أن تصبح مسيرته مليئة
باإلنجازات.

مانشستر يونايتد  xيوفنتوس
ً
كال من مانشستر يوناتيد اإلنكليزي ويوفنتوس اإليطاليّ .
ّتتجه األنظار اليوم إلى ّ
قمة بكل ما تعنيه الكلمة من
ستجمع
والتي
،
ا
أوروب
أبطال
دوري
بطولة
من
الثالثة
الجولة
ة
قم
ّ
ّ
والورقية» .دائمًا ما تكون مثل هذه المباريات لها حساباتها الخاصة،
سيكون ملعب األولد ترافورد ممتلئًا عن آخره .سيتخطى اللقاء بين الفريقين المعايير «المنطقية
معنىً .
متجاهلة ترتيب هذا الفريق أو ذاك في الدوري المحلي لكل منهما .ثالث شخصيات ستكون حاضرة وجاهزة ،ثالثة نجوم سيستحوذون على األضواء :كريستيانو رونالدو من
يوفنتوس ،بول بوغبا من اليونايتد ،ومدرب «الشياطين الحمر» البرتغالي جوزيه مورينيو .األخير ،لطالما كان نجمًا في مباريات كهذه ،نظرًا إلى تصريحاته المثيرة للجدل ،ناهيك عن
الحادثة األخيرة في ملعب الستامفورد بريدج ،والتي فقد أعصابه فيها

مباراة عاطفية بالـ«جملة»
«السير» مجددًا
الدون البرتغالي تحت أنظار ِ

خيول سارحة وذئاب جائعة في األولمبيكو

ّ
البرتغال .مدينة
النجومية .ناديه األول خارج
هو النادي الذي أطلقه إلى
بلده األم ّ
ّ
ّ
مانشستر تعني الكثير ألفضل العب في العالم خمس مرات .املحطة التي تطور
أداؤه فيها ،وفاز بجائزة الكرة الذهبية األولــى في مسيرته الكروية .كريستيانو
رونــالــدو ،النجم البرتغالي الــذي لعب فــي صفوف اليونايتد ســت سـنــوات .ستة
مواسم من التألق واإلنجازات الفردية والجماعية .وألن لكل سبب مسبب ،الفضل
األكبر في بداية وانطالقة مسيرة «الــدون» يعود إلى شخص واحد فقطّ :
«عراب
الشياطني» ،املدرب األسطوري والتاريخي لليونايتد ،املدرب االسكتلندي« ،السير»
أليكس فيرغيسون .كلمات رونــالــدو نفسه فــي تصريح لــه لصحيفة «املـيــرور»
ّ
ّ
«لقد علمني كل
البريطانية ،تعبر عن أهمية هذا اإلنسان في حياة النجم البرتغاليّ :
ّ
شيء وكان كأب لي ،لقد ساعدني كثيرًا في مانشستر يونايتد ،وعلمني كيف أغير من أفكاري وعقليتي».
عالقة رونالدو مع فريقه ومدربه السابقني ،عالقة خاصة .يكفينا مشاهدة جماهير اليونايتد اليوم ،كيف
ّ
ّ ّ
ّ
يكنون له ّ
ـودة حتى اآلن ،على الرغم من
املحبة واملـ
يتكلمون عن النجم الذي غادر الفريق منذ تسع سنوات.
تركه الفريق ،والذهاب إلى مدريدّ .
سجل رونالدو هدفني خالل مسيرته مع ريال مدريد في مرمى اليونايتد.
ماذا يمكن أن يحدث اليوم؟ لم يحتفل رونالدو بهدفيه ،والقت الجماهير أهداف نجمها السابق بكل رحابة
صدر ،وبدأت بالتصفيق لولد فريقها املدلل .اليوم الحياة دارت لتضع رونالدو في منزله األول بعد الخروج من
لشبونة .سيحاول أن يقتل الفريق الذي ّ
يحبه ،والتسجيل في مرمى دي خيا« ،ومن الحب ما قتل» ،قد يطلق
«رصاصة الرحمة» على مواطنه مورينيو.

بول بوغبا يواجه تاريخه ومستقبله؟
الكثير من املنتقدين واملحللني ،أثنى على أن انتقال النجم الفرنسي وأحد أفضل العبي الدوري
ّ
باملنطقية
اإليطالي حينه ،بول بوغبا ،من اليوفي إلى مانشستر يونايتد .كانت خطوة ليست
ّ
من ِقبل بطل كأس العالم .بوغبا ،وتحديدًا عندما كان العبًا في يوفنتوس ،أكــد للعالم أجمع
ً
بأن إمكانياته وقدراته ّ
تخوله ليكون أفضل العب خط وسط في العالم .وهــذا ما حدث فعال،
في  ،2015أي في السنة األخيرة له كالعب في صفوف فريق «السيدة العجوز» ،كان بول من
بني أفضل  11العبًا في تشكيلة الـ«فيفا» .كما هي الحال مع كريستيانو ،فاملسؤول األول عن
ّ
الثقة التي شاهدها الجميع والتي يتمتع بها بوغبا ،هو مدرب الفريق اإليطالي أنطونيو كونتي.
شارك بوغبا في كثير من املناسبات وهو في الـ 21من عمره .وهذا أمر يحسب لكونتي ،ولكيفية
تعامله مع الالعبني الشباب .بوغبا سيواجه فريقه السابق ،سيواجه الفريق الذي دفعه ليكون
نجمًا ،وليكون أغلى العب في العالم بـأكثر من  100مليون يورو (قيمة انتقاله من يوفنتوس إلى اليونايتد في .)2016
ّ
كثير من الحنني ،سيكنه بوغبا ليوفنتوس ولزمالئه السابقني ،على الرغم من التغييرات الكبيرة التي شهدها النادي األكبر
في إيطاليا محليًا .لم يبق من التشكيلة «اليوفنتينية» التي كان بوغبا جزءًا منها سوى كل من قلبي الدفاع ،جورجيو
كيليني وبونوتشي ،إضافة إلى ماندزوكيتش وصديقه ّ
املقرب باولو ديباال .تغييرات كبيرة حدثت في تشكيلة فريق
ّ
االسم يبقى خالدًا ،ويوفنتوس يبقى
السيدة العجوز ،لعل أبرز تغيير بالنسبة إلى بوغبا هو غياب قائد الفريق بوفون .لكن ّ
يوفنتوس .هي مباراة عاطفية بالنسبة إلى بول ،ولكن هو اآلن العب لليونايتد ،وسيتخطى كل هذه املشاعر اليوم ،ويلعب
لقميصه الجديد ،قميص الشياطني الحمر .وفي حال بقي مورينيو على ما هو عليه ،قد يغادر بوغبا ،ويكون االتجاه
معكوسًا ...ربما يعود إلى تورينو ،يومًا ما.

ذئ ــاب روم ــا ت ــواج ــه خ ـيــول مــوسـكــو،
ربـ ـم ــا ه ــو الـ ـعـ ـن ــوان األفـ ـض ــل إلب ـ ــراز
طبيعة املواجهة بــن رومــا اإليطالي
وس ـي ـس ـكــا مــوس ـكــو الـ ــروسـ ــيّ .
األول
ي ـن ـت ـمــي إل ـ ــى م ــدي ـن ــة الـ ـع ــال ــم ،روم ـ ــا،
املــديـنــة الـخــالــدة ،نــاد لــه تــاريــخ كبير
في إيطاليا وأوروبا ،كما أعطى للكرة
الـعــاملـ ّـيــة أس ـمــاء كـبـيــرة لـيــس آخــرهــا
ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو تـ ــوتـ ــي .عـ ـل ــى ال ـج ـهــة
املقابلة هناك سيسكا ،نادي الجيش
الـ ــريـ ــاضـ ــي املـ ـ ــركـ ـ ــزي ف ـ ــي م ــوس ـك ــو.
أنصار الفريق يلقبونه بـ«كوني» أو
ّ
«الخيل» .تمكن سيسكا في عام 2005
مــن ال ـفــوز ب ـكــأس االت ـح ــاد األوروبـ ــي
(يوروباليغ) على حساب سبورتينغ
لشبونة البرتغالي ،على أرض األخير
فــي لـشـبــونــة ،وه ــو مــن حـيــث األرق ــام
والبطوالت يعتبر من أبرز األندية في
روسيا.
في مباراة دوري األبطال الكفة تميل
ألصـ ـح ــاب األرض ،رغـ ــم أن سيسكا
ّ
هـ ــزم ريـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ،إل أن «الـ ـن ــادي
امللكي» يعاني اليوم مع املدرب غولني
لوبيتيغي ،وهو ليس الـ«امليرينغي»
صاحب األلقاب األوروبية الثالثة ،في
السنوات الثالث املاضية .روما خسر
م ــن ريـ ــال م ــدري ــد ع ـلــى أرض األخ ـيــر
بثالثية مـقــابــل ال ش ــيء ،ثــم استعاد
توازنه على أرضه في الجولة الثانية،
وهـ ـ ــزم ف ـي ـك ـت ــوري ــا بـ ـل ــزن بـخـمــاسـيــة
ن ـظ ـي ـف ــة .تـ ــاريـ ــخ املـ ــواج ـ ـهـ ــات يـصــب
ملـصـلـحــة ذئ ـ ــاب روم ـ ــا ،ح ـيــث الـتـقــى
الفريقان في دوري األبطال أيضًا عام
 ،2014فاز روما على أرضه في الذهاب
( 5ـ  ،)1وتعادل الفريقان في موسكو

في مباراة اإلياب بهدف ملثله.
في هذا اللقاء سيدخل املدرب إيزيبيو
دي فرانشيسكو في ظل غياب املهاجم
دييغو بيروتي الذي ّ
تعرض في الـ16
من الجاري إلصابة بربلة الساق خالل
التدريبات .ولكن ليس من التوقع أن
تؤثر هذه اإلصابة على الفريق على
اعتبار أن بيروتي ّ
تعرض للعديد من
اإلصــابــات خــال الفترة املاضية ولم
يشارك سوى في ثالث مباريات منذ
بداية املوسم .وكان املدافع الهولندي
ري ــك كـ ــارسـ ــدورب ق ــد ت ـع ـ ّـرض أيـضــا
إلصابة سبتعده ّ 10أيام عن املالعب.
وم ــن امل ـتــوقــع أن يــرحــل ك ــارس ــدورب
ّ
الشتوية املقبلة
فــي فترة االنـتـقــاالت
عن الفريق كونه لم يقنع املــدرب دي
فرانشسيكو .رغــم أن روم ــا سيدخل
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ب ـت ـش ـك ـي ـل ــة م ـ ـثـ ــالـ ـ ّـيـ ــة ت ـضــم
السويدي روبــن أولسني في حراسة
املرمى ،وفي الدفاع سيكون االعتماد
على كوستاس مانوالس ،اليكساندر
كـ ـ ـ ــوالروف وف ـي ــدري ـك ــو فـ ــازيـ ــو ،وف ــي
الوسط سيتحمل خافيير باستوري
م ـســؤول ـيــة ك ـب ـيــرة م ــع دان ـي ـي ـلــي دي
روسـ ـ ــي ك ــون ـه ـم ــا ص ــاح ـب ــي ال ـخ ـبــرة
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة .وسـ ـيـ ـك ــون دور س ـت ـي ـفــان
الشعراوي والشاب الهولندي جاسنت
كلويفرت (فــي حــال مشاركته) مهمًا
عـلــى األطـ ـ ــراف ،إلي ـص ــال ال ـك ــرات إلــى
املهاجم إيدن دزيكو.
ورغم أن تشكيلة روما مكتملة وليس
هناك غياباتّ ،إل أن الـنــادي ال ّ
يقدم
املستوى املطلوب مؤخرًاّ ،
خاصة في
ال ـ ــدوري امل ـح ـلــي .يـحـتــل رومـ ــا الـيــوم
املــركــز الـســابــع ،بعد أن أنـهــى املوسم
املاضي في املركز الثالث .وخسر روما
مـبــاراتــه األخـيــرة أمــام سبال بهدفني

ن ـظ ـي ـف ــن عـ ـل ــى م ـل ـع ــب األوملـ ـبـ ـيـ ـك ــو.
وقـبــل م ـبــاراة سيسكا أع ــرب جيمس
ب ــال ــوت ــا رئ ـ ـيـ ــس روم ـ ـ ـ ــا ،عـ ــن غـضـبــه
الشديد من املستوى الضعيف الذي

أعرب رئيس نادي روما جيمس
بالوتا عن عدم رضاه على
مستوى الفريق

يمتلك روما
أفضلية في
المواجهات
المباشرة
(أرشيف)

ي ـقــدمــه ال ـفــريــق ف ــي الـ ـ ــدوري املـحـلــي.
وكشفت تقارير صحافية أن بالوتا
ّ
محددة
أعطى دي فرانشيسكو مهلة
ّ
لـتـصـحـيــح ال ـن ـت ــائ ــج ،وإل فـسـيـكــون
مصيره اإلقالة .وقالت بعض املواقع
اإلي ـط ــال ـي ــة ،وم ـن ـهــا م ــوق ــع كــالـتـشـيــو
ميركاتو أن بالوتا تـ ّ
ـريــث بموضوع

إقــالــة دي فــرانـشـيـسـكــو ،بـسـبــب عــدم
وج ــود بــديــل لــه حــالـ ّـيــا ،وألن األخـيــر
ي ـح ـظ ــى ب ـث ـق ــة رامـ ـ ـ ـ ــون رودري ـ ـج ـ ـيـ ــز
فيرديخو «مونشي» املدير الرياضي
للفريق.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه يـ ــدخـ ــل ن ـ ـ ـ ــادي س ـي ـس ـكــا
موسكو اللقاء من دون ضغوط .نادي
«الـ ـخـ ـي ــل» ي ـح ـتــل امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث فــي
تــرتـيــب الـ ــدوري ال ــروس ــي( ،املـتـصــدر
سان بطرسبورغ) وهو يمر بمرحلة
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار بـ ـع ــد ال ـ ـف ـ ــوز عـ ـل ــى ري ـ ــال
مدريد ،كما فاز باملباراة األخيرة في
ال ـ ــدوري أم ــام آن ــزه ــي .م ــدرب الـفــريــق
فيكتور جونشارينكو ،وهــو امل ـ ّ
ـدرب
البيالروسي الوحيد في دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،س ـي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى تـشـكـيـلـتــه
األسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة مـ ــع ن ـي ـك ــوال فــاس ـي ـتــش
صـ ــاحـ ــب ال ـ ـه ـ ــدف ف ـ ــي مـ ــرمـ ــى ري ـ ــال

مــدريــد ،إضافة إلــى الياباني تاكوما
ن ـي ـش ـي ـمــورا .وك ــون ــه سـيـلـعــب خ ــارج
مـلـعـبــه ،س ـي ـقــوم بــإق ـفــال مـلـعـبــه عبر
مدافعيه مــاريــو فيرنانديز ونيكيتا
شـ ـي ــريـ ـن ــوف ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ه ـ ـ ــوردور
ماغنوسون.
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ق ـ ـ ّ
ـوي ـ ــة س ـت ـج ـم ــع ال ـف ــري ـق ــن
ع ـلــى مـلـعــب األومل ـب ـي ـكــو ،واألكـ ـي ــد أن
روم ــا سيسعى إلــى تصحيح املسار
وم ـص ــال ـح ــة جـ ـم ــاهـ ـي ــره ،خ ــاص ــة أن
الفوز سيساعد على إعادة االستقرار
اإلداري للفريق بعد الظروف الصعبة
ال ـت ــي ش ـهــدهــا م ــؤخـ ـرًا ،وال ـت ــي ب ــدأت
ت ــؤث ــر ع ـلــى امل ـج ـم ــوع ــة .ومـ ــن نــاحـيــة
سـيـسـكــا فـ ــإن الـ ـن ــادي سـيـعـمــل على
مواصلة نتائجه اإليجابية ،مستفيدًا
من غياب اإلصابات وحالة االستقرار
داخل النادي.

أياكس أمستردام  Xبنفيكا

كرة القدم لألظافر الناعمة والكسب الكثير!
حسين فحص
يستقبل أياكس أمستردام الهولندي
بنفيكا البرتغالي ،فــي افتتاح
نــادي
ّ
الـجــولــة الــثــالـثــة مــن دور مجموعات
دوري أب ـ ـطـ ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا وذلـ ـ ــك عـلــى
ملعب يــوهــان كــرويــف .ال يبدو األمــر
مبهرًا .ولكن اسم امللعب وحده كفيل
ّ
ب ــإظ ـه ــار إرث أي ــاك ــس ،ح ـيــث يـشــكــل
ّ
الهولندية واح ــد من
أسـطــورة الـكــرة
ّ
ســة الـكــرويــة
ـدر
ـ
مل
ا
ـر
ـ
ب
ـ
ع
كثيرين م ـ ّـروا
ّ
العريقة .مــواهـ ٌـب ّعــدة شقت طريقها
ّ
جومية ،جعلت من
من هولندا إلى الن
ّ
ـرويــة
ـ
ك
ـ
ل
ا
ـة
ـ
س
ـدر
ـ
مل
ا
ـردام
أيــاكــس أم ـس ـتـ
ّ
األشهر في العالم .لكن الجدير بالذكر
ّ
هو أن بنفيكا يمتلك مدرسة ضخمة
ّ
ل ــاع ـب ــن ال ـش ـب ــاب ت ـضــاهــي مــدرســة
ّ
أي ــاك ــس ع ـلــى رغ ــم ق ــل ــة شـهــرتـهــا في
األوسـ ــاط ال ـكـ ّ
ـرويــة .مــواجـهــة ضخمة
ب ــن مــدرس ـتــن كـبـيــرتــن تـتـشــابـهــان
ب ـس ـيــاســة ن ــادي ـه ـم ــا ،ح ـي ــث ي ـع ـمــدان
عـلــى اسـتـقـطــاب امل ــواه ــب الـ ّـصـغـيــرة،
ّ
ّ
العمرية ،تألقها
تدريجها في الفئات
ّ
ّ
النادي ّ
ثم بيعها بمبالغ خيالية.
مع
ّ
ـوات ع ــدة
ع ـل ــى رغ ـ ــم اب ـت ـع ـ ّـاده ــا س ـ ـنـ ـ ٍ
ع ــن ّم ـس ــارح ال ـتــتــويــج األوروب ـ ـ ــي ،لم
ّ
البرتغالية عن تقديم
األندية
تتوقف
ّ
امل ــواه ــب الـ ـف ــذة ،ح ـيــث م ــا زالـ ــت هــذه
ّ
األنــديــة تشكل األرض الخصبة التي
ّ
تحصد منها األنــديــة كبار اللعبني.
فــي البرتغال ،توجد مــدرســة بنفيكا
التي أخرجت للعالم مواهب ضخمة،
ل ــم ت ــأب ــه ال ـج ـمــاه ـيــر ب ـم ـصــدرهــا ،بل
اكتفت عند األنــديــة الـتــي ب ــرزت بها.

لـطــاملــا اعـتـمــد بنفيكا ف ــي الـ ّـسـيــاســة
ّ
الـتــي يتبعها عـلــى مــواهــب مدرسته
ّ
الكروية .العبون كثيرون ّ
تخرجوا من
ّ
النادي األنجح في البرتغال من حيث
ّ
ّ
ّ
لوا الركائز األساسية في
األلقاب ،شك ّ
األندية التي ّمثلوها ،وجلبوا العوائد
ـادي ال ـبــرت ـغــالــي جـ ـ ّـراء
ال ـك ـب ـيــرة ل ـل ــن ـ ّ
النادي على ّ
مر التاريخ
بيعهم .أظهر
مواهب كبيرة من طراز روي كوستا،
ّ
تأت ببذخ إل مع نهاية
لكن األسماء لم ِ
العقد ّ
األول مــن الـقــرن الحالي ،حيث
ّ
تم افتتاح «»Caixa Futebol Campus
ّ
فــي ّ ،2006وه ــي أكــاديـمــيــة ك ــرة قــدم،
أنـشــأهــا ال ــن ــادي لـبـنــاء فــريــق يعتمد
بشكل كامل على ّ
خريجيها ،بحسب
ّ
ّ
ما ّ
صرح رئيس النادي وقتها .تتميز
ّ
األكــاديـمــيــة بــاعـتـمــادهــا الكبير على
ّ
ّ
الت ّ
طور التكنولوجي ،عبر استخدام
ّ
تقنيات تدريبية مبتكرة للمساعدة
ف ــي تـهـيـئــة الـبـيـئــة املــائ ـمــة لتطوير
ال ـش ـبــاب .األكــادي ـمـ ّـيــة ال ـتــي تـضــم 15
فــري ـقــا ش ــاب ــا تـ ـتّ ــوزع ع ـلــى  9مــاعــب
عشبية و 172كشافًا منتشرين حول
ّ
أكاديمية عام
العالم ،نالت لقب أفضل
حفل توزيع «غلوب سوكر».
 2015في ّ
مـ ـ ّش ــروع ال ـ ــن ـ ــادي س ــرع ــان م ــا الق ــى
ال ـ ّـن ـج ــاح ــات ،ح ـيــث اس ـت ـطــاع شـبــاب
ـول ل ـن ـهــائـ ّـيــي دوري
الـ ــنـ ــادي ال ــوص ـ ّ
أب ـطــال أوروبـ ــا لـلــشـبــاب مــن ّ أص ــل .4
وعـلــى رغــم الـخـســارة فــي الن ّ
هائيني،
ّ ّ
إل أن إن ـج ــازًا ك ـهــذا خـيــر دل ـيــل على
حجم املواهب املــوجــودة في صفوف
ّ
ال ــن ــادي .إلــى ذل ــك ،فــإن ظـهــور شباب
بـنـفـيـكــا ب ـص ــورة الئ ـقــة ف ــي الـبـطــولــة

روي
كوستا أهم
موهبة في
تاريخ النادي
(أرشيف)

ّ
ّ
األندية
األوروبــيـ ّـة ،صــوب ّ أ ّعــن كبار ّ
األوروب ـ ـ ــي ـ ـ ــة لـ ـلـ ـت ــس ــوق مـ ــن الـ ــنّـ ــادي
الـبــرتـغــالــي .وم ــع ّ ع ــدم ق ــدرة الــنــادي
على مـضــاهــاة الــنـفــوذ املــالــي الكبير
ال ـ ــذي تـتـمـتــع ب ــه أن ــدي ــة ال ـن ـخ ـبــة في
بنفيكا ف ــي تحقيق
أوروبـ ـ ــا ،فـشـلــت
ّ
ال ـه ــدف الـ ّـرئ ـي ـســي ل ـل ــن ــادي ،ب ـعــد أن

تـمـكـنــت هـ ــذه األن ّ ــدي ــة م ــن ّاق ـت ـنــاص
أغ ـلــب مــواهــب ال ــن ــادي ال ـف ــذة .هـكــذا،
ّ
شك ّلت أسماء بعض األندية العمالقة،
محفزًا كبيرًا النتقال مواهب بنفيكا،
وق ــد وج ــدت ه ــذه األخ ـي ــرة بــاألمــوال
ٍّ
ّ
ال ــط ــائ ـل ــة ج ـ ـ ـ ّـراء ب ـي ـع ـهــمّ ،خ ـي ــر م ـعــز
لخسارتها ،حيث جنى النادي قرابة
الـ ــ 376مليون ي ــورو بعد أن ب ــاع 12
العـبــا فــي الفترة األخ ـيــرة .متى تبدأ
الـفـتــرة األخ ـيــرة؟ ربـمــا مـنــذ أكـثــر من
عقد .فــي  ،2007خطف نــادي بنفيكا
مــوه ـبــة روزاري ـ ـ ــو أن ـخ ـيــل دي مــاريــا
ّ
ّ
مقابل  6ماليني ي ــورو .تــألــق اللعب
في ّ الـ ّـدوري جذب أنظار ريــال مدريد
فوقع معه مقابل  25مليون يورو في
ّ
ّ ،2010
ثم أعاد ريال ّ
الكرة العام التالي
ّ
ّ
ل ـي ــوق ــع م ــع ال ــظ ـه ـي ــر األيـ ـس ــر فــابـيــو
كــوي ـن ـتــراو مـقــابــل  30مـلـيــون ي ــورو.
ّ
املوهبة الكبيرة التي ّتمتع بها ابن
ّ
التانغو ّ
صوبت أعني كشافي األندية
ّ
الـكـبـيــرة عـلــى ن ــادي بنفيكا ،فتمكن
نـ ــادي تـشـيـلـســي م ــن ج ـلــب رام ـيــريــز
ب ـعــد أن مل ــس ل ــدي ــه ّال ـ ـ ـ ّـروح الـقـتــالـ ّـيــة
واملوهبة العالية .النجاح الذي عرفه
را ّم ـي ــري ــز ّف ــي ص ـف ــوف ال ـب ـل ــوز جعل
يبحثون عن موهبة
كشافي الــنــادي
ّ
أخ ــرى فــي خــزائــن الــنــادي ،فـكــان لهم
م ــا أرادوا ب ـعــد أن ح ـظ ــوا بــاملــوهـبــة
ّ
فاعية ّ
الد ّ
املميزة (آنذاك) دايفيد لويز.
ّ
اللعب الــذي جــاء من فريق فيتوريا
البرازيلي إلى بنفيكا ،لم يحتج ّ أكثر
ّ
من سنتني ليتألق ويرحل إلى النادي
ّ
اللندني كأغلى صفقة بيع في تاريخ
بنفيكا مقابل  30مليون يورو .ذهب

مــاتـيـتــش إل ــى بنفيكا مـ ّـن تشيلسي
ـزء م ــن ال ـص ـف ـقــة ،ل ـكــنــه ع ــاد مع
ك ـج ـ ٍ
ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو إلـ ــى س ـتــام ـفــورد
بريدج مقابل  26مليون يورو بعد أن
فاز بجائزة أفضل العب في الـ ّـدوري
البرتغالي.
مــواهـ ٌـب أخــرى ملع اسمها في أوروبــا
ت ـ ـكـ ـ ّـونـ ــت ف ـ ــي بـ ـنـ ـفـ ـيـ ـك ــا ،عـ ـل ــى غ ـ ــرار
ّ
البلجيكي أكـسـيــل فيتسيل ،الــاعــب
املـ ـنـ ـتـ ـق ــل ح ــديـ ـث ــا إل ـ ـ ــى دورت ـ ـمـ ــونـ ــد.
أن ــدرس ــون تــالـيـسـكــا ،أن ــدري غوميز،
غ ـ ــون ـ ــزال ـ ــو غ ـ ــوي ـ ــدي ـ ــس ،وال ـ ـ ـحـ ـ ــارس
ال ـع ـم ــاق يـ ــان أوبـ ـ ــاك ح ــام ــي عــريــن
أتليتيكو مدريد.
ل ــم ت ـكــن األك ــادي ـم ـ ّـي ــة مـنـطـلــق نـجــاح
لــاعـبــن ف ـقــط ،بــل أن ـهــا بــاتــت إحــدى
الــركــائــز األس ــاس ـ ّـيــة ال ـتــي يـقـتــات من
خاللها وكالء األعمال أيضًا .خورخي
م ـي ـنــديــز ،أحـ ــد أك ـب ــر وك ـ ــاء األع ـم ــال
فــي الـعــالــم ،جنى الكثير مــن املاليني
بـعــد أن جـعــل م ــن أكــادي ـمـ ّـيــة بنفيكا
أح ــد أب ــرز املـنــاجــم ال ـتــي يــرعــى منها
الع ـب ــن ،ح ـيــث اس ـت ـخــدم الـبــرتـغــالــي
ح ــرم مــوطـنــه كايكسا ليساهم بنقل
العـبــي األكــادي ـمـ ّـيــة إل ــى أنــديــة أخــرى
ب ـغ ـي ــة جـ ـن ــي األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،فـ ـك ــان سـبـبــا
رئ ـي ـسـ ّـيــا بــان ـت ـقــال ن ـجــم يـ ــورو 2016
ريناتو سانشيز إلــى بــايــرن ميونخ،
وبّـ ـ ــرنـ ـ ــاردو س ـي ـل ـف ــا ،أفـ ـض ــل مــوه ـبــة
للنادي منذ روي كوستا ،إلى موناكو
تصرف ّ
ّ
أضر بنفيكا كثيرًا،
الفرنسي.
ّ
ووقــف حائطًا أمــام مشروعه فتحول
املشروع إلى استثمار بهدف تحصيل
األموال ،ال أكثر.
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ّ
سؤال القرن :أي عالم سينتصر؟
حسام مطر *
خصصت مجلة «فورين أفيرز» عدد تموز/
ّ
للتقصي عــن س ــؤال «فــي ّ
أي عــالــم نحن
آب
نعيش»؟ وتعكس األعــداد األخيرة للمجلة،
بــاإلضــافــة إلــى مـنـشــورات جملة مــن مراكز
ال ـ ــدراس ـ ــات واملـ ـطـ ـب ــوع ــات األم ـي ــرك ـي ــة ذات
االتـ ـجـ ــاه ال ـل ـي ـب ــرال ــي ،ع ـم ــق ال ـق ـل ــق ال ـســائــد
عـلــى الـنـظــام الــدولــي الـلـيـبــرالــي الـحــالــي أو
م ــا ي ـعــرف بـنـظــام م ــا بـعــد ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
الثانية .وتسود هذه األوساط كتابات حول
أزمــة الليبرالية الحالية في النظام العاملي
ونقاشات حول ما إذا كانت هذه مجرد أزمة
عــابــرة اع ـتــادت الليبرالية عـلــى تـجــاوزهــا،
أم أنـهــا تــواجــه شيئًا غير مـسـبــوق ،وتاليًا
كيفية االستجابة ومــا هي البدائل املمكنة
للنظام الحالي إن كــان ال بــد مــن بــديــل .في
الجواب عن السؤال أعــاه ،تعرض «فورين
أفـ ـ ـي ـ ــرز» سـ ـت ــة عـ ــوالـ ــم يـ ـص ــح ال ـ ـقـ ــول إن ـه ــا
متفاعلة ومتداخلة ،وغالبًا متضاربة ،إال
أن مــا يجمعها فــي الـغــالــب هــي أنـهــا تنبئ
بمستقبل مقلق للبشرية.
ً
ّ
يتغير الالعبون،
أوال ،لدينا «العالم الواقعي:
لكن تبقى اللعبة» (ستيفان كوتكني) ،وفي
هــذا العالم هـنــاك قــواعــد موضوعية ثابتة
حيث الصراع هو األصــل ،والسعي للنجاة
واألمـ ــن وال ـق ــوة هــو م ــراد الـجـمـيــع .ويـعــود
هــذا «العالم» للصعود بعدما ظن كثيرون
أن العوملة والليبرالية تجاوزت حقبة لعبة
«الجيوبولتيك» وصراعات القوى الكبرى.
بـنـ ً
ـاء عليه ،فــأحــداث هــذا الـعــالــم ستقودها
سياسات القوى الكبرى ،ولذا فإن مسار هذا
الـقــرن مرتبط إلــى حــد بعيد بالشكل الــذي
سيتخذه التنافس الصيني ـ ـ األميركي.
ً
يــرى كوتكني تماثال بني سماح بريطانيا،
مـمـلـكــة ال ـت ـج ــارة الـ ـح ــرة ،ب ـص ـعــود أملــان ـيــا
ال ـتــوس ـع ـيــة ف ــي ب ــداي ــات الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن،
مــع مــا تفعله الــواليــات املتحدة مــع الصني.
بينما لــدى الليبراليني حجة مـضــادة بأن
من شأن دمج الصني في النظام الدولي أن
تقوي االتـجــاهــات الليبرالية داخــل الصني
ُ
ّ
التحول واالندماج السلمي
وتشجعها على
في النظام ،في ظل قيادة الواليات املتحدة.
إال أن م ــا ح ـصــل ،بـحـســب كــوت ـكــن ،ه ــو أن
الصني نجحت فــي بناء اقتصاد سيصبح
أكبر بشكل مستدام من االقتصاد األميركي
مــن دون أن تصبح الـصــن ليبيرالية ومن
دون أن ت ـعــانــي م ــن الـشـمــولـيــة ف ــي الــوقــت
ذاتـ ــه .وه ــذا م ــا يــدفــع ال ـســاســة األمـيــركـيــن
إل ــى ات ـه ــام ال ـص ــن بــأن ـهــا تـسـتـغــل الـنـظــام
الدولي ومؤسساته من دون أن تلتزم بقيمه
وشروطه.
في املقابل ،وقــع الغرب في الشلل الداخلي
بسبب تـجــاهــل نخبته اآلث ــار االجتماعية
واالق ـت ـص ــادي ــة لـلـعــوملــة ف ــي ال ــداخ ــل ،وهــي
أدت إلــى تفجير تناقضات داخلية وقــادت
إلــى ظـهــور الشعبوية والـقــومـيــة .لكن على
ح ــوالت ،فــإن
امل ــدى الـبـعـيــد ،ورغ ــم ه ــذه ال ـت ـ ّ
الديكتاتورية مع قوتها تبقى هشة في حني
مـهـمــا ب ــدت الــديـمــوقــراطـيــة مـثـيــرة للشفقة
تبقى مــرنــة ،يـقــول كــوتـكــن .ثــم إن السماح
بـ ـصـ ـع ــود الـ ـص ــن راف ـ ـقـ ــه صـ ـع ــود أوروب ـ ـ ــا
واليابان والبرازيل والهند وآخرون ،وهؤالء
يفضلون القيادة األميركية .لكن السؤال :هل
ستضرب الصني بمصالح اآلخــريــن عرض
الحائط ألنها تستطيع القيام بذلك؟ وهل
ستقبل أميركا شركاء في القيادة العاملية
ألنه يجب عليها ذلك؟
ال يـ ـ ــرى الـ ـك ــات ــب أن ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــادر عـلــى
أن ي ـخ ـبــرنــا ش ـي ـئــا ع ــن امل ـس ـت ـق ـبــل (بـيـنـمــا
الــواق ـع ـيــون ي ـقــولــون ال ـع ـكــس ألن ال ـتــاريــخ
ع ـن ــده ــم ي ـج ــري بـ ـص ــورة دائ ـ ــري ـ ــة) ،إال أن ــه
يستطيع أن يخبرنا ب ــأن املستقبل ســوف
يفاجئنا .لذا ،ورغم عودة «الجيوبولتيك»،
فإن املخرجات اإليجابية ممكنة ،فالواقعية
ليست محكومة باليأس ،بينما في املقابل
فــإن منتجات الليبرالية والـعــوملــة كالذكاء
االص ـط ـنــاعــي وال ـط ـبــاعــة ال ـثــاث ـيــة األب ـعــاد
وال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة وال ـج ـي ـن ـي ــة ي ـم ـك ــن أن
تحدث انقالبًا في التجارة العاملية وتشيع
ال ـف ــوض ــى ف ــي ال ـع ــال ــم ب ـش ـكــل درام ــات ـي ـك ــي،
يخلص الكاتب.
كــي ال ينفجر ه ــذا الـعــالــم الــواق ـعــي ،أربـعــة
ً
أم ــور ينبغي أن ت ـحــدث :أوال ،عـلــى الـغــرب
أن ينجح فــي تعميم فــوائــد الـعــوملــة (عــالــم
م ـن ـف ـتــح ومـ ـن ــدم ــج) ع ـل ــى غــال ـب ـيــة س ـكــانــه،
وثــانـيــا أن تـحــافــظ ال ـصــن عـلــى صـعــودهــا

السلمي ،وثالثًا على الــواليــات املتحدة أن
تحقق توازنًا سليمًا من الــردع القوي ضد
الصني واستعادة االنتظام محليًا ،ورابعًا
أن تـحــدث نــوعــا مــن مـعـجــزة تـعــالــج قضية
تايوان ،يختم كوتكني.
ثــانـيــا ،لــديـنــا «عــالــم لـيـبــرالــي :الـنـظــام امل ــرن»
(دانـيــال ديــودنــي _ ج .جــون إيكنبري) ،وهو
عالم يعاني من انتكاسات وتراجع وتحديات،
«إال إن النظام العاملي الليبرالي ال يزال متينًا
بـشـكــل مـلـحــوظ ،وه ــذا مــرتـبــط بـنـمــو أشـكــال
االعتماد املتبادل في مجاالت متزايدة تدفع
الجميع للعمل مـعــا وتــزيــد مــن الـحــاجــة إلــى
املنظمات والترتيبات الدولية» .تتعدد أزمات
ال ـعــالــم ال ـل ـي ـبــرالــي ،ح ـيــث وب ـع ــد ع ـق ــود على
اختفائها املفترض فــي الـغــرب ،عــادت القوى
املظلمة للسياسة الـعــاملـيــة ،أي الالليبرالية
والـطـغـيــان والـقــومـيــة والـحـمــائـيــة وم ـجــاالت
النفوذ واملطالبة بتغيير إقليم الدولة ،لتؤكد
نفسها .هذا التراجع العام في الديموقراطية
الليبرالية حول العالم يبدو أنه من عوارض
م ـ ــرض الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـع ــامل ــي الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي .إال أن
الكاتبني ينظران بكثير من األمــل والثقة إلى
مستقبل العالم الليبرالي ألسباب عدة:
 1ـ ـ ـ ل ـي ــس م ـح ـتــومــا أن الـ ـت ــاري ــخ سـيـنـتـهــي
بانتصار الليبرالية ،ولكن الذي ال مفر منه
أن أي نظام عاملي الئق لن يكون إال ليبراليًا.
فالليبرالية «تبقى جذابة ألنها تستند الى
الـتــزام بالكرامة وحــريــة األفـ ــراد» .كما أنها
تغني فكرة التسامح ،وهو أمر ضروري في
ً
عالم يصبح متفاعال ومتنوعًا باطراد ،لكن
ال بد من تقليص انعدام املـســاواة بالعودة
الــى السياسات الديموقراطية االجتماعية
وإقرار ضرائب أكثر تقدمية واالستثمار في
التعليم والبنى التحتية ،فالليبرالية تحوي
بذور خالصها ،يقول الكاتبان.
 -2ب ــال ــرغ ــم مـ ــن الـ ـتـ ـح ــول الـ ـح ــال ــي ،إال أن
اللحظات الثورية غالبًا ما تفشل في إحداث
ت ـغ ـي ـيــر مـ ـسـ ـت ــدام ،ول ـ ــذا م ــن غ ـي ــر ال ــواق ـع ــي
ال ـي ــوم الـتـفـكـيــر ب ــأن س ـن ــوات مـ ـح ــدودة من
الديماغوجية القومية ستؤدي الى تراجع
دراماتيكي لليبرالية.
 -3بعكس ال ـســائــد ،الـكـثـيــر مــن املــؤسـســات
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم لـ ـيـ ـس ــت ل ـ ـي ـ ـبـ ــرال ـ ـيـ ــة ب ــل
«وي ـس ـت ـفــال ـيــة» م ـكــرســة ف ـقــط ل ـحــل مـشــاكــل
الـ ـ ــدول ال ـس ـي ــدة ،س ـ ــواء ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة أو
ال ـش ـمــول ـيــة م ـن ـهــا .ك ـمــا أن عـ ــودة املـنــافـســة
األيــديــولــوجـيــة سـتــدفــع إل ــى تـعــزيــز النظام
الليبرالي وإجراء إصالحات داخلية.
 -4طــاملــا تـعــافــت الــديـمــوقــراطـيــة مــن أزم ــات
نــات ـجــة م ــن ت ـجــاوزات ـهــا ال ــذات ـي ــة .ورغـ ــم أن
مؤسسات النظام الليبرالي الدولي قد تبدو
هشة أحيانًا ،إال أنها لم تنشأ بالصدفة بل
ً
كمنتجات ملـصــالــح عميقة .مـثــا بالنسبة
إل ــى «ال ـن ــات ــو» ،ال تـ ــزال ح ــواف ــز االلـ ـت ــزام به
بالنسبة الى الواليات املتحدة أكبر من تلك
لـلـخــروج مـنــه .كما أن بعض أفـعــال ترامب

وقع الغرب في الشلل
الداخلي بسبب تجاهل
نخبته اآلثار االجتماعية
واالقتصادية للعولمة
في الداخل

الفعلية تــدعــم هــذا الـنـظــام كقصف سوريا
والــوقــوف بــوجــه روسـيــا وال ـصــن .كما أنه
رغــم تــراجــع أمـيــركــا ،ال ي ــزال اآلخ ــرون أكثر
تمسكًا بهذا النظام وإصرارًا على حمايته.
ويـ ـخـ ـل ــص ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــان إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـلــى
إيـمــانـهـمــا ب ــأن الـلـيـبــرالـيــة ت ـج ــاوزت م ــا هو
أخ ـط ــر م ــن ت ــرام ــب وال ـق ــوم ـي ــة وال ـش ـع ـبــويــة،
م ـثــل ال ــرك ــود ال ـع ـظ ـيــم وال ـش ـيــوع ـيــة وح ــرب
امل ـحــاور« ،وال ـحــل الحقيقي للمشاكل اليوم
هــو املــزيــد مــن الليبرالية» .يعكس الكاتبان
إيمانهما بفكرة التقدم التاريخي الليبرالية
وإن ح ــاوال الـظـهــور بشكل أكـثــر تحفظًا من
حتمية «نهاية التاريخ» لفوكوياما .وما بدا
أنه خالصة سهلة على شاكلة «الليبرالية هل
الحل» ،إال أن مزيدًا من الليبرالية كما طرحا

الثورة التكنولوجية الجارية ،وال سيما المتعلقة بالداتا ،تعزز من احتكار القوة وقدرات السيطرة (أ ف ب)

تعني حكمًا ال ـصــدام مــع امل ـكـ ّـون الرأسمالي
فــي الـتـجــربــة الـغــربـيــة ،أي ال ـص ــدام مــع قــوى
السوق واملال ،وهي مسألة أبعد ما تكون عن
البساطة.
ثالثًا ،لدينا «العالم القبلي :هوية الجماعة
ه ــي ك ــل شـ ـ ــيء» (آيـ ـم ــي تـ ـش ــوا) وهـ ــو عــالــم
صاعد ومصدر قوته األســاســي أنــه مرتبط
ب ــال ـط ـب ـي ـع ــة الـ ـبـ ـش ــري ــة ،ف ــال ـق ـب ـل ـي ــة غ ــري ــزة
أساسية حيث إن «البشر هم كائنات قبلية
ونـحــن بحاجة إلــى االنـتـمــاء إلــى جماعات،
ول ـهــذا نـحــب ال ـن ــوادي وال ـف ــرق الــريــاضـيــة».
عندما يتصل الناس بمجموعة ما تصبح
هوياتهم مرتبطة بها بقوة أكـبــر» .وتحيل
الكاتبة إلى دراسات عملية تثبت أننا كبشر
نـتـحـ ّـيــز إدراكـ ـي ــا وعـصـبـيــا لـلـجـمــاعــة الـتــي
ننتمي إليها ،وهــذا هــو الجانب املظلم من
الغريزة القبلية.
وبعكس التفاؤل الليبرالي ،تذهب «تشوا»
إلى أنه في السنوات األخيرة عادت القبلية
لتمزق نسيج الديموقراطيات الليبرالية في
الدول املتقدمة .أميركا نفسها بدأت تختبر
في السنوات األخـيــرة هــذه القبلية وهــو ما
ينعكس فــي ديـنــامـيــات سياسية تدميرية
تشبه تلك الـتــي فــي ال ــدول النامية وال ــدول
غ ـيــر ال ـغــرب ـيــة :ص ـع ــود ال ـح ــرك ــات الـقــومـيــة
واإلثنية ،وتراجع الثقة بنتائج االنتخابات
واملـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ،وش ـ ـي ـ ــوع ال ــديـ ـم ــاغ ــوجـ ـي ــة
واملتاجرة بالكراهية وبروز ِر ّدة شعبية ضد
«املــؤسـســة» واألقـلـيــات األجنبية ،وفــوق كل
ذلك ّ
تحول الديموقراطية إلى محرك لقبلية

سياسية صفرية .يحيل الكاتب هذه القبلية
ال ـصــاعــدة فــي أمـيــركــا إل ــى ال ـت ـحــوالت التي
يعانيها األميركيون البيض ،ديموغرافيًا
واقتصاديًا ،ثم التباين االجتماعي والطبقي
املتزايد بني املناطق حيث تستحوذ «نخبة
السواحل» على أغلب عوائد النمو.
وتـنـتـقــد ال ـكــات ـبــة املـحـلـلــن وص ـن ــاع ال ـق ــرار
األمـيــركـيــن أن ـهــم لـطــاملــا ركـ ــزوا فــي فهمهم
ل ـل ـعــالــم ع ـل ــى األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا واالق ـت ـص ــاد
والصراعات السياسية ،وتجاهلوا الهويات
األول ـي ــة لـلـجـمــاعــات ،وتـ ـج ــاوزوا أن الـهــويــة
األهم ليست تلك الوطنية بل اإلثنية واملكانية
والــدي ـن ـيــة واملــذه ـب ـيــة وال ـســال ـيــة .فـهــويــات
ّ
ال ـج ـم ــاع ــات نـ ـ ــادرًا م ــا شــك ـلــت رأي الـنـخـبــة
األم ـي ــرك ـي ــة حـ ــول الـ ـش ــؤون ال ــدولـ ـي ــة ،وه ــذا
مــا أدى إلــى أس ــوأ اإلخـفــاقــات منذ فييتنام
حتى ّ
حربي أفغانستان والعراق .ففي حرب

فييتنام ،لــم يلتفت الـقــادة األميركيون إلى
أن الثروة في جنوب فييتنام كانت تسيطر
ع ـل ـي ـهــا أق ـل ـي ــة إث ـن ـي ــة مـ ــن أص ـ ـ ــول صـيـنـيــة
كانت األكثر استفادة من مـقــاوالت الجيش
األميركي وتوريداته .لم تستفق أميركا إلى
ه ــذا ال ـعــامــل إال بـشـكــل م ـتــأخــر ف ــي ال ـعــراق
حــن أدرك الـجـيــش األم ـيــركــي أن «املجتمع
الـعـشــائــري يمثل الـصـفــائــح التكتونية في
ال ـ ـعـ ــراق والـ ـت ــي ي ـس ـت ـقــر ف ــوق ـه ــا ك ــل ش ــيء»
ّ
التحول األميركي
(الجنرال جون اآلن) .هذا
س ــاه ــم فـ ــي نـ ـج ــاح ت ـج ــرب ــة «ال ـ ـص ـ ـحـ ــوات»،
بحسب ما ترى «تشوا».
رابـعــا ،عــادت لتتجلى نـبــوءات مــاركــس في
«عالم ماركسي :ماذا تتوقع من الرأسمالية»
(روب ـ ــن مــاغ ـيــز) ح ـيــث ت ـتــزايــد ف ــي أمـيــركــا
وأوروب ـ ـ ـ ــا الـ ــام ـ ـسـ ــاواة وتـ ـت ــراج ــع األج ـ ــور
وتتضخم أربــاح الشركات وتضمر الطبقة
ُ
ال ــوس ـط ــى وتـ ـجـ ــوف ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة الـتــي
يجري استبدالها بحكم التكنوقراط لنخب
معوملة .فرغم نهضة الـغــرب خــال سنوات
م ــا ب ـعــد الـ ـح ــرب ال ـث ــان ـي ــة ،إال أن امل ـصــالــح
االقـتـصــاديــة ل ــرأس امل ــال (ال ـس ــوق) ّ
روض ــت
التنظيم السياسي للناس (الدولة) وال تزال
هذه املعضلة قائمة.
ال ـت ـح ــدي ال ـي ــوم ه ــو ال ــوص ــول إلـ ــى مــامــح
القتصاد مختلط قادر على تأمني ما أنجزه
ال ـع ـص ــر ال ـ ّـذهـ ـب ــي .ب ـح ـســب الـ ـك ــات ــب ،وه ــذا
يستلزم تبني روح ماركس أي االعتراف بأن
األسواق الرأسمالية يمكن أن تكون الترتيب
االجتماعي األكثر ديناميكية الذي أنتج من
قـبــل ال ـب ـشــر .وه ــذه الــديـنــامـيـكـيــة تـعـنــي أن
تحقيق أه ــداف املـســاواة يستلزم تعديالت
م ــؤس ـس ــات ـي ــة جـ ــديـ ــدة م ــدع ــوم ــة ب ــأش ـك ــال
جــديــدة مــن السياسات وتــرويــض األســواق
وإع ــادة إحـيــاء الديموقراطية االجتماعية،
وهذا لن يحصل بسياسات من املاضي.
خ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا ،ن ـ ـ ـحـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوغ «عـ ـ ــالـ ـ ــم
ً
الـتـكـنــولــوجـيــا :أهـ ــا ف ــي ال ـث ــورة الــرقـمـيــة»
(ك ـي ـفــن دروم) ،ح ـيــث ي ــدخ ــل ال ـع ــال ــم فجر
الثورة الصناعية الثانية أي الثورة الرقمية
وال ـتــي سـيـكــون تــأثـيــرهــا أعـظــم مــن الـثــورة
الصناعية األولــى للقرن التاسع عشر التي
سمحت بصعود طبقة وسـطــى مــع ضغط
حـقـيـقــي ألج ــل الــدي ـمــوقــراط ـيــة .إال أن هــذه
الثورة ،بحسب الكاتب ،لم تبدأ بعد ،فحتى
اآلن هــي ابتكرت ألعابًا إلكترونية أفضل،
ً
لكنها سـتـبــدأ فـعــا حــن ت ــزداد اإلنتاجية

الكلية لالقتصاد العاملي .ما قد ّ
يغير األمور
هو مسألة الذكاء االصطناعي والذي يتقدم
بثبات ،ولكن مــا زلنا فــي مرحلة املخاض،
ولنتجاوزها هناك حاجة إلى أجهزة بقوة
ال ــدم ــاغ ال ـب ـش ــري وبــرم ـج ـيــات قـ ـ ــادرة على
التفكير باقتدار.
بـعــد ع ـقــود مــن اإلح ـب ــاط ،الـجــانــب املتعلق
ـزة ( )hardwareعلى وشــك التحقق
بــاألجـهـ َّ
حيث تــوفــر جهاز كومبيوتر بقوة الدماغ
الـبـشــري لـكــن حجمه ي ـعــادل مـســاحــة غرفة
وبكلفة  200مليون دوالر ويستهلك كهرباء
بـكـلـفــة  5م ــاي ــن دوالر س ـن ــوي ــا .أمـ ــا على
صعيد البرمجيات فاألمور أكثر ضبابية،
ولكن العلماء ( %50توقعوا ذلك) متفائلون
ويعتقدون أنهم سينجزون برمجية قادرة
على أداء كــل املـهــام البشرية بحلول 2060
أو  .2045حينها ستؤدي هــذه األجـهــزة كل

ال بد من ثورة
أخالقية وفلسفية
النظر إلى الوجود
في
ُ
اإلنساني توازن ثورة
التكنولوجيا الجارية

األنشطة البشرية مــن كتابة الــروايــات إلى
إج ـ ــراء الـعـمـلـيــات ال ـجــراح ـيــة بـشـكــل أس ــرع
وأم ـهــر وبــالــدخــول إل ــى كــل أش ـكــال املـعــرفــة
ف ــي ال ـعــالــم .ه ــذه ال ـث ــورة الــرقـمـيــة ستكون
األعـظــم فــي تــاريــخ البشرية بحيث ستبدو
كل التحوالت األخرى مزيفة باملقارنة.
فـ ــي ك ـت ــاب ــه «ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ـظ ـم ــى فـ ــي ال ــذك ــاء
وسـ ـلـ ـيـ ـك ــون ف ــال ــي
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي :الـ ـص ــن ِ
والنظام العاملي الجديد» يشير كاي -فو لي،
أحد أبــرز خبراء الذكاء االصطناعي اليوم،
إل ــى ن ـجــاح ال ـصــن فــي تـحــويــل الـتـعــامــات
املــالـيــة إل ــى الـهــواتــف الــذكـيــة ( 18تريليون
دوالر سـ ـن ــوي ــا) مـ ــا س ـم ــح ب ـم ــراك ـم ــة داتـ ــا
هائلة أتاحت للشركات الصينية أن تصبح

األكثر قيمة في مجاالت رؤيــة الكومبيوتر
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ـ ّـرف إلـ ـ ــى الـ ـ ـك ـ ــام وت ــركـ ـي ــب الـ ـك ــام
والترجمة اآللية والطائرات من دون طيار.
«إن الداتا هي النفط الجديد ،والصني هي
السعودية الجديدة» ،ففي ظل هــذه الثورة
الـهــائـلــة ،ت ـقــود ال ـصــن الـتـنـفـيــذ وإن كانت
أميركا تقود االكتشافات ،بحسب «لي».
ّ
إال أن م ــن ت ـح ــدي ــات هـ ــذه ال ـ ـثـ ــورة تـقــلــص
ال ــوظ ــائ ــف امل ـتــاحــة لـلـبـشــر .بـحـســب بعض
الدراسات فإن  %38من الوظائف في أميركا
ستكون عرضة لخطر مرتفع بحلول .2030
وفي حال حصول ذلك سنصبح أمام خطر
ثورات عنفية حول العالم .بحسب كاي -فو
لي ،فإن أبرز الوظائف املهددة هي الوظائف
الفردية الروتينية مثل السائقني ووظائف
املـبـيـعــات وخــدمــة الـعـمــاء وأط ـبــاء أم ــراض
الـ ـ ــدم وأط ـ ـبـ ــاء األش ـ ـعـ ــة ،وه ـ ـ ــؤالء سـيـجــري
استبدالهم تدريجيًا خالل الـ 15سنة املقبلة.
في املقابل ستنجو الوظائف اإلبداعية ألن
ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي يـسـتـطـيــع الـتـحـســن
وليس اإلبداع.
وب ـن ــاء عـلـيــه ،الـحــوكـمــة املـطـلــوبــة ف ــي هــذه
ال ـحــالــة ،بـحـســب ال ـكــاتــب ،ه ــي األق ـ ــدر على
إدارة ق ـ ــوة الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ل ـصــالــح
أكـثــريــة ال ـنــاس .هــذا الــذكــاء قــد يـكــون قــادرًا
ّ
ع ـل ــى ح ـ ــل م ـش ـك ـلــة ال ـت ـغ ـ ّـي ــر املـ ـن ــاخ ــي رغ ــم
تسببه بالبطالة الواسعة .سيتحول العالم
نحو منافسات القوى الكبرى على صعيد
الذكاء االصطناعي ،القبلية لن تعود مهمة،
فلم الهويات؟ أما
فالروبوت يقوم بالعمل ِ
الــدي ـمــوقــراط ـيــة الـلـيـبــرالـيــة فـسـتـكــون أم ــام
س ـ ــؤال ال ـب ـطــالــة ،وال ــدي ــن س ـي ــواج ــه أسـئـلــة
صعبة فــاإلنـســان خـلــق مــا هــو مثله فكريًا
وإب ــداعـ ـي ــا ،ي ـحــاجــج «دروم» (ي ـب ــدو هـنــاك
خــاف حــول قــدرة الذكاء االصطناعي على
ً
اإلبداع) .وحينها مثال يمكن تطوير تقنيات
الدرونز في التعقب واالستهداف بما يجعل
أي منظمة غير متطورة تقنيًا عــاجــرة عن
البقاء.
سادسًا ،نتجه نحو «عالم محتبس حراريًا:
ّ
التغير املناخي أكثر من أي شيء
ملــاذا يهم
آخـ ــر» (ج ــوش ــوا بــوس ـبــي) .ف ــي ه ــذا الـعــالــم
ّ
التغير املناخي ال يقل عن أي
يصبح خطر
ّ
من املخاطر الكبرى التي تهدد العالم والتي
ستحدد شكل هــذا الـقــرن .فهذا التحدي لن
يبقى تهديدًا بعيد األمد بل تهديدًا يستلزم
تحركًا فــوريــا .فمن أصــل الـ ــ 17سنة األكثر
سخونة ضمن السنوات املسجلة ،حصلت
 16منها بعد عام  .2001لقد ازدادت حرارة
س ـط ــح األرض  Celsius 1.2م ـن ــذ الـ ـث ــورة
الصناعية ،فيما هناك إجماع علمي على أن
الحد األقصى للزيادة قبل أن يحدث ّ
تغير
مناخي خطير هو درجتان فقط ،وهذا يعني
أن أمــام العالم  20عامًا قبل تجاوز العتبة.
ف ــي ح ــال تـحـقــق ذل ــك يـعـنــي أن ـنــا سننتقل
إل ــى عــالــم مــن ال ـك ــوارث الطبيعية وه ــو ما
سـيـتــرك تــأث ـيــرات جـيــوجــولـيـتـكـيــة مخيفة
ويـطـلــق ش ــرارة لــاضـطــرابــات االجتماعية
واالقتصادية .وهذه كلها ستختبر النظام
الدولي بطرق جديدة وغير متوقعة ،يشدد
الكاتب.
فـبـسـبــب الـتـغـ ّـيــر امل ـنــاخــي سـتـصـبــح أج ــزاء
أس ــاس ـي ــة م ــن ال ـع ــال ــم غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة لـلـحـيــاة
م ــا يـعـنــي حــركــة هــائـلــة لــانـتـقــال الـبـشــري
والـلـجــوء ،مــا سيجعل مــن بعض التوترات
وح ّدة مثل حروب املاء
الدولية أكثر شراسة ِ
والسدود (نهر الهند  -نهر النيل) والجفاف
وتراجع املحاصيل (في الــ 25سنة األخيرة
اختفى في الصني  28,000نهر) .كذلك أجج
ذوبان مناطق قطبية التنافس على املناطق
ال ـج ــدي ــدة الس ـت ـك ـشــاف م ـخ ــزون ــات الـطــاقــة
واملمرات الجديدة ،وتتزايد التوترات حول
ال ــدع ــم الـ ـ ــذي ت ـق ــدم ــه ح ـك ــوم ــات ل ـق ـطــاعــات
مــرت ـب ـطــة ب ــاالق ـت ـص ــاد األخـ ـض ــر م ـث ــل دع ــم
الـصــن لصناعة الـطــاقــة الشمسية مــا دفع
أمـيــركــا لـفــرض تـعــريـفــات عليها .كثير من
سياسات االستجابة لظاهرة ّ
تغير املناخ
ُ
س ــت ـن ـت ــج خ ــاس ــري ــن ورابـ ـ ـح ـ ــن وب ــال ـت ــال ــي
توترات وصراعات.
هــذا الـتـحــدي ،بحسب «بــوسـبــي» ،يسلتزم
مـ ـسـ ـت ــوي ــات غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـع ــامل ــي ال س ـي ـمــا ف ــي الـ ـص ــن والـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة ،فــدورهـمــا مــركــزي فــي االستجابة
لتحدي ّ
تغير املـنــاخ (كــاهـمــا مـســؤول عن
 %40مــن االنبعاثات) وعليهما بناء نظام
يسمح لهما بــالـتـعــاون فــي القضايا حيث
مـصـيــرهـمــا م ـتــرابــط مــع ت ـجــاوز تنافسات

األمن اإلقليمي بينهما في آسيا .ولتحقيق
هذا النظام يجب االعتراف بظاهرة تشظي
ال ـقــوة حـيــث تتخلى أمـيــركــا عــن السيطرة
ك ـ ـقـ ــوة ه ـي ـم ـن ــة وتـ ـقـ ـب ــل بـ ـصـ ـع ــود الـ ـص ــن،
وك ــل ذل ــك يــوجــب ال ـت ـعــاون م ــع الـحـكــومــات
وال ـ ـشـ ــركـ ــات واملـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ــدنـ ــي واألف ـ ـ ـ ــراد
األثرياء جدًا.
وفــي هــذا السياق ،يؤكد عــدد حديث ملجلة
الـ ــ«إيـ ـك ــون ــومـ ـيـ ـس ــت» (أي ـ ـ ـ ــار  )2018ه ــذه
ال ـتــوق ـعــات ال ـكــارث ـيــة ال سـيـمــا ف ــي منطقة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ال ـتــي سـتـشـهــد م ــزي ـدًا من
تراجع كميات املتساقطات وموجات الحر
والعواصف الرملية من الرباط إلى طهران.
ومــن املتوقع أن ترتفع درجــات الـحــرارة في
املـنـطـقــة بـضـعــف امل ـعــدل ال ـعــاملــي .وبحسب
املقياس العاملي للرطوبة وال ـحــرارة فإنها
س ـ ـتـ ــزداد ح ـت ــى ع ـ ــام  2100ب ـش ـك ــل يـجـعــل
مـنـطـقــة الـخـلـيــج غ ـيــر قــاب ـلــة لـلـسـكــن .فيما
كشفت األقمار الصناعية لـ«ناسا» أن نهري
دجلة والـفــرات خسرا من املياه العذبة بني
عــامــي  2010 -2003مــا ي ــوازي كمية املـيــاه
في البحر امليت ،وأغلب ذلــك بسبب الضخ
وحفر اآلبار لتعويض النقص في األمطار.
ت ـضــع هـ ــذه ال ـت ـح ــوالت امل ـنــاخ ـيــة ضـغــوطــا
هائلة على الدول واملجتمعات ،وفيما تنفق
ّ
للتكيف
ال ـ ــدول الـغـنـيــة ع ـش ــرات امل ـل ـي ــارات
وإيجاد الحلول واستيعاب الخسائر (كلفة
األح ــداث الـطــارئــة املرتبطة بالطقس كلفت
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة  300م ـل ـيــار دوالر عــام
 ،)2017تقف ال ــدول الفقيرة وتـلــك الفاشلة
ساكنة وعاجزة في انتظار الكارثة املميتة.

خاتمة
أربـعــة مــن أصــل ستة عــوالــم جــرى عرضها،
تقدم صــورة ســوداويــة للمستقبل املنظور،
فيما يتخبط الـعــالــم الـلـيـبــرالــي ويـتــأرجــح
العالم التكنولوجي بــن وع ــوده وعواقبه.
ّ
ف ــالـ ـق ــرن الـ ـ ـح ـ ــادي وال ـ ـع ـ ـشـ ــرون س ـي ـت ـشــكــل
ت ـحــت وطـ ــأة ض ـغــوط م ــن جـمـلــة ات ـجــاهــات
وت ـ ـ ـحـ ـ ــوالت ه ــائـ ـل ــة مـ ـث ــل ص ـ ـعـ ــود ال ـص ــن
واخ ـت ــال الـنـظــام ال ـعــاملــي ،وت ــزاي ــد القبلية
الـسـيــاسـيــة ،وتضعضع الـفـكــرة الليبرالية
سواء في النظام الدولي أو الديموقراطيات
الوطنية ،واالحـتـبــاس ال ـحــراري ،والبطالة
املرتبطة بالتكنولوجيا وكــذلــك الـعــوارض
الثقافية الناتجة عنها .الـعــوالــم الواقعية
والقبلية واملحتبسة حــراريــا هــي إل ــى حد
بـعـيــد ع ــال ــم واح ـ ــد ب ــأوج ــه مـخـتـلـفــة ،عــالــم
ي ـع ــزز امل ـي ــل ل ـل ـحــرب وال ـت ـنــافــس وال ـص ــراع
وامل ـ ـصـ ــالـ ــح الـ ــذات ـ ـيـ ــة ال ـض ـي ـق ــة واأللـ ـ ـع ـ ــاب
الـصـفــريــة والـفــوضــى الـعــاملـيــة ،ويـتـعــزز كل
ذلك بإخفاقات العالم الليبرالي والعوارض
السلبية للعالم التكنولوجي.
الـ ـث ــورة الـتـكـنــولــوجـيــة ال ـج ــاري ــة ،ال سيما
املـتـعـلـقــة بــالــداتــا ،ت ـعــزز مــن احـتـكــار الـقــوة
وق ـ ـ ــدرات ال ـس ـي ـطــرة أق ـل ـهــا ق ـبــل أن يـتــأقـلــم
ُ
األضـ ـع ــف م ـع ـه ــا ،وك ــذل ــك ت ـع ـ ّـم ــق الـ ـف ــوارق
الـهــائـلــة بــن ش ـمــال الـعــالــم وجـنــوبــه (على
سبيل امل ـثــال ،حــالـيــا تتلف أوروبـ ــا سنويًا
 50مليون طــن مــن الفاكهة والـخـضــر نظرًا
إلــى أن شكلها سيئ ،فيما يموت  3ماليني
شـخــص جــوعــا ف ــي دول ال ـج ـن ــوب) ،والـتــي
بدأت تتوسع في الشمال نفسه.
يلفت «لــي» إلــى أن الخطر األكـبــر فــي ثــورة
الــذكــاء االصطناعي ليس فـقــدان الوظائف
بل فقدان املعنى .فالثورة الصناعية غسلت
أدمغتنا وجرى إقناعنا أن العمل هو سبب
وجودنا وهو ما يحدد معنى حياتنا .إال أن
«لي» اكتشف ،بعد تجربة اإلصابة بمرض
ال ـســرطــان وال ـش ـفــاء مـنــه ،أنـنــا «مــوجــودون
من أجل الحب ...وهذا ما يميزنا عن الذكاء
االص ـط ـن ــاع ــي ...فـنـحــن نـتـمـيــز ب ــاإلب ــداع ثم
الــرحـمــة وال ـحــب وال ـت ـعــاطــف» .هـنــا يصبح
لخسارة الوظائف الروتينية بسبب ثــورة
الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي وجـ ــه آخ ـ ــر ،أال وه ــو
إم ـك ــان ـي ــة خ ـل ــق وظ ــائ ــف جـ ــديـ ــدة ،وظ ــائ ــف
ق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاط ــف (م ـ ـثـ ــل امل ـع ـل ـم ــن،
وم ـقــدمــي الــرعــايــة الـطـبـيــة ،واألخـصــائـيــن
االجتماعيني) ،أي أن نجعل من الحب مهنًا
(م ـثــل التعليم املـنــزلــي ومــراف ـقــة الـعـجــائــز)
وهكذا نتذكر ما يجعلنا بشرًا ،يقول «لي».
ُ
باختصار ،ال بد من «ثــورة مضادة» توازن
ثورة التكنولوجيا الجارية ،ثورة أخالقية
وفلسفية في النظر إلــى الوجود اإلنساني
على هــذا الـكــوكــب ،قبل ف ــوات األوان ،إن لم
يكن قد فات.
* كاتب لبناني
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فرنسا واللغة العربية:
عودة المكبوت
لينا كنوش
نشر «معهد مونتان» الشهر املاضي تقريرًا بعنوان «مصنع
ّ
ّ
العربية
اإلسالموية» أوصى في خالصاته بتطوير تعليم اللغة
ّ
لوقف صعود اإلسالموية في صفوف الشباب ،وقــد أثــار ذلك
ً
جدال واسعًا في فرنسا .ترمي الدراسة إلى التفكير في وسائل
ّ
األصولية ،وفي حني استحسن وزير التعليم،
مناسبة ملحاربة
ّ
جــان ميشال بالنكر ،مقترح تعزيز تعليم العربية (حيث قال
ّ
ّ
الصينية أو الــروسـ ّـيــة ،ويجب
إنـهــا لغة «شــديــدة األهـمـ ّـيــة» مثل
ّ
عدائية
«تـطــويــرهــا» و«إع ـطــاؤهــا هـيـبــة») ،أث ــار ذلــك ردود فعل
ّ
وعنصرية لدى بعض النواب ،ما يشهد على املناخ األيديولوجيّ
السام السائد في فرنسا منذ أعوام عدة.
ُ
ّ
حيوية
لكن تظهر تصريحات نيكوال دوبون إينيون بالتحديد
ّ
ّ
ّ
ّ
األصولية،
«بحجة مقاومة
العنصري ،حيث قال
الهوياتي
الخطاب
ّ
نحضر لبداية أسلمة فرنسا ،وأرى ّأن ذلــك غير صحيّ.
نحن
( )...أ ّنــا مـعــاد بشكل كــامــل لتعريب فرنسا وأسـلـمــة الـبــاد».
ّ
ّ
العربية املشحون
يثار فيها سؤال تطوير تدريس
في كل ّمرة ّ
ّ
أيديولوجيًا ،ينظم املقاولون الهوياتيون حملة تشويه وشائعات
ّ
يعرض ّ
ّ
اإلسالموي الذي ّ
الفرنسية للخطر
الهوية
إلدانة الخطر
ّ
ّ
الجمهورية.
ويهدد القيم
عام  ،2016وجدت وزيــرة التعليم السابقة ،نجاة فالو بلقاسم،
ّ
ّ
هستيري القتراحها إلغاء برنامج «تدريس
ضحية نقد
نفسها
ّ
األصلية» ،الــذي يتم خــارج ساعات الدراسة،
والثقافات
اللغات
ّ
تعلم الـعــربـ ّـيــة فــي «إط ــار ع ـ ّ
وفي
ـر».
ـ
ث
ـ
ك
أ
ـادي
تشجيع
ملصلحة
ّ
ّ
ّ
العملية في ظل
العربية صدى من الناحية
حني لم يجد تدريس
ً
مـحـ ّ
ـدوديــة فــرص التعلم (ان ـخــرط فــي فرنسا  567طـفــا فقط
ّ
ّ
يدرسون باملرحلة االبتدائية في دروس اللغات الحية في املدرسة
خــال العام الــدراسـ ّـي املاضي ،وهــو رقــم بعيد عن األرقــام التي
ّ
قدمتها وزارة التعليم)ّ ،
العربية إلى رهان
تحول تطوير تعليم
ّ
ّ
ّ
حقيقي في بلد مستمسك بمراجعه الهوياتية.
سياسي
ّ
ّ
ّ
ّ
مع ذلك ،لم يكن التصور املهيمن بأن العربية حامل لإلسالموية،
الـ ــذي ي ـب ــرز ف ــي ت ـصــري ـحــات دوب ـ ــون إي ـن ـيــون بـشـكــل ال لبس
ّ
الجماعية .إذ رغــم اإلرث
فـيــه ،منتشرًا دائـمــا ضمن التمثالت
ّ
االستعماري الثقيل الــذي أبقى العربية ّ ،ملــدة طويلة ،في مكانة
املهيمنة ،وح ــط مــن قيمتها ملصلحة
دنـيــا بــاملـقــارنــة مــع اللغة
ِ
ّ
األجنبية األخ ــرى فــي فــرنـســاُ ،ب ــذل بــدايــة السبعينيات
الـلـغــات
ّ
ّ
ّ
سياسي حقيقي لدمج تعليم العربية في صلب املـ ُـدارس
جهد
االب ـتــدائـ ّـيــة ضـمــن إط ــار االع ـت ــراف بــالـتـنـ ّـوع الـلـغـ ّ
ـوي ال ــذي أق ـ ّـره
مرسوم  2شباط .1973
ّ
الثقافية التي سادت خالل تلك الفترة على
اعتمدت املقاربة بني
ّ
ّ
ّ
الفرنسية لألطفال
العمومية
العربية في املدارس
فكرة ّأن تقديم
ّ
ً
املنحدرين من املهاجرين يمكن أن تمثل عامال مساعدًا إلجادة
ّ
ّ
العربية في إيجاد توازن
الفرنسية .كما يساهم تدريس
اللغة
واجتماعي مع العائلة واملحيط األصليّ،
ّ
نفسي وتماسك عاطفيّ
ّ
مــا يـســاعــد عـلــى إض ـعــاف املـطــالـبــات املـتــركــزة ح ــول االع ـتــراف
بــاالخـتــاف ويـيـ ّـســر االن ــدم ــاج .لـكــن انـطــاقــا مــن الثمانينيات،
ّ
ّ
االستعماري في إدارة الهجرة بغاية تغيير املحيط
تشدد املنطق
ّ
ّ
ّ
االجتماعي والسياسي واأليديولوجي ،ما نقل النقاش الذي كان
ّ
إشكالية
متركزًا حتى ذلــك الحني حــول مفهوم االنــدمــاج نحو
ّ
ّ
الثقافية ،وهو ما حـ ّـول النظرة تجاه ظاهرة الهجرة من
الهوية
مــورد إلــى أمــر مــدان باعتبارها السبب العميق لشقاء املجتمع
ّ
الفرنسي.
ضمن هذا الخطاب الجديد حول االندماج ،الذي يصوغ في الواقع
ّ
ّ ُ
إشكالية الهجرة على نحو ّ
ّ
مشدد
تمثالت أكثر تـجــذرًا ،تربط
ّ
والعلمانية .ففي ما ّ
يخص مسألة الحجاب في املدرسة
باإلسالم
ً
وثقافي ـ ـ أي أنّ
ّ
مثالُ ،يقال ّإن الحاجز الذي يعوق االندماج دينيّ
ّ
ّ
ّ
والعلمانية،
الديموقراطية
عصي على القيم
اإلسالم ،في جوهره،
ّ
ويمثل عائقًا أمــام اندماج املهاجرينُ .وينظر لتدريس العربيةّ
ّ
ّ
ّ
إشكاليًا.
أساسي لألسلمة ،ويصير هو أيضًا
على ّأنــه حامل
ّ
يتم كل ذلك رغم ّأن أسلمة العادات وأساليب العيش من خالل
ّ
ّ
ّ
تعلم العربية ،كما يدعي دوبــون إينيون ،أمر معاكس للتحليل
ّ ّ
تدين ّ
تمثل نمط ّ
ّ
متكيف
الواقعي .فمن ناحية ،نجد ّأن السلفية
ّ
ّ
ّ
خال من أي إرث
مع سياق العوملة ،تحول إلى تيار عبر ـ ـ وطني ٍ
ّ
ّ
عربي ،ويالقي نجاحًا المعًا منذ بضعة أعوام.
ثقافي
ّ
ّ
ومــن ناحية ثانية ،يعترف املختصون فــي «اإلســامــويــة» بأنه
ّ
ّ
العربية ،وال يحفظ
اإلسالموي ال يتحدث
يوجد عدد من الشباب
ّ
ّ
ّ
الـقــرآن ،وال يتبنى األيديولوجيا اإلســامــويــة إال ألنـهــا تجسد
رغبته في االنتقام .إذًاُ ،ت ّ
ّ
ّ
واألمني
الهوياتي
عزز ديناميتا الهوس
ّ
العنصري.
بعضهما البعض لنشر االلتباس وتغذية التنميط
ّ
الحجة املبتذلة بأنّ
تتخفى أيضًا ّ
ّ
العلمي،
خلف مظاهر الخطاب
ّ
العربية لغة متخلفة تقتصر على املقدس وتوجد على هامش
ّ
ّ
ال ـت ـقـ ّـدم ،حـيــث يعكس الـتــأخــر الـتـنـمــوي للعالم الـعــربــي «الفقر
الـثـقــافـ ّـي» و«ال ــروح ـ ّـي» و«ال ـل ـغـ ّ
ـوي» للمجتمعات الـعــربـ ّـيــة .اللغة
ّ
ّ
ّ
اجتماعية ،مرتبطة بشدة بتاريخ املجتمعات
العربية مؤسسة
ّ
ّ
ّ
العربية وتطورها ،ما يعني أنها نشطة وتتطور باستمرار ،أما
أسباب «إعاقات» هذه اللغة التي احتلت ملدة طويلة مكانة اللغة
ُ
ّ
العلمية السائدة قبل أن تبعد ملصلحة اللغات األوروبـ ّـيــة التي
تبعية املجتمعات العربيةّ
خارجية وتعكس ّ
ّ
مهيمنة ،فهي
صارت ِ
الـتــي ُهــرســت مل ــدة طــويـلــة تـحــت ثـقــل االسـتـعـمــار واإلمـبــريــالـ ّـيــة
ّ
الغربيني.
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العالم

العالم

على الغالف قرر شركاء الرياض السياسيون
واالقتصاديون النأي بالنفس عن جريمة
قتل جمال خاشقجي ،بعدما غرقت أسهم
شركاتهم بدمائه ،إثر مخاوف َّالمستثمرين
من الشراكة مع «القاتل» المهدد بعقوبات.
اليوم «مستقبل االستثمار» الذي يحلم به
محمد بن سلمان أضحى كابوسًا

«مستقبل االستثمار» في الصحراء:

نأي اقتصادي
عن دم خاشقجي
علي جواد األمين
تداعيات جريمة قتل جمال خاشقجي
االقـتـصــاديــة هــي األكـثــر إيــامــا لولي
الـعـهــد محمد بــن سـلـمــان حـتــى اآلن.
حجم تهور «رجــل اإلصــاحــات» ،بدا
فــي التوقيت ،قبل ثــاثــة أسابيع من
مؤتمر «مبادرة مستقبل االستثمار»
فـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض الـ ـ ـي ـ ــوم ،الـ ـ ـ ــذي ي ــرع ــاه
للعام الثاني على التوالي .تفاصيل
الـ ـج ــريـ ـم ــة الـ ـفـ ـظـ ـيـ ـع ــة ،ال ـ ـتـ ــي ع ـم ـلــت

ّ
تعثر «صندوق رؤية سوفت بنك»
قد ينهي شراكات مع أكثر
من  25شركة أميركية

ت ــرك ـي ــا ع ـل ــى إذك ـ ـ ــاء نـ ــارهـ ــا ،أف ـس ــدت
مـنــاخ االسـتـثـمــار مــع الــريــاض ،حتى
خ ــرج االقـتـصــاد عــن ط ــور السياسة،
بــانـسـحــاب أه ـ ّـم املـسـتـثـمــريــن الـكـبــار
وامل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي أب ــرم ــت ش ــراك ــات
م ــع صـ ـن ــدوق االس ـت ـث ـم ــارات ال ـعــامــة
ال ـ ـ ــذي يـ ــرأسـ ــه اب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،بـسـبــب
ط ــاول ـت ـه ــا مــن
خ ـس ــائ ــر ب ــاملـ ـلـ ـي ــارات َ
دماء خاشقجي ،فلم يبق من املؤتمر

ّ
املعدلة برامجه هذا العام ،غير الشكل.
رغ ــم أن ال ـكــرة فــي الـسـيــاســة ال تــزال
ف ــي مـلـعــب ح ـل ـفــاء الـ ــريـ ــاض ،لكنها
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ب ــات ــت م ــره ــون ــة مل ـي ــزان
الربح والخسارة ،الذي وحده يفرض
ق ــواع ــد ال ـل ـع ـبــة .ل ـعــل أدق تــوصـيــف
ل ـل ـحــالــة ال ـت ــي تـعـيـشـهــا ال ـس ـعــود ّيــة
ال ـيــوم ،هــو توصيف تلك الـتــي حــذر
م ـن ـهــا خــاش ـق ـجــي ب ـن ـف ـســه ،ف ــي أحــد
مـ ـق ــاالت ــه فـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «واشـ ـنـ ـط ــن
بــوســت»« :بـبـســاطــة ،فــإن السعودية
ال ي ـم ـك ـن ـهــا ت ـح ـمــل ت ـب ـعــة اس ـت ـع ــداء
أي قـ ـط ــاع ــات أخـ ـ ـ ــرى مـ ــن امل ـج ـت ـمــع
الــدولــي» ،مشيرًا إلــى أنــه «إذا خشي
املــديــرون التنفيذيون للشركات من
ردود أفعال عنيفة على ّ
أي انتقادات
محتملة تتعلق باستثماراتهم ،فإن
الرؤية الجديدة للسعودية ستكون
ف ــي خ ـطــر مـ ـح ــدق» .قـ ــال خــاشـقـجــي
ً
كلمته ومشى ،تاركًا خلفه سيال من
األع ـ ــداء االق ـت ـصــاديــن الب ــن سلمان
م ـع ـظ ـم ـه ــم مـ ـ ــن دول حـ ـلـ ـيـ ـف ــة ،وال
سـيـمــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وأوروب ـ ــا،
ل ـي ـص ـط ـفــوا إلـ ــى ج ــان ــب دول أخ ــرى
ككندا وأملــانـيــا والـســويــد والـنــرويــج
والجيران الخليجيني قطر والكويت
وعمان.

ّ
تركيا تصعد ّوال تحسم:
«تذبذب» يمهد لـ«التفاوض»؟

ضربة قاضية
رغ ــم ال ـضــربــات املـتـتــالـيــة لـطـمــوحــات
اب ــن س ـل ـمــان ،ج ــاءت وحـشـيــة جريمة
خ ــاش ـق ـج ــي وصـ ــداهـ ــا ل ـت ـق ـصــم ظـهــر
البعير.
ذلك بدا في كر ُسبحة املقاطعة الدولية
ملؤتمر «دافـ ــوس فــي الـصـحــراء» (تـبـ ّـرأ
م ـن ــه «دافـ ـ ـ ـ ــوس» الـ ـس ــويـ ـس ــري) ،ال ــذي
ينظمه صـنــدوق االسـتـثـمــارات العامة
الـ ـسـ ـع ــودي (س ـ ـي ـ ــادي) ،ب ــإع ــان ك ـبــار
املـســؤولــن مقاطعته ،بمن فيهم وزيــر
الخزانة األميركية ،ستيفن منوتشني،
ووزراء من بريطانيا وفرنسا وهولندا
وأوسـتــرالـيــا ،وص ـنــدوق النقد الــدولــي
وال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،ورؤسـ ـ ــاء مــؤسـســات
وم ـس ـت ـث ـم ــرون كـ ـب ــار ووسـ ــائـ ــل إع ــام
وص ـح ــاف ـي ــون ك ــان ــوا م ــدع ــوي ــن إلدارة
ُ
جـ ـلـ ـس ــات ــه .لـ ـك ــن أحـ ـ ـ ــدث امل ـن ـس ـح ـب ــن،
مـ ـجـ ـم ــوع ــة «سـ ـ ــوفـ ـ ــت ب ـ ـ ـنـ ـ ــك» ،ع ـم ــاق
الـ ـتـ ـكـ ـ ّن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـ ـيـ ــابـ ــان ـ ـيـ ــة ،أمـ ـ ــس،
م ـ ــا مـ ــثـ ــل ضـ ــربـ ــة ق ــاضـ ـي ــة ل ـل ـمــؤت ـمــر،
ق ـبــل يـ ــوم م ــن ان ـط ــاق ـت ــه .فــاملـجـمــوعــة
اليابانية لــاتـصــاالت والتقنية ،التي
ت ــدي ــر «ص ـ ـنـ ــدوق رؤيـ ـ ــة س ــوف ــت ب ـنــك»
(س ـع ــودي يــابــانــي) ،تـمـثــل إح ــدى أهــم
ال ـشــراكــات االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي سعى
إل ـي ـه ــا اب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،ل ــاس ـت ـث ـم ــار فــي
شــركــات «وادي سيليكون» األمـيــركــي.
إذ يضم الصندوق شركات مثل «آبــل»
و«كوالكوم» و«فوكسكون» و«شــارب».
ان ـس ـح ــاب «س ــوف ــت ب ـن ــك» ي ــؤك ــد أن ال
«صندوق رؤية» جديدًا هذا العام ،كما
ك ــان قــد أعـلــن اب ــن سلمان فــي مقابلته
ّ
األخ ـي ــرة مــع وكــالــة «بـلــومـبـيــرغ» ،بــأن
الصندوق السعودي السيادي سيقدم
 45م ـل ـي ــارًا إض ــاف ـي ــة هـ ــذا الـ ـع ــام ،على
غ ـ ــرار الـ ـع ــام امل ــاض ــي (ن ـح ــو  ٪50من
رأس املــال امللتزم) .قــرار االستغناء عن
الشراكة مع الرياض ،جاء بعد خسائر
لحقت ب ــ«ص ـنــدوق رؤيـ ــة» ،مـنــذ إعــان
اختفاء خاشقجيّ ،قدرت وفق صحيفة
«فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز» ،بـنـحــو  20مليار
دوالر ،إث ـ ــر ت ــراج ــع أسـ ـع ــار أسـهـمـهــا
نحو  % 7فــي بــورصــة طوكيو ،بسبب
م ـخ ــاوف املـسـتـثـمــريــن م ــن مستقبلها
بسبب شراكتها مع الرياض .وجاء ذلك،
بعد اهتزاز ثقتها بابن سلمان ،بعد أن
ّ
علقت الرياض خطة إنشاء أكبر مشروع
لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في
العالم ،أحد أهم املشاريع العمالقة مع
«سوفت بنك» ،بتكلفة  200مليار دوالر،
في أيلول /سبتمبر املاضي.

لم ّ
تقدم آخر التصريحات
والتسريبات الصادرة عن
تركيا مؤشرًا حاسمًا على
ما سيخرج به رجب طيب
االحتمال
أردوغان .لكن َ
الواقع ما بين طرفي
النقيض ،هو أن ّ
يضعف
الرئيس التركي رواية
السعودية من دون
أن يذهب إلى اتهامات
«خطيرة» ّ
طريق
تسد
ّ
«المفاوضات» .ولعل ذلك
هو ما تراهن عليه إدارة
دونالد ترامب ،التي ّ
جددت
أمس تمسكها بالعالقة
مع السعودية ،مؤكدة
أن مصالحها ُم ّ
قدمة على
أي شيء آخر

الدول التي
تقف على
الضفة
المقابلة
للرياض،
تسعى إلى
استغالل
موقف
ابن سلمان
الضعيف
(أ ف ب)

ّ
من املحتمل أن ينهي تعثر الصندوق
السعودي الياباني ،البالغ حجمه 93
م ـل ـيــار دوالر ،ش ــراك ــات م ــع أك ـث ــر من
 25شركة أميركية استثمر ّفيها منذ
إنشائه ،علمًا أن الصندوق مثل أهمية
ك ـبــرى لـلــرئـيــس دون ــال ــد تــرامــب الــذي
كان قد اصطحب في زيارته للرياض
الـ ـ ـع ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،رئ ـ ـيـ ــس امل ـج ـم ــوع ــة
م ــاس ــاي ــوش ــي سـ ــون (أغـ ـن ــى رجـ ــل في
الـيــابــان) ،حيث خــرج بأكبر صندوق
اسـتـثـمــار مـبــاشــر فــي الـعــالــم ،عـلــى أن
يـضــع جـ ــزءًا كـبـيـرًا مـنــه ف ــي ال ــوالي ــات
لكن
املتحدة ،وهــو مــا حصل بالفعلّ .
على إثر جريمة قتل خاشقجي ،تعثر
أكـبــر استثمار للصندوق بانسحاب
ش ــرك ــة «أوب ـ ـ ــر» (ي ـم ـت ـلــك م ـن ـهــا حصة
تـبـلــغ  9م ـل ـيــارات دوالر) ،م ــن مؤتمر
اليوم ،وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي
دارا خسروشاهي ،على الــرغــم مــن أن
صـ ـن ــدوق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـس ـع ــودي،
يمتلك بشكل منفصل ٪5 ،مــن أسهم

الشركة ،بقيمة  3.5مليارات دوالر.
ارتأت «أوبر» االستغناء عن أموال ابن
سلمان ،رغم الخسائر املحتملة جراء
مقاطعتها في السعودية والبحرين،
ك ــذل ــك دعـ ــا وزي ـ ــر خ ــارج ـي ــة األخـ ـي ــرة،
خــالــد ب ــن أح ـم ــد ،م ــا يـعـكــس مـخــاوف
هذه الشركات الناشئة ،من أي شراكة
مع بلد يحكمها «متهور» .وعلى غرار
«أوبــر» ،من املحتمل أن تنهي شركات
كبرى استثمر فيها «صـنــدوق رؤيــة»
قريبًا ،ك ــ«أرم هولدينغز» و«نفيديا»
و«ج ـنــرال مــوتــورز ك ــروز» ،للسيارات
اإللكترونية ،و«وي ورك».

مستقبل على المحك
أمام االنسحابات الغربية ،ثمة مفارقة،
أن ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي تـ ـق ــف عـ ـل ــى ال ـض ـفــة
املقابلة للرياض وحلفائها سياسيًا،
م ـث ــل الـ ـص ــن وروسـ ـ ـي ـ ــا وب ــاك ـس ـت ــان،
ت ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـغـ ــال مـ ــوقـ ــف اب ــن
س ـل ـمــان ال ـض ـع ـيــف الس ـت ـمــال ـتــه نحو

ض ــخ م ـش ــاري ــع واسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات فـيـهــا،
إذ لــم تـبــد الـشــركــات فــي الـصــن حتى
اآلن ،أي بــادرة انسحاب ،فيما تعتزم
مــوسـكــو إرس ــال وف ــد مــن  30مــن قــادة
ورواد األعمال البارزين ،وفق ما أعلن
الروسي»
«صندوق االستثمار املباشر
ّ
(رسـ ـم ــي) .أم ــا بــاك ـس ـتــان ،فسيمثلها
رئـيــس الـ ــوزراء ،عـمــران خ ــان ،بنفسه،
فـ ــي إط ـ ـ ــار س ـع ـي ــه املـ ـعـ ـل ــن ل ـل ـح ـصــول
ع ـل ــى دع ـ ــم سـ ـع ــودي ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع
ّ
العملة الـبــاكـسـتــانـيــة ،ول ـحــث اململكة
عـلــى املــواف ـقــة عـلــى دعــوتــه لـهــا خــال
زي ــارت ــه ل ـل ـس ـعــوديــة ال ـش ـهــر امل ــاض ــي،
إلــى أن تصبح الشريك الثالث لبالده
في املشروع االقتصادي الــذي دشنته
ب ـش ــراك ــة ص ـي ـن ـيــة ،ف ــي إط ـ ــار امل ـب ــادرة
االق ـت ـصــاديــة الـصـيـنـيــة ل ــدول ال ـحــزام
والجوار ،لتأسيس ممر تجاري ،الذي
يمثل أهمية كبرى للصني أيضًا.
ه ـ ــروب ال ـح ـل ـفــاء واق ـ ـتـ ــراب ال ـخ ـصــوم
اقـتـصــاديــا ،يـشـيــان بــأن مستقبل ابــن

س ـل ـم ــان ب ـ ــات ع ـل ــى امل ـ ـحـ ــك .إذ يـعـلــم
املستثمرون أن ضمان االستثمار في
السعودية بات رهن مستقبل شخص
هــو «املـلــك غـيــر املـنـ ّـصــب» ،ال ــذي صــار
يوصف بــ«املـجــرم» و«املـجـنــون» .لكن
ذل ــك م ــا ك ــان ل ـي ـح ـصــل ،ل ــوال سـيــاســة
ال ـ ـضـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ال ـت ــي
انتهجها ترامب منذ توليه الرئاسة،
ب ـخ ــاف أس ــاف ــه ال ــذي ــن ل ــم يـسـمـحــوا
تــاري ـخ ـيــا بـ ـخ ــروج أج ـن ـحــة أســاس ـيــة
مــن خــط الـسـبــاق إلــى الـعــرش لضمان
االن ـت ـق ــال ال ـس ـلــس لـلـحـكــم ،خـصــوصــا
أن س ـي ـنــاريــو «ال ـش ـج ــار» ال ـس ـعــودي،
ل ـ ـ ــم ُي ـ ـس ـ ـعـ ــف ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث ع ــن
«مـخــرج» يحفظ مصالحه السياسية
واالقـتـصــاديــة ،وســط تنامي ضغوط
أعـ ـض ــاء ال ـك ــون ـغ ــرس ل ـك ـشــف حـقـيـقــة
مـقـتــل خــاشـقـجــي ،ومـطــالـبــة بعضهم
ب ـت ـغ ـي ـيــر ال ـح ــاك ــم ال ـف ـع ـلــي لـلـمـمـلـكــة،
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ح ـ ـس ـ ــاس ،بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
االنتخابات النصفية للكونغرس.

ّ
تتجه األنظار اليوم إلى تركيا ،حيث
ُي ـف ـت ــرض أن ي ـص ــدر رئ ـي ـس ـهــا ،رجــب
طيب أردوغان ،موقف بالده الرسمي
من قضية مقتل الصحافي السعودي،
جمال خاشقجي ،في قنصلية بالده
ف ـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،بـ ـع ــد طـ ـ ــول صـمــت
ك ـس ــرت ــه ت ـس ــري ـب ــات وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ال ـتــرك ـيــة وت ـصــري ـحــات وجـ ــوه حــزب
«العدالة والتنمية» الحاكم .تسريبات
وتـ ـص ــريـ ـح ــات اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت ح ـت ــى ي ــوم
ّ
أمــس ،مع اتسامها بنبرة تصعيدية
وإرسالها تلميحات إلى أن أنقرة قد
تنزع الطابع َ
الع َرضي الــذي ألصقته
ال ــرواي ــة ال ـسـعــوديــة بــالـجــريـمــة ،وقــد
ت ـ ــرب ـ ــط أيـ ـ ـض ـ ــا بـ ـ ــن األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة وبـ ــن
مستوى من املسؤولية أعلى من ذلك
ال ــذي ّ
روج ــت لــه الــريــاض .لكنها ،من
وجهة نظر أخرى ،قد ال تعدو كونها
ّ
مجرد أداة من أدوات الضغوط التي
ب ــدا ـ ـ ـ مـنــذ انـ ــدالع األزمـ ــة ـ ـ ـ أن تركيا
تمارسها على الـسـعــوديــة ،ووسيلة
إح ـ ـ ـ ــراج ت ـش ـه ــره ــا ب ــوج ــه الـ ــواليـ ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ب ـ ـهـ ــدف ان ـ ـ ـتـ ـ ــزاع م ـك ــاس ــب.
وبـمـعــزل عـ ّـمــا سـيــرســو عليه املــوقــف
التركي ،فإن إدارة الرئيس األميركي،
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ت ـ ــزال تـبـتـعــد عن
إلــزام نفسها بترتيب أي عواقب على
الجريمة ،مؤكدة أن مصالحها تعلو
على أي اعتبار.
وق ــال تــرامــب ،مـســاء أم ــس ،إن ــه «غير

«رؤية  :»2030رسم على ماء

ّ
بعدما تلقت ضربات ّ عديدة جعلتها
محور تشكيك وتوقعات بالفشل،
جاءت قضية مقتل جمال خاشقجي
لتكشف «رؤية  »2030على مخاطر
ولي العهد
ربما لم تكن في حسبان ّ
محمد بن سلمان .وفي ظل تنامي
المزاج العام المناوئ للرياض ،وتصاعد
مخاوف المستثمرين األجانب ،وانهيار
الصورة «اإلصالحية» التي رسمها ابن
سلمان ،تبدو خطط األخير االقتصادية
عرضة لالنهيار ،إن لم يكن ّمصيره
السياسي نفسه على المحك

«ال ي ـهـ ّـم ـنــي ك ـيــف ي ـن ـظــر ال ـع ــال ــم إلـ ـ ّـي،
بقدر ما ّ
ّ
يصب في مصلحة
يهمني ما
الـ ـب ــاد والـ ـشـ ـع ــب» .ذلـ ــك م ــا ق ــال ــه ولــي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي ،محمد بــن سلمان،
فــي مقابلته األخـيــرة مــع «بلومبيرغ».
ك ـل ـمــات أراد م ــن خــال ـهــا ا ُلـتـقـلـيــل من
أهمية االنتقادات الغربية امل ّ
وجهة إليه،
ّ
وتأثيرها على ما ّ
يسمى «خطة التحول
ّ
يتنبه إليه األمير
الوطني» .لكن ما لم
الشاب هو أن «رؤيـتــه» ُامل ّ
سماة «رؤيــة

 ،»2030والـ ـت ــي أط ـل ـق ـهــا ف ــي ن ـي ـســان/
على
أبــريــل  ،2016ت ـقــوم فــي أســاسـهــا ّ
تقديم صورة مختلفة للسعودية ،يمثل
َ
َ
الرئيسني
املعلمني
اإلصــاح واالنفتاح
فـيـهــا .ه ــذه الـ ـص ــورة ،ال ـتــي أن ـفــق ولــي
ً
ـواال طــائـلــة مــن أج ــل بنائها،
الـعـهــد أمـ ـ ّ
ما فتئت تتلقى الضربات الواحدة تلو
األخـ ـ ــرى ،حـتــى جــاء ت ـهــا ح ــادث ــة مقتل
الصحافي السعودي ،جمال خاشقجي،
لـ ُـتـ ّ
ـوجــه إليها اللكمة األع ـنــف ،وتلحق
أض ــرارًا بالغة بمشروع «رؤي ــة ،»2030
الــذي كان قد ّ
تعرى الكثير من جوانبه
خالل األشهر املاضية ،ليظهر كأنه رسم
على ماء.
ي ـ ــأت ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر «م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة م ـس ـت ـق ـبــل
االستثمار» ،املرتقب انطالقه اليوم في
ّ
السعودية ،والذي كان ابن سلمان يعلق
ً
آم ـ ــاال ك ـب ـيــرة عـلـيــه ف ــي ت ـقــديــم اململكة
ّ
كوجهة تـجــاريــة مــربـحــة ،ليجلي أزمــة
العالقات العامة التي يعيشها الرجل.
عـشــرات املـســؤولــن ورؤس ــاء الشركات
العاملية الكبرى أعلنوا انسحابهم من
ّ
مــؤتـمــر حـلــم ول ــي الـعـهــد فــي أن يشكل
نسخة مـطـ ّـورة مــن سابقه الــذي انعقد
في فندق «ريتز كارلتون» في الرياض
في تشرين األول /أكتوبر  ،2017حيث
اسـتـقـطــب اب ــن سـلـمــان ث ـنــاء الغربيني
عـلـيــه كــرجــل «إص ــاح ــي» .وع ـلــى رغــم
أن عمليات االنـسـحــاب ه ــذه قــد تكون
مؤقتة ،وأن أثرها قد ينحسر في العام

ال ـج ــدي ــد وف ـ ــق ب ـع ــض الـ ـت ــوقـ ـع ــات ،إال
ّ
أنـهــا تظهر بـلــوغ حــالــة التشكك وعــدم
اليقني لدى املستثمرين األجانب أعلى
مستوياتها .وهي حالة كانت تصاعدت
منذ أواخر العام املاضي ،مع إطالق ابن
سلمان حملة «تطهيرية» ضد األمــراء
واملسؤولني السابقني ورج ــال األعمال
(ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر) ،أضــافــت
ّ
للتوجس ،الذي ال يبدو
أسبابًا جديدة
بعيدًا من حقيقة انخفاض االستثمار
األجنبي في اململكة في عــام  2017إلى
أدنى مستوى له خالل  14عامًا.
هـ ــذان ال ـتـ ّ
ـوجــس وال ـق ـلــق ال يـقـتـصــران
على املستثمرين األجانب ،بل يشمالن
ك ــذل ــك ال ـش ــرك ــات ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ـت ــي ال
تـ ــزال ت ـع ـتــري أص ـحــاب ـهــا الـخـشـيــة من
مصير مشابه ملصير «معتقلي الريتز»،
وه ــو م ــا يـجـعــل هـ ــؤالء يـحـجـمــون عن
االستثمار ،بل ويدفع كثيرين منهم إلى
تهريب أموالهم .طبقًا لــدراســة أجراها
«ج ـ ــي بـ ــي مـ ـ ــورغـ ـ ــان» ،ف ـ ــإن  80م ـل ـيــار
االقتصاد السعودي
دوالر خرجت من
ُ
فــي الـعــام املــاضــي ،فيما ق ـ ّـدرت األمــوال
الـهــاربــة حتى آب /أغسطس مــن العام
ال ـج ــاري ب ـ ــ 65مـلـيــار دوالر ،عـلـمــا بــأن
ه ــذه ال ــدراس ــة ي ـعــود تــاريـخـهــا إل ــى ما
َ
قبل أزمتي كندا وخاشقجي ،ما يعني
أن الــرقــم قــد يكون ارتـفــع إلــى أكثر مما
أشير إليه.
حالة الهروب تلك تؤشر ليس فقط إلى
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ّ
بلغت حالة التشكك
وعدم اليقين لدى
المستثمرين األجانب
أعلى مستوياتها

الخوف على األصــول واملــوجــودات ،بل
ـاط عــام ال يفتأ يتزايد
وأيضًا إلــى إحـبـ ٍ
بفعل اسـتـمــرار تباطؤ النمو ،ال ــذي لم
ّ
تفلح خطة ابــن سلمان إال فــي زيــادتــه.
ّ
ك ــان ول ــي الـعـهــد يتطلع إل ــى أن يسهم
مشروع «سعودة الوظائف» في تقليص
اإلنفاق الحكومي على التوظيف حتى
ي ـق ـتــرب م ــن  %30ف ــي ع ــام  ،2030لكن
النتائج األولية للمشروع أنبأت بفشل
ذري ـ ــع ،بـ ــدت م ـعــه «الـ ـسـ ـع ــودة» كــأنـهــا
وئدت في مهدها .أدى الشروع املباشر
في تطبيق توطني الوظائف ،من دون
تـهـيـئــة املـجـتـمــع لـتـقـ ّـبــل واقـ ــع يخالف
«العقد االجـتـمــاعــي» السائد منذ زمن
طــويــل ،إل ــى إقـ ــدام الـعــديــد مــن شــركــات
الـتـجــزئــة الـعـمــاقــة عـلــى إغـ ــاق مـئــات

الفروع التابعة لها .بعدما بــادرت هذه
الشركات إلــى تسريح العمال األجانب
تطبيقًا ُل ـق ــرار «ال ـس ـع ــودة» (ب ـلــغ عــدد
العمال امل ّ
سرحني منذ مطلع  2017حتى
منتصف  2018أكـثــر مــن مليون ومئة
ألف) ،وجدت صعوبة بالغة في العثور
ع ـل ــى م ــوظ ـف ــن سـ ـع ــودي ــن يــرت ـضــون
ّ
أجورًا أقل من التي ينالونها في القطاع
ال ـع ــام ،ويـقـبـلــون الـعـمــل تـحــت ظ ّــروف
ال تشبه فــي ش ــيء «الـبـطــالــة املـقــنـعــة».
وتــرافــق ذلــك مع انخفاض ملحوظ في
ال ـق ــدرات الـشــرائـيــة للسعوديني ،بفعل
زيـ ــادة ضــريـبــة الـقـيـمــة امل ـضــافــة ورف ــع
ً
أس ـعــار ال ــوق ــود وال ـك ـهــربــاء ،فـضــا عن
ارتـ ـف ــاع مـ ـع ـ ّـدل ال ـب ـطــالــة إلـ ــى مـسـتــوى
قياسي قــارب  %13في الربع األول من
العام الحالي.
ح ـق ـي ـق ــة كـ ـ ــون الـ ـت ــوظـ ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــي
«دع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة» ف ـ ـ ــي «ال ـ ـع ـ ـقـ ــد
ّ
االجتماعي» ،والتي شكلت ّعقبة كبيرة
ف ــي طــريــق «ال ـس ـع ــودة» ،مــثـلــت أيـضــا
واحـ ــدة مــن الـتـعـقـيــدات الـكـثـيــرة الـتــي
حالت دون تقدم برنامج الخصخصة.
ك ــان ي ـف ـتــرض ،وف ـق ــا لـ ــ«رؤي ــة ،»2030
أن ت ـب ــدأ الـخـصـخـصــة ف ــي ع ــام 2017
ف ــي أربـ ـع ــة ق ـط ــاع ــات ،ض ـمــن م ـشــروع
يستهدف جمع  200مليار دوالر عبر
بيع حصص فــي مــؤسـســات حكومية
في  16قطاعًا .لكن املشروع سرعان ما
دخل في طور التباطؤ (في مقابلته مع

«بلومبيرغ» ،كان ابن سلمان ال يزال
ي ـت ـحــدث ع ــن «إج ـ ــراء م ـح ــادث ــات مع
ّ
املستثمرين») ،وهو ما دفع املحللني
االقتصاديني إلى التشكيك في وجود
«اسـتــراتـيـجـيــة مـتـمــاسـكــة» إلح ــداث
َ
القطاعني
«ت ــوازن سليم» بــن أدوار
ّ
الـ ـع ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص .لـ ـع ــل االن ـت ـك ــاس ــة
التي ّ
تعرضت لها خطة بيع  %5من
أسهم شركة «أرامكو» ،عمالق النفط،
ُت ّ
ّ
للتخبط الذي
عد نموذجًا واضحًا
يعتري مسار الخصخصة .أراد ولي
العهدً ،
بناء على مقتضيات «رؤيته»،
طرح «أرامكو» في االكتتاب العام في
الـنـصــف الـثــانـ ّـي مــن ع ــام  ،2018لكن
ّ
هذا املوعد تبخر في أقــل من سنتني
مع بــدء تواتر املعلومات عن تأجيل
الطرح األولــي األكبر في التاريخ في
آذار /مــارس املــاضــي ،ومــن ثـ ّـم تأكده
في آب /أغسطس ،إلــى أن ضــرب ابن
سلمان مــوعـدًا جــديـدًا أقـصــاه مطلع
ّ
 .2021فهل سيتمكن ولــي العهد من
تحقيق ما وعد به ،علمًا بأن الكثير
مــن وع ــوده ومنها مــوازنــة امليزانية
فــي ع ــام  2019لــم تـجــد سبيلها إلــى
التنفيذ؟
ربـ ـم ــا ي ــراه ــن اب ـ ــن س ـل ـم ــان ع ـل ــى أن
ص ـف ـق ــة اسـ ـتـ ـح ــواذ «أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو» عـلــى
 %70م ــن ش ــرك ــة «سـ ــابـ ــك» (ع ـم ــاق
البتروكيماويات) ،املنتظر إتمامها
عــام  ،2019ستسهم فــي رفــع القيمة

َ
ال ـس ــوق ـي ــة ل ــأول ــى إل ـ ــى تــري ـل ـيــونــي
دوالر ،بـ ـم ــا ي ـس ـم ــح ب ــرف ــع ال ـع ــائ ــد
امل ــرتـ ـق ــب مـ ــن ال ـ ـطـ ــرح ال ـ ـعـ ــام األول ـ ــي
 100م ـل ـي ــار دوالر .ل ـك ــن حـتــى
إل ـ ــى ّ
ل ــو ت ـحــقــق ذل ـ ــك ،وهـ ــو م ــا تـعـتــرضــه
ع ـق ـب ــات عـ ـ ــدة ،م ــن ب ـي ـن ـهــا أن س ـع ـرًا
ّ
نفطيًا مرتفعًا يـعــزز قيمة «أرامـكــو»
لن يكون مضمونًا على طــول الخط،
ف ــإن مـشـكــات أخ ــرى ال ت ــزال تــواجــه
املشروع ،على رأسها خطر االنكشاف
ّ
الذي يتطلبه مبدأ الشفافية املعمول
به في الواليات املتحدة ،على اعتبار
ّ
تتصدر األماكن
أن بورصة نيويورك
املحتملة لتنفيذ ال ـطــرح .أم ــا األه ــمّ،
ف ـه ــو أن ق ـض ـيــة خ ــاش ـق ـج ــي جـعـلــت
خـ ـط ــة ال ـ ـط ـ ــرح م ـ ــن أسـ ــاس ـ ـهـ ــا ع ـلــى
ّ
املـحـ ّـك ،في ظــل تنامي املــزاج املناوئ
للسعودية فــي ال ــدول الغربية ،وهو
ّ
ما تجلى في إعالن الرئيس التنفيذي
لبورصة لندن ،ديفيد شويمر ،الذي
دأب على مغازلة ابــن سلمان بهدف
اج ـت ــذاب ال ـط ــرح ،مـقــاطـعــة «دافـ ــوس
فــي ال ـص ـحــراء»ُ .مشهد ي ــزداد قتامة
وغموضًا إذا ما أخذ في االعتبار أن
جــريـمــة تـصـفـيــة خــاشـقـجــي وصـلــت
إلـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى ب ــات ــت فـ ـي ــه األس ـئ ـل ــة
مطروحة حــول مستقبل ولــي العهد
السياسي ،أكثر منها حول مشروعه
االقتصادي الفلكي.
(األخبار)

مستشار
الرئيس
التركي:
الرواية
السعودية
ال ّ
تفسر أيًا
من جوانب
الواقعة
(أ ف ب)

راض» عــن الــروايــة السعودية بشأن
ٍ
مـ ـقـ ـت ــل خـ ــاش ـ ـق ـ ـجـ ــي ،لـ ـكـ ـن ــه ال ي ــري ــد
«خـ ـس ــارة ك ــل هـ ــذا االس ـت ـث ٌـم ــار ال ــذي
حـ ــدث ف ــي بـ ــادنـ ــا» .م ــوق ــف كـ ــان قــد
سبقه إليه صهره وكبير مستشاريه،
ج ــاري ــد ك ــوش ـن ــر ،ع ـن ــدم ــا ش ـ ـ ـ ّـدد ،فــي
حديث إلــى شبكة «ســي أن أن» ،على
ضرورة أن «يوازن البيت األبيض بني
تداعيات مقتل خاشقجي واملصالح
املشتركة التي تجمعنا مع اململكة»،
الف ـت ــا إلـ ــى أن واش ـن ـط ــن ال ت ـ ــزال فــي
مــرحـلــة «تـقـ ّـصــي الـحـقــائــق» ،مضيفًا
أن ـ ــه ن ـص ــح ول ـ ــي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي،
محمد بن سلمان ،بأن يكون «شفافًا
للغاية ،فالعالم يــراقــب ،وه ــذا اتهام
خطير ج ـدًا ،وموقف صعب للغاية».
وأعـلــن تــرامــب ،مــن جهته ،أنــه أجــرى
م ـح ــادث ــات هــاتـفـيــة م ــع اب ــن سـلـمــان،
كــاشـفــا أن ال ـس ـعــوديــن طـلـبــوا مهلة
شـهــر ل ــ«اس ـت ـك ـمــال الـتـحـقـيــق» ،لكنه
داع ل ــذل ــك»،
أب ـل ـغ ـهــم أنـ ــه «ال ي ــوج ــد ٍ
مؤكدًا «(أنـنــا) سنعرف الكثير خالل
ال ـي ــوم ــن امل ـق ـب ـل ــن» .ج ـ ـ ٌ
ـزم ي ـشــي بــأن
الرئيس األميركي مطمئن إلــى أن ما
سيخرج من املقلب التركي لن يخالف
تـ ّ
ـوج ـهــه إل ــى ت ـبــرئــة اب ــن س ـل ـمــان من
الـقـضـيــة ،وض ـمــان اسـتـمــراريـتــه على
رأس والية العهد.
لـكــن ذل ــك ال ـتـ ّ
ـوجــه لــم ي ـبـ ُـد ســالـكــا في
أنقرة أمس ،حيث انتشرت تسريبات
وخـ ــرجـ ــت ت ـص ــري ـح ــات ت ـ ـشـ ـ ّـدد عـلــى

ّ
حثت ألمانيا دول
االتحاد األوروبي
على اتخاذ موقف
ّ
موحد بمنع األسلحة
عن الرياض
أن ال ـج ــري ـم ــة ك ـ ــان ُ
«م ـخ ـط ـط ــا ل ـه ــا»،
م ــا ي ـن ـســف ال ـح ــدي ــث الـ ـسـ ـع ــودي عــن
أنـ ـه ــا وقـ ـع ــت خ ـ ــال شـ ـج ــار ،وت ــرب ــط
ضـمـنـيــا ب ــن ال ـح ــادث ــة وول ـ ــي الـعـهــد
الـ ـسـ ـع ــودي .وذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة «يـنــي
شـ ـف ــق» الـ ـت ــركـ ـي ــة أن ال ـع ـق ـي ــد م ــاه ــر
ّ
املطرب ،املتهم الرئيس في الجريمة،
ات ـص ــل أرب ـ ــع م ـ ــرات م ـت ـتــال ـيــة بـمــديــر
م ـك ـتــب ابـ ــن س ـل ـم ــان ،بـ ــدر ال ـع ـســاكــر،
وذلـ ــك أث ـن ــاء وج ـ ــوده ف ــي القنصلية
عـ ـق ــب وقـ ـ ـ ــوع ع ـم ـل ـي ــة الـ ـقـ ـت ــل .وع ـب ــر
ّ
الـصـحـيـفــة نـفـسـهــا ،ش ــك ــك مـسـتـشــار
الــرئـيــس الـتــركــي ،يــاســن أق ـطــاي ،في
الــروايــة الـسـعــوديــة ،معتبرًا أنـهــا «ال

ّ
تفسر أيــا من جوانب الــواقـعــة» ،وأنه
ً
«ج ــرى تلفيقها عـلــى ع ـج ــل» ،قــائــا:
«(إن ـ ــك) كـلـمــا ف ـكــرت ف ــي األم ــر تشعر
بأن هناك من يهزأ بمخابراتنا» .وفي
االتجاه نفسه ،وصف املتحدث باسم
«العدالة والتنمية» ،عمر جليكُ ،مقتل
ِّ
خاشقجي بأنه «جريمة معقدة خطط
لـهــا بــوحـشـيــة» ،راف ـضــا الـحــديــث عن
م ـف ــاوض ــات ب ــن تــرك ـيــا وال ـس ـعــوديــة
بهذا الشأنُ ،مشددًا على أن الوصول
إل ــى الحقيقة «مـســؤولـيـتـنــا» .وعلى
ّ
رغـ ــم ال ـن ـب ــرة ال ـ ـحـ ـ ّ
ـادة ال ـت ــي ات ـس ـمــت
بـهــا تـلــك امل ــواق ــف ،إال أن ـهــا ال تعطي
مـ ــؤش ـ ـرًا جـ ــازمـ ــا عـ ـل ــى مـ ــا ي ـم ـك ــن أن
يــدلــي بــه أردوغ ـ ــان ال ـيــوم ،خصوصًا
أن االت ـصــاالت بــن ُالجانبني التركي
َ
ّ
ّ
استمرت
واألميركي ـ ـ أقلها املعلنة ـ ـ
حـتــى وق ــت مـتــأخــر مــن م ـســاء األح ــد.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،ث ـمــة اح ـت ـم ــاالت ثــاثــة:
ّ
إما أن يمهد أردوغــان الطريق إلتمام
«تـفــاهــم» تركي ـ ـ سـعــودي ـ ـ أميركي،
عـبــر تـقــديــم تـفــاصـيــل تـسـنــد الــروايــة
ال ـس ـع ــودي ــة ،خ ـصــوصــا إذا م ــا صـ ّـح
حــديــث «روي ـتــرز» مـســاء أمــس عــن أن
ً
ب ـحــوزة أردوغ ـ ــان تـسـجـيــا يـثـبــت أن
املستشار فــي الــديــوان امللكي سعود
القحطاني هو من أشرف على عملية
ت ـعــذيــب خــاشـقـجــي وق ـت ـلــه ،وإمـ ــا أن
يـقـ ّـدم شـهــادة متكاملة تنسف روايــة
الــريــاض مــن أســاسـهــا ،مــع مــا يعنيه
األم ـ ــر م ــن ت ـص ـع ـيــد .وإم ـ ــا أن يمسك
العصا مــن منتصفها عبر االمتناع
عــن تــوجـيــه ات ـهــامــات م ـبــاشــرة ،وفــي
ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه مـ ـض ــاعـ ـف ــة ع ــام ــات
االسـ ـتـ ـفـ ـه ــام امل ـح ـي ـط ــة ب ــول ــي ال ـع ـهــد
الـ ـسـ ـع ــودي ،ف ـس ـحــا ف ــي املـ ـج ــال أم ــام
مزيد من «املفاوضات» التي لن يكون
مضمونًا نجاحها.
هــذا االحـتـمــال األخـيــر مــن شأنه فتح
األزمـ ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى سـ ـيـ ـن ــاري ــو اس ـت ـط ــال ــة
صــاعــد ت ــزاي ــدت ،أم ــس ،املـعـطـيــات
وت ـ ّ
امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرة عـ ـلـ ـي ــه .إذ تـ ــواص ـ ـلـ ــت فــي
ال ــوالي ــات املـتـحــدة املـطــالـبــات بفرض
ـة ،ف ـي ـمــا
ع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ـ
ُ ّ
استمرت املــواقــف األوروبـيــة املشككة
في بيان االعتراف السعودي ،والداعية
إل ــى تجميد الـصـفـقــات مــع الــريــاض.
ّ
وحــث وزيــر االقتصاد األملــانــي ،بيتر
ألـ ـتـ ـم ــاي ــر ،دول االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
عـلــى أن تـحــذو ح ــذو ب ــاده فــي وقــف
تصدير األسلحة إلى اململكةُ ،مشددًا
عـلــى ضـ ــرورة «ال ـتــوصــل إل ــى مــوقــف
أوروبـ ـ ــي م ـش ـت ــرك» ،مـعـتـبـرًا أن ــه «لــن
يكون هناك تأثير على الرياض إال إذا
كانت جميع الدول األوروبية متفقة».
دعـ ـ ــوة ّ
رد ع ـل ـي ـهــا وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـفــرن ـســي ،ج ــان إي ــف ل ــودري ــان ،بــأن
«أي ّ
رد سـ ـي ــأت ــي بـ ـع ــد ال ـ ـتـ ــأكـ ــد مــن
الحقيقة» ،وهو ما وافقه عليه أيضًا
وزير الخارجية البريطاني ،جيريمي
هانت ،الذي رأى أن «أي رد بريطاني
ّ
ي ـت ـط ــل ــب انـ ـتـ ـظ ــار مـ ــا س ـت ـس ـف ــر عـنــه
نتائج التحقيق» ،الفتًا إلى أن «الزعم
ب ـ ــأن خــاش ـق ـجــي م ـ ــات ف ــي م ـشــاجــرة
ال يــرقــى إل ــى تـفـسـيــر م ـع ـق ــول» .على
املقلب األميركيُ ،س ّجلت تصريحات
جـ ــديـ ــدة ملـ ـش ـ ّـرع ــن فـ ــي ال ـك ــون ـغ ــرس
تـ ـنـ ـ ّـدد ب ــال ـج ــري ـم ــة ،وتـ ــذهـ ــب إل ـ ــى أن
السعوديني «تــركــوا ترامب وحلفاءه
فـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس فـ ــي م ـ ـ ــأزق ره ـي ــب،
وقــدمــوا إلي ــران هدية مجانية» ،على
ح ـ ّـد تعبير الـسـيـنــاتــور عــن «ال ـحــزب
الجمهوري» ماكرو روبيو .وعلى رغم
تعالي األص ــوات املناهضة للرياض
َ
مجلسي الشيوخ والـنــواب ،إال
داخــل
ّ
أن واشنطن جددت ،أمس ،على لسان
وزي ـ ــر الـ ـخ ــزان ــة ،سـتـيـفــن مـنــوتـشــن،
الـ ــذي ال ـت ـقــى ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـعــودي
ف ــي الـ ــريـ ــاض ،تـمـسـكـهــا ب ــ«ال ـش ــراك ــة
االستراتيجية السعودية األميركية،
والدور املستقبلي لهذه الشراكة وفق
رؤية اململكة .»2030
(األخبار)
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العالم

ّ
الموجه عليها بسبل دبلوماسية ،عبر تحديد موعد
فلسطين تحاول «حماس» والفصائل الفلسطينية عكس الضغط
نهائي للوسيط المصري من أجل تنفيذ التحسينات الموعود بها ،في وقت تواصل فيه األطراف كلها سياسة
خنق الغزيين

تحسين الوضع في غزة:

مهلة للمصريين حتى نهاية الشهر
غزة ــ هاني إبراهيم
ال تزال الجماهير الفلسطينية ،بدفع
مــن الـفـصــائــل والـتـنـظـيـمــات ،تــواصــل
ض ـغ ـط ـه ــا امل ـ ـيـ ــدانـ ــي عـ ـل ــى االحـ ـت ــال
اإلســرائـيـلــي عبر فعاليات «مسيرات
ال ـ ـعـ ــودة» ،وآخ ــره ــا امل ـس ـيــر ال ـب ـحــري
بـجــانــب إط ــاق ال ـبــالــونــات ال ـحــارقــة،
وذل ـ ـ ــك فـ ــي وق ـ ــت أب ـل ـغ ــت ف ـي ــه حــركــة
«حماس» وفدًا مصريًا من «املخابرات
الـعــامــة» زار أمــس قـطــاع غــزة مـجــددًا،
بموعد «نهائي» لحسم املماطلة في
تقديم التحسينات املتفق عليها مع
القاهرة واألمم املتحدة ،علمًا بأن هذا
الــوفــد ك ــان قــد غ ــادر قـبــل أس ـبــوع إثــر
سخونة الوضع األمني ،وتقرر آنذاك
أيـضــا تأجيل زي ــارة وزي ــر املـخــابــرات
عباس كامل.
ي ـ ـقـ ــول م ـ ـصـ ــدر م ـط ـل ــع لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار»

تقرر مجددًا أن تكون
زيارة عباس كامل لغزة
يوم الجمعة المقبل
إن امل ـص ــري ــن ط ـل ـب ــوا م ــن «ح ـم ــاس»
املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدوء وت ـج ـن ــب
استفزاز االحتالل الذي بات في «أعلى
اسـتـعــداداتــه للمواجهة العسكرية»،
ً
لكن الحركة ردت بأنها «أوال ال تخشى
املــواج ـهــة» ،وثــانـيــا أن هـنــاك إجماعًا
وطنيًا على رفض املماطلة في تقديم
الـتـحـسـيـنــات حـتــى مــوعــد هــو نهاية
ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري .وع ـلــى مـ ــدار خمس
س ــاع ــات ،ن ــاق ــش ال ــوف ــد الـ ــذي يــرأســه
هذه املرة رئيس امللف الفلسطيني في
املخابرات املصرية ،اللواء أحمد عبد
الخالق ،ومعه العميد همام أبو زيد،
ع ــددًا مــن القضايا مــع «ح ـمــاس» ،في
مقر رئيس املكتب السياسي للحركة،
إس ـم ــاع ـي ــل ه ـن ـي ــة ،كـ ــان م ـن ـهــا ـ ـ ـ ـ ـ كـمــا
تنقل امل ـصــادر ـ ـ قضية الـصــاروخــن
اللذين أطلقا من غزة تجاه مدينة بئر
السبع و«ريشون ليتسيون» األسبوع
امل ــاض ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـفــاوضــات

وعد المصريون بدخول التحسينات على سفر الغزيين نهاية هذا الشهر (أ ف ب)

التهدئة التي تعثرت قبل أسابيع.
النقاش عــاد إلــى قضية التحسينات
الدولية ومشاريع األمم املتحدة قريبًا،
لكن التركيز كان على موضوع إدخال
األمـ ـ ـ ــوال إلـ ــى غـ ــزة (امل ـن ـح ــة ال ـق ـطــريــة
لـ ـل ــروات ــب) ،وإعـ ـ ـ ــادة إدخ ـ ـ ــال ال ــوق ــود
إل ــى مـحـطــة الـتــولـيــد م ــع زي ــادت ــه إلــى
نصف مليون ليتر يوميًا لكي تعمل
امل ـح ـطــة ب ـكــامــل طــاق ـت ـهــا ،بــاإلضــافــة
إلى تنفيذ التعهدات املصرية بتقديم
تـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــات اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة .وكـ ـ ـ ــررت
«ح ـمــاس» الـشـكــوى مــن ب ــطء الحركة
وصعوبة استيراد البضائع التجارية

مــن مـصــر نـتـيـجــة بـعــض املـضــايـقــات
واملـ ـب ــال ــغ اإلض ــافـ ـي ــة ال ـت ــي تـفــرضـهــا
«جـ ـه ــات سـ ـي ــادي ــة» .وبـ ـش ــأن الــوضــع
امليداني ،ركز املصريون على ضرورة
تخفيف املـسـيــرات ومـنــع الـشـبــان من
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى الـ ـسـ ـي ــاج ال ـ ـحـ ــدودي،
وذلــك لتمكني كامل مــن الضغط على
إســرائـيــل وتسهيل زيــارتــه املفترض
أن يـتــم التنسيق لـهــا فــي نـهــايــة هــذا
األس ـبــوع (الـجـمـعــة) ،إذ مــن امل ـقــرر أن
يجري  4لـقــاءات فــي القطاع .وبينما
أبدت «حماس» إيجابية في التعامل،
أك ــدت أنـهــا ال تــريــد «تـهــدئــة مــؤقـتــة»،

ً
ً
إنهاء كامال للحصار عن القطاع،
بل
ولـ ـ ــذلـ ـ ــك سـ ـ ـ ــوف ت ـس ـت ـم ــر امل ـ ـس ـ ـيـ ــرات
حتى تحقيق الـهــدف املـطـلــوب ،تكمل
املصادر نفسها.
أمـ ــا ب ـش ــأن ال ـت ـح ـس ـي ـنــات ف ــي قـضـيــة
ال ـس ـفــر م ــن مـعـبــر رف ــح وال ـط ــري ــق في
سيناء ،فقال املصريون إنها «تجري
على قدم وساق» ،واعدين ببدء العمل
ب ـهــا ن ـهــايــة ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري .وخ ــال
الـ ـلـ ـق ــاء ،ل ــم ت ــأخ ــذ ق ـض ـيــة امل ـصــال ـحــة
ح ـي ـزًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الـ ـنـ ـق ــاش ،وخ ــاص ــة
أن ال ـحــركــة س ـبــق أن اع ـتــرضــت على
وضع شرط إتمام املصالحة كمقدمة

أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة لـ ـتـ ـق ــدي ــم الـ ـتـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــات،
وش ــددت للمصريني على أن السلطة
ه ــي الـ ـت ــي ت ـع ـطــل امل ـص ــال ـح ــة ب ـهــدف
تـفـجـيــر ال ــوض ــع ف ــي وج ــه املـصــريــن
واإلسرائيليني .وهنا جدد املصريون
تأكيدهم أن السلطة لن تقطع الرواتب
أو تقلصها خالل الشهر املقبل.
وسـ ــرت ف ــي األي ـ ــام املــاض ـيــة أحــاديــث
س ـي ــاس ـي ــة عـ ــن ن ـي ــة رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس وقـ ـ ـ ـ ــف جـ ـ ـ ـ ــزء م ــن
العقوبات التي تتعلق بالرواتب ،لكن
ذلك ليس مرتبطًا بتقدم في املباحثات،
وإنما كخطوة لتخفيف الضغط الذي
يتوقع أن يقع عليه بالتزامن مع نيته
حل «املجلس التشريعي» (البرملان)،
ك ـمــا ت ـف ـيــد ب ــذل ــك مـ ـص ــادر سـيــاسـيــة.
ي ـش ــار ه ـنــا إلـ ــى أن س ـل ـيــم ال ــزع ـن ــون،
وه ــو رئـيــس «املـجـلــس الــوطـنــي» قــال
أم ــس إن م ـطــال ـبــة «امل ـج ـلــس ال ـث ــوري
لفتح» ،املوجهة إلــى «املــركــزي» بحل
«التشريعي» ،ستناقش كبند طــارئ
على جدول أعمال املجلس.
ميدانيًا ،تتواصل الفعاليات الشعبية،
وأطلق عدد من الشبان أمس عشرات
البالونات الحارقة تجاه مستوطنات
«غالف غزة» ،ما أدى إلى ثالثة حرائق
وفـ ـ ــق وسـ ــائـ ــل إعـ ـ ـ ــام عـ ـب ــري ــة ،فـيـمــا
أصـ ـي ــب ع ـ ــدد م ــن امل ــواطـ ـن ــن ب ـج ــراح
مـخـتـلـفــة خ ــال ق ـمــع قـ ــوات االح ـتــال
امل ـس ـيــر ال ـب ـحــري ال ـ ـ  13ش ـم ــال قـطــاع
غـ ــزة .وب ـش ــأن ال ـت ـه ــدي ــدات ض ــد غ ــزة،
ق ـل ـلــت «ح ـ ـمـ ــاس» م ــن قـ ــدرهـ ــا ،قــائـلــة
إن الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة استنفدت
ك ــل الـ ـخـ ـي ــارات .وقـ ـ ــال ع ـض ــو املـكـتــب
السياسي للحركة موسى أبو مرزوق،
عبر «تويتر» ،إن «معظم تصريحات
قـ ــادة االح ـت ــال ه ــذه األي ـ ــام ،ال يمكن
أخذها على محمل الجد ألنها موجهة
إل ــى الـنــاخـبــن الـصـهــايـنــة ...وإن كــان
عدونا الغدر شيمته ،فعدم االطمئنان
إليه واجب».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،اس ـت ـش ـهــد م ـعـ ّـمــر األطـ ــرش
( 42عــامــا) بـعــدمــا أطـلــق عليه جنود
ّ
عملية
االحتالل النار بدعوى أنه نفذ
طعن أدت إلى إصابة جندي بجروح
ط ـف ـي ـفــة ،وذل ـ ــك ب ــال ـق ــرب م ــن امل ــدرس ــة
اإلبراهيمية في الخليل.

سوريا

مقالة

مرحلة ثانية من تحرير
َ
مختطفي السويداء
بـ ـع ــد ت ـط ـب ـي ــق الـ ـ ـج ـ ــزء ال ـ ـثـ ــانـ ــي مــن
«اتفاق سوتشي» املتعلق بمحافظة
إدل ــب ومحيطها ،تشتغل الخطوط
الــدبـلــومــاسـيــة اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
ف ــي م ــا ي ـخ ـ ّـص تـكـمـلــة هـ ــذا االت ـف ــاق
أو ت ـح ــري ــك اتـ ـف ــاق ــات م ـج ـ ّـم ــدة مـثــل
«وضـ ـعـ ـي ــة مـ ـنـ ـب ــج» .إذًا ،اتـ ـص ــاالت
عالية املستوى وتصريحات تحمل
رســائــل متعددة ،شهدتها الخطوط
الــدبـلــومــاسـيــة ي ــوم أمـ ــس ،وف ــي ظل
ذلــك تــواصــل تحرير عــدد جــديــد من
املــواطـنــن املختطفني لــدى «داع ــش»
ف ــي الـ ـس ــوي ــداء .ف ـفــي إط ـ ــار املــرح ـلــة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ،عـلـمــت
«األخـ ـب ــار» أن ال ـت ـبــادل بــن الجيش
والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ب ـ ـ ــدأ لـ ـي ــل أم ـ ـ ـ ــس ،وم ــن
املتوقع اإلفراج عن سبع أو عشر من
امل ـخ ـت ـط ـفــات ،م ـقــابــل إف ـ ــراج الـجـيــش
ُع ـ ّـم ــا بـ ــن  25إل ـ ــى  35ش ـخ ـص ــا مــن
أســر «أمــراء» في «داعــش» ،كذلك فإن
الباقني من املختطفني ُ
سي َّ
حررون في
عملية تبادل ثالثة خالل أيام.
س ـي ــاس ـي ــا ،أعـ ـل ــن امل ـك ـت ــب اإلع ــام ــي
ّ
ل ـل ــرئ ــاس ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن
الــرئـيــس رج ــب أردوغـ ــان فــي اتـصــال
هاتفي مع نظيره األميركي دونالد
ّ
ت ــرام ــب« ،أكـ ـ ــدا أه ـم ـيــة ات ـف ــاق إدل ــب،
وأهمية تنفيذ خريطة الطريق حول
مدينة منبج في ريف حلب الشمالي
الـ ـش ــرق ــي فـ ــي أق ـ ـ ــرب وقـ ـ ــت م ـم ـك ــن».
وب ــال ـت ــزام ــن م ــع هـ ــذا االت ـ ـصـ ــال ،بــدا
الفتًا تصريح رئيس البرملان التركي،
ب ــن ع ـلــي ي ـل ــدري ــم ،ال ـ ــذي ه ــاج ــم فيه
دع ــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة ل ــ«الــوحــدات
ّ
الكردية» ،مشيرًا إلى أن «من املخزي
ل ـ ـلـ ــواليـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ن ـع ـت ـقــد
أن ـهــا حـلـيــف ل ـبــادنــا ،إقــامــة تـعــاون
اسـتــراتـيـجــي مــع منظمة إرهــاب ـيــة».
ك ــذل ــك شـ ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن «األم ـي ــرك ـي ــن
ل ــم ي ــوف ــوا ب ــوع ــوده ــم ح ـيــال منطقة
منبج».
ّ
والرد بني موسكو
وفي سياق األخذ
وواش ـن ـط ــن ،أع ـلــن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الروسي ،سيرغي الفــروف ،أمــس ،أن
«موسكو مستعدة لتعزيز التعاون
م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ب ـش ــأن املـلــف
الـســوري ،لكن واشنطن ترفض هذا
األم ـ ـ ــر» .وقـ ــال ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
مـ ــع ن ـظ ـي ــره فـ ــي م ــدغ ـش ـق ــر« :ل ــدي ـن ــا
قـنــاة لـتـفــادي ال ـح ــوادث فــي ســوريــا،
وكـنــا مستعدين ملــزيــد مــن الـتـعــاون
الجوهري إليجاد طرق لحل الصراع
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري بـ ــأكـ ـبـ ــر قـ ـ ـ ــدر مـ ـمـ ـك ــن مــن

الفعالية ،وقبل كل شــيء بــدء عملية
ع ـ ــودة ال ــاج ـئ ــن وب ـ ــدء امل ـف ــاوض ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة وضـ ـم ــان ال ـق ـض ــاء على
بقايا اإلرهــاب الدولي بالكامل على
األراضــي السورية ...ولكن حتى اآلن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لـيـســت مستعدة
لهذا التعاون الكامل» .كذلك أعلنت
وزارة الدفاع الروسية أن «املسلحني
يــواصـلــون انتهاكاتهم لنظام وقف
إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة خ ـفــض
ال ـتــوتــر ف ــي مـحــافـظــة إدل ـ ــب» .وأف ــاد
رئيس املركز الروسي للمصالحة في
سوريا ،فالديمير سافتشينكو ،بأن

أنقرة :من المخزي
لواشنطن إقامة تعاون
استراتيجي مع منظمة
إرهابية

عصر الفوضى العالمية
وليد شرارة
«املـجـمــوعــات املسلحة الناشطة في
املنطقة قصفت ،خالل الساعات الـ24
املــاضـيــة ،بلدتني فــي ريــف الالذقية،
وأحـ ــد أح ـي ــاء مــدي ـنــة ح ـل ــب ،إضــافــة
إلــى قصف املسلحني الناشطني في
منطقة الباب في ريف حلب الشمالي
ال ـشــرقــي مل ــواق ــع الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة
السورية قرب مدينة تادف».
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال امل ـص ــال ـح ــات
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـس ـ ــوري،
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي م ـحــاف ـظــة الـقـنـيـطــرة،
ب ــدأت أمــس تسوية أوض ــاع عشرات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــن م ـ ــن ق ـ ـ ــرى ري ـ ـ ــف دم ـش ــق
ّ
والقنيطرة ،بعد أن سلموا أسلحتهم
للجهات الــرسـمـيــة .وأوض ــح رئيس
لجنة املصالحة في القنيطرة مأمون
جريدة ،في تصريح لوكالة «سانا»
ال ــرس ـم ـي ــة ،أن «ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـســويــة
مستمرة في قــرى القنيطرة والقرى
امل ـت ــاخ ـم ــة ال ـت ــاب ـع ــة مل ـح ــاف ـظ ــة ري ــف
دم ـش ــق ،ح ـتــى االن ـت ـه ــاء م ــن تـســويــة
أوض ـ ـ ـ ــاع ج ـم ـي ــع امل ـس ـل ـح ــن ال ــذي ــن
ّ
س ــلـ ـم ــوا أس ـل ـح ـت ـه ــم ،وذل ـ ـ ــك ب ـهــدف
ضـمــان ع ــودة الجميع إلــى ممارسة
حياتهم الطبيعية».
(األخبار)

على أحد مداخل مدينة الرقة قبل أيام (أ ف ب)

العراق

عبد المهدي إلى البرلمان ...بحكومة ناقصة؟

حملة تنظيف في النجف استعدادًا لمسيرات
أربعينية اإلمام الحسين (أ ف ب)

على الرغم من أن عقبات
ال تزال ماثلة في مسار
التأليف الحكومي ،إال أن
القوى السياسية المعنيةً
بالمفاوضات تبدي تفاؤال
بإمكان أن تبصر الحكومة
النور غدًا ،ولو بتشكيلة
ناقصة .وفيما يبدو
محسومًا أن التشكيلة لن ّ
ترضي الكتل جميعها ،تتعزز
«الخاسرين»
المؤشرات إلى أن
ّ
ّ
في ما يسمونه
لون
سيتكت
ّ
«المعارضة البناءة»

بغداد ــ األخبار
ّ
أمـ ـ ــام ال ــرئ ـي ــس املـ ـك ــل ــف ،عـ ـ ــادل عـبــد
امل ـ ـهـ ــدي ،سـ ــاعـ ــات مـ ـ ـع ـ ــدودات قـبـيــل
امل ــوع ــد املــرت ـقــب لـتـقــديـمــه تشكيلته
الحكومية إلى البرملان غدًا األربعاء،
ُ
بيانه
حيث ينتظر أن يـطــرح أيـضــا ُ َ
ال ــوزاري وبــرنــامــج حكومته ،ليمنح
م ـ ــن بـ ـع ــده ــا ال ـ ـث ـ ـقـ ــة .وفـ ـيـ ـم ــا ي ــأم ــل
ع ـب ــد املـ ـه ــدي وال ـك ـت ــل ال ــرئ ـي ـس ــة فــي
مفاوضات التأليف أن تسير األمــور
على نحو ما هو مخطط لها ،سرت
مـعـلــومــات عــن تــوقـيــع أكـثــر مــن 120
ن ــائ ـب ــا ع ــري ـض ــة ل ـج ـع ــل ال ـت ـصــويــت
سريًا ،ما قد يضعف إمكان أن تبصر
الحكومة النور.
وفـ ــي االنـ ـتـ ـظ ــار ،ي ـس ـتـ ّـمــر ال ـت ـضــارب
ف ــي رواي ـ ـ ــات ال ـتــأل ـيــف؛ بــال ـن ـظــر إلــى

تـغـ ّـيــر «ح ــدي ــث ت ــوزي ــع الـحـقــائــب ما
بني اجتماع وآخــر» وفق ما تفيد به
معلومات «األخ ـب ــار» .إال أن الثابت
ـ ـ حتى اآلن ـ ـ أن جبهة معارضة في
ّ
طور التشكل ،عمادها حيدر العبادي
وإي ـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ـ ــاوي وع ـ ـ ـمـ ـ ــار الـ ـحـ ـكـ ـي ــم.
وي ـن ـس ـحــب الـ ـتـ ـض ــارب ،ك ــذل ــك ،على
اآللـيــة املعتمدة فــي الـتــألـيــف .ففيما
يـقــول مـحــور «ســائــرون ـ ـ الـفـتــح» إن
عبد املـهــدي مطلق الـيــد فــي اختيار
«كــابـيـنـتــه» ،يتحدث مـحــور الحكيم
ـ ـ الـعـبــادي ـ ـ ـ عــاوي عــن أن الرئيس
املـكـلــف يـخـضــع لـضـغــوط سياسية
ُّ
«تحد من أريحيته».
ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ـ ـ ــن «ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــح» مـ ـحـ ـم ــود
الربيعي ،في حديث إلــى «األخـبــار»،
يشير إلــى أن «االت ـفــاق مــع ســائــرون
يقضي بإطالق يد عبد املهدي ،حتى

ّ
نتمكن الحقًا من تقييم عمل الوزراء،
ّ
ومحاسبة املقصرين منهم» ،مؤكدًا
أن «فـ ـ ــرض أي اس ـ ــم ع ـل ــى الــرئ ـيــس
ّ
املكلف هو أمر مرفوض من مختلف
ال ـك ـتــل» ،الف ـتــا إل ــى أن «ع ـبــد املـهــدي
ّ
مـ ــا زال أمـ ــامـ ــه م ــت ـس ــع مـ ــن ال ــوق ــت،
والحوارات مع مختلف ّالكتل ما زالت
ج ــاري ــة» .وف ـي ـمــا ي ـت ـجــنــب الــربـيـعــي
الحديث عن خارطة توزيع الحقائب،
يـجــزم ب ــأن عـبــد امل ـهــدي اسـتـطــاع أن
«ي ـح ـســم ن ـصــف ال ـكــاب ـي ـنــة بـمــوافـقــة
معظم األطراف والكتل املشاركة ،على
أن يحسم ـ ـ ـ خالل الساعات املقبلة ـ ـ
ّ
توجهه إلى البرملان بحكومة مكتملة
الحقائب أو ال».
ووفـقــا آلخــر التسريبات ،فــإن حصة
«س ــائ ــرون» ال تـ ــزال عـلــى حــالـهــا (4
ح ـ ـقـ ــائـ ــب) ،ف ـي ـم ــا ي ـس ـع ــى «الـ ـفـ ـت ــح»

َ
لـنـيــل وزارتـ ـ ـ ــي ال ـص ـنــاعــة وال ـش ـبــاب
َ
ً
والرياضة ،بــدال من وزارت ــي الزراعة
والـثـقــافــة والـسـيــاحــة ،على أن تكون
وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي م ــن حـصــة
«دول ــة الـقــانــون» إلــى جــانــب منصب
نــائ ــب رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،بــالـنـظــر
إل ــى أن ثـمــة تــوج ـهــا نـيــابـيــا يقضي
بـ«تعديل قانون رئاسة الجمهورية
ال ـخــاص بـفـقــرة ع ــدد ن ــواب الــرئـيــس،
ّ
وح ـصــرهــم بـنــائــب واحـ ــد فـقــط لقلة
م ـ ـهـ ــام ـ ـهـ ــم» .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات
«األخ ـب ــار» ،ف ــإن «ال ـبــرملــان سيتحرك
على هــذا الصعيد بعد االنـتـهــاء من
تــألـيــف الـحـكــومــة» .وف ــي سـيــاق غير
بعيد ،كان الفتًا أمس إعالن «محكمة
القضاء اإلداري» قبولها قرار رئيس
الـ ــوزراء املنتهية والي ـتــه إقــالــة فالح
ال ـف ـي ــاض م ــن ج ـم ـيــع م ـن ــاص ـب ــه ،فــي

يطالب المعارضون
بمنحهم وزارات يرونها
من حقهم الطبيعي

حني أعلن مكتب األخير «أنه يحترم
ق ـ ــرارات ال ـق ـضــاء ،وأن تـنـفـيــذ ال ـقــرار
سيكون مع مصادقة محكمة التمييز
ّ
عليه» ،غير أن مصادر مطلعة أفادت
«األخ ـبــار» بــأن حـظــوظ الـفـيــاض في
ّ
تولي وزارة الداخلية ال تزال مرتفعة.
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وعـلــى خــط م ــواز لـحــديــث الحقائب،
يــدور حديث مــواز عن انتقال القوى
وال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي لـ ــم يـسـعـفـهــا
الـ ـح ــظ ف ــي مـ ـس ــار ال ـ ّت ــأل ـي ــف إل ـ ــى مــا
ّ
يسمى «املعارضة البناءة» .وفي هذا
اإلط ـ ــار ،تـفـيــد م ـص ــادر مـطـلـعــة على
امل ـفــاوضــات« ،األخ ـب ــار» ،بــأن «سبب
انـتـقــال الـحـكـيــم وال ـع ـبــادي وع ــاوي
إلـ ــى املـ ـع ــارض ــة رفـ ــض ع ـب ــد امل ـه ــدي
منحهم وزارات يرون أنها من حقهم
ال ـط ـب ـي ـعــي» ،مــوض ـحــة أن «الـحـكـمــة
طــالــب ب ــوزارة النفط ،وال ـجــواب كان
الــرفــض ،أم ــا الـعـبــادي فـمــا مــن كتلة
واضحة له من شأنها التفاوض على
حقيبة وزارية واحدة ،بينما عالوي
لــم يعد لديه ســوى عــدد مـحــدود من
الـ ـن ــواب ب ـعــد ان ـت ـق ــال مـعـظـمـهــم إلــى
تحالف البناء».

قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب االنسحاب من معاهدة األسلحة النووية املتوسطة املدى،
ِّ
التي ُوقـ َـعــت عــام  1987بني الرئيسني األسبقني ،األميركي رونالد ريغن والسوفياتي
ميخائيل غورباتشوف ،خطوة حاسمة على طريق تفكيك بنية العالقات الدولية التي
قامت على مؤسسات دولية وتحالفات ومواثيق ومعاهدات واتفاقيات مرحلة ما بعد
الحرب العاملية الثانية .لم يخف الرئيس األميركي منذ أن كان مرشحًا نيته «تحرير»
الــواليــات املتحدة مــن «أع ـبــاء» هــذه التحالفات واملـعــاهــدات واالتـفــاقـيــات ،أو على األقــل
تعديلها لتصبح أكثر انسجامًا مع مصالحها بحسب تعريفه لها .وتأتي هذه الخطوة
لتكمل مسارًا بدأ مع إدارة جــورج بوش االبــن التي قامت كجزء من سعيها لترسيخ
الهيمنة األحــاديــة األميركية على العالم ،في ظل مــوازيــن قــوى دولية مختلفة عن تلك
الحالية ،باالنسحاب من معاهدة الحد من منظومات الصواريخ املـضــادة للصواريخ
عــام  .2002اتخذ القرار في ظل ما تسميه تقارير البنتاغون «تصاعد التنافس بني
القوى الكبرى» وعودة سباق التسلح بينها ،وكذلك تزايد مناطق «االحتكاك» وساحات
الحرب بالوكالة ،املنخفضة التوتر حتى اآلن .وهو سيؤدي بال ريب إلى اشتداد التنافس
املذكور واستعار الصراعات بالوكالة ودخــول العالم في حقبة فوضى مفتوحة على
شتى االحتماالت يصعب التنبؤ بمداها الزمني والجغرافي.
محاوالت استعادة الهيمنة األحادية والفوضى
يذكر دايفيد سانغر وويليام برود ،في مقال نشراه في «نيويورك تايمز» يوم  19من هذا
الشهر ّأن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ،على الرغم من اتهاماتها لروسيا بتطوير
ونشر أسلحة نووية تكتيكية ممنوعة بحسب معاهدة األسلحة النووية املتوسطة املدى،
لم تنسحب من املعاهدة بسبب اعتراضات األوروبيني على ذلك ،ولحرصها على عدم
إطالق سباق تسلح جديد .لم تكن إدارة أوباما أقل تمسكًا بالحفاظ على موقع مهيمن
للواليات املتحدة على صعيد عاملي وال أكثر تهاونًا مع منافسيها الجدد وأولهم الصني
التي صاغ الرئيس األميركي السابق سياسة «االستدارة نحو آسيا» ملواجهة صعودها
أساسًا .الخالف بني مواقف اإلدارتني هو في الحقيقة خالف بني مقاربتني أميركيتني
ملستقبل الــدور الــدولــي للواليات املتحدة .وبينما تــرى األول ــى ،التي كــان أبلغ ّ
املعبرين
عنها زبغنيو بريجنسكي ،مستشار األمــن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر،
أن على الــواليــات املتحدة أن ترتضي بموقع «األولــى بني متساوين» في عالقاتها مع
القوى الدولية األخــرى نظرًا للتحوالت التي طــرأت على مــوازيــن القوى االستراتيجية
والسياسية واالقتصادية ،أي أن تعترف لهؤالء بدوائر نفوذ إقليمية على األقــل وأن
تحترم املعاهدات واالتفاقيات التي عقدتها معهم ،أصرت الثانية على حيوية حفاظها
على تفوقها العسكري النوعي عليهم واحتواء صعودهم باعتبارهم «قوى تحريفية»،
كما ورد حرفيًا في استراتيجية األمــن القومي األخيرة ،ساعية لتغيير أسس النظام
الدولي الحالي وأن ال تتردد واشنطن في التحلل من أية معاهدات أو اتفاقيات تمنعها
من التصدي لهم بنجاح .كان أوباما يتبنى إلى حد ما املقاربة األولى ،بينما ّ
يعبر ترامب
بفجاجة عن الثانية.
الذريعة التي أوردتها الواليات املتحدة لتبرير انسحابها من املعاهدة هي ،باإلضافة
إلى االتهامات املوجهة ضد روسيا بتطوير ونشر أسلحة نووية تكتيكية وصواريخ
كروز جديدة ورفضها للشفافية في ما يتعلق بذلك ،مباشرة الصني في بناء صواريخ
متوسطة املــدى تحمل رؤوســا نووية .هذه األخيرة غير موقعة على املعاهدة وهدفها
األول من تطوير قدراتها الصاروخية هو إبعاد البحرية األميركية قدر املستطاع عن
شواطئها وقواعدها في بحر الصني الجنوبي .وكانت املعاهدة تنص على منع جميع
الصواريخ األرضية التي تراوح مسافتها ما بني  500إلى  5500كلم ،أي تلك القصيرة
أو املتوسطة املــدى الـقــادرة على حمل رؤوس نــوويــة تكتيكية أو تقليدية .وال تشمل
املعاهدة الصواريخ الجوية والبحرية .السبب الرئيسي الــذي ّ
يفسر السلوك الروسي
هو االستثمار املكثف للواليات املتحدة بأنظمة الدفاع املضادة للصواريخ ومحاوالتها
تطويق روسيا بها لشل قدرتها على الرد على ضربة نووية أولى قد تتعرض لها .في
مواجهة هذه االستراتيجية األميركية الهجومية ،ال تمتلك روسيا ،حسب سانغر وبرود،
سوى االعتماد على األسلحة النووية التكتيكية والحرب السيبرانية كجزء من خيار
هجومي قليل الكلفة نظرًا ألوضاعها االقتصادية واملالية .وما إعالن الرئيس فالديمير
بوتني لقرب نشر روسيا لصواريخ بالستية جديدة قــادرة على حمل رؤوس نووية
تفوق سرعتها سرعة الصوت إال تأكيد لهذه الحقيقة .الدوافع نفسها ،أي االنتشار
العسكري األميركي في جــوارهــا ضمن استراتيجية احـتــواء موجهة ضدها ،تحمل
الصني على تنمية قدراتها الصاروخية والنووية التكتيكية.
بكالم آخــر ،تنسحب الــواليــات املتحدة من املعاهدة في سياق سياسة هجومية ضد
الـبـلــديــن مـ ّـهــدت لـهــا فــي جـمـيــع وثــائـقـهــا الــرسـمـيــة الـخــاصــة باستراتيجيتها الـعــامــة
كاستراتيجية األمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني والوثيقة النووية التي صدرت
جميعها في بداية هذا العام .سيترتب على هذه السياسة انطالق سباق تسلح من دون
ضوابط ،بما أن الواليات املتحدة بــادرت إلى ازالتها ،وتصاعد في التوتر بني األطراف
الدولية يترجم عبر املزيد من احتدام النزاعات بالوكالة كما هو الحال في أوكرانيا أو
إلــى حد ما في سوريا وإلــى محاولة استثمار كل طــرف لنقاط ضعف الطرف اآلخر
الستنزافه (الناتو في أفغانستان ،اإليغور في الصني ،الشيشان والقفقاز في روسيا،
الـصــراع بني فنزويال والــواليــات املتحدة) .قد يفضي هــذا التوتر املتصاعد حتى إلى
تــدويــل أزمــات محلية فــي مناطق مختلفة مــن أفريقيا أو العالم العربي وتحولها إلى
ساحات مواجهة واستنزاف .سيتيح هذا التنازع الدولي املزيد من الفرص أمام األطراف
اإلقليمية وحتى املحلية ،دولتية كانت أو غير دولتية ،لالستفادة من التناقضات وتعزيز
قدراتها وتحقيق بعض أهدافها .جموح إدارة ترامب في مواجهة القوى الدولية املنافسة
خبر سار بالنسبة إلى جميع أعداء الواليات املتحدة في جنوب العالم.
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بمزيد من األسى والحزن والتسليم
بقضاء الله وقدره
ت ـن ـعــى ج ـم ـع ـيــة نـ ـس ــاء ج ـب ــل عــامــل
َ
رئيستها السيدة الفاضلة والرائدة
بالعمل االجتماعي
زينب عسيران سعيدي
تـ ـغ ـ ّـم ــده ــا ال ـ ـلـ ــه تـ ـع ــال ــى ب ــرح ـم ـت ــه
وأسكنها فسيح جنانه وألهم أهلها
ومحبيها الصبر ُّ
والسلوان

تقرير

سيبحث بولتون مع الرئيس الروسي مصير معاهدة القوى النووية (أ ف ب)

بولتون في موسكو:
سائح في «عالم أكثر خطورة»!
ليست واضحة بعد كامل األهداف «الترامبية» من
التصعيد النووي المفاجئ ضد موسكو على
التوقيت االنتخابي .تصعيد سمع جون بولتون جزءًا
من الرد الروسي عليه ،أمس ،فيما سيتولى فالديمير
بوتين نقل باقي أجزاء الرد على الرسالة األميركية التي
يحملها الضيف األميركي
على وقع التصعيد األميركي وإعالن
الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب ،عــزمــه على
االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب م ـ ــن م ـ ـعـ ــاهـ ــدة الـ ـق ــوى
ال ـن ــووي ــة امل ـتــوس ـطــة امل ـ ــدى ،تـتــوجــه
األن ـظــار إل ــى مــا ستسفر عـنــه زي ــارة
رئـيــس مجلس األم ــن الـقــومــي جــون
بولتون ملوسكو .زيــارة كانت مقررة
فــي وق ــت ســابــق لــإعــان األمـيــركــي،
على غــرار الــزيــارة الـتــي رتـبــت للقاء
رئيسي البلدين فــي قمة هلسنكي.
وه ــو م ــا اك ـت ـفــى بــول ـتــون ب ــاإلش ــارة
إليه كعنوان للزيارة ،في تغريدة له
كتب فيها إن الهدف منها «مواصلة
املناقشات الـتــي ب ــدأت فــي هلسنكي
بــن بلدينا» .لكن املــوقــف األميركي
الجديد من اتفاقية القوى النووية،
الـ ـ ـ ــذي أعـ ـ ـ ــاد إلـ ـ ــى األذه ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـح ــرب
ال ـب ــاردة إب ــان الـحـقـبــة الـســوفـيــاتـيــة،
ج ـ ـعـ ــل مـ ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة بـ ــول ـ ـتـ ــون الـ ـت ــي
ّ
ت ـس ـت ـغــرق ث ــاث ــة أي ـ ــام م ـح ــط تــرقــب
للرد الروسي الذي سيعود به الرجل
إلــى واشنطن ،خصوصًا أن اإلعــان
األم ـي ــرك ــي ت ـض ـمــن اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
بــولـتــون سيحمل رســالــة مــن ترامب
يبلغ فيها الـجــانــب الــروســي نياته
بشأن املعاهدة.
ووص ـ ــل جـ ــون ب ــول ـت ــون ،أم ـ ــس ،إلــى
مــوسـكــو ،حـيــث الـتـقــى أم ــن مجلس
األمن الروسي نيكوالي باتروشيف.
ّ
وذك ـ ـ ــر م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن الـ ــروسـ ــي أن
الـلـقــاء ت ـنــاول قـضــايــا األم ــن الــدولــي
والتعاون بني موسكو وواشنطن في
ه ــذا امل ـجــال .وف ــي خـتــام املـحــادثــات،
اكـتـفــى الـنــاطــق بــاســم مجلس األمــن
الروسي يفغيني أنوخني ،باإلشارة
ّ
إلــى أن بــولـتــون وبــاتــروشـيــف «أك ــدا
أه ـم ـي ــة م ــواص ـل ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت عـلــى

مستوى مجلسي األمن ،وكذلك على
مستوى وزارات ومؤسسات معينة
للدولتني حــول قضايا األم ــن» .ومن
املتوقع أن يلتقي بولتون بمسؤولني
روس آخرين ،بينهم وزير الخارجية
سيرغي الفروف ،إضافة إلى الرئيس
ب ــوت ــن ،الـ ـ ــذي س ـي ـب ـحــث م ــع ال ــزائ ــر
األمـيــركــي مصير املـعــاهــدة ،وفــق ما
أعلن املتحدث باسم الكرملني.
خـ ـط ــوة تـ ــرامـ ــب امل ـف ــاج ـئ ــة ب ــات ـج ــاه
م ــوسـ ـك ــو ،ش ــابـ ـه ــت ف ـ ــي أس ـل ــوب ـه ــا

أكدت موسكو
أنها ستضطر إلى
الرد «بالمثل» على
االنسحاب األميركي

وتوقيتها مــا يقوم بــه تــرامــب تجاه
االتفاقيات الدولية الحساسة التي
ي ـن ـق ـلــب ع ـل ـي ـهــا إلعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـف ــاوض
م ــن ج ــدي ــد ،وه ــو م ــا ظ ـهــر ف ــي أكـثــر
م ــن م ـل ــف ،ب ـي ـن ـهــا االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي
اإليـ ــرانـ ــي ،خ ـصــوصــا أن الـتـصـعـيــد
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي سـ ـب ــق الـ ـقـ ـم ــة ال ـث ــان ـي ــة
املـ ــرت ـ ـق ـ ـبـ ــة ب ـ ـ ــن ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ون ـ ـظ ـ ـيـ ــره
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن .وعشية
االنتخابات التشريعية في الواليات
املتحدة ،يحاول ترامب اإليحاء برفع
ال ـس ـقــف وم ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــوط على

الــروس قبل لقاء بوتني ،على عكس
اللقاء األول الــذي اتسم بالودية ،ما
انعكس انتقادات واسعة ألداء البيت
األبيض تجاه الخصم الروسي .وأيًا
كــانــت أهـ ــداف الـتـصـعـيــد األم ـيــركــي،
ف ــإن مــوس ـكــو أكـ ــدت أن ـه ــا ستضطر
إلى الرد «باملثل» إذا بدأت الواليات
املتحدة تطوير صواريخ جديدة بعد
االنسحاب من املعاهدة.
ّ
وح ـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـكـ ــرم ـ ـلـ ــن ،أم ـ ـ ـ ــس ،م ـ ــن أن
الخطوة األميركية «ستجعل العالم
أك ـثــر خ ـط ــورة» ،واض ـعــا االنـسـحــاب
األم ـي ــرك ــي امل ــزم ــع ف ــي إط ـ ــار «األمـ ــن
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي» .وقـ ـ ـ ــال امل ـت ـح ــدث
بــاســم الكرملني ديمتري بيسكوف:
«ه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ال تـتـخـفــى ،لـكـنـهــا سـتـبــدأ عـلـنــا في
تطوير هــذه األنـظـمــة فــي املستقبل،
ُ
وإذا طـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـو َرت هـ ـ ــذه األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ،ف ــإن
ه ـنــاك إجـ ـ ــراءات ضـ ــروريـ ــة ...إلع ــادة
التوازن في هذا املجال» .وأشــار إلى
أن لـ ـق ــاءات بــول ـتــون م ــع امل ـســؤولــن
ال ـ ـ ـ ــروس س ـت ـب ـحــث ال ـق ـض ـي ــة ،فـيـمــا
تبحث موسكو عن «تفسير مفصل»
لألسباب التي دفعت واشنطن إلى
اع ـ ـتـ ــزام االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن املـ ـع ــاه ــدة،
نافيًا اتهامات الرئيس األميركي بأن
مــوسـكــو تنتهك امل ـعــاهــدة ،ومتهمًا
واش ـن ـط ــن بــأن ـهــا «ك ــان ــت تـقــوضـهــا
ّ
ّ
ب ـ ـ ــاط ـ ـ ــراد» .وذك ـ ـ ـ ــر املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الرئاسة الروسية بمواقف الرئيس
ً
ال ــروس ــي ب ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص ،ق ــائ ــا:
«قال بوتني مرات عديدة إن الواليات
املتحدة تتخذ فعليًا إجــراءات تعمل
عـلــى تــآكــل شـ ــروط ه ــذه امل ـعــاهــدة»،
ف ــي إش ـ ــارة إل ــى ال ـط ــائ ــرات امل ـسـ َّـيــرة
الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة واألنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة املـ ـ ـض ـ ــادة
لـ ـلـ ـص ــواري ــخ ال ـ ـق ـ ــادرة ع ـل ــى تــدم ـيــر
صــواريــخ قصيرة ومتوسطة املــدى.
وب ـح ـس ــب ال ـت ـع ـل ـيــق الـ ــروسـ ــي عـلــى
امل ــواق ــف األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــإن أي تـحــرك
أميركي باتجاه انسحاب جــدي من
املـ ـع ــاه ــدة ،ي ـح ـت ــاج إلـ ــى ف ـت ــرة سـتــة
أشـ ـه ــر ،تـ ـب ــدأ م ــن ت ـق ــدي ــم واش ـن ـطــن
إخ ـطــارًا رسميًا بنيتها االنـسـحــاب،
وهو ما أكد الجانب الروسي أنه لم
يحصل عليه بعد.
(األخبار)

ب ـمــزيــد م ــن الـتـسـلـيــم بـمـشـيـئــة الـلــه
تعالى ننعى فقيدتنا الغالية
الحاجة زينب الشيخ منير عسيران
رئيسة جمعية نساء جبل عامل
أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم رم ـ ـضـ ــان ي ــوس ــف
سعيدي
وال ــدت ـه ــا ال ـحــاجــة امل ــرح ــوم ــة نــزهــة
األمني
أوالدها :نبيل سعيدي
عماد سعيدي وعائلته
لينا سعيدي وابنتاها زلفا وسارة
الحلبي
أشقاؤها املرحومون :الدكتور كمال
ومحمد وعز الدين والقاضي معني
وعبد اللطيف زوجته مليس سعيد
ع ـس ـي ــران وأوالده ـ ـمـ ــا نـ ــدى ونــزهــة
وجوانا وندين عسيران
شقيقتها املرحومة أميرة
تقبل التعازي للرجال والنساء في
 Dunesفردان
يــومــي ال ـثــاثــاء واألربـ ـع ــاء  ٢٣و٢٤
الـ ـج ــاري م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة إلــى
ً
مساء.
ّالسابعة ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ـ ـ ــراض ـ ـ ــون بـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـلـ ــه وق ـ ـ ـ ــدره:
آل عـ ـسـ ـي ــران وال ـس ـع ـي ــدي واألم ـ ــن
والحلبي وأنسباؤهم
بمزيد من الرضى والتسليم ،ننعى
إلـيـكــم املـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه تعالى
فقيدنا الغالي املرحوم
عصام محمد كمال يقطني
زوجته الدكتورة أميمة عبد الكريم
الصباغ
ب ـنــاتــه :ملـيــا زوجـ ــة امل ـه ـنــدس رم ــزي
حميدان ،وزينة زوجة املهندس عمر
موسى ،ومها زوجة املحامي سعدو
أكرم قول
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :بـ ـس ــام ،املـ ــرحـ ــوم ه ـش ــام،
املرحوم همام واملرحوم حسام
تقبل الـتـعــازي فــي الـثــانــي والثالث
ل ـل ــرج ــال وال ـن ـس ــاء ي ــوم ــي ال ـثــاثــاء
واألرب ـع ــاء فــي  23و 24ال ـجــاري في
جمعية خريجي الجامعة األميركية
ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت ،الـ ـ ــورديـ ـ ــة وذلـ ـ ـ ــك مــن
الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر لغاية
الساعة السابعة مساء.
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ـ ــدره :آل
يقطني ،شاهني ،الصباغ ،حميدان،
موسى ،قول ،حاراتي وقزعون
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/462
طــالــب الـتـنـفـيــذ :غــالــب جميل فــرحــات
بوكالة املحامية رفيقة كجك.
املنفذ عليه :ورثة ديبه محسن حمزه
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـح ـك ــم الـ ـص ــادر
بـتــاريــخ  2018/5/3بــالــرقــم 2018/41
ع ــن ج ــان ــب م ـح ـك ـمــة ب ــداي ــة الـنـبـطـيــة
وامل ـت ـض ـمــن اع ـت ـبــار ال ـع ـقــار  1447من
منطقة كـفــررمــان الـعـقــاريــة غـيــر قابل
للقسمة عـيـنــا وطــرحــه للبيع بــاملــزاد
ال ـع ـل ـن ــي عـ ـل ــى اس ـ ـ ــاس سـ ـع ــر الـ ـط ــرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/7/17 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/9/2 :
العقار املوصوف:
 2400س ـه ـم ــا مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  1447مــن
منطقة كـفــررمــان الـعـقــاريــة عـبــارة عن
قطعة ارض بــور سليخ صخرية غير
مبنية.
مساحته 6110 :م2
الـتـخـمــن 397150 :د.أ .أو مــا يعادله
بالليرة اللبنانية بتاريخ البيع
الطرح بعد التخفيض 397150 :د.أ .أو
مــا يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ
البيع
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
م ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا :ن ـه ــار
الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه 2018/12/13
الساعة  11:00ظهرًا امام رئيس دائرة
النبطية.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي ال ـع ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة اع ــاه،
ف ـع ـلــى الـ ــراغـ ــب ب ــالـ ـش ــراء ايـ ـ ـ ــداع ب ــدل
الـطــرح فــي قلم الــدائــرة بموجب شيك
م ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ـ ــر رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عـ ّـد مقامًا مختارًا
ً
ل ــه م ــا ل ــم يـكــن مـمـثــا ب ـم ـحــام ،وعليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
لـ ـلـ ـعـ ـق ــارات املـ ـط ــروح ــة ودف ـ ـ ــع ال ـث ـمــن
والرسوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
تبليغ فقرة حكمية
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة جـ ــويـ ــا امل ــدن ـي ــة
برئاسة القاضي ريشار السمرا
بــالــدعــوى العقارية اســاس 2018/20
ق ــرار  5املـتـكــونــة ب ــن املــدع ـيــن مـكــرم
وواص ـ ـ ــف ب ـي ـض ــون واملـ ــدعـ ــى عـلـيـهــم
ورثـ ـ ــة ع ـب ــد م ـح ـمــد مـ ـ ــروه ورف ــاق ـه ــم،
الــى كــل مــن املــدعــى عليهم املجهولي
م ـحــل االق ــام ــة م ـنــى ول ـي ـلــى ابــراه ـيــم
مــروه وليلى محمود سيد وسيلفيا
ودارين يوسف مروه انه صدر الحكم
ب ـت ــاري ــخ  2018/2/26ق ـضــى ب ــال ــزام
ورثـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم عـ ـب ــد م ـح ـم ــد م ـ ــروه
تـسـجـيــل ح ـصــة مــورث ـهــم ف ــي الـعـقــار
رقم  /7/جويا والبالغة  262.5سهمًا
عـلــى اس ــم ام ال ـس ـعــود م ــروة تمهيدًا
لـتـسـجـيـلـهــا ع ـلــى اسـ ــم افـ ـ ــراد الـجـهــة
املدعية وابـطــال القيد الحاصل على
الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار رق ــم /7/
مـنـطـقــة ج ــوي ــا ال ـع ـق ــاري ــة ،واع ـت ـب ــاره
غير سار بوجه الجهة املدعية والزام
ال ـج ـهــة امل ــدع ــى عـلـيـهــا بــان ـفــاذ عـقــود
ال ـب ـيــع املـنـظـمــة ملـصـلـحــة ام الـسـعــود
مـ ـ ــروه وت ـس ـج ـيــل االسـ ـه ــم الـ ـت ــي آل ــت
الـيـهــا ع ــن طــريــق االرث عـلــى اسـمـهــا
فــي الـسـجــل الـعـقــاري تمهيدًا لنقلها
على اســم افــراد الجهة املدعية انفاذًا
للوصية املنظمة ملصلحتها وتضمني
الجهة املدعى عليها النفقات كافة.
مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف ث ــاث ــن ي ــوم ــا تلي
النشر.
رئيس القلم
احمد جباعي
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ حاصبيا
ف ــي امل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم اس ــاس
2013/19
طالب التنفيذ مزيد سليم بركات

بوكالة املحامي سامر زويهد
املنفذ عليهما حورية وحسنية خليل
العطروني
ت ــدع ــو ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة امل ـن ـف ــذ عـلـيـهـمــا
ح ــوري ــة وحـسـنـيــة خـلـيــل الـعـطــرونــي
املجهولتي محل االقامة للحضور الى
قـلــم ه ــذه ال ــدائ ــرة بــالــذات او بواسطة
وك ـيــل قــانــونــي لتبلغ اوراق املعاملة
التنفيذية الــراه ـنــة اس ــاس 2013/19
خ ــال مـهـلــة عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ
ال ـن ـش ــر م ـض ــاف ــا ال ـي ـه ــا سـ ـت ــون يــومــا
مـهـلــة م ـســافــة وعـلـيـهـمــا ات ـخ ــاذ محل
اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
اعـتـبــر قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا ويـجــري
تبليغهما عليه بواسطة رئيس القلم
حتى القرار النهائي.
رئيس القلم
أسامة أبو كمر

◄ مبوب ►

مقام مختار لك ضمن نطاق املحكمة،
وف ـ ــي ح ـ ــال ت ـخ ـل ـفــك ت ـع ـت ـبــر امل ـح ـك ـمــة
قلمها مقامًا مختارًا لك ويجري بحقك
االيجاب الشرعي والقانوني.
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية
السنية
الشيخ عامر طه البوتاري
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت مـنــى عـلــي الـحـسـيـنــي ملــورثـهــا
ع ـل ــي ال ـس ـي ــد ي ــوس ــف ح ـس ـي ـنــي سـنــد
ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ع ــن حـصـتــه
بالقسم  5من العقار  1346باشورة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعالن
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة ب ـع ـبــدا الـشــرعـيــة
السنية
الى مجهول املقام
عبد العزيز بندر العرب
يقتضي ح ـضــورك ال ــى ه ــذه املحكمة
الس ـت ــام اوراق اس ـت ـح ـضــار الــدعــوى
املقامة بوجهك من قبل زوجتك نجاح
امل ــوس ــى ب ـتــاريــخ  2018/5/23بـمــادة
ت ـف ــري ــق ل ـل ـغ ـي ـبــه ف ـع ـل ـيــك خ ـ ــال ف ـتــرة
خمسة عـشــر يــومــا ال ـج ــواب وتحديد

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ريــاض فــؤاد مالعب وكيل عادل
أحمد مراد ملورثته ليلى نجيب بركات
سـنــدات تمليك بــدل ضــائــع للعقارات
 3 /1730 ،1729و  4 /1731بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن

من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ناظم حليم ابي املنى وكيل اكرم
يوسف عــز الــديــن ملوكلته دالل وجيه
االع ـ ــور وري ـث ــة وج ـيــه يــوســف االع ــور
سـنــد تمليك ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 283
عيتات.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
ZERITU HANJALO WAE
مـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/560889

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ش ــادي عـبــاس زيــن الــديــن وكيل
وجـ ـي ــه م ـح ـم ــود حـ ــاطـ ــوم أح ـ ــد ورثـ ــة
محمود خــزاعــي خـطــار حــاطــوم سند
م ـل ـك ـي ــة ب ـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع لـ ـلـ ـعـ ـق ــار 1372
كفرسلوان.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

غ ـ ــادر ال ـع ــام ــل املـ ـص ــري أح ـم ــد على
عـ ـب ــد ال ـ ـحـ ــي ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ال ـن ـح ـل ــة مــن
عـنــد م ـخــدومــه ,ال ــرج ــاء مـمــن يعرف
عـ ـن ــه ش ـي ـئ ــا اإلت ـ ـ ـصـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03/229881
غادر العمال البنغالدشيون
MAMUN HOSSAIN
HAZRAT ALI
SHAHADAT HOSSAIN
MOHAMMAD MONIR HOSSAIN
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــم ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
03/222994

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت ندى منيف بهجة وكيلة حسن
اح ـم ــد ص ـب ــرا احـ ــد ورث ـ ــة اح ـم ــد عـلــي
صبرا سند ملكية بــدل ضائع للعقار
 7 /3773الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

غادرت العاملة اإلثيوبية
TESFANESH MAMO ABAWAJI
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 03/446680
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أفقيا
 -1اح ـ ــدى ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل اإلج ـت ـم ــاع ــي ع ـلــى م ــوق ــع اإلن ـت ــرن ــت –  -2عــاصـمــة
بويرتوريكو – نعام –  -3املــركــز املــالــي والـتـجــاري لباكستان – ذريـعــة –  -4حرف
أبجدي أو سيف – يترك املكان –  -5وضع خلسة – اإلسم األول لزعيم صيني راحل
– مدخل البيت –  -6للنفي – من الحيوانات –  -7صفة مرسوم يصدر عن الحكومة
ّ
صحي باألجنبية ومنطقة
– عاصمة جمهورية التشيك – ّ -8صاح التيس – محجر
معروفة في بيروت –  -9ضد توحش أو خالف جان – نوتة موسيقية – قطع صوف
الخراف –  -10فنان وممثل أميركي راحل ّ
لقب بملك الروك أند رول من دون منازع

عموديًا

ّ ّ
-2 – 1939
 -1منطقة سورية في أقصى شمال غرب سوريا تم ضمها الى تركيا عام ّ
مؤلف معجم وناشر فرنسي راحل – مهنة من يجمع النفايات –  -3املبدع في فنه واآلتي
بعجائب األمــور – نوتة موسيقية – بذر األرض –  -4شقيقة – نسبة الى رجل ثوري
يتبع نظرية فيلسوف إجتماعي أملاني –  -5ملك يهوذا حــارب عبادة األوثــان وجـ ّـدد
هيكل سليمان فعثر على كتاب تثنية األشتراع ومات جريحًا في حربه ضد الفرعون
نخاو – عكسها سقي –  -6العاصمة السابقة لجمهورية فييتنام الجنوبية – عـ ّـدد
محاسن امليت –  -7من الحبوب – مقطوع –  -8بحيرة في جزين –  -9نوع من الحيات من
مجموعة الثعابني السامة – مالك باألجنبية –  -10بئر عميقة – مدينة ليبية

أفقيا

غادر العامل البنغالدشي
SOHEL AHMED
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـ ـخ ـ ــدوم ـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/600583
غادر العامل البنغالدشي
ABDUL HAKIM LATE MOHAMMAD MOKSED
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـ ـخ ـ ــدوم ـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/351343
غادر العامل الباكستاني

MUHAMMAD ALI SHAHZAD MUHAMMAD

م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـ ـخ ـ ــدوم ـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/306100

17 35 32 20 10 9 8

2997 sudoku

كلمات متقاطعة 2 9 9 7
1

غادرت العاملة اإلثيوبية
LUBABA KEMAL MOHAMMED
مـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/983362

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

19

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 2997

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1غــاي لوساك –  -2وب – تر – بابل –  -3انوشكا – بــرق –  -4تركي – فلو –  -5يشن –
علوي – ّ -6
مد – طالب – نط –  -7جنتل –  -8لهب – برنيطة –  -9اإلستعمار –  -10القليوبية

عموديًا
ّ
 -1غواتيماال –  -2ابن رشد – هال –  -3وكن – جبال –  -4لتشي – طن – قس –  -5ورك – التبتل
–  -6اف – الرعي –  -7اب – لعب – نمو –  -8كابول – ثياب –  -9بر – ون – طري –  -10القنيطرة

حل الشبكة 2996

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ً
رئـيــس األورغـ ــواي بــن االع ــوام  2010وال .2015كــان مـقــاتــا سابقًا في
منظمة تــوبــامــاروس ال ـثــوريــة الـيـســاريــة .إقـتـنــى س ـيــارة فولكسفاغن.
اشتهر بفقره وتعففه
 = 2+6+4+10+3+11سكان املناطق القطبية ■  = 8+7+1من الفاكهة ■
 = 9+5ضمير منفصل

حل الشبكة الماضية :أيمن أحمد خلف

ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1659وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 35 - 32 - 20 - 10 - 9 - 8 :الرقم
اإلضافي17 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 1,067.628.411ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 0 :ل.ل.¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 60,002,010ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 26 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة2,307,770 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 60,002,010ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,119 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 53,621 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 143,536,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17,942 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 1,25,133,687 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 63,236,523 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1659
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح52606 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 39,841,687 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة31 : الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لكل ورق ــة39,841,687 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2606 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.606 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.06 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 692
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة665 :
• يومية أربعة7403 :
• يومية خمسة58936 :
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ي ـع ـلــن م ـج ـلــس إدارة م ـس ـت ـش ـفــى بـنــت
جـ ـبـ ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــي ع ـ ــن ح ــاجـ ـت ــه إل ــى
الـتـعــاقــد م ــع طـبـيــب اخ ـصــائــي حديثي
ال ــوالدة لــإشــراف وإدارة قسم حديثي
ال ـ ـ ـ ــوالدة فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـ ــذي سـيـتــم
افتتاحه قريبًا.
عـ ـل ــى الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ــي تـ ـق ــدي ــم ال ـط ـل ـب ــات
االتـ ـص ــال ع ـلــى ال ــرق ــم  03/628807أو
الحضور الى املستشفى مع املستندات
الالزمة خالل أوقات الدوام الرسمي.
رئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة
إلدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي
د .توفيق فرج
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/678
املنفذ :ناجي عزيز رعد -وكيله املحامي
مارون الحويك.
املنفذ عليه :ملحم ابراهيم عبد املسيح -
بواسطة رئيس القلم.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم ال ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية التاسعة في جديدة
املـ ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ  2017/3/30قـ ـ ـ ــرار رق ــم
 2017/93القاضي باعتبار ان العقارين
رقــم  381و 405عني سعادة غير قابلني
للقسمة العينية بني الشريكني وبازالة
ال ـش ـي ــوع ف ـي ـه ـمــا ع ــن ط ــري ــق طــرحـهـمــا
للبيع باملزاد العلني للعموم لصالحهما
ام ـ ــام دائ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ امل ـخ ـت ـصــة وع ـلــى
ان يـعـتـمــد اس ــاس ــا ل ـل ـطــرح ف ــي امل ــزاي ــدة
االول ـ ــى امل ـب ـلــغ امل ـق ــدر م ــن الـخـبـيــر وهــو
/707700/د.أ .بــالـنـسـبــة لـلـعـقــار ،381
و/795200/د.أ .بالنسبة للعقار  ،405او
ما يعادلهما بالليرة اللبنانية بتاريخ
البيع وبتوزيع الثمن على الشريكني كل
بحسب حصته في امللك.
تاريخ محضر الوصف.2018/5/21 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2018/5/30 :
العقاران املطروحان للبيع:
 - 1العقار  381عني سعادة :قطعة ارض
قـلـيـلــة االنـ ـح ــدار ب ـعــل ص ـخــريــة ال بـنــاء
عليها ضمنها بعض اشجار الصنوبر
وال ـس ـنــديــان وال ــزي ـت ــون ،يـقــع ف ــي محلة
"كسارة علي" ،مساحته /2359/م 2يحده
ً
غ ــرب ــا امـ ــاك ع ــام ــة ،ش ــرق ــا  ،382ش ـمــاال
 ،382وام ـ ــاك عــامــة ج ـنــوبــا  378و382
و ،365دعوة رقم 94/9933ازالة الشيوع،
اس ـت ـمــاك م ــرس ــوم 84/12/24 - 2107
بملف  /1/قنابة برمانا ،دفع تعويضات
ووض ــع يــد بـمــوجــب ال ـقــرار رق ــم 86/14
عن مؤسسة كهرباء لبنان بملف ،/77/
استدعاء ازالــة شيوع رقــم ،2016/2019
محضر وصف رقم .2017/678
 - 2العقار  405عني سعادة :قطعة ارض
ب ـعــل ص ـخــريــة ضـمـنـهــا ب ـعــض اش ـجــار
الصنوبر والسنديان والزيتون ،ال بناء
عليها ،قليلة االنـحــدار ،مساحته 1988
م ،2يحده غربًا  ،380شرقًا  371وامــاك
ً
ع ــام ــة شـ ـم ــاال  371و ،380ج ـنــوبــا 380
وام ــاك عــامــة ،ذات الــوقــوعــات كما على
العقار  381عني سعادة باستثناء اشارة
االستمالك.
قيمة التخمني والطرح:
 - 1العقار  381عــن سـعــادة /707700/
دوالر أميركي.
 - 2العقار  405عــن سـعــادة /795200/
دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فيه  2018/11/21الساعة الحادية عشرة
قـبــل الـظـهــر ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
وفي محكمة املنت ،فعلى راغب الشراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
او تـقــديــم كـفــالــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .% 5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2007/650
الرئيسة مريانا عناني

ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :االعـ ـتـ ـم ــاد ال ـل ـب ـنــانــي
ش.م.ل .ال ــذي حــل مـحــل طــالــب التنفيذ
أياد حسن قطايا
املنفذ عليها :ثناء علي العالف
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـنــد ديـ ــن وك ـشــف
حـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاب وعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض وك ـ ـ ـفـ ـ ــالـ ـ ــة
وش ـه ــادة قـيــد تــأمــن بـقـيـمــة  2520د.أ.
و /248.938.933.56/ل.ل .وبــالـحـكــم
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر عـ ـ ــن مـ ـحـ ـكـ ـم ــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
الجزائية في بيروت بقيمة /107.000/
د.أ .و/4.000.000/ل.ل.
تاريخ التنفيذ2007/3/29 :
تاريخ تبليغ االنذارات2007/5/15 :
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز :اعـ ـ ـ ــان تـ ـح ـ ّـول
الحجز االحـتـيــاطــي الــى حجز تنفيذي
2007/6/11
تاريخ تسجيله2007/6/2 :
تاريخ محضر الوصف2017/3/18 :
تاريخ تسجيله2017/6/6 :
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع27/75 :
مـنـطـقــة رأس ب ـي ــروت وه ــو ع ـب ــارة عن
مـ ــدخـ ــل وص ـ ــال ـ ــون وغ ـ ــرف ـ ــة وح ـم ــام ــن
ومطبخ وممر ومشلح وشرفة وسطح
طابق سابع شمالي.
مساحته/ 171/ :م2
حدود العقار :غربًا :امالك عامة ،شرقًا:
ً
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  ،71شـ ـم ــاال :ام ـ ــاك عــامــة،
جنوبًا :عقار رقم .70
قيمة تخمني/379.000/ :د.أ.
قيمة الطرح للمرة االولى/227.400/ :د.أ.
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اج ــرائ ـه ــا :يــوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي 2018/11/27
ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ف ــي دائـ ــرة
تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االولى حصص املنفذ عليها ثناء
العالف والبالغة  2400سهم في العقار
 27/75منطقة راس بيروت واملوصوف
اعاله.
على الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ــواد  973و  987و  983م ــن االص ــول
امل ــدن ـي ــة ،أن يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املقبولة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال ُع ّد قلم
الــدائــرة مقامًا مختارًا لــه ،وعليه ايضًا
ـدور
2:51ـاريــخ صـ
فــي خــال ثــاثــة اي ــامPMمــن تـ
9/26/18

ق ــرار االح ــال ــة اي ــداع كــامــل الـثـمــن باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر،
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن الــزيــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
ال ـث ـم ــن وال ـ ــرس ـ ــوم وال ـن ـف ـق ــات ب ـم ــا فـيــه
رس ــم الــداللــة الـبــالــغ خمسة بــاملــايــة من
دون حاجة إلن ــذار أو طلب وذلــك خالل
عشرين يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور الـقــرار
بــاالحــالــة ،لـلــراغــب فــي ال ـش ــراء االط ــاع
لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2012/860
املنفذ :بنك عوده ش.م.ل .وكيله املحامي
اندره نهرا.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ان ـ ــور ن ـصــر ب ــو انـ ـط ــون -
الـقـعـقــور  -ش ــارع ســانــت اي ـلــي  -بناية
نصر بو انطون.
السند التنفيذي :عقد قرض وكشوفات
ً
حساب تحصيال ملبلغ  /66630/دوالر
أميركي والفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2013/2/19 :
ت ــاري ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى ام ــان ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2013/3/13 :
ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل الـعـقــار
رق ــم  766زرع ــون قطعة ارض منحدرة
ض ـم ـن ـهــا اشـ ـج ــار ال ـص ـنــوب ــر ون ـبــاتــات
بــريــة مـســاحـتــه  1915م.م .ي ـحــده غــربــا
العقار رقم  768شرقًا مجرى ماء شتوي
ً
شماال العقار رقم  779جنوبًا طريق عام
اظـهــرت حــدود هــذا العقار وفقًا ملصور
الـتـحــديــد وال يــوجــد ت ـجــاوز باملحضر
الفني رقم .2011/809
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /345000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح /207000/ :دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
فيه  2018/12/5الساعة الحادية عشرة
من قبل الظهر امام رئيس دائرة التنفيذ
وفــي محكمة امل ــن ،فعلى راغ ــب الـشــراء
ان ي ـ ــودع ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل
ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
Akhbar-LebEuFest-2018.pdfـه فـيـضـمــن
 5الـ ـعـ ـش ــر واال ف ـع ـل ــى عـ ـه ــدت ـ

النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
خالل عشرين يومًا دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .% 5
رئيس القلم
زياد داغر
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2017/152
املـ ـنـ ـف ــذ :فـ ـ ــادي م ـخ ــاي ــل خـ ـ ــوري وك ـي ـلــه
املحامي سهيل سعد.
املنفذ عليهم - :طوني توفيق سعد قلم
الدائرة
 ديمتري توفيق سعد ع ــائ ــدة ن ـج ـيــب ال ـص ــاي ــغ ب ــرم ــان ــا اولطريق روميه
 هيفا توفيق سعد ماري متري سعد جورة البلوط. ليلى جرجي مراد كارول خير سعد بشارة ليال خير سعد بشارة ايلي خير سعد بـشــارة قنابة برماناقرب البلدية.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية التاسعة في جديدة
املنت الناظرة في القضايا العقارية قرار
رق ــم  2016/450ت ــاري ــخ 29/11/2016
ّ
القاضي باعتبار ان العقار  /132/قنابة
برمانا غير قابل للقسمة العينية بني
الشركاء وبإزالة الشيوع فيه عن طريق
طرحه للبيع في املــزاد العلني للعموم
لصالحهم امام دائرة التنفيذ املختصة
وعلى ان تعتمد
اساسًا للطرح في املزايدة االولى املبلغ
املقدر من الخبير وهو  /1612000/د.أ.
او ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ
البيع وبتوزيع ثمنه على الشركاء كل
بحسب حصته في امللك.
بـشـطــب اشـ ــارة ال ــدع ــوى عــن الصحيفة
العينية للعقار امل ـشــار الـيــه اع ــاه فــور
انفاذ البند ّاوال من هذا الحكم.
تاريخ محضر الوصف.2017/6/28 :
ت ــاري ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى ام ــان ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2017/7/5 :
العقار املطروح للبيع:
 /132قنابة برمانا قطعة ارض حرجية
ض ـم ـن ـه ــا اش ـ ـجـ ــار ال ـ ـيـ ــرز والـ ـسـ ـن ــدي ــان
وامللول منحدرة ال تصل اليها الطريق
وال بـ ـن ــاء ع ـل ـي ـه ــا .م ـس ــاح ـت ــه /4030/
م 2ي ـح ــده غ ــرب ــا ح ـ ــدود مـنـطـقــة ج ــورة
ال ـب ـل ــوط ،ش ــرق ــا الـ ـعـ ـق ــاران  142و،141

ً
شماال  ،143جنوبًا  ،131ينتفع باملرور
ع ـلــى ال ـع ـق ــار  ،143اس ـت ـح ـضــار دع ــوى
راجع العقار  16قنابة برمانا اقرار أمني
السجل رقم  81/9استدعاء ازالة شيوع
ع ــدد  2015/1652مـحـضــر وص ــف رقــم
.2017/152
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن /1612000/ :دوالر
أميركي
قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
/1104639/دوالر أميركي.
املــزايــدة :ستجري يــوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه  2018/11/23ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
ص ـب ــاح ــا امـ ـ ــام رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفــي محكمة امل ــن .فعلى راغ ــب الـشــراء
ان ي ـ ــودع ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل
ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
الـ ـعـ ـش ــر واال ف ـع ـل ــى عـ ـه ــدت ــه فـيـضـمــن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
خالل عشرين يومًا دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
خالصة حكم
ص ـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــايـ ــات فــي
النبطية بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2018/10/11ع ـل ــى امل ـت ـه ــم نــاص ـيــف
محمود قليط جنسيته اللبنانية محل
اقامته كفركال والدته منيفة عمره 1981
سجل  215كفركال اوقف غيابيًا بتاريخ
 2017/11/23وال يــزال فــارًا .ان املحكمة
ب ــاالكـ ـث ــري ــة تـ ـج ــري ــم املـ ـتـ ـه ــم ن ــاص ـي ــف
م ـح ـم ــود ق ـل ـيــط امل ـب ـي ـن ــة ك ــام ــل هــوي ـتــه
اعاله بجناية املادة  640 – 639عقوبات
بانزال عقوبة االشغالة الشاقة املؤبدة
بحقه سندًا لها وتجريمه بجناية املادة
 503عقوبات وبــانــزال عقوبة االشـغــال
الشاقة املؤقتة بحقه مدة خمس سنوات
سندًا لها وبــادانـتــه بجنحة امل ــادة 571
عـ ـق ــوب ــات وب ـح ـب ـس ــه م ـ ــدة س ـت ــة اش ـهــر
س ـن ـدًا ل ـه ــا وب ــادانـ ـت ــه ب ـج ـن ـحــة ل ـل ـمــادة
 573عقوبات وبحبسه مدة ستة اشهر
سندًا لها وبــادانـتــه بجنحة امل ــادة 574
عقوبات وبحبسه مــدة سنة سندًا لها
وبــادان ـتــه بجنحة امل ــادة  554عقوبات
وبحبسه مدة شهر سندًا لها وبادانته
بجنحة امل ــادة  649عـقــوبــات وبحبسه

إعـــالن

رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل
دعوة املساهمني اىل حضور الجمعية
العمومية العادية السنوية
يترشف مجلس اإلدارة يف رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل.
بدعوة حرضات السادة املساهمني اىل حضور الجمعية العمومية
العادية التي ستعقد يف مركز الرشكة يف متام الساعة الثانية عرشة
من ظهر يوم االثنني الواقع فيه الثاين عرش من شهر ترشين الثاين
عام  ،2018للنظر يف جدول األعامل التايل:
 .1االستامع إىل تقارير مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات
واملصادقة عىل الحسابات وامليزانيات للسنوات .2017
 .2إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
 .3تعيني مفويض مراقبة لتدقيق حسابات العام .2018
 .4إعطاء مجلس اإلدارة الرتاخيص القانونية عمالً بأحكام املواد
 158و  159من قانون التجارة.
 .6أمور أخرى.
رئيس مجلس اإلدارة

س ـن ـدًا ل ـهــا م ــدة س ـنــة وب ـغ ــرام ــة قــدرهــا
س ـت ـمــايــة الـ ــف ل.ل .وب ــادانـ ـت ــه بجنحة
املــادة  650عقوبات وبحبسه سندًا لها
مدة سنة وبغرامة قدرها ستماية الف
ل.ل .وبادانته بجنحة املــادة  72اسلحة
وبحبسه مدة شهر سندًا لها وبالزامه
بـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ال ـ ـح ـ ــرب ـ ــي ض ـم ــن
م ـه ـلــة ش ـهــريــن م ــن ابـ ـ ــرام ال ـح ـكــم تحت
طائلة دفــع مبلغ مليون ل.ل .وبــادغــام
ال ـع ـقــوبــات امل ـش ــار الـيـهــا س ـن ـدًا الحـكــام
املــادة  205عقوبات على ان تنفذ بحقه
العقوبة االولــى كونها األشــد واملحددة
باالشغال الشاقة املؤبدة باالضافة الى
الــزامــه بتسليم الـســاح الـحــربــي ضمن
م ـه ـلــة ش ـهــريــن م ــن ابـ ـ ــرام ال ـح ـكــم وف ـقــا
ل ـل ـمــواد  639و 503و 571و 573و574
و 554و 649و 650ع  72أس ـل ـح ــة مــن
قانون العقوبات.
الرتـ ـك ــاب ــه ج ـن ــاي ــة م ـج ــام ـع ــة بـ ــاالكـ ــراه
ودخ ـ ـ ــول مـ ـن ــزل ب ـط ــري ـق ــة غ ـي ــر مــألــوفــة
وســرقــة وتهديد بالسالح تحت طائلة
دفــع مبلغ مليون ل.ل .وبــاعـتـبــاره فــارًا
مــن وجــه الـعــدالــة وبــانـفــاذ مــذكــرة القاء
ال ـق ـب ــض ب ـح ـقــه وتـ ـج ــري ــده م ــن حـقــوقــه
امل ــدن ـي ــة وم ـن ـعــه ط ـي ـلــة ف ـت ــرة فـ ـ ــراره من
ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف ب ـ ــأم ـ ــوال ـ ــه املـ ـنـ ـق ــول ــة وغ ـي ــر
املـنـقــولــة وم ــن اقــامــة ال ــدع ــاوى ع ــدا تلك
املتعلقة بأحواله الشخصية وبتعيني
رئـ ـي ــس ق ـل ــم ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ق ـي ـمــا عـلــى
امواله الدارتهما كما تدار اموال الغائب
ً
وبنشر هــذا الحكم اصــوال وبــابــاغ من
يلزم وبتدريكه الرسوم كافة.
وق ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيما الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2018/10/16
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبد الله
التكليف 2152
إعالن
إجــراء مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
وتركيب
أج ـ ـهـ ــزة ت ــدف ـئ ــة وتـ ـب ــري ــد ل ـ ـ ــزوم مـكـتــب
طرابلس
يـ ـج ــري الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـضـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ ـ ش ــارع ب ـغــداد ـ ـ ـ كــورنـيــش امل ــزرع ــة في
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس
الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه  2018/11/8م ـنــاق ـصــة
عمومية بطريقة الظرف املختوم لتلزيم
تقديم وتركيب اجهزة تدفئة وتبريد.
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ل ـ ـهـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة ف ـ ــي م ـكــاتــب
املديرية االدارية للصندوق خالل اوقات
الدوام الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــالـيــد ال ــى بــريــد املــديــريــة االداري ـ ــة لقاء
اي ـص ــال بــرقــم وت ــاري ــخ وص ــول الـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل العرض الذي يقدم بغير الطريقة
امل ـ ــذك ـ ــورة اعـ ـ ـ ــاه ،او ي ـص ــل ب ـع ــد املـ ــدة
املحددة.
بيروت في 19 :تشرين االول 2018
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2154
تبليغ بالنشر
ال ــى كــاريـنــا مــانــويــا ينبغي حـضــورك

الى غرفة القاضي الشيخ محمد محسن
الفقيه بالدعوى رقم  467املتكونة بينك
وب ــن م ــازن محمد كــامــل كـســاب بـمــادة
اث ـبــات ط ــاق بـتــاريــخ  2018/11/19او
ارسـ ـ ــال وك ـي ــل ع ـنــك وفـ ــي حـ ــال تخلفك
عن الحضور يعتبر قلم املحكمة مقامًا
مختارًا لك حتى صدور الحكم القطعي.
رئيس قلم محكمة صور الشرعية
الجعفرية
الشيخ محسن بغدادي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلب احمد ماهر فخر الدين وكيل ميرة
حليم البستاني سند ملكية بدل ضائع
عن حصتها في العقار  1130الدبية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع باملزاد العلني صادر عن دائرة
تنفيذ حاصبيا
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/8
املنفذ :بنك سوسيتيه جنرال ش.م.ل.
املنفذ عليه :حسن محمد عبد الـعــال -
كفرشوبا.
موضوع التنفيذ :استنابة دائرة تنفيذ
بيروت رقم  2015/2284بموضوع عقد
قــرض مصرفي بقيمة سبعة وثــاثــون
مـلـيــون ومــايـتــي وواح ــد وتـسـعــون الــف
وثالثماية وستة وتسعون ل.ل.
 تاريخ قرار الحجز2015/12/9 : تاريخ تسجيله2015/12/9 : تاريخ محضر الوصف2017/3/31 :تاريخ تسجيله2017/4/27 :
 ب ـيــان ال ـع ـقــار امل ـح ـجــوز ومـشـتـمــاتــه:العقار رقم  165حلتا ،ال يوجد فيه اية
اشجار او مزروعات ،تربته رملية.
ً
حدود العقار :شماال :العقار رقم .162
غربًا :طريق عام
جنوبًا :العقار رقم .164
شرقًا :العقار رقم .163
 م ـس ــاح ــة ك ــام ــل الـ ـعـ ـق ــار 1715 :م ـت ـرًامربعًا.
 قـيـمــة ال ـت ـخ ـمــن /$ 60025/ :دوالرًاأميركيًا ستون الفًا وخمسة وعشرون
دوالرًا أميركيًا.
 بدل الطرح /$ 36015/ :ستة وثالثونالفًا وخمسة عشر دوالرًا أميركيًا.
 مــوعــد املــزايــدة :يــوم الخميس الــواقــعفيه  2018/11/29الساعة الثانية عشر
ظ ـه ـرًا امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
حاصبيا في قاعة املحكمة.
 شروط املزايدة :على الراغب بالشراءوق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ف ــي امل ــزاي ــدة أن ي ــودع
ب ـ ــاس ـ ــم رئـ ـ ـي ـ ــس دائـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ف ــي
حــاص ـب ـيــا ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق
الـخــزيـنــة أو احــد امل ـصــارف املـقـبــولــة او
ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة واف ـي ــة وعـلـيــه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق هذه
ال ــدائ ــرة واال عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا
لــه وي ـجــري تبليغه جميع االجـ ــراء ات،
وعـلـيــه اي ـضــا فــي خ ــال ثــاثــة اي ــام من
تـ ــاريـ ــخ ص ـ ـ ــدور ق ـ ـ ــرار االح ـ ــال ـ ــة ،اي ـ ــداع
كامل الثمن باسم رئيس دائــرة تنفيذ
حاصبيا في صندوق الخزينة او احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة واال فـعـلــى عـهــدتــه
يضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وع ـل ـيــه دف ــع ال ـث ـمــن ورسـ ــوم التسجيل
والنفقات بما فيه رسم الداللة  %5من
دون حاجة النــذار وذلــك خــال عشرين

يومًا من تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ حاصبيا
أسامة أبو كمر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
املـنـفــذ :سمير الـبـيـطــار املـنـفــذ عليهما:
يوسف موسى نعوس وعاطف ورؤوف
ولطف الله اوالد ابراهيم موسى نعوس
وب ـه ـي ــج وانـ ـ ـ ــور وحـ ـن ــا اوالد ي ــوس ــف
موسى نعوس  -مجهولي االقامة.
ت ـط ــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
ك ــام ــل ال ـع ـق ــار  /110/مـنـطـقــة م ـن ـيــارة
العقارية تصل اليه عبر طريق داخلية
ب ـب ـلــدة م ـن ـيــارة م ـع ـبــدة وي ـب ـعــد حــوالــي
1500/م /من مفرق منيارة ويقع ضمن
البيوت السكنية واجهته حوالي 20/م/
على الطريق الداخلية وطبيعة االرض
مستطيلة ويـقــع للجهة الـشـمــالـيــة من
بلدة منيارة.
مـ ـس ــاحـ ـت ــه982/ :م /2ي ـ ـحـ ــده غ ــرب ــا:
العقارين  /111/ - /109/شرقًا :طريق
ً
ع ــام وال ـع ـق ــار  111ش ـم ــاال :طــريــق عــام
وال ـع ـق ــاري ــن  /111/ - /109/ج ـنــوبــا:
العقار 111
التخمني والطرح 122750 :د.أ.
مـ ـ ــوعـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ــدة واملـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــان :االث ـ ـنـ ــن
 2018/11/26الساعة  1:00بعد الظهر
امام رئيس دائــرة تنفيذ حلبا .للراغب
الدخول باملزايدة دفع مثل بدل الطرح
ن ـق ـدًا أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة قــانــون ـيــة واف ـيــة
ً
وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــا الق ــام ـت ــه ض ـم ــن ن ـطــاق
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ح ـل ـب ــا اذا كـ ـ ــان مـقـيـمــا
خ ــارج ـه ــا واال ع ــد ق ـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا
مختارًا له ودفع عالوة على البدل مبلغ
 /1.000.000/ل.ل .كنفقات تدفع امانة
باسم دائرة تنفيذ حلبا وعلى الشاري
رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن
ف ــي اطـ ـ ــار ال ـت ـح ـض ـيــر ل ـل ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة
الـتـنـمــويــة :االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
امل ـ ـنـ ــوي عـ ـق ــده ــا فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ب ـت ــاري ــخ
 ،2019/1/20ت ـع ـل ــن ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـيــا
ّ
امل ـنــظ ـمــة لـلـقـمــة ع ــن رغ ـب ـت ـهــا الـتـعــامــل
مــع مؤسسات او شــركــات فــي املجاالت
التالية:
 شركات متخصصة بتنظيم وتجهيزاملؤتمرات الكبرى.
 تجهيزات معلوماتية. تجهيزات اتصاالت. تجهيزات مختلفة (كاميرات مراقبة،اجهزة اطفاء حريق.)...،
 تجهيزات تدفئة وتبريد. سيارات لاليجار. مفروشات وتجهيزات مكتبية. قرطاسية. تغذية وضيافة (.)CATERING ثياب رسمية. زينة أزهار وشتول. تعهدات خاصة وعامة على مختلفانواعها.
 محروقات سائلة.عـ ـل ــى الـ ــراغ ـ ـبـ ــن ب ــاملـ ـش ــارك ــة ال ـت ـف ـضــل
بــايــداع مستنداتهم الثبوتية التالية:
ش ـ ـهـ ــادة ت ـس ـج ـي ــل فـ ــي وزارة امل ــال ـي ــة،
ش ـ ـهـ ــادة ت ـس ـج ـيــل فـ ــي ال ـض ــري ـب ــة عـلــى
الـقـيـمــة امل ـضــافــة ،اذاع ــة تـجــاريــة (تبني
ن ــوع الـنـشــاط ال ــذي تـمــارســه املــؤسـســة

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة الجنوب ـ ـ دائرة التدقيق امليداني املكلفني الواردة أسماءهم في الجدول
أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي ـ ـ الطابق الثاني
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
إسم املكلف
شركة املشاريع التقنية املحدودة  -لبنان ش.م.م.

رقم املكلف
1774902

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رقم البريد املضمون
RR145398174LB

تاريخ الزيارة الثانية
18/08/29

تاريخ اللصق
18/09/10

رئيس دائرة التدقيق امليداني في مالية لبنان الجنوبي
محمد عبد الله
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2111

أو ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة) ،بـ ـ ـ ـ ـ ــراء ة ذمـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ــادرة
عـ ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي ل ـل ـض ـم ــان
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ص ــالـ ـح ــة لـ ــاش ـ ـتـ ــراك فــي
الصفقات العمومية ،وذلــك لــدى لجنة
"فــض عــروض االسـعــار" التابعة للجنة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ،ومـ ــركـ ــزهـ ــا املـ ــديـ ــريـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
القصر الجمهوري  -بعبدا.
التكليف 2165
إعالن
ب ـت ــاري ــخ  2018/10/11قـ ــرر ال ـقــاضــي
الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال اعـ ـ ـ ــادة ت ـكــويــن
خــري ـطــة ال ـع ـقــار رق ــم  5887م ــن منطقة
بشري العقارية.
ل ـلــراغــب بـتـقــديــم اع ـت ــراض عـلــى عملية
اعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن وفـ ـق ــا ملـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ،اداء
م ــاح ـظ ــات ــه خ ـط ـيــا لـ ــدى ق ـل ــم ال ـقــاضــي
العقاري في الشمال وذلــك حتى تاريخ
انجاز العنصر املقرر اعادة تكوينه وفي
فترة الثالثني يومًا التي تلي لصق قرار
االختتام االولي على ايوان املحكمة.
طرابلس في 2018/10/11
القاضي العقاري في الشمال
تراز غسان ّ
مقوم
إعالن
ب ـت ــاري ــخ  2018/10/11قـ ــرر ال ـقــاضــي
الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال اعـ ـ ـ ــادة ت ـكــويــن
مـحـضــر تـحــديــد ال ـع ـقــار رق ــم  4673من
منطقة بشري العقارية.
ل ـلــراغــب بـتـقــديــم اع ـت ــراض عـلــى عملية
اعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن وفـ ـق ــا ملـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ،اداء
م ــاح ـظ ــات ــه خ ـط ـيــا لـ ــدى ق ـل ــم ال ـقــاضــي
العقاري في الشمال وذلــك حتى تاريخ
انجاز العنصر املقرر اعادة تكوينه وفي
فترة الثالثني يومًا التي تلي لصق قرار
االختتام االولي على ايوان املحكمة.
طرابلس في 2018/10/11
القاضي العقاري في الشمال
تراز غسان ّ
مقوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب رونــي ليو ســاســن ملوكله بشاره
لــويــس ن ــور امل ـعــروف بــاســم ش ــارل نــور
شـهــادات قيد بــدل ضــائــع للعقارات 30
و 170و 171و  172و 173و 174و175
صالحاني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ـبــت امل ـحــام ـيــة م ــاغ ــي اس ـع ــد املــولــى
ملوكلها بنك مصر لبنان املمثل باملدير
الـ ـع ــام ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـس ـيــد ف ـ ــادي انـيــس
ال ـ ــداع ـ ــوق ش ـ ـهـ ــادة ت ــأم ــن ب ـ ــدل ضــائــع
للعقارات  1738و 3036و 3037و3038
جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ال ــدك ـت ــور اح ـمــد ع ـلــي س ـعــد سند
تمليك بدل ضائع للعقار  8فرون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ح ــات ــم م ـن ـص ــور ع ـط ــوي بـصـفـتــه

الشخصية وملوكليه انتصار ومختار
وانـ ـص ــاف وع ـب ــدال ـك ــري ــم ح ــات ــم عـطــوي
وهال علي حرب وحاتم منصور عطوي
شـهــادات قيد بــدل ضائع للعقار 1658
حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب وسام محمد فاروق الصلح ملورثه
محمد فاروق عبد الفتاح ممتاز الصلح
شهادات قيد بدل ضائع للعقارات - 95
 103 - 102 - 101ارنون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد ابراهيم توبي ملوكله حسن
م ـح ـمــد ص ـفــا شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  307ميفدون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت ح ــوراء جميل مــاح شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  2789عني قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت دالل سميح الجرمقي بصفتها
م ـش ـتــريــة م ــن ع ـبــد األم ـي ــر أح ـم ــد حــرب
سند تمليك بــدل ضائع للقسم  8بلوك
 Aمن العقار  968جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب قاسم فريد الغوش باالصاله عن
نـفـســه وبــوكــال ـتــه ع ــن ح ـســن وابــراه ـيــم
قــاســم ال ـغــوش س ـنــدات تمليك ب ــدل عن
ضائع عن حصته وعن حصص موكليه
بالقسم  24من العقار  386رأس بيروت.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
غرفة الرئيس محمد مازح
ً
ت ــدع ــو هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة كـ ــا م ــن ل ــوري ــس
مــوســى الـحــاج وشفيقة ف ــارس طنوس
الحاج وفيدال ومنير وروبني وجانيت
وي ـ ـ ـ ــوالن ـ ـ ـ ــدا زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان ط ـ ـ ـنـ ـ ــوس الـ ـ ـح ـ ــاج
لـتـبـلــغ ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ـن ـهــا ب ـتــاريــخ
 2018/6/28بــرقــم  2018/49بالدعوى
املقامة بوجههم من املدعية ايمان حليم
ال ـح ــاج ب ـم ــادة ال ـ ــزام بــالـتـسـجـيــل وذل ــك
ض ـمــن اوق ـ ــات الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي وخ ــال
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ نـشــر االع ــان
واال ي ـع ـت ـب ــر كـ ــل ت ـب ـل ـي ــغ لـ ـه ــم فـ ــي قـلــم
املحكمة قانونيًا.
رئيس القلم
إبراهيم حمود
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فنون تشكيلية

فنون معاصرة

روي ديب في «غاليري تانيت» :جسد الغائب

آني كوركدجيان :ايروس ضد البطريركية

من دون عنوان (مواد مختلفة على ورق ـــ  80 × 100سنتم ـــ )2017

نيكول يونس
آن ــي ه ــران ــت كــوركــدج ـيــان ( )1972في
معرض فردي في «آرت الب» (الجميزة)،
يصب في اإليروتيكية  -االستعراضية،
تحت عنوان  .À corps perduمصطلح
فــرنـســي يـعـنــي «ب ـكــل ال ـطــاقــة املـمـكـنــة،
وم ـ ــن دون ت ـ ــوق ـ ــف» ،ف ـي ـم ــا ي ـتــرج ـمــه
بـعـضـهــم ح ــرف ـ ّـي ــا «فـ ــي ج ـســد ضــائــع/
ـان وأبـعــاد متعددة
تــائــه /مـفـقــود» .مـعـ ٍ
ق ــد يـسـتـنـبـطـهــا ال ــرائ ــي تـلـقــائـيــا حني
يقف وحـيـدًا فــي معرض كوركدجيان،
فـيـصـبــح ه ــو ن ـف ـســه هـ ــذه امل ـ ـ ــرأة الـتــي
ً
تعرض ذاتها وحيدة ملراقبيها الذكور
ّ
«بكل الطاقة املمكنة» .لكن آنــي توجه
امل ـ ـع ـ ــرض ل ـ ـ ـ «م ـ ـشـ ــاهـ ــد واح ـ ـ ـ ــد ف ـق ــط»
بحسب بيانها الفني الــذي يكاد يكون
مانيفيستو ُحب! فما هو هذا املعرض
االسـتـثـنــائــي؟ ومـ ــاذا ت ـقــول الـلــوحــات؟
األلوان؟ التأليفات شبه األيقونية؟ ماذا
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يقول جسد امل ــرأة؟ ومــاذا تقول نظرات
املراقبني في اللوحات؟
«فـكــرة الجنس املـقـمــوع ليست قضية
نـظــريــة فـحـســب .وع ـل ـيــه ،ف ــإن الـتــأكـيــد
ع ـلــى أن ال ـج ـنــس ل ــم ُي ـك ـبــح ب ـصــرامــة
ّ
أشد إال في عصر النفاق البورجوازي
امل ـن ـصــرف إل ــى ال ـع ـمــل وج ـن ــي ال ــرب ــح،
يلتقي مــع خ ـطــاب مـطـنــب ي ـهــدف إلــى
قــول الحقيقة عــن الجنس ،إلــى تبديل
اقـ ـتـ ـص ــاده فـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،إل ـ ــى إس ـق ــاط
َّ
الـ ـق ــان ــون ال ـ ــذي ي ـت ـحــكــم بـ ــه ،وتـغـيـيــر
مستقبله .فالتعبير عــن وجــود القمع
وصيغة التبشير يرتبطان ببعضهما،
ويدعم أحدهما اآلخر بالتبادل .فالقول
إن الجنس ليس مقموعًا ،أو باألحرى
القول ،إن املسافة بني الجنس والسلطة
ليست صـلــة قـمـعـيــة ،يــوشــك أن يكون
مفارقة عقيمة ليس إال .إذا قلنا ذلك ،ال
نكون فقط قد أنكرنا حقيقة مقبولة ،بل
نكون قد مضينا عكس االقتصاد ،وكل

املـصــالــح الخطابية الـتــي يتضمنها»
هكذا يبدأ ميشال فوكو مقدمة كتابه
«تاريخ الجنسانية».
وبني القمعية واالستعراضية البديلة
ل ـل ـمــواج ـهــة ال ـع ـن ـف ـيــة ،ت ـط ــرح لــوحــات
آن ــي كــوركــدجـيــان موقفها لـلــرائــي في
مـ ـع ــرض ي ـم ـك ــن ت ـق ـس ـي ـمــه إل ـ ــى ثــاثــة

انتقال من الجو اإليروتيكي
الطبيعي إلى االستعراضية
الجنسانية ولو على حساب
الجسد األنثوي
أج ــزاء .تستقبلك اللوحات من املدخل
ح ـت ــى م ـن ـت ـصــف ص ــال ــة الـ ـ ـع ـ ــرض ،ثــم
فــي الـجــزء الثاني أعـمــال على ورق أو
كرتون كبيرة نسبيًا ،ثم الجزء الثالث
خـلــف ال ـس ـتــارة ف ــي ال ـغــرفــة اإلضــافـيــة

ـات أص ـغ ــر
«أ »+ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ـب ــئ ل ـ ــوح ـ ـ ٍ
حجمًا وأكثر حميمة .في معرض ذي
م ــوض ــوع واضـ ــح ال ل ـبــس ف ـيــه ،تتجه
الرمزيات كلها إلــى العالم الجنساني
وم ــأزق جسد امل ــرأة .هنا طبعًا تطغى
الفكرة واملضمون على التقنية ،أو ربما
وظ ـفــت كــوركــدج ـيــان الـتـقـنـيــة ب ـهــدوء
وســاســة كــي ال تــأكــل األل ــوان شفافية
الطرح الفكري؟ أو ربما تريد سرد ما
ه ــو شـخـصــي م ــن دون مــراك ـمــة أل ــوان
ـات وضــربــات ريـشــة فــوق كثافة
وطـبـقـ ٍ
ّ
التعبير الضمني .حتى إن الفنانة لم
تعنون ّأيًا من أعمالها ،فالصورة تكفي
إليـ ـص ــال امل ـض ـم ــون .ال ـن ــص ال ـب ـصــري
يصفع املتلقي بمعلوماته ،فال حاجة
ل ـل ـم ــزي ــد .نـ ـس ـ ٌ
ـاء ي ـع ــرض ــن أج ـس ــاده ــن
ُ
َّ
للرائي .لكن آني تمسرح املشهد ،ليبدو
ّ
أكثر استعراضية ،كأن أبطال لوحاتها
يعرفون أنهم يتصورون ،مما يحيلنا
م ــن ال ـجــو اإليــروت ـي ـكــي الـطـبـيـعــي إلــى

االسـتـعــراضـيــة الجنسانية ول ــو على
حـســاب الـجـســد األن ـث ــوي .فـهـنــا أيضًا
ب ـعـ ٌـد ســريــالــي ف ــي ال ـنــزعــة ،ق ــد نربطه
بحديث ســابـ ٍـق لكوركدجيان بعنوان
«اإليروتيكية لفهم الذات» .وفي ذا بعد
سيكولوجي بـحــت ،نــاصــع الــوضــوح،
كثير الشفافية و املصداقية ،ما يميز
غــال ـب ـيــة أعـ ـم ــال ال ـف ـن ــان ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة -
األرمنية (وهي حاملة إلجــازة في علم
ال ـن ـفــس م ــن ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة إلــى
جانب دبلوم دراسات عليا في الفنون
الـتـشـكـيـلـيــة ومــاج ـي ـس ـت ـيــر ف ــي إدارة
األعمال) .نتذكر مالحظة هامة أوردها
أح ــد زوار امل ـعــرض لـنــا ،وه ــي إمـضــاء
آني باسمها الثالثي على أعمالها هذه
التي تعود بغالبيتها للعام .2017
إذ أصبحت «آني هرانت كوركدجيان»
ت ـض ـي ــف اس ـ ـ ــم والـ ـ ــدهـ ـ ــا امل ـ ـ ـغـ ـ ــدور فــي
اإلمضاء .وفي ذا إشــارات ذاتية أيضًا.
وهنا الــذاتــي دائمًا يطغى على العام،
حتى إن التقنية تحجب ذاتها لصالح
امل ـ ــوض ـ ــوع .وال ـ ــرم ـ ــادي ـ ــات ت ـب ـق ــى هــي
األس ــاس ـي ــة ف ــي ع ـمــق مـعـظــم األع ـم ــال،
يتخللها أحمر ّ
يعدل البنيان البصري
ملـنـظــومــة ال ـلــوحــة أو أزرق م ــائ ــل إلــى
ّ
الكحلي .ويبقى لــون الـبـشــرة مــوحـدًا.
أم ــا األع ـم ــال ال ــورق ـي ــة ،فـتـتـيــح تمييز
مهارات كوركدجيان في الرسم بشكل
أدق .ي ـح ـضــر األبـ ـي ــض ب ـق ــوة ليشكل
جزءًا هامًا من التأليف البصري كحال
غالبية أعـمــال ال ـ  illustrationالبارعة
ّ
ح ـيــث ي ــوظ ــف ال ـف ـنــان ك ــام ــل املـســاحــة
لخدمة الفكرة .كما تجدر اإلشــارة إلى
أن معظم تأليفات كوركدجيان في هذا
املعرض هي وسطية كأيقونات ،حيث
يحتل أبطال اللوحة نصفها بالضبط،
فيما تشغل املساحة الباقية تقنيات
لونية ّ
تعدل اإلنشاء من دون أن ننسى
ّ
الحيز اآلخر الذي قاربته كوركدجيان
م ــن ال ـعــالــم الـجـنـســانــي ،وه ــو املـثـلـيــة.
إذ ّ
خصصت عــددًا من األعمال ملقاربة
هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع ف ــي ش ـك ــل م ـب ــاش ــر ،ال
يـقـبــل ال ـتــأويــل ،وه ــي مـســاحــة جريئة
مــن الـفـنــانــة وم ــن «آرت الب» ال ـتــي لم
تتوان اليوم وال في املاضي عن خوض
ً
ذلك ،إذ احتضنت قبال معرضًا للفنان
م ـح ـمــد ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـ ــذي قـ ـ ــارب ب ـج ــرأة
ّ
محرمة
فــريــدة مواضيع تـكــاد تصبح
ف ــي ب ــادن ــا .وه ـن ــا عـ ــودة إل ــى مـقــدمــة
كتاب «تاريخ الجنسانية» :إن «قضية
ال ـج ـنــس ـ ـ ـ قـضـيــة حــري ـتــه ،ل ـكــن أيـضــا
قـضـيــة امل ـعــرفــة ال ـت ــي يـمـكــن أن تـكــون
لـنــا عـنــه ،وقـضـيــة الـحــق ال ــذي لـنــا في
الكالم عنه ـ تجد نفسها ،بهذا الشكل،
مرتبطة بكل مشروعية بشرف قضية
سياسية :فالجنس ينخرط ،هو أيضًا،
ف ــي املـسـتـقـبــل» .فـمــا ُي ــرى ال ـي ــوم على
أنــه ُج ــرأة واقـتـحــام لعالم املمنوعات،
كـ ــان أمـ ــس ط ـب ـي ـع ـيــا ،إلـ ــى أن حـ ّـرم ـتــه
السلطة الكنسية ،والنظم البطريركية
ّ
املـ ـتـ ـح ــكـ ـم ــة بـ ـجـ ـس ــد املـ ـ ـ ـ ـ ــرأة والـ ـ ـق ـ ــوة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـحــاك ـمــة ب ــاس ــم مــالـهــا.
«حتى بداية القرن السابع عشر ،شيء
من الصراحة كــان ال يــزال رائـجــا ،على
مــا ي ـقــال .فــاملـمــارســات لــم تـكــن تبحث
ّ
السرية ،والكلمات كانت تقال من
عن
ُ
ُ
دون تكتم مفرط ،ويفصح عن األشياء
مــن دون إف ــراط فــي اإلخ ـفــاء .ويتعامل
ال ـن ــاس م ــع املـنـكــر ف ــي إل ـفــة وتـســامــح.
البذاءة واملجون والفحش
كانت قواعد
ّ
لـ ّـي ـنــة إذا م ــا ق ــارن ــاه ــا ب ـقــواعــد ال ـقــرن
التاسع عشر .إشارات مباشرة ،كلمات
ال خجل معصيات فــي وضــح النهار،
أجـ ـس ــام ع ــاري ــة ل ـل ـج ـن ـســن ت ـت ـشــابــك،
أطفال وقحون يطوفون في حرية ،وال
خوف من إثارة الشكوك وسط قهقهات
الكبار ،تستدير األجسام على نفسها
ف ــي رق ـص ــة ج ـنــون ـيــة» دائـ ـم ــا بـحـســب
مقدمة «تاريخ الجنسانية».
 :À corps perduحـ ـت ــى  27ت ـش ــري ــن
األول (أك ـتــوبــر) ـ ـ ـ «آرت الب» (الـجـمـيــزة) ـ
لالستعالم03/244577 :

خياليةّ ،
مدينة ّ
طور
ّ
ّ
استباقية
سكانها تقاليد
لمواجهة الموت.
يمارسون طقوس
الوداع ألجساد األحياء،
يغسلونها ،ويلتقطون
لها الصور .هذا هو المكان
الواسع لتجهيز الفيديو
الجديد للفنان اللبناني في
ّ
جمالية
«غاليري تانيت».
بصريةّ ،
ّ
تتقصد التجريد
الفني في تظهير بعض
الخطوات التي تمارس
ّ
ّ
المستقبلية
على الجثة
لجندي ،وتستحضر
الجانب المادي والجسدي
الحميم للغياب ...كأن
العمل بمجمله ،اعتراض
أخير متردد أمام حتمية
المصير
روان عز الدين
قد يدخل الــزائــر إلــى فضاء «غاليري
تــان ـيــت» (م ــار ّمـخــايــل ـ ـ ب ـي ــروت) في
ّ
أي وق ــت ويـتـعــثــر بـجـســد ع ــار ملقى
على األرض .أو قــد يــدخــل فــي لحظة
أخــرى ويجد نفسه على سطح مياه
م ـت ـحـ ّـركــة .ف ــي ك ــل الـ ـح ــاالت ،يــدعــونــا
روي دي ـ ـ ــب م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إل ـ ـ ــى ت ـج ـه ـيــز
ّ
د» ال ـ ــذي ي ـع ــرض على
ف ـيــديــو «تـ ـ ـ ــرد ّ
األرض .خيار فني ال يترك للمشاهد
ّ
املشاركة
التفرج .إنه مدعو إلى
ترف
ّ
ّ
فـ ــي الـ ـتـ ـل ــص ــص عـ ـل ــى نـ ـص ــف ج ــث ــة،
قـبــل أن تـكـتـمــل .عـبــر تـجـهـيــز فيديو
وس ــت ص ــور ف ــوت ــوغ ــراف ـ ّـي ــة ،يــواصــل
الفنان واملخرج اللبناني ( )1983في
مـعــرضــه ال ـجــديــد ،الـعـمــل عـلــى فـكــرة
بــدأهــا مــع تجهيز «هـنــا وه ـنــاك» في
الـ ـش ــارق ــة  .2013ف ــي فـ ـض ــاء م ـغ ـلــق،
اسـتـعــان بالستائر الـتــي ك ــان أهــالــي
حـ ـل ــب يـ ـم ـ ّـدونـ ـه ــا ب ـ ــن الـ ـبـ ـي ــوت كــي
تحميهم مــن رصــاص الـقـنــاص .حني
انتقل العمل إلــى رومــا وســاو باولو،
جمع الستائر مع أقمشة تقليدية من
البلدين ،وأضاف إليها مؤدية ّ
تقص
ّ
دوائـ ــر صـغـيــرة مــن الـسـتــائــر املعلقة
وتـقـ ّـدمـهــا كحجابات حماية ل ـلـ ّ
ـزوار.
أقمشة الحماية نفسها رأيـنــاهــا في
عــرضــه امل ـســرحــي «ق ــري ــب م ــن ه ــون»
العام املــاضــي ،الــذي يــدور في مدينة
ّ
ّ
يـضــطــر ســكــانـهــا إل ــى إق ــام ــة طـقــوس
العزاء قبل التحاق الشباب بالحرب.
ال سـتــائــر فــي التجهيز ال ـحــالــي .وال
ّ
أي ن ــوع م ـن ـهــا .يـمـحــو دي ــب ال ـج ــدار
ّ
الرابع بني عمله وال ــزوار .صحيح أن
ال ـفــرض ـيــة ال ـخ ـيــالـ ّـيــة ه ــي ذاتـ ـه ــا ،في
مساءلة املــوت والتضحية ،وطقوس
ّ
الوداع والحزن لجثثً يمكن أل تعود،
لكنه يتخذها مـســافــة مــع ح ــروب ما
زالت قائمة بينما نشاهد العمل .على
أن الفترة الزمنية التي تسبق املوت
ّ
ّ
وتتمدد ضمن حالة ملتبسة
تتوسع
بــن الحضور والـغـيــاب فــي التجهيز
( 21د) الذي يشارك فيه شربل سعادة
وبسام الحسني وكوليت سابا ولينا
سـ ـ ـ ّـحـ ـ ــاب ورشـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــاح وس ـ ــان ـ ــدي
شـمـعــون وزي ــاد شـكــرون وستيفاني
ّإده.
ب ـعــد طــرق ـتــن ،يــدخــل ش ــاب ويـجـلــس
ب ـم ـف ــرده .يـنـظــر ن ـحــونــا إلـ ــى األع ـل ــى.

ث ـ ّـم ي ـت ـمـ ّـدد .ال ــرك ــود الـجـثـثــي للجسد،
يكسره الكالم والتسجيل الــذي يدور
في موازاة الصورة .يسرد حلمًا يأتيه
ّ
بيترددّ .
بنص
دائمًا« .في حلم الو فترة
ال ـن ـهــار ،ب ـكــون قــاعــد بــالـبـيــت ،بسمع
من بعيد صــوت مي عم تمشي ،بقوم
بلحق ص ــوت امل ـ ّـي .بضهر مــن البيت
وبــاقــي ال ـشــارع فــاضــي .مــا فــي حــدا،
ّ
كــأنـهــن كـلـهــن ف ــل ــوا» .تـتـبـ ّـدل ال ـصــورة
على وقع املنام الذي يكشف هواجس
ال ـج ـنــدي وضـعـفــه وم ـخــاوفــه .تقترب
خمس نسوة تباعًا من الشاب .يربطن
حجابات على كاحله األيسر ،لحمايته
ل ـ ـ ــدى ذه ـ ــاب ـ ــه إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب .م ــوض ــع
يستحضره ّ
مجددًا في حوار املقاتل مع
امرأة ال نراها .هكذا نعرف أنه جندي.
ي ـخ ـب ــره ــا« :عـ ــم ب ـتـ ّ
ـوج ـع ـنــي إجـ ـ ــري»،
ت ـس ــأل ــه «ويـ ـ ــن ب ــالـ ـظـ ـب ــط؟»« ،كــاح ـلــي
ّ
ال ـش ـم ــال»« ،طـبـيـعــي ه ـيــدي لـعـنــة كــل
املحاربني» في إشــارة إلــى آخيل بطل
ّ
اإلغريقية واملحارب الذي
امليثولوجيا
ّ
لم تصل املياه التي غمرته بها أمه إلى
كاحله األيسر فأصيب في هذا املوقع
وقتل .من دون سياق ســردي ،تتوالى
اللقطات املـتـحـ ّـركــة بـتـجـ ّـرد يخلو من
االستفاضات الدرامية .فقط طقوسية
ال ــوداع ضمن مشاهد جمالية تأتينا
ّ
مـ ــن ك ـ ــل م ـ ـكـ ــان .ع ـل ــى رغ ـ ــم أن ال ـنــص
والـ ـح ــوار ال ـكــامــي ي ـك ـت ـنــزان مفاتيح
ال ـع ـمــل ،إال ّأن الـتـجـهـيــز قــائــم أســاســا
ع ـل ــى الـ ـش ــق ال ـب ـص ــري الـ ـ ــذي يـمـنـحــه
قـ ّـوتــه .ال ـصــورة تفيض عــن املـكــان وال
ّ
تتركز فــي موقع واحــد ّمــن الغاليري.
نطارد جثة مستقبلية
سنجد أنفسنا ّ
لـشــاب وهــي تتنقل عـلــى كــل املساحة
من مكان إلى آخر .يستثمر روي فضاء
الغاليري بأكمله ،بما يتجاوز حدوده،
ليصنع حالة هائمة زمانيًا ومكانيًا.
ّ
شاطئ جردي من الزوايا
هكذا ينسل ّ
األربـ ــع ،ثــم يـتــدفــق ص ــوت امل ـيــاه التي
تغمر األرض كإيحاء بحدوث الفاجعة
التي ّ
تتردد على حلم الجندي« :بمشي،
وبـ ـع ــد فـ ـت ــرة ب ــاح ــظ إن ـ ــي ص ـ ــرت عــم
بمشي فوق البحيرة ،فوق املي ...هيدا
الـحـلــم إلــو فـتــرة عــم ي ـتـ ّ
ـردد .إلــي فترة
نام بوعى نقزان
ّمش عم بقدر نام .وملا ّ
كلني ع ــرق .وتـ ّـمــي منشف عطشان».
يستعني دي ــب بقصص املـسـيــح الــذي
«مـ ـش ــى ع ـل ــى املـ ـ ـ ــاء» ك ـ ــأي ي ـق ــن يـقــف
وراء خ ـ ـيـ ــارات املـ ـق ــاتـ ـل ــن .ي ـس ـت ـخــدم
إح ــاالت العطش الـتــي واجـهــت أبطال
الروايات الدينية قبل موتهم (املسيح
على الصليب ،والحسني وعائلته في
ّ
مجددًا ،لكن لتظهير هشاشة
كربالء)
ّ
هــذا اليقني ،وال ـتــردد فــي الــذهــاب إلى
الحرب .يستبق الفنان لحظة الفراق،
ي ـه ـ ّـي ــئ ل ـه ــا ق ـب ــل فـ ـ ــوات األوان وق ـبــل
أن ي ـك ــون امل ــوت ــى ق ــد صـ ـ ــاروا مــوتــى.
يمنح الجندي واملقربني وقتًا للوداع
ول ـل ـت ــراج ــع أو ال ـت ـق ـ ّـد ّم ن ـحــو املـصـيــر
امل ــاث ــل أم ــام ـه ــم ،م ـتــوق ـفــا ع ـنــد معنى
ال ـت ـض ـحـيــة وجـ ــدواهـ ــا« .ل ـي ــش قـ ـ ّـررت
ت ـ ــروح ع ــالـ ـح ــرب؟»« .ك ــرم ــال ت ـق ــدروا
تمشوا على املي بال ما تغرقوا» .املياه
عنصر أساسي في التجهيز .تحضر
مـجـ ّـد ّدًا هــذه امل ـ ّـرة ،لكن ليس إلــى فمه
الـجــاف بــل تغمر جـســده .يدخل شاب
آخر ،يقرفص بجانب الجسد ويغسله
بـقـمــاشــة مــع م ـيــاه ،يقلبه عـلــى جنبه
مــن دون مقاومة أو تدخل مــن الشاب
املستلقي .يطول املشهد .تصل املياه
ّ
إل ــى ك ــاف ــة أط ــراف ــه ،ال ـيــديــن والـقــدمــن
والــرأس .يرتمي الفيديو بني لحظتي
امل ـ ـ ــوت والـ ـحـ ـي ــاة الـ ـت ــي ي ـع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا:
بــن حــديــث ال ـشــاب وجـثـتــه الـجــامــدة،
ّ
والتصحر.
وبصريًا بني املياه
مع ذلك ،فإن جمود الجسم بأعضائه
امل ــرم ـي ــة ت ـح ــت أع ـي ـن ـن ــا ،يـسـتـحـضــر
الـجــانــب املـ ــادي وال ـج ـســدي الحميم
ل ـل ـغ ـي ــاب .ال ـج ـس ــد وحـ ـ ــده ّ ه ــو آالف
األجساد التي غــادرت بخفة منقادة
وراء قناعات ما ورائية .وإذ ينطلق
م ــن غـ ـي ــاب آخـ ــر يـ ـض ــاف إلـ ــى امل ــوت

وهو افتقاد الجثث في الحروب ،إال
أنــه يبحث في معنى ال ــوداع أساسًا
وع ــاق ــة األح ـي ــاء م ــع جـســد الـغــائــب.
أهي عالق مادية أو معنوية؟ ما هو

فيديو وست صور
تجهيز
ّ
فوتوغرافية تسائل
الموت والتضحية ،وطقوس
الوداع والحزن
ّ
ال ـتــذكــر أس ــاس ــا ،وك ـيــف يـمـكــن حفظ
امل ـيــت؟ ال إجــابــات يمكن انـتـظــارهــا.
ّ
كلما استفاض ديب في تمثيل مشهد
ّ
ّ
الــوداع ،كلما توالدت أسئلة إضافية
ّ
عن لحظة ال يمكن التنبؤ بها .تظل

ع ـص ـ ّـي ــة ع ـل ــى الـ ـتـ ـص ـ ّـور م ـث ــل امل ــوت
تمامًا .هكذا نصل إلى آخر املشاهد.
تـ ــأتـ ــي ال ـ ـن ـ ـسـ ــوة بـ ـثـ ـي ــاب وف ـس ــات ــن
ّ
ملونة .ينظرن إلينا بني وقت وآخر.
لقد جئن إللقاء نظرة الوداع األخيرة
عليه .يقتربن منه ويلتقطن له صورًا
ب ـهــوات ـف ـهــم ال ــذك ـي ــة .ص ــور تــذكــاريــة
تبدو تقليدًا مباشرًا لعالقتنا ّ
اآللية
ّ
بــأج ـهــزة الـتـصــويــر ملــواج ـهــة ك ــل ما
نــراه .يقبع الجسد أمامهن ،إال إنهن
مـنـشـغــات بمستقبله ال بـحــاضــره،
وبـتـمـثـيــاتــه الـبـصــريــة ال ـتــي تـعــادل
ً
غ ـي ــاب ــه ،بـ ـ ــدال م ــن حـ ـض ــوره املـ ـ ــادي.
ّ
يـقــلـبـنــه وي ـ ــدرن ح ــول ــه ب ـمــا يـنــاســب
للوهلة
الصور التي يردن التقاطهاّ .
األولى ،تبدو هذه املمارسة املتوقعة
إلى درجة األلفة ،متنافرة مع الفيديو

القائم على الحضور الجسدي خالل
مراسم الوداع.
ّ
ـوظـفـهــا نـقـ ّ
ـديــا فــي مكان
لـكــن دي ــب يـ
آخـ ــر م ــن املـ ـع ــرض .م ــن ب ــن ال ـصــور
الـحـقـيـقـيــة ال ـت ــي ص ــورت ـه ــا الـنـســوة
أثـ ـ ـن ـ ــاء ت ـس ـج ـي ــل الـ ـفـ ـي ــدي ــو ،اخـ ـت ــار
مـجـمــوعــة مـنـهــا ،وطـبـعـهــا وكـ ّـبــرهــا
ّ
الغاليري.
وعلقها للبيع على جدران
ّ
ّ
ه ـك ــذا ي ـظــهــر أحـ ــد أوج ـ ــه ال ـخ ــف ــة ملا
يمكن تسميته تذكارات املــوت ،التي
ّ
تحول لحظات الفاجعة والحميمية
ُ
ّ ُ
إلى مادة تباع وتشرى.
«تـ ـ ـ ـ ّ
ـردد» ل ـ ــروي دي ـ ــب :ح ـتــى  10تـشــريــن
الثاني (نوفمبر) ـ «غاليري تانيت» (مار
مخايل ـ بيروت).
لالستعالم01/562812 :
«رويدا  80 × 60( »36سنتم)
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