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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

ّ
«سمسار قضائي» أمام القاضية« :أنا كنت فك مشنوق»

ُ
عون يطلق «المقاومة االقتصادية»

«هدنة وزارية» ...وخطة الطاقة بال بواخر؟
ّأدت االتصاالت في الساعات الماضية
بين التيار الوطني ّ
الحر وتيار المستقبل
إلى هدنة ،وإلى تحديد موعد جلسة
لمجلس الوزراء يوم الخميس في القصر
الجمهوري .جدول األعمال ّ
يضم
تعيينات المجلس العسكريُ ،
ويبحث في
إمكان ضم «خطة الكهرباء» إليه
مـ ـ ــع اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب م ـ ــوع ـ ــد زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة وزيـ ـ ــر
الـخــارجـيــة األمـيــركــي مــايــك بومبيو
لـبـيــروت ،عــاشــت الـبــاد فــي اليومني
امل ــاضـ ـي ــن مـ ـسـ ـت ــوى غـ ـي ــر م ـس ـبــوق
م ـ ــن ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ك ـ ـ ـ ـ َ
ـاد يـ ـ ـه ـ ـ ّـدد ب ـت ـف ـج ـيــر
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ب ـس ـب ــب ال ـ ـخـ ــافـ ــات بــن
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة عـلــى ال ـعــديــد من
ً
امل ـل ـفــات ،ب ــدءًا بــالـتـعـيـيـنــات ،وص ــوال
إل ـ ـ ــى ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وم ـ ـلـ ــف الـ ـن ــازح ــن
َ
وبعد أن بلغ هــذا التوتر
السوريني.
مــرحـلــة مـتـقــدمــة ب ــن الــرئ ـيــس سعد
ال ـحــريــري ووزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران
ُ
باسيل ،وترجم بتصريحات متبادلة
ورس ــائ ــل إعــام ـيــة ك ــادت ت ــؤدي إلــى
تطيير جلسة الحكومة ،على خلفية
تهديد باسيل بــأن «ال حـكــومــة» في
ح ـ ــال ع ـ ــدم ع ـ ـ ــودة الـ ـن ــازح ــن وطـ ــرد
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد عـ ـ ــن ال ـ ـط ـ ــاول ـ ــة وت ـص ـف ـي ــر
عـجــز ال ـك ـهــربــاء ،وات ـهــامــه الـحــريــري
باملشاركة في مؤتمر بروكسيل الذي

ّ
يضم جدول األعمال
بندًا «مفخخًا» عن
المقالع والكسارات
ي ـهــدف إل ــى ت ـمــويــل ب ـقــاء ال ـنــازحــن،
ُكـثـفــت االت ـص ــاالت ي ـ َ
ـوم أم ــس ،وأدت
مساعي التهدئة بينهما إلى الدعوة
النعقادها نهار الخميس املقبل .إذ
ّ
ً
تـلــقــى بــاسـيــل ات ـص ــاال مــن الـحــريــري
«جرت خالله مناقشة شؤون الساعة
وك ــان ــت أج ـ ــواؤه اي ـجــاب ـيــة» ،بحسب
امل ـع ـلــومــات .وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،قــالــت
مـ ـ ـص ـ ــادر وزاري ـ ـ ـ ـ ــة م ـت ــاب ـع ــة إن «م ــا
حصل هو أشبه بهدنة بني الحريري

وبـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــل» ،فـ ـيـ ـم ــا أك ـ ـ ـ ــدت أوسـ ـ ـ ــاط
سياسية ب ــارزة «تـنـ ّـبــه املعنيني إلى
ض ــرورة ع ــدم اإلن ـج ــرار إل ــى سـقــف ال
ُيمكن الـعــودة عنه ،خاصة أن البالد
ُ ِّ
ووزع
تـمـ ّـر فــي مــرحـلــة دقـيـقــة جـ ـدًا».
أم ــس جـ ــدول أع ـم ــال جـلـســة مجلس
الـ ــوزراء ،وهــو مــن  54بـنـدًا ،منها 19
ب ـن ـدًا بـطـلــب ق ـبــول ه ـب ــات ،و 17بـنـدًا
لسفر وفــود إلــى الـخــارج! أمــا البنود
األخــرى ،فأهمها عرض وزارة البيئة
مل ـس ــودة «س ـيــاســة اإلدارة املـتـكــامـلــة
ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع م ـ ـحـ ــافـ ــر الـ ـ ــرمـ ـ ــل واألتـ ـ ــربـ ـ ــة
واملقالع والكسارات ،بما فيها مقالع
وك ـس ــارات شــركــات ال ـتــرابــة ،واتـخــذا
ال ـ ـقـ ــرار امل ـن ــاس ــب ب ـش ــأن االس ـت ـث ـمــار
امل ــرخ ــص أو غ ـيــر امل ــرخ ــص م ــن قبل
امل ــرج ــع ال ـص ــال ــح ،أو امل ـن ـت ـهــي امل ــدة
املـعـطــاة لــه مــن قـبــل مـجـلــس الـ ــوزراء
ّ
وغيره» .وفيما لم تتمكن «األخبار»
مــن االط ــاع على مضمون البند ،إال
أن الصيغة الـتــي ورد فيها عنوانه
تـشـيــر إل ــى احـتـمــال وج ــود نـيــة لــدى
وزارة البيئة ومجلس الوزراء بتمديد
املخالفات في املقالع والكسارات ،مع
كل ما فيها من مخاطر على البيئة.
وإضافة إلى قبول استقالة زياد حايك
م ــن مـنـصــب األمـ ــن ال ـع ــام للمجلس
األعـلــى للخصخصة ،يضم الـجــدول
مـ ـش ــروع ق ــان ــون امل ـ ـ ــوارد ال ـب ـتــرول ـيــة
عـ ـل ــى ال ـ ـب ـ ــر ،وص ـ ـ ـ ــرف االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات
الالزمة إلجــراء االنتخابات النيابية
ً
ال ـف ــرع ـي ــة ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،فـ ـض ــا عــن
تعيني أعضاء املجلس العسكري في
ال ـج ـيــش .وبـحـســب م ـصــادر وزاريـ ــة،
فـ ــإن األسـ ـم ــاء امل ـق ـتــرحــة لـلـتـعـيــن ال
ت ــزال هــي نفسها الـتــي أدرج ــت على
جــدول أعمال جلسة مجلس الــوزراء
ُ
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وط ـ ـلـ ــب س ـح ـب ـه ــا بـسـبــب
اعـتــراض رئيس الجمهورية العماد
م ـي ـش ــال ع ـ ــون ع ـل ــى اقـ ـ ـت ـ ــراح تـعـيــن
الـعـمـيــد الــركــن محمد األس ـمــر أمينًا
لسر املجلس العسكري وأمينًا عامًا
للمجلس األع ـلــى ل ـلــدفــاع .وبحسب
امل ـصــادر ،فــإن الـحــريــري وضــع فيتو
ع ـلــى تـع ـيــن ال ـع ـم ـيــد م ـي ــاد إسـحــق
مفتشًا عامًا للجيش ،فجرى إسقاط
الـفـيـتــويــن م ـعــا ،فــأعـيــد وض ــع البند
نـفـســه عـلــى جـ ــدول األعـ ـم ــال .ويـضــم
االقتراح إلى إسحق واألسمر تعيني

ْ
الرئيس عون :يجب أن يعلم الجميع أن ال حصانة ألحد (داالتي ونهرا)

العميد أمــن الـعــرم رئيسًا لــأركــان،
والـ ـعـ ـمـ ـي ــد إلـ ـ ـي ـ ــاس ش ــامـ ـي ــة ع ـض ـوًا
متفرغًا في املجلس العسكري.
وعلمت «األخبار» أن مباحثات كانت
جارية أمس لبحث إمكان إدراج خطة
الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة

3

بالتعاون مــع البنك الــدولــي كملحق
على جــدول األعـمــال .وقــالــت مصادر
وزارة الطاقة لــ«األخـبــار» إن الخطة
تقوم على إطالق مشاريع لالستثمار
فــي معامل إنـتــاج الطاقة على املــدى
الـ ـبـ ـعـ ـي ــد .أمـ ـ ــا عـ ـل ــى امل ـ ـ ــدى ال ـق ـص ـيــر

(س ـن ـت ــان) ،فـسـيـجــري خ ـفــض ال ـهــدر
وإزالة التعديات على شبكة الكهرباء،
و«الخروج من االعتماد على البواخر
بإنتاج الكهرباء» .ورفضت املصادر
ال ـك ـشــف ع ــن ت ـفــاص ـيــل إض ــاف ـي ــة في
الخطة.

وش ـ ـهـ ــد ي ـ ـ ــوم أم ـ ـ ــس إط ـ ـ ـ ــاق رئ ـي ــس
الجمهورية العماد ميشال عون ً
نداء
لــ«املـقــاومــة االقـتـصــاديــة» ،الفـتــا إلى
«أن ـن ــا نـعـيــش ت ــراك ــم أزمـ ـ ــات ،عـنــدمــا
نتمكن من تحديدها بشكل صحيح
ن ـعــرف كـيــف نـعــالـجـهــا» .وق ــال عــون

ف ــي ح ـفــل إطـ ــاق «ال ـح ـم ـلــة الــوطـنـيــة
الس ـت ـن ـهــاض االق ـت ـص ــاد الـلـبـنــانــي»
ّ
ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «فـ ــكـ ــر بـ ـلـ ـبـ ـن ــان» ،فــي
القصر الجمهوري« :لقد وعدت ببناء
االقتصاد اللبناني ومكافحة الفساد
ومعالجة وضع النازحني» .واضاف:
«يجب أن يعلم الجميع أن ال حصانة
ألح ـ ــد ،وقـ ــد ك ـن ــت أنـ ــا أول املـتـهـمــن
بـ ـمـ ـل ــف فـ ـ ـ ـ ــارغ ولـ ـ ـ ــم أتـ ـ ــوسـ ـ ــط ألحـ ــد
إلظ ـهــار ب ــراء ت ــي» ،وطــال ـبــت «الـتـيــار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر الـ ـ ــذي كـ ــان يـتـظــاهــر
بوجه الوجود السوري في لبنان أال
يتظاهر ألجل املطالبة ببراءتي التي
ّ
بينها فــي مــا بـعــد ال ـق ـضــاء» .وشــدد
عون على أن «كل متهم عليه أن يمثل
أم ـ ــام الـ ـقـ ـض ــاء ،وإال ف ـس ـن ـكــون أم ــام
مشكلة كبيرة والشعب اللبناني عليه
أن ينتقل إلــى شعب مـقــاوم ،مقاومة
من أجل تحصني االقتصاد ،يشتري
من إنتاجه ويأكل مما يزرع» .وأكد أن
«الفساد هــو أكبر ضــرر نواجهه في
لبنان ،وال حصانة ألحــد فــي معركة
مكافحة الفساد ،واملتهم يذهب إلى
ال ـق ـض ــاء ،ومـ ــن خـ ــال ال ـق ـض ــاء فـقــط
تثبت التهم أو تؤخذ البراءة».
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــل نـ ـفـ ـس ــه أشـ ـ ـ ـ ــار وزيـ ـ ــر
االت ـ ـصـ ــاالت م ـح ـمــد ش ـق ـيــر ،بصفته
ً
م ـم ـثــا لـلـهـيـئــات االق ـت ـص ــادي ــة ،إلــى
أن «االق ـت ـصــاد اللبناني فــي خـطــر»،
الف ـت ــا إل ــى أن «م ـط ـلــب ش ـ ّـد األح ــزم ــة
كــان أحــد البنود األســاسـيــة فــي لقاء
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالت ـ ـحـ ــاد
الـعـمــالــي ال ـعــام فــي  24أي ـلــول ،2018
ونـحــن ال ـيــوم أمــامـكــم نـعــود ونـشــدد
على هذا البند الذي يجب أن يطاول
جميع اللبنانيني» .وأض ــاف« :إن ما
وص ـل ـنــا إل ـيــه م ــن ع ـجــز وت ــراج ــع في
م ــؤش ــرات امل ــال ـي ــة ،ي ـس ـتــدعــي ال ـت ــزام
ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري م ـ ــن خ ـ ـ ــال وق ــف
التوظيفات وخفض اإلنفاق وحصره
ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــروري» .ورأى أن ـ ـنـ ــا «نـ ـم ـ ّـر
بضائقة لم ّ
يمر بها بلدنا في أي يوم
مــن األيـ ــام» .كــذلــك تـحـ ّـدث فــي الحفل
كــل مــن رئـيــس جمعية تـجــار بيروت
نقوال شماس ،ورئيس مجلس إدارة
بـنــك لـبـنــان وامل ـه ـجــر سـعــد األزه ــري
(الـبـنــك هــو ال ــراع ــي الــرسـمــي لحملة
ّ
«فكر بلبنان»).
(األخبار)

علم
و خبر
الجراح وتلفزيون لبنان
القلق الذي أثارته بني املوظفني رسالة وزير اإلعالم
جمال الجراح إلى تلفزيون لبنان ،وطلب فيها أمورًا
مــن اخـتـصــاص املــديــر الـعــام للتلفزيون ،ال الــوزيــر
(وقـ ــد ن ـش ــرت «األخ ـ ـبـ ــار» ف ـح ــواه ــا ي ــوم الـخـمـيــس
الفائت) استدعى مجموعة مكثفة من االجتماعات
عقدها الوزير مع مديري األقسام لتوضيح موقفه
ومـعــرفــة تفاصيل وضــع هــذه املــؤسـســة اإلعــامـيــة
الرسمية واحتياجاتها الفعلية .وكانت النتيجة أن
الجراح سمع من الجميع كالمًا موحدًا ،أن ال سبيل
إل ــى تـحــريــك أي ش ــيء فــي املـحـطــة إال بــأمــر رئيس
مجلس اإلدارة حسب الـقــانــون ،ال بــأمــر الــوزيــر أو
غ ـي ــره ،وإن أق ـصــر ال ـط ــرق إلعـ ــادة ال ـت ـل ـفــزيــون إلــى
اإلنـتــاج الجدي هو تعيني أعضاء مجلس اإلدارة.

ووعد وزير اإلعالم ،بعد سماعه املديرين ،بالعمل
الفوري إلنجاز التعيينات في األيام القليلة املقبلة.

شكاوى موظفي المستقبل مستمرة
ع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن س ـب ـعــة مــوظ ـفــن م ــن الــذيــن
ُصرفوا من صحيفة املستقبل ،أعيد تعيينهم في
املوقع اإللكتروني التابع للتيار ،علمًا أنهم كانوا
قد رفعوا دعوى في مجلس العمل التحكيمي في
وزارة الـعـمــل .وي ـهــدف توظيفهم إلــى دفـعـهــم إلــى
التراجع عن الدعاوى .وقد بدأ بعضهم يشتكي من
ظروف العمل الجديدة ،حيث ُحشر جميع العاملني
فــي مكتب واح ــد ،فيما ُمـنــح أربـعــة مـســؤولــن في
املوقع أربعة مكاتب .وفي السياق نفسهّ ،
عبر عدد
ُ
مــن مــوظـفــي تـلـفــزيــون «املـسـتـقـبــل» عــن استيائهم

نتيجة عــدم تلقيهم روات ــب شـهــري شـبــاط وآذار ،علمًا
بأنهم ُوعدوا بأن يتقاضوها األسبوع املاضي ،علمًا أن
املستحقات التي كانت مترتبة على املؤسسة ُدفــع جزء
منها ،إذ دخــل إلــى حسابات املوظفني نصف راتــب عن
أشهر السنة املاضية.

ّ
حريرية
تعيينات

بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري حسم عدد من األسماء
ال ـت ــي ي ـن ــوي تـعـيـيـنـهــا ف ــي م ــراك ــز إداري ـ ـ ــة ت ــدخ ــل ضمن
«حصته» .وفي هذا اإلطار ،يجري التداول باسم القاضية
نجاح عيتاني لتولي منصب املديرة العامة لوزارة العدل.
فيما جــرى الحديث عــن تعيني وداد الــديــك (أس ـتــاذة في
الجامعة اللبنانية) مديرة عامة لــوزارة السياحة لتحل
محل ندى السردوك.

أمام القاضية املنفردة الجزائية ريتا ّ
حرو في قصر عدل زحلة ،مثل أمس
أحد أبرز املوقوفني بشبهة ممارسة «السمسرة القضائية» .اقتادت القوةّ
الضاربة في فرع املعلومات املوقوف جوزف س .إلى قاعة الحاكم املنفرد
ّ
الـجــزائــي فــي زحـلــةُ ،ليحاكم بملف شيك مــن دون مــؤونــة ُيــتـهــم بإخفائه
بالتعاون مع مساعدين قضائيني منذ عام  .2008وبحسب شهود كانوا
حاضرين في املحكمة ،أنــه «أثـنــاء انتظار وصــول القاضية ،حصل حوار
ّ ّ
تبي أنــه على
بني املوقوف جوزيف س .وأحــد املوجودين في القاعة الــذي
معرفة سابقة به» ،بحيث بدأ ُيردد عبارة« :أنا كنت ِفك مشنوق .بدي أقعد
هيدي القعدة؟ بدي جيب كتير ناس يقعدوا حــدي…» .وأضــاف املوقوف:

«هـيــي قـبـضــت املـلـيــون دوالر وأن ــا قــاعــد هـ ــون» .لـحـظــة دخ ــول الـقــاضـيــة،
سمعت املوقوف ُيردد عبارة «أنا بفك مشنوق» ،فبادرته القاضية بالسؤال:
ّ
«مــن مفكر حالك؟ ما حــدا أكبر من الله .والـعــدل يعني الله .وقالت يمهل
ّ
وال ُيهمل» .وأضافت« :مني مفكر حالك لتتالعب بملفات املحاكم وترشي
ّ
ّ
وتخبيها .مني مفكر حالك؟ إنت بتفك
وتقبض لتتالعب بملفات املحكمة
ّ
مشنوق؟ مينك إنت؟» .تدخل وكيل املوقوف واستمهل لالطالع على امللف،
فيما أرجئت الجلسة إلى األول من نيسان بعدما ّ
تبي ّأن هناك َ
متهمني لم
َ
ُيحضرا.
(األخبار)

4

الثالثاء  19آذار  2019العدد 3715

الثالثاء  19آذار  2019العدد 3715

سياسة

سياسة
في الواجهة

تقرير

الحريري ـ باسيل :اشتباك ملفات ال اشتباك حكومة
انعقاد مجلس الوزراء الخميس المقبل ــ إذا انعقد ــ ليس أكثر من يوم عادي في عالقة رئيس الحكومة بوزير الخارجية،
عرابيها والشريكين المتضامنين اللذين يحتاجان اليها .هما ايضًا حصاناهاّ ،
ّ
يجرها كل منهما في الوجهة المعاكسة لآلخر
نقوال ناصيف
عندما ّ
تحدث وزير الخارجية جبران
بــاسـيــل ،فــي الـعـشــاء الـسـنــوي للتيار
الوطني الحر ( 15آذار) ،عــن االهــداف
ال ـث ــاث ــة ل ـت ـي ــاره ف ــي امل ــرح ـل ــة املـقـبـلــة،
ّ
وعددها النازحني السوريني ومكافحة
الفساد واالقـتـصــاد ،اشــار الــى مكامن
تناقض اساسية فــي عالقته برئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـح ــري ــري ،ل ــن تـكــون
س ـب ـب ــا لـ ـ ــدى كـ ــل م ـن ـه ـم ــا إلط ــاح ـت ـه ــا
بالسهولة املتوقعة .التناقض نفسه
ب ــن ال ـح ــري ــري ورئـ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ميشال عون حيال امللفات الثالثة هذه،
ً
فـضــا عــن ســواهــا ،مرتبطة بماكينة
عمل الحكم ليست التعيينات آخرها.
ح ـي ـن ـمــا ي ـح ـلــو ل ـل ـح ــري ــري الـ ـق ــول إن
ثمة مــا يـقـ ّـرره هــو أو ال يقبل بــه ـ ـ في
معرض تبريره استبعاد وزير الدولة
لـشــؤون الـنــازحــن صالح الغريب عن

استمرار الحكومة
االئتالفية غير قابل للجدل
مؤتمر بروكسل ـ ـ يعرف ان االمر ليس
كذلك ،بل مرتبط بموازين قوى داخل
حـكــومـتــه ب ــال ــذات .ال ـح ــال نـفـسـهــا مع
باسيل إذ ّ
يلوح بسقوطها ،هو الذي
يفاخر بــأن الحقبة هــي حقبة تـيــاره:
رئ ــاس ــة ال ــدول ــة زائ ـ ـدًا  11وزي ـ ـرًا زائـ ـدًا
 29نائبًا .ما يبدو واضحًا ان الجميع
يريد استمرار الحكومة الحالية ،لكن
بسياسات عدة.
ال ـت ـئــام مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء الـخـمـيــس ـ ـ
إذا الـتــأم ـ ـ مــن شــأنــه مــراجـعــة دوافــع
السجاالت الحادة في االيــام االخيرة
بـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر وت ـي ــار
املستقبل ،بسبب مؤتمر بروكسل كما
بسبب سـيــاســات متنافرة ،واحيانًا
متناقضة ،حيال ملفات اتفق رئيسا
الجمهورية والحكومة على الخوض
ف ـي ـهــا ،ب ـيــد أن ـه ـمــا ي ـق ــارب ــان ادارت ـه ــا
ب ـت ـب ــاي ــن مـ ـكـ ـش ــوف .ذل ـ ــك مـ ــا يـحـمــل
امل ـ ّح ـي ـطــن ب ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة عـلــى
توقع مكاشفة بني عــون والحريري،
وبـ ــن الـ ـح ــري ــري وب ــاسـ ـي ــل ،ف ــي اول
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لبنان يرفض منح النازحين حقوقًا (هيثم الموسوي)
جلسة ملجلس وزراء.
بـحـســب هـ ــؤالء ،تـتـمـحــور مــاحـظــات
ب ــاسـ ـي ــل ،مـ ــن غ ـي ــر ان يـ ـك ــون رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ف ــي م ـع ــزل ع ـن ـهــا ،حــول
املعطيات اآلتية:
 - 1ثمة اكثر من عالمة استفهام حيال
عــدم انتظام جلسات مجلس ال ــوزراء
كـمــا لــو ان املـقـصــود اب ـطــاؤهــا .تبدو
على هــامــش نشاطات اخ ــرى لرئيس
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ــذي ي ـك ـثــر مـ ــن تـنـقــاتــه
واس ـفــاره ،مــا يحيل جلسات املجلس
م ـت ـق ـط ـعــة ،وعـ ـن ــدم ــا ي ـن ـع ـقــد يـنـقـســم

عـلــى نـفـســه وت ـعـصــف ب ــه ال ـخــافــات،
آخــر مؤشراتها التعيينات .ال يتردد
بــاس ـيــل ف ــي امل ـطــال ـبــة بــان ـع ـقــاد اكـثــر
من جلسة واحــدة في االسبوع حتى،
بغية رف ــع مـسـتــوى انـتــاجـيــة مجلس
الوزراء.
 - 2ف ــي ح ـس ـبــان ال ــوزي ــر ال اش ـت ـبــاك
سـيــاسـيــا بـيـنــه وب ــن ال ـح ــري ــري ،وال
تـصــويــب م ـبــاش ـرًا عـلــى ال ـح ـكــومــة .ال
شكوك لدى كليهما معًا في مصيرها
او االس ـت ـعــداد لتعريضها لالنهيار.
ال ي ـعــدو ال ـس ـجــال االخ ـي ــر اصـ ــرار كل

من الفريقني على وجهة نظره حيال
امل ـل ـفــات الــرئـيـسـيــة ال ـثــاثــة املختلف
ّ
مترجحة
عليها ،لكن ايضًا ـ ـ بأهمية
ـ ـ ـ ـ ع ـلــى س ــواه ــا .اس ـت ـم ــرار الـحـكــومــة
االئ ـتــاف ـيــة مـســألــة أخ ــرى غـيــر قابلة
للجدل .موقف سيعيد تأكيده باسيل
فــي مقابلته التلفزيونية مـســاء هــذا
اليوم.
 - 3ليس باسيل َمن طرح مسألة عدم
قانونية إنفاق  11مليار دوالر ما بني
عامي  2005و 2008ـ ـ وكــان حــزب الله
عـبــر نــائـبــه حـســن فـضــل الـلــه أول َمــن

أثارها في جلسة الثقة بالحكومة ـ ـ بل
عمد الى تصويب الجدل الذي ّ
توسع
ع ـنــدمــا ت ـك ـلــم ع ــن ك ـشــف ال ـح ـســابــات
امل ــالـ ـي ــة ب ــرم ـت ـه ــا ،والـ ـت ــدقـ ـي ــق ف ـي ـهــا،
وإنهاء كل الشكوك املحوطة بها .هي
ً
اوال مـعــركــة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة قبل
الرئاسة وال تزال ،وقد اضحت اآلن بني
أيــدي االجهزة الرقابية وفــي طريقها
الـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب .م ـ ـنـ ــاداة وزي ــر
الـخــارجـيــة ب ــإزال ــة الـغـمــوض املـحــوط
بإنفاق هــذا املبلغ الضخم مــن خــارج
املوازنة والقانون والدستور ،جزء من

«اإلنماء واإلعمار» :باسيل يرفض نديم المنال
كل مرتبط بمجمل السياسات املالية
ٍ
التي تعاقبت على البالد منذ النصف
االول م ــن الـتـسـعـيـنـيــات ال ــى االم ــس
ً
القريب ،وصــوال الــى كشف حقائقها.
لكن ايضًا الى تكريس قاعدة املساءلة
وامل ـح ــاس ـب ــة .ل ـيــس ال ــرج ــل ف ــي صــدد
توجيه االتـهــام بها الــى أحــد .مع ذلك
كان رد الفعل اآلخــر تسعيرًا مذهبيًا،
واص ـ ـط ـ ـفـ ــافـ ــا كـ ـم ــا ل ـ ــو أن املـ ـطـ ـل ــوب
استهداف طائفة ما .ما يعنيه خوض
معركة الحسابات املالية انـهــاء جدل
وطني مــن حولها ،وليس تصفيرها
عـ ـل ــى زغ ـ ـ ـ ــل .وه ـ ـ ــي املـ ـهـ ـم ــة املـ ـن ــوط ــة
باملراجع القانونية املختصة بالبت.
 - 4ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة ي ـن ـع ـقــد مــؤت ـمــر
بروكسل للنازحني السوريني في دول
الجوار في ظل العنوان امللتبس نفسه،
اضف جانبًا من مناقشاته وتوصياته
املستمرة منذ املؤتمرين االولــن على
ال ـتــوالــي ،أحـجــم وزي ــر الـخــارجـيــة عن
املشاركة فيها منذ اولها ابان حكومة
الرئيس تمام ســام .مع ذلــك حضرت
الوزارة اجتماعات بروكسل من خالل
ال ـس ـف ـي ــر غـ ـ ــدي خ ـ ـ ـ ــوري .االع ـ ـتـ ــراض
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـبــاس ـيــل ع ـل ــى م ـنــاق ـشــات
م ــؤت ـم ــر ب ــروك ـس ــل وت ــوص ـي ــات ــه مـنــح
الـنــازحــن بطاقتي اقــامــة وعـمــل على
االراض ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،م ــا اف ـض ــى الــى
االستنتاج ان املطلب الضمني توطني
مـقـنــع .هــو مــا ع ـنــاه ك ــام بــاسـيــل عن
تمويل بـقــاء الـنــازحــن الـســوريــن في
لبنان ال تمويل عــودتـهــم .األس ــوأ في
ما أورده البيان الختامي ّ
تحدثه عن
ع ــودة آم ـنــة ـ ـ ـ إرض ـ ـ ً
ـاء شـكـلـيــا للبنان
ـ ـ ـ ـ ل ـل ـنــازحــن ال ـس ــوري ــن يـقـتـضــي ان
ت ـت ــواف ــق م ــع قـ ـ ـ ــرارات االمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
والـشــرعـيــة الــدول ـيــة ،مــا يـعـنــي ايضًا
ت ـخ ــوي ــل الـ ـن ــازح ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ك ــل ال ـح ـقــوق وال ــواج ـب ــات عـلــى ارض
اللجوء.
ي ــؤول ذل ــك للتو ال ــى نقيض مــا عمل
ل ـب ـنــان ف ــي سـبـيـلــه م ـنــذ ال ـي ــوم االول
ل ـل ـنــزوح ع ــام  ،2011وه ــو ع ــدم منح
ال ـنــازحــن حـقــوقــا فــي لـبـنــان ال ــذي ال
ُي ّ
عد بلد لجوء ،ويتعامل مع النزوح
على أنه موقت مرتبط بأسباب اندالع
ال ـح ــرب ف ــي ب ــاده ــم .تــالـيــا رف ــض أي
صـيــغ ،س ــواء مرتبطة بانتظار الحل
السياسي او اغراءات مالية ،لتكريس
ب ـقــائ ـهــم ف ــي ل ـب ـن ــان .م ــن دون اه ـمــال
مسألة اخــرى متصلة بمؤتمر سيدر
وق ــروض ــه ل ـت ـمــويــل م ـش ــاري ــع تـخـفــي
ً
ب ــدوره ــا ت ـمــويــا مل ـشــاريــع تشغيلية
ل ـل ـن ــازح ــن او ي ـص ـي ــر ال ـ ــى ان ـفــاق ـهــا
عليهم.

انضمت تعيينات
مجلس «اإلنماء واإلعمار»
إلى الئحة الخالف الذي طفا
على السطح بين رئيس
الحكومة سعد الحريري،
ووزير الخارجية جبران باسيل.
األخير يعارض تعيين المستشار
االقتصادي لرئيس الحكومة
نديم المنال على رأس مجلس
اإلدارة ،فيما يرفض الحريري
توسيع عدد أعضاء المجلس
إلى  12عضوًا
ميسم رزق
َ
ال ي ـبــدو ال ـخ ــاف ب ــن رئ ـيــس الـحـكــومــة
سعد الحريري ووزيــر الخارجية جبران
ب ــاسـ ـي ــل م ـ ـح ـ ـصـ ــورًا ف ـ ــي م ـ ـكـ ــان واح ـ ـ ــد.
ال ـخ ــاف ال ــذي ان ـع ـكـ َـس أخ ـي ـرًا فــي حــرب
التصريحات والـتـســربـيــات ،لــه أكـثــر من
َ
منبع .لم ُ
َ
ُ
ـواقــع بني
يعد
خافيًا التباين الـ ِ
ّ
الطرفني في ما يتعلق بتعيينات املجلس
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ً
الخالف في ملف بواخر الكهرباء .وفضال

عــن ذلــكَ ،
يظهر أن هــذا الـخــاف انسحب
على ملف التعيينات في مجلس «اإلنماء
واإلعـ ـ ـم ـ ــار» .ي ـ ـعـ ــارض الـ ـح ــري ــري رغ ـبــة
باسيل في توسيع مجلس إدارة «اإلنماء
واإلعمار» ،فيما ُيعارض وزير الخارجية
نـيــة رئ ـيــس الـحـكـ ُـومــة تعيني مستشاره
االقتصادي نديم املال رئيسًا له.
َ
ليست هي املرة األولى التي ُيطرح فيها
ملف تعيينات «املجلس» .ففي الحكومة
السابقة ،حــاول الـحــريــري إج ــراء تغيير
جزئي ،هدف من خالله إلى تمرير املنال،
وتأجيل البحث في باقي أعضاء مجلس
اإلدارة إل ــى وق ــت آخـ ــر ،غ ـيـ َـر أن رئـيــس
الجمهورية العماد ميشال عــون ،رفض
االق ـت ــراح يــومـهــاُ ،م ـص ـرًا عـلــى أن تكون
ّ
التعيينات كلها فــي ســلــة واح ــدة .ومع
تأليف الحكومة وفتح بــاب التعيينات
فــي غــالـبـيــة املــؤس ـســات ،ع ــاد امل ـلــف إلــى
طاولة التشاور ،فيما معلومات مختلف
القوى املعنية به تتقاطع حــول «وجــود
ع ــوائ ــق ت ـم ـنــع ال ـب ـح ــث ب ــه ح ــال ـي ــا عـلــى
الوزراء» .منذ نحو شهر،
طاولة مجلس
ُ
ّ
لتتحدث
عادت أوساط تيار «املستقبل»
لتعيني املنال رئيسًا
عن معارضة عونية
َ
سبق أن ّ
عبر عنها
للمجلس ،وهي رغبة
الـحــريــري فــي أكـثــر مــن مـنــاسـبــة .لكنها
ُ
ً
ّ
«تمسك رئيس الحكومة
تراهن أوال على
بمستشاره من جهة» ،ومــن جهة أخرى
ّ
على «ح ــل الـعـقــدة الـجــديــدة بــن باسيل
والـحــريــري ضمن تسوية عــامــة تطاول

مختلف التعيينات».
ُ
تـ ــرفـ ــض األوسـ ـ ـ ـ ــاط ال ـ ــدخ ـ ــول أكـ ـث ــر فــي
تفاصيل هذا امللف أو األسباب التي ت ِقف
خلف رفض تعيني املنال ،وهو ما تفعله
ّ
مصادر التيار الوطني ّ
الحر ،وكــأن ثمة
اتـفــاقــا ضمنيًا على ض ــرورة عــدم إبــراز
ال ـخ ــاف حــال ـيــا ،إل ــى ح ــن االن ـت ـهــاء من
الـتـعـيـيـنــات األخ ـ ــرى .إذ لـفـتــت امل ـصــادر
إلــى أن «مـلــف تعيينات مجلس اإلنـمــاء
واإلع ـ ـمـ ــار م ــوض ــوع ج ــان ـب ــا» .وت ـح ــاول
امل ـص ــادر ال ـت ـهــرب م ــن االعـ ـت ــراف بفيتو
ع ــون ــي ع ـل ــى املـ ـن ــا ،م ــن دون أن تـنـفــي
«وجــود الكثير من مالحظات جماعتنا
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه» .وت ـ ـصـ ــف ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن امل ـن ــا
وشخصيات فــي التيار بـ«السيئة جدًا
ّ
يتعلق بأمور ّ
عدة» ،خاصة «حول
في ما

حزب الله يدرس
إمكانية التمثل
بعضو في مجلس
اإلنماء واإلعمار

مصادر «التيار» :لدينا مالحظات كثيرة على المنال ،وعالقتنا به سيئة جدًا (مروان طحطح)

ملف الـكـهــربــاء منذ أي ــام الــوزيــر سيزار
أب ــي خليل وتستمر ال ـيــوم مــع الــوزيــرة
ن ــدى ال ـب ـس ـتــانــي» .ل ـكــن تــأج ـيــل الـبـحــث
فــي تعيينات مجلس اإلن ـمــاء واإلعـمــار
بحسب امل ـص ــادر الـعــونـيــة «ال ينحصر
بـمـعــارضــة تعيني املـنــا رئـيـســا ملجلس
إدارتــه» .فالخالف األهم «يتمحور حول
تــوس ـيــع عـ ــدد أع ـض ــائ ــه م ــن  7إلـ ــى ،11
باإلضافة إلى الرئيس».
مطلعون على مـســار املـفــاوضــات أكــدوا
أن «االتـ ـف ــاق عـلــى اس ــم رئ ـيــس املـجـلــس
لطاملا كان يجري بالتشاور بني رئيسي
الـجـمـهــوريــة وال ـح ـكــومــة ،ن ـ ُظ ـرًا ألهمية
ه ــذا املــوقــع وال ـصــاح ـيــات امل ـع ـطــاة الــى
رئيسه» ،حتى «على أيام الرئيس الراحل
رف ـيــق ال ـح ــري ــري» .وت ـ ّ
ـرج ــح امل ـص ــادر أن
ي ـك ــون «إص ـ ــرار بــاس ـيــل ،ورب ـم ــا رئـيــس
الـجـمـهــوريــة ،عـلــى الـتــدخــل فــي اخـتـيــار
االس ــم ،متعلقًا بمشاريع مؤتمر سيدر
ّ
التي سيتولى املجلس تنفيذ جزء كبير
منها ،وال يــرى التيار الوطني أن املنال
لــديــه الـ ـج ــدارة وال ـك ـف ــاءة لـلـقـيــام ب ـهــا».
ويتهمه بعض العونيني بأنه «سيعمل
عـ ـل ــى خ ـ ــدم ـ ــة جـ ـ ـه ـ ــات ت ــابـ ـع ــة ل ـف ــري ـق ــه
ال ـس ـيــاســي ،وذلـ ــك ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـقــوى
األخرى».
ويقول هؤالء إن «املشكل ال يزال عالقًا بني
الحريري وباسيل وحسب ،إذ إن األخير
تـ ّ
ـوص ــل إل ــى ات ـف ــاق بـيـنــه وب ــن ال ـق ــوات
الـلـبـنــانـيــة يـقـضــي ب ــأن يـحـصــل الـتـيــار
ع ـلــى م ـن ـصــب األم ـ ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس،
ً
لـيـخـتــار اس ـمــا ب ــدي ــا م ــن غـ ــازي ح ــداد،
فيما تحصد القوات مقعد نائب رئيس
امل ـج ـل ــس» .إذ ب ـح ـســب م ــا ي ـن ـ ّـص عـلـيــه
ال ـقــانــون «تـتــألــف إدارة املـجـلــس مــن 12
عضوًا على األكثر َّ
يعينون بمرسوم في
ّ
ويسمى في هذا املرسوم
مجلس الوزراء،
رئيس (يكون ،عرفًا ،من الطائفة السنية)
ونــائ ـبــان لـلــرئـيــس (شـيـعــي ومـسـيـحــي،
عرفًا) وأمني عام (مسيحي ،عرفًا)» .هذا
االت ـفــاق أصـبــح مـنـجـزًا بحسب مـصــادر
مـعــراب التي أكــدت أنــه «اتـفــاق مبدئي»،
مشيرة إلى أن «ال أسماء محسومة حتى
اآلن» ،وذلـ ــك بــان ـت ـظــار اك ـت ـمــال االت ـفــاق
بــن مختلف ال ـقــوى ،فــي ظــل مــا ُيحكى
ع ــن أن ت ــوس ـي ــع عـ ــدد أعـ ـض ــاء املـجـلــس
س ـيــؤدي بـعــدد مــن األحـ ــزاب السياسية
إل ــى املـطــالـبــة بـحـصــة .وفـيـمــا نـفــى تيار
املردة أن تكون املفاوضات الدائرة تشمل
احـتـمــال أن يـكــون لــه عـضــو فــي مجلس
اإلن ـمــاء واإلع ـم ــار ،علمت «األخ ـب ــار» أن
حزب الله يدرس إمكانية التمثل بعضو
إلى جانب العضو التابع لرئيس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ن ـب ـيــه ب ـ ــري ،ح ـي ــث إن تــوسـيــع
أعضاء املجلس يسمح بتعيني عضوين
شيعيني.

تقرير

ّ
شقير يورط كريدية :القضاء متهم
إيلي الفرزلي
قالها وزيــر االتصاالت بملء فمه :لن
أعطي القضاء اإلذن بمالحقة رئيس
يكتف
هيئة أوجيرو عماد كريدية .لم
ِ
بــذلــك ،بــل وض ــع نـفـســه ،فــي مقابلته
مــع الــزمـيـلــة وردة الــزامــل عـبــر إذاع ــة
الشرق ،مكان القضاء وخلص إلى أن
التهمة الوحيدة لكريدية هي نجاحه
ف ــي ت ـطــويــر امل ــؤس ـس ــة وتـحـسـيـنـهــا.
خ ــال شـهــريــن اكـتـشــف ذل ــك ،ودلـيـلــه
أن ــه زار أوج ـي ــرو بـعــد تعيينه ورأى
بعينيه مستوى التطور!
لـ ـ ـك ـ ــن عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا اس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــرب ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
املـ ـش ــارك ــون ف ــي ج ـل ـســة ل ـج ـنــة املـ ــال،
الـتــي انـعـقــدت أم ــس ،بــرئــاســة النائب
إبــراهـيــم كـنـعــان ،كـيــف يـعــرقــل شقير
ع ـمــل ال ـق ـضــاء راف ـض ــا إع ـط ــاء اإلذن،
مجرد اإلذن بالتحقيق أو االستماع

إلـ ــى ك ــري ــدي ــة ،ف ـي ـمــا ك ــل امل ــؤس ـس ــات
والــوزارات تعيش على وقع «التوافق
على مكافحة الفساد» ،اكتفى بالقول
إن الـ ــرفـ ــض ج ـ ــاء ألس ـ ـبـ ــاب ش ـك ـل ـيــة،
ال ت ـت ـع ـلــق ب ـم ـض ـم ــون الـ ـطـ ـل ــب .وف ــي
الـتـفــاصـيــل ،أوضـ ــح أن طـلــب املــدعــي
العام املالي القاضي علي إبراهيم كان
عـبــارة عــن ورق ــة لــم تــوضــع حتى في
ّ
مغلف ،أضــف إلــى أنــه عــرف بها عبر
«تــويـتــر» .وهــو مــا اعـتـبــره مرفوضًا،
ألنه كان ينبغي أن يصله ملف مغلق
ومـ ـخـ ـت ــوم ،ك ـم ــا ي ـح ـصــل ف ــي ال ـع ــادة
عـنــدمــا يـصـلــه طـلــب م ــن األم ــن الـعــام
على سبيل املثال.
ما قاله شقير في اللجنة لم يقله في
اإلعــام .عبر تلفزيون «الجديد» ،لم
يتحدث عن اعتراض بالشكلّ .
صعد
من لهجتهّ ،
معرضًا «أوجـيــرو» ،كما
وزارة االت ـ ـصـ ــاالت ل ـل ـش ـب ـهــات ،كما

اع ـت ـب ــر نـ ـ ــواب ف ــي ال ـج ـل ـس ــة .قـ ــال إن
الـحــل لــن يـكــون إال بالسياسة .وفي
مقابلته ،عبر إذاع ــة الـشــرق ،موافقًا
ع ـل ــى أن اسـ ـت ــدع ــاء ك ــري ــدي ــة يـشـكــل
ج ــزء ًّا مــن ق ــرار يستهدف املسؤولني
الـســنــة ،وعـلــى اعـتـبــار أن املستهدف
الفعلي هو الرئيس سعد الحريري،
ومتناسيًا أن الحريري نفسه سبق
أن وعــد بــأن أعـلــن أن «ال ريـشــة فوق
رأس أحد».
باختصار ،كــان يمكن أن يكون قرار
ً
شقير مقبوال ،لو مارس صالحياته
بالطلب مــن االدع ــاء الـعــام املــالــي أن
يعطيه تفاصيل إضــافـيــة عــن امللف
الذي استدعي كريدية إلى التحقيق
ب ـمــوج ـبــه ،ل ـك ـنــه ل ــم ي ـف ـعــل .ع ـل ـمــا أن
إعطاء اإلذن باملالحقة ال يعني أبدًا
أن امل ـط ـلــوب م ـســاء ل ـتــه ك ـم ـتــورط أو
حتى متهم .هو ببساطة يعطي اإلذن

ل ـل ـق ـضــاء ،ال ـج ـهــة ال ــوح ـي ــدة املـعـنـيــة
بالتحقيق ،اإلذن للقيام بعملها .هذا
مــا فعله وزي ــر التربية أك ــرم شهيب
عندما أعـطــى اإلذن بمالحقة املدير
ّ
الجمال.
العام للتعليم العالي أحمد
وه ـ ـ ــذا ،ل ـل ـم ـنــاس ـبــة ،م ــا ف ـع ـلــه وزي ــر
االتصاالت السابق بطرس حرب ،في
أيار  ،2016عندما طلب املدعي العام
املــالــي نفسه اإلذن بمالحقة رئيس
«أوجـيــرو» آنــذاك عبد املنعم يوسف
وآخرين ،على خلفية «إهمال وظيفي
أدى إلى هدر املال العام».
يومها ،لم يوافق حرب مباشرة على
ال ـط ـلــب ،ألن ــه لــم يتضمن ص ــورة عن
الـتـحـقـيـقــات أو تـقــريـرًا عـنـهــا ،فطلب
هذه املستندات قبل أن يبت بالطلب،
لـكـنــه أكـ ــد ف ــي ك ـتــابــه أنـ ــه سـيـتـعــامــل
بإيجابية مع أي طلب باملالحقة ألي
موظف مهما عال شأنه.

بعد ذل ــك ،وعـنــدمــا أرس ــل لــه ّ إبراهيم
ن ـس ـخــة ع ــن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،ف ــن ــد حــرب
االتهامات ،ثم خلص إلى أنه «مع عدم
اقـتـنــاعــي بـجــديــة وص ـحــة م ــا ينسب
إلى املطلوب اإلذن بمالحقتهم ،فإنني
أع ـطــي اإلذن بـمــاحـقـتـهــم ،كـمــا أعلن
تجديد ثقتي بأن القضاء هو املرجع
الوحيد للبت في صحة أو عدم صحة
األفعال املنسوبة إليهم.»...
ّ ً
اخـ ـتـ ـص ــر ش ـق ـي ــر ال ـ ـطـ ــريـ ــق ،م ـف ــض ــا
أن ي ـكــون ه ــو امل ــرج ــع ال ـصــالــح للبت
بصحة التهم املنسوبة إلــى كريدية.
كذلك لم يتردد في تحويل القضاء إلى
مـتـهــم .اتـهـمــه بالسعي إل ــى محاكمة
ال ـن ــاج ـح ــن ف ــي ع ـم ـل ـهــم« ،األدم ـ ـغـ ــة»
ت ـح ــدي ـدًا .غـ ــرق ف ــي تـ ـ ــرداد ال ـع ـب ــارات
نفسها ،مــع شــيء مــن الـشـجــن .عماد
كريدية يبني مؤسسة .عماد كريدية
يبني مؤسسة .هل ممنوع على عماد

كريدية أن يبني مؤسسة؟ هل ممنوع
عـلــى لـبـنــان أن يـكــون عـنــده مؤسسة
فيها مدير عام جاء إلى لبنان وخالل
سنتني انظروا ماذا فعل.
ك ــاد شـقـيــر ل ـفــرط حـمــاسـتــه أن يقول
إن أوج ـ ـيـ ــرو ل ــم ت ـك ــن مـ ــوجـ ــودة قـبــل
ع ـم ــاد ك ــري ــدي ــة ،ال ـ ــذي «ت ـ ــرك وظـيـفــة
بــ 50ألــف دوالر في الخارج فقط ألنه
آمــن بلبنان» ،مشيرًا إلــى أن كريدية
يتقاضى  21مليون ليرة.

أوجيرو تصرف على الوزارة!
هذا امللف لم يكن وحيدًا في الجلسة،
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـقــت م ــن م ـل ــف ال ـتــوظ ـيــف
لتدخل في مساءلة أوجيرو في ملفات
ع ــدي ــدة .وك ـمــا فــي الـجـلـســة املــاضـيــة،
كان النائب جهاد الصمد نجم جلسة
ّ
أمس .معطياته وملفاته تركزت على
مصاريف أوجيرو ،فطلب كنعان من

ُ
ك ــري ــدي ــة أن ت ــرس ــل ال ـ ـ ــردود الـخـطـيــة
عليه إل ــى الـلـجـنــة .وامل ـصــاريــف التي
تحدث عنها الصمد ،فهي:
  95مليون ليرة بدل استئجار مركزب ـيــع ل ـل ـخ ـطــوط ال ـثــاب ـتــة ف ــي منطقة

ّ
ُالصمد يتهم أوجيرو :مليارات
صرفت خالفًا للقانون
«سوليدير» ،علمًا أنه ال يبعد أكثر من
مئة متر عن املبنى املركزي األساسي
لــوزارة االتصاالت في رياض الصلح
حيث يوجد في الطبقة األرضية مركز
تجاري كبير لبيع الخطوط الثابتة.
  1291مـ ـلـ ـي ــون لـ ـي ــرة بـ ـ ــدل رواتـ ـ ــبوت ـعــوي ـضــات وم ـك ــاف ــآت ملـسـتـشــاري
رئيس الهيئة.

  620م ـ ـل ـ ـيـ ــون لـ ـ ـي ـ ــرة بـ ـ ـ ــدل رعـ ــايـ ــةومـ ـس ــاهـ ـم ــات لـ ـنـ ـش ــاط ــات لـ ـلـ ـن ــوادي
واالح ـت ـف ــاالت وامل ـب ــاري ــات الــريــاضـيــة
وامل ـه ــرج ــان ــات ال ـس ـنــويــة واملـ ـع ــارض
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري ـ ــة واألمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات الـ ـفـ ـنـ ـي ــة
واملوسيقية واالشـتــراكــات فــي بعض
الصحف واملجالت الفنية.
  375مليون ليرة مساهمة في موازنةالنادي الرياضي في مدينة بيروت.
  220م ـل ـيــون ل ـي ــرة أك ـ ــاف الـتـعــاقــدم ــع ش ــرك ــة ت ـت ــاب ــع م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي التي تذكر رئيس الهيئة.
  620م ـل ـيــون ل ـي ــرة ك ـل ـفــة م ـشــاركــةالـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ل ــاتـ ـص ــاالت
ولخدمات الهاتف الجوال في مدينة
ب ــرش ـل ــون ــة ف ــي ش ـه ــر ش ـب ــاط ،2018
علمًا أن هيئة «أوجيرو» ليس لها أي
منفعة من املشاركة في هذا املعرض،
إذ إنـ ـه ــا ال تـ ـق ــدم خ ــدم ــات ال ـهــاتــف

الجوال في لبنان.
  130مليون ليرة بدل مصاريف سفروثمن تذاكر وحجوزات لكل من املدير
الـ ـع ــام ل ــإن ـش ــاء وال ـت ـج ـه ـيــز وامل ــدي ــر
العام لالستثمار والصيانة في وزارة
ـراع امل ـس ــار اإلداري،
االتـ ـص ــاالت ل ــم تـ ـ ِ
بل دفعت من خــال هيئة «أوجـيــرو»،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر م ـخ ــال ـف ــة مــال ـيــة
وإداري ــة جسيمة تستدعي التحقيق
واملالحقة ،وهذا إخبار برسم النيابة
العامة املالية ،والـســؤال :ملــاذا اإلنفاق
م ــن مـ ــوازنـ ــة ه ـي ـئــة «أوجـ ـ ـي ـ ــرو» وم ــن
م ــال ـه ــا ع ـل ــى م ـه ـم ــات س ـف ــر ملــديــريــن
ع ــام ــن ع ــام ـل ــن ف ــي املـ ـ ــاك الــرس ـمــي
لوزارة االتصاالت؟
 مليون دوالر ثمن معدات وقطع غيارإلكترونية وكهربائية ألجهزة الهاتف
للعموم ،وهي خارج الخدمة وال تعود
بأي مردود على وزارة االتصاالت.

 مليار و 385مليون لـيــرة بــدل سفرخارج البالد وثمن تذاكر للسفر.
ّ
ه ــذه أرق ـ ــام ،إذا صـ ّـحــت ،تـشــكــل مــادة
إدانـ ــة ل ـل ــوزارة كـمــا ألوج ـي ــرو ،لكنها
تعطي إش ــارة إلــى أن الـهــدر أحــد أهم
أس ـب ــاب ت ــراج ــع إي ـ ـ ــرادات االت ـص ــاالت
ال ـتــي قـ ّـدرت ـهــا وزارة املــال ـيــة بـ ــ 39في
املئة ،والتي طلب النائب حسن فضل
الله تبريرًا رسميًا ألسباب تراجعها.
أم ــا بالنسبة إل ــى شـقـيــر ،فــاألهــم من
مـضـمــون ك ــام الـصـمــد ه ــو م ـصــدره.
ق ـ ــال لـ ــه إن «ص ــديـ ـق ــي» ع ـب ــد امل ـن ـعــم
ي ــوس ــف ي ـ ـ ــزودك ب ــامل ـع ـل ــوم ــات ،وه ــي
غير صحيحة .لكن األخير لم ينزعج.
اك ـت ـف ــى ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ـ ــى أن «ي ــوس ــف
قريبي وابن قريتي ،لكننا نختلف في
السياسة ،وهو ليس مصدري ،وهذه
ليست القضية ،األهم هي املعلومة هل
هي صحيحة أم ال؟».
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مجتمع

مجتمع
تحقيق ثالث شركات تحتكر صناعة االسمنت في لبنان وتحظى بحماية من الدولة تجعلها أقوى من الرفض األهلي
لـ«مصانع الموت» ،وأقوى من المنطق االقتصادي الذي ال يجد تبريرًا لدعم شركات وفرض إجراءات لحمايتها،
في وقت يتضح يومًا بعد يوم أن أضرارها االقتصادية والبيئية والصحية أكبر من فوائدها .وإال كيف يمكن تبرير
أن يصل حجم الدعم لهذه الصناعة الى  200مليون دوالر في السنوات الخمس الماضية ،فيما لم نكن لندفع
أكثر من  250مليونًا الستيراد كل حاجاتنا من االسمنت ،من دون ّ
تحمل اي أضرار صحية وبيئية

شركات اإلسمنت

صناعة الموت بحماية الدولة
ليا القزي

إلغاء الدعم
ّ
سيؤدي إلى
انخفاض األسعار
وحماية ما
تبقى من الثروة
الطبيعية
(مروان طحطح)

ّ
«ش ــك ــاوي يــا ت ــن» ،ك ــان بــائــع الـتــن،
ِ
ُ
ق ــدي ـم ــا ،ي ـ ـنـ ــادي أثـ ـن ــاء ت ـج ــول ــه بــن
األحياء .تحديد املصدر ُ كان أساسيًا
لـلـتــأكـيــد عـلــى ج ــودة امل ـن ـتــج .فبلدة
ش ـكــا كــانــت م ـعــروفــة ب ــزراع ــة ال ـتــن.
لـ ـك ــن« ،ال ـ ـيـ ــوم ه ـ ــذه ال ـ ــزراع ـ ــة مــاتــت
ب ـس ـبــب م ـصــانــع اإلسـ ـمـ ـن ــت» ،يـقــول
رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـي ــة «وص ـ ـيـ ــة األرض»
امل ـه ـن ــدس ف ـ ــارس ن ــاص ـي ــف .ومـعـهــا
«انتهى التنوع البيولوجي ،وتلوثت
لنبع ال ـجــرادي الــذي
املـيــاه الجوفية ُ
ي ـغ ــذي ال ـش ـم ــال ،وأصـ ـي ــب الــزي ـتــون
ب ـ ـمـ ــرض عـ ــن الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاووس ،وق ـض ــت
عدد كبير من أشجاره،
املحافر على ٍ
فيما األشجار اللوزية تنقرض» .إلى
ّ
الـقـطــاع ال ــزراع ــي ال ــذي لـطــاملــا شكل
مورد رزق لعائالت البترون والكورة،
ّ
يلفت ناصيف إلى أن أسعار األراضي
«انـخـفـضــت إل ــى ال ـح ــدود الــدن ـيــا .لم
يعد بإمكان الناس أن تبيع أرضها»،
ّ
ً
ّ
تتسبب
فـضــا عــن أن الـتــلــوث ال ــذي
ف ـي ــه م ـق ــال ــع االس ـم ـن ــت وم ـص ــان ـع ــه،
«يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الصحية
على الدولة واملواطنني».
أم ـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ف ـ ـ ــإن األسـ ـئـ ـل ــة
األس ـ ــاس ه ــي :ه ــل ُيـ ـع ـ ّـوض املـ ــردود
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي  -االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـه ــذه
«ال ـص ـنــاعــة الــوط ـن ـيــة» ال ـتــي تحظى
بامتيازات حمائية من الدولة الضرر
ال ــذي تـتـسـ ّـبــب ب ــه؟ وم ــا ال ـفــائــدة من
ح ـم ــاي ــة ص ـن ــاع ــة ت ـب ـي ــع بـضــاعـتـهــا
للسوق اللبناني بسعر أعلى بكثير
ُ
م ــن ال ـس ـع ــر الـ ـ ــذي ت ـ ـصـ ـ ّـدر ب ـ ــه؟ وم ــا
الضير من إلغاء قرار منع االستيراد
ّ
سيؤدي إلى انخفاض أسعار
إذا كان
االسمنت في لبنان ،وإلى حماية ما
تبقى من الثروة الطبيعية؟

ثالثي االحتكار
تـحـتـكــر س ــوق االس ـم ـنــت ف ــي لـبـنــان
ث ـ ـ ــاث ش ـ ــرك ـ ــات («شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـت ــراب ــة
الوطنية  -اسمنت السبع»« ،الفــارج
ّ
تحولت
هولسيم»« ،ترابة سبلني»)
إل ـ ــى «دول ـ ـ ـ ــة» تـ ـتـ ـم ـ ّـدد ك ـي ـف ـمــا ت ـشــاء
ُ
وتـ ـحـ ـك ــم س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى امل ـنــاطــق
الـتــي تعمل فيها ،مــن دون أن تفلح
اعتراضات املجتمع املحيط بها في
إجبارها على إدخــال تعديالت على
أس ـ ـلـ ــوب ع ـم ـل ـه ــا .ث ــاث ــي اإلس ـم ـن ــت
ّ
يتحكم بأسعار السوقُ ،مستفيدًا من
قــرار صــدر عــام  1993بمنع استيراد
اإلسمنت من دون إجــازة ُمسبقة من
وزارة الـصـنــاعــة ،وم ــن ف ــرض رســوم
جمركية عالية عام  1985تبلغ %75
على االسـتـيــراد ،مــع رســم  %10على
االسـتـهــاك الــداخ ـلــي .أكـثــر مــن ذلــك،
ُ
بحسب ناصيف« ،استثنيت مصانع
ال ـتــرابــة مــن االل ـت ــزام امل ـف ــروض على
ك ــل ال ـص ـنــاعــات ب ــأال ت ـت ـعـ ّـدى نسبة
البتروكوك (فضالت بترولية جافة
ُ
تسبب أضرارًا عالية) الـ  ،%1وزيدت
ال ـن ـس ـبــة امل ـس ـمــوحــة ل ـهــا الـ ــى .»%6

ك ـم ــا س ـم ــح ل ـل ـم ـصــانــع بــاس ـت ـع ـمــال
«الديناميت» لتفجير الصخور ،ولم
يسر عليها قــرار وقف أعمال املرامل
ّ
والـ ـكـ ـس ــارات .ي ــدخ ــل ك ــل ذل ــك ضمن
إطار «الحماية» املمنوحة للمصانع،
وال ـ ـتـ ــي لـ ــم تـ ـت ــأث ــر ب ـت ـغ ـي ــر ال ـع ـه ــود
السياسية.
ُيـقــارن املــديــر الـعــام لشركة «الدولية
للمعلومات» جواد عدره بني أسعار
التصدير والسعر في السوق املحلي،
لــأعـ ّـوام بني  2013و ،2018ليخلص
ّ
إل ــى أنـ ــه «ل ــو أردنـ ــا أن ن ـس ـتــورد كــل
حاجتنا مــن االسـمـنــت مــن ال ـخــارج،
أكثر من  250مليون
ما كنا سندفع ّ
دوالر .ف ــي ح ــن أنـ ـن ــا ق ـ ّـدم ـن ــا دعـمــا
لهذه الصناعة ،في السنوات الخمس
املاضية ،وصل الى نحو  200مليون
ّ
دوالر» .وأوضح أن هذا الدعم املكلف
بيئيًا ال يقتصر على حماية االنتاج،
«ب ــل أي ـضــا عـلــى عـمــل امل ـصــانــع عبر
رخص مؤقتة خالفًا للقانون ،وعدم
التزامها بإعادة تأهيل املقالع وعدم
التعدي على األحراج واألنهر» .ولفت
الــى أن الحماية التي تستفيد منها
ً
مـصــانــع اإلسـمـنــت ،ال ت ـســري ،مـثــا،
عـلــى م ــزارع ــي ال ـت ـفــاح والـبـطــاطــا أو
مصانع النبيذ واأللبان واألجبان…
«وه ـ ـ ــي صـ ـن ــاع ــات ق ـل ـي ـل ــة األض ـ ـ ــرار
ومتطورة ولديها ميزة نسبيًا غير
ـودة ف ــي بـقـيــة ال ـب ـل ــدان .بـلــدنــا
م ــوج ـ ُ
صغير وندمره بصناعة غير ُمجدية،
ُ
تنافسها بـلــدان أخ ــرى ،كالسعودية
وم ـ ـص ـ ــر ،حـ ـي ــث تـ ــوجـ ــد مـ ـس ــاح ــات
ش ــاس ـع ــة وص ـ ـ ـحـ ـ ــراء ،وحـ ـي ــث األثـ ــر
ال ـب ـي ـئــي ال ـس ـل ـبــي إلنـ ـت ــاج االس ـم ـنــت
مـنـخـفــض جـ ـ ـدًا» .يـخـلــص عـ ــدره من
ّ
ذلك كله إلى أن «الفائدة االقتصادية
ُ
الوطنية مــن هــذه الصناعة تصبح
سلبية ،لذلك األفضل هو رفع الدعم
وف ـتــح امل ـجــال أم ــام االس ـت ـي ــراد ،بعد
إقفال املقالع» .خصوصًا أن شركات
االسـ ـمـ ـن ــت «ت ـس ـت ـخ ــدم ث ـ ـ ــروات غـيــر
ّ
للتجدد ،وستصل إلى مرحلة
قابلة
ال تعود هناك جبال لنهشها .لذلك
ي ـ ـجـ ــب أن ن ـ ـضـ ــع خـ ـطـ ـط ــا ل ـخ ـفــض
ً
ه ــذه الـصـنــاعــة ،وصـ ــوال إل ــى وقفها
نهائيًا».
الكالم عن انعدام الفائدة االقتصادية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة يـ ـشـ ـم ــل ُبـ ـ ـع ـ ـ ـدًا آخ ـ ـ ــر هــو
ان ـخ ـف ــاض ن ـس ـبــة ال ـي ــد ال ـعــام ـلــة في
ّ
امل ـ ـصـ ــانـ ــع .ي ـع ـن ــي ذل ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــأن قـصــة
تأمني هــذه الشركات وظائف ألبناء
امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي ت ـع ـمــل ف ـي ـهــا ل ــم تـعــد
ت ـن ـط ـل ــي عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ــد .ب ـ ـيـ ــان ل ـل ـج ـنــة
«كفرحزير البيئية» ،قبل أيــام ،أشار
ّ
إلـ ــى أن ش ــرك ــات االس ـم ـن ــت «أن ـه ــت
خــدمــات مـئــات الـعـمــال املثبتني منذ
بـضــع س ـنــوات واستبدلتهم بعمال
مياومني طمعًا بمزيد من األربــاح».
أرق ـ ـ ــام ال ـض ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي ،ال ـتــي
ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،تــؤكــد
وجود مبالغات كبيرة في ما يتعلق

بالتوظيف .بحسب أرق ــام الضمان،
يبلغ ع ــدد املـضـمــونــن فــي «الـشــركــة
ً
الــوطـنـيــة»  506ع ـ ّـم ــال ،و 698عــامــا
في «هولسيم» ،و 426في «سبلني».
فــي وقــت يؤكد روجـيــه ح ــداد ،املدير
اإلداري ل ــ«ال ـتــرابــة الــوط ـن ـيــة» الـتــي
يـتــركــز عـمـلـهــا ف ــي شـكــا وكـفــرحــزيــر
ِّ
ّ
وبــدبـهــون ،أن شركته «أكـبــر موظف
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال %99 .م ـ ــن امل ــوظ ـف ــن
لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون وم ـ ـ ــن أب ـ ـن ـ ــاء امل ـن ـط ـق ــة.
وه ـنــاك بــن  3800و 4000مضمون
مـعـنــا .ولــديـنــا تـقــديـمــات اجتماعية
للموظفني أكثر مما يفرض القانون
عـلـيـنــا»! فـيـمــا تــؤكــد غــريــس عـ ــازار،
املـســؤولــة االعــامـيــة في«هولسيم»،
ّ
إن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة «ق ـ ـ ـ ّـدم ـ ـ ــت بـ ـ ــن 2015
و ،2017مــا قيمته  52مـلـيــون دوالر
امـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــازات ل ـ ـل ـ ـمـ ــوظ ـ ـفـ ــن .ونـ ــؤمـ ــن

ُي ُباع االسمنت
المخصص للتصدير
بسعر يقل بنحو 40
دوالرًا للطن عن السعر
المحلي
دعم الصناعة في
السنوات الخمس
الماضية وصل الى نحو
 200مليون دوالر

مباشرة  350وظيفة ،و 1000فرصة
عمل غير مـبــاشــرة .ونــدفــع لبلديات
ال ـه ــري (امل ـك ــات ــب) وش ـك ــا (امل ـص ـنــع)
وكـفــرحــزيــر (املـقـلــع) وكـفــريــا (املقلع
والـ ـف ــرن) « 1.7م ـل ـيــار ل ـيــرة سـنــويــا.
ولــدي ـنــا مـســاهـمــات اجـتـمــاعـيــة ،من
خالل املشاريع التي نقوم بها» .هي
وسيلتكم لحرف األنظار عن الضرر
الذي تتسببون به؟ تنفي عازار ذلك،
«لدينا سياسة واضحة قائمة على
التنمية املستدامة».
ال تعتبر «ال ـس ـبــع» و«هــولـسـيــم» أن
ال ـص ـنــاعــة م ـح ـمـ ّـيــة م ــن الـ ــدولـ ــة ،وال
ّ
ت ــرض ـي ـه ـم ــا ك ـ ــل ال ـت ـس ـه ـي ــات ال ـتــي
تـحـظــى بـهــا ال ـشــركــات ال ـث ــاث ،على
ح ـســاب الـبـيـئــة واالق ـت ـص ــاد املـحـلــي
وص ـ ـح ـ ــة ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاس .وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــران ع ــن
ّ
االنزعاج من «الشروط» (على قلتها)
ّ
املفروضة .يقول ممثلو الشركتني إن
الــدولــة تـفــرض أرب ـعــة دوالرات على
الـطــن ،كــرســم إن ـتــاج ،و %17ضريبة

دخ ــل (وه ــي الـضــريـبــة نفسها التي
تدفعها أي شركة في لبنان) .بحسب
حـ ــداد« ،ه ــذه نـقـطــة خ ـط ـيــرة ،كأنهم
ي ـقــولــون ل ـنــا أال ن ـن ـتــج» .وي ـن ـفــي أن
ي ـك ــون «س ـع ــر االس ـم ـن ــت ف ــي لـبـنــان
األغ ـ ـلـ ــى فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة« :ف ـ ــي ق ـبــرص
سـعــر ال ـطــن  95دوالرًا ،وف ــي األردن
100دوالر (كــان  53.5دوالر ،وارتفع
في آب املاضي بعد وقف االستيراد)،
وفــي سوريا  90دوالرًا» ،فيما تبيع
الطن «بعد إضافة الضريبة
«السبع» ُ
على القيمة املضافة ،بـ 94.35دوالرًا».
أمـ ــا «ه ــول ـس ـي ــم» ف ـت ـش ـيــر الـ ــى سـعــر
يراوح «بني  80و 85دوالرًا» (حاولت
«األخـبــار» التواصل مع املدير ّالعام
لـ«سبلني» طلعت اللحام ،إال أنــه لم
ُيجب على االتصاالت) .أما االسمنت
املـخـصــص للتصدير ،فـ ُـيـبــاع بسعر
وسـطــي اق ــل بنحو  40دوالرًا للطن
عن سعر السوق املحلية.
ّ
يبرر حداد الفارق بني السعر املحلي
ُ
ّواملـ ـ ـص ـ ــدر ،بـ ــأن «ف ـل ـس ـفــة ال ـت ـصــديــر
أن ــه س ــوق إض ــاف ــي ،السـتـخــدامــه في
تـســديــد ج ــزء مــن الكلفة الـثــابـتــة في
ّ
االنتاج .وعلى كل ،منذ  ،2013توقفنا
ت ـقــري ـبــا ع ــن ال ـت ـص ــدي ــر ،وأص ـب ـح ـنــا
م ـح ــاص ــري ــن ف ــي الـ ــداخـ ــل .ولـ ــم تـعــد
لدينا قــدرة على املنافسة مــع مصر
(سـ ـع ــر الـ ـط ــن  50دوالرًا) وت ــرك ـي ــا
ً
مثال ،ألن الغاز فيهما مدعوم واليد
ال ـع ــام ـل ــة أرخـ ـ ـ ــص ،ك ـم ــا ســاعــده ـمــا
انـهـيــار الـعـمـلــة» .فـيـمــا تـشـيــر ع ــازار
ّ
تصدر اإلسمنت
إلى أن «هولسيم» ال
ّ
ُاألســود «ألن السوق املحلي يكفينا.
نـ ـص ـ ّـدر اإلس ـم ـنــت األب ـي ــض ف ـقــط إذ
لدينا املصنع الوحيد في املنطقة».
يـ ّ
ـرد ح ــداد عـلــى ال ــدع ــوات ال ــى وقــف
ه ــذه ال ـص ـنــاعــة نـهــائـيــا ب ــأن «ق ـطــاع
االسـ ـمـ ـن ــت فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان هـ ــو مـ ــن بــن
األفضل في العالم وهو مراقب دوليًا،
فـهــل ي ــري ــدون اس ـت ـيــراد بـضــاعــة من
الـخــارج ال نعرف نوعيتها؟» .إقفال
ّ
امل ـقــالــع ه ــو ،أي ـض ــا« ،انـ ـتـ ـح ــار» ،ألن
وج ــود املـقـلــع «مــرتـبــط بــاملـصـنــع ،ال
ُيمكن أن نعمل بدونه .وإذا لم ننتج
االسـمـنــت ،يعني انــه ال تــوجــد مــواد
بناء» ،بحسب عازار.
«ب ــإم ـك ــان ـه ــم ال ـح ـص ــول ع ـل ــى امل ـ ــواد
األول ـ ـيـ ــة مـ ــن ال ـس ـل ـس ـلــةّ ال ـش ــرق ـي ــة»،
حيث املناطق التي صنفتها الدولة
ق ــابـ ـل ــة إلق ـ ــام ـ ــة مـ ـق ــال ــع وك ـ ـ ـسـ ـ ــارات،
يـقــول رئـيــس اتـحــاد بـلــديــات الـكــورة
ّ
كــريــم بــو كــريــم ،ال ــذي ُي ـشــكــل حاليًا
ّ
لتحرك النواب والفعاليات
«الغطاء»
السياسية واملدنية فــي الـكــورة ضدّ
وجــود املقالع .هذه املقالع ،يقول بو
كــريــم« ،أقـفـلــوهــا بوجهنا ومنعونا
من دخولها ،قبل ثالثة أشهر ،بحجة
وجـ ــود خ ـطــر ع ـلــى ص ـح ـت ـنــا» .وهــو
خوف ال تبديه الشركات على صحة
مئات آالف السكان ممن يعيشون في
املناطق التي تعمل فيها.

أبو فاعور مع الحماية بالمطلق!
ق ــال وزي ــر الـصـنــاعــة وائ ــل أب ــو فــاعــور ل ــ«األخ ـبــار»
ّإن صـنــاعــة االس ـم ـنــت «مـحـمـيــة م ــن أج ــل تشجيع
الصناعة املحلية» .واضــاف« :نحن مع مبدأ الحماية
باملطلق ،لقطاعات الصناعة والزراعة» .ملاذا االسمنت
بشكل خاص؟ «ألن عددًا كبيرًا من ّ
العمال يعتاشون
منه ،ولكن يجب تعميم ذلك على صناعات أخرى».
ولفت أبو فاعور الى أنه ،ووزيــر االقتصاد منصور
بطيش ،في صدد إعداد ملف ّ
يحدد الصناعات التي
يجب أن تكون محمية ،لعرضه على مجلس الوزراء.
في املقابل ،يعتبر رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم
بو كريم ّأن «حماية الصناعة الوطنية يجب أن تكون
بضوابط من الدولة ،تتوافق مع األسعار العاملية .لو
ّأن السوق مفتوح ،لكان انخفض سعر املبيع» .بكالم
ّ
تتحول إلــى إج ــراء إيجابي ،فــي حال
آخــر ،الحماية
لم ينتج عنه احتكار يسمح لقلة بالتحكم باألسعار،
وإذا لم تكن أضراره االقتصادية  -البيئية  -الصحية
ً
أكـبــر مــن ف ــوائ ــده .يختم بــوكــريــم ســائــا« :أي ــن هي
املساهمة في النمو من قبل شركات الترابة؟ فيما
هي تدفع الضريبة الحد األدنى».

شركات مدعومة سياسيًا
ُيحكى الكثير عن دعــم سياسي تحظى به شركات اإلسمنت الثالث ّ
يؤمن
ُ ّ
مثلها شركة «سبلني» التي ّ
يعد النائب
لها االستمرارية .الحالة الفاضحة ت
السابق وليد جنبالط مــن املساهمني األساسيني فيها .وتعتبر «هولسيم»
(النسخة املحلية من «هولسيم» سويسرا) أقــدم شركات الترابة في لبنان،
باسم «شركة الترابة اللبنانية» (كــان الرئيس كميل شمعون
وقــد تأسست
ُ
ّ
اللبنانية،
أحد مؤسسيها) .املساهمون البارزون فيها هم« :سيمنت هولدينغ»
ّ
ّ
ّ
املارونية ،وعدد من
البطريركية
البلجيكية« ،بنك مصر لبنان»،
«هولسيبيل»
املساهمني األفــراد .في  ،2015اندمجت «هولسيم» مع «الفــارج» ،لتتوسع في
مـجــال اإلسـمـنــت .وت ـنــاول االع ــام الفرنسي ،فــي  ،2017قضية تمويل فرع
سوريا في «الفارج» ،للفصائل املسلحة ،كـ«داعش» ،من أجل ضمان استمرار
عمل مصنعها .أما شركة الترابة الوطنية ،أو اسمنت «السبع» ،فتتألف من 12
شركة مساهمة لبنانية و 53فردا ،أبرزهم أبناء روبير عسيلي والوزير السابق
ميشال سليم اده .يرأس مجلس إدارتها بيار ضومط ،وهو  -للمفارقة  -رئيس
«جمعية حماية جبل موسى».
َ
يؤكد سياسي شمالي أن «كل القوى السياسية استفادت ماديًا» من شركتي
«السبع» و«هولسيم  -الفارج» ،و«توافقت على توفير الحماية لهما» .ولفت الى
ّ ً ُ
فعاال ،وتموالن الجمعيات البيئية واألهلية،
أن الشركتني «تلعبان دورًا انتخابيًا
وتدعمان من ّ
يؤمن مصلحتهما في االنتخابات البلدية ،وكان دورهما كبيرًا
في دعم النائب الراحل فؤاد غصن على حساب النائب الراحل عبدالله سعادة
الذي خاض حربًا ّ
ضدهما».

استخدام ّ
العمال «دروعًا بشرية»
إح ــدى الــوســائــل «ال ـق ــذرة» الـتــي تستخدمها شــركــات الـتــرابــة ل ــ«الــدفــاع» عن
وجودها هي بناء «سور حماية» حولها من العاملني لديها .فمقابل «الشارع»
الذي يعتصم احتجاجًا على ّ وجود املقالع والكسارات ،خلقت الشركات في
ً
املصانع .هــؤالء بمعظمهم أربــاب
الـكــورة «شــارعــا» مقابال مؤلفًا من عمال
ّ
عائالت ،ينتمون إلى طبقة الفئات الضعيفةُ ،
وجــل ّ
همهم أن ال ُ ينقطع مورد
رزقهم ،في دولة ُتريد أن ُت ّ
حمل نتائج سياستها االقتصادية املدمرة للفئات
ُ
ُ
املتوسطة واملهمشة .تــدرك شركات اإلسمنت حاجة جــزء من الناس إليها،
فتمتهن توظيف األمر لصالحها .قبل أيام ،قطع موظفو «السبع» أوتوستراد
طــراب ـلــس  -ب ـيــروت بــاالت ـجــاهــن ،رف ـضــا ل ـقــرار وزارة الـبـيـئــة إق ـفــال املـقــالــع
والـكـســارات .فما كــان من لجنة «كفرحزير البيئية» أن أصــدرت بيانًا أكدت
فيه ّأن ّ
«العمال خط أحمر .أصحاب مصانع إسمنت شكا والهري يتحملون
واملخالفة،
كامل املسؤولية عن أي تعطيل للعمال بسبب املقالع غير القانونية
ً
وتشريد آالف العمال من أهل الكورة بعد تدمير مورد حياتهم» .إضافة إلى
«إخفاء قيمة األرباح الفاحشة التي ُتحققها مصانع اإلسمنت من تعب ّ
العمال.
وإخفاء حقيقة ّأن صناعة االسمنت هي من أخطر املهن تلويثًا وضررًا في
العالم».

ﺗﻌﻠﻦ  areebaﻋﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺴﺤﺐ ﺣﻤﻠﺔ
Shop your way to the
UEFA Champions League
Quarter-Final 2018/19
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ABC Department Stores
ﻣﻘﺮﻫﺎ وﺑﺤﻀﻮر
أﺟﺮت  areebaﻓﻲ  ١٥آذار  ٢٠١٩ﻓﻲ
ّ
ّ
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺳﺤﺐ ﻹﻋﻼن
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻤﻠﺔ "Shop your way to the UEFA

 "Champions League Quarter-Final 2018/19اﻟﺘﻲ
أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻦ  ٢٠ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ٢٠١٨وﺣﺘﻰ  ٢٨ﺷﺒﺎط ٢٠١٩
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد وﺷﺮﻛﺔ .ABC SAL

ﺗﻬﺎﻧﻴﻨﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد
ّ
اﺣﺘﺮاﻣﺎ
)ﻧﺘﺤﻔﻆ ﻋﻦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ
ً

ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﻢ( .ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻠﻔﻮز ﻫﻮ

اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد ،ﻟﺪﻓﻊ

ﺛﻤﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺮوع ABC Department
 .Storesﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٠٠دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ

ﻣﻨﺤﺘﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﺛﻼث ﺟﻮاﺋﺰ ﺳﻔﺮ
(هيثم الموسوي)
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مجتمع

مجتمع
تقرير

على الحافة

موجة صرف جديدة في «سبينيس»؟
هديل فرفور

بعض المصروفين تلقوا تنويهات
بعملهم أخيرًا! (هيثم الموسوي)

ب ـع ــد ث ـم ــان ـي ــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى صــرف ـهــا
نحو خمسني موظفًا ،أقــدمــت إدارة
مجموعة «سبينيس» ،أخـيـرًا ،على
صـ ـ ــرف أكـ ـث ــر مـ ــن عـ ـش ــري ــن مــوظ ـفــا
جديدًا .وفيما كانت ذريعة الصرف
سابقًا «إعــادة الهيكلة» بعد انتقال
ِملكية املجموعة مــن شــركــة «أب ــراج
ُ
كابيتال» إلــى عــدد مــن املستثمرين
اللبنانيني في كانون الثاني ،2018
ُ
ل ـ ــم تـ ـ ـع ـ ــرف أسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـ ـص ـ ــرف ه ــذه
ُ ّ
امل ــرة ،ولــم تـبــلــغ غالبية املصروفني
بــأس ـبــاب إن ـه ــاء خــدم ـت ـهــم ،وف ــق ما
أبلغ عدد منهم «األخبار».
ّ
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر امل ـ ـ ـصـ ـ ــروفـ ـ ــن قـ ـ ــالـ ـ ــت إن
اإلدارة طـلـبــت م ــن بـعـضـهــم تـقــديــم
اس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ـ ـهـ ــم م ـ ـقـ ــابـ ــل ح ـص ــول ـه ــم
عـ ـل ــى ت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات ،ف ـي ـم ــا أجـ ـب ــرت
الـبـعــض اآلخ ــر عـلــى أخ ــذ إجــازاتـهــم
السنوية «تحضيرًا للصرف في ما

بـعــد ،مــن طــريــق كـتــابــة االسـتـقــالــة».
ّ
علمًا ب ــأن اإلدارة سـبــق أن اعتمدت
أسلوب ابـتــزاز املوظفني عبر الربط
بـ ــن تـ ـق ــدي ــم االس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت وإعـ ـط ــاء
الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات ،تـ ـه ـ ّـرب ــا مـ ــن ت ـحـ ّـمــل
تداعيات الصرف الجماعي.
وتجدر اإلشارة إلى أن إدارة الشركة
ُ
لم تعلم وزارة العمل سابقًا بإعادة
الـ ـهـ ـيـ ـكـ ـل ــة ،رغ ـ ـ ــم أن االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات
الـقــانــونـيــة ال ـتــي أج ــراه ــا املــوظـفــون
ّ
السابقون أفادت بأن القانون يحتم
على اإلدارة الجديدة إعــام الــوزارة
بذلك كي تمنح إذنًا بالصرف.
إدارة امل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة أوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ل ـ ـ
«األخبار»أن األمر ال يمت إلى «إعادة
الهيكلة» ّ
بأي صلة ،وأن ما قامت به
ه ــو «عـمـلـيــة طبيعية ف ــي أي شــركــة
ً
كبيرة»ُ ،مشيرة إلى أن الشركة تضم
« 2500م ــوظ ــف ي ـخ ـض ـع ــون بـشـكــل
اعـ ـتـ ـي ــادي ل ـع ـم ـل ـيــة ت ـق ـي ـيــم تـتـبـعـهــا
ترقيات للبعض واستبدال املوظفني

ّ
يتوجب
غير الكفوئني» .ولــذلــك« ،ال
علينا إعالم وزارة العمل» ،الفتة الى
أن الشركة «أعـطــت كــل موظف غــادر
الـشــركــة كــامــل حـقــوقــه بـعــد توقيعه
ُ
االوراق الرسمية الالزمة التي تقدم
عــادة الــى ال ــوزارة املعنية» .ورغــم أن
ال ـشــركــة ن ـفــت إج ـب ــاره ــا امل ـصــروفــن
على تقديم اإلستقالة ،إال أنها أقرت
ُ
بــأنـهــا ت ـقـ ّـدم لـهــم مــا ُيـسـ ّـمــى «عــرض
نـهــايــة خــدمــة» .و«ه ــذا ينطبق على
كل شركة كبيرة بحجمنا .وللموظف
حرية قبول العرض واالستفادة من
راتبه الكامل».
غــالـبـيــة امل ـص ــروف ــن ال ــذي ــن تـحــدثــت
ال ـي ـه ــم «األخـ ـ ـب ـ ــار» أب ـ ـ ــدوا حـ ـ ــذرًا فــي
ال ـت ـصــويــب ع ـلــى اإلدارة ال ـج ــدي ــدة،
خــوفــا مــن خـســارة تعويضاتهم .إال
أن بعضهم لـفــت ال ــى ان ــه «ي ـقــال في
ّ
الكواليس إن هناك قرارًا بعدم إبقاء
أي موظف من عهد اإلدارة السابقة».
وع ـمــا أفـ ــادت بــه الـشــركــة ب ــأن لألمر
عالقة بتقييم األداء ،لفت هــؤالء إلى

ّ
أن ب ـعــض امل ـص ــروف ــن «ت ـل ــق ــوا منذ
ف ـتــرة تـنــويـهــات بـعـمـلـهــم»! وســألــت:
«ه ــل ك ــل ال ــذي ــن ت ــم صــرف ـهــم عــديـمــو
االن ـت ــاج ـي ــة؟ ه ـن ــاك م ــن م ـض ــى عـلــى
عمله في املجموعة اكثر من عشرين
عــامــا ،فكيف ّ
يقيم انتاجهم بعد كل
هذه الفترة؟ ومن سيقوم بتوظيفهم
الـ ـي ــوم؟ وهـ ــل س ـت ـكــون اإلدارة على
استعداد لدفع  20شهرًا كتعويضات
لهم؟».
ُنائب رئيس نقابة عمال «سبينيس»
(أسـ ـس ــت ع ــام  )2012م ـي ــاد بــركــات
ّ
ق ــال لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن الـنـقــابــة تتابع
ال ــوض ــع ع ــن ك ـثــب وهـ ــي «فـ ــي صــدد
إت ـخــاذ اإلج ـ ــراءات املـنــاسـبــة بحسب
ّ
الـ ـق ــوان ــن»ُ ،م ـش ـيــرا ال ــى أن الـنـقــابــة
«سـتـكـشــف الح ـقــا حـجــم م ــا يحصل
م ــن ق ّـبــل ال ـشــركــة م ــن ت ـع ـســف ،وهــي
ُ
تـ ـح ــض ــر النـ ـتـ ـخ ــاب م ـج ـل ــس ن ـقــابــة
ُ
جديد يعالج األزمة ويصحح الوضع
القائم منذ سنة وليقوم باملفاوضة
باسم العامالت والعمال».

تقرير

أزمة «ليسيه عبد القادر»
ديوان المحاسبة يسائل بلدية بيروت
فاتن الحاج
ف ـ ـ ــي  11الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاري ،ط ـ ـلـ ــب دي ـ ـ ـ ــوان
املحاسبة من بلدية بيروت إيضاح
س ـب ــب م ـن ـح ـهــا صـ ـن ــادي ــق املـ ـ ــدارس
فــي وزارة الـتــربـيــة مساهمة بقيمة
 750م ـل ـيــون ل ـي ــرة م ــن دون تـبـيــان
ك ـي ـف ـيــة تــوزي ـع ـهــا ب ــن ال ـص ـنــاديــق،
واالس ـت ـع ــاض ــة ع ــن ذل ــك بــاعـطــائـهــا
م ـب ــاش ــرة الـ ــى وزارة ال ـت ــرب ـي ــة .كـمــا
اس ـت ــوض ــح الـ ــديـ ــوان ط ـلــب الـبـلــديــة
م ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة وض ـ ــع امل ـب ـن ــى ال ـقــائــم
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار  597ـ زق ـ ـ ــاق الـ ـب ــاط
(م ـج ـم ــع ال ـش ـي ــخ س ـع ــد ال ـع ـب ــد ال ـلــه
السالم الصباح التربوي للمدارس
الرسمية) بتصرفها ،وعن مدة هذه
اإلع ـ ــارة وم ــدى مـجــانـيـتـهــا ،وسـبــب
حجز االعتماد بتاريخ الحــق لعقد
الـنـفـقــة .وس ــأل الــديــوان الـبـلــديــة عن
عــدم إرفــاق قــرار وزيــر التربية الذي

خشية لدى األهالي
من تأخر التحاق أبنائهم في
السنة الدراسية المقبلة
بـنــت عليه الـبـلــديــة قــرارهــا بإعطاء
امل ـس ــاه ـم ــة ،واس ـت ـم ـه ـل ـهــا لــإجــابــة
خالل  15يومًا.
وكــانــت الـبـلــديــة ات ـخــذت فــي جلسة
عقدتها في  13كانون األول املاضي
قــراريــن منفصلني ،ســرعــان مــا تبني
أنهما مرتبطان ببعضهما البعض،
وال ـه ــدف مـنـهـمــا ح ــل أزم ــة «ليسيه
ع ـبــد الـ ـق ــادر» ال ـت ــي ن ـش ـبــت م ـنــذ ان
قــررت مالكة العقار الــذي تقع عليه
املدرسة ،هند الحريري ،استرجاعه.
والقراران هما:
 ط ـل ــب ب ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت مـ ــن وزارةال ـت ــرب ـي ــة وضـ ــع ال ـع ـق ــار  597ال ــذي
يقع عليه مجمع املــدارس الرسمية،

ب ـت ـص ــرف ـه ــا ،ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان ت ــرب ــوي
وثقافي.
 إعطاء مساهمة مالية بقيمة 750مليون ليرة لبنانية لدعم صناديق
املـ ـ ــدارس الــرس ـم ـيــة ب ـه ــدف تحسني
تدريس املعلوماتية.
مصادر في البلدية أكدت لـ «األخبار»
أن املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ي ـس ـع ــى ال ــى
توثيق اإلجابة على أسئلة الديوان
وارسالها خالل الوقت املحدد ،وقد
طـلــب املـعـلــومــات مــن وزارة التربية
ب ـش ــأن ت ـفــاص ـيــل االتـ ـف ــاق ،ال سيما
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــربــط إعـ ــارة املـبـنــى
باملساهمة املالية.
االس ـئ ـل ــة امل ـط ــروح ــة الـ ـي ــوم :م ــا هــو
مـ ـصـ ـي ــر امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ب ـع ــد
م ـس ــاء ل ــة ديـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة؟ وه ــل
سـ ـتـ ـعـ ـي ــد ب ـ ـلـ ــديـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت الـ ـنـ ـظ ــر
ب ـ ـقـ ــرارهـ ــا؟ وم ـ ــا هـ ــو م ـص ـي ــر ال ـحــل
الــذي تبرعت بــه البلدية لحل أزمــة
الليسيه؟ وهل يحق لوزارة التربية
أن تخصص عقارًا تابعًا لها جرى
ب ـ ـنـ ــاؤه ب ـه ـب ــة أج ـن ـب ـي ــة (ك ــوي ـت ـي ــة)
إلن ـ ـشـ ــاء م ـج ـم ــع مـ ـ ـ ــدارس رس ـم ـي ــة،
وحـ ـت ــى ول ـ ــو ع ـل ــى س ـب ـي ــل اإلعـ ـ ــارة
وألغـ ـ ـ ــراض ت ــرب ــوي ــة؟ وأال ت ـح ـتــاج
هــذه املساهمة إلــى موافقة مجلس
الوزراء؟
تجدر اإلشارة إلى ان أهالي تالمذة
«ليسيه عبد القادر» تبلغوا رسميًا
بانتقال املــدرســة ،الـعــام املقبل ،إلى
املـ ـجـ ـم ــع ،بـ ـع ــد االتـ ـ ـف ـ ــاق مـ ــع مـعـهــد
ال ـع ـل ــوم الـتـطـبـيـقـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
 ،CNAMع ـل ــى ت ـق ــاس ــم امل ـب ـن ــى بــن
ّ
تضمن
املــؤسـسـتــن .ق ــرار االن ـت ـقــال
ت ـق ـس ـي ــم ال ـ ـتـ ــامـ ــذة ب ـن ـق ــل ص ـف ــوف
الـ ــروضـ ــة إل ـ ــى «مـ ــدرسـ ــة ال ـح ــري ــري
ال ـث ــان ـي ــة» امل ـ ـجـ ــاورة ،ف ـي ـمــا سـيـنـقــل
تالمذة األول أساسي وما فوق إلى
املجمع .ووع ــدت املــدرســة بـ «تأهيل
املوقعني قبل العام الدراسي الجديد
ف ــي انـ ـتـ ـظ ــار ت ــوف ـي ــر مـ ـش ــروع دائ ــم
ومناسب يلبي طموحات الجميع».
مــديــر امل ــدرس ــة ،دان ـي ــال بـيـسـتــوري،

أبلغ األهالي في اللقاء األخير معهم
ّ
أن ال ـن ـش ــاط ــات الــاص ـف ـيــة ستنظم
خ ــارج املجمع فــي مـســارح ومالعب
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة ،م ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي ،كـ ـم ــا ق ــال ــت
مصادرهم ،زيادة الكلفة املادية لهذه
النشاطات .كذلك سيتم ،بحسب ما
نقل األهالي عن بيستوري ،تسييج
سـطــح املـبـنــى السـتـخــدامــه كملعب،
حيث سيخرج التالمذة على دفعات
نظرًا لضيق املكان.

بـعــض األهــالــي ســألــوا عـمــا إذا كــان
االن ـت ـقــال ال ي ــزال خ ـي ــارًا مــؤقـتــا وال
ت ــزال ه ـنــاك «خ ـطــة ب» ،كـمــا وعــدت
ّ
اإلدارة س ــاب ـق ــا ،ف ــأت ــى الـ ـج ــواب أن
اإلدارة لم تتلق املوافقة على طلبها
بـشــأن امـكــان استثمار أرض قريبة
من مقر السفارة الفرنسية في قصر
الصنوبر.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـس ـ ــاؤالت ال ـ ـتـ ــي ط ــرح ـه ــا
األه ـ ــال ـ ــي :ملـ ـ ــاذا ج ـ ــرى ه ـ ــدر ال ــوق ــت

ما هو مصير الحل الذي تبرعت به البلدية لحل أزمة الليسيه؟ (هيثم الموسوي)

طيلة السنوات الخمس املاضية ولم
يجر تأمني بديل الئق؟ وكيف تتجه
امل ــدرس ــة ل ــزي ــادة ال ـق ـســط ف ــي ال ـعــام
املقبل وهي تنتقل من مبنى يفرض
تكاليف صيانة مرتفعة إلــى مبنى
ال يكلفها شيئًا وال تــدفــع إيـجــاره؟
ك ـم ــا أن ث ـم ــة خ ـش ـيــة لـ ــدى األه ــال ــي
م ــن أن ت ـتــأخــر األش ـغ ــال ف ــي املـبـنــى
ويتأخر معها التحاق أبنائهم في
السنة الدراسية املقبلة.

نحو حفظ الموارد
ال ترميدها
حبيب معلوف

مصلحة الليطاني وجهت كتابًا إلى الطاقة يطلب وقف الترخيص (هيثم الموسوي)
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تشريع للتلوث في نبع شمسين!
آمال خليل
ُ
في وقت ترفع فيه شعارات رفع التلوث
عــن نـهــر الـلـيـطــانــي وح ـمــاي ـتــه ،يـتــوالــى
ص ـ ـ ــدور ق ـ ـ ـ ــرارات رس ـم ـي ــة تـ ـض ــرب تـلــك
ال ـ ـش ـ ـعـ ــارات .م ــرس ــوم ج ـم ـه ــوري ص ــدر
ق ـب ــل أق ـ ــل م ــن شـ ـه ــري ــن ،ي ــرخ ــص ألح ــد
امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن ب ــإشـ ـغ ــال ج ـ ــزء مـ ــن نـبــع
ش ـم ـس ــن ،أح ـ ــد أه ـ ــم روافـ ـ ـ ــد ال ـن ـه ــر فــي
ال ـب ـقــاع األوس ـ ــط ،الـ ــذي ت ـشــرب م ـنــه 35
بلدة ،ويروي أراضي البقاع األوسط.
قاسم شكر ،أوضح
عضو بلدية كفر زبد ّ
لـ«األخبار» أن البلدية تلقت أخيرًا نسخة
عن ترخيص صــادر عن املديرية العامة
لـلـمــوارد املائية والكهربائية فــي وزارة
الطاقة واملياه ،يسمح ألحد أبناء البلدة
ّ
بإنشاء حديقة ومتنزه فــي محيط نبع
شمسني ،وبإشغال  250مترًا من مجرى
الـنـهــر ال ــذي يـنـبــع مـنــه وال ــواق ــع عـقــاريــا
ضمن كفر زبد (قضاء زحلة) .وألن النهر
«ي ـش ـك ــل ش ــري ــان ــا ح ـي ــوي ــا ت ـت ـغ ــذى مـنــه
إعطاء
الـعـقــارات التابعة لكفر زبــد ،فــإن
ً
قسم منه ألحد األشخاص سيلحق خطأ
فادحًا باألهالي وممتلكاتهم وأرزاقهم».
ولفت شكر إلى أن جغرافية محيط النبع
ّ
ال تسمح بــاإلشـغــال واسـتـحــداث متنزه
ع ــام ومـلـحـقــاتــه ،وال سـيـمــا املــراحـيــض،
«مـ ــا س ـي ـج ـبــر امل ــرخ ــص ل ــه ع ـلــى إجـ ــراء
أعمال حفر وتوسعة تؤدي إلى التأثير
في ضخ النبع وصفاء مياهه».
الـتــرخـيــص بــاإلش ـغــال ج ــاء فــي مــرســوم
جمهوري يحمل الرقم ً ،4335
بناء على

اقتراح وزيري الطاقة واملياه سيزار أبي
خليل واملــال ـيــة عـلــي حـســن خـلـيــل .وهــو
ُوق ــع فــي  31كــانــون ال ـثــانــي  ،2019يــوم
إعالن مرسوم تشكيل الحكومة الحالية،
أي فــي آخــر يــوم عمل ألبــي خليل وزيـرًا
للطاقة واملـيــاه .ونــص على «الترخيص
ملاهر عبد الله أبــي شهال بإشغال قسم
م ــن األمـ ــاك الـعـمــومـيــة الـنـهــريــة إلقــامــة
ّ
حــديـقــة كـمـتـنــزه م ــن دون أي إن ـش ــاءات
ثابتة بإشراف املديرية ،ملدة سنة واحدة
تتجدد ضمنًا لقاء بدل مالي يبلغ 750
أل ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة ف ـقــط ال غ ـي ــر ،تــدفــع
ل ـل ـخــزي ـنــة كـ ـع ــائ ــدات سـ ـن ــوي ــة» .ويـلـفــت
إلـ ــى أن امل ــرخ ــص ل ــه «مـ ـس ــؤول ع ــن كــل
عـطــل وض ــرر يـلـحــق بــالـغـيــر وبــاألمــاك
ال ـع ـمــوم ـيــة ،وع ــن ك ــل حـ ــادث ي ـقــع أث ـنــاء
تنفيذ اإلشغال» .وأشار إلى أن الرخصة
م ـن ـح ــت لـ ــه «ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا غـ ـي ــر م ـض ــرة
ب ــامل ـص ـل ـح ــة الـ ـع ــام ــة؛ وح ـ ـقـ ــوق األف ـ ـ ــراد
محفوظة وتبقى محفوظة حتمًا ولهم

ّ
ترخيص إلنشاء متنزه
في محيط النبع الذي
تشرب منه  35بلدة

حــق إثـبــاتـهــا أم ــام الـسـلـطــات القضائية
عند االقتضاء».
أمـ ـ ـ ــس ،زار وف ـ ــد م ـ ــن بـ ـل ــدي ــة كـ ـف ــر زب ــد
وم ـخــات ـيــرهــا وأه ــال ـي ـه ــا وزارة الـبـيـئــة
وامل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة ل ـن ـهــر الـلـيـطــانــي،
لـ ـتـ ـق ــدي ــم اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض عـ ـل ــى الـ ـت ــرخـ ـي ــص.
وبـ ـحـ ـس ــب ش ـ ـكـ ــر ،تـ ـلـ ـق ــى املـ ـعـ ـت ــرض ــون
وع ـدًا مــن نــائــب زحـلــة سليم عــون بدعم
مـطـلـبـهــم« .األخـ ـب ــار» حــاولــت الـتــواصــل
َ
مع أبي خليل من دون نتيجة .أما خلفه،
الــوزيــرة نــدى البستاني ،فقد نقل شكر
عـنـهــا أن إل ـغــاء الـتــرخـيــص بـعــد صــدور
املـ ــرسـ ــوم «ي ـت ـط ـلــب اسـ ـتـ ـص ــدار ق ـ ــرارات
تخضع للروتني اإلداري».
مصلحة الليطاني ،مــن جهتها ،أخــذت
عـلــى عــاتـقـهــا مـتــابـعــة إل ـغــاء الترخيص
مع الوزارة ،لكون مجرى النهر املرخص
فيه جزءًا من الليطاني .رئيس املصلحة
س ــام ــي ع ـل ــوي ــة ،وجـ ــه أمـ ــس ك ـت ــاب ــا إل ــى
البستاني طلب فيه «إيقاف الترخيص
ألنــه متعلق بإشغال ليس مجرد أمــاك
نهرية ،بل مجرى نهر شمسني تحديدًا».
ّ
وذكـ ــر ب ــامل ــادة  8م ــن ق ــان ــون امل ـي ــاه الـتــي
تنص على أن «املياه ملك عام غير قابلة
ل ــاس ـت ـح ــواذ أو ل ـل ـت ـم ـلــك أو لـلـتـصــرف
ب ـهــا بـ ــأي ش ـكــل م ــن األشـ ـك ــال ( )...وملــا
كــان الهدف من إعطاء الترخيص إقامة
ّ
م ـت ـنــزه وم ـط ـعــم واس ـت ــراح ــة ف ــي مـجــرى
نبع شمسني ،ال يخفى مــا سيصدر عن
م ـش ــاري ــع ك ـه ــذا م ــن ن ـف ــاي ــات وم ـلــوثــات
وخـ ـف ــض ل ـك ـم ـيــة امل ـ ـيـ ــاه وتـ ـل ــوي ــث نـهــر
شمسني».

تقرير

ّ
وفاة الطفل حبيقة :حالة من كل  10آالف
رحيل دندش
أث ــار م ــوت الطفيلن مــارفــن حبيقة (5
سنوات) األحد املاضي والطفلة ميالنيا
محمد الحاج ( 8أشهر) قبل أيام ،موجة
هلع ال ّ
سيما بعد انتشار شائعات عن
تـفـشــي وبـ ــاء ف ـ ـيـ ــروس H1N1وال ـت ـهــاب
السحايا .بيان املكتب اإلعالمي لوزير
الصحة جميل جبق مـســاء أم ــس ،نفى
أي عالقة ّ
طبية بني الحادثتني «اللتني
وقعتا في زمانني ومكانني منفصلني».
أسـبــاب حالتي الــوفــاة «مختلفة» وفق
الـبـيــان ،ال ــذي أوض ــح «أن وف ــاة حبيقة
ناجمة عــن بكتيريا ح ــادة هــي strepto
 ،coccus Aأص ــاب ــت ال ـج ـهــاز التنفسي
الرئتني
بشدة مــا أدى إلــى توقف عمل
ّ
وت ــوق ــف ال ـق ـل ــب ع ــن الـ ـنـ ـب ــض» .ت ــوق ــف
قلب مــارفــن فجر األح ــد فــي مستشفى
الـقــديــس جــاورج ـيــوس ،بـعــدمــا أصيب
ي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي خ ـ ــال وج ـ ــوده
ف ــي م ــدرس ــة «ال ـشــان ـف ـيــل» بــارت ـفــاع في
الـ ـ ـح ـ ــرارة ل ـت ـش ـت ـ ّـد ح ــال ـت ــه ف ـج ــر األحـ ــد

وي ـن ـقــل إل ــى املـسـتـشـفــى ب ـحــالــة «م ــوت
سريري ما لبث أن فارق بعدها الحياة
ولم تسعفه محاوالت اإلنعاش» بحسب
بيان املستشفى.
مــدرســة األخ ــوة املــريـمـيــن – الشانفيل
أقفلت أبوابها أمــس حــدادًا على الطفل
حـبـيـقــة ك ـمــا أع ـل ـنــت ف ــي ب ـي ــان وداع ـ ــه.
فيما لفتت مـصــادر وزارة الصحة إلى
أن «عملية تعقيم صفوف املــدرســة من
قبل مندوبي ال ــوزارة جــرى قبل معرفة
التشخيص النهائي الذي تسبب بوفاة
ال ـط ـف ــل ،وب ــال ـت ــال ــي كـ ــان م ـج ــرد تــدبـيــر
وقــائــي» ،مؤكدة «أنــه ال داعــي للهلع أو
الخوف».
حـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــاة ب ـ ـس ـ ـبـ ــب بـ ـكـ ـتـ ـي ــري ــا
«ستريبتو كوكوس أ»« ،نــادرة وقليلة
جدًا وتصيب  1على  10آالف شخص»،
وف ـ ــق رئـ ـي ــس م ــرك ــز أبـ ـح ــاث األمـ ـ ــراض
ّ
ّ
الطبي
الجرثومية واملعدية فــي املــركــز
ّ
ف ــي ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــرك ــي ــة ف ــي ب ـي ــروت
الــدكـتــور غـســان دبـيـبــو .دبيبو أكــد في
اتصال مع «األخبار» أن «هذه البكتيريا

شائعة جـدًا لــدى األطـفــال ،وهــي تنتقل
غالبًا عبر ال ــرذاذ املتناثر فــي الـهــواء»،
ومـ ـ ــن عـ ــوارض ـ ـهـ ــا الـ ـش ــائـ ـع ــة «ارت ـ ـفـ ــاع
ّ
الحرارة ،الغثيان ،آالم البطن ...إال أنها
ّ
محددة جـدًا وتصبح
تشتد في حــاالت
فتاكة لتؤدي إلى التهابات في الرئتني
أو الــدم أو حتى التهاب السحايا الذي
يوصل املصاب إلى املوت».
ف ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،وف ـ ــي ح ــال ــة وف ــاة
الـطـفـلــة مـيــانـيــا ف ــي مـسـتـشـفــى «س ــان
ّ
تسمم غذائي
ماريتيم» (جبيل) ،جــراء
ّ
كـ ـم ــا أف ـ ـ ـ ــادت الـ ـتـ ـق ــاري ــر األول ـ ـ ــي ـ ـ ــة ،ف ــإن
«إ ّج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـك ـش ــف ال ـط ـب ــي ال ـش ــرع ــي
توقفت بسبب عــدم موافقة األهــل على
تـشــريــح الـجـثــة» وف ــق بـيــان «الـصـحــة».
غـ ـي ــر أن فـ ـح ــوص ــات الـ ـط ــب ال ـج ـن ــائ ــي
ّ
مستمرة حول
والنيابة العامة ال تــزال
مــابـســات وفــاتـهــا ،فيما جـ ّـمــدت وزارة
عقدها مــع املستشفى املــذكــور
الصحة ّ
«نتيجة تأخر طاقمه في التعاطي مع
ال ـحــالــة لـنـحــو ســاعــة م ــن ال ــزم ــن» وفــق
الوزارة.

مرة جديدة يدخل لبنان الرسمي دائرة الضياع في أزمة النفايات ،مع
كثرة العارضني وطغيان أصحاب املصالح والنشاط الزائد لـ«الخبراء
املحترفني» واألطر الجمعياتية النفعية… هذا املشهد لن ّ
يتغير إال اذا
عدنا الى االصل ،والى ارساء قواعد باتت عاملية (وعربية مؤخرًا) .أما
ّ
الخيارات (ال سيما الحرق والطمر لكل شــيء) التي لخصها رئيس
لجنة االش ـغــال النيابية نــزيــه نـجــم ،وواف ــق عليها وزي ــر البيئة فــادي
جريصاتي بالصمت ،فال ّ
تمت بصلة إلى املبادئ التي أقرها لبنان في
االجتماع االستثنائي لوزراء البيئة العرب بداية هذا العام ،وفي الجمعية
العامة لألمم املتحدة للبيئة التي انعقدت في نيروبي األسبوع املاضي.
وما على وزير البيئة ،املعني االول بتبني هذه املقررات والسياسات،
سوى ترجمتها في استراتيجيات وطنية وقوانني وخطط ذات صلة
متوقع انضاجها في الفترة املقبلة.
ففي ختام أعمال الــدورة االستثنائية ملجلس وزراء البيئة العرب التي
عقدت في عمان بداية هذه السنة ،كان لبنان بني  18دولة عربية ّ
أقرت
ورقة مفاهيمية وضعتها األمم املتحدة للبيئة بعنوان «ادارة النفايات
الصلبة فــي الـعــالــم الـعــربــي» .وقــد تضمنت مـبــادئ بــاتــت عاملية مثل
«االقتصاد الدائري» و«تقييم دورة الحياة للمنتجات» .وهي مفاهيم،
ُ
ُ
اذا ما ُدرست وفهمت جيدًا وترجمت في االستراتيجية التي لم تبصر
النور بعد ،يفترض أن تتغير معها كل الصيغ الجاهزة التي يطرحها
كبار املستثمرين في هذا القطاع .فـ«االقتصاد الدائري» ال يتوافق مع
الحرق والترميد ،وهو يعني أن ال شيء ُيفترض أن يضيع من املوارد
حتى بعد ّ
تحولها الى نفايات .أما «تقييم دورة حياة املنتجات» ،فهي
املنهجية االمثل لدرس سبل تخفيف مشكلة النفايات ومعالجة تولدها
على املدى البعيد… إذ تعني أن ُتدرس كل سلعة في مراحل ّ
تحولها،
منذ أن كانت مواد اولية في الطبيعة ،وطرق استخراجها وتصنيعها
واسـتـخــدامـهــا واسـتـهــاكـهــا… وكـلـفــة املـعــالـجــة عـنــدمــا تـتـحــول الــى
نفايات .على ضوء هذه الدراسةُ ،ي ّ
حدد سعر السلعة وسبل معالجتها
وكلفتها ،على أن تحدد االستراتيجيات ما الذي يجب منعه او تشجيعه،
للمحافظة على ديمومة املوارد ودائرية دورة االنتاج واالستهالك ...كل
ذلك مع االخذ في االعتبار احتماالت نضوب املوارد واألثر الذي تتركه
أساليب االستخراج والتصنيع واالستخدام وطرق التخلص.
وفي االطار نفسه ،أكدت تقارير األمم املتحدة للبيئة التي عرضت في
الجمعية العامة مؤخرا ،أن استخراج املوارد زاد أكثر من ثالثة أضعاف
مـنــذ ع ــام  .1970وتـتـسـبــب ال ــزي ــادة فــي ان ـمــاط االن ـت ــاج واالسـتـهــاك
الـسـنــويــة ب ــزي ــادة انـبـعــاثــات غـ ــازات الــدفـيـئــة الـعــاملـيــة وت ـهــديــد الـتـنــوع
املائي.
البيولوجي وزيادة اإلجهاد
ّ
تـقــريــر املـ ــوارد لـلـعــام  2019تــوقــع زي ــادة اسـتـخــدام املـ ــوارد الطبيعية
بنسبة  110فــي املـئــة ،مما ي ــؤدي إلــى تقليص الـغــابــات بنسبة تزيد
على  10فــي املـئــة واملــوائــل األخ ــرى مثل املــراعــي بنحو  20فــي املئة،
وزي ــادة انبعاثات غــازات الدفيئة بنسبة  43في املئة… لذلك ،أوصى
باالنتقال من االقتصاد الخطي إلى الدائري عبر احترام دورات حياة
املنتج ،والتصميم الذكي للمنتجات وإعادة االستخدام والتدوير وإعادة
التصنيع ...الخ
هذه املبادئ والسياسات ،مضافة اليها مبادئ «التخفيف والتجنب»
األساسية ،يمكن أن توفر في االقتصاد وعلى البيئة والصحة في آن.
مع العلم أن للبلدان املصنفة نامية مصلحة أكثر من غيرها ،في تبني
هذه السياسات املحافظة والحمائية ،كون مجتمعاتها استهالكية أكثر
منها منتجة او مصنعة .ومــن العبث التفكير في نقل تجارب الــدول
املصنفة متقدمة ،إن من ناحية املبادئ او من الناحية التقنية ونقل
التكنولوجيا .كما أن فكرة استرداد السلع الخطرة او السامة افضل
واولى من سياسات استرداد الطاقة.
وسياسة حفظ امل ــوارد او توفيرها او تــدويــرهــا افـضــل مــن سياسة
حرقها واملساهمة في زيادة استنزافها .مع حفظ إمكانية توليد الطاقة
مــن غ ــازات تخمير النفايات العضوية وليس مــن حرقها .باالضافة
الى اعتماد سياسات تشجيع مبادئ االسترداد والتخفيف بواسطة
الضريبة البيئية ،لتقليص املــواد الباقية للطمر الى اقصى حد .وبعد
القيام بكل ّهــذه االج ــراءات االساسية والـضــروريــة ،يمكن البحث في
طمر ما يتبقى ،او في حرق ما ال يمكن اال حرقه .مع العلم ان تطبيق
م ـبــادئ التخفيف واالسـ ـت ــرداد وتـغــريــم امل ــواد املــزعـجــة واملـكـلـفــة في
ّ
املعالجة ،سيدفع على املــدى البعيد املصنع الــى تغيير اتجاهاته في
التصنيع ويجعل املحارق واملطامر تفرغ من مضمونها.
في قانون ادارة النفايات الذي اقره مجلس النواب مؤخرا ،على عجل،
كل الخيارات مطروحة .وفي اللجان النيابية ايضا يتم البحث في كل
الخيارات ،السيما توليد الطاقة من النفايات عبر التفكك الحراري او
تحويل النفايات الى وقود بديل لشركات االسمنت .من حق اي جهة او
مجموعة مصالح ان تنظر الى النفايات كمورد يناسبها .من هنا تأتي
اهمية االستراتيجية التي كان يفترض ان تسبق القانون .فهي التي
تحدد املبادئ واالتجاهات واالولــويــات واالهــداف واملواصفات واالطر
القانونية ...وهي التي يفترض ان تترجم مبادئ الحماية واالستدامة
واحـتــرام النظم الــدائــريــة ...وبـنــاء على دراس ــة دورة حياة املنتوجات،
يـفـتــرض ان ت ـحــدد ال ـخ ـيــارات وم ــا ال ــذي يـفـتــرض تشجيعه ودع ـمــه،
ومــا الــذي يفترض تجنبه ومنعه ،ومــا الــذي يفترض ان تفرض عليه
الضرائب لتجنب انتاجه او استيراده واستهالكه وتحوله الى نفايات
مكلفة جدا.
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تجارة

« ...»Swipe2Bأحدث حلول الدفع اإللكتروني
من areeba

أط ـل ـق ــت ش ــرك ــة  areebaامل ـت ـخ ـص ـصــة فــي
مـجــال الــدفــع اإللـكـتــرونــي أح ــدث ابتكاراتها
 Swipe2Bب ــال ـت ـع ــاون م ــع ،Swipezoom
ال ـشــركــة امل ـ ـ ّ
ـوردة ال ــرا ّئ ــدة ف ــي الـتـكـنــولــوجـيــا
املــال ـيــة Swipe2B .ح ــل جــاهــز لــاسـتـخــدام
يمكن البدء باستعماله من دون تركيب أي
ّ
برمجيات .هو عبارة عن
معدات أو تحميل أي
محور إلكتروني ّ
يسهل عمليات الدفع ويفيد
الشركة ومــورد الخدمات من خالل تحرير السيولة وتبسيط الدفع والتسويات .وبالتالي،
ُ
ّ
تتحسن العالقة بني الشركة ومــورد الخدمات وتـسـ َّـرع عملية تحويل الدفع بني الشركات
من نقود وشيكات إلى دفعات إلكترونية .في هذا السياق ،قال الرئيس التجاري في «أريبا»
عمليات الدفع بني الشركات تحصل باستخدام النقود
رمزي الصبوري «الحظنا أن معظم ّ
والشيكات ،ووجدنا أن هناك حاجة لحل آلي يهتم بالفواتير ويدفع ملوردي الخدمات بشكل
ّفعال .من خالل شراكتنا مع  ،Swipzoomتقدم  areebaالحل املثالي لقبول الدفع بشكل
سلس بني الشركات وموردي الخدمات ،إذ يسمح للمؤسسات بتحسني فواتيرها وعملية
ً
ّ
الدفع بفضل أدوات دفع آلية ّ
أماناٍّ .
بزر
وتسهلها وتزيدها
تحسن سرعة الدفعات التجارية
ّ
واحد ،تستطيع الشركات أن تستخدم بطاقاتها االئتمانية للدفع ملوردي الخدمات فتتمتع
بتسهيالت ائتمانية وتكتسب جوائز يحددها املصرف الــذي تتعامل معه ،فيما يحصل
مورد الخدمات على دفعاته ضمن مهلة أقصر».
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قطاع

شركات التأمين«...كارتل» يقوى بال حسيب أو رقيب
ال يكترث أغلب اللبنانيين
لألرقام التي تنشر دوريًا عن
يسجله قطاع
نمو متواصل
ّ
التأمين في البلد .جل ما يهم
المواطن اليوم أال يموت
على أبواب المستشفيات
بسبب «تذاكي» إن لم يكن
ْ
«نصبًا» من قبل شركة
تأمين ّ
هربت عبارة ملتبسة
في عقد جعلت حامله
مكشوفًا على احتماالت
مأسوية
نادر صباغ

مصارف

الفائزون بحملة Champions League
من BLOM

أعلن بنك لبنان واملهجر وماستر كارد ،الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع،
عن أسماء الرابحني في حملة «دوري أبطال أوروبا  »Champions Leagueالتي تهدف إلى
تشجيع استخدام البطاقات االئتمانية ،وذلك خالل حفل استقبال في بنك لبنان واملهجر ـ ـ
مبنى الزيتونة ،حضره مدير ماستر كارد في منطقة املشرق العربي روي سومو ونائب
املدير العام ومديرة الصيرفة بالتجزئة في بنك لبنان واملهجر جوسلني شهوان.
حصل الرابحون على رحلة مدفوعة التكاليف ملشاهدة مباراة من مباريات الجولة  ١٦في
دوري أبطال أوروبــا  2018ـ ـ  ،2019حيث ّتم اختيارهم خالل سحب أجــري في  ٤شباط
تحت إشراف مديرية اليانصيب الوطني اللبناني .وكان حاملو بطاقات بلوم ماستر كارد
الذين استخدموا بطاقاتهم بقيمة  $١٠٠خالل َ
شهري كانون األول  ٢٠١٨وكانون الثاني
 ٢٠١٩قد حصلوا على فرصة الدخول في السحب تلقائيًا.
وأعلنت شهوان أن «حملة دوري أبطال أوروبا نالت نجاحًا كبيرًا كونها ساهمت في ازدياد
الطلب على بطاقات بلوم ماستر كارد وفي تشجيع العمالء على استخدام بطاقاتهم بلوم
ماستر كارد باستمرار للحصول على فرصة الفوز».

مفكرة إقتصادية

أحدث ابتكارات التكنولوجيا
في صناعة البترول

سيشهد مؤتمر "القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز في لبنان"
إض ــاف ــة ول ـل ـم ــرة األول ـ ــى ي ـ ً
ـوم ــا ت ـق ـنـ ًـيــا سـيـتـضـمــن م ــداخ ــات
م ـه ـم ــة ح ـ ــول أح ـ ـ ــدث ابـ ـتـ ـك ــارات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ــرقـ ـمـ ـي ــة فــي
ص ـنــاعــة ال ـب ـت ــرول ،إض ــاف ــة إلــى
التكنولوجيا املبتكرة لتسريع
ع ـم ـل ـي ــات االسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ال ـتــي
كــانــت شــركــة Schlumberger
العاملية سباقة في استعمالها.
يعقد اليوم التقني في ثالث وآخر أيام املؤتمر الذي يمتد من  2إلى  4نيسان املقبل في فندق
هيلتون بيروت حبتور جراند ،وسيتخلله أيضًا ورشة عمل حول آليات وتقنيات التحكيم
وتسوية النزاعات في تعامالت النفط والغاز وورشة عمل أخرى تنظمها شركة ،Wärtsilä
وهي شركة عاملية رائدة في مجال الطاقة مقرها فنلندا ،تطرح فيها أحدث التقنيات املبتكرة
في مجال استعمال الغاز لتوليد الطاقة.

جامعات

ّ
اليسوعية ...لخدمات
«العناية والتواصل» في
ّ
أفضل
ة
صحي
ّ
ّ

عقد على مدى يومني في حرم العلوم الطبية في جامعة القديس يوسف مؤتمر «العناية
ّ
ّ
الصحة لخدمة املريض بشكل
الصحة» بهدف تحسني التواصل في عالم
بالتواصل في عالم
ّ
ّ
ّ
أفضل .املؤتمر كان ثمرة تعاون بني سبعة أطراف من الجامعة وهي :كلية الطب؛ كلية العلوم
ّ
ّ
ّ
ّ
للصحة
الفيزيائي؛ املعهد العالي
الدينية؛ معهد العالج
التمريضية؛ املعهد العالي للعلوم
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعي؛ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وبمشاركة
العامة؛ املدرسة اللبنانية للتدريب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نقابة املمرضني واللجنة األسقفية لراعوية الخدمات الصحية في لبنان ،وجمعية الرعاية،
وقد تخلله العديد من املحاضرات وورش العمل والطاوالت املستديرة.

bus@al-akhbar.com

ال ي ـخ ـفــى ع ـلــى أحـ ــد أن ب ــن الـلـبـنــانــي
وشركات التأمني عالقة "غير ودية" .أكثر
املــواطـنــن يـنـظــرون إل ــى هــذه الـشــركــات
بــاع ـت ـبــارهــا خ ـص ـمــا ال سـ ـنـ ـدًا .ت ـجــارب
والقصص التي
عديدة تؤكد هذا الواقع،
َ
تسمعها كــل يــوم عــن مشاكل املــؤ َّمـنــن
والشركات ال تكاد تنتهي.
إن كـ ــان ال ـص ـي ــت ل ـل ـم ـص ــارف ،فــالـفـعــل
لـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــأم ــن ،وإن ت ـق ـص ــدت أن
تبقى خــارج دائ ــرة الـضــوء حفاظًا على
مصالحها .جغرافيًا ،يضم لبنان أكبر
عـ ــدد م ــن ش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن ف ــي منطقة
الشرق األوســط وشمال أفريقيا ،تتبعه
م ـص ــر ،فــاملـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة.
ف ــي ع ــام  ،2017بـلـغــت أق ـس ــاط الـتــأمــن
املكتتبة لدى شركات التأمني اللبنانية
نحو  1.7مليار دوالر ،ما يمثل %4.74
من مجموع األقساط في منطقة الشرق
األوسـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال أف ــريـ ـقـ ـي ــا ،أم ـ ــا عـلــى

صـعـيــد الــربـحـيــة ،فـقــد وص ـلــت األرب ــاح
املجمعة لشركات التأمني اللبنانية إلى
نحو  170مليون دوالر فــي عــام ،2017
لترتفع بذلك حصتها من إجمالي أرباح
شركات التأمني في املنطقة من %6.61
عام  2016إلى .%7.88
وهـكــذا ،يشكل هــذا القطاع الحيوي ما
نسبته  %3مــن الـنــاتــج املـحـلــي ،وكانت
هناك محاوالت جدية من قبل املعنيني
أخيرًا لرفع أقساط التأمني من  ١.٥مليار
إلـ ــى  ٣م ـل ـي ــارات دوالر أم ـي ــرك ــي خــال
الـفـتــرة املـقـبـلــة ،لـكــن يـبــدو أن هـنــاك من
يسعى إلى فرملة هذه االندفاعة.

واقع مشرذم
لسنوات ،عمل قطاع التأمني في لبنان
ضـمــن واق ــع م ـت ـشــرذم وم ــن دون رقــابــة
َّ
فـعـلـيــة ،أوص ـلــت األم ــور إل ــى ح ـ ٍّـد تمكن
فـيــه الـبـعــض مــن الـتــأثـيــر بشكل جــذري
على الـقــرارات الرقابية املعنية بتنظيم
هل من المقبول أن يبقى هذا التأمين حكرًا على عدد
من الشركات المتآمرة مع شبكة من الموزعين؟

 ٦٠مليار ليرة هدر
سنوي لتمويل
عموالت غير مبررة
ّ
سيسدد حقوق
من
المواطنين في قضية
شركة  AUGالتي
أفلست؟

¶ سيارات

 ...RYMCOتطلق  Q60الجديدة

أطلقت شركة رسامني يونس  ،RYMCOسيارة إنفينيتي
 Q60كــوب ـيــه ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ت ـت ـمـ ّـيــز ب ـم ـظ ـهــرهــا ال ـج ــريء
والــريــاضــي مــن جـهــة ،والـفـخــم مــن جهة أخ ــرى .تـ ّـم تطوير
محرك األداء العالي سداسي األسطوانات بالتيربو املزدوج
سعة  3.0مــن مجموعة محركات  VRالحصرية الجديدة
م ــن خ ــال خ ـب ــرات ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة الـكـبـيــرة ف ــي مـجــال
املحركات ذات األسطوانات الستُ .
وصمم املحرك الجديد
ال ــذي يــولــد  400حـصــان فــي الـسـيــارة « Q60رد سـبــورت
 »400ليوفر درجة أعلى من القوة وعزم الدوران مع الحفاظ
على مستويات عالية من الكفاءة .كذلك يتوفر املحرك بأربع
أسطوانات سعة  2.0ليتر بشاحن التيربو ،والذي يولد قوة
 208أحصنة.
ّ
ويمثل الجيل الثاني من نظام التوجيه املباشر املتكيف األول
ً
من نوعه في العالم من إنفينيتي ً
متقدما «للتوجيه
نظاما
السلكي ،وقد خضع لعملية تعديل ،بهدف تعزيز اإلحساس
بالتوجيه وإعطاء البيانات للسائق دون املساس بمعايير
الراحة .ويمكن لسائق  Q60االختيار من بني سبعة أنماط
شخصية لتخصيص التوجيه حسب أسلوب القيادة الذي

هذا القطاع وعدالة أدائه ،والتي افتقرت
ب ــدوره ــا ف ــي ال ـســابــق إل ــى املــوضــوعـيــة
والـتـجــرد .فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة بــرزت
بــوادر إصــاح جدية لقطاع التأمني في
ل ـب ـنــان ،وإن بـقـيــت خ ـجــولــة .م ـحــاوالت
إص ــاح ـي ــة تـ ـص ــدى ل ـه ــا "ك ــارتـ ـي ــل" مــن
امل ـن ـت ـف ـعــن م ــن ش ــرك ــات ووس ـ ـطـ ــاء فــي
مسعى للتعطيل أو التضليل ،أو إقصاء
ال ـســاعــن إل ــى إحـ ــداث تـغـيـيــر ف ــي واق ــع
تتحكم فيه طغمة ذات خلفيات تتشارك
في املصالح واملنبت.
ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـحـ ــديـ ــث الـ ـ ـي ـ ــوم ع ـ ــن إط ـ ــاق
مـ ـع ــارك اإلص ـ ـ ــاح ومـ ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد،
وم ــع ق ــدوم مـنـصــور بطيش إل ــى وزارة
االقتصاد املعنية بقطاع التأمني ،نظرًا
إل ــى الخلفية ال ـتــي يتمتع بـهــا الــرجــل،

يفضله .كما تم تطوير نظام إلكتروني للتعليق الديناميكي،
وهو نظام التعليق الديناميكي الرقمي ،الــذي يراقب تمايل
الهيكل ودرجــة امليل ،أو االنـحــدار ومعدل االرت ــداد؛ لتوفير
قيادة آمنة عبر تقليل الشعور بالتوجيه واالهـتــزازات غير
املرغوب فيها.

استبشر كثيرون خيرًا .ومــع أن فترة
 100ي ــوم س ـم ــاح ل ــم ت ـن ـتــهِ ب ـع ــد ،لكن
يمكن الـقــول إن املـكـتــوب يـقــرأ أحيانًا
كثيرة من عنوانه .والئــم واستقباالت
وصور وتوزيع ابتسامات ،يصاحبها
كــام كبير عن استراتيجيات عظيمة
ومبادئ رنانة ،لكن على أرض الواقع
يـكـثــر ال ـك ــام ع ــن خـشـيــة حـقـيـقـيــة من
احـتـضــان فــاســديــن وص ــون إمــاراتـهــم
كي تبقى وتتمدد.
أل ــم ي ـكــن م ــن األج ـ ــدى بـلـجـنــة مــراقـبــة
هيئات الـضـمــان ورئيستها باإلنابة
ن ــادي ــن ح ـ ّـب ــال أن ت ـن ـظــم ورش عـمــل
لـلـشــروع ال ـجــدي فــي تنظيف القطاع
مــن "الــدكــاكــن" الـتــي تـســرق املواطنني
وتـ ـه ــدد ال ـق ـط ــاع ب ــإف ــاس ــات وتـعـيــق

ً
ت ـ ـطـ ــوره ،بـ ـ ــدال م ــن ت ـن ـظ ـيــم ال ـح ـفــات
وإطالق الخطب الرنانة ،أم أنه ممنوع
على اللجنة ممارسة دورهــا الرقابي
بسبب أجندات سياسية واقتصادية
وت ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـعـ ــات؟ وه ـ ـ ـ ــل أن ال ـ ـشـ ــركـ ــات
والوسطاء من ّ
ممولي األحــزاب باتوا
معصومني عــن الخطأ وخــارجــن عن
إطار الرقابة واملحاسبة؟

ّ
خوات وعموالت

قد يكون اللبنانيون سلموا مرغمني
بـ ـم ــا ف ـ ــرض ع ـل ـي ـه ــم يـ ــومـ ــا ك ـ ـ ــ"خـ ـ ـ ّـوة"
تـحــت مسمى "الـتــأمــن اإلل ــزام ــي على
امل ــرك ـب ــات" ،ل ـكــن ه ــل م ــن امل ـس ـمــوح أن
يستمر البعض بجني األموال الطائلة
من خالل هذا النوع من التأمني؟ وهل

 Toshibaتقدم أحدث أجهزتها

¶ شركات

قنابل موقوتة
قبل أشـهــر م ـعــدودة ،تــم تطبيق قــرار
توفير ضمانة التجديد لجميع عقود
تأمني الطبابة واالستشفاء الفردية
منها والجماعية  GRالتي تصدرها
شركات التأمني .وقتها ُع ّد هذا األمر
بحسب كثيرين إن ـجــازًا كـبـيـرًا حمى
ح ـق ــوق امل ــواط ـن ــن ب ـعــد أن ت ــم ضبط
امل ـن ــاف ــع بــال ـحــد األدنـ ـ ــى ملـصـلـحـتـهــم،
ال ـس ــؤال ال ـي ــوم ،م ــاذا سـيـكــون مصير
هذا القرار الذي لم "تهضمه" شركات
ال ـتــأمــن حـيـنـهــا ،وه ــل سـيـسـمــح لها
باإللتفاف عليه؟
وفي هذا السياق ،يصبح من املشروع
س ـ ـ ـ ــؤال وزي ـ ـ ـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ورئـ ـيـ ـس ــة
اللجنة بــاإلنــابــة نتيجة لالستهتار
ّ
الذي كان سائدًاَّ ،
سيسدد حقوق
عمن
املواطنني في قضية شركة  AUGالتي
أفـلـســت وت ــم سـحــب تــرخـيـصـهــا منذ
مــا يزيد على تسع سـنــوات ،وغيرها
مــن ال ـشــركــات امل ـه ــددة ب ــاإلف ــاس في
امل ـس ـت ـق ـبــل الـ ـق ــري ــب ن ـت ـي ـجــة ت ـهــريــب
الـعـمــوالت بكل االتـجــاهــات ،والتأخر
في تسديد املستحقات التأمينية؟
هل ستسمر اللجنة ببعض من الزخم
الذي انطلقت منه في اآلونة األخيرة،
أم س ـي ـتــم وضـ ــع ال ـع ــراق ـي ــل لتعطيل
اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات املـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــودة مل ـص ـل ـحــة
ع ــدد م ــن املـنـت ـفـعــن ،ف ـت ـعــود الـلـجـنــة
إل ــى م ــا كــانــت عـلـيــه تستثمر وقتها
بنشر مبادئ عاملية واستراتيجيات
فضفاضة عبر صفحاتها االلكترونية
ووس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي من
دون أن تـتـمـكــن م ــن تـطـبـيــق اليسير
منها؟

ً
انتقال التلوث ،ما يبقي الطعام طازجًا ملدة أطول .فضال عن أن
هذا النظام ّ
مزود بتقنية " ،"Convert Zoneويمكن زيادة سعة
ّ
الثالجة بنسبة  15٪بمجرد ملسة زر ،حيث يتم تحويل إحدى
وحدات الفريرز الى إحدى وحدات التبريد لتتسع الحتواء ٩١
ليترًا إضافيًا من املأكوالت الطازجة.

نقابة المهندسين
احتيال وفضائح
مـ ـن ــذ مـ ـ ـ ــدة ،يـ ـتـ ـك ـ ّـب ــد صـ ـن ــدوق
التقديمات االجتماعية في نقابة
املهندسني فــي بـيــروت خسائر
جسيمة تصل قيمتها إلــى ما
يزيد على  20مليار ليرة سنويًا،
ي ـتــم ك ـســب ال ــوق ــت بـتـغـطـيـتـهــا
مــن الحجم الكبير الشتراكات
املنتسبني إلى النقابة.
اليوم ،ال يوجد ما يبرر أن تبقى
الهيئات الرقابية املعنية بقطاع
التأمني على الحياد أمام عمليات
االحـتـيــال الـتــي تـطــال النقابات،
وك ــان مـنـهــا لـنـقــابــة املهندسني
نصيب بعد الفضيحة املـ ِّ
ـدويــة
الـ ـت ــي ط ــال ــت ن ـق ــاب ــة امل ـح ــام ــن،
والتي كانت ناتجة عن منظومة
تمرير عموالت التأمني وإعــادة
الـ ـت ــأم ــن وش ـ ــرك ـ ــات الـ ـ ـ ـ TPA
واخ ـ ـتـ ــاق ب ــوال ــص ألش ـخ ــاص
غـيــر مستحقني يـتــم تمويلهم
مــن االشـتــراكــات التي يسددها
امل ـه ـنــدســون واملـ ـح ــام ــون ،فهل
س ـي ـب ـق ــى قـ ـس ــم مـ ــن ع ـم ـل ـيــات
التأمني الطبي خاضعًا للتشرذم
والـ ـف ــوض ــى وع ـم ـل ـي ــات ال ـغــش
واالحـتـيــال مــع ضياع األقساط
واملنافع من أصحابها؟

مؤشر

«شوارزكوف» تعيد إطالق Igora More
Vibrance

بنزين وديزل جديدان من Coral

أعلنت شركة «كورال» عن توفيرها وللمرة األولى في لبنان
أحدث ديزل صديق للبيئة  ،Eco Dieselومن دون أي تكلفة
إضافية .وقد تم ابتكار  Eco Dieselاستنادًا إلى الخبرات
التكنولوجية الرائدة في تحسني استهالك الوقود واختبارات
تشغيل املركبات ،وهــو أفضل أنــواع الديزل املتوفرة حاليًا
فــي األسـ ــواق .كما كشفت الـشــركــة عــن تحسني مجموعة
منتجاتها العالية الجودة من خالل بنزين  Eco Fuelالجديد
خال من الرصاص.
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من املقبول أن يبقى هذا التأمني حكرًا
عـلــى ع ــدد م ــن ال ـشــركــات امل ـتــآمــرة مع
شـبـكــة م ــن امل ــوزع ــن ض ـمــن مـنـظــومــة
يتم فيها "تطيير" مــا ي ــوازي ٤٠.٠٠٠
ل.ل .من سعر البوليصة البالغ ٦٥.٠٠٠
ل.ل .عبر عموالت يتقاسمها هؤالء مع
املديرين العامني.
تـ ــؤدي ه ــذه امل ـن ـظــومــة ،ال ـقــائ ـمــة على
"كارتيل" متحكم من الشركات ،عمليًا،
إلــى هــدر مــا يزيد على  ٦٠مليار ل.ل.
سـنــويــا تــذهــب لـتـمــويــل ع ـمــوالت غير
مـبــررة ،فــي وقــت يعمد فيه أكـثــر هذه
الـشــركــات إلــى إحــالــة ضحايا حــوادث
الـ ـط ــرق إلـ ــى مـ ــوازنـ ــة وزارة الـصـحــة
ع ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال ال الـ ـحـ ـص ــر .فــي
ب ـل ــدان ال ـعــالــم ،ي ـكــون ج ــزاء مـثــل هــذه
امل ـم ــارس ــات ه ــو ال ـس ـجــن بــاعـتـبــارهــا
من الجرائم الجنائية ،لكن في لبنان
تستمر هذه الدوامة لتمويل األغنياء
م ــن ج ـي ــوب ال ـف ـق ــراء ،وي ـب ـقــى الـتــأمــن
اإلل ـ ــزام ـ ــي ض ــري ـب ــة م ـف ــروض ــة يــذهــب
ريعها إلــى جيوب بعض املستفيدين
من ضعف الدولة وأجهزتها الرقابية.
فـهــل ستبقى مـيــزانـيــة وزارة الصحة
العامة متاحة لــاخـتــراق مــن دون أي
ضابط أو رادع؟
ت ـ ـب ـ ــرر تـ ـغـ ـطـ ـي ــة ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات
م ـ ـحـ ــاوالت إبـ ـط ــال ب ـع ــض ال ـ ـقـ ــرارات
األخيرة التي تنظم موضوع التأمني
اإللزامي ،بعد أن كانت لجنة مراقبة
هيئات الضمان قد بادرت في الفترة
األخ ـيــرة إل ــى الـتـحــرك للحفاظ على
حقوق املواطنني .وكانت اللجنة قد
أصـ ــدرت تعميمًا أدى ف ــي مفاعيله
إلــى لجم بعض االنفالت في السوق
م ــن خ ــال تـفـعـيــل امل ــواف ـق ــة املـسـبـقــة
عـلــى املـنـتـجــات الـتــأمـيـنـيــة ،وحــالــت
بذلك دون تخفيض املنافع التأمينية
وال ـ ـتـ ــي هـ ــي أسـ ــاسـ ــا غ ـي ــر واض ـح ــة
ودون املستوى املطلوب ،وذلك عقب

قرار مجلس شورى الدولة الذي أبطل
عددًا من القرارات الوزارية التنظيمية
ال ـتــي صـ ــدرت مـنــذ م ــا يــزيــد عـلــى ١٥
عامًا.

كـشـفــت شــركــة يــونـيـلــك  ،UNILEC salالــوك ـيــل الـحـصــري
للمنتجات االستهالكية لـ  ،Toshibaعن أحــدث مجموعة من
أجهزة  Toshibaالعصرية وذلــك خــال حفل عشاء عقد في
فندق فينيسيا بيروت ،حضره الرئيس التنفيذي لـ Toshiba
فــي الـشــرق األوس ــط وأفريقيا ورابـطــة ال ــدول املستقلة وشــرق
أوروب ــا Elvis Wang ،ورئـيــس مجلس إدارة شــركــة يونيلك،
أغوب كسابيانّ .
ضمت املجموعة الجديدة ،التي تلبي مختلف
أســال ـيــب ال ـح ـيــاة ،أحـ ــدث تـشـكـيـلــة م ــن ال ـغ ـســاالت وال ـثــاجــات
ومــوزعــات املـيــاه وأجـهــزة املايكرويف ومنقي الـهــواء وامل ــراوح،
وهــي تمتاز بمستوي تقنياتها املـتـطـ ّـورة ،حيث ُعــرضــت في
معرض  2018 IFAفي برلني.
ّ
تتميز الـغـســاالت الـتــي تعبأ مــن األم ــام بأنها تتيح املــزيــد من
ً
التوفير وحماية أل ــوان املــابــس عند غسلها ،فضل عــن أنها
ّ
توفر حوالى  ٪60من الطاقة ً
بناء على عملية التنظيف التي تتم
على درجة حرارة  ٤٠درجة مئوية في دورة الغسيل العادية.
ويبرز من بني املجموعة الجديدة ،الثالجة ذات األربعة أبــواب،
والتي تعمل بنظام  ،™System 3املـ ّ
ـزودة بثالثة أنظمة تبريد
ّ
مستقلة لتوفير القدر املالئم من الهواء البارد الالزم مع الحد من

أع ــادت شــركــة  ،SLIDالــوكـيــل الـحـصــري لعالمة شــوارزكــوف
مجموعة Igora
 Schwarzkopf Professionalفي لبنان ،إطالق ُ ّ
 more vibranceالجديدة لصبغ الشعر ،خالل حفل نظم في 13
آذار 2019 ،في  ،Rawبيروت ،وحضره أبــرز مصففي الشعر
ّ
في لبنان وخبراء املوضة .تشكل مجموعة Igora Vibrance
الجديدة ثورة في ّعالم تلوين الشعر من خالل الصبغات الخالية
من األمونيا واملرطبة ،مع سائل يمكن أن ّ
يتحول إلــى جيل أو
كريم ملزيد من طرق االستخدام .يبقى مفعول الصبغة الجديدة
ّ
ً
على الشعر إلى ّ
حد  25غسلة شامبو وهي متوفرة بـ  68لونا
ً
ً
متناغما .وبفضل التركيبة املرطبة والحامية ،يعطي املنتج ملعانا
بنسبة  %100أكثر إلى جانب حماية أكثر للشعر.

بيروت ...معيشة بال جودة
ّ
حلت بـيــروت فــي املرتبة  184عامليًا مــن أصــل  231مدينة شملهاً تصنيف
«ميرسر» السنوي لعام  2019الذي يتناول جودة املعيشة ،متراجعة  3مراتب
الصعيد العربي فقد حازت بيروت املرتبة
على
عن تصنيف العام املاضي .أما ً
ّ
 14مــن أصــل  22مدينة ،متفوقة على كــل مــن الـجــزائـ ّـر وجيبوتي وطرابس
ونواكشوط ودمشق والخرطوم وصنعاء وبغداد التي حلت في املرتبة األخيرة
عربيًا وعامليًا.
أما املراتب األولى عربيًا فقد أتت على الشكل التالي :دبي ( 74عامليًا) تليها أبو
ظبي ( 78عامليًا) ومسقط ( 105عامليًا) والدوحة ( 110عامليًا) وتونس (114
عامليًا) والرباط ( 117عامليًا) ّ
وعمان ( 120عامليًا) والدار البيضاء ( 124عامليًا)
والكويت ( 126عامليًا) واملنامة ( 136عامليًا) والــريــاض ( 164عامليًا) وجدة
( 168عامليًا) والقاهرة ( 177عامليًا).
ّ
يقيم التصنيف املــدن بـنـ ًـاء على  39معيارًا لـجــودة املعيشة ّ
10
ـي
ـ
ف
عة
مجم
ً
فئات تتضمن العوامل السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية ،إضافة
إلى الرعاية الصحية والصرف الصحي ،واملدارس والتعليم ،والخدمات العامة
والترانزيت ،والترفيه والسلع االستهالكية واإلسكان والبيئة الطبيعية .يذكر
أن الداتا قد ُجمعت خالل الفترة املمتدة من أيلول حتى تشرين الثاني .2018
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رياضة

رياضة

ستكون
الفرصة األخيرة
ليواكيم لوف
(دانيال روالند ـ أ
ف ب)

الكرة األلمانية

ّ
اختبار أول للفلسفة الجديدة

ألمانيا تواجه صربيا قبل االصطدام بهولندا
بعد الخروج المبكر
لمنتخب ألمانيا من كأس
العالم األخيرة في روسيا،
وهبوطه إلى المستوى
دوري األمم
الثاني في ُ
ّ
األوروبية التي تلعب للمرة
األولى ،كشف المدرب
األلماني يواكيم لوف
عن تقديم نسخة جديدة
للمنتخب عام 2019
إلعادة الـ«مانشافت» إلى
مساره الصحيح .رؤية
لوف الجديدة بدأت
تظهر فصولها قبل نحو
أسبوعين ،فأعلن المدرب
األلماني قبل فترة التوقف
الدولي األول هذا العام،
استبعاد ثالثي نادي بايرن
ميونيخ توماس مولر،
ماتس هاميلز وجيروم
عن المنتخب ،في
بواتينغ ّ
خطوة هزت الشارع الكروي
ٍ
ّ
لوف بدأ عملية
في ألمانياّ .
البناء واالختبار األول سيكون
أمام صربيا (غدًا األربعاء
 21:45بتوقيت بيروت)

حول العالم

التكبر تسلل
إلى المنتخب
أكد الالعب األملاني السابق
وامل ـ ـ ـ ــدرب الـ ـح ــال ــي ي ــورغ ــن
كلينسمان ،أن الكرة األملانية
ت ـعــانــي ك ـث ـي ـرًا هـ ــذه الـفـتــرة
ع ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن م ـس ـت ــوى.
ودق ك ـل ـي ـن ـس ـمــان ن ــاق ــوس
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر حـ ـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـبــل
األن ــدي ــة وامل ـن ـت ـخــب األملــانــي
عـ ـل ــى ح ـ ــد سـ ـ ـ ـ ــواء .خ ـ ــروج
جميع األن ــدي ــة األملــان ـيــة من
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا مــن
األدوار األولى ،طرح عالمات
اسـ ـتـ ـفـ ـه ــام كـ ـبـ ـي ــرة .وق ـ ــال
كلينسمان إن الحديث في
أملانيا عن األداء ومستقبل
الفرق لم يتوقف منذ ثالث
سنوات ،ولكن لم ّ
يتغير أي
شــيء .ووصــف كلينسمان
نـ ـت ــائ ــج امل ـن ـت ـخ ــب األملـ ــانـ ــي
بــالـكــارثـيــة .واعـتـبــر امل ــدرب
الـ ـح ــال ــي والع ـ ـ ــب امل ـن ـت ـخــب
وبايرن ميونيخ السابق أن
ال ـس ـبــب األول لـلـفـشــل هو
التكبر ،وال ـغــرور والشعور
ب ــال ـغ ـط ــرس ــة الـ ـ ـ ــذي تـسـلــل
إل ــى املـنـتـخــب األمل ــان ــي لكرة
ال ـقــدم بـعــد ال ـفــوز فــي كــأس
الـعــالــم ع ــام  .2014واعتبر
كلينسمان في ّتصريحات
لــه مــؤخ ـرًا ،أن كــل مــا تقوم
ب ــه إدارة امل ـن ـت ـخــب اآلن ال
يـمـكــن أن يـصـلــح األخ ـطــاء،
م ــؤكـ ـدًا أن الـ ـك ــرة األمل ــان ـي ــة
ب ــات ــت ب ـح ــاج ــة إلـ ــى عـمـلـيــة
إعادة هيكلة كبيرة ،والعمل
على تطوير املواهب الشابة،
كما يحصل اآلن فــي أندية
اليبزغ وهوفنهايم وهيرتا
برلني.

حسين فحص
ّ
غير م ـ ّ
ـدرب منتخب أملانيا لكرة القدم
ّ
فلسفته هــذه امل ــرة ،فبعد فـتــرة طويلة
كــان فيها نــادي بايرن ميونيخ ُيعتبر
ال ـخ ــزان ّ
األول للمنتخب ،لـجــأ امل ـ ّ
ـدرب
اآلن إلى األندية األخرى ،وقام باختيار
الع ـبــن م ــن مـخـتـلــف األن ــدي ــة األملــانـيــة
واملحترفني فــي ال ـخــارج ،وتـحــديـدًا من
ال ــدوري ــات الـكـبــرى فــي ال ـقــارة العجوز.
استدعى ّ
مدرب منتخب أملانيا تشكيلته
ّ
التي سيلعب بها مباراة صربيا الودية،
وال ـ ـتـ ــي س ـت ـك ــون م ـق ــدم ــة ق ـب ــل خ ــوض
املـ ـب ــاراة األهـ ــم عـنــدمــا ي ــواج ــه هــولـنــدا
نـهــايــة األس ـب ــوع ال ـج ــاري (األح ـ ــد) في
التصفيات املؤهلة لبطولة أوروبا (يورو
ً
 .)2020واختار لوف ملباراته املقبلة كال
م ــن مــانــويــل نــويــر (ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ)،
مــارك أنــدريــه تير شتيغن (برشلونة)،
كـيـفــن ت ـ ــراب (ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت) ،مــاتـيــاس
غـيـنـتــر (ب ــروس ـي ــا مــون ـش ـن ـغــادبــاخ)،
مارسيل هاسلتنتبرغ (اليـبــزغ) ،ثيلو
كيرير (بــاريــس ســان جــرمــان) ،لوكاس
ك ـل ــوس ـت ــرم ـن ــان (الي ـ ـ ـبـ ـ ــزغ) ،أن ـطــون ـيــو
روديـ ـ ـغ ـ ــر (ت ـش ـي ـل ـس ــي) ،ن ـي ـك ــو شــولــز
(هوفنهايم) ،نيكالس سـتــارك (هيرتا
برلني) ،جوناثان تاه (باير ليفركوزن)،
ج ــول ـي ــان ب ــران ــدت (ب ــاي ــر ل ـي ـفــركــوزن)،
ماكسيميليان ايغسنت (فيردر بريمن)،
سيرج غنابري (بايرن ميونيخ) ،ليون
غ ــورت ــزك ــا (بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ) ،إل ـك ــاي
غوندوغان (مــان سيتي) ،كــاي هافرتز
(بــايــر ل ـي ـفــركــوزن) ،جــوشــوا كيميتش
(بايرن ميونيخ) ،طوني كــروس (ريــال
م ــدري ــد) ،مــاركــو روي ــس (دورت ـم ــون ــد)،
ليروا سانيه (مان سيتي) وتيمو فينير
(اليبزغ).
رؤيــة لوف للمرحلة املقبلة تتركز على
األس ـ ـمـ ــاء الـ ـش ــاب ــة ،فــاس ـت ـب ـعــد امل ـ ــدرب

األملاني أبرز أعمدة املانشافت القديمة،
لبناء حجر أساس قوامه الشباب .رغم
منطقية الخطة على ال ــورق ،قــد تظهر
ع ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب م ـش ــاك ــل تـتـخـطــى
األمور الفنية.
ّ
لطاملا شكل كــل مــن تــومــاس مولر (29
عـ ــامـ ــا) ،جـ ـي ــروم ب ــوات ـي ـن ــغ ( 30ع ــام ــا)
ومـ ــاتـ ــس ه ــام ـل ــز ( 30عـ ــامـ ــا) ال ـح ـجــر
األساس في املنتخب األملانيٌ .
أداء شبه
ثــابــت وأل ـق ـ ٌ
ـاب عــديــدة حققها الثالثي
برفقة املنتخب ،كان آخرها كأس العالم
ع ـ ــام  ،2014رفـ ـع ــت م ــن أس ـه ـم ـهــم فــي
الالعبون
الكرة األملانية ،بعد أن أكمل
ً
ً
الثالثة فيما بينهم  246مـبــاراة دولية
للمنتخب األملاني .شارك توماس مولر
في  100مباراة دولية مع املنتخب سجل
خــال ـهــا  38ه ــدف ــا ،مــاتــس هــام ـلــز (70
م ـبــاراة دول ـيــة) وج ـيــروم بواتينغ (76
مباراة دولية).
عام  ،2014سجل الالعب توماس مولر
هدفه العاشر في املونديال في نصف
ال ـن ـه ــائ ــي ال ـت ــاري ـخ ــي أمـ ـ ــام الـ ـب ــرازي ــل،
ل ـي ـس ـت ـك ـمــل الـ ـفـ ـت ــى ال ــذهـ ـب ــي وهـ ـ ــداف
مونديال  2010مـشــواره املتألق برفقة
املنتخب األملــانــي .األرقــام الكبيرة التي
ّ
دونـ ـه ــا م ـهــاجــم نـ ــادي ب ــاي ــرن حينها،
جعلت مـنــه أم ــل ال ـكــرة األملــان ـيــة ،حيث
بات الحديث األول عن مولر كونه أقرب
الالعبني األملــان لكسر رقــم ميروسالف
كـ ـل ــوزه (ال ـ ـهـ ــداف ال ـت ــاري ـخ ــي لـبـطــولــة
كــأس الـعــالــم بــواقــع  15هــدفــا) ،غير أن
ـرار
ل ــوف وق ــف حــاج ـزًا أم ــام ذل ــك ،فــي ق ـ ٍ
أس ــال الـكـثـيــر مــن الـحـبــر فــي الصحف
األمل ــان ـ ّـي ــة وال ـع ــامل ـي ــة .م ــع تـغـيـيــر لــوف
رسمه التكتيكي لـ ( )3-4-3لم يعد هناك
مكان ملهاجم نــادي بايرن ميونيخ في
امل ـن ـت ـخــب ،ال ـ ــذي ل ـطــاملــا ش ـغــل مــركــزي
ال ــاع ــب رقـ ــم  10و 9ع ـلــى حـ ـ ٍـد سـ ــواء.
لقب الهداف التاريخي سيبقى بحوزة

ميروسالف كلوزه .الرقم لن يكسر ،أقله
ليس عبر مولر.
ش ـك ــل قـ ـ ــرار االس ـت ـب ـع ــاد ع ــن املـنـتـخــب
صدمة لدى الالعبني الثالثة نظرًا لعدم

يعتمد مدرب المنتخب
يواكيم لوف على تشكيلة
شابة في المرحلة المقبلة
تفكيرهم في االعتزال ،ولكن املدرب اتخذ
القرار بإبعادهم عن املنتخب .مع ملس
اإلدارة لغضب الالعبنيّ ،
عبر مسؤولون
فــي الـنــادي الـبــافــاري عــن عــدم رضاهم
على الـخـطــوة ،وتـحــديـدًا فــي توقيتها،

ال ـ ـ ــذي س ـي ــؤث ــر س ـل ـب ــا ع ـل ــى ال ــاع ـب ــن
وب ــال ـت ــال ــي ع ـل ــى أداء الـ ـف ــري ــق .غضب
اإلدارة يبدو منطقيًا ،فقرار االستبعاد
جاء في ظل مرور الفريق بفترة حرجة
ف ــي الـ ـ ــدوري األمل ــان ــي ن ـظ ـرًا للمنافسة
الشرسة مع بوروسيا دورتموند على
ص ــدارة الترتيب ال ـعــام ،واملـنــافـســة في
دوري أبطال أوروبا (خرج الفريق أمام
لـيـفــربــول فــي دور ال ـ ــ .)16ول ـكــن مــدرب
املنتخب دعم موقفه موضحًا أنه اتخذ
قـ ــراره مــن أج ــل تمهيد ال ـطــريــق لجيل
جديد من املواهب األملانية.
رغـ ــم م ـســاه ـمــة ال ــاع ـب ــن ال ـث ــاث ــة في
إنجازات جيل  2014الذهبي ،فهم كانوا
أيـضــا سببًا مـبــاشـرًا فــي خيبة ،2018
بعد أدائهم الباهت ،حالهم كحال أغلب

جيل جديد يحتاج إلى الدعم
طالب الالعب السابق واملدير اإلداري الحالي للمنتخب األملاني لكرة القدم ،أوليفر بيرهوف،
الجماهير والنقاد وجميع املتابعني للمنتخب في أملانيا ،بالصبر على القائمة الشابة ملنتخب
بالده التي تم االستقرار عليها مؤخرًا ،والتي من املقرر أن تخوض غمار التصفيات املؤهلة
إلى بطولة أوروبا املقبلة (يورو  .)2020كالم بيرهوف جاء خالل مؤتمر صحافي عقد على
هامش معسكر املنتخب قبل ساعات على لقاء املنتخب الصربي ّ
وديــا في فولفسبورغ،
ّ
ّ
األوروبية .وتحدث بيرهوف
ومواجهة هولندا يوم األحد املقبل في أولى مباريات التصفيات
عن استعدادات املانشافت للقاء هولندا ،وصربيا.
وقــال مدير املنتخب إن الجيل الجديد بحاجة إلــى الوقت والثقة لكي يــؤدي بشكل ّ
جيد،
ويتمكن من تحقيق الفوز ،معتبرًا أن "الكل يعلم أننا نشكل معًا جيال جديدًا يجري فرزه في
ّ
الوقت الراهن .املنتخب عليه أن ّ
يتلمس أقدامه قبل مطالبته بالفوز باأللقاب" .وأكد بيرهوف
أن املنتخب سوف يقع في الخطأ ويعاني من الصعوبات ،مطالبًا الجماهير بالغفران للفريق
إذا لم تتقدم األمــور على النحو األمثل بشكل سريع ،لكنه اعتبر أن املستقبل سيحمل
ً
األخبار ّ
الجيدة ،قائال" ،أملانيا سوف تعود إلى قمة العالم بأسرع ما يمكن".
وأكد املدير اإلداري أن سيرجي غنابري ،العب املنتخب ونادي بايرن ميونيخ ،لن يشارك
في املباراة يوم غد األربعاء أمام منتخب صربيا ،بسبب املرض (تعرض لنزلة برد) ،لكنه
قد يلحق باملواجهة أمام هولندا نهاية األسبوع.

ّ
الكارثية
الالعبني آن ــذاك .رغــم النتائج
فــي الـفـتــرة املــاض ـيــة ،حـظــي ل ــوف بثقة
االتـ ـح ــاد األمل ــان ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم بعكس
امل ـت ـ ّـوق ــع ،ف ـبــدأ عـمـلـيــة إع ـ ــادة الـتــأهـيــل
لتجنب أي مشاكل مستقبلية .استبعاد
الــاعـبــن الـثــاثــة قــد يـبــدو غــريـبــا ،لكن
األم ـ ــر كـ ــان م ـتــوق ـعــا ن ـظ ـرًا الخ ـت ـي ــارات
ل ــوف فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة ،الـتــي تركت
ط ـ ّـاب ـع ــا ت ـم ـه ـيــديــا ل ـل ـخ ـطــوة ال ــاح ـق ــة.
مــثــل ع ــام  ،2017رؤيـ ــة ل ــوف الـجــديــدة
ملستقبل املانشافت .بتشكيلةٍ لم تضم
أكثر من ثالثة العبني من الذين توجوا
ب ـمــونــديــال ال ـب ــرازي ــل ،تـمـكــن املنتخب
األمل ــان ــي م ــن ال ـت ـتــويــج ب ـب ـطــولــة كــأس
القارات للمرة األولى في تاريخه بفوزه
ع ـل ــى م ـن ـت ـخــب ت ـش ـي ـلــي ،ب ـط ــل أم ـيــركــا
الـجـنــوبـيــة فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة .جــاء
التتويج عبر تشكيلةٍ لم يتجاوز معدل
أع ـم ــاره ــا ال ـ ـ  23عــامــا حـيـنـهــا .امل ــدرب
عــاد لتشكيلته القديمة فــي املــونــديــال
الــروســي ،ودف ــع ثمن ذلــك غــالـيــا .بــدأت
مــؤشــرات نهاية جيل  2014تظهر في
يورو  ،2016عندما خسر األملان نصف
النهائي لصالح فرنسا بهدفني نظيفني.
ً
لم يكن إنجاز  2017كفيال بإقناع لوف
في تمثيل الشباب الستحقاق املنتخب
األكبر في مونديال  ،2018إذ عاد املدرب
األملاني إلى عدد من حرسه القديم في
ً
املونديال األخير تفضيال منه لعنصر
الخبرة على حساب االندفاع الطموح.
ُ
نتائج سيئة في التحضيرات لم ّ
تغير
قناعات املــدرب الذي أدى بسبب خوفه
إلــى سـقــوط بطل النسخة األسـبــق في
امل ــون ــدي ــال األخـ ـي ــر .أمـ ـ ٌـر ق ــد يـتـكــرر في
الـنـسـخــة ال ـج ــدي ــدة ألمل ــان ـي ــا ،إذا فشل
لوف مرة أخرى في إيجاد التوازن بني
اإلمكانات الفنية لالعبني والشخصية
القيادية على ٍّ
حد سواء.
ّ
نقطة واح ــدة يمكن أن تعطي أفضلية

ل ـل ـج ـيــل الـ ـق ــدي ــم ع ـل ــى حـ ـس ــاب الـجـيــل
الجديد ،فاملواهب املوجودة في تشكيلة
املنتخب اآلن ّ
مهمة وتمتلك الكثير من
ّ
القدرات ّ
الفنية والعقلية االحترافية ،إل
أن البعض وجــد بـقــرار لــوف مخاطرة،
وبوصف آخر «ضرب من املقامرة» ،ألنه
حتى لو تم تعويض الثالثي البافاري
ـوازونـ ـه ــم م ـه ــاري ــا،
ب ــاع ـب ــن ش ـب ــاب ي ـ ً
سـيــواجــه ل ــوف صـعــوبــة كبيرة تتمثل
بغياب أبرز ثالث شخصيات قيادية في
غرفة املالبس .ولكن تبقى هذه وجهات
ً
ن ـظ ــر ،والـتـغـيـيــر سـيـحـصــل ع ــاج ــا أم
ً
آج ـ ــا .عـلــى امل ـس ـتــوى ال ـف ـنــي ،ي ـبــدو أن
الفراغ الــذي سيولده الالعبون الثالثة
قـ ــد ال يـ ـك ــون كـ ـبـ ـيـ ـرًا .بـ ــوجـ ــود الع ـبــن
شباب في الخط الخلفي على غرار تيلو
كيرير ،نيكو شولز وأنطونيو روديغر،
سيتجاوز املنتخب رحيل كل من هاملز
وب ــواتـ ـيـ ـن ــغ ،فـ ــي حـ ــن س ـي ـق ــود تـيـمــو
فيرنر ،وليروا سانيه وسيرج غنابري
خ ــط ال ـه ـج ــوم لـلـمـنـتـخــب خـلـفــا ملــولــر.
تبقى املعضلة األخيرة بوجود مانويل
نــوي ـيــر ،آخ ــر ال ـصــامــديــن م ــن ال ـحــرس
الـقــديــم .مــع بــروز تير شتيغن بصورة
الف ـتــة ف ــي ال ـس ـنــوات الـقـلـيـلــة املــاضـيــة،
وتـصـنـيـفــه كــأحــد أف ـضــل ال ـح ــراس في
العالم ،إن لم يكن أفضلهم .بقاء مانويل
نوير بالشكل ال يتناسب مــع مشروع
ل ــوف ال ـجــديــد ،عـلــى اع ـت ـبــار أن بـقــاءه
أســاسـيــا فــي حــراســة مــرمــى املنتخب،
ّ
س ـي ــول ــد أجـ ـ ـ ــواء س ـل ـب ـيــة ن ـت ـي ـجــة ع ــدم
التوازن في الفرص ،خاصة أن شتيغن
ال يقل شأنًا عنه في الفترة الحالية.
االخـ ـتـ ـب ــار األول ل ـي ــواك ـي ــم ل ـ ــوف أم ــام
صربيا ثم أمــام هولندا في التصفيات
الــرسـمـيــة ،ال شــك أن ــه سيعطي صــورة
واض ـحــة عــن إم ـكــانــات املـنـتـخــب خــال
الـفـتــرة املقبلة ،ورب ـمــا فــي ح ــال الفشل
تكون الفرصة األخيرة للمدرب األملاني.

13

رقم قياسي جديد
ش ـهــدت م ـب ــاراة ن ــادي ــي أتـلـيـتـيـكــو م ــدري ــد وبــرش ـلــونــة في
الــدوري اإلسباني لكرة القدم ـ سيدات حضورًا جماهيريًا
قياسيًا على مستوى األنــديــة .وحضر املـبــاراة التي لعبت
ّ
أرضية ميدان استاد واندا متروبوليتانو في العاصمة
على
ّ
اإلسبانية  60739متفرجًا .وخــال هذا اللقاء ،تم تحطيم
الرقم القياسي السابق للحضور الجماهيري على مستوى
ً
األندية ،والذي كان مسجال في الدوري املكسيكي للسيدات،
حيث حضر مباراة تيجرس ومونتيري 51211 ،مشجعًا.
يذكر أن هــذا الحضور الجماهيري الكبير ليس ّ
األول من
نوعه فــي إسبانيا هــذا املــوســم ،إذ حضر مـبــاراة أتليتيك
بلباو وأتليتيكو مدريد في كأس إسبانيا في شهر كانون
الـثــانــي/يـنــايــر املــاضــي على ملعب ســان مــامـيــس48121 ،
مـشـجـعــا .وي ـع ــود ال ــرق ــم الـقـيــاســي ال ـعــاملــي ف ــي الـحـضــور
الجماهيري ملـبــاراة كــرة قــدم للسيدات إلــى مـبــاراة جمعت
الواليات املتحدة األميركية والصني في كأس العالم 1991
على ملعب روز بول ،حضرها حينها  90185مشجعًا.

أسـتــرالـيــا بــالـتـصــويــت لـهــذا املــرشــح تجعل مــن أي نقاش
عن القيم األساسية في اللعبة ،مهزلة» .وأتى بيان فوستر
غــداة إعــان اتـحــاد «آسـيــان» الــذي يضم  12عضوًا بينها
أستراليا ،قراره دعم الشيخ سلمان في انتخابات السادس
مــن نيسان/أبريل املقبل .ويتنافس البحريني ،وهــو أحد
نــواب رئيس االتـحــاد الــدولــي (فيفا) جاني إنفانتينو ،مع
القطري سعود املهندي واإلماراتي محمد خلفان الرميثي،
للفوز للمرة الثانية تواليًا بوالية من أربعة أعوام.

أوساكا تحافظ على مكانها

سواريز يغيب عن المنتخب
كشف مــدرب برشلونة إرنستو فالفيردي بــأن مهاجمه
األوروغ ــوي ــان ــي لــويــس س ــواري ــز ت ـعــرض الل ـت ــواء ح ــاد في
كــاحـلــه خ ــال ف ــوز فــريـقــه عـلــى ري ــال بـيـتـيــس ( )1-4في
املرحلة الثامنة والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وخــرج ســواريــز الــذي سجل هدفًا لفريقه في املـبــاراة ،في
ً
الدقيقة ما قبل األخيرة ،ودخل بدال منه البرازيلي فيليبي
كوتينيو .وقال فالفيردي إن املهاجم الذي سجل  18هدفًا
لفريقه في الليغا هذا املوسم« ،يعاني من التواء حاد .سنرى

ما سيقوله األطباء لكن هذا هو الشعور الذي لدينا» .وتأتي
إصابة سواريز مع انطالق استراحة املباريات الدولية ،ما
يـ ّ
ـرجــح غيابه عــن مـبــاراة منتخب بــاده ضــد أوزبكستان
في دورة كأس الصني الدولية الجمعة .لكن النادي املتصدر
لترتيب الليغا ،يأمل في عودة مهاجمه لخوض مباراة القمة
ضد أتليتيكو مدريد في السادس من نيسان/أبريل ،والتي
ستكون قبل أربعة أيام من مواجهة مرتقبة أخرى لفريقه
ضــد مانشستر يونايتد اإلنكليزي فــي ذهــاب ال ــدور ربع
النهائي لــدوري أبطال أوروب ــا .ويعاني الفريق الكاتالوني
مــن إصــابــة مـهــاجــم آخ ــر هــو الـفــرنـســي عـثـمــان ديمبيلي
الذي سيبتعد لفترة تتراوح بني  3و 4أسابيع بسبب تمزق
عضلي.

فوستر ينتقد بالده
وج ــه ال ــاع ــب ال ــدول ــي األس ـت ــرال ــي ال ـســابــق كــريــغ فــوسـتــر
انتقادات لبالده على خلفية قرارها دعم البحريني سلمان
بن إبراهيم آل خليفة في سعيه لوالية جديدة في رئاسة
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم .وأتت االنتقادات على خلفية
قضية الالعب البحريني السابق حكيم العريبي الالجئ في
أستراليا ،والــذي أوقف لنحو شهرين في تايالند بموجب
مذكرة من املنامة لتنفيذ حكم قضائي ،قبل أن يفرج عنه
ويعود إلى أستراليا حيث نال الجنسية مؤخرًا.
وقال فوستر الذي كان من أبرز الداعني لإلفراج عن العريبي
خالل فترة توقيفه ،إن دعم بالده للشيخ البحريني «مقزز
نظرًا ألن الـبــاد وكــرة الـقــدم عمومًا ،شهدتا مــؤخـرًا حالة
حـكـيــم ال ـعــري ـبــي» .وأضـ ــاف ف ــي ب ـيــان ل ــه« ،م ـج ــرد تفكير

باتت الكندية بيانكا أندريسكو على مشارف نادي الالعبات
العشرين األوليات في التصنيف العاملي لكرة املضرب ،بعد
تتويجها بطلة لدورة إنديان ويلز األميركية ،بفوزها على
األملانية أنجيليك كيربر في املباراة النهائية.
واستهلت الشابة مــن أصــول رومــانـيــة ( 18عــامــا) الــدورة
األميركية في املركز الستني عامليًا لكنها حققت قفزة هائلة
وبــاتــت تحتل املــركــز  24فــي التصنيف ال ـصــادر االثـنــن،
لتواصل خطواتها الكبيرة في التصنيف حيث كانت تحتل
املركز  243في تشرين األول/أكتوبر املاضي .أما منافستها
كيربر فارتقت أربعة مراكز وباتت رابعة .وال تزال صدارة
التصنيف مع اليابانية ناومي أوساكا ،لكنها خسرت العديد
من النقاط بعد خروجها في ثمن النهائي من دورة انديان
ويلز التي تحمل لقبها العام املاضي .وتراجعت الرومانية
سيمونا هاليب املصنفة أولى سابقًا ،من الثاني إلى الثالث
بخروجها من ثمن النهائي أيضًا ،لتتقدم التشيكية بترا
ً
كفيتوفا بدال منها.

فيالديلفيا يلتحق بالووريرز
منح الكاميروني جويل إمبييد فريقه فيالديلفيا سفنتي
سيكسرز بطاقة التأهل إلى األدوار النهائية «بــاي أوف»
لـ ـ ــدوري كـ ــرة ال ـس ـلــة األم ـي ــرك ــي ل ـل ـم ـح ـتــرفــن ،ب ـف ــوز على
ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.
ومكن إمبييد فريقه الــذي يحتل حاليًا املــركــز الثالث في
ترتيب املنطقة الـشــرقـيــة ،مــع  45ف ــوزًا و 25خـســارة (من
أصــل  82مـبــاراة للموسم املنتظم) ،ليضمن إنهاء املوسم
في أحد املراكز الثمانية األولــى للمنطقة الشرقية (املؤهلة
للبالي أوف) ،حتى ولــو خسر كــل مـبــاريــاتــه املتبقية ،إذ
إن في رصيد صاحب املركز التاسع حاليًا  33فــوزًا و38
خسارة .وكان ستيفن كوري قد قاد فريقه غولدن ستايت
ووريرز بطل املوسمني املاضيني ،إلى الفوز على أوكالهوما
سيتي ثاندر ( ،)88-110نهاية األسبوع املاضي ليضمن
املشاركة في األدوار النهائية «بالي أوف» ملوسم دوري كرة
السلة األميركي للمحترفني.
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رياضة

رياضة
العبو المنتخب
خالل التدريب
أمس على ملعب
العهد (عدنان
الحاج علي)

الكرة اللبنانية

تدريبات بصفوف شبه مكتملة

مهمة صعبة للمنتخب األولمبي

خاض منتخب لبنان األولمبي
لكرة القدم أول ّ
ّ
حصة تدريبية
رسمية له في بيروت ،بصفوف شبه
مكتملة قبل يومين على سفره
إلى السعودية (يغادر غدًا األربعاء)
للمشاركة في تصفيات كأس آسيا،
التي ستقام مطلع العام المقبل في
تايالند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو
ّ .2020
ّ
التدريبية هي األولى،
الحصة
للمنافسة على المركز األول في
المجموعة الرابعة إلى جانب اإلمارات
والسعودية والمالديف .أول تدريب
قبل المباراة األولى بأربعة أيام،
وهذا ما يترك انطباعًا بأن الحظوظ
ضعيفة جدًا

عبد القادر سعد
تختلف اس ـت ـع ــدادات منتخب لبنان
األومل ـ ـبـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ع ــن ت ـل ــك ال ـتــي
تقوم بها املنتخبات املنافسة لــه في
تـصـفـيــات ك ــأس آس ـيــا .أرب ــع حصص
ت ــدري ـب ـي ــة ف ـق ــط ي ـخــوض ـهــا املـنـتـخــب
األوملـ ـ ـب ـ ــي ق ـب ــل مـ ـب ــارات ــه األولـ ـ ـ ــى مــع
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ف ـ ــي  22م ـ ــن شـ ـه ــر آذار/
مــارس الـجــاري .املنتخبان السعودي
واإلم ــارات ــي ب ــدآ اسـتـعــداداتـهـمــا قبل
ش ـ ـهـ ــر ع ـ ـبـ ــر مـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن .امل ـن ـت ـخ ــب
املــالــدي ـفــي ،م ــن جـهـتــه ،أق ــام معسكرًا
خ ــارجـ ـي ــا وآخ ـ ـ ــر داخ ـ ـل ـ ـيـ ــا .امل ـن ـت ـخــب
اللبناني انـخــرط فــي معسكر داخلي
أول مــن أم ــس األحـ ــد ،وه ــو سـيـتــدرب
فعليًا بشكل كــامــل مــرتــن فــي لبنان
ومرتني في السعودية ،ومن ثم يواجه
اإلماراتيني ،في مباراة لن تكون سهلة
على العبي املنتخب اللبناني.
كثيرة هي األصوات التي علت منتقدة
اس ـت ـعــدادات املـنـتـخــب األومل ـب ــي .إذ ال
ُيعقل أن تكون املنتخبات األخرى في
املجموعة تقيم معسكرات ومنتخب
لبنان يكتفي بأربع حصص تدريبية.
لكن فــي لبنان ،وكما كــل شــيء يسير
«بـ ــامل ـ ـق ـ ـلـ ــوب» ،انـ ـتـ ـه ــت األم ـ ـ ـ ــور عـلــى
ب ـع ــض ال ـح ـص ــص ال ـت ــدري ـب ـي ــة ن ـظ ـرًا
الرتباط الالعبني مع أنديتهم ،ولكون
معظمهم مــن األســاسـيــن فــي فرقهم.

الـحــل الــوحـيــد ك ــان بتوقيف ال ــدوري
وم ـن ــح امل ـن ـت ـخــب ف ــرص ــة االس ـت ـع ــداد،
ولكن هذا لم يحدث .سببان حاال دون
تــوق ـيــف ال ـ ـ ــدوري .األول ع ــدم ال ـق ــدرة
ع ـل ــى إط ــال ــة أمـ ــد الـ ـ ـ ــدوري إلـ ــى شـهــر
أيار/مارس لتزامن بدء شهر رمضان
املـ ـب ــارك ،م ــا يـجـعــل إق ــام ــة امل ـبــاريــات
فــي النهار أم ـرًا صعبًا على الالعبني
ال ـص ــائ ـم ــن م ــن ج ـه ــة وعـ ـ ــدم الـ ـق ــدرة
ً
ع ـل ــى إق ــام ــة املـ ـب ــاري ــات لـ ـي ــا لـغـيــاب
اإلن ـ ــارة ع ــن مـعـظــم امل ــاع ــب م ــن جهة
ثــانـيــة .وي ـضــاف إل ــى ذل ــك الــروزنــامــة
(الـ ـج ــدول) الـضــاغـطــة لـنــاديــي العهد
والنجمة في كأس االتحاد اآلسيوي.
ال ـس ـبــب ال ـثــانــي أن مـعـظــم األن ــدي ــة ال
تحبذ امتداد البطولة إلى شهر أيار/
مارس النتهاء عقود العبيها األجانب
فــي  30نيسان/أبريل ،وهــو مــا يمكن
أن يكبدها روات ــب إضــافـ ّـيــة ،فــي وقت
ت ـع ــان ــي ف ـي ــه م ـع ـظ ــم أنـ ــديـ ــة ال ــدرج ــة
ً
األول ــى مــن مشاكل ّ
مالية أص ــا .وفي
هذا اإلطار أيضًا ،تساءل البعض عن
عدم انتهاج األسلوب الذي ذهبت إليه
قـطــر .فـهــذه األخ ـيــرة أوقـفــت الالعبني
ال ـ ــذي ـ ــن س ـ ـي ـ ـشـ ــاركـ ــون ف ـ ــي امل ـن ـت ـخــب
األوملبي عن اللعب مع أنديتهم ،حتى
الالعبني الذين يشاركون في الدرجة
األول ـ ــى ،وان ـخــرطــوا مــع املـنـتـخــب في
معكسر وتــدري ـبــات مكثفة قـبــل وقــت
طويل من انطالق التصفيات.

فـ ــي االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ت ـب ــدو
األسباب واقعية ،لكن في االعتبارات
الكروية أقل ما يقال أنها «كارثية».
املـ ـه ــم أن م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان س ـي ـغــادر
غـ ـ ـ ـدًا إل ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ب ـم ـج ـمــوعــة
م ــن الــاع ـبــن ي ـجــدهــم امل ــدي ــر الـفـنــي
ملنتخب لبنان األول املونتينيغري
ميودراغ رادولوفيتش ،املشرف على
استعدادات املنتخب بقيادة مساعده
ال ـ ـصـ ــربـ ــي م ـي ـل ـي ـت ــش ك ــورس ـي ـت ــش،
األفضل نسبة إلى املنتخب السابق.
وي ـ ـقـ ــول« :امل ـش ـك ـل ــة ف ــي عـ ــدم وج ــود

لن يتدرب منتخب لبنان
سوى أربع مرات قبل
مباراته مع اإلمارات
الحظوظ في الوصول
إلى البطولة في
تايالند « %50ـ »%50

كاف لإلعداد .فاستحقاق كهذا
وقت ٍ
يـحـتــاج إل ــى فـتــرة إعـ ــداد لـ ـ  15يومًا
على األقل ،وبالتالي كان يجب توقف
الـ ــدوري قـبــل ف ـتــرة .عـلــى املـســؤولــن
عــن وض ــع روزن ــام ــة ال ـب ـطــوالت أخــذ
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات وفـ ـت ــرة
اسـ ـتـ ـع ــداداتـ ـه ــا ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار» ،ي ـقــول
رادولـ ــوف ـ ـي ـ ـتـ ــش ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» عـقــب
تمرين املنتخب أمس.
ُ
أس ـئ ـلــة ك ـث ـيــرة ط ــرح ــت ع ـنــد مـعــرفــة
األسـ ـم ــاء امل ـخ ـت ــارة لــان ـض ـمــام إلــى
امل ـن ـت ـخ ــب ب ـع ــد فـ ـت ــرة تـ ـج ــارب ب ــدت
«شـ ـكـ ـلـ ـي ــة» ،وأقـ ـيـ ـم ــت ع ـل ــى م ــاعــب
قـصـقــص ،فــي ظــل مـعــرفــة العناصر
ّ
يتكون منها املنتخب األوملبي.
التي
غابت بعض األسماء التي كان يتوقع
َ
كالعبي
البعض أن تكون مــوجــودة،
ال ـن ـج ـم ــة م ـ ـهـ ــدي ال ـ ــزي ـ ــن وم ـح ـم ــود
كعوار ،والعب فريق الراسينغ كريم
مكاوي .حضرت أسماء أخرى أيضًا
أثــارت االستغراب ،كالعب الراسينغ
ي ــوس ــف ال ـ ـحـ ــاج ،وح ـ ـ ــارس ال ـص ـفــاء
محمد طــه ،والع ــب األن ـصــار موسى
الطويل.
رادولـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــش أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
االختيارات جاءت وفقًا للحاجة في
املــراكــز .فــالــزيــن وق ـعــوار يلعبان في
مركز يوجد فيه العب العهد حسني
مـنــذر ،والعــب الـســام زغــرتــا يوسف
ب ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ،والع ـ ـ ـ ــب الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ي ـح ـيــى
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدي .وب ـن ـظ ــر املـ ـ ـ ــدرب امل ـش ــرف
ّ
املونتينيغري ،فإن املوضوع يتعلق
بالحاجة ،ال باألسماء ،و«الالعبون
املختارون يشاركون مع فرقهم أكثر
َ
من الالعبني الذين لم ُيستدعوا».
أمـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج وطـ ــه
والـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــل وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــم ،فـ ـق ــد ع ـل ـمــت
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن اسـ ـت ــدع ــاء ه ــم يــأتــي
م ــن ض ـمــن الـتـشـكـيـلــة ال ـك ـب ــرى ،وقــد
ال يـكــونــون أســاسـيــن فــي مـبــاريــات
املنتخب الرسمية خالل التصفيات.
األجواء في الحصة التدريبية األولى
بدت إيجابية ،حيث تسود قناعة بأن
عناصر املنتخب يتمتعون بمواهب
كـبـيــرة ،وه ـنــاك الع ـبــون ج ـيــدون في
معظم املــراكــز .املشكلة الــوحـيــدة قد
ت ـك ــون ف ــي م ــرك ــز ق ـل ــب الـ ــدفـ ــاع بـعــد
إص ــاب ــة الع ــب الـعـهــد ج ـمــال خليفة.
فالخيار كان باالعتماد على خليفة
والعــب النجمة حسني شــرف الدين،
ً
لكن إصابة األول فرضت تعديال قد
يدفع بالعب العهد مصطفى كساب
مــدافـعــا ثــانـيــا .املـشـكـلــة أن الــاعـبــن
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــان (يـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــان) الـ ــرجـ ــل
ال ـي ـس ــرى ،ل ـكــن ل ـيــس أمـ ــام ميليتش
ك ــورس ـي ـت ــش س ـ ــوى كـ ـس ــاب وش ــرف
الــديــن والع ــب الراسينغ م ــارك مهنا
خـيــارًا ثالثًا ،حيث إن األخـيــر يلعب
ظهيرًا ،وليس في مركز قلب دفاع.
بعد كل ما ّ
تقدم ،ما حظوظ منتخب
لبنان في التصفيات التي يتأهل إلى
النهائيات عن كل مجموعة صاحب
امل ــرك ــز األول ف ــي امل ـج ـم ــوع ــات ال ـ ــ11
إل ــى ج ــان ــب أف ـض ــل أربـ ــع مـنـتـخـبــات
احـتـلــت امل ــرك ــز ال ـثــانــي؟ س ــؤال ّ
وج ــه
إل ــى امل ـشــرف عـلــى املـنـتـخــب وم ــدرب
املنتخب ّ
األول ،فقال« :ال ّ يجب على
ال ـج ـم ـهــور الـلـبـنــانــي ت ــوق ــع الـكـثـيــر.
ف ـف ـت ــرة االسـ ـتـ ـع ــداد ك ــان ــت ق ـص ـيــرة،
واملدرب ال يملك عصًا سحرية تحقق
اإلنـ ـج ــازات ب ــن لـيـلــة وض ـحــاهــا .ما
حققناه مــع املنتخب األول بالتأهل
إل ــى نـهــائـيــات ك ــأس آس ـيــا ك ــان بعد
ع ـم ــل دام س ـن ـتــن ونـ ـص ــف ،ول ـيــس
بيوم أو يومني» يجيب ردولوفيتش
ع ـ ــن واقـ ـ ـ ــع املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب األومل ـ ـ ـبـ ـ ــي فــي
التصفيات اآلس ـيــويــة .وح ــن ُيـســأل
عن نسبة الحظوظ في الوصول إلى
البطولة في تايالند ،يجيب %50« :ـ
.»%50
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أصداء عالمية

 19ميدالية للبنان
في األولمبياد الخاص
أضـ ـ ـ ـ ــاف ل ـب ـن ــان
ثماني ميداليات
ج ـّـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدة إل ـ ـ ــى
غــل ـتــه ف ــي دورة
األل ـع ــاب العاملية
لـ ـ ـ ــأومل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاد
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص
"أبوظبي ،"2019
وهــي عـبــارة عن
م ـيــدال ـيــة ذهـبـيــة
ّتوجت بها السباحة اليسا حريق ،وثالث فضيات
وأربــع برونزيات ،لترتفع حصيلة بعثة لبنان إلى
 19مـيــدالـيــة مـلـ ّـونــة خ ــال ّ 4أي ــام مــن املـنــافـســات.
(ثماني ذهبيات وخمس فضيات وست برونزيات،
وذلك في عشر ألعاب يشارك بها لبنان من أصل
 .)24وأحرزت منى أبو الكل فضية البوتشي (رمي
الكرة) ،كما أحرز لبنان فضية بالبادمنتون (تنس
الريشة) عبر العبه علي جمعة .أما الفضية الثالثة،
فــأحــرزهــا حسن مغزل بألعاب الـقــوى فــي سباق
الـ 200متر ركضًا ،وأحرز زميله عبد الرزاق بركات
بــرونــزيــة املـســافــة ذات ـه ــا .أم ــا ال ـبــرونــزيــات الـثــاث
املتبقية فــي ال ـيــوم الــرابــع مــن املـنــافـســات ،فتمكن
الالعب اللبناني محمود الحيش من إحرازها.

ّ
ّ
يسعى نادي املريميني الشانفيل ــ ديك املحدي إلى التعاقد مع صانع ألعاب أجنبي على مستوى عال .وأكدت مصادر سلوية أن النادي املتني يريد تدعيم صفوفه
بصانع ألعاب بعد التعاقد مع العمالق اإليراني حامد اهدادي ،وذلك ضمن خطة وضعتها إدارة النادي في إطار سعيها للفوز باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ
موسم  .2012وفي حال تعاقد النادي مع العب في املركز ( )1فسيكون االعتماد على كل من علي مزهر وجاد خليل كالعبني بديلني .واألكيد أن الشانفيل سيتخلى عن
بعض األسماء األجانب املوجودة لديه كدواين جاكسن أو ديماريوس بولدز في حال أقدم على هذه الخطوة( .سركيس يرتسيان)

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
3116 sudoku
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أفقيا
 -1سجن سيء السمعة في كوبا بدأت السلطات األميركية باستعماله منذ عام 2002
وهو مخصص لإلرهابيني –  -2دولة أفريقية – ماركة صابون أو نوتة موسيقية –
 -3عملة آسيوية – أحرف متشابهة – شخص أو إنسان –  -4مدينة بلجيكية – حرف
ّ
وأسس
نفي –  -5ملك الفاندال وهي إحدى القبائل الجرمانية الشرقية فتح أفريقيا
فيها مملكة واسعة –  -6بطل األسفار واملغامرات في قصص ألف ليلة وليلة – عظم
عريض خلف املنكب –  -7إله مصري – مركبة فضائية أميركية –  -8رجع وعطف –
بئر عميقة – بمعنى ينتج عن –  -9أخبار كاذبة ُيراد منها الشر – ضمير منفصل
–  -10آثار الجروح الباقية على الجلد – مدينة أميركية عاصمة أوريغون

عموديًا

 -1فيزيائي وكيميائي فرنسي صعد باملنطاد ليختبر جاذبية األرض –  -2من
ّ
يتدين بعبادة الصنم – أول جبار في األرض بنى برجًا لكي يصل الى السماء كما
جاء في التوراة –  -3للتفسير – يركض – عائلة أديب إيرلندي ساخر –  -4آلة ّ
يجرها
ُ
ّ
الحب عن السنابل – والية هندية
ثوران تداس بها أعواد القمح املحصود لفصل
ّ
معروفة –  -5تراب الذهب – عكسها اضطرم وتلهب – بواسطتي –  -6دولة أوروبية
كانت تابعة لبريطانيا – أصل البناء –  -7ضمير متصل – جنون – حرف أبجدي
يوناني –  -8رئيس جمهورية فيليبيني أبعد عن بالده ومات في املنفى –  -9مهرب
– يهلكهم ويفنيهم –  -10مطرب لبناني ونجم مشهور

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1ذو القرنني –  -2أرض النار – ّ -3
تقر – سيام –  -4أبلح – دير –  -5الما – قر – نا –  -6صف
– خس – يفشل –  -7وتر – لخ – يتخ –  -8إنكشاري – اي –  -9را – أملانيا – َ -10ي ُ
نبع – الصنم

عموديًا
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مشاهير 3116

حلول الشبكة السابقة

 -1ذات الصواري –  -2ورق – افتنان –  -3إضرام – رك –  -4ال – باخ – شاع –  -5قليل – سالل – -6
رن – حق – خرما –  -7ناس – ري – يال –  -8يريد – في – نص –  -9اينشتاين –  -10عمر الخيام

حل الشبكة 3115

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر وأديب سوري ( )2006-1934عمل في الصحافة وكان من مؤسسي
جــريــدة تشرين ورئـيــس تحرير مجلة الـشــرطــة .كتب الــروايــة والشعر
وامتاز في القصيدة النثرية
 = 4+10+11+6+5الجبل العظيم ■  = 3+8+1+9سحاب أبيض ■ = 2+7
صفار البيض

حل الشبكة الماضية :لويس كالفاني

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1701وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة39 - 31 - 23 - 15 - 10 - 2 :
الرقم اإلضافي40 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 791,267,545ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 59,220,090ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة29 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,042,072 :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:
 59,220,090ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,042 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 56,833 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 128,768,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16,096 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل964,720,281 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل68,861,203 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1701وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح93378 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 41,836,077 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة20,918,424 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3378 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.378 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.78 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 793
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة181 :
• يومية أربعة3110 :
• يومية خمسة61162 :
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رأي

رأي

¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين

الراقص مع الفيل

¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب

جعفر البكلي *

¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه

«إنها مخاطرة ،ولكنها مخاطرة محسوبة»،
ّ
كــذلــك قــال «املـجــاهــد األك ـبــر» ( .)1فــكــر رئيس
ّ
تونس ّ
وقدر ،فهداه تفكيره إلى أن خير وسيلة
ملغالبة «الفيل الفرنسي» هي إحراجه إلخراجه
ّمن بنزرت ،وإرغامه على الجالء عنها .ولكن
أن ـ ــى ل ـج ـيــش ص ـغ ـيــر م ـث ــل ج ـي ــش ت ــون ــس أن
يـغــالــب جـيــش فــرن ـســا؟! وك ـيــف لـبــورقـيـبــة أن
ّ
ُي ـح ــرج ديـ ـغ ــول؟!  -ن ـعــم ،ه ــز بــورقـيـبــة رأس ــه،
إنــه يستطيع أن ُيـحــرج الفيل إذا مــا حاصره
ّ
ّ
بقطع الـبـيــادق ،فـطـ ّـوقــوه مــن كــل جــانــب .وإن
بوسعه أن يحشد آالفــا مــن أف ــراد الشعب في
بـنــزرت ،وأن يأمر تلك الجماهير بمحاصرة
الـقــواعــد الـ ّعـسـكــريــة الـفــرنـسـيــة ،واجـتـيــاحـهــا.
ومــاذا يتسنى للفيل أن يصنع بعد أن ّ
يشدد
الناس الخناق عليه؟ ابتسم بورقيبة ،وقــال:
ّ
ّ
ينجر
ال يبقى لــه إل خ ـيــاران اث ـنــان .فـ ّـإمــا أن
دي ـغ ــول إل ــى امل ـعــركــة ض ــد ال ـتــون ـس ـيــن ،وهــو
عـنــدئــذ سـيــدهــس آالف املــدن ـيــن ال ــذي ــن رمــى
بهم بورقيبة في طريقهَ .و َجـ َـم رئيس تونس
ً
قليال ،وهــو يفكر في هــذا االحتمال الخطير،
ً
ّ
ث ــم هـ ــون م ــن واق ـع ـيــة ه ــذه ال ـفــرض ـيــة ،قــائــا:
«تـلــك فظاعة لــن يـجــرؤ الـجـنــرال ديـغــول على
اقـتــرافـهــا ،وحـمــل أوزاره ـ ــا ،ف ــوراء ه ــا خـســران
ملنزلة ،وتلطيخ لسمعة» .واستطرد بورقيبة
ّ
يقلب الـخـيــار الـثــانــي املتبقي أم ــام الـفـيــل :إذا
استنكف ديـغــول عــن خــوض معركة مشينة،
فإنه بذلك يكون قد رضي باألمر الواقع الذي
فرضه عليه بورقيبة .والقبول بالواقع يعني
شيئنيّ :إمــا الـجــاء الـفــوري عــن بـنــزرت ،وفي
هذا نصر عظيم لنا ،أو التفاوض على إعادة
رسم الحدود الجنوبية بني تونس والجزائر،
وهــذا أحـ ّـب إلــى النفس مــن اسـتــرجــاع بنزرت
وحدث بورقيبة نفسه ،فقال« :ولو َ
ذاتهاّ .
كنت
يــا بورقيبة فــي مـكــان ديـغــول ،م ــاذا ستختار
ّ
ب ــن ه ــذي ــن الـ ـح ــل ــن؟» .أجـ ــاب بــورق ـي ـبــة على
السؤال الذي ألقاه على نفسه ،وقد أخذه الزهو
بحسن تدبيره« :أختار أن أعطي تونس جزءًا
مــن مطلبها فــي ص ـحــراء ال ـجــزائــر ،وأحـتـفــظ
لفرنسا بـبــاقــي الـصـحــراء ،وبـبـنــزرت أيـضــا».
وعــاد بورقيبة يسأل نفسه مــن جــديــد« :وإذا
ُ
َ
الصحراء ،هل ترضى أن تمنحه
أعطاك الفيل
ب ـنــزرت؟!» أجــاب بورقيبة« :بـلــى ،بكل ســرور!
ّ
وعلى كل حال ،فإن فرنسا لن تبقى في بنزرت
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مدى الدهر ،وسيأتي اليوم الذي ترحل فيه!».

يحسب ِّ وحده يفضل له» (مثل
«اللي ِ
تونسي متهكم)
ٌ
كاسب ال
حسب بورقيبة ِحسبته ،فوجد أنه
ِ
محالة ،بل ُ
فضل أيضًا .ما عليه إذًا سوى
وم
ِ
ً ّ
ّ
«التهويش» قليال بفزاعة الحرب ،وسيرى أن
الـجـنــرال ديـغــول يتحاشى الــدخــول مـعــه في
ص ــدام .ول ــم ُيـبـطــئ الــرئـيــس الـتــونـســي كثيرًا
ف ــي ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ـطــه ال ـح ــرب ـي ــة ،ف ـب ــدأ يـصـ ّـعــد
ت ــدري ـج ـي ــا م ــن إج ـ ــراءات ـ ــه ض ـ ـ ّـد ال ـفــرن ـس ـيــن.
واغ ـت ـن ــم ،ف ــي ش ـهــر ح ــزي ــران /يــون ـيــو ،1961
إع ــان األم ـيــرال مــوريــس أم ــان ،قــائــد القاعدة
العسكرية الفرنسية في بـنــزرت ،عن انطالق
ـال لـتـمــديــد م ــدرج هـبــوط ال ـطــائــرات في
أش ـغ ـ ٍ
قاعدة سيدي أحمد الجوية ،فأبدى بورقيبة
رفضه القاطع لهذه الخطوة الفرنسية .وأمر
ق ــوات ال ـحــرس الــوط ـنــي (الـ ـ ــدرك) أن يمنعوا
ال ـعـ ّـمــال مــن امل ـشــاركــة فــي تـطــويــر م ــدرج ذلــك
املطار العسكري .وبعد أيام ،منعت الحكومة
الـتــونـسـيــة الـجـنــود الـفــرنـسـيــن مــن ال ـخــروج
من قواعدهم العسكرية دون إذن ممضى من
وال ــي (مـحــافــظ) ب ـنــزرت .ثــم وصــل التضييق
التونسي حدًا ٌ
تم فيه منع األميرال أمان نفسه
من مغادرة مقره ،والذهاب إلى تونسّ .
وقدم
سفير فــرنـســا احـتـجــاجــا غــاضـبــا ،فاضطرت
ال ـح ـكــومــة ال ـتــون ـس ـيــة إلـ ــى ت ـل ـيــن مــواق ـف ـهــا،
والسماح ألمــان بالعبور ،مع اعتذار مناسب
له .ال بأس! لقد ّ
سجل «املجاهد األكبر» نقطة
ليغيظ ديغول ،ومثل هذه املناكفات الصغيرة
ّ
ه ــي لـعـبــة بــورق ـي ـبــة امل ـف ـض ـلــة .ل ـك ــن الــرئـيــس
التونسي لن يكتفي بتسجيل نقاط ،إنه يريد
أن يضرب ضربته الحاسمة والسريعة .جمع
بورقيبة حشدًا من الناس ،في ساحة القصبة،
وخ ـ ـطـ ــب ف ـي ـه ــم خـ ـط ــاب ــا حـ ـم ــاسـ ـي ــا ،وأعـ ـل ــن
أن ــه «س ـي ـح ـ ّـرر بـ ـن ــزرت ،وس ـي ـطــرد املـحـتـلــن،
ّ
وسيطهر تراب تونس من دنس االستعمار».
َ
ول ــم ي ـنــس بــورق ـيـبــة أن يــدعــو ال ـش ـبــاب لكي
ينفروا إلى بنزرت ،ويعتصموا حول القواعد
الفرنسية ،ويحفروا خنادق يتحصنون فيها،
ويقيموا حواجز وأســوارًا ملنع جنود فرنسا
مــن الـتـحــرك خ ــارج مـعـسـكــراتـهــم .لــم يـصـ ّـدق
الفرنسيون ،وال بعض التونسيني أيضًا ،ما
يصنعه بــورقـيـبــة .هــل يــريــد أن يـمـضــي إلــى
الـحــرب حـقــا؟! أليس هــو الــرجــل الــذي مــا فتئ
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ّ
ّ
ي ـح ــذر م ــن عــاق ـبــة الـ ـح ــروب ،وي ـبــشــر ال ـنــاس
بفضائل الجنوح إلى السالم؟! مــاذا اعتراه؟!
أتـ ـ ــراه شـ ــرب ف ـج ــأة ح ـل ـيــب الـ ـسـ ـب ــاع؟! أحـجــم
ّ
كثيرون عن تصديق بورقيبة بيد أن آالفًا من
أفــراد «الشبيبة الدستورية» (شباب الحزب
ال ـحــاكــم) ل ـ ّـب ــوا نـ ــداء «زع ـي ــم األم ـ ــة» ،وذه ـبــوا
جماعات إلى بنزرت .قيل لهم إنهم سيقومون
ب ـم ـظــاهــرات ح ــاش ــدة ،ث ــم ي ـع ــودون بـعــد ذلــك
إلــى بيوتهم .ولـســوء الـحــظ ،لــم يفطن أولئك
ال ـش ـبــان املـتـحـمـســون إل ــى مــا ُي ـ ّ
ـدب ــر ل ـهــم .هل
ّ
تخيل واحــد من اآلالف الستة الذين تطوعوا
ّ
للقيام بمظاهرات أن الزعيم سيستخدمهم
دروعـ ــا ب ـشــريــة ،لـيـحـمــي بـهــم ج ـن ــوده ،أثـنــاء
الصدام مع الجيش الفرنسي؟! لم يخطر على
بال أحد أن «القائد ّ
املفدى» سيلقي بالجميع،
مدنيني وعسكريني ،في محرقة يموتون فيها
موتًا مجانيًا! ومن أين لهؤالء التونسيني أن
ّ
ّ
يدروا بأن رئيسهم ال يراهم إل مجرد بيادق
ي ـم ـكــن ل ــه أن ي ـحــاصــر ب ـهــم «الـ ـفـ ـي ــل» ،ضمن
مخاطرة «محسوبة» ،في لعبة دولية ،يبتغي
من ورائها مجدًا شخصيًا!

«حينما يصير ِّ للدجاجات أسنان!» (مثل
فرنسي متهكم)
لــم تكن قــاعــدة بـنــزرت االستراتيجية مجرد
ميناء عسكري منيع يشرف عبر قناة ضخمة
ع ـلــى ب ـح ـيــرة داخ ـل ـيــة واس ـع ــة تـ ــؤوي بعض
أه ــم ال ـب ــوارج وامل ــدم ــرات فــي أس ـطــول فرنسا
ّ
الحربي .بل إن بنزرت كانت للفرنسيني أهم
من ذلك بكثير ،فهي مركز للقيادة والسيطرة،
فــي شـمــال أفــريـقـيــا ،وجـنــوب البحر األبيض
املتوسط كله .وهي تضم بعض أهم ّ
منصات
التنصت على االتصاالت التي أنشأها حلف
«ال ـن ــات ــو» ،ووج ـه ـهــا ن ـحــو ال ـش ــرق األوسـ ــط،
ً
وب ـلــدان أوروب ــا الـشــرقـيــة .وفـضــا عــن كــل ما
س ـبــق ،ف ـب ـنــزرت بـمــوقـعـهــا ال ـج ـغــرافــي املميز
تـشــرف عـلــى مـضـيــق صـقـلـيــة ،وتستطيع أن
تـتـحـكــم فــي حــركــة امل ــواص ــات الـبـحــريــة بني
شطري املتوسط الشرقي والـغــربــي .زد على
ذل ـ ــك ،فـمـنـطـقــة بـ ـن ــزرت ه ــي امل ــرك ــز الــرئ ـيــس
لصيانة السفن الحربية ،وبـجــوارهــا ّ
شيدت
فرنسا مدينة كاملة للصناعات امليكانيكية
سـ ّـمـتـهــا «ف ـي ــري ف ـيــل» (غ ـ ّـي ــر بــورق ـي ـبــة فيما
بعد تسمية هذه املدينة ،فنسبها إلى نفسه،
وجعلها «منزل بورقيبة») .كما أن الفرنسيني

بـ ـن ــوا فـ ــي قـ ــاعـ ــدة ب ـ ـنـ ــزرت م ــاج ــئ ضـخـمــة
تـحــت األرض مـحـ ّـصـنــة ض ــد مـخـتـلــف أن ــواع
القنابل ،ومخصصة لتخزين كميات هائلة
م ــن ال ــذخ ــائ ــر .ول ــم ي ـكــن عـجـيـبــا ،حـيـنـئــذ ،أن
تتشبث فرنسا بقاعدتها الجوية والبحرية
ّ
االسـتــراتـيـجـيــة .ل ـكــن الـفــرنـسـيــن لــم يـكــونــوا
غافلني أيضًا عن حق التونسيني في استعادة
ّ
هــذا الـجــزء املحتل املـهــم مــن بــادهــم .إن ذلك
كــان حقًا ثابتًا لتونس ،والنضال في سبيل
ّ
الجالء عن بنزرت ظل أمرًا مشروعًا ،ومطلبًا
ً
ع ــادال .ولئن كانت الحكومة التونسية ،بعد
نـيــل ال ـبـ ّـاد اسـتـقــالـهــا ،فــي  20آذار /مــارس
 ،1956غ ــض ــت ال ـن ـظ ــر ،م ــؤق ـت ــا ،ع ــن املـطــالـبــة
ّ
ً
إجراء مرحليًا
باستعادة بنزرت ،فإن ذلك كان
اتـبـعــه بــورقـيـبــة لـيـصــل إل ــى أه ــداف ــه «خـطــوة
تلو خطوة» ،حسب التصور السياسي الذي
آمــن بــه .واآلن ،هـ ّـا قــد جــاءت خـطــوة املطالبة
ب ـب ـن ــزرت .ول ـقــد مل ــح بــورق ـي ـبــة ل ــدي ـغ ــول ،يــوم
ال ـت ـق ــى بـ ــه فـ ــي ق ـص ــر «رام ـ ـبـ ــوي ـ ـيـ ــه» ،فـ ــي 27
ٌّ
مستعد ليتناسى
شباط /فبراير  ،1961بأنه
امل ـطــال ـبــة ب ـب ـن ــزرت ،وي ـتــرك ـهــا ف ــي ي ــد فــرنـســا
َ
شرط أن ّ
يعوض عن
مدة زمنية أخرى ،ولكن
هــذا التساهل بقطعة مــن الـصـحــراء .أغضى
ديـغــول ،يومئذ ،طــرفــه ،وقــال« :أنــا ال أملك أن
أت ـنــازل عــن الـصـحــراء ألح ــد .ولـكــن يمكن لي
أن أعــدك بأن فرنسا ستخرج من بنزرت يوم
تـ ّ
ـؤم ــن ســاح ـهــا ال ـ ــذري الـ ـ ـ ــرادع» .ل ــم يعجب
ذلـ ــك الـ ـج ــواب ب ــورق ـي ـب ــة ،ورأى ف ـي ــه ت ـهــربــا،
وتسويفًا .علم الرئيس التونسي جيدًا بأنه
إن لــم يحصل اآلن مــن ديـغــول على تـنــازالت
في الصحراء ،فلن يحصل على هــذا التنازل
بعد ذلــك مــن الجزائريني أب ـدًا ،إذا استعادوا
وطـنـهــم ،بـعــد جـهــاد الـسـنــوات الـسـبــع .وكــان
بورقيبة يعرف أيضًا بأن ديغول قد دخل في
مــواجـهــة مفتوحة مــع مـعــارضـيــه الداخليني
ال ــذي ــن ات ـه ـم ــوه ب ــال ـخ ـي ــان ــة ،وال ـت ـف ــري ــط فــي
«ال ـجــزائــر الـفــرنـسـيــة» ،وق ـبــول الـتـفــاوض مع
قادة جبهة التحرير الجزائرية .ووصل األمر
إل ــى ح ـ ٍّـد ت ـم ـ َ
ـرد ف ـيــه جـ ـن ــراالت ال ـج ــزائ ــر على
سـلـطــة ب ــاري ــس ،فــي ي ــوم  21ن ـي ـســان /أبــريــل
 .1961يومها ،قرأ بورقيبة الوضع الفرنسي
ّ
وفـقــا ملــزاجــه وأمــانـيــه ورغـبــاتــه ،فاعتقد بــأن
ديـغــول صــار فــي وضــع ضعيف .إنــه مرتبك،
ّ
وم ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـردد .وإن ه ـ ــذا هـ ــو األوان ال ـص ـح ـيــح
ليضرب بورقيبة ضربته الكبرى في بنزرت.
وشـيـئــا فـشـيـئــا ،وص ــل الـتـجـيـيــش الـتــونـســي
إلــى مرحلة خطيرة تـنــذر بـقــرب ان ــدالع نــزاع
مسلح .وتلقى الرئيس الفرنسي ،فــي يــوم 7
تموز /يوليو  ،1961رسالة رسمية نقلها له
عبد الـلــه فــرحــات مبعوث بورقيبة الـخــاص،
ومــديــر ديــوانــه الــرئــاســي ،وتتضمن تهديدًا
ّ
مبطنًا بالحرب بني تونس وفرنسا .استشاط
دي ـ ـغـ ــول غ ـض ـب ــا :هـ ــل أص ـب ـح ــت ت ــون ــس ن ـدًا

بورقيبة
(راديو
إكسبرس
إف إم)

لفرنسا ليتجرأ رئيسها ،ويـهــدده بالحرب؟!
أي صفاقة هــذه؟! ســأل ديغول األمـيــرال أمان
قائد قــاعــدة بـنــزرت« :هــل للتونسيني فرصة
ّ
ضئيلة في الفوز؟!» .ورد أمان متهكمًا« :أجل!
حـيـنـمــا يـصـيــر ل ـلــدجــاجــات أسـ ـن ــان!»Oui,( .
.)quand les poulets auront des dents
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ّ ّ
فرنسا تتصرف كالبرابرة،
«لم أتصور أن ُ ّ
ّ
ديغول سيبز الفاشيين!» (بورقيبة
وأن ً
مذهوال)

بدأت املواجهات املسلحة ،في الساعة الواحدة
والــربــع ،مــن بعد ظهر يــوم  19تـمــوز /يوليو
 .1961وكان األداء العسكري التونسي كارثيًا.
زحف الوطنيون على القواعد الفرنسية على
طــريـقــة «ي ــا خـيــل الـلــه ارك ـب ــي!» .كــانــوا نـسـ ً
ـاء،
ً
ورجـ ـ ـ ـ ــاال ،وشـ ـي ــوخ ــا ،وصـ ـبـ ـي ــان ــا ...بـعـضـهــم
ّ
حمل عصا أو حـجـرًا ،والبعض اآلخــر تسلح
ً
ب ـب ـنــدق ـيــة صـ ـي ــد ،وكـ ـثـ ـي ــرون ظـ ـل ــوا عـ ـ ــزال بــا
ّ
واندس ضمن الحشد املدني التونسي
سالح.
أف ــراد عسكريون تسلحوا بالقنابل اليدوية،
وببعض الرشاشات الخفيفة .ومضى الجميع
إلــى القواعد الفرنسية في مظاهرات حاشدة
جــابــت شـ ــوارع ب ـن ــزرت مـطــالـبــة بـ ـ «الـ ـج ــاء...
ال ـج ــاء» .وأم ــا فــي داخ ــل الـقــواعــد الفرنسية،
ف ـقــد ت ـجـ ّـمــع س ـب ـعــة آالف وس ـب ـع ـم ـئــة جـنــدي
مدرب جيدًا على القتال ،ولديهم أوامر حازمة
للرد بمنتهى القوة على أي استخدام للعنف
ضــدهــم .ص ــدرت لـهــم تـلــك األوامـ ــر مــن رئيس
الـ ــوزراء الـفــرنـســي مـيـشــال دوبــريــه شخصيًا،
حينما جاء إلى بنزرت قبل أيــام ،في الحادي
عـ ـش ــر مـ ــن ت ـ ـمـ ــوز ،ل ـي ـت ـف ـقــد ب ـن ـف ـس ــه ال ــوض ــع
العسكري للقاعدة .وما ُ إن أطلق التونسيون
أول رصــاصــاتـهــم حتى أعـطــى األم ـيــرال أمــان
األم ــر لـطـيــاريــه لـكــي ي ـفـ ّـجــروا ال ـحــواجــز التي
ّ
أنشأها التونسيون في الطرق ،ويبيدوا كل من
فيها من املرابطني .وطفق الجنود الفرنسيون
يطلقون نـيــران رشــاشــاتـهــم على التونسيني
الذين يتحركون في الشوارع دون تمييز أحد.
كانوا يقتلون ،وهم مطمئنون في مروحياتهم،
وكــأنـهــم يـبـيــدون ذبــابــا ال ب ـش ـرًا! وف ــي دقــائــق
مـ ـ ـع ـ ــدودة ق ـ ِـت ــل ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات ..وف ـ ــي ال ـس ــاع ــات
األول ــى تـ ّـمــت تصفية امل ـئ ــات ..ول ــم يـكــد الـيــوم
األغـبــر ينتهي حتى كــانــت حصيلة الشهداء
ب ـ ـ ــاآلالف .ف ــي ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي أص ـ ــدر األم ـي ــرال
أمان األوامر إلى قوات املظليني لتأمني القنال
الــرابــط بــن بحيرة بـنــزرت والبحر املتوسط.
ش ـم ـلــت أوامـ ـ ــر االحـ ـت ــال ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا أم ــان
مدينة بنزرت نفسها ،وكانت تحت السيادة
التونسية .ق ــاوم التونسيون احـتــال بنزرت
ببسالة .وأصــدر بورقيبة لجنوده أمــر اليوم
ّ
«إن رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات
املسلحة يأمركم بالصمود بجميع الوسائل
أمــام احتالل مدينة بنزرت من ِقبل الجيوش
الفرنسية .أتمنى لكم الـتــوفـيــق ،والـلــه يكون
ً
في عونكم» .صمد الجنود التونسيون فعال،
وقــاتـلــوا مــن شــارع إلــى ش ــارع ،ومــن بيت إلى
بـيــت .ح ــارب الـجـنــود والـضـبــاط حـتــى امل ــوت،
وس ـق ــط ال ــرائ ــد م ـح ـمــد ال ـب ـج ــاوي آمـ ــر ســاح
املدفعية فــي الجيش التونسي شهيدًا ،وهو
ي ـقــاوم دبــابــة فرنسية بـســاحــه ال ـف ــرديّ .
كبد
امل ـقــاومــون الـتــونـسـيــون ال ـعــدو نـحــو عشرين
ً
قتيال ،ومئة جــريــح .ولـكــن ،فــي املقابل ،كانت
خ ـســائــرهــم ج ـس ـي ـمــة .اس ـت ـع ـمــل الـفــرنـسـيــون
ال ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات الق ـ ـت ـ ـحـ ــام ب ـ ـ ـنـ ـ ــزرت ،وق ـص ـف ــوه ــا
بـصــواريــخ ال ـب ــوارج مــن الـبـحــر ،واجـتــاحــوهــا
ـف دي ـغ ــول بما
ب ــآالف م ــن املـظـلـيــن .ول ــم يـكـتـ ِ
لديه من وسائل القوة ،فبعث حاملة الطائرات
ّ
«أرومــانــش» ،والـبــارجــة «مــاي بــريــز» لتشارك
ّ
في املعركة ،رغم علمه املسبق أن موازين القوى
مـخـتـلــة بـشـكــل ص ـ ــارخ .ل ــم ي ـكــن الـتــونـسـيــون
يمتلكون سوى مدافع هاون يـ ّ
ـردون بها على
قصف مدافع املدمرات والبوارج!
تـكـشـفــت «الــرق ـصــة م ــع ال ـف ـيــل» ال ـتــي حسبها
بــورق ـي ـبــة م ـخــاطــرة مـضـمــونــة ال ـع ــواق ــب ،عن
فــاجـعــة .وأزهـقــت معركة بـنــزرت الـتــي لــم تـ ُـدم
إال ثــاثــة أي ــام ول ـيــال ،أرواح أكـثــر مــن خمسة
آالف ت ــونـ ـس ــي ،وأمـ ـ ـ ــا الـ ـج ــرح ــى ف ــأض ـع ــاف
ه ــذا ال ـعــدد ،وامل ـف ـقــودون كـثــر .وشـعــر الشعب
ّ
الـتــونـســي كــلــه بـهــول ه ــذه ال ـكــارثــة الــوطـنـيــة،
ّ
رغم أن حكومته مضت تقلص أعداد الضحايا
ً
ع ــام ــدة ،رب ـم ــا ح ـفــاظــا ع ـلــى ال ـ ــروح املـعـنــويــة
العامة ،أو خوفًا من ردة فعل الناس القاسية
(ل ــم ت ـع ـتــرف ال ـب ــاغ ــات الــرس ـم ـيــة الـتــونـسـيــة
سوى بالحصيلة التالية 632 :شهيدًا ،و1555
جريحًا ،و 640مفقودًا أو أسيرًا تونسيًا ،في
م ـعــركــة بـ ـن ــزرت) .وفـ ــوق ال ـخ ـســائــر الـبـشــريــة
ال ـفــادحــةُ ُ ،د ِّمـ ــرت الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة فــي مدينة
بنزرت ،وقصفت مستودعات النفط في منزل
ج ـم ـيــل ،وح ــوص ــرت ال ـب ــاد ال ـتــون ـس ـيــة كلها
ح ـصــارًا بـحــريــا م ـش ـ ّـددًا .لــم يـجــد بــورقـيـبــة ما
يقوله إزاء املأساة التي تسببت بها حساباته

الخاطئة .بقي الرئيس ساكنًا ليومني كاملني
ّ
بعد أن تكشفت لــه الهزيمة املـنـكــرة ،ثــم تكلم
أخيرًا ،في اليوم الثالث بعد تنفيذ وقف إطالق
ال ـنــار .قــال بورقيبة ل ــوزرائ ــه« :لــم أتــوقــع أبـدًا
ّ
أن فرنسا بلد األن ــوار ستتصرف كالبرابرة،
ّ
ولــم أتـصــور إطــاقــا أن الـجـنــرال ديـغــول الــذي
ُ ّ
سيبز الفاشيني ،في بـنــزرت!».
قــاوم الفاشية
بـعــد أي ــام أخـ ــرى ،ق ــال بــورقـيـبــة ،وكــأنــه يـبـ ّـرر
جنايته على شعبه« :هــل حسب التونسيون
أن ينالوا حريتهم دون أن يدفعوا قسطهم من
ّ
الــدم؟! فلينظروا إلى الشعوب من حولهم .إن
هناك من بذل مليون شهيد ،ولم يتفجع!» .لم
يتوقف ُّ
غي بورقيبة عند هذا الحد ،مضى في
ضــالــه شــوطــا آخ ــر ،وق ــام بـتـصــرف خسيس.
استغل ان ــدالع حــرب بـنــزرت ،وغـضــب الناس
فحاول أن يركب موجة
من املجزرة الفرنسيةّ ،
السخط الشعبي ،وأن ينفس عــن ضيقه من
فــرنـســا بـعـمــل ف ــج .م ــاذا فـعــل بــورق ـي ـبــة؟ ق ــام،
ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــالــث م ــن أي ــام ال ـح ــرب ،بتطليق
زوج ـت ــه الـفــرنـسـيــة مــاتـيـلــد لـ ـ ـ ــوران! ..مــاتـيـلــد
ه ــذه  -أو مـفـيــدة ألنـهــا بـ ّـدلــت اسـمـهــا بـعــد أن
اعتنقت اإلس ــام -كانت رفيقة عمر بورقيبة،
وأم ابنه ،وراعيته مذ كان طالبًا فقيرًا يتسكع
في أزقة باريس .وهي التي وقفت إلى جانبه
في كل أيام املحن ،واحتملت ألجله كل أصناف
امل ـش ـق ــة .ول ـق ــد ص ـب ــرت هـ ــذه املـ ـ ــرأة املـسـكـيـنــة
ثالثة وثالثني عامًا على نــزواتــه ،وحماقاته،
وعجرفته .ودعمته بــوفــاء حــن نبذه القريب
وال ـب ـع ـيــد ،وواسـ ـت ــه ب ـحــب ع ـنــدمــا ج ــار عليه
ال ــزم ــان! هــل ك ــان ق ــراره بتطليق ماتيلد حقًا
ولـيــد لحظة غضب وسـخــط ؟! ال ،ال ..لــم يكن
ّ
ـزوة طائشة .لقد خطط بورقيبة
األمــر وليد نـ ّ
لكل شيء ،وحضر له منذ وقت طويلّ .قرر أنها
لــم تـعــد تصلح أن تـشــاركــه حـيــاتــه الـجــديــدة،
واخـتــار بالفعل السيدة التي ستقاسمه أيام
مجده :إنها حبيبته املفضلة وسيلة بن عمار
ّ
( .)2وخـ ّـمــن بــورقـيـبــة أن أنـســب وق ــت إلعــان
ط ــاق ــه ،وزواج ـ ــه ال ـجــديــد ه ــو ي ــوم االح ـت ـفــال
بالنصر فــي معركة ب ـنــزرت .ولـكــن حساباته
خابت ،وتحولت الفرحة املنتظرة إلى مأساة.
ّ
مــا ه ـ ّـم! إن بورقيبة إذا ق ـ ّـرر أم ـرًا فلن يرجعه
عنه أحد .بادر إلى تطليق الفرنسية ،غير أنه
ّ
أجــل زواجــه بوسيلة أشهرًا أخــرى .ما زال في
بورقيبة بعض الحصافة إذًا! وهو ليس بليدًا
إلــى الـحــد ال ــذي يقيم فيه عــرســا ،وال ـبــاد في
مأتم!

بورقيبة،
قال
وكأنه يبررّ
جنايته على
شعبه:
هل حسب
التونسيون
أن ينالوا
حريتهم دون
أن يدفعوا
قسطهم
من الدم؟!
داوى
بورقيبة
خيباته بمزيد
من طقوس
عبادة الذات،
وتبجيل
النفس

ّ
يزين لقومه مأساة بنزرت ّ
(سماها بورقيبة
ّ
«م ـل ـح ـمــة») .وأخ ــذ يـســوقـهــا لـلـنــاس ،وكــأنـهــا
قربان تونس العظيم .ذاع في تلك األيــام ،في
تونس ،نشيد «بني وطني»( )3الحماسي الذي
ّ
ّ
يصور
غنته املطربة ُع َّلية .ومضى بورقيبة
نفسه ،ويــزعــم لشعبه أنــه «يــوغــرطــة الجديد
امل ـن ـت ـصــر» ،ف ـهــو م ــن قـ ــاوم فــرن ـســا وقــارع ـهــا،
مثلما واجــه يوغرطة القديم رومــا وجابهها.
ّ
وال ـف ــارق بينهما أن بــورقـيـبــة رب ــح معركته،
وأما يوغرطة فانهزم .وداوى بورقيبة خيباته
ب ـمــزيــد م ــن ط ـق ــوس ع ـب ــادة ال ـ ـ ــذات ،وتـبـجـيــل
الـ ـنـ ـف ــس .وش ـي ـئ ــا ف ـش ـي ـئ ــا ،ت ـف ــاق ـم ــت مـشـكـلــة
نرجسية الــرجــل أكـثــر .وجــب فــي عـصــره على
كــل مدينة تونسية أن تسمي أكبر شوارعها
بــاسـمــه .وت ـعـ ّـن فــي بـعــض مـنــاطــق ال ـبــاد أن
تـبـنــي ق ـص ــورًا فـخـمــة لـيـقـيــم فـيـ ُهــا بــورقـيـبــة
ل ـي ــال ــي مـ ـ ـع ـ ــدودة ،ف ــي ال ـس ـن ــة .وف ـ ـ ـ ـ ِـرض عـلــى
اإلذاع ـ ــات الــوطـنـيــة أن تـخـصــص فــي كــل يــوم
ساعات كاملة من بثها إلذاعة أناشيد ّ
تسبح
بحمد بورقيبة مــن قبيل« :يــا ّ
سيد األسـيــاد،

ي ــا حـبـيـبــي بــورق ـي ـبــة ال ـغ ــال ــي» .ول ـقــد اضـطــر
أح ـي ــان ــا ك ــل ص ــاح ــب دك ـ ــان ص ـغ ـيــر أن يضع
صـ ــورة بــورق ـي ـبــة ف ــي واج ـه ــة مـحـلــه ليبرهن
أنــه مــن أهــل ال ــوالء .ولــزم على الشعب كله أن
يحتفي سبعة أيام بلياليها ،في كل عام بعيد
ميالد بورقيبة العظيم ...وروي ـدًا رويـدًا زادت
وتيرة «العكاظيات» في تونس ،وهذه مواسم
يقيمها بورقيبة للشعراء .وك ــان يجلس في
قصره الصيفي بسقانص ،كما لو أنه هارون
الرشيد محفوفًا بحاشيته ،ويقف الشعراء في
حضرته صفًا ،فيكيل له كل واحد أبيات مدح
وتمجيد ،ثم ينتظر منه جائزة ...في أثناء كل
هذه «الهمروجة البورقيبية» ألغى الرجل كل
األحزاب السياسية في بالدهّ ،
وأمم الصحافة،
ّ
ودور النشر ،وقمع طالب الجامعات ،وأسس
ُ
ُ
الشعب املهنية (هياكل حزبية زرعــت في كل
ً
مؤسسة أو مصنع) لتكون بديال من النقابات،
واسـتـغــل فــرصــة االنـشـغــال الــوطـنــي والعربي
بــأحــداث بـنــزرت ليغتال أهــم خصم سياسي
له في البالد ،صالح بن يوسف ...وفي أواخر
ذل ــك ال ـعــام الـبــائــس ( ،)1961أسـعـفــت األق ــدار
بورقيبة من جديد ،فنجا بأعجوبة من نهايته
الــوخ ـي ـمــة امل ـتــوق ـعــة .أف ـلــت بــورق ـي ـبــة ،وازداد
ّ
صخبه املفتعل ،وضجيجه املصطنع .غير أن
الصخب ما استطاع أن يخفي أثر الجراح في
وج ــدان شعب دفــع غاليًا ثمن رعــونــة زعيمه
ً
الذي أراد أن يراقص «فيال».

«يا ّ
سيد األسياد ،يا حبيبي بورقيبة
الغالي» (مطلع أنشودة)

الهوامش:

ولـكــن كـيــف لبورقيبة أن يـجـتــاز ه ــذه املحنة
التي أوقــع نفسه وشعبه فيها؟! جعل الرجل

(« )1امل ـج ــاه ــد األكـ ـب ــر» ه ــو ال ـل ـقــب الــرس ـمــي ال ــذي
اصـطـفــاه الــرئـيــس بــورقـيـبــة لنفسه ،مــن بــن ألقابه

الكثيرة التي انتقاها بعناية ،أو أفاض بها املنافقون
عليه .وخالل عهده املديد الذي استمر ثالثة عقود،
أن ـع ــم بــورق ـي ـبــة ع ـلــى ذات ـ ــه ب ــأس ـم ــاء ف ـخ ـمــة عــديــدة
ســرعــان مــا أصـبــح بعضها ألـقــابــا رسمية لرئيس
تــونــس ،فهو مثال « :مـحــرر امل ــرأة» ،و«بــانــي الـبــاد»،
و«صانع األمة» ،و«سيد األسياد» ،و«منقذ العباد»...
ولقد وصل احتفاء بورقيبة بهذه األلقاب حدًا جعله
يأمر بنقشها على بوابة ضريحه الضخم ّ
املذهب
ٌ
صرح عجيب
وضريح بورقيبة
في مدينة املنستير.
ّ
اسـتـمــر ب ـن ــاؤه س ـنــن ،وك ــلــف الـتــونـسـيــن مـيــزانـيــة
معتبرة ،وتــولــى الــرئـيــس األسـبــق بنفسه اإلش ــراف
ع ـلــى ع ـم ـل ـيــات إن ـش ــائ ــه .ث ــم ظ ــل ال ــرج ــل يــزخــرفــه،
ّ
ويسميه «روض ــة آل بورقيبة» .والضريح
ويــؤثـثــه،
الفخم اقتطعت أرضه من مقبرة املسلمني في مدينة
املنستير ،ولكنه يساوي وحده ربع مساحة املقبرة
كلها.
( )2لم تكن وسيلة بن عمار ،الزوجة الثانية للرئيس
ً
الـتــونـســي الـحـبـيــب بــورقـيـبــة ،أس ـعــد ح ــاال مـعــه من
زواجهما
زوجـتــه األول ــى ماتيلد ل ــوران .فقد انتهى ّ
أيضًا نهاية بالغة الفظاظة :خانها ،ونبذها ،وحقرها،
ثــم طلقها على خــاف مــا يقتضيه قــانــون األحــوال
الشخصية التونسي الــذي صاغه بورقيبة بنفسه،
واع ـت ـب ــره م ـف ـخــرتــه .وف ــي األيـ ـ ــام األولـ ـ ــى م ــن زواج
بورقيبة بوسيلة ،خلع الرئيس على زوجته املحبوبة
لقبًا فخيمًا انتقاه لها بنفسه« :املاجدة» .وسريعًا ما
صار هذا االسم الجديد لقبًا رسميًا للسيدة األولى
في تونس ،فال يجوز أن ّ
تسمى في نشرات األنباء
اسمها بهذا اللقب ،وال ينبغي أن
من َدون أن يقترن ّ
تخاطب فــي املحافل إل مــن خــالــه .ثــم دارت األيــام
دورتها ،وفتر ّ
حب الرئيس لـ«ماجدته» ،فطردها من
قصره ،وأخرجها من حياته كلها .وبالطبع هو لم
ينس أن يـجـ ّـردهــا مــن اللقب ال ــذي منحه لـهــا .وفي
غمرة سخطه عليها ،أسدل عليها ستارًا من الجفاء
منسيًا.
والـهـجــران ،فــأمــات ذكــرهــا ،وجعلها نسيًا
ّ
وكذلك انتهت قصة عشق طويل ،وحب جارف تملك
قلب سي الحبيب منذ أول مرة التقى فيها بوسيلة،
في  12نيسان /أبريل .1943
( )3اشتهر ،في أعقاب حرب بنزرت الدامية ،نشيد
حماسي كتبه الشاعر عبد املجيد بن جـ ّـدو ،ولحنه
ّ
وغنته املطربة التونسية ّ
علية .كان
الشاذلي أنــور،
عـنــوان هــذا القصيد «بـنــي وط ـنــي» .وأم ــا مضمونه
ف ـم ـســانــدة ل ـج ـنــود ت ــون ــس «ل ـي ــوث الـ ـص ــدام ،وجـنــد
الـ ـف ــداء» ،وت ـنــديـ ٌـد بـمــا اقـتــرفـتــه فــرنـســا مــن مـجــازر
فــي بـنــزرت .ومــن الطريف ّأن مقطعًا فــي القصيدة
يفترض به أن يخاطب ديغول ،كانت كلماته كالتالي:
(ف ـل ــو كـ ــان لـلـخـصــم رأي س ـ ـ ـ ْ
ـداد /وع ـق ــل ي ـم ـيــل به
لـلــرشـ ْـاد /ويــردعــه عــن ركــوب ال ــردى /ملــا اخـتــار نهج
ْ
والجالد /وسالت ً
هباء ِد َما األبرياء) .ولم يفهم
الوغى
بعض التونسيني مــن هــو املقصود الحقيقي بهذا
الخطاب ،أهو ديغول حقًا ،أم بورقيبة؟!
* كاتب عربي
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العالم

العالم

سوريا لم يعد التنسيق العسكري العالي المستوى بين
التحديات
جيوش إيــران وسوريا والعراق مقتصرًا على
ّ
األمنية المشتركة في مواجهة المجموعات المسلحة.
ثمة لحظة سياسية وميدانية جديدة تدفع إلى تعزيز
هذا التنسيق ،وتظهيره أكثر فأكثر ،بما يساهم في رسم
مالمح المرحلة المقبلة من الصراع

قادة «الحلفاء» في دمشق

نحو ربط العواصم
برًا ...وطرد األميركيين

ان ـع ـقــد ،أم ــس ،ف ــي دم ـش ــق ،اجـتـمــاع
رف ـي ــع امل ـس ـت ــوى ضـ ـ ّـم وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الـ ـ ـس ـ ــوري الـ ـعـ ـم ــاد عـ ـل ــي عـ ـب ــد ال ـل ــه
أيـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس أركـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــوات
امل ـس ـل ـحــة اإلي ــرانـ ـي ــة ال ـ ـلـ ــواء مـحـمــد
ب ـ ــاق ـ ــري ،ورئ ـ ـيـ ــس أرك ـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش
ال ـع ــراق ــي ال ـف ــري ــق أول ركـ ــن عـثـمــان
الـغــانـمــي .وأعـقــب االجـتـمــاع مؤتمر
صـحــافــي مـشـتــرك ت ـنـ َـاول الـعـنــاويــن
األســاس ـيــة ال ـتــي ُبـحــثــت فــي «الـقـمــة
الـعـسـكــريــة» .كــذلــك ،الـتـقــى الــوفــدان
العراقي واإليراني الرئيس السوري
بـشــار األســد بحضور وزيــر دفــاعــه.
وأكـ ـ ــد األسـ ـ ــد أمـ ـ ــام ال ـح ــاض ــري ــن أن
«العالقة التي تجمع سوريا وإيران
والعراق عالقة متينة ،تعززت خالل
ف ـت ــرة الـ ـح ــرب ،ح ــن ام ـتــزجــت دم ــاء
القوات املسلحة السورية واإليرانية
والعراقية في مواجهة اإلرهاب».
وت ـش ــي أج ـ ــواء امل ـ ـشـ ــاورات الـثــاثـيــة
ب ــان ـط ــاق اإلع ـ ـ ــداد ملــرح ـلــة مختلفة
م ــن الـ ـص ــراع ،ي ـك ــون فـيـهــا اإلم ـس ــاك
بـ ــال ـ ـحـ ــدود الـ ـع ــراقـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـس ــوري ــة،
والسيطرة على املعابر بني البلدين،
هــو املهمة األســاسـيــة ،مــع مــا يعنيه
األمر من ٍّ
تحد لألميركيني املوجودين
في التنف ،عند نقطة التقاء الحدود

األردنـ ـي ــة م ــع ال ـس ــوري ــة وال ـعــراق ـيــة،
بــاإلضــافــة إل ــى شــرقـ ّـي ال ـفــرات حيث
تنتشر القواعد األميركية بالتعاون
مــع ال ـق ــوات ال ـكــرديــة .كــذلــك ،يحضر
هـنــا الـعـنـصــر اإلســرائ ـي ـلــي؛ إذ ُيـ َـعـ ّـد
اإلم ـس ــاك ب ــال ـح ــدود ،وف ـتــح املـعــابــر،
ووصـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث ب ـع ـض ـهــا
ب ـب ـع ــض ل ـت ـص ـبــح ط ــري ــق ط ـ ـهـ ــران ـ ـ
بـ ـي ــروت س ــال ـك ــة ب ـ ـ ـ ّـرًا« ،م ـس ــأل ــة أم ــن
قومي» بالنسبة إلى إسرائيل ،التي
ّ
صرحت بذلك في مرات عدة سابقًا.
وب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،شـ ـ ــدد رئ ـي ــس
أركـ ـ ــان الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة اإلي ــران ـي ــة،
على أن فتح املنافذ الحدودية «أمر
مهم وحساس للمبادالت التجارية،
ولتنقل الـسـيــاح والـ ــزوار اإليــرانـيــن
انـطــاقــا مــن الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
اإليــران ـيــة إل ــى ال ـع ــراق ،وم ــن ال ـعــراق
إلى سوريا» .كذلك أعلن رئيس أركان
الـجـيــش ال ـعــراقــي أن «األيـ ــام املقبلة
ستشهد فـتــح املـعـبــر ال ـح ــدودي بني
سوريا والعراق (البوكمال ـ ـ القائم)،
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارات وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة» .وت ـ ــرب ـ ــط ب ـ ــن س ــوري ــا
والـعــراق ثالثة معابر مغلقة حاليًا،
هي معبر البوكمال ـ ـ القائم ،املحاذي
ملنطقة املعارك بني «قسد» املدعومة

تشي أجواء
المشاورات
الثالثية
بانطالق
اإلعداد لمرحلة
مختلفة من
الصراع
(أ ف ب)

انعقدت المشاورات في
ظل غياب روسي غير معتاد
عن اجتماعات مشابهة
أميركيًا وتنظيم «داعش» ،وهو تحت
سـيـطــرة ال ـقــوات الـحـكــومـيــة فــي ديــر
ال ــزور ،ومـمـ ّـر اليعربية الــواقــع تحت
سيطرة التنظيمات الكردية املسلحة
ف ــي مـحــافـظــة الـحـسـكــة ف ــي الـشـمــال
الـشــرقــي ،وأخـيـرًا معبر التنف الــذي

تـسـيـطــر عـلـيــه ق ــوات م ــن «الـتـحــالــف
الدولي» ،وخصوصًا األميركيني ،مع
فصائل مسلحة تدعمها.
وإل ــى جــانــب ملف ال ـحــدود العراقية
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ،حـ ـ ـض ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى ط ـ ــاول ـ ــة
املباحثات ملف الوجود األميركي في
سوريا وسبل إنهائه ،باإلضافة إلى
ملف إدلب التي ال تزال تحت سيطرة
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة .وفـ ــي ه ــذا
اإلط ــار ،أشــار وزيــر الــدفــاع السوري،
الـعـمــاد عـلــي أي ــوب ،إل ــى أن «عــوامــل
القوة متوافرة لدى الجيش السوري

إلخراج القوات األميركية املحتلة من
التنف» ،مــؤكـدًا أن «أميركا وغيرها
سـ ـيـ ـخ ــرج ــون مـ ــن سـ ـ ــوريـ ـ ــا» .ول ـف ــت
إل ــى أن ال ــورق ــة ال ـبــاق ـيــة م ــع ال ـقــوات
األميركية هي «قسد» ،و«سنتعامل
معهم إما باملصالحات وإما بتحرير
األرض» ،م ـض ـي ـفــا أن «خـ ـي ــارن ــا أن
نعيش كسوريني بعضنا مع بعض
إلـ ــى األبـ ـ ــد /وفـ ــق مـشـيـئـتـنــا ولـيــس
مشيئة اآلخرين».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ل ـف ــت ال ـ ـلـ ــواء اإليـ ــرانـ ــي،
محمد باقري ،إلى أنه «جرى التأكيد

ف ــي هـ ــذا االج ـت ـم ــاع ل ـس ـي ــادة الـ ــدول
ال ـث ــاث ع ـلــى أراض ـي ـه ــا ،ورفـ ــض أي
وجود عسكري بصورة غير شرعية
وتحت أي ذرائع لتبرير هذا الوجود
في منطقة الجزيرة السورية أو إدلب
أو التنف ،ودرسنا السبل التي يجب
أن ن ـت ـخــذهــا إلعـ ـ ــادة ه ــذه األراض ـ ــي
إلـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة والـ ـ ـق ـ ــرار
ال ـن ـه ــائ ــي يـ ـع ــود لـ ـل ــدول ــة ال ـس ــوري ــة
والـجـيــش ال ـســوري» ،فــي إش ــارة إلى
ال ــوج ــودي ــن ال ـع ـس ـكـ َّ
ـريــن األم ـيــركــي
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،ث ــم ال ـت ــرك ــي .وفــي
مــا يتعلق بمسألة إدل ــب ،رأى وزيــر
الــدفــاع ال ـســوري أن «إدل ــب لــن تكون
اسـ ـتـ ـثـ ـن ـ ً
ـاء أبـ ـ ـ ـ ـدًا ،فـ ـه ــي واح ـ ـ ـ ــدة مــن
مناطق خفض التصعيد األربع التي
ُح ـ ِّـد َدت ،حيث عــادت املناطق الثالث
األخ ــرى إل ــى كـنــف الــدولــة الـســوريــة،
وه ـ ــذا م ــا سـ ـت ــؤول إل ـي ــه األمـ ـ ــور في
إدل ــب وغ ـيــرهــا» .وح ــول االع ـت ــداءات
ّ
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى س ـ ــوري ـ ــا ،ع ــل ــق
ً
ّ
«نتصدى بكفاءة
العماد أيوب قائال:
وحــرفـيــة عــالـيــة لجميع االع ـت ــداءات
اإلسرائيلية ،ويجري إسقاط معظم
الـ ـص ــواري ــخ املـ ـع ــادي ــة ،وه ـ ــذا يعني
إفشال أهداف العدوان».
ولـعـ ّـل أبــرز مــا ّ
ميز اجتماعات أمس
أيـ ـض ــا ،أن ـه ــا جـ ـ ــاءت ف ــي ظ ــل غ ـيــاب
روسي «غير معتاد» عن اجتماعات
مشابهة .وهــو غياب ال يبدو خاليًا
مــن دالالت سـيــاسـيــة ،إذ إن الـنـقــاط
الـتــي ركــز عليها املجتمعون ليست
ّ
م ـح ــل ت ــواف ــق م ــع روسـ ـي ــا ،املـلـتــزمــة
ـات مــع تــركـيــا ،و«تنسيقًا» مع
اتـفــاقـ ٍ
إس ــرائـ ـي ــل ،وت ـع ـت ـبــر ن ـف ـس ـهــا خ ــارج
سياق الصراع مع العدو اإلسرائيلي،
ً
وغ ـي ــر مـعـنـيــة م ـب ــاش ــرة بـمـلــف ربــط
الدول الثالث بعضها ببعض .كذلك،
يعتقد مراقبون أن استبعاد روسيا
عن االجتماعات كان بالتوافق معها
«كـ ـ ــي ال ي ـش ـك ــل حـ ـض ــوره ــا م ـصــدر
إحراج لها ،أو للدول الثالثة األخرى،
ن ـظ ـرًا ل ـب ـعــض ال ـن ـق ــاط ال ـح ـســاســة»،
فيما تفيد مصادر ّمطلعة «األخبار»
بـ ـ ـ ــأن «غ ـ ـ ـيـ ـ ــاب م ـ ـمـ ــثـ ــل عـ ـ ــن روس ـ ـيـ ــا
كـ ـ ــان ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم تـ ــوافـ ــق ب ــرن ــام ــج
االج ـت ـمــاع ،املـتـفــق عليه مسبقًا ،مع
الــرؤيــة الروسية بخصوص قضايا
ك ـ ــالـ ـ ـح ـ ــدود ،واملـ ـ ـع ـ ــاب ـ ــر ،وال ـ ــوج ـ ــود
األميركي ،واالعـتــداءات اإلسرائيلية
على سوريا ،ومسألة إدلب».
(األخبار)

ّ
تحول في موقف الجيش...
تمهيدًا للتخلي عن فريق بوتفليقة؟
تزداد متاعب الرئاسة
الجزائرية يومًا بعد آخر ،بسبب
فقدانها حلفاء أقوياء
أصبحوا يعلنون بشكل صريح
مساندتهم الحراك الشعبي
الرافض لبقاء عبد العزيز
بوتفليقة بعد انتهاء واليته
منتصف نيسان /أبريل المقبل.
ّ
وشكل خطاب رئيس أركان
الجيش ،أمس ،نقطة تحول
واضحة باتجاه التخلي عن
الرئيس ،ما يزيد في إضعاف
األخير
الجزائر ـــ محمد العيد
ف ــي تـ ـح ـ ّـول الفـ ــت ف ــي م ــواق ـف ــه الــداع ـمــة
للرئيس عـبــد الـعــزيــز بوتفليقة ،أظهر
رئيس أركــان الجيش الجزائري ونائب
وزير الدفاع ،الفريق أحمد قايد صالح،
ً
تـ ـح ــوال م ـه ـمــا ف ــي م ــوق ـف ــه م ــن ال ـح ــراك
الـشـعـبــي ال ــراف ــض الس ـت ـم ــرار الــرئـيــس
بــوتـفـلـيـقــة وامل ـح ـي ـطــن ب ــه ف ــي ال ـح ـكــم.
الـ ـتـ ـح ــول بـ ـ ــدا ت ــدريـ ـجـ ـي ــا ،مـ ــن ت ـهــديــد
للمتظاهرين في فيديو شهير َّ
تم سحبه
بعد تـظــاهــرات  22شـبــاط /فـبــرايــر ،إلى
إب ـ ــداء ت ـف ـ ّـهــم ل ـح ــق ال ـت ـظ ــاه ــر (ل ـك ــن مــع
تحذير من العودة إلى «سنوات الجمر»
أي الحرب األهلية الجزائرية عام )1992
أدى وفق العديد من املراقبني إلى عزوف
الــرئ ـيــس ع ــن ال ـتــرشــح ل ــوالي ــة خــامـســة
ً
وإلغاء االنتخابات ،وصوال إلى اإلشادة
بالشعب و«غـيــرتــه على وط ـنــه» ،أمــس،
في كلمة من محافظة بشار في الجنوب
الغربي ،حيث قال إن «الشعب الجزائري
أثـبــت ،فــي هــذه الـظــروف الحاليةّ ،
حسًا

وطنيًا بــل وحضاريًا بالغ الرفعةّ ،
ينم
عــن وع ــي شعبي عميق أذه ــل الجميع
في كافة أصقاع العالم».
رس ــال ــة قــايــد صــالــح أم ــس مـثـلــت دعـمــا
واضـ ـ ـح ـ ــا مل ـ ـس ـ ـيـ ــرات ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــن فــي
األسابيع املاضية ،والتي ّ
ميزها اإلطار
السلمي والتنظيم املحكم .ولــم يتوقف
رأس املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة ال ـجــزائــريــة
عـنــد مـعــانــي اإلع ـج ــاب بــامل ـس ـيــرات ،بل
تـعــداهــا إلــى تقديم مــا يشبه ضمانات
للمتظاهرين ،بقوله إن الجيش سيكون
حاميًا لهم ،وحديثه عن إمكانية إيجاد
ّ
حل في أقرب وقت« :كل ذي عقل وحكمة
يـ ـ ـ ــدرك ب ـح ـس ــه الـ ــوط ـ ـنـ ــي وب ـب ـص ـي ــرت ــه
ً
البعيدة النظر ،أن لكل مشكلة حــا ،بل
ً
ح ـلــوال ،...هــذه الحلول التي نؤمن أشد
اإلي ـم ــان بــأنـهــا تـتـطـلــب الـتـحـلــي ب ــروح
املـســؤولـيــة مــن أجــل إيـجــاد الـحـلــول في
أقرب وقت».
وعلى غير ال ـعــادة ،أطنب رئيس أركــان
الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي الـ ـح ــدي ــث عـ ــن «الـ ـع ــاق ــة
الوطيدة التي تربط الشعب الجزائري
بـجـيـشــه» ،فــي حــن خـلــت كلمته تمامًا
من أي إشــارة إلــى الرئيس ،الــذي ّ
تعود
أن يـخـ ّـصــه دائ ـمــا بــالــذكــر فــي أحــاديـثــه،
باعتباره القائد األعلى للقوات املسلحة
ووزيـ ــر ال ــدف ــاع الــوط ـنــي .وك ــان الـفــريــق
قايد صالح قد دأب على تكرار الحديث
ع ــن «إنـ ـ ـج ـ ــازات» بــوت ـف ـل ـي ـقــة ،وت ــردي ــد
م ـقــاطــع م ــن رســائ ـلــه ف ــي ك ــل خـطــابــاتــه
التي يحرص التلفزيون العمومي على
إبــرازهــا بـقــوة .وتـكــرر هــذا الـسـلــوك من
الرجل القوي في الجيش ،خالل الوالية
الــرابـعــة ( ،)2019-2014الـتــي ك ــان فيها
الرئيس شبه غائب عن الساحة ،كنوع
من إظهار الــوالء وتجديد الدعم له في
كــل م ــرة .وك ــان رئـيــس األركـ ــان يحرص
على الـنــأي بالجيش عــن أي تــدخــل في
الشأن السياسي ،وكان ّ
يرد بعنف على
كل الدعوات التي وصلته في السنوات
األخيرة للتدخل وفرض شغور منصب
الرئيس بحكم تغييب املرض لبوتفليقة.

يــديــن قــايــد صــالــح لـلــرئـيــس بوتفليقة
بالكثير ،فهو من ّ
عينه على رأس قيادة
أرك ـ ــان ال ـج ـيــش س ـنــة  ،2005ث ــم أع ـطــاه
منصبًا سياسيًا بتعيينه نائبًا لوزير
ّ
الدفاع ،ما مكنه من حضور كل مجالس
ّ
ال ــوزراء .وتـحــول رئيس األرك ــان بفضل
الصالحيات الواسعة التي منحها إياه
الــرئـيــس إل ــى أق ــوى رج ــل فــي املــؤسـســة
العسكرية ،خصوصًا بعد تحييد مدير
املخابرات الفريق محمد مدين ،املدعو
«ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ت ــوفـ ـي ــق» ،والـ ـ ـ ــذي يــوصــف
بـ«العلبة السوداء» للنظام ،من منصبه
س ـن ــة  .2015ولـ ــم ي ـك ــن ره ـ ــان الــرئ ـيــس
بوتفليقة عـلــى رئ ـيــس أرك ــان ــه خــاطـئــا،

ّ
يرجح مراقبون أن
ينعكس موقف الجيش
أمس بتنازالت أكبر من
الرئيس خالل أيام

فقد وقــف إلــى جانبه فــي أصـعــب ظرف
ّ
مر به عندما أصابه املرض في نيسان/
أبــريــل  ،2013وأدى بــه إل ــى الـغـيــاب عن
الوطن مدة طويلة للعالج في فرنسا ،ثم
سانده عندما ترشح للوالية الرابعة في
رئاسيات  ،2014رغم أن املعارضة كانت
تطالبه باالنسحاب نظرًا إلى عدم قدرته
على ممارسة صالحياته.
لكن املـعــادلــة الـيــوم يـبــدو أنـهــا ّ
تغيرت
بـفـعــل املـشـهــد الـسـيــاســي ال ـجــديــد ،بما
ي ــوح ــي ب ــاح ـت ـم ــال ح ـ ـ ــدوث ط ـ ــاق بــن
الــرئـيــس ورئـيــس أركــانــه ،وفــق مــا يرى
م ــراق ـب ــون ،ي ـ ّ
ـرج ـح ــون أن يـنـعـكــس ذلــك
ف ــي األي ـ ــام املـقـبـلــة ب ـت ـن ــازالت أك ـب ــر من

الرئيس ،الذي قد ينصاع أخيرًا ملطلب
الرحيل من منصبه بعد انتهاء واليته
ّ
فــي نـيـســان /أبــريــل املـقـبــل .لـكــن آخرين
ي ــرون أن قــايــد صــالــح يــريــد أن يسحب
ال ـب ـســاط م ــن ت ـحــت ج ـنــاح م ــن ال ـن ـظــام،
ي ـمــارس مــا هــو أشـبــه ب ــ«ان ـقــاب» على
بــوتـفـلـيـقــة ،الـ ــذي ل ــم يـكـتــب بـنـفـســه أي
رسـ ــالـ ــة مـ ــن رس ــائـ ـل ــه وف ـ ــق مـ ــا يـعـتـقــد
هــؤالء .ويوضحون وجهة نظرهم بأن
ص ـن ــاع الـ ـق ــرار ي ـع ـم ـلــون ع ـلــى تـطـبـيــق
سيناريو الــواليــة الخامسة افتراضيًا،
وأنهم يريدون أن يعطوا ذلك «شرعية
َشعبية» ،لعدم وجود اتفاق بينهم على
َ
خلف لبوتفليقة.
وب ـعــد س ــاع ــات م ــن كـلـمــة قــايــد صــالــح،
ّ
وجــه بوتفليقة رسالة ثالثة ،بمناسبة
احـتـفــال الـجــزائــر بــ«عـيــد الـنـصــر» الــذي
يصادف اليوم ( 19آذار /مــارس من كل
سنة) ،أكدت أن موقف الرئيس ومحيطه
ثــابــت على مــا جــاء فــي رسالته الثانية
فــي ال ــ 11مــن الشهر الـحــالــي ،إذ جـ ّـددت
رس ــال ــة أم ــس تـمـ ّـســك الــرئ ـيــس بتنظيم
«الـ ـن ــدوة ال ــوط ـن ـي ــة» ،ال ـت ــي سـيـتــم على
أساسها تغيير نظام الحكم والقوانني.
وج ــاء فــي مقطع مــن الــرســالــة أن «هــذه
ه ــي ال ـغــايــة ال ـت ــي عــاهــدت ـكــم أن أك ـ ّـرس
لها آخــر ما أختم به مساري الرئاسي،
إلــى جانبكم وفــي خــدمـتـكــم» ،مــا يعني
عــدم اقـتـنــاع الــرئـيــس بـجــدوى الرحيل،
ً
وإص ـ ــراره عـلــى الـبـقــاء عــامــا كــامــا كما
عـ ـ ــرض فـ ــي خـ ــارطـ ــة ط ــريـ ـق ــه .لـ ـك ــن فــي
ّ
خضم تسارع األحــداث الكبير وانقالب
امل ــواق ــف ،قــد يـضـطــر الــرئ ـيــس ،وف ــق ما
يتوقع كثيرون ،إلى إعالن انسحابه في
أي لـحـظــة ،خـصــوصــا أن ال ــدائ ــرة بــدأت
تضيق أكثر عليه وعلى محيطه ،الذي
ب ــدأت وج ــوه ب ــارزة فيه تــرســل إش ــارات
تمايز ،على غ ــرار وزي ــره األول السابق
أحمد أويحيى ،الذي أعلن أمس ضرورة
االستجابة فورًا ملطالب املواطنني ،وهو
معطى آخر يزيد من احتماالت رضوخ
الرئيس ملطلب الرحيل سريعًا.

ّ
صدمة «أريئيل» تخيم على كيان االحتالل

نتنياهو يعود إلى صدارة االستطالعات في إسرائيل
ي ـس ـت ـع ــر الـ ـتـ ـس ــاب ــق ب ـ ــن األح ـ ـ ـ ــزاب
اإلسرائيلية على أصوات الناخبني،
ق ـب ــل مـ ــا يـ ـق ــرب مـ ــن ث ــاث ــة أســاب ـيــع
لفتح صناديق االقـتــراع النتخابات
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت ،املـ ـ ـق ـ ــرر إج ـ ـ ــراؤه ـ ـ ــا فــي
ال ـت ــاس ــع م ــن ال ـش ـه ــر امل ـق ـب ــل ،وس ــط
اطمئنان بات سائدًا في تل أبيب إلى
أن الحكومة املقبلة ستكون يمينية
بــرئــاســة بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،م ــا لم
تحدث مفاجآت.
ال يعود ترجيح الغلبة اليمينية إلى
إعادة احتالل حزب «الليكود» صدارة
اس ـت ـطــاعــات ال ـ ــرأي ل ــدى الـنــاخـبــن
اإلسرائيليني ،متقدمًا على تحالف
«أزرق ـ ـ أب ـيــض» (ال ــوس ــط) برئاسة
رئ ـيــس أركـ ــان الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
ال ـس ــاب ــق ب ـي ـنــي غ ــان ـت ــس ،فـ ـق ــط ،بــل
أيضًا إلى جملة من العوامل األخرى
املرتبطة بهوية األح ــزاب املتنافسة
على مقاعد الكنيست وتوجهاتها،
ب ــن ال ـك ـت ـلــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـي ـمــن ،وتـلــك
املقابلة لها (كتلتا الوسط واليسار)،
إضــافــة إل ــى األحـ ــزاب الـعــربـيــة التي
سيكون لها تأثير هذه املرة ،في حال
ُّ
تحقق فرضية فوز غانتس ،وإن كان
استبعاد فوزه ما زال قائمًا.
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لـلـمــرة األول ــى مـنــذ أســابـيــع طويلة،
أظهر استطالع للرأي أجرته «قناة
كان» أنه في حال إجراء االنتخابات
اآلن ،سـيـتـقــدم «ال ـل ـي ـكــود» بــرئــاســة
ن ـت ـن ـيــاهــو ع ـل ــى ت ـح ــال ــف مـنــافـسـيــه
الوسطي ،الذي يتضمن في الئحته
رؤسـ ــاء األرك ـ ــان ال ـثــاثــة الـســابـقــن:
ب ـ ـنـ ــي غـ ــان ـ ـتـ ــس ومـ ــوش ـ ـيـ ــه ي ـع ـل ــون
وغابي أشكنازي ،إضافة إلــى وزير
املــالـيــة الـســابــق يــائـيــر الب ـيــد .تظهر
نـتــائــج االس ـت ـطــاع ف ــوز «الـلـيـكــود»
برئاسة نتنياهو بـ 31مقعدًا ،مقابل
 30مقعدًا الئـتــاف «أزرق ـ ـ أبيض»
ب ــرئ ــاس ــة غ ــان ـت ــس .واأله ـ ــم م ــن هــذه
الـنـتـيـجــة ُ ،أن «ال ـل ـي ـكــود» واألحـ ــزاب
األخ ـ ــرى امل ـك ـ ِّـون ــة لـلـكـتـلــة الـيـمـيـنـيــة
ستفوز بــ 63مقعدًا (مــن أصــل ،)120
فيما تـفــوز كتلتا الــوســط والـيـســار
إض ــاف ــة إل ــى األح ـ ــزاب الـعــربـيــة ب ــ57
مقعدًا.
ويظهر االستطالع أن التوزع الكلي
ملـقــاعــد الكنيست بــن الـكـتــل الـثــاث
شبه ثــابــت ،على رغــم تقدم الحزبني
ال ــرئـ ـيـ ـس ــن فـ ـيـ ـه ــا أو ت ــراج ـع ـه ـم ــا.
ف ــال ـن ـت ـي ـج ــة املـ ـ ــوزعـ ـ ــة عـ ـل ــى ال ـي ـم ــن
م ــن ج ـه ــة ،وع ـل ــى ال ــوس ــط وال ـي ـســار
وفـلـسـطـيـنـيــي  48م ــن ج ـهــة أخـ ــرى،
ت ـكــاد ت ـكــون هــي نفسها قـيــاســا إلــى

اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي ال ـســاب ـقــة .ثـبــات
هذه النتيجة يعني بداهة أن غانتس
غ ـي ــر ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق األغ ـل ـب ـيــة
املـطـلــوبــة لـنـيــل الـثـقــة ف ــي الكنيست
املقبل ،ونيل تأييد  61مقعدًا لتأليف
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،خ ــاص ــة مـ ــع ت ــأكـ ـي ــد كــل
األحزاب اليمينية أنها لن تشارك في
االئ ـتــاف مـعــه ،مــا يعني أن فرضية
بقاء نتنياهو هي األكثر ترجيحًا ،إن
َّ
لم تكن ُمسلمًا بها.

السمة الغالبة للحمالت
االنتخابية هي سعي أحزاب
اليمين إلى انتقاد نتنياهو
وفي ما يرتبط باألحداث والتصعيد
األمني األخـيــر ،إن على جبهة قطاع
غـ ــزة أو ف ــي ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،وم ــن
ب ـي ـن ـه ــا إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـص ـ ــاروخ ـ ــن عـلــى
تــل أبـيــب الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،وكــذلــك
«ع ـم ـل ـيــة أريـ ـئـ ـي ــل» ف ــي ال ـض ـف ــة قـبــل
ي ــوم ــن ،ل ــم ت ـك ــن ال ـن ـت ــائ ــج م ـتــواف ـقــة
م ـ ــع تـ ــوق ـ ـعـ ــات ال ـ ـب ـ ـعـ ــض :ك ـ ــل ح ــدث
أم ـن ــي ي ـس ـت ـجــد يـ ـ ــؤدي إلـ ــى تـحــريــك
امل ــزاي ــدات بــن األح ــزاب اإلسرائيلية
على اختالف توجهاتها ،لكن إعادة

ت ــوزي ــع األص ـ ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــة ب ـعــد أن
ت ـتــأثــر بـ ــاألحـ ــداث األم ـن ـي ــة ال تلغي
الغلبة اليمينية من منظور النتائج
الـكـلـيــة لــان ـت ـخــابــات ،ويـبـقــى الـفــرق

ق ــائ ـم ــا مل ـص ـل ـحــة الـ ـيـ ـم ــن ،مـ ــن دون
تغييرات تذكر.
وب ـصــورة عــامــة ،قبل ثــاثــة أسابيع
عـ ـل ــى م ــوع ــد االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،ال ـس ـمــة

في حال إجراء االنتخابات اآلن ،سيتقدم «الليكود» على تحالف منافسيه الوسطي (أ ف ب)

ال ـغــال ـبــة لـلـحـمــات االن ـت ـخــاب ـيــة هي
س ـع ــي أحـ ـ ـ ــزاب ال ـي ـم ــن إل ـ ــى ان ـت ـقــاد
نتنياهو وأدائه على املستوى األمني
في مواجهة الفلسطينيني ،واملزايدة
عليه بضرورة توجيه ضربات أكثر
وخـ ـ ــوض م ــواجـ ـه ــات أعـ ـن ــف وأك ـث ــر
اتـســاعــا ،وتـحــديـدًا مــن ِقـ َـبــل األح ــزاب
الـيـمـيـنـيــة املـ ـه ــددة بــال ـس ـقــوط ،مثل
حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة وزير
األم ـ ــن ال ـس ــاب ــق أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان،
فيما يتلقى نتنياهو ،على الخلفية
األمنية نفسها ،انتقادات من اليسار
والوسط ،مع اتهامه بفقدان السياسة
الناجعة ضــد الفلسطينيني وسائر
ملفات التهديد األكثر إلحاحًا لألمن
اإلسرائيلي.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـسـ ـع ــى الس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ـص ـف ــة
األمنية والخبرة العسكرية السابقة
لديه ،وصف غانتس ،نتنياهو ،بأنه
«ض ـع ـيــف» ف ــي مــواج ـهــة الـتـحــديــات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف امل ـ ـ ـجـ ـ ــاالت،
وت ـحــدي ـدًا م ــع ال ـجــانــب الفلسطيني
في قطاع غزة ،وانتقد قبوله تحويل
األموال القطرية إلى حركة «حماس»
ف ــي ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،وك ـث ــرة حــدي ـثــه عن
امل ـل ــف الـ ـن ــووي واألس ـل ـح ــة ال ـنــوويــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ،م ــن دون ف ـع ــل أي ش ــيء
للحؤول دونها.

ال تـ ـ ــزال ال ـص ــدم ــة ت ـخ ـ ّـي ــم ع ـل ــى األوسـ ـ ـ ــاط األم ـن ـيــة
واإلعالمية اإلسرائيلية ،وذلــك بعد مــرور  24ساعة
على تنفيذ عملية سلفيت ،بالقرب مــن مستوطنة
«أريئيل» ،شمالي الضفة الغربية املحتلة.
إذ ارتفع عدد قتلى العملية إلى اثنني ،وذلك بعد إعالن
مستشفى «بيلنسون» في بيتح تكفا ،صباح أمس،
وف ــاة مستوطن مـتــأثـرًا بــالـجــروح الـتــي أصـيــب بها.
وقــالــت وســائــل إعــام الـعــدو إن القتيل هــو الحاخام
أحيعاد إيتنغر ( 47عــامــا) ،الفتة إلــى أنــه عــاش في
مستوطنة «عيلي» في الضفة الغربية املحتلة ،وشغل
منصب رئيس املدرسة الدينية« ،عوز وأموناه» ،في
جنوب تل أبيب.
التخبط ال ــذي تعيشه األجـهــزة األمنية اإلسرائيلية
انعكس على وسائل إعــام العدو ،إذ تناقلت مواقع
وصحف إسرائيلية خبر محاصرة الشاب عمر أبو
ليلى ( 19عامًا) واغتياله ،الذي يتهمه العدو بتنفيذ
عملية الطعن وإطالق النار قرب مستوطنة «أريئيل»،
التي أدت إلى مقتل الجندي غال كايدان ،وهو ما تبني
ُ
أنه غير صحيح ونفي الحقًا.
وكانت قوة من جيش االحتالل قد دهمت منزل عائلة
أبــو ليلى ،الليلة املــاضـيــة ،واعتقلت وال ــده وشقيقه.
كذلك ،فرض العدو إغالقًا على قرى الزاوية وبورقني
والديك ،وأقام غرفة عمليات أمامية مشتركة لجيش
االحتالل و«الشاباك».
رئيس حكومة الـعــدو ،بنيامني نتنياهو ،قــال خالل

األمنية باالستعداد لهدم منزل أبو ليلى.
وتابع« :نستخلص جميع العبر ،وال أريد أن أدخل في
تفاصيل الحادث .نعلم أننا نخوض حربًا متواصلة،
وهذا يتطلب بطبيعة الحال انتشارًا لقوات عسكرية،
ول ـكــن ف ــي نـهــايــة امل ـط ــاف نـحــن نـنـتـصــر ،وسنلقي
القبض عليهم».
إل ــى ذل ــك ،قــالــت مصلحة الـسـجــون اإلســرائـيـلـيــة إن
حــريـقــا انــدلــع فــي ع ــدد مــن ال ـغــرف فــي أح ــد أقـســام
سجن «رامون» ،ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.
وبحسب مصلحة السجون ،فــإن الحريق اندلع في
 10غرف تابعة لقسم ألسرى «حماس» ،وقد جرت
السيطرة عليه.
واندلعت املواجهات بعدما حاول العدو نقل األسرى
إلـ ــى أقـ ـس ــام قــري ـبــة م ــن أجـ ـه ــزة ال ـت ـش ــوي ــش .وق ــال
املراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحــرونــوت»،
يــوســي يـهــوشــع ،إن «الـحــريــق نـشــب بـعــد مـحــاوالت
إدارة السجن لنصب أجـهــزة تشويش فــي األقسام
األمنية» .من جهته ،أشــار عضو املكتب السياسي
في حركة «حماس» ،األسير املحرر موسى دودين،
إلى أن األحــداث وقعت «بعد محاولة إجبار األسرى
دهمت قوة من جيش االحتالل منزل عائلة منفذ
ع ـل ــى دخـ ـ ــول ال ـق ـس ــم امل ـغ ـل ــف ب ــأج ـه ــزة ال ـت ـشــويــش
العملية ،واعتقلت والده وشقيقه (أ ف ب)
ّ
«مصرون على
الضارة» .وأضاف دودين أن األسرى
ً
زي ــارت ــه م ـك ــان وق ـ ــوع الـعـمـلـيــة إن ــه «أع ـط ــى ال ـضــوء إزالــة أجهزة التشويش املميتة ،استكماال لسجلهم
األخـضــر لبناء  840وح ــدة سكنية فــي مستوطنة النضالي الطويل ضد إدارة سجون االحتالل».
(األخبار)
أري ـئ ـي ــل» .وأض ـ ــاف أن ــه أصـ ــدر تـعـلـيـمــات لــأجـهــزة
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الحرب القذرة على فنزويال

استراتيجية واشنطن «الهجينة» :تجويع وتخريب وعمليات استنزاف
ّ
تستمر الواليات المتحدة
في معركتها الهجينة
ّ
يتصدرها
ضد فنزويال ،التي
جنراالت الحروب القذرة،
من إليوت أبرامز إلى جون
بولتون وغيرهما .وفي
ّ
ظل استبعاد التدخل
العسكري المباشر ،تبدو
واشنطن متجهة إلى
تفعيل أدوات بديلة ،تشمل
تشديد الخناق االقتصادي،
وتصعيد الهجمات ّ
السيبرانية بهدف شل ً
القدرات الفنزويلة ،فضال
عن احتمال العودة إلى
«النموذج النيكاراغوي»،
أي تشكيل مجموعات
مسلحة للشروع في حرب
إرهابية.
استنزاف وعمليات
ً
كل هذه االحتماالت ،فضال
عن التدخل العسكري
الواسع والمباشر ،وضعتها
كاراكاس على طاولة
البحثُ ،م ّ
قرة ّ استراتيجية
مواجهة توزعت ما
بين اإلدارة السياسية
والقيادة العسكرية.
وبفعل صمودها على
مدار أكثر من شهر ونصف
شهر ،استطاعت الدولة
البوليفارية امتصاص
الصدمة ،واالنتقال إلى
الهجوم المضاد عبر
تعزيز التحالفات مع
الدول المناوئة للعدوان
األميركي .خطوات ترافقت
مع حالة خمول على
مقلب الدول المنخرطة
مشروع واشنطن،
في ّ
بعدما قلبت هذه
الحكومات حساباتها،
ووجدت أن أي مواجهة
عسكرية مع فنزويال آيلة
إلى فشل حتمي.
(األخبار)

وليد شرارة
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء غـ ــزوهـ ــا ل ـ ـغـ ــرانـ ــادا فــي
 ،1983ولـبـنـمــا فــي  ،1989اعـتـمــدت
الواليات املتحدة الحرب املنخفضة
ال ـتــوتــر نـمـطــا رئـيـسـيــا لـتــدخــاتـهــا
الـعـسـكــريــة فــي ب ـلــدان وس ــط ال ـقــارة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وج ـ ـنـ ــوب ـ ـهـ ــا .اخ ـت ـل ـف ــت
مـسـتــويــات ه ــذا الـتــدخــل وأســالـيـبــه
م ــن بـلــد إل ــى آخ ــر .فـفــي بـعــض هــذه
ال ـب ـل ــدان ،وم ـن ــذ أرب ـع ـي ـن ـيــات ال ـقــرن
امل ـ ــاض ـ ــي ،اك ـت ـف ــت واشـ ـنـ ـط ــن ب ــدع ــم
ج ـي ــوش ال ـن ـظ ــم ال ـح ـل ـي ـفــة وأج ـه ــزة
أمـ ـنـ ـه ــا ،وت ــدريـ ـبـ ـه ــا ع ـل ــى ت ـق ـن ـيــات
مكافحة الـتـمــرد ملــواجـهــة الحركات
الـثــوريــة الناشطة فــي تلك الحقبة.
وه ــي أن ـش ــأت ل ـهــذه ال ـغــايــة «مـعـهــد
األم ـي ــرك ـي ـت ــن ل ـل ـت ـع ــاون األم ـ ـنـ ــي»،
أو «مـ ـع ـ ـهـ ــد ب ـ ـن ـ ـمـ ــا» ،ال ـ ـ ـ ــذي أداره
الـ «بنتاغون» مباشرة عام  1946في
بنما ،قبل نقله إلــى ف ــورت بينينغ
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة عـ ــام .1984
خ ـ ـ ّـرج هـ ــذا امل ـع ـهــد م ـئ ــات ال ـض ـبــاط
مــن مختلف دول أمـيــركــا الــوسـطــى
والــات ـي ـن ـيــة ب ـعــد تـلـقـيـهــم ال ـتــدريــب
العسكري ،وتعبئتهم أيديولوجيًا
ضد الحركات اليسارية والوطنية،
ّ
ونظم عدد منهم انقالبات عسكرية
فـ ــي بـ ـل ــدانـ ـه ــم األصـ ـلـ ـي ــة بـتـشـجـيــع
ذكره ،أن عقيدة
أميركي .ومما يجدر ُ ِّ َ
مكافحة التمرد ،التي لقنها هؤالء
الضباط على مدى عقود ،استندت
إلــى تـجــارب الـحــروب االستعمارية
لـلـجـيـشــن ال ـفــرن ـســي وال ـبــري ـطــانــي
ض ــد ح ــرك ــات ال ـت ـح ــرر ال ــوط ـن ــي في
الهند الصينية والجزائر وماليزيا،
وكذلك إلى تجربة الجيش األميركي
في حرب فيتنام فيما بعد .املهم أن
هـ ــذه ال ـع ـق ـيــدة ت ـف ـتــرض أن ال ـشــرط

الرئيسي لالنتصار على الحركات
ال ـث ــوري ــة« ،ال ـت ــي ت ـت ـحــرك كــالـسـمـكــة
ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــاء ب ـ ــن ال ـ ـس ـ ـك ـ ــان» ،ت ــروي ــع
األخيرين بجميع الوسائل املتاحة،
لـتـطــويـعـهــم ودف ـع ـهــم إل ــى االن ـقــاب
عليها.
تـ ـ ـح ـ ــول ـ ــت ب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدان وسـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـق ـ ــارة
وج ـ ـنـ ــوب ـ ـهـ ــا آن ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك إل ـ ـ ـ ــى م ـخ ـت ـب ــر
حقيقي لـلـحــرب ال ـق ــذرة األمـيــركـيــة،
ّ
وم ــا تـخــلـلـهــا م ــن اس ـت ـخ ــدام مــرعــب
وم ـ ـن ـ ـه ـ ـجـ ــي ألس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب الـ ـتـ ـع ــذي ــب
واللجوء املتكرر إلى عمليات القتل
الـ ـجـ ـم ــاع ــي واالغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال وال ـخ ـط ــف
واإلخـ ـ ـف ـ ــاء الـ ـقـ ـس ــري ل ـل ـم ـع ــارض ــن.
ه ــذا ف ــي دول كــانــت نـظـمـهــا حليفة
للواليات املتحدة .أما في تلك التي
وص ـل ــت فـيـهــا ح ــرك ــات وط ـن ـيــة إلــى
الـسـلـطــة ،وأب ــرزه ــا ن ـي ـكــاراغــوا ،فقد
قـ ـ ــادت واشـ ـنـ ـط ــن ح ــرب ــا ب ــال ــوك ــال ــة،
ش ـ ـ ـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا خـ ـ ـب ـ ــراؤه ـ ــا وبـ ـع ــض
مـ ــن ق ــواتـ ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة إل ـ ــى جــانــب
عصابات الكونتراس ضد الحكومة
الساندينية .بــدأت هــذه الحرب عام
 1978عـنــد ان ـت ـصــار الـســانــديـنـيــن،
ُ
واستمرت نحو  12سنة ،استنزفت
خــالـهــا نـيـكــاراغــوا بـشــريــا ومــاديــا،
ح ـت ــى خ ـس ــارت ـه ــم االن ـت ـخ ــاب ــات فــي
 1990فــي مــواجـهــة مــرشـحــة اليمني
املدعومة أميركيًا ،فيوليتا شامورو.
ال شــك فــي أن تعيني إلـيــوت أبــرامــز،
أحــد رمــوز تلك السياسة األميركية
ح ـيــال وس ــط ال ـق ــارة وجـنــوبـهــا ،في
منصب املبعوث الخاص لفنزويال،
يشي بطبيعة االستراتيجية التي
تعتمدها واشنطن حيال هذا البلد.
لـكــن نـجــاحـهــا أو فـشـلـهــا يــرتـبـطــان
بمدى تماسك الكتلة املؤيدة للنظام
الــوطـنــي داخ ـل ـيــا ،وب ـمــواقــف دولـيــة
معارضة جديًا لها.

مختبر جديد للحرب الهجينة
بحسب موقع «ميليتاري تايمز» ،لم
يخف ترامب عند وصوله إلى السلطة
فــي  2017احـتـمــال ل ـجــوء إدارت ـ ــه إلــى
تدخل عسكري في فنزويال .وهو رأى،
في أيلول املاضي« ،أن هذا النظام يمكن
إسقاطه بسرعة مــن ِقـ َـبــل العسكريني
إن قرروا ذلك» .أرسلت اإلدارة إشارات
أخ ــرى عــن إمـكــانـيــة الــذهــاب إل ــى هــذا
الخيارّ :
تعمد إظهار مستشار األمن
الـقــومــي ،جــون بــولـتــون ،أم ــام وسائل
ُ
اإلع ــام لــدفـتــر كـتــب عليه « 5000من

صمود فنزويال
في مواجهة هذه
الحرب مشروط بمدى
استعداد الصين
وروسيا لدعمها

ال ـقــوات إلــى كــولــومـبـيــا» ،وق ــرار وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ،مــايــك بــوم ـب ـيــو ،م ـغــادرة
ج ـم ـيــع ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن األم ـيــرك ـيــن
لفنزويال ،ألن «بقاءهم بات عقبة أمام
السياسة األميركية» بحسب تعبيره.
لكن بعض الخبراء ،ومنهم عسكريون
سابقون ،غير مقتنعني بسهولة تبني
مثل هذا القرار .ريبيكا تشافيز ،عضو
«م ـع ـهــد الـ ـح ــوار ب ــن األم ـيــرك ـي ـتــن»،
رأت فــي ش ـهــادة أم ــام الـكــونـغــرس أن
اجتياح فنزويال يتطلب مشاركة ما

ب ــن  100000و 150000م ــن ال ـق ــوات
األميركية التي ستواجه  356000من
القوات الفنزويلية ،في بلد مساحته
ضعف مساحة العراق .وأكدت تشافيز
أن ال ـحــرب «سـتـكــون طــويـلــة وبشعة،
وستوقع خسائر بشرية ضخمة».
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى وس ــط
القارة وجنوبها ،التي تتدفق إليها
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـص ـي ـن ـيــة ويـتـسـلــل
إل ـي ـه ــا ال ـن ـف ــوذ ال ـ ــروس ـ ــي ،أصـبـحــت
م ــن األول ــوي ــات بــالـنـسـبــة إل ــى إدارة
ترامب .يفترض ذلك إسقاط األنظمة
الوطنية فيها ،وفي طليعتها النظام
في فنزويال ،البلد الذي يحتوي على
أحد أهم مخزونات النفط في العالم،
في سياق دولي يستعر فيه الصراع
على امل ــوارد بــن الـقــوى الـكـبــرى .من
الـبــديـهــي أن ه ــذه اإلدارة ال ـهــوجــاء،
ال ـتــي ت ـقــود إم ـبــراطــوريــة مـتــراجـعــة،
ت ـس ـعــى إلـ ــى ال ـس ـط ــو ع ـل ــى مـ ـق ـ ّـدرات
الـحـلـفــاء والـخـصــوم عـلــى حــد ســواء
لوقف هــذا التراجع ،وهــي ستمضي
قدمًا في سياستها العدوانية تجاه
فـ ـنـ ــزويـ ــا .إال أن خـ ـي ــار االج ـت ـي ــاح
العسكري املباشر سيجد معارضة
واسعة داخــل الــرأي العام األميركي،
ب ـمــا فـي ـهــا ق ـط ــاع ك ـبـيــر م ــن مــؤيــدي
ت ــرام ــب .ف ـغــال ـب ـيــة األم ـي ــرك ـي ــن بعد
تجارب أفغانستان والـعــراق لم تعد
مستعدة لتأييد مغامرات عسكرية
خـ ــارج ـ ـيـ ــة ط ــويـ ـل ــة ومـ ـكـ ـلـ ـف ــة وغ ـي ــر
مرتبطة بـمــواجـهــة تـهــديــد وج ــودي
لـبــادهــم .ال تستطيع اإلدارة ،مهما
بـلـغــت ح ـمــاق ـت ـهــا ،أن ت ـت ـجــاهــل هــذا
امل ـع ـطــى ع ـنــدمــا ت ـب ـلــور سـيــاســاتـهــا
الفعلية حـيــال فـنــزويــا .ولــن يوافق
ترامب على مغامرة عسكرية واسعة
تنعكس نتائجها سلبًا على معدالت

ّ
كاراكاس تستعد :إنها حرب اإلرادة
علي فرحات

تمتلك فنزويال حوالى  123ألف جندي يشكلون القوة المسلحة الرسمية (أ ف ب)

ال يخفي املـســؤولــون الفنزويليون
أن املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة أخ ـ ــذت
ب ـ ـجـ ــديـ ــة ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
بالتدخل العسكري ،ما لم يصر إلى
تسليم السلطة إلى أعوان الواليات
املتحدة في الداخل .هذه التحديات
املـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة اس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــت ت ـق ـس ـي ـم ــا
لـلـمـهـمــات ب ــن اإلدارة الـسـيــاسـيــة،
ال ـ ـتـ ــي تـ ــولـ ــت امل ـ ـعـ ــركـ ــة اإلع ــامـ ـي ــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة،
وأدارت امل ـلــف ال ـخــارجــي عـبــر فتح
خـ ـط ــوط املـ ـ ـش ـ ــاورات م ــع ال ـح ـل ـف ــاء،
وات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراء ات ال ـصــارمــة إزاء
الــدول التي تطاولت على السيادة
الــوطـنـيــة ،وبــن الـقـيــادة العسكرية
الـ ـت ــي ات ـج ـه ــت إل ـ ــى دراس ـ ـ ــة دق ـي ـقــة
ملـ ـعـ ـطـ ـي ــات امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة املـ ـفـ ـت ــرض ــة،
والخيارات املتاحة للردع.
تـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزت الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة
ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة ع ـلــى مـثـلــث الـخـصــوم
املـ ـحـ ـي ــط بـ ــالـ ــدولـ ــة الـ ـب ــولـ ـيـ ـف ــاري ــة.
فــال ـت ـحــول ال ـس ـيــاســي املـ ـع ــادي فــي
ال ـب ــرازي ــل أضـ ــاف ت ـحــديــا آخ ــر إلــى
تـ ـ ـح ـ ـ ّـد َي ـ ــي ك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا وغـ ــويـ ــانـ ــا.
ل ـكــن ف ـنــزويــا امل ـح ــاص ــرة بـكـ ّـمــاشــة
حـلـفــاء واشـنـطــن تمتلك نـقــاط قــوة
عسكرية تجعلها تتحكم في إدارة
امل ـ ـعـ ــركـ ــة ،م ـع ـتـ ـم ــدة عـ ـل ــى ال ـت ـف ــوق

النوعي العسكري ،واالسـتـعــدادات
املـيــدانـيــة والـتـقـنـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى
«الحشد الشعبي الفنزويلي» الذي
أسسه ّ
وفعله الزعيم الــراحــل أوغو
تشافيز.
لـ ــم ت ـك ــن فـ ـن ــزوي ــا ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
انـكـ ّـبــت عـلــى دراس ــة سـبــل املــواجـهــة
املـحـتـمـلــة وإمـكــانــاتـهــا .فــالـبــرازيــل،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي خـ ـ ــاضـ ـ ــت نـ ـ ـق ـ ــاش ـ ــا داخ ـ ـل ـ ـيـ ــا
صاخبًا حول هذه القضية ،خلصت
إلـ ــى أن أي م ــواج ـه ــة م ــع ف ـنــزويــا
سـ ـتـ ـك ــون ب ــاهـ ـظ ــة الـ ـثـ ـم ــن .وك ـش ــف
املــوقــع اإللـكـتــرونــي املتخصص في
الـشــؤون الـعـسـكــريــة،»Defesanet« ،
أن فنزويال كانت تسعى إلى نصب
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة « »300-Sبـ ــال ـ ـقـ ــرب مــن
الـ ـح ــدود م ــع الـ ـب ــرازي ــل ،بــاإلضــافــة
إلــى نشر أعــداد غفيرة مــن الجيش
واملـ ـتـ ـط ــوع ــن ملـ ـق ــاوم ــة أي ت ــدخ ــل
بــرازيـلــي أو أجـنـبــي ،ومــن ثــم إقفال
املعابر الحدودية بني البلدين إلى
أجل غير معلوم.
وعـ ـ ـ ــرض الـ ـخـ ـبـ ـي ــر االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي
الـبــرازيـلــي ،غيليرمي إيـلــر ،مقارنة
لـقــوة الـبـلــديــن الـعـسـكــريــة ،وتـحــدث
فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــر ش ـ ــام ـ ــل عـ ـ ــن ص ـع ــوب ــة
التحشيد العسكري البرازيلي الذي
س ـي ـس ـت ـغــرق عـ ــدة أي ـ ـ ــام ،ب ــامل ـق ــارن ــة
م ـ ــع ال ـ ـجـ ــاهـ ــزيـ ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة ل ـل ـق ــوى
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة .ال ــدراس ــة

شعبيته وحظوظه في الفوز برئاسة
ثانية.
لــذلــك ،مــن املــرجــح أن يـكــون خيارها
ال ـح ـق ـي ـق ــي االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي الـ ـح ــرب
الهجينة ال ـتــي بــدأت ـهــا ،مــع احـتـمــال
قـ ـي ــام ق ــواتـ ـه ــا ب ـع ـم ـل ـي ــات ع ـس ـكــريــة
مـ ـ ـح ـ ــدودة وم ــوضـ ـعـ ـي ــة إلـ ـ ــى ج ــان ــب
مجموعات معارضة فنزويلية .حركة
امل ـع ــارض ــة ال ـف ـنــزول ـيــة االحـتـجــاجـيــة
ت ــدار مــن واش ـن ـطــن ،ال ـتــي تــؤمــن لها
الدعم السياسي واإلعالمي واملــادي.
ّ
وه ــي بــاشــرت ،عمليًا ،ش ــن عمليات
ت ـ ـخـ ــريـ ــب سـ ـيـ ـب ــرانـ ـي ــة أدت أخ ـ ـي ـ ـرًا
إل ـ ــى ت ـع ـط ـيــل ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي الـ ـب ــاد.
ق ـ ــد ت ـت ـب ــع هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ــودة إل ــى
«النموذج النيكاراغوي» ،أي تشكيل
م ـج ـم ــوع ــات م ـس ـل ـحــة ع ـن ــد ال ـح ــدود
الكولومبية ـ ـ الفنزويلية للشروع في
حــرب اسـتـنــزاف وعمليات إرهــابـيــة،
ت ـس ـت ـهــدف ال ـج ـي ــش وال ـش ـخ ـص ـيــات
السياسية والـقــوى املــوالـيــة للنظام،
بمساهمة من قوات خاصة أميركية.
م ـ ـثـ ــل هـ ـ ـ ــذه االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
تتضمن اس ـت ـخــدام أدوات عسكرية
وأم ـن ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة ودب ـل ــوم ــاس ـي ــة
وإعــام ـيــة واق ـت ـصــاديــة وسـيـبــرانـيـ ّـة
ستكون كفيلة ،بنظر اإلدارة ،بشق
صفوف الكتلة املوالية للنظام ،ودفع
قطاع من الجيش إلى االنقالب عليه.
هذا هو الرهان األميركي غير املعلن
باعتقاد فلتون أرمسترونغ ،املحلل
الـســابــق فــي االسـتـخـبــارات املــركــزيــة،
ال ــذي يـصـ ّـر على أن اإلدارة «تـحــاول
تحفيز العسكريني الفنزويليني على
االنـ ـق ــاب ع ـلــى م ـ ـ ــادورو وإس ـق ــاط ــه.
وع ـنــدمــا يـلـجــأ املــدن ـيــون الـيــائـســون
إلى الجيش طلبًا للخالص ،فإنه في
العديد من الـحــاالت ال يرفض ذلــك».
ويشير أرمسترونغ إلى أن الواليات

خ ـل ـص ــت إلـ ـ ــى أن عـ ـ ــدد الـ ــدبـ ــابـ ــات
وامل ــدرع ــات ال ـبــرازي ـل ـيــة ي ـفــوق عــدد
اآلل ـيــات الـفـنــزويـلـيــة ،لـكــن النوعية
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـت ـل ـك ـه ــا األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة تـ ـف ــوق
األول ـ ــى ق ــوة ودق ـ ــة ،وخ ـصــوصــا أن
الجيش البوليفاري يمتلك دبابات
مــن طــراز « »92-Tالــروسـيــة ،تعتبر
األفضل في القارة الالتينية.
إي ـل ــر ك ـش ــف أن ف ـن ــزوي ــا ت ـم ـلــك 39
سـ ـفـ ـيـ ـن ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة وغ ـ ــواصـ ـ ـت ـ ــن،
مقابل  55سفينة برازيلية وخمس
غ ــواص ــات .لـكـنــه أك ــد أن ــه ف ــي حــالــة
أي نـ ـ ـ ــزاع جـ ـ ــوي مـ ـفـ ـت ــرض ،ي ـم ـكــن
أن ت ـت ـغ ـيــر املـ ـع ــادل ــة ،ألن ف ـنــزويــا
تمتلك منظومة دفاع متطورة ضد
املقاتالت والصواريخ ،حيث تشير
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إل ـ ــى امـ ـت ــاك ف ـن ــزوي ــا
 56ق ــاذف ــة ص ــواري ــخ طــويـلــة امل ــدى،
وأكثر من  400منظومة دفاع جوي
ـ ـ أهمها منظومة « »300-Sاملذكورة
ســابـقــا ـ ـ ـ ـ فـيـمــا ت ـحــوز ال ـبــرازيــل 42
قــاذفــة صــواريــخ ،ومـئــة نـظــام دفــاع
جوي ،ما يحقق تفوقًا استراتيجيًا
لفنزويال.
على صعيد الـقــوة الـجــويــة ،أشــارت
الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى حـ ـي ــازة ف ـن ــزوي ــا 24
طائرة «سوخوي» روسية من طراز
« ،»30-Suوعددًا كبيرًا من الطوافات
املقاتلة « ،»17-Mil Miباإلضافة إلى
عـشــرات املـقــاتــات مــن طــراز «»16-F

امل ـت ـحــدة ق ــد تـسـتـغــل أزم ــة الــاجـئــن
على الـحــدود مع كولومبيا للتدخل
«اإلنساني» في تلك املنطقة ،بذريعة
إن ـشــاء مـمــر آم ــن لـلـمــدنـيــن ،وتوفير
املـ ـس ــاع ــدات ل ـه ــم م ــن أج ـ ــل تـشـجـيــع
ال ـج ـيــش ع ـلــى إط ــاح ــة ال ـن ـظ ــام ،ألنــه
ع ـ ـ ّـرض ال ـس ـي ــادة الــوط ـن ـيــة لـلـخـطــر.
وهو يؤكد أن إليوت أبرامز ،صاحب
ال ـس ـجــل ال ـح ــاف ــل ف ــي اإلش ـ ـ ــراف على
ع ـم ـل ـيــات خ ــاص ــة ف ــي ه ـ ــذه املـنـطـقــة
مــن الـعــالــم ،لــن يـتــردد فــي اعتمادها
مجددًا في املواجهة الراهنة.
ت ـ ـت ـ ـعـ ــرض فـ ـ ـن ـ ــزوي ـ ــا لـ ـ ـح ـ ــرب قـ ـ ــذرة
غايتها تأجيج انقساماتها الداخلية
لحمل الجيش على الـقـيــام بانقالب
ع ـس ـكــري .ح ـتــى اآلن ،م ــن ال ـج ـلــي أن
املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة تــدعــم الـنـظــام،
وأن كتلته الشعبية املــوال ـيــة ملتفة
حوله .لكن صمود البالد في مواجهة
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـح ـ ــرب واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــزاف ال ـ ــذي
يصاحبها ،مشروط بمدى استعداد
الصني وروسيا لدعمها ،وملعارضة
أي تــدخــل أم ـيــركــي ب ـح ــزم .مصلحة
البلدين تفترض وقوفهما إلى جانب
فنزويال في مواجهة سياسة «تغيير
األن ـظ ـمــة» امل ـضــرة بمصالحهما في
ج ـن ــوب الـ ـق ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ،ك ـمــا في
مناطق أخرى من العالم.

لم يخف ترامب عند
وصوله إلى السلطة
احتمال لجوء إدارته
إلى تدخل عسكري
في فنزويال (أ ف ب)

ُ
األميركية الصنع بعد صفقة أبرمت
في السنوات املاضية مع تشيلي.
على األرض ،تمتلك فنزويال حوالى
 123أل ـ ــف جـ ـن ــدي ي ـش ـك ـل ــون ال ـق ــوة
امل ـس ـل ـحــة ال ــرس ـم ـي ــة ل ـف ـن ــزوي ــا .أم ــا
القوة األكبر فتتمثل في «امليليشيا
ال ـش ـع ـب ـيــة» ال ـت ــي ت ـت ـضــارب األرقـ ــام
حـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــده ـ ـ ــا ،لـ ـ ـك ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـ ـف ـ ـنـ ــزوي ـ ـلـ ــي ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالس م ـ ـ ـ ــادورو
أكـ ـ ـ ــد فـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــاب س ـ ــاب ـ ــق أن هـ ــذه
املجموعات تـضـ ّـم مليونًا وستمئة
أل ــف مـتـطــوع يـنـتـشــرون عـلــى كــامــل
األراض ــي الفنزويلية ،وقــد تموضع
ال ـ ـعـ ــدد األك ـ ـبـ ــر م ـن ـه ــم ف ـع ـل ـي ــا ع ـلــى
ّ
تمتد على
الحدود الكولومبية التي
ط ــول  2219ك ـلــم ،ح ـيــث سـيـشـكـلــون
خط الدفاع األول عن فنزويال.
ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ُوض ـ ـعـ ــت
عـ ـل ــى طـ ــاولـ ــة املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري
البرازيلي خلصت إلــى قــرار حاسم
بـ ــرفـ ــض أي تـ ــدخـ ــل ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،أو
السماح ألي جيش آخر باستخدام
األراضي البرازايلية ،وذلك بخالف
ال ـح ـم ــاس ــة الـ ـت ــي أبـ ــداهـ ــا ال ــرئ ـي ــس
الحالي جايير بولسنارو .الـقــراء ة
ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا اط ـ ـل ـ ـعـ ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـكــولــوم ـب ـيــة وخـلـصــت
إلى النتيجة عينها .قرار القيادتني
ال ـبــرازي ـل ـيــة وال ـكــولــوم ـب ـيــة أغـضــب
الرئيس األمـيــركــي ،دونــالــد ترامب،

ً
الـ ـ ــذي ك ـ ــان م ـت ـف ــائ ــا بـ ـ ـ ــإدارة ح ــرب
استنزاف ضد فنزويال ،مستخدمًا
ح ـل ـف ــاء ه الــات ـي ـن ـيــن حـ ـص ــرًا ،عـلــى
أن يبقى الــدور األميركي أقــرب إلى
الـلــوجـسـتــي والـتــوجـيـهــي مـنــه إلــى
الـ ـت ــدخ ــل املـ ـب ــاش ــر .ل ـك ــن ح ـس ــاب ــات
ت ـ ــرام ـ ــب ،الـ ـت ــي أرادت االس ـت ـث ـم ــار
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــري ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــي ح ـ ـل ـ ـفـ ــائـ ــه
الـسـلـطــة ف ــي ع ــدد م ــن دول أمـيــركــا
الــاتـيـنـيــة ،لــم تــأخــذ فــي الـحـسـبــان
ال ــواق ــع االج ـت ـم ــاع ــي واالق ـت ـص ــادي
ل ـت ـل ــك الـ ـ ـ ـ ــدول ،حـ ـي ــث س ـت ـش ـك ــل أي
مغامرة عسكرية كارثة اقتصادية
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارًا س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــا ل ـل ـس ـل ـط ــة
الـحــاكـمــة .واق ــع أدرك ـتــه املــؤسـســات
الـعـسـكــريــة الــاتـيـنـيــة قـبــل إدارت ـهــا

استطاعت فنزويال عبر
جاهزيتها وتحالفاتها
إعاقة فكرة التدخل
العسكري المباشر

السياسية وحــذرت منه ،ولعل أهم
م ــا ق ـيــل ف ــي هـ ــذا الـ ـش ــأن جـ ــاء عـلــى
ل ـس ــان ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـب ــرازي ـل ــي،
ال ـج ـنــرال هــامـيـلـتــون م ـ ــوراو ،ال ــذي
سـخــر مــن الـتـحـلـيــات الـتــي روجــت
ل ـ ـل ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ،وق ـ ـ ـ ـ ــال إن
الــرئـيــس بــولـسـنــارو لـيــس مجنونًا
كي يشارك في هذا القرار املتهور.
لم يشكل التمرد العسكري اإلقليمي
على خطة واشنطن العائق الوحيد
في مشروع إسقاط حكومة الرئيس
مــادورو .فالدولة البوليفارية التي
تـحـ ّـسـبــت ألط ـم ــاع جــارت ـهــا م ـنــذ أن
تولى الزعيم الراحل أوغو تشافيز
ال ـس ـل ـطــة ،رس ـمــت ت ـحــال ـفــات دول ـيــة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة؛ أه ـم ـهــا م ــع روس ـيــا
وال ـ ـص ـ ــن وإي ـ ـ ـ ـ ـ ــران .تـ ـح ــالـ ـف ــات لــم
تقتصر على التفاهمات السياسية
ف ـح ـس ــب ،بـ ــل ش ـم ـل ــت اس ـت ـث ـم ــارات
ً
اق ـت ـص ــادي ــة ه ــائ ـل ــة .ف ــال ـص ــن م ـثــا
أقــرضــت فـنــزويــا أكـثــر مــن خمسني
مـلـيــار دوالر ب ـفــوائــد م ـيـ ّـســرة جــدًا،
وكانت مرنة جدًا في تسهيل سداد
هـ ــذا امل ـب ـلــغ ض ـمــن إم ـك ــان ــات الـبـلــد
ال ــاتـ ـيـ ـن ــي وظ ـ ــروف ـ ــه ،كـ ـم ــا ل ـج ــأت
إل ــى االسـتـثـمــار بـمـبــالــغ طــائـلــة في
َ
قطاعي النفط والسياحة.
أم ــا الـعــاقــة الـفـنــزويـلـيــة ـ ـ الــروسـيــة
ف ـق ــد ح ـم ـل ــت ط ــاب ـع ــا م ـص ـي ــري ــا كـمــا
يـصـفـهــا ن ـي ـك ــوالي بـ ـت ــروف ،أس ـتــاذ

كلية االقـتـصــاد العليا فــي موسكو.
فــاس ـت ـث ـمــارات روس ـي ــا االق ـت ـصــاديــة
وق ـ ــروضـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـت ـ ــي بـ ـلـ ـغ ــت ح ــوال ــى
ع ـ ـشـ ــريـ ــن م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر وط ـ ــاول ـ ــت
قطاعات النفط واملناجم والتسليح،
تحولت إلى استثمار جيو ـ ـ سياسي
يــرت ـبــط بـمـصــالــح ال ــدول ــة الــروس ـيــة
العليا وحاجتها االستراتيجية إلى
مـ ـ ّـد ن ـف ــوذه ــا ف ــي ال ـع ـمــق الــات ـي ـنــي.
وعليه ،فــإن من غير ال ــوارد تــرك هذا
امللف خاضعًا لرغبات واشنطن .في
املـحـصـلــة ،اسـتـطــاعــت فـنــزويــا عبر
جــاهــزيـتـهــا الــداخ ـل ـيــة وتـحــالـفــاتـهــا
الدولية إعاقة فكرة التدخل العسكري
املباشر ،لكن كاراكاس تؤكد أن تحول
مسار املواجهة من الحرب العسكرية
إلى حرب التجويع والظالم يفترض
االسـتـعــداد ملــواجـهــة أخـطــر الـحــروب
وأق ــذره ــا .ح ـ ٌ
ـرب يـقــول الفنزويليون
إنها طاولت كل مقومات العيش ،وإن
الصمود فيها سيحتاج ،باإلضافة
إلى الدعم االقتصادي الضروري ،الى
الـعـمــل الـحـثـيــث عـلــى كـســر الهيمنة
األميركية ،ومنعها من التمادي في
ابـ ـت ــزازه ــا ل ـل ـح ـكــومــات وامل ـن ـظ ـمــات
الــدول ـيــة .إذ ت ــرى ك ــاراك ــاس فــي هــذه
املواجهة فرصة إلضعاف واشنطن،
ّ
وش ــل قــدرت ـهــا عـلــى الـتـحـكــم وإدارة
الـ ـف ــوض ــى ،ل ـي ــس ف ـق ــط فـ ــي أم ـي ــرك ــا
الالتينية بل على مستوى العالم.
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العالم

على الغالف

العالم

الحرب القذرة على فنزويال

ّ
ً ّ
للرئاسة ،كان اسم جون بولتون مطروحًا ،بداية لتولي حقيبة الخارجية ،إلى أن رسا في منصب ثالث مستشارًا لألمن القومي في عهد
ترامب
دونالد
ح
ترش
منذ
ّ
الرئيس األميركي ،لتؤول كفة السياسة الخارجية إلى ما آلت إليه

جون بولتون ...حاجة ترامب وعبئه الثقيل
مالك حمود
بثقةٍ استثنائية ،دخــل جــون بولتون
إلجراء مقابلة العمل األولى مع دونالد
ّ
تــرامــب .مـ ّـر شهر على تــولــي الرئيس
ّ
الجديد مهماته ،إل أن فضائح مايكل
فلني ،مستشاره لألمن القومي ،بدأت
ّ
تكبر ككرة الثلج ،حتى صار التخلص
منه حاجة ّ
ملحة .والحاجة تقتضي
شخصية تصغي إلى الرئيس
وجود ُ َّ
بـ ـ ـ ّ
وي ـف ــض ــل أن تـقـتـصــر إج ــاب ــات
ـود.
ُ
ِّ
املـتـقــدم للوظيفة على« :نعم سيدي»
و«ال سـيــدي» .كانت إجــابــات بولتون
َ
شاربيه،
جيدة ومقتضبة ،لكن لعنة
كـمــا يــذكــر ب ــوب وودوارد ف ــي كتابه
«خ ــوف :تــرامــب فــي الـبـيــت األبـيــض»،
حــالــت دون انـضـمــامــه إلــى فــريـقــه في
حـيـنــه .وق ــع الـخـيــار فــي شـبــاط 2017

يرى بولتون العالم مكانًا
وعدائيًا ،حيث السياسة
وحشيًا
ٌ
ّ
لعبة محصلتها صفر
على الجنرال هربرت ماكماستر ،ذلك
أن مستشار الرئيس وصهره ،جاريد
ك ــوش ـن ــر ،ح ـ َـس ــم ال ـن ـق ــاش ،مـحــاجـجــا
بــأن اإلع ــام يـحـ ّـب الـجـنــرال «املثقف»
و«بطل الحرب».
مـنّــذ يــومــه األول فــي الـبـيــت األبـيــض،
م ــث ــل اإلع ـ ـ ـ ــام مـ ـص ــدر قـ ـل ــق حـقـيـقــي
ّ
األقل ،هذا ما كان ّ
يردده
لترامب .على
كـبـيــر اسـتــراتـيـجـيــي الـبـيــت األبـيــض،
ستيفن بــانــون .ب ـ َـدا أن كــل شــيء ّ
يمر
عـبــر م ـقــولــة« :ه ــل ه ــذا مـنــاســب ل ــذاك

ٌ
فيلم ال ينتهي ،وشخصيات
الــدور؟».
كـثـيــرة ت ـت ـبـ ّـدل .مــع ال ــوق ــت ،سيصبح
بولتون مناسبًا ألداء هذا الدور ،بعد
وسي َّ
ُ
عي واحد
استبعاد ماكماستر.
ّ
من أكثر املفكرين عدوانية في العالم،
لناحية السياسة الخارجية ألميركا،
فــي مـنـصــب مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي
(نيسان /أبريل .)2018
يمتلك أمثال بولتون وبومبيو (وزير
الخارجية) «التقنية السياسية الالزمة
الخـتــراق الطبقات البيروقراطية في
ّ
واش ـن ـط ــن» ،والـت ـع ـبـيــر لـلـمـحــلـلــة في
ُ
وت ـع ــدّ
«س ـت ــرات ـف ــور» ري ـف ــا غ ــوج ــون.
العالقة بينهما املفتاح الرئيس لفهم
فريق اإلدارة هذا؛ إذ تصفهما صحيفة
«ب ــول ـي ـت ـي ـك ــو» بـ ــ«عـ ـصـ ـب ــة املـ ــوالـ ــن»
ل ـتــرامــب ،و«كــاب ـيـنـيــت الـ ـح ــرب» ،لكن
«التمحيص في خلفيتهما ورؤيتهما
ل ـ ـل ـ ـعـ ــالـ ــم وط ـ ـمـ ــوحـ ــات ـ ـه ـ ـمـ ــا ،ي ــوح ــي
بأنهما قد يكونان في طريقهما إلى
املنافسة» .وإذا أضفنا إليهما املبعوث
األميركي الخاص إلى فنزويال ،إليوت
أب ـ ــرام ـ ــز ،ص ــدي ــق ب ــولـ ـت ــون املـ ـع ــروف
بــ«مـســاعــد الــوزيــر لـلـحــروب ال ـقــذرة»،
يصبح هــؤالء «محور الشر» الخاص
بالرئيس ،كما بــات ُيطلق عليهم في
واشنطن.
«ال ــوسـ ـيـ ـل ــة األف ـ ـضـ ــل إلظ ـ ـهـ ــار ال ـق ــوة
األميركية ،ممارستها بشكل عملي».
ع ـ ّـب ــر ب ــول ـت ــون ع ــن ن ـظــري ـتــه ت ـل ــك فــي
مقالتني كتبهما العام املاضي .األولى،
ّ
ُ
ك ـ ُت ـبــت ع ـلــى ش ـكــل م ــذك ــرة لـلــرئـيــس،
ونشرت في مجلة «ناشونال ريفيو»
اليمينية املـحــافـظــة ،بـعـنــوان «كيفية
الخروج من االتفاق النووي اإليراني»،
الــذي وصفه بــ«أســوأ فعل استرضاء
ّ
ّ
في التاريخ األميركي» .شكلت مذكرته

يزدري بولتون المؤسسات المتعددة األطراف ،ويرى أن الدبلوماسية وسيلة إلضاعة الوقت (أ ف ب)

ردًا مـ ـب ــاشـ ـرًا عـ ـل ــى ش ـ ـكـ ــوى ت ــرام ــب
الــدائـمــة لناحية عــدم وجــود مؤيدين
ضـ ـم ــن ف ــريـ ـق ــه إلل ـ ُـغـ ــاء االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق .أم ــا
املـقــالــة الـثــانـيــة ،فــنـشــرت فــي صحيفة
«وول س ـت ــري ــت جـ ــورنـ ــال» (ش ـب ــاط/
فـ ـب ــراي ــر  )2018بـ ـعـ ـن ــوان «ال ـق ـض ـيــة
القانونية لـضــرب كــوريــا الشمالية»،
وع ـ ـ ّـب ـ ــر فـ ـيـ ـه ــا بـ ــول ـ ـتـ ــون ع ـ ــن م ــوق ـف ــه
ً
َ
ب ــوض ــوح ،ق ــائ ــا« :إن ـ ــه ِمل ـ ــن امل ـش ــروع
تمامًا أن تـ ّ
ـرد الــواليـ ّـات املتحدة على
ال ـت ـهــديــد» الـ ــذي تـمــثـلــه بـيــونــغ يــانــغ
«مــن خــال أن تكون البادئة بتوجيه
ض ــرب ــة» .مـنـطـقــه ه ــذا ب ــدا أك ـثــر داللــة

على نظرته للعالمُ .محاميًا ُمتدربًا،
ّ
رك ــز بــولـتــون على الـقــانــون والقضية
ً
ال ـقــانــون ـيــة ،غ ــاف ــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــات.
ـأت ع ـل ــى ذك ـ ــر «م ـ ـ ــاذا بـعــد
ف ـه ــو ل ــم يـ ـ ـ ِ
االن ـس ـح ــاب م ــن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي أو
ضــرب كــوريــا؟» .يــرى مستشار األمــن
الـقــومــي ،الـعــالــم ،مــن منظور معاركه
و«الليبراليني» في مجال
مع التعددية
ّ
القانون الدولي .فهو لخص مقاربته
األســاس ـيــة للدبلوماسية فــي عـنــوان
ك ـت ــاب ــه« :االسـ ـتـ ـس ــام ل ـي ــس خـ ـي ــارًا».
حــالــه ح ــال الــرئـيــس ،ي ــزدري بولتون
املؤسسات املتعددة األطراف ،ويرى أن

الدبلوماسية وسيلة إلضاعة الوقت،
ول ـي ـســت ل ـحــل امل ـش ــاك ــل ،ف ــي ح ــن أن
«موهبته» األبــرز تبقى في حماسته
لتغيير أنظمة الدول كطريقة ملعالجة
م ـ ـع ـ ـضـ ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ً
لواشنطن ،من كوريا وإيــران ،وصوال
إلى فنزويال ،وقبلها العراق وليبيا.

ترويكا الطغيان
ك ـ ـ ــان ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب ج ــايـ ـي ــر ب ــولـ ـسـ ـن ــارو
رئ ـي ـســا ل ـل ـب ــرازي ــل« ،ع ــام ــة إيـجــابـيــة
ُ
تـ ـظـ ـه ــر ال ـ ـتـ ــزامـ ــا إق ـل ـي ـم ـي ــا مـ ـت ــزايـ ـدًا
ب ـ ـم ـ ـبـ ــادئ ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرة» .أشـ ـ ــاد

بولتون بحليف جديد ّ
ضد ما ّ
سماه
ٍ
«تــرويـكــا الـطـغـيــان» :كــوبــا وفـنــزويــا
ونـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــاراغ ـ ــوا .وك ـ ـمـ ــا فـ ـعـ ـل ــت إدارة
ترامب في الشرق األوس ــط ،فقد رسم
املستشار خطًا واضحًا بني األصدقاء
واألعـ ـ ـ ــداء ف ــي ال ـج ـن ــوب .وحـ ــن أعـلــن
خوان غوايدو نفسه رئيسًا لفنزويال
بالوكالة ،كــان ترامب أول من اعترف
ً
بــه ،قــائــا إن ب ــاده ستستخدم كامل
قــوتـهــا الــدبـلــومــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ل ـ ـل ـ ـض ـ ـغـ ــط م ـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ـ ــل «اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة
الديموقراطية فــي فـنــزويــا» .غير أن
ب ــول ـت ــون ك ــان أك ـث ــر وض ــوح ــا عـنــدمــا
ّ
ش ـ ــرح ،ب ــاخ ـت ـص ــار ،أن األم ـ ــر يـتـعــلــق
بالنفط ،وما يمكن أن يجلبه للواليات
املـ ـتـ ـح ــدة .وق ـ ـ ــال لـ ــ«ف ــوك ــس ب ــزن ــس»
إن اإلدارة تـ ـخ ــوض مـ ـح ــادث ــات مــع
ش ــرك ــات ال ـن ـف ــط األم ـي ــرك ـي ــة ال ـك ـبــرى
الـعــامـلــة فــي فـنــزويــا ،أو الفنزويلية
األميركية
املالكة لحصص في السوق ّ
كـشــركــة «( »Citgoشــركــة ض ــخ وقــود
أميركية تمتلك الحكومة الفنزويلية
الحصة األكبر فيها).
على الــرغــم مــن تـصــويــره املـشــابــه في
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـت ــي ُي ـط ـلــق عليها
صـفــة «الـلـيـبــرالـيــة» ،لــم يـكــن بــولـتــون
ج ـ ــزءًا م ــن ن ـخ ـبــة امل ـحــاف ـظــن ال ـج ــدد،
املندمجة بعمق فــي مؤسسة الحزب
الجمهوري .فهو يتناسب مع أجندة
ً
«أم ـي ــرك ــا أوال» مـثـلـمــا كـ ــان مـنــاسـبــا
لبرنامج عمل املحافظني أيــام جورج
دبليو بوش.
مكانًا
العالم
بولتون
يرى
كما ترامب،
ٌ
وحشيًا وعدائيًا ،حيث السياسة لعبة
م ـحـ ّـص ـل ـت ـهــا ص ـف ــر .ف ــي وص ـف ـه ــا ل ــه،
تقول صحيفة «غارديان» البريطانية:
«يبدو بولتون َ
مستنقع
علق في
كمن ِ
َّ ٍ
أحــادي القطب من صنع أفكاره ،كلما
َ
ـوت أعـ ـل ــى ،غ ـ ــرق أكـ ـث ــر».
صـ ـ ــرخ بـ ـص ـ ٍ
ت ـغ ـيــر ال ـع ــال ــم ك ـث ـي ـرًا م ـنــذ عـ ــام 2003
(غزو العراق) ،لكن بولتون لم يتغير.
سـيـبـقــى ال ـخ ـيــار األس ـ ــوأ ف ــي منصب
كـبـيــر مـسـتـشــاري الــرئـيــس األمـيــركــي
ل ـ ـشـ ــؤون األم ـ ــن الـ ـع ــامل ــي ،وس ـي ـم ـثــل،
ً
على األغـلــب ،عبئًا ثقيال في مساعي
ترامب للحصول على والية ثانية في
انتخابات .2020

ماركو روبيو« ...وزير خارجية ترامب» لشؤون أميركا الالتينية
برز ماركو روبيو ،أخيرًا ،عبر منصة
«تويتر» ،مهاجمًا شرسًا لنيكوالس
مادورو ،ومدافعًا قويًا عن السياسة
األميركية تجاه فنزويال .ولكن وراء
هذا النشاط اإللكتروني ،رجل أدى دورًا
أساسيًا في ترسيخ المقاربة األميركية
لألزمة في كاراكاس
م ــارك ــو روب ـي ــو ،اس ــم ق ــد يـحـضــر إلــى
أذه ـ ــان ال ـب ـعــض رب ـط ــا بــاالنـتـخــابــات
الرئاسية التي جرت عام  ،2016عندما
ّ
كــان مرشحًا عــن الـحــزب الجمهوري.
خـ ـس ــر ال ـ ــرج ـ ــل ف ـ ــي ح ـي ـن ـه ــا م ـس ـعــاه
ّ
ال ــرئ ــاس ــي ،ول ـك ـنــه ت ـمــكــن م ــن ال ـعــودة
عبر بــاب مجلس الشيوخ ،بانتخابه
س ـي ـن ــات ــورًا ع ــن والي ـ ــة فـ ـل ــوري ــدا ،فــي
مقعد كان قد شغله سابقًا عام .2010
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ي ـ ـبـ ــرز الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــور الـ ـش ــاب
ف ــي امل ـح ــاف ــل ال ـس ـيــاس ـيــة األم ـيــرك ـ ّيــة،
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى رؤي ـت ــه ل ـف ـنــزويــا .يـتـنــقــل
ّ
ب ــن امل ـح ــط ــات الـتـلـفــزيــونـيــة وأروقـ ــة
الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس ،وي ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوض م ـن ـص ــة
«تــويـتــر» ل ـيـ ّ
ـروج ملقاربته السياسية
للدولة االشتراكية ،التي بدا تأثيرها
واضحًا على الرئيس دونالد ترامب،
عبر القرارات التي اتخذها هذا األخير
ُ
منذ بدء تحركه املعلن في هذا اإلطار.
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األميركي من أصــل كوبي طاملا أظهر
ع ـ ــداوة ل ـن ـي ـك ــوالس م ـ ـ ـ ــادورو ،وقـبـلــه
ه ـيــوغــو ت ـشــاف ـيــز .ه ــو ال ـي ــوم «ي ــؤدي
دور قائد االنقالب في فنزويال» ،على
ّ
حد تعبير «نيويورك تايمز» ،و«وزير
خارجية الظل لترامب» ،بحسب مجلة
«ذي نـيــو ري ـبــاب ـلــك» .بــاخـتـصــار ،إنــه
وزيــر خارجية ترامب لشؤون أميركا
الالتينيةً ،
بناء على ما تتوافق عليه
غالبية وسائل اإلعالم.
بمعنى آخــر ،لم يعد روبيو بالنسبة
إل ــى ت ــرام ــب م ـج ـ ّـرد «)Liddle (little
 ،»Marcoأي «مــاركــو الصغير» ـ ـ كما
ك ـ ــان قـ ــد وصـ ـف ــه خ ـ ــال االن ـت ـخ ــاب ــات
الــرئــاس ـيــة ـ ـ ب ــل ب ــات واضـ ــع سـيــاســة
الحكومة ملنطقة كاملة :إنها أميركا
الالتينية .كذلك ،بالنسبة إلى روبيو،
لــم يعد تــرامــب «الــرجــل امل ـخــادع» ،بل
ّ
أصبح «دجاجة تبيض نفوذًا» ،تمكن
م ــن اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ب ـش ـكــل أفـ ـض ــل مــن
غــالـبـيــة االن ـت ـهــازيــن فــي الـكــابـيـتــول،
للحصول على سطوة لم تكن ممكنة
ّ
سابقًا .إنه «املتصلب الذي عمل بجد،
منذ انتخاب ترامب ،من أجل الحصول
ّ
عـ ـل ــى ثـ ـق ــة ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي مـ ــا ي ـت ـعــلــق
بسياسته» ،وفــق النائب الجمهوري
عن فلوريدا ،كارلوس كاربيلو.
تـقــول «ن ـيــويــورك تــايـمــز» إن «روبـيــو
هو الــذي كــان يهمس في أذن ترامب،
منذ بداية رئاسته ،أحاديث عن فساد

ح ـكــومــة مـ ـ ــادورو وال ـحــاجــة للتدخل
في هذا املجال» ،وتنقل عنه قوله إنه
تـحــدث مــع تــرامــب عــن فـنــزويــا ،على
األقل مرة في الشهر .بل إن السيناتور
ال ـج ـم ـهــوري عـمــل م ــع نــائــب الــرئـيــس
مايك بنس وغيرهما ،من أجل الضغط

ـارض
عـ ـل ــى تـ ــرامـ ــب ل ــدع ــم ق ــائ ــد مـ ـع ـ ّ
«ي ـس ـعــى إلزاح ـ ــة مـ ـ ـ ــادورو» .ه ــو حــقــا
أتـقــن اللعبة بشكل أفـضــل مــن غـيــره،
وقــد بــات يظهر كــأنــه صــاحــب الـقــرار،
إلــى حـ ّـد مبالغته في استخدام لهجة
ّ
متوجهًا
الـتـحـ ّـدي فــي وجــه مـ ــادورو،

خالل زيارة روبيو للحدود الفنزويلية ــ الكولومبية الشهر الماضي (أرشيف)

إليه في خضم املواجهة بشأن إدخال
املساعدات اإلنسانية ،بالقول إن هذه
املـ ـس ــاع ــدات «سـ ـتـ ـم ـ ّـر» إل ـ ــى ف ـنــزويــا
مــع تـعــاونــه أو دون ــه ،بــل سـتـمـ ّـر عبر
ال ـطــريــق الـسـلـمــي أو ال ــدم ــوي .وســط
كل ذلــك ،تظهر لروبيو عالقة ُمبهمة
باالنقالبي خوان غوايدو .وإن كان ال
ّ
يمكنه تــذكــر عــدد امل ــرات الـتــي التقاه
خ ــال ـه ــا ،إن ـم ــا ق ــد ي ـص ـلــح الـ ـق ــول إن
غ ــواي ــدو رج ـلــه ف ــي ف ـنــزويــا ،قـبــل أن
يكون رجل واشنطن عمومًا.
مـعــارك كثيرة يخوضها السيناتور
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ،بـ ـنـ ـح ــو خـ ـ ـ ــاص ع ـبــر
حلبة «تويتر» ،حيث بــات «الناشط
والـ ـصـ ـح ــاف ــي امل ـ ــرج ـ ــع» ال ـ ـ ــذي يـنـقــل
صــورة وصــوتــا ...وفــي أحـيــان كثيرة
م ـغــال ـطــات م ــن ال ــداخ ــل ال ـف ـنــزوي ـلــي.
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،اس ـت ـخ ــدم
حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ــوقـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
ّ
االجتماعي لنشر التطورات املتعلقة
بفنزويال .لكن هذا املكان كان الكاشف
ع ــن ق ـص ــوره ّ وج ـه ـلــه ل ـلــواقــع ه ـنــاك.
وه ــو م ــا ت ـمــثــل ف ــي ارت ـك ــاب ــه الـعــديــد
مــن املغالطات ،التي كــان مــن أبرزها
تقرير شاركه ،وتناقله مسؤولون في
الـبـيــت األب ـيــض وم ـشــرعــون آخ ــرون،
أفيد فيه بأن القوات األمنية التابعة
ملادورو أضرمت النيران باملساعدات
اإلنسانية على الـحــدود الفنزويلية
ـ الكولومبية في  23شباط /فبراير
ّ
املــاضــي .إال أن الفيديو الــذي حللته

صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» أظـهــر
أن قـ ـنـ ـبـ ـل ــة «م ـ ــول ـ ــوت ـ ــوف» ألـ ـق ــاه ــا
مـتـظــاهــرون م ـعــادون مل ــادورو كانت
السبب وراء الحريق.
لروبيو هـفــوات أخــرى عبر «تويتر»،
ّ
وتـغــريــدات كــانــت مـحــط انـتـقــاد الذع،
خصوصًا مــن اليسار الديموقراطي.
ه ـ ــو ك ـ ــان م ـ ــن أوائـ ـ ـ ـ ــل املـ ـ ـغ ـ ـ ّـردي ـ ــن عــن
انـقـطــاع الـكـهــربــاء فــي ف ـنــزويــا ،ومــن
أكثرهم ترويجًا لنظرية دور الحكومة
الفنزويلية فــي حــدوثــه .لكن تغريدة
واح ـ ــدة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال كــانــت كفيلة
بفتح باب السخرية عليه من كل حدب
وصـ ــوب ،عـنــدمــا قـ ــال« :الـ ـي ــوم ،سـ ّـبــب
ّ
محول آخــر في السد األملاني
انفجار
( )German Damف ــي واليـ ــة بــولـيـفــار
ً
تعتيمًا آخ ــر ه ــائ ــا .الـنـتـيـجــة؟ وف ــاة
مــرضــى كــانــت حالتهم حــرجــة ،املترو
فــي كــاراكــاس بقي خ ــارج الـخــدمــة.»...
التغريدة ،التي بقيت  24ساعة على
اإلنـ ـت ــرن ــت ق ـب ــل أن ي ـم ـح ــوه ــا ،كــانــت
ً
وبناء
كافية إللقاء الضوء على غبائه.
عـلــى واق ــع ع ــدم وج ــود «س ــد أملــانــي»
في الدولة الالتينية ،تبني أن German
ً
 Damكــان مــراســا يكتب عــن انقطاع
الـكـهــربــاء فــي ف ـنــزويــا ،مــا دفـعــه إلــى
ن ـشــر ت ـبــريــر غ ـيــر مـقـنــع الرت ـك ــاب ــه ما
ّ
سماه الـ«غلطة» ،التي قد تكون واحدة
من أخطاء كثيرة وراء مقاربة اإلدارة
األميركية األخيرة مللف فنزويال.
(األخبار)

إليوت أبرامز ...وزير خارجية الحروب القذرة
إريك ألترمان *
منذ بضعة أعــوام ،صــار إليوت أبــرامــز ،املعروف بتطرفه،
يحب أن ّ
ّ
يقدم نفسه كشيخ حكيم ،خبير بالدبلوماسية
وحريص دائمًا على تقديم مشورته الواعية .لكنه عاد الى
الخدمة بعد تكليفه من ِق َبل الرئيس دونالد ّ ترامب بـ«إعادة
الديمقراطية ّفي فنزويال» .بالنظر إلى سجله ،يحق لسكان
ُ
البالد التي كلف فيها باملهمة أن يقلقوا.
إع ــان وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي مــايــك بومبيو تسمية
املحافظ الجديد إليوت برامز ،في منصب املبعوث الخاص
لفنزويال ،فــي  25كــانــون الـثــانــي /يـنــايــر ،يجب أن ال ّ
يمر
مرور الكرامّ .
فسرت الصحافة قرار تكليف الرجل بمهمة
إسـقــاط الرئيس نيكوالس م ــادورو بأنه إعــان ّاستقالل
لبومبيو عن الرئيس ترامب .سلفه املتعثر الحظ ،ريكس
تلرسون ـ ـ الرئيس السابق لـ«إكسن موبايل» ـ ـ أمل أن ّ
يعي
أب ــرام ــز ،لـكــن تــرامــب عــارضــه رغ ــم الـضـغــط ال ــذي مــارســه
ّ
ممول أقصى اليمني شلدون أدلسن ،الذي يبدو من ناحية
أخــرى أنــه ينال ما يريده من الرئيس .سبب هــذا الرفض
هو مشاركة أبرامز محافظني جددًا آخرين في نقد ترامب
خالل االنتخابات التمهيدية للجمهوريني عام  .2016حتى
جهود صهر الرئيس ،جارد كوشنر ،كانت عقيمة ،حيث
نجح مستشاره السابق ،ستيفن بــانــون ،في إقناعه بأن
سمعة «العوملي» أبرامز تفقده الصدقية.

مذابح وإبادات
وفق مجلة «بلومبيرغ» ،تكشف هذه الترقية عن «انعطافة»
ّ
َ َّ
تمثل موافقة على سياسة خارجية تهكم عليها ترامب
خــال حملته االنتخابية ،خاصة دعــم الحرب في العراق،
الـتــي انـتـقــدهــا مـنــذ أمــد بـعـيــد .لـكــن يـبــدو أن أبــرامــز ،على
غ ــرار الــرئـيــس ،قــد تـغـ ّـيــر .هــذه الـفـكــرة الـقــائـلــة إن «الـنــاس
ّ
يتغيرون» ،تظهر أيضًا بني التفسيرات التي ّقدمها أبرامز
ّ
لتبييض دوره في فضيحة «إيران غايت» ،حني مولت إدارة
الرئيس رونالد ريغن «الكونتراس» ضد الساندينيني في
نيكارغوا ،عبر بيع أسلحة سرًا لطهران .لكنه عندما تورط
في هذه القضية ،اضطر إلى االعتراف بالذنب في تهمتني
مرتبطتني بإخفاء معلومات عن الكونغرس.
ع ـقــب ذلـ ــك ،ت ــم شـطـبــه م ــن س ـجــل امل ـح ــام ــاة ف ــي مقاطعة
كولومبيا ،قبل إعفائه من ِق َبل الرئيس جورج بوش األب.
ّ
ً
وقد علق أبرامز على األمر قائال« :ال أظن أن لذلك ّأي قدر
من األهمية .نحن غير مهتمني بما حصل في الثمانينيات،
بل بما يحصل في ً .»2019
بناء على ماضيه ،ثمة خطر
من أن يكون العام  2019كارثيًا على الشعب الفنزويلي .بدأ
أبرامز كمساعد ثانوي في الكونغرس قبل ّ
ضمه إلى إدارة
ريغن في املناصب املرتبطة بحقوق اإلنسان في أميركا
الوسطى ،ثم نشط مرة أخــرى في اإلدارة الثانية للرئيس
بوش األب ،ولعب دورًا مهمًا في مركز دراســات «مجلس
العالقات الخارجية» ،وعدة منظمات يهودية محافظة.
باستثناء هـنــري كيسنجر وريـتـشــارد ديــك تشيني ،لم
يبذل سوى قليل من املسؤولني األميركيني الكبار جهودًا
مـمــاثـلــة ل ـلــدفــاع عــن عـمـلـيــات الـتـعــذيــب وال ـق ـتــل الـجـمــاعــي
باسم الديمقراطية .وتعكس ترقية أبرامز إلى أعلى مراتب
السياسة الخارجية األميركية ،عقب «إيران غايت» ،بفضل
الدعاية اإلعالمية التي جعلت منه شخصية محترمة ،واقع
هذا العالم الصغير ،وخاصة غياب أي التزام فعلي باملبادئ
التي يدافع عنها رجال السياسة األميركيون بانتظام.
َ
َ
الديمقراطيني
السيناتورين
في بداية مسيرته ،أثناء خدمته
ه ـن ــري س ـك ــوب جــاك ـســون ودانـ ـي ــال بــاتــريــك مــويـنـيـهــن،
أسهم أبــرامــز فــي جهود املحافظني الـجــدد إلقـنــاع الحزب
ّ
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ب ـت ـبــنــي م ـن ـهــج ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري خــال
السبعينيات .لكن املبعدين عن املناصب العليا في إدارة
الرئيس جايمس كــارتــر انتقلوا إلــى مــواقــع أخ ــرى .يقول
أبرامز« :كنا مبعدين تمامًا ،لم نحظ سوى بمنصب واحد
تافه :مفاوض خــاص ،ال مع بولينيزيا وماكرونيزيا ،بل
ّ
ترتيبه عشًا دافـئــا فــي قلب إدارة
مــع
ميكرونيزيا» .بعد ّ
ّ
ريـغــن ،تسلق بسرعة السلم فــي وزارة الخارجية ،حيث
ّ
مر من منصب وزيــر خارجية مساعد لشؤون املنظمات
الدولية ،ثم ـ ـ للمفارقة ـ ـ لشؤون حقوق اإلنسان ،إلى شؤون
األميركتني املشتركة .في هذا املنصب األخير ،قام بحماية
وزيــر الخارجية ،جــورج شولتز ،مــن سخط «الريغنيني»
الــراغـبــن فــي دخ ــول حــرب ضـ ّـد االتـحــاد السوفياتي ،من
خــال االنـخــراط في سلسلة نــزاعــات بالوكالة في أميركا
الوسطى.

نــادرًا ما حظي أقصى اليمني األميركي الالتيني بحليف
أميركي بحماسة أبرامز .عندما يثار جدل حول ذبح مئات،
أو آالف ،امل ــزارع ــن األب ــري ــاء فــي الـسـلـفــادور ونـيـكــاراغــوا
وغواتيماال أو حتى بنما (الـتــي انتهى األمــر ببوش األب
إلى غزوها) ،كان يجد دائمًا كبش فداء لتغطية مسؤوليته:
الصحافيون ،املناضلون في سبيل العدالة ،وحتى الضحايا
أنفسهم .فــي آذار  ،1982استولى الـجـنــرال الغواتيمالي،
إفراين ريوس ،على السلطة عبر انقالب عسكري ،وبصفته
حينها وزيــر خارجية مساعدًا لـشؤون حقوق اإلنسان،
اندفع أبرامز لتهنئته على «تحقيق إنجازات معتبرة» في
مسألة الحقوق األساسية.
شدد الرجل على «تراجع عدد القتلى من املدنيني األبرياء
تــدريـجـيــا» .فــي الــوقــت نـفـســه ،ووف ــق وثـيـقــة رفـعــت عنها
السرية ،تلقت وزارة الخارجية «مــزاعــم موثقة حــول ذبح
رج ــال ونـســاء وأط ـفــال مــن الـسـكــان األصـلـيــن مــن طــرف
ال ـج ـيــش ف ــي م ـنــاطــق ب ـع ـي ــدة» .ل ــم يـمـنــع ذل ــك أب ــرام ــز من
مطالبة الكونغرس بتقديم أسلحة متطورة للعسكريني
الغواتيماليني ،بحجة أنه «يجب مكافأة وتشجيع التقدم».

عمل أبرامز في عهد
بوش على مسائل مرتبطة
بإسرائيل وفلسطين

ُ
األمــر بأبرامز إلــى حـ ّـد االقتباس مــن مقال خيالي ،نشر
في جريدة غير مــوجــودة ،إلثبات تناول اإلعــام للعملية.
في  ،1982نشرت «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»
ُ
مـقــاالت تستحضر مذبحة ارتـكـبــت قبل عــام على أيــدي
كتيبة ُد ّربت ُ
وج ّهزت من طرف الواليات املتحدة في منطقة
آل موزوت في السلفادور .إلنقاذ القتلة ،أعلن أبرامز أمام
لجنة في مجلس الشيوخ أن املقاالت «غير ّموثوق بها» ،وأنه
«من الواضح» أن األمر عبارة عن «حدث نظمه» املتمردون.
فــي  ،1993خلصت لجنة الحقيقة التابعة لألمم املتحدة
إلى ّ أن خمسة آالف مدني ّتم اغتيالهم «قصدًا وعلى نحو
منظم» في آل موزوت.
ّ
البنمي ،مانويل نورييغا،
في  ،1985عندما أمر الدكتاتور
ّ
بتعذيب واغتيال وتقطيع املقاتل هوغو سبادافوا ،تدخل
أب ــرام ــز ل ــدى وزارة الـخــارجـيــة وأم ــام الـكــونـغــرس لفرض
الصمت حول هذه القضية ،حيث قال «[مانويل نورييغا]
يـســاعــدنــا ك ـث ـي ـرًا ...ال يـسـ ّـبــب لـنــا م ـشــاكــل ...لـقــد وعــدنــا
الـبـنـمـ ّـيــون بـمـســاعــدتـنــا فــي مـحــاربــة ال ـكــون ـتــراس .إذا ما
تابعتموه قضائيًا ،فلن يكون بمقدورنا التعويل عليهم».
وجــد أبــرامــز نفسه مـتـ ّ
ـورطــا فــي فضيحة «إي ــران غايت»
على عدة مستويات .في  ،1986مات طيار أميركي مرتزق
عند نقله أسلحة غير مشروعة موجهة إلــى الكونتراس
النيكاراغويني .ظهر أبــرامــز عقب ذلــك على شاشة «سي
إن إن» ليؤكد أن الحكومة األميركية ال عالقة لها بعمليات
الطيران هــذه ،وق ــال« :هــذا غير قانوني .ليس لدينا الحق
لفعل ذلك ونحن ال نفعل .لم تكن بأي شكل من األشكال
للحكومة األميركية ...إذا كانت األمور تتم على
عملية تابعة ُ
هذا النحو ،إذا قتل أميركيون وسقطت طائراتهم ،ذلك يعود
لعدم تفاعل الكونغرس [لتمويل الكونتراس]» .ثم ّ
كرر أمام
ُ ّ
ُ
ُ ّ
ّ
لجنتني للكونغرس أن الرحلة لم «تنظم أو ترتب أو تمول
من طرف الحكومة األميركية».
ف ــي عـ ــدة م ـن ــاس ـب ــات ،أكـ ــد ل ـل ـكــون ـغــرس أن «ع ـم ــل وزارة
الخارجية [في ما ّ
يخص دعم الكونتراس] لم يكن توفير
التمويل ،بل السعي لتحصيله عبر الكونغرس» .لقد كذب
في كل مرةُ .م ّولت شحنات أسلحة من طرف ّ
املقدم أوليفر
ن ــورث ،ووكــالــة االسـتـخـبــارات املــركــزيــة .عندما أدلــى بتلك
التصريحات ،كان أبرامز قد عاد ّ
لتوه من بروناي ،حيث
ً
ّأمــن تمويال للكونتراس .في  ،1991أدى الكشف عن هذا
الكذب إلى إدانته بإخفاء معلومات عن الكونغرس.

شرعية «الخبير»

ُع ــام  ،2013وجـ ــدت لـجـنــة ك ـشــف ال ـح ـقــائــق الـتــاريـخـيــة،
ّ
املـشــكـلــة تـحــت رعــايــة األم ــم املـتـحــدة ،أن الـجـنــرال ريــوس
مذنب بارتكاب إبادة جماعية بحق شعب املايا إكسيل في
مقاطعة كيتشي.

اقتباسات خيالية
بعد تسميته وزيــر خارجية ّ مساعدًا لشؤون األميركتني
املشتركة عام  ،1985لم يتوقف أبرامز عن إدانة املنظمات
ال ـتــي تـسـتـنـكــر عـمـلـيــات الـقـتــل الـجـمــاعــي ال ـتــي يرتكبها
الجنرال الدكتاتوري ريــوس مونتّ ،ثم خليفتاه ،أوسكار
فيكتوراس وماركو فينسيو أريفالو .في نيسان ،1985
ُوجدت املناضلة الغواتيمالية ،ماريا روساريو غودوي دو
منظمة
كويفاس ،مديرة «مجموعة الدعم املتبادل» ،وهي ّ
تـضــم أم ـهــات املختفني ق ـس ـرًا ،ميتة فــي س ـيــارة محطمة
مــع ابنها ذي الثالثة أع ــوام وشقيقهاّ .ادع ــى أبــرامــز على
املطالبني بفتح تحقيق حــول أطروحة الحادث (الضعيفة
املصداقية) التي ّقدمها النظام.
ّ
عندما نشرت «نيويورك تايمز» رسالة مفتوحة تشكك
فــي أرق ــام وزارة الخارجية حــول مــوضــوع عمليات القتل
الـجـمــاعــي ،كتبتها ام ــرأة شــاهــدت بنفسها عملية إعــدام
ّتمت في وضح النهار في غواتيماال لم تذكرها الصحافة،
ّ
وج ــه رســالــة تكذيب وقـحــة إلــى رئـيــس الـتـحــريــر .ووصــل

الحقًا ،لم يتدخل أبــرامــز في إدارة بيل كلينتون ،لكن َّتم
انتدابه من طرف خلفه جورج بوش اإلبن ،للعمل في مجلس
األمن القومي على مسائل مرتبطة بإسرائيل وفلسطني.
نجاحه ّ
األهم خالل تلك الحقبة ،وفق ما كشفه دافيد روز
في مجلة «فانيتي فير» ،كــان منع حــدوث انتخابات عام
 ،2006وتشكيل حكومة تحالف بني «حماس» و«فتح» في
الضفة الغربية وغــزة ،من خالل التآمر مع «فتح» إلجبار
الـحـكــومــة املـنـتـخـبــة ،الـتــي تهيمن عليها «ح ـم ــاس» ،على
التوجه إلى غزة.
ّ
رسخت هذه املناورة انقسامًا ال نرى نهايته بني التنظيمني،
حيث صــارا عاجزين عن التفاوض حــول ســام مستدام
ً
مع إسرائيل (هــذا إن كانت إسرائيل مستعدة له أصــا).
في النهاية ،وفق تحقيق لجريدة الـ«غارديان» البريطانية،
ّ
شجع أبرامز عام  2002االنقالب العسكري في فنزويال
ّ
ضــد حكومة هوغو تشافيز املنتخبة ديمقراطيًا (أحبط
االنقالب بعد حشد شعبي ضخم) .لم يمنع ّأي من هذه
الحقائق حــول األسـلـحــة« ،مجلس الـعــاقــات الـخــارجـيــة»،
من استضافة أبرامز ضمن أعضائه الدائمني عام ،2009
مانحًا إياه بذلك شرعية «الخبير».
لم ُيظهر مركز األبحاث املرموق سوى بعض الحرج عندما
اعتبر عضوه الجديد أن الرئيس باراك أوباما ،بعد تعيينه
تشارلز هاغل وزيـرًا للدفاع« ،معاد للسامية» ،و«يبدو أن
له مشاكل مع اليهود» (ناشيونال بابلك راديــو 7 ،كانون
الثاني  .)2013اعتبر ريتشارد هاس ،مدير املركز ،أن هذا
التعليق «عبثي» (أي بي سي 13 ،كانون الثاني  .)2013في
املقابل ،ال يبدو ّأي عضو منزعجًا من مساهمة أبرامز ّفي
التالعب بعمليات انتخابية ومذابح أو إبادات جماعية .تدل
تسميته في مجلس العالقات الخارجية ،ثم في منصب
املبعوث الخاص للواليات املتحدة لفنزويال ،على إحكام
قبضة املحافظني على السياسة الخارجية األميركية.
* صحافي أميركي،
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العالم

العالم
◄ وفيات ►

مصر بعدما أخفق في توحيد الشباب المصري ،يحاول
عبد الفتاح السيسي ممارسة دور الزعامة على الشباب
العرب واألفارقة .الرجل ،الذي يواجه تحديات داخلية
ويـقـمــع ال ـش ـبــاب الـمـعــارضـيــن ،ينفق م ـئــات ماليين
الجنيهات على منتديات شبابية إلبــراز اسمه ،من دون
مخرجات حقيقية في كل لقاء ،سوى اإلعالن عن لقاء
آخر تحت مسمى مختلف!

«مؤتمرات الشباب»:

رحالت ترفيهية
للسيسي!
القاهرة ـــ األخبار
عـلــى م ــدار ثــاثــة أيـ ــام ،أنـفـقــت الــدولــة
املصرية عبر جهات خاصة وحكومية
م ــاي ــن ال ـج ـن ـي ـهــات إلق ــام ــة «مـلـتـقــى
ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي واألف ــريـ ـق ــي» ،ال ــذي
أع ـلــن الــرئـيــس عـبــد الـفـتــاح السيسي
تدشينه فــي خـتــام فعاليات النسخة
الثانية من «منتدى شباب العالم» في
شرم الشيخ (تشرين الثاني /نوفمبر
ّ
امل ــاض ــي) .مــؤتـمــر جــديــد بـعــد أق ــل من
أرب ـع ــة أش ـه ــر ع ـلــى املــؤت ـمــر ال ـســابــق،
اقتصرت فعالياته على يوم واحد من
ّ
املطول ،ويوم احتفالي يسبقه،
العمل
ويومني للجوالت الترفيهية!
ه ـك ــذا يـنـفــق الـسـيـســي أم ـ ــوال ال ــدول ــة
التي تعاني من نقص حاد في املوازنة
وارتفاع الديون .ومع أن كلفة امللتقى
ّ
تحملتها شكليًا الشركات والجهات
الراعية باألمر املباشر ،وفي مقدمتها
ً
ال ـب ـن ــوك ،ف ــإن ال ــدول ــة تـحـمـلــت أمـ ــواال
ك ـث ـي ــرة أي ـ ـضـ ــا ،ك ـم ــا تـ ـش ــرح م ـص ــادر

مــواكـبــة ،بــدايــة مــن كلفة سفر غالبية
ال ــوزراء وطــواقــم الـحــراســات الخاصة
ً
بـهــم ،وص ــوال إل ــى اإلج ـ ــراءات األمنية
املشددة التي شهدتها شــوارع مدينة
أس ــوان السياحية ،فــي وقــت يفترض
فيه أنه موسم سياحي جيد للمدينة،
لـكــن املــؤت ـمــر عــرقــل وص ــول الــرحــات
ً
الـنـي ـلـيــة ال ـع ــائ ـم ــة ،ف ـض ــا ع ــن إغ ــاق
ج ـم ـيــع الـ ـط ــرق واملـ ـن ــاف ــذ بــاس ـت ـث ـنــاء
حاملي التصاريح الرئاسية.
هذه املرة لم يتحرك موكب السيسي
ع ـل ــى ال ـ ـبـ ـ ّـر س ـ ــوى م ـ ـ ــرات م ـ ـحـ ــدودة،
فــالــرئـيــس ال ــذي أق ــام فــي اسـتــراحـتــه
املـطـلــة عـلــى الـنـيــل بــالـقــرب مــن السد
ال ـعــالــي ك ــان ي ـت ـحــرك بــاملــركــب فـقــط،
إذ جـ ــاء ان ـع ـق ــاد امل ـل ـت ـقــى ف ــي ف ـنــدق
ع ـل ــى ج ــزي ــرة وسـ ــط ال ـن ـي ــل لـيــرســخ
خوف الجنرال من االحتكاك املباشر
م ــع امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن اس ـ ـتـ ــاؤوا من
اإلجـ ــراءات املبالغ فيها ج ــراء إغــاق
امل ــدي ـن ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار امل ـل ـت ـق ــى .وع ـلــى
عـكــس املـتــوقــع ،شـهــدت حــركــة البيع

ّ
حول السيسي الحوار مع الشباب إلى نزهة ،تارة في البحر األحمر وتارة في النيل (آي بي ايه)

وال ـش ــراء فــي أس ــواق أس ــوان تعليقًا
ش ـب ــه ك ــام ــل ب ـس ـبــب إغـ ـ ــاق غــالـبـيــة
ـدواع أمنية ،وإغــاق منطقة
املحال لـ
ٍ
ال ـكــورن ـيــش ع ـلــى ن ـحــو ش ـبــه كــامــل.

تضررت الحركة التجارية
في أسوان ّجراء المؤتمر
ً
بدال من تحسنها
ك ــذل ــك ،تــوق ـفــت امل ــراك ــب الـنـيـلـيــة عن
ال ـع ـمــل ألس ـب ــاب أم ـن ـيــة ،ول ــم يسمح
لها بالتحرك خــال امللتقى ،وأيضًا
أعمال الصيد التي اضطر أصحابها

إلى التوقف ً
بناء على التحذيرات.
بينما تضرر كل هؤالء ،كان السيسي
وزوجته يشاركان في أجواء احتفالية
م ــع ش ـبــان يـفـتــرض أن ـهــم جـ ــاؤوا من
غــالـبـيــة ال ـب ــاد ال ـعــرب ـيــة واألفــري ـق ـيــة
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي امل ـل ـت ـقــى ،م ــع ق ـلــة من
الشبان املصريني املختارين بعناية
فــائـقــة م ــن األج ـه ــزة األم ـن ـيــة وشـبــاب
«الـبــرنــامــج الــرئــاســي» ،إل ــى درج ــة أن
ع ــدس ــات ال ـكــام ـيــرات الـتـقـطــت شبانًا
م ــن األمـ ــن وه ــم يــرق ـصــون ويــرف ـعــون
األعالم وفي أيديهم هاتف الثريا الذي
يـتــواصـلــون بــه لـتــأمــن مـكــان انعقاد
الحفل.
ق ـبــل ن ـحــو ث ــاث ــة أعـ ـ ــوام ،ع ـنــد إط ــاق

م ـبــادرة املــؤتـمــرات الشبابية ،تحدث
الرئيس عن رغبة الدولة في االستماع
إلـ ــى أصـ ـ ــوات ال ـش ـب ــاب ،واع ـ ـ ـدًا بـلـقــاء
ش ـهــري ،لـكــن فــي ه ــذا املـلـتـقــى ق ــال إن
التنظيم يكون كــل ثالثة أشهر مهما
ك ــان ان ـش ـغــال ال ــدول ــة ،عـلـمــا ب ــأن ــه لم
ّ
ُيـنــظــم مــؤتـمــر شـبــابــي لـشـبــاب مصر
مــن أج ــل مناقشة الـقـضــايــا الداخلية
ُ
منذ تموز /يوليو املاضي ،بل اكتفي
ب ـم ـن ـتــديــات مل ـنــاق ـشــة ق ـضــايــا ال ـعــالــم
وال ـقــارة األفريقية خصوصًا .ويغفل
«الجنرال» في حديثه وجــود الشبان
امل ـ ـع ـ ــارض ـ ــن فـ ـ ــي سـ ـ ـج ـ ــون نـ ـظ ــام ــه.
فــأســوان الـتــي بقي فيها خمسة أيــام
هي نفسها املدينة التي اختفى فيها

الـبــرملــانــي الـســابــق مصطفى الـنـجــار
ّ
امل ـعــارض لــه ،ولــم ُيـسـتــدل على مكان
وجوده منذ أكثر من ستة أشهر ،وهي
نـفـسـهــا ال ـت ــي ت ــم تــوق ـيــف العـ ــب كــرة
قــدم فــي فريقها بــدعــوى انتمائه إلى
جـمــاعــات إرهــاب ـيــة ،بــل ج ــرى توقيفه
داخــل الـنــادي وإخـفــاؤه ألسابيع قبل
إصدار قرارات متتالية بحبسه.
كل مرة يقول السيسي إنه يستجيب
للشباب ،وفي كل مؤتمر يقرر إطالق
م ــؤت ـم ــر آخ ـ ــر ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ال ــروت ــن
املـصــري املـعــروفــة :لجنة تشكل لجنة
مـ ــن دون نـ ـت ــائ ــج ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ــدايـ ــة مــن
مــؤتـمــرات الـشـبــاب ،م ــرورًا بـ«منتدى
شـ ـب ــاب الـ ـع ــال ــم» و«م ـل ـت ـق ــى ال ـش ـبــاب
ً
العربي واألفريقي» ،وصوال إلى إعالن
مؤتمر يجمع شباب مصر والسودان
ت ـقـ ّـررت إقــامـتــه خــال الصيف املقبل.
ه ـ ـكـ ــذا ،تـ ـك ــون مـ ـخ ــرج ــات م ــؤت ـم ــرات
الــرجــل املـخـتـلـفــة :ات ـفــاق عـلــى لـقــاءات
جديدة من دون آليات لالستفادة من
التجمعات الشبابية ،التي تتكرر فيها
الــوجــوه إلــى درجــة أن جميع حضور
«مـلـتـقــى أس ـ ــوان» ه ــو نـفـســه حـضــور
«مـنـتــدى ش ــرم الـشـيــخ» امل ـص ــري .أمــا
ال ـ ـعـ ــرب واألف ـ ــارق ـ ــة ،ف ـغــال ـب ـي ـت ـهــم مــن
املـقـيـمــن فــي مـصــر بــالـفـعــل ،ولـيـســوا
قــادمــن مــن بــادهــم إال باستثناءات
قليلة.
في الخالصةّ ،
حول السيسي جلسات
الحوار مع الشباب لتكون نزهة ،تارة
فــي ش ــرم الـشـيــخ كـنــزهــة بـحــريــة على
شواطئ البحر األحمر وفنادق املدينة
ال ـ ـفـ ــاخـ ــرة ،وتـ ـ ـ ــارة فـ ــي أسـ ـ ـ ــوان حـيــث
ال ـج ـن ــوب وجـ ـم ــال ال ـط ـب ـي ـعــة ،لـتـكــون
لـقــاءاتــه مــع الشباب أشبه بالرحالت
الترفيهية الـتــي تنظمها الجامعات
ل ـطــاب ـهــا .وي ـب ـقــى الـ ـس ــؤال األهـ ــم من
وجود رئيس الجمهورية خمسة أيام
هناك ،هو عن مدى استفادة البلد من
هذه اللقاءات فعليًا ،واإلجابة ال شيء،
ســوى الــدعــايــة اإلعــامـيــة لــه على أنه
راعي الشباب في األنحاء كافة!

تقرير

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ُ
ماي على مفترق فشل جديد« :العموم» يرفض تصويتًا ثالثًا
لم تستسلم تيريزا ماي،
رغم تبديد آمالها في ما
يخص تمرير صفقتها
في البرلمان البريطاني،
ما ظهر جليًا ،أمس،
من خالل رفض رئيس
مجلس العموم طرح
اتفاق «بريكست» على
تصويت آخر في البرلمان،
إذا كان النص «مشابهًا»
أو «مشابهًا إلى حد
كبير» لذلك الذي رفضه
النواب .في غضون ذلك،
ال يزال ّاألوروبيون في
حالة ترقب لتحديد مسار
«بريكست»ً ،
بناء على
«حجج» رئيسة الوزراء
وراء طلب تأجيل موعد
«الطالق»

تـسـعــى رئـيـســة الـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة
تـ ـي ــري ــزا م ـ ـ ــاي ،إلـ ـ ــى إق ـ ـنـ ــاع ال ـب ــرمل ــان
ب ـص ـف ـق ـت ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ت ــوصـ ـل ــت إل ـي ـه ــا
ل ـ ـل ـ ـخـ ــروج م ـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
«بريكست» ،في محاولة «ثالثة» قبل
الـتــوجــه إل ــى بــروكـســل لـطـلــب تأجيل
ّ
قصير ملغادرة لندن التكتل األوروبي،
وذل ـ ــك أس ـب ــوع م ــن ت ـصــويــت حــاســم،
أع ــرب خــالــه أعـضــاء مجلس العموم
ال ـب ــري ـط ــان ــي ع ــن ع ـ ــدم ت ــأي ـي ــد ات ـف ــاق
الخروج ،وعدم الرغبة في الخروج من
دون اتفاق ،وتعبيرًا منهم عن الرغبة
فــي ال ـخــروج مــن م ــأزق الـجـمــود الــذي
تمر بــه بريطانيا بشأن «بريكست»،
األم ـ ــر ال ـ ــذي دف ـع ـه ــم إلـ ــى ال ـت ـصــويــت
إلرجاء موعد «الطالق».
ولــذلــك ،اتجهت رئيسة «املحافظني»
إلــى طــرح تصويت ثالث فــي البرملان
ب ـعــد ال ـض ـغــط ع ـلــى الـ ـن ــواب وال ـق ــادة
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــن ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال انـ ـتـ ـه ــاج
أس ـلــوب الـتــذكـيــر الــدائــم بــالـتــداعـيــات
السلبية إذا ُرفض اتفاقها ،واضطرار
املــواطــن البريطاني إلــى املشاركة في
انتخابات البرملان األوروبي املتوقعة
بعد شهرين ،وذلــك قبل قمة االتحاد
األوروبـ ــي الـتــي ستعقد بـعــد يــومــن.
وفـ ـ ــي حـ ــن أن ن ـي ــة مـ ـ ــاي فـ ــي ع ــرض
االتـفــاق مـجــددًا على الـنــواب الثالثاء
أو األربـعــاء املقبلني ،تمنحها فرصة
لـتـعــويــض ال ـهــزي ـمــة ال ـت ــي مـنـيــت في
ّ
ال ـت ـصــويــت ال ـس ــاب ــق ،إل أن ــه ف ــي ظل

إمـكــان رفــض االتـفــاق مـجــددًا الــذي لم
يعدل منذ التصويت األخير ،قد تعدل
ماي عن ذلك كما أعلن أمس متحدث
باسمها ،مؤكدًا تصريحات أدلى بها
اثنان من وزرائها أول من أمس .وقال
ّ
امل ـت ـحــدث إن «ال ــوزي ــري ــن أكـ ــدا أن من
ال ــواض ــح قـبــل أي تـصــويــت جــديــد أن
تـكــون لــديـنــا فــرصــة مـعـقــولــة لتمرير
النص».
وقــد ظهر ّ
جليًا تكثيف حكومة ماي
الـ ـجـ ـه ــود إلقـ ـن ــاع ال ـ ـنـ ــواب املـشـكـكــن
فــي أوروب ــا بتأييد اتفاقها للخروج.
فقد سارعت للعمل على ترجيح كفة
ال ـتــأي ـيــد أمـ ــس ،م ــن خ ــال مـبــاحـثــات
مــع مــؤيــدي «بــريـكـســت» املـتـشــدديــن،

بدد «الديموقراطي الوحدوي»
ماي ،معتبرًا أنها ستهزم
آمال ّ
مجددًا حتى إن دعمها
ب ـ ــدءًا بـحـلـيـفـهــا ف ــي م ـج ـلــس ال ـع ـمــوم
ال ـح ــزب «ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ــوح ــدوي»
اإلي ـ ــرلـ ـ ـن ـ ــدي .وق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
رئ ـي ـســة ال ـ ـ ــوزراء أمـ ــس« :أج ـ ــرت مــاي
مباحثات مع عدد من البرملانيني في
ن ـهــايــة األس ـ ـبـ ــوع .وج ـ ــرت مـبــاحـثــات
مــع الـحــزب الديموقراطي الــوحــدوي،
وه ــي مـسـتـمــرة ال ـي ــوم (أمـ ـ ــس)» .هــذه
املبادرة أكدها أيضًا وزير الخارجية

تحاول تيريزا ماي استثمار عامل الزمن لمصلحتها
على الصعيدين البريطاني واألوروبي (أ ف ب)

البريطاني جيريمي هانت ،إذ أعلن أن
«قبل عرض االتفاق علينا التحقق من
كاف من النواب للتصويت
إقناع عدد ٍ
لــه» .وأض ــاف الــوزيــر أمــس ،أنــه «لهذا
السبب نعمل بكد ،مع الديموقراطي
ال ــوح ــدوي وم ــع كــافــة أط ـيــاف الـحــزب
املحافظ» ،موضحًا أنه رأى «مؤشرات
م ـش ـج ـعــة» ف ــي ت ـصــري ـحــات عـ ــدد من
«املحافظني» ،حيث أكدوا استعدادهم

لتغيير موقفهم بشأن ُالنص.
هــذا الـجــو اإليـجــابــي امل ـشــاع مــن ِقبل
ال ـح ـك ــوم ــة لـ ــم ي ـ ـ ـ ُـدم س ـ ــوى س ــاع ــات،
ل ـي ـخــرج ب ـعــدهــا ال ـع ـضــو الـ ـب ــارز في
«ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي الـ ـ ــوحـ ـ ــدوي» جـيــم
وي ـل ــز ،وي ـب ــدد ه ــذه ال ـج ـهــود بــالـقــول
ُ
إن ــه يـعـتـقــد «أن خ ـطــة م ــاي ســتـمـنــى
بهزيمة ثالثة ،حتى فــي حــال تقديم
ال ـ ـحـ ــزب الـ ــدعـ ــم ل ـ ـهـ ــا» ،م ــرج ـح ــا ذل ــك

َّبسم الله َّالرحمن الرحيم
َْ َ ُ َ
َّ َ
ِ َإنا َ ِل َّل ُهِ َو ِإنا َِّإ ْل ُيهِ ر ُْ ِ
اج ْع َون َّ ُ
ْ
ج ِعي
َيــا أ َي ِّتها َالنف َ ً
س َال ْطم ِئن ًة َ ار ِ ُ
ضـ َّـيــة ف ْادخ ِلي
اضــي ُــة مــر َِّ
ِإلــى ربـ ِـك ر ِ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي
صدق الله العلي العظيم
انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية
املرحومة
الحاجة سهام مصطفى ضاهر
زوجها :الحاج عبد الله اسماعيل
ابناؤها :الحاج حسني ،الصيدلي
حسن والحاج عباس
بناتها :ام ــال زوج ــة العميد غالب
مهنا
فاتن زوجة الدكتور نزيه نحله
وفاء زوجة الدكتور حسني احمد
أشـ ـق ــاؤه ــا :ي ــوس ــف ،وامل ــرح ــوم ــن
راشد ،عدنان والدكتور أحمد
شـقـيـقــاتـهــا :لـيـلــى زوجـ ــة املــرحــوم
الحاج منير الخنسا
نهلة زوجة الحاج سامي الخنسا
واملرحومتان انصاف واسامة
ي ـص ـل ــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا ال ـط ــاه ــر
وتـ ـ ـ ـ ــوارى فـ ــي ال ـ ـثـ ــرى فـ ــي ال ـن ـجــف
األشرف.
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي يـ ــومـ ــي اإلثـ ـن ــن
وال ـث ــاث ــاء  18و 19آذار  2019في
مـ ـن ــزل ص ـه ــره ــا ال ــدكـ ـت ــور حـســن
اح ـمــد – مـحـلــة ب ـئــر ح ـســن ،ش ــارع
ع ـ ـمـ ــر ال ـ ـف ـ ـحـ ــل م ـ ـقـ ــابـ ــل تـ ـلـ ـف ــزي ــون
امليادين ،بناية نور الطابق الرابع
ف ــوق صـيــدلـيــة  Premiumلـلــرجــال
والنساء.
وي ـ ـ ـ ــوم االربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء  20آذار 2019
ف ـ ــي مـ ـبـ ـن ــى ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
جانب مبنى أمن الدولة من الساعة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـت ــى ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مـ ـس ـ ً
ـاء
للرجال والنساء.
الراضون بقضاء الله
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
اآلس ـ ـفـ ــون :آل إس ـم ــاع ـي ــل ،ضــاهــر،
م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،مـ ـهـ ـن ــا ،نـ ـحـ ـل ــه ،أح ـم ــد
والخنسا.
وعموم أهالي بلدة القنطرة

بوجود عدد من النواب «املحافظني»
الــرافـضــن لخطة االنـسـحــاب .ونقلت
صحيفة «ذي غــارديــان» البريطانية
عــن وي ـلــز قــولــه إن ــه «يـعـتـقــد أن نحو
 30نائبًا مــن املحافظني سيصوتون
ض ــد ات ـف ــاق بــري ـك ـســت» .األمـ ــر نفسه
بالنسبة إلــى رئيس مجلس العموم
الـبــريـطــانــي ،ج ــون بـيــركــو ،ال ــذي بــدد
ً
التصويت الـثــالــث ،قائال
أيـضــا آم ــال
َ
إنه «ال يمكن الحكومة طرح بريكست
عـلــى تـصــويــت آخ ــر فــي ال ـبــرملــان ،إذا
ك ــان الـنــص مشابهًا أو مشابهًا إلــى
حد كبير» لذلك الذي رفضه النواب.
في غضون ذلــك ،وقبل أيــام من ّ
القمة
األوروبية ،تسود حالة من الترقب في
أروق ــة املــؤسـســات والـ ــدول األوروب ـيــة
بــانـتـظــار مــا سـتـقــدمــه بــريـطــانـيــا من
«إي ـ ـضـ ــاحـ ــات» ف ــي م ــا ي ـخ ــص م ـســار
«الـ ـط ــاق» .إذ تنتظر بــروكـســل تقدم
م ـ ــاي ،ط ـل ــب ت ــأج ـي ــل م ــوع ــد ال ـخ ــروج
ً
املقرر أصال بعد عشرة ّأيام .ويتمحور
ال ـق ـلــق األوروبـ ـ ـ ــي ب ـش ــأن مـ ــدى جــديــة
الحجج التي ستسوقها مــاي لتبرير
طلبها والتي سيتم على أثرها قبول
أو رفــض التأجيل مــن جهة االتـحــاد.
وقــد ّ
عبر وزيــر الخارجية البلجيكي
ديديه ريـنــدرز ،أمــس ،عن هــذا املوقف
أمـ ــس ،ب ــال ـق ــول« :االتـ ـح ــاد ل ـيــس ضد
التمديد ،ولكنه عليه معرفة ماذا تريد
بريطانيا أن تفعل في الفترة الباقية».
(األخبار ،أ ف ب)

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ضــده ـمــا :نجيبة
ولبيبة حنا بشارة رعد من بلدة بريسات
ً
ق ـضــاء ب ـشــري اصـ ــا ،ومـجـهــولـتــي محل
االقامة حاليًا.
بالدعوى رقم  2015/537املقدمة ضدكما
مــن املستدعي ج ــورج ب ــدوي رعــد طوني
م ـتــى ،تــدعــوك ـمــا ه ــذه املـحـكـمــة الس ـتــام
ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عـنـهــا بــوكــالــة املـحــامــي
ب ــرق ــم  2019/22بـ ـت ــاري ــخ ،2019/3/7
امل ـت ـض ـمــن ازالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـق ــارات
رق ــم  3353و 3504و 3526منطقة حــدث
الجبة العقارية ،عن طريق بيعها باملزاد
ال ـع ـل ـن ــي بـ ــن الـ ـعـ ـم ــوم ب ــواسـ ـط ــة دائـ ـ ــرة
التنفيذ املختصة على ان تعتمد اساسًا
للطرح في املزايدة االولى املبلغ املقدر من
الخبير ،وتوزيع ناتج البيع بني الشركاء
وتضمينهم النفقات كــل بنسبة حصته
في امللكية ،وذلك خالل مهلة ثالثني يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
بـتــاريــخ  2019/2/12قــرر رئـيــس الغرفة
االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي بـعـلـبــك ال ـق ــاض ــي وسـيــم
الـحـجــار نشر خــاصــة االسـتــدعــاء املقدم
م ـ ــن وجـ ـ ـ ــدي جـ ـ ـ ــروس ال ـ ـعـ ــرجـ ــا ب ــوك ــال ــة
االسـ ـت ــاذ ح ـســن ضــاهــر وامل ـس ـجــل بــرقــم
 2018/550بموضوع شطب اشــارة طلب
الـتـنـفـيــذ امل ـقــدم مــن وج ــدي ال ـعــرجــا ضد
املنفذ عليه رفيق اسعد العرجا لدى دائرة
تنفيذ راس بعلبك الهرمل واملسجلة برقم
يــومــي  /505/تــاريــخ  1989/11/29عن
الصحيفة العينية للعقار رقــم /1530/
مــن منطقة راس بعلبك الـعـقــاريــة سندًا
للمادة  512أ.م.م .فعلى من لديه اعتراض
ان يتقدم بمالحظاته خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
وفاء الرفاعي
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلـبــت امل ـحــام ـيــة ك ــارم ــن جـ ــورج الـنـشــار
بــالــوكــالــه ع ــن اح ــد ورث ــة سـلـمــى بـطــرس
سند بدل ضائع للعقار  815بنشعي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب اح ـمــد تــوفـيــق امل ـيــر بــاالصــالــه عن
نفسه وبوكالته عن احد ورثة خازن املير
سند بدل ضائع للعقار  9كفرياشيت.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـ ـل ــب بـ ــولـ ــس حـ ـن ــا ال ـح ـك ـي ــم ب ــال ــوك ــال ــه
ع ــن ف ـ ــارس ن ـ ــادر بـصـفـتــه وك ـي ــل خـشــان
عبدالنور سند بــدل ضائع للعقار 1001
زان.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب بــولــس حـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
زياد كرباج ورلى عبال سندي بدل ضائع
للعقارين  110و 149عرطز.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
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مؤسسة قطان للتجارة تطلب رئيس
عمال ذو خبرة ال تقل عن  4سنوات,
لإلتصال76/638700 :

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي محمد علي حماده بالوكاله
عن علي ومنيره ومنار وليلى دياب سند
بدل ضائع للعقار  511رشكيدا
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب جــوزيــف طــانــي عنتر بالوكاله عن
ي ــوس ــف وس ـل ـم ــان ال ــدويـ ـه ــي س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار /1110عردات.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي مـ ــرسـ ــال ال ـ ـيـ ــاس م ـتــري
بــالــوكــالــه ع ــن جـ ــورج دع ـب ــول س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  940انفه.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب روبير اسعد معوض عن احد ورثة
مخايل الدويهي سند بدل ضائع للعقار
 129مزرعة اجبع.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت الهام انطوان ابو شرفان بالوكاله
عن احــد ورثــة هند ابــي صعب سند بدل
ضائع للعقار  711مزرعة ابي صعب.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت مايا سركيسيان سند بدل ضائع
للعقار  5/1171النخله.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طـ ـل ــب مـ ـشـ ـه ــور اح ـ ـمـ ــد ح ـ ـمـ ــادي ملــوك ـلــه
رض ــوان عـلــي حـمــزه ش ـهــادة قـيــد مؤقته
للعقار رقم  292كفرحتى.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب حمدان سعيد البردان ملوكله سعيد
حـمــدان ال ـبــردان شـهــادة قيد مؤقته بدل
ضائع للعقار رقم  184شمع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن تبليغ أوراق مدنية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
في البقاع – زحلة برئاسة القاضية نوال
صليبا
املـسـتــدعــى ضــدهــا :حـنــان تــوفـيــق شربل
املقيمة سابقًا في زحلة – حوش األمراء.
املجهولة محل االقــامــة حاليًا للحضور
شـخـصـيــا أو بــواس ـطــة م ــن ي ـن ــوب عنها
قانونًا الى قلم املحكمة في زحلة ،لتبلغ
اوراق االس ـتــدعــاء امل ـقــدم مــن املستدعية
ريـتــا ان ـطــوان شــربــل زوج ــة راي ب ــارودي

بوكالة املحامي ربيع حاتم.
املـسـجــل بــرقــم اس ــاس  2018/540تــاريــخ
الـ ـ ـ ـ ـ ــورود  2018/2/16وال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـط ـلــب
ب ـمــوج ـبــه ت ــدوي ــن اش ـ ــارة ال ــدع ــوى عـلــى
صحيفة العقار رقــم  /1285/مــن منطقة
حـ ــوش األم ـ ـ ــراء اراضـ ـ ــي وت ـك ـل ـيــف خبير
بإجراء الكشف على العقار موضوع هذا
الطلب وتخمينه لحاجات هــذه القسمة
فــي ح ــال قــابـلـيـتــه للقسمة الـعـيـنـيــة واال
سيطرح بالبيع باملزاد العلني .وتوزيع
الرسوم واملصاريف واتعاب الخبير وكل
ما يدفع إلنفاذ هــذه القسمة في الدوائر
الرسمية كافة بني الشركاء بنسبة حصة
كل منهم في العقار الشائع.
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر والـتـعـلـيــق ويـتــوجــب
عـلــى املـسـتــدعــى ضــدهــا امل ــذك ــورة اعــاه
اتخاذها محل اقامة ضمن نطاق املحكمة
وابـ ـ ـ ــداء مــاح ـظــات ـهــا ع ـل ــى االس ـت ــدع ــاء
ضـمــن املـهـلــة الـقــانــونـيــة واال يـصــار الــى
ابالغها جميع االوراق والـقــرارات لصقًا
على باب ردهة املحكمة باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليهم قــاســم وحـســن وعلي
وبنني وامـنــه ومــريــم محمد حـمــادي من
النبطية – حي البياض ومجهولي محل
ً
االقــامــة ،وعمال باحكام املــادة  409أ.م.م.
تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها باملعاملة
التنفيذية رقم  2019/148واملتكونة بني
مهدي عبدالله عبدالله بوكالة املحامي
الـ ــدك ـ ـتـ ــور ه ـي ـث ــم ع ـ ــزو وب ـي ـن ـك ــم ان ـ ــذار
تنفيذيًا بـمــوضــوع الـحـكــم ال ـصــادر عن
املحكمة االبتدائية املدنية فــي النبطية
بالرقم  2018/207تــاريــخ 2018/12/21
واملـتـضـمــن اعـتـبــار الـعـقــار رق ــم  343من
منطقة النبطية الـتـحـتــا الـعـقــاريــة غير
قابل للقسمة عينًا بني الشركاء وبإزالة
الشيوع عن طريق طرحه للبيع باملزاد
الـعـلـنــي لصالحهم ام ــام دائ ــرة التنفيذ
املختصة على ان يعتمد اساسًا للطرح
مبلغ  150000د.أ.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
السـتــام االن ــذار ومرفقاته تحت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقكم اصوال بانقضاء
 20يومًا تلي النشر مضافًا اليها مهلة
االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب عاطف فارس يوسف الحجار سند
تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع لـلـقـســم  29من
العقار  1960منطقة االشرفية.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
ّ
ّ
التعاونية
الجمعية
يعلن مجلس إدارة
للتوفير والتسليف للسكن والتنمية في
الجنوب وجبل لبنان عن انعقاد جمعية
عـمــومـيــة ع ــادي ــة ف ــي  ٢٩/٣/٢٠١٩س ٣
ب .ظ .فــي مكتبها فــي الرميلة لالطالع
واملصادقة على جداول وعلى استدانات
ســاب ـقــة وح ــال ـي ــة وع ـل ــى ق ـ ـ ــرارات إداري ـ ــة
وع ـل ــى م ـيــزان ـيــة  .٢٠١٨وإذا ل ــم يكتمل
النصاب تنعقد الجمعية العمومية في
 ٣٠/٣/٢٠١٩فــي نـفــس الـســاعــة وامل ـكــان
بمن حضر من األعضاء.
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◄ إعالنات رسمية ►
اعالن مزايدة
صـ ـ ــادر ع ــن رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زح ـلــة
القاضية سينتيا قصارجي
املـنـفــذة :م ــاري ابــراهـيــم الـسـكــاف وكيلها
االستاذ جوزف شمعون
املنفذ عليها :مــدرســة االنـطــاق الحديث
بشخص مديرها االستاذ الياس سليمان
التنوري
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك ب ــالـ ـحـ ـج ــز - :روب ـ ـي ـ ـنـ ــا اك ـ ــوب
بوتشكجيان
 مرسيل ملوتـنـفــذ امل ـن ـفــذة بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقــم
 2007 / 755حـ ـك ــم الـ ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد
املدني في زحلة الناظر بالدعاوى املالية
تــاريــخ  2006/11/30املـصــدق استئنافا
والقاضي بإلزام املنفذ عليها بدفع مبلغ
/7.411.447/ليرة لبنانية ورسوم الحكم
ال ـبــال ـغــة /432.000/لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة لـبـنــانـيــة عــدا
الرسوم والفوائد وذلك للمنفذة.
وك ــذل ــك إل ـ ــزام امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا ب ــدف ــع مبلغ
/8,720,000/ليرة لبنانية و/1,500,000/
ليرة لبنانية و/743.000/ل ـي ــرة لبنانية،
و/1.760.000/ل ـيــرة لبنانية عدا الرسوم
والـ ـف ــوائ ــد ملـصـلـحــة امل ـش ـتــركــة بــالـحـجــز
روبينا اكوب بوتشكجيان.
وك ــذل ــك إل ـ ــزام امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا ب ــدف ــع مبلغ
/4166666/ل.ل .ليرة لبنانية عدا الرسوم
والـ ـف ــوائ ــد ملـصـلـحــة امل ـش ـتــركــة بــالـحـجــز
مرسيل شمعون ملو .املطروح للبيع:
ً
* أوال حـ ـص ــة املـ ـحـ ـج ــوز ع ـل ـي ــه الـ ـي ــاس
سليمان الـتـنــوري البالغة /1200/س ـهــم
من العقار رقم /1290/حوش حاال.
مـســاحـتــه/ 553/ :مـتــر مــربــع ،هــو كناية
عن أرض مسطحة ومنعصة ويوجد على
جــوان ـب ـهــا ب ـعــض االشـ ـج ــار غ ـيــر املـثـمــرة
وتصوينة من حجر الباطون ودراب ــزون
حديدي وسطها شمسية من الحديد.
حدوده :يحده غربا العقار  /460/طريق
ً
خ ـ ــاص وش ــرق ــا الـ ـعـ ـق ــار  /79/وشـ ـم ــاال
العقار  /1289/وجنوبًا العقار ./1293/
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :مـنـتـفــع ب ــامل ــرور على
ال ـطــريــق ال ـخ ــاص /460/حـ ـج ــز تنفيذي
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة مـ ـ ـ ـ ــاري اب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم ال ـ ـس ـ ـكـ ــاف،
ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ملـصـلـحــة زي ـن ــا ج ــورج
ال ـغ ــزال ،حـجــز احـتـيــاطــي ملصلحة مــاريــا
سليمان مـلــو ،حـجــز احـتـيــاطــي ملصلحة
نـ ــدى ي ــوس ــف االشـ ـق ــر ،ح ـجــز احـتـيــاطــي
ملـصـلـحــة بــاتــي رش ـيــد فــرن ـس ـيــس ،حجز
اح ـت ـيــاط ــي مل ـص ـل ـحــة روز خ ـل ـيــل خ ــرم ــا،
حجز احتياطي ملصلحة نسرين رياض
املصري ،حجز احتياطي ملصلحة نجوى
طانوس صليبا.
م ـح ـض ــر وصـ ـ ــف عـ ـق ــار مل ـص ـل ـح ــة مـ ــاري
ابراهيم السكاف ،حجز احتياطي ملصلحة
ن ـجــوى ان ـط ــوان ال ـل ـح ــام ،ح ـجــز تنفيذي
ملـصـلـحــة مــارس ـيــل م ـل ــو ،ح ـجــز تـنـفـيــذي
ملصلحة روبينا اكوب بوتشكجيان.
اش ـت ــرك ــت روب ـي ـن ــا اكـ ـ ــوب بــوتـشـكـجـيــان
بالحجز  2012 /149و.2012/150
قيمة التخمني /71.875/ :دوالر اميركي
(واحد وسبعون ألف وثمانماية وخمسة
وسبعون دوالر اميركي).
بدل الطرح بعد التخفيض /$13729.37/
ث ــاث ــة ع ـش ــر الـ ـف ــا وس ـب ـع ـم ــاي ــة وت ـس ـعــة
وعشرون دوالر اميركي وسبعة وثالثون
سنتًا).
* ثانيًا :حصة املنفذ عليه الياس سليمان
التنوري البالغة /1200/سهم من العقار
رقم /1291/حوش حاال.
مـســاحـتــه/ 511/ :مـتــر مــربــع ،هــو كناية
عــن أرض مسطحة يوجد على جوانبها
بـعــض االش ـجــار غـيــر املـثـمــرة وتصوينة
مــن حجر الـبــاطــون .ح ــدوده :يـحــده غربا
ال ـع ـق ــاري ــن  /1105/و /1108/وش ــرق ــا
ً
ال ـع ـق ــار  /460/ط ــري ــق خـ ــاص وشـ ـم ــاال
العقار  /1288/وجنوبا العقار ./1292/
الحقوق العينية :نفس الحقوق العينية
للعقار /1290/حوش حاال.
قيمة التخمني/66.625/ :دوالر اميركي
(س ـتــة وس ـت ــون أل ــف وسـتـمــايــة وخمسة
وعشرون دوالر أميركي).
بدل الطرح بعد التخفيض $/12726.53/
(اث ـ ـن ـ ــا عـ ـش ــر أل ـ ـفـ ــا وسـ ـبـ ـعـ ـم ــاي ــة وس ـت ــة
وعشرون دوالر اميركي وثالثة وخمسون
سنتًا).
* ثالثًا :حصة املنفذ عليه الياس سليمان
التنوري البالغة /800/س ـهــم مــن العقار
رقم /1293/حوش حاال.
م ـســاح ـتــه/555/ :مـ ـ ـت ـ ــر م ــرب ــع ،ي ـقــع هــذا
الـ ـعـ ـق ــار ع ـل ــى ي ـم ــن ط ــري ــق ت ــرب ــل ريـ ــاق

وتدخل إليه على مفرق مدخل فيال نقوال
كعدي ،وهو عبارة عن أرض يوجد عليها
بناء مؤلف من طابقني.
طابق أرضي :مؤلف من مدخل وبيت درج
يؤدي الى الطابق االول وممشى و 6غرف
وحمامني وضمنهما متختني وبلكونني
وفرندتني .الطابق االول :مماثل للطابق
االرضـ ـ ـ ــي :ي ــوج ــد ل ـل ـع ـقــار ت ـصــوي ـنــة مــن
حجر الباطون ودراب ــزون حديد وبعض
االشجار املثمرة.
حدوده :يحده غربا العقار  /460/طريق
ً
خ ـ ــاص وش ــرق ــا الـ ـعـ ـق ــار  /19/وشـ ـم ــاال
العقار  /1290/وجنوبا العقار .1294
الحقوق العينية :نفس الحقوق العينية
للعقار  /1290/حوش حاال.
قيمة التخمني/ 99.900/ :دوالر أميركي
(تسعة وتسعون ألــف وتسعماية دوالر
اميركي)
بدل الطرح بعد التخفيض $ /19082.5/
(تسعة عشر ألفًا واثنان وثمانون دوالر
اميركي وخمسة سنتات).
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
الــواقــع فــي  2019/4/18الـســاعــة الثانية
عـشــرة ظـهـرًا فــي قــاعــة املحكمة فــي قصر
عدل زحلة أمام رئيس دائرة تنفيذ زحلة.
شـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :ع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة ان ي ــودع بإسم
رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ زح ـلــة قـيـمــة الـطــرح
فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف مقبول
او تقديم كفالة معادلة أو شيكا مصرفيًا،
وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل إق ــام ــة ضـمــن نـطــاق
دائ ــرة تنفيذ زحـلــة ،وإذا لــم يكن لــه مقام
ف ـيــه عـلـيــه خـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام م ــن ص ــدور
قـ ــرار االح ــال ــة إيـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
ً
اعتباره ناكال وإعادة املزايدة على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة،
وعليه خــال ثــاثــة اي ــام مــن ص ــدور قــرار
اإلحالة دفع رسم الداللة بمعدل  % 5من
قيمة الشراء.
مأمور التنفيذ
محمد البرجي
إعالن بيع للمرة الثالثة
صـ ــادر ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ جــويــا بــرئــاســة
القاضي ريشار السمرا
باملعاملة التنفيذية رقم 2019/77
امل ـن ـفــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد الـلـبـنــانــي ش.م.ل.
وكيله املحامي خالد لطفي
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :ق ــاس ــم م ـح ـم ــد حـســن
ومحمود محمد حسني
 دردغيا -ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي :الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ــم
/1888ل.ق 2015/الـ ـص ــادر ع ــن الـلـجـنــة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
عن تطبيق قوانني االسكان.
تاريخ التنفيذ2017/3/20 :
تاريخ تبليغ االنذار 2017/3/22
تاريخ الحجز 2018/2/7 :تاريخ تسجيله
2018/2/15
تاريخ محضر وصف العقار2017/8/18 :
تاريخ تسجيله 2017/11/21
املـطــروح للبيع :القسم  B/17في العقار
رق ــم /376دردغـ ـ ـي ـ ــا ،ه ــو ع ـب ــارة ع ــن شقة
س ـك ـن ـيــة م ـســاح ـت ـهــا  148م 2م ــؤل ــف مــن
مدخل وصالون وطعام وجلوس وغرفتي
ن ــوم وم ـط ـبــخ وم ـم ــر وح ـم ــام ــن وخـمــس
شرفات وله موقف سيارة.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن 54020 :د.أ( .أرب ـ ـعـ ــة
وخمسون الف وعشرون د.أ).
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح امل ـخ ـف ــض 30791.40 :د.أ.
(ثالثون الف وسبعماية وواحد وتسعون
د.أ .واربعون سنتًا).
م ــوع ــد ال ـب ـي ــع ومـ ـك ــان اج ـ ــرائ ـ ــه :ال ـســاعــة
الـحــاديــة عـشــرة والـنـصــف مــن نـهــار يــوم
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه  2019/4/17ام ــام
رئيس دائ ــرة تنفيذ جويا وعلى الراغب
بالشراء وقبل الدخول في املزايدة ان يقدم
بدل الطرح نقدًا او تقديم كفالة مصرفية
وافية او شك مصرفي من احــد املصارف
املـقـبــولــة لـحـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة التنفيذ
فــي جــويــا وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل القــام ـتــه
ض ـمــن ن ـطــاق امل ـح ـك ـمــة واال اعتبر ك ــل
ت ـب ـل ـيــغ ل ــه ف ــي ق ـل ـم ـهــا قــانــون ـيــًا وع ـل ـيــه
إيـ ــداع الـثـمــن خ ــال مـهـلــة ثــاثــة أي ــام من
ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار اإلح ــال ــة ك ـمــا ودف ــع
الـثـمــن والـ ـ ــرسـ ـ ــوم وال ـن ـف ـقــات بـمــا فيه
رســم الــداللــة  %5خالل عشرين يومًا مــن
تــاريــخ صــدور قرار اإلحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي

إعالن بيع للمرة السادسة
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ جويا  -القاضي
ريشار السمرا
املعاملة التنفيذية رقم 2014/228
امل ـن ـفــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد الـلـبـنــانــي ش.م.ل.
وكيله املحامي خالد لطفي
املنفذ عليه :فؤاد كامل عباس  -معروب
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
اللجنة القضائية الناظرة في الخالفات
ال ـنــاش ـئــة ع ــن تـطـبـيــق ق ــوان ــن االس ـك ــان
بتاريخ  2013/11/5رقم /2013/1400ل.ق.
دين بقيمة ماية واثني عشر مليون ل.ل.
ومليوني ل.ل .غرامة.
تاريخ التنفيذ2014/10/23 :
تاريخ تبليغ االنذار 2014/10/31
ت ــاري ــخ ال ـح ـج ــز 2014/11/17 :وت ــاري ــخ
تسجيله 2014/11/20
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار:
 2016/11/12وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه
2016/11/25
رق ــم ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع 9/651 :من
منطقة م ـعــروب الـعـقــاريــة مساحته 129
م 2400 - 2سهمًا  -وهــو كناية عــن شقة
سـكـنـيــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـثــانــي ب ـن ــاء قــديــم
مــؤلــف مــن غــرفـتــي ن ــوم ومـمــر وحمامني
وصالون وطعام ومطبخ وثــاث فرندات
وحالة البناء سيئة نظرًا لتساقط الورقة
وظهور الحديد بحالة صدأ ويتم الدخول
اليها عبر مصعد كهربائي ودرج وبالط.
قيمة التخمني 64500 :د.أ .اربعة وستون
الف وخمسماية د.أ.
بــدل ال ـطــرح 34056 :د.أ (أرب ـعــة وثــاثــون
الف وستة وخمسون د.أ.).
موعد البيع ومكان اجرائه :نهار االربعاء
الواقع فيه  2019/4/17الساعة الحادية
ع ـشــرة ص ـبــاحــا ف ــي دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ جــويــا
وع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء وق ـبــل املـبــاشــرة
ب ــامل ــزاي ــدة ان ي ـق ــدم ب ــدل ال ـط ــرح ن ـق ـدًا او
بكفالة مصرفية وافـيــة او شــك مصرفي
من احد املصارف املقبولة لحضرة رئيس
دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي جــويــا وعـلـيــه اتـخــاذ
مـحــل القــام ـتــه ض ـمــن ه ــذه امل ـح ـك ـمــة
واال اعتبر ك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــه ف ــي ق ـل ـم ـهــا
قــانــون ـيــًا وع ـل ـيــه إيـ ــداع الـثـمــن خــال
مهلة ثــاثــة أي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
اإلحالة وعليه كذلك دفع الثمن والــرســوم
وال ـن ـف ـقــات بما فيها رســم الــداللــة %5
خــال عشرين يــومــا مــن تــاريــخ صــدور
قرار اإلحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ جويا
برئاسة القاضي  /ريشار السمرا
املعاملة التنفيذية رقم 2018/81
اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رقــم
2016/943
طالب التنفيذ :البنك اللبناني للتجارة
ش.م.ل.
املنفذ عليه :محمد سليمان فتوني
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ت ـعــامــل وكـشــف
حـ ـس ــاب ب ـق ـي ـمــة " "2.317.20د.أ .ال ـف ــان
وثالثماية وسبعة عشر دوالرًا أميركيًا
وعشرون سنتًا.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة الثانية على اســاس ستني باملاية
مــن ضمن تخمني املــوجــودات املحجوزة
التالية خاصة املنفذ عليه:
غــرفــة ج ـلــوس زاوي ـ ــة 1500 :د.أ/ .خــزانــة
تلفزيون  420د.أ.
تلفزيون  40ال سي دي 300 :د.أ / .برداية
عدد  420 -2 -د.أ.
فرشة اسفنج مضغوط 30 :د.أ/ .تكايات
اضافية  +طاوالت خشب صغيرة  60د.أ.
غــرفــة ن ــوم كــام ـلــة 900 :د.أ / .غــرفــة نــوم
رئيسية  1200د.أ.
ب ــرداي ــة ل ــون اص ـف ــر وف ـض ــي 240 :د.أ/ .
مكيف ناسيونال  150د.أ.
خزانة خشب مع جوارير 90 :د.أ / .خزانة
أحذية  60د.أ.
كونسول مع مــرآة 120 :د.أ / .كنبه مقعد
واحد عدد  120 - 2 -د.أ.
ط ــاول ــة خ ـشــب ص ـغ ـي ــرة 15 :د.أ / .ثــريــا
صغيرة عدد  60 -2 -د.أ.
غاز مع فرن 210 :د.أ / .براد ساخن وبارد
 45د.أ.
طــاولــة خـشــب مــع  6ك ــراس ــي 180 :د.أ/ .
خزائن مجلى خشب  6درف  1200د.أ.
تعليقة املنيوم 3 :د.أ / .شفاط  45د.أ.

غسالة أوتوماتيك 300 :د.أ / .برداية برم
 300د.أ.
براد كبير هيتاشي  300د.أ.
وعليه يكون مجموع تخمني املحجوزات
 8.268د.أ.
ثمانية االف ومئتان وثمانية وستون د.أ.
وع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء ال ـح ـضــور نـهــار
ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ـيــه  2019/4/12عند
الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ال ـ ــى م ـكــان
وجــود املحجوزات في منزل املنفذ عليه
محمد سليمان فتوني الـكــائــن فــي بلدة
الـحـلــوسـيــة /ح ــي ال ـجــامــع /مـلــك فتوني
مصطحبًا مـعــه ب ــدل ال ـطــرح اضــافــة الــى
خمسة باملئة رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
فاطمه رومية
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة فــي
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـحــاج
ع ـ ـلـ ــي وعـ ـ ـض ـ ــوي ـ ــة ال ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــن رودن ـ ـ ـ ــي
داكسيان وريشار السمرا املدعى عليهما
حـكـمــت مـيـشـيــل دنـ ــدن ون ــورم ــا ميشيل
دنــدن واملجهولي محل االقامة الحضور
الى قلم املحكمة الستالم نسخة عن اوراق
الدعوى رقم  2019/379املقامة من مرشد
البستاني بموضوع طلب اعــان اتفاقية
مـصــالـحــة لـعـلــة ال ـخ ــداع وال ـج ــواب خــال
عشرين يــومــا مــن تــاريــخ النشر واال يتم
ابالغكم بقية االوراق والقرارات باستثناء
الـحـكــم الـنـهــائــي بــواسـطــة التعليق على
لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
بـتــاريــخ  2019/3/7ق ــرر رئ ـيــس محكمة
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي
نـشــر خــاصــة عــن االس ـتــدعــاء امل ـقــدم من
مصطفى عارف سلمان ورفاقه واملسجل
برقم  2019/1457والذي يطلب فيه شطب
اش ــارة الــدعــوى عــن العقار رقــم  1449من
منطقة مجدلزون /صور /العقارية وهي
دعوى مقامه لدى محكمة بداية الجنوب
من هدية مملوك ضد مالكي هــذا العقار
تاريخ .1971/5/3
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
بـتــاريــخ  2019/3/7ق ــرر رئ ـيــس محكمة
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي
نـشــر خــاصــة عــن االس ـتــدعــاء امل ـقــدم من
احمد عز الدين عز الدين واملسجل برقم
 2019/1456والـ ـ ــذي ي ـط ـلــب ف ـيــه شطب
اشارة الدعوى عن العقار رقم  /192/دير
قانون النهر االولــى مسجلة برقم يومي
 403تاريخ  1965/3/31حجز احتياطي
من دائرة اجراء صور بتاريخ 1965/3/30
ملـصـلـحــة ع ـبــد ال ـ ـ ــرؤوف شـ ــور وال ـثــان ـيــة
برقم يومي  807و 808تاريخ 1965/7/8
اشـتــراك فــي حجز ملصلحة الـحــاج حسن
سقالوي والثالثة برقم يومي  848تاريخ
 1966/6/3ان ــذار ومحضر حجز عقاري
ملصلحة ورثة وهبي غنام غنام.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن صادر عن محكمة زغرتا املدنية
الناظرة بالدعاوى العقارية
رقم 2019/819
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
للمدعى عليهما :الفيرا حبيب الخوري
ً
ونـعـيــم حـبـيــب ال ـخ ــوري املـقـيـمــان اص ــا
في بلدة مزيارة قضاء زغرتا ومجهولي
االقامة حاليًا.
تدعوكما املحكمة الستالم االستحضار
وم ــرف ـق ــات ــه ب ــدع ــوى ح ــق امل ـ ـ ــرور امل ـقــامــة
عليكما من شربل فريد املكاري بموضوع
حــق م ــرور لـلـعـقــار رق ــم  /208/كفرحاتا
ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــاري ــن  209و 210ك ـف ــرح ــات ــا،
للجواب عليه ضمن مهلة  15يومًا مهلة
االس ـت ـح ـض ــار و 20ي ــوم ــا م ـه ـلــة الـلـصــق
والنشر على ان يصار بعد مرور شهرين
عـ ـل ــى اخ ـ ـ ــر نـ ـش ــر ت ـع ـي ــن م ـم ـث ــل خ ــاص
سندًا للمادة  15أ.م.م .يقوم مقام املمثل

القانوني.

الكاتب
طنوس بو عيسى

إعالن
ب ـتــاريــخ  2019/3/13ص ــدر ع ــن محكمة
ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات وااللـ ـ ـي ـ ــات فــي
ب ـيــروت بــرئــاســة الـقــاضــي جــويــل عيسى
ال ـخ ــوري بــابــاغ املـنـفــذ عليه بـســام عبد
ً
القادر الحفار بالطرق االستثنائية عمال
باحكام املادة  409أ.م.م .االنــذار االجرائي
وطلب التنفيذ ومربوطاته وقرار الحجز
على السيارة رقم  /251894/ج نوع ب ام
ف صادر باملعاملة رقم  2018/351املقدمة
م ــن فــرنـسـبـنــك ش.م.ل .بــوكــالــة املـحــامــي
مــازن كيوان وعليه تدعوكم هذه الدائرة
ال ـح ـض ــور شـخـصـيــا او ب ــواس ـط ــة وكـيــل
قانوني لتبلغ االوراق املشار اليها خالل
مهلة ثالثة اسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن البرنامج السنوي للصفقات العمومية
للعام 2020 – 2019
ً
عمال بالقوانني واالنظمة النافذة.
بناء على املادة  122من قانون املحاسبة
العمومية
بـ ـن ــاء عـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ــواد  4و 5و 6مـ ــن ن ـظ ــام
املناقصات
ب ـن ــاء ع ـلــى ك ـت ــاب ادارة امل ـنــاق ـصــات رقــم
 10/5تاريخ  ،2019/01/3وعلى االجوبة
الـ ـ ـ ــواردة ع ـل ـيــه م ــن االدارات والـ ـ ـ ــوزارات
املعنية.
يقرر ما يلي:
ً
أوال :تعلن ادارة املناقصات عن البرنامج
السنوي للصفقات العمومية من اول ايار
 2019وحتى اخر نيسان  2020ضمنًا.
ث ــان ـي ــا :ي ـن ـشــر هـ ــذا االعـ ـ ــان ع ـلــى املــوقــع
االلـكـتــرونــي ال ـخــاص بـ ــادارة املناقصات
في الجريدة الرسمية وفي خمس صحف
محلية يومية.
ثالثًا :يعاد نشر هذا البرنامج بالطريقة
ذاتها خالل الشهر الذي يلي نشر املوازنة
العامة لعام .2019
مــاحـظــة :يمكن االط ــاع عـلــى الـبــرنــامــج
السنوي للصفقات العمومية للعام 2019
–  2020على املــوقــع االلكتروني الخاص
بادارة املناقصات www.ppma.gov.lb
بيروت في 2019/3/8
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 468
إعالن
إج ــراء مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم تــوريــد
االت طــابـعــة سـطــريــة " " Dotmatrixعن
العام 2019
يـ ـج ــري ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـمــان
االجتماعي في مبناه الكائن في بيروت
ـ ـ شارع بغداد ـ ـ كورنيش املزرعة في تمام
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه  2019/04/05م ـنــاق ـصــة عـمــومـيــة
ب ـطــري ـقــة ال ـظ ــرف امل ـخ ـت ــوم ل ـت ــوري ــد االت
طابعة سطرية عن العام Dotmatrix" 2019
".
يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
املوضوع لهذه الغاية في مكاتب املديرية
االداري ـ ــة لـلـصـنــدوق خ ــال اوق ــات ال ــدوام
الرسمي.
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسلم
بــال ـيــد ال ــى بــريــد امل ــدي ــري ــة االداري ـ ـ ــة لـقــاء
ايـ ـص ــال ب ــرق ــم وت ــاري ــخ وص ـ ــول ال ـعــرض
على أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء املناقصة.
يهمل الـعــرض الــذي يقدم بغير الطريقة
املذكورة اعاله ،او يصل بعد املدة املحددة.
 14آذار 2019
املدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 469
إعالن
ط ـل ــب ال ـس ـي ــد س ـم ـيــح زيـ ـع ــور بــالــوكــالــة
تصحيح اسم السيد حسني محمد حيدر
ً
ف ــرح ــات ب ــدال م ــن حـســن مـحـمــد فــرحــات
على صحيفة العقار  /1571عنقون.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعني ,املكلفني الــواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية
الضريبة على القيمة املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ,وإال يعتبر التبليغ
ً
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقــــــــــــم رقم البريد املضمون
املكلف

ش ـمــاتــك ش ـمــالــي تـكـنـيــك ( ب ـي ــار امـيــل 49023
شمالي )

تــاريــخ الــزيــارة تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
الثانية

RR193138656LB 2055788

2019/01/15

2019/01/30

ايليا طانيوس املر

RR193138903LB

2019/01/14

2019/01/30

ال ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة ال ـب ـنــان ـيــة لـلـتـجــارة RR193139223LB 2401378
ش.م.م

2019/01/14

2019/01/30

بشير جان مهنا

RR193139268LB 2435921

2019/01/16

2019/01/30

مؤسسة خالد طبال التجارية

RR193139339LB 2478660

2019/01/14

2019/01/30

شركة R A M trading s a r l

RR193139342LB 2486627

2019/01/16

2019/01/30

شارلي تاكسي

164888

RR193139400LB

2019/01/14

2019/01/30

اميل فيليب عون

150768

RR193139461LB

2019/01/15

2019/01/31

جورج الفراد باسيل للنقل

RR193139753LB 1984056

2019/01/11

2019/02/01

ه.أ.أ ( حديفة أركيتكس انتل ) أوف شور RR193139838LB 1832862

2019/01/14

2019/02/05

RR193139965LB 1514589

2019/01/14

2019/01/31

RR193140093LB

2019/01/15

2019/01/31
2019/02/01

اوركا ترايدينغ ش.م.م

337550

RR193123356LB

2019/01/12

2019/02/01

ر.ي.ل روك انتربرايز اكومودايشن اند RR193124952LB 1664807
ليزور ش.م.م.

2019/01/11

2019/01/30

مؤسسة فادي ايلي مناسا للتعهدات

236520

RR193128177LB

2019/01/11

2019/02/08

ريد روز (ملهى ليلي)

فريدلي فاشون (ليزا يبرم جفاليان)

197726

RR193128530LB

2019/01/15

2019/01/30

حبيب يوسف كفوري

569608

م ــؤس ـس ــة م ـح ـم ــد ال ـ ـبـ ــرنـ ــاوي ال ـج ـم ــال 211003
للتجارة العامة

RR193128693LB

2019/01/14

2019/01/30

دولي يوسف الحداد

RR193140270LB 2675440

2019/01/11

شركة انتر شيب ش.م.م

36

RR193140306LB

2019/01/15

2019/01/30

املر  ( .3زياد حنا املر )

480089

RR193130241LB

2019/01/14

2019/01/31

شركة فرن الشامي الجديد

678

RR193140323LB

2019/01/15

2019/01/30

الهام محمد زود

262124

RR193130374LB

2019/01/16

2019/01/31

الشركة الفندقية اللبنانية ش.م.ل

1338

RR193140368LB

2019/01/09

2019/01/30

الـ ـنـ ـج ــاة لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة (ن ـ ـجـ ــاة غـ ــانـ ــم اب ــو RR193131281LB 1216525
طربوش)

2019/01/15

2019/01/31

شركة كواترو مارين ش.م.م

2019

RR193140439LB

2019/01/14

2019/01/30

شركة هيكل وصافتلي ش.م.م

RR193131701LB 2597906

2019/01/16

2019/01/30

شركة عثمان مكاوي واوالده ش.م.ل

2482

RR193140473LB

2019/01/14

2019/02/04

دامرجي لتاجير السيارات ش.م.م

RR193132477LB 2656937

2019/01/15

2019/01/30

مؤسسة فؤاد سليم سعد ش.م.ل

3096

RR193140589LB

2019/01/15

2019/01/31

كوالتي الب ش.م.م.

RR193132517LB 2650110

2019/01/16

2019/01/30

شركة شوكوال لبنان ش.م.م

3682

RR193140650LB

2019/01/14

2019/01/30

239431

RR193133441LB

2019/01/14

2019/01/31

م ر هولدنغ ش.م.ل

RR193140663LB 2685333

2019/01/14

2019/01/30

مـ ـحـ ـط ــة دح ـ ـ ـ ـ ــروج (لـ ـص ــاحـ ـبـ ـه ــا ن ـب ـيــل 264858
ابراهيم دحروج)

RR193133490LB

2019/01/11

2019/01/31

كمال علي حرب

13493

RR193140884LB

2019/01/15

2019/01/31

وجدي قزحيا شرفان

30512

RR193140986LB

2019/01/14

2019/02/01

مجموعة املتحدة القابضة ش.م.ل

RR193133747LB 1211247

2019/01/14

2019/01/30

ثروت يوسف حديب

38298

RR193141006LB

2019/01/14

2019/01/31

نجيب ابو ديب للتجارة والصناعة

RR193133764LB 1018559

2019/01/12

2019/01/30

داب هاند غروب ش.م.م

10008

RR193141258LB

2019/01/16

2019/01/30

عمر احمد عبد الخالق للتجارة العامة RR193134552LB 1597396

2019/01/14

2019/01/30

ف ــرس ــان الـ ـع ــرب ل ـل ـت ـج ــارة وال ـخ ــدم ــات RR193134889LB 1819384
العامة

2019/01/14

2019/01/30

شركة بابليسيت ش.م.م 10174 PUBLISEPT
SARL

RR193141275LB

2019/01/15

2019/01/31

RR193135005LB 1498459

2019/01/16

2019/01/30

كاليفورنيا لوك ش.م.م 10559 CALIFORNIA
LOOK LTD

RR193141346LB

2019/01/14

2019/01/30

RR193135014LB 1494198 International Catering Multi Services
Lebanon S.A.L

2019/01/15

2019/02/01

شـ ــركـ ــة شـ ـ ـ ــارل خـ ــريـ ــاطـ ــي ال ـك ـت ــري ـك ــال 11772
ترايدنغ اند كنتركتنغ ش.م.م

RR193141479LB

2019/01/15

2019/01/31

خضر معروف رباح

RR193135028LB 1493469

2019/01/16

2019/01/30

مؤسسة فيفا باالس

77053

RR193141522LB

2019/01/14

2019/01/31

ميشال جورج سعد

RR193135147LB 1734218

2019/01/14

2019/01/31

انطوانيت عبد االحد عيسى

75357

RR193141757LB

2019/01/15

2019/01/30

RR193135164LB

2019/01/16

2019/01/30

جزيرة االطفال ش.م.ل

188908

RR193142063LB

2019/01/14

2019/01/31

مـ ـقـ ـص ــود لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـه ــدات (ش ـ ــرب ـ ــل خ ـل ـيــل RR193135218LB 1728779
مقصود)

2019/01/15

2019/01/31

شركة افران و باتيسري تفاحة

189286

RR193142085LB

2019/01/14

2019/01/30

أميغروب للتجارة ش.م.م

189407

RR193142117LB

2019/01/15

2019/01/30

ريمون فرج للتجارة العامة

RR193135235LB 1712974

2019/01/14

2019/01/31

ذي ريبرو هاوس ش.م.ل

190343

RR193142196LB

2019/01/15

2019/02/01

ولفكو ش.م.م

RR193135283LB 2201589

2019/01/14

2019/01/30

شركة سليم ابو جوده وشركاه ش.م.م

191266

RR193142236LB

2019/01/14

2019/01/31

كاتيغوري ش م م

RR193135310LB 2198288

2019/01/15

2019/02/01

جورج نصري حامض

191504

RR193142253LB

2019/01/15

2019/01/30

ليالن اوتوسيلز ش.م.م

RR193135650LB 1646414

2019/01/14

2019/01/30

شــركــة كليماكومفورت انترناسيونال RR193136054LB 2050495
شمم

2019/01/14

2019/02/05

ساكرو سنكت ش.م.م192337 SACROSANCT
S.A.R.L

RR193142284LB

2019/01/14

2019/01/30

شركة انا ماري ش م م

RR193136624LB 3238784

2019/01/15

2019/01/30

ش ــرك ــة ش ــرب ــات ــي ل ـص ـن ــاع ــة ال ـك ـل ـســات 97363
بواسطة وكيل التفليسة املحامي هاني
سليمان

RR193142341LB

2019/01/15

2019/01/30

شركة يوسف غروب ش.م.م

RR193136765LB 1690651

2019/01/12

2019/01/30

بات ستوب -ارديم ناناجيان

RR193137046LB 2324176

2019/01/14

2019/01/31

kobe for catering

RR193137148LB 2785215

2019/01/14

2019/01/31

ثري دي فوتونيكس ش.م.م.

RR193137267LB 3225066

2019/01/14

2019/02/05

فانتشور هوسبيتاليتي ش م ل

RR193137355LB 2673597

2019/01/15

2019/02/05

جميلة يوسف كنعان

أورسوبيانكو ش.م.م.

جليل الياس بو شاهني

254463

هــاي بوينت رنــدل ليمتد (ريـنــدل باملر 97951
وتريتون ليمتد سابقا)

RR193142386LB

2019/01/14

2019/01/31

شركة بست كومبيوتر سرفيسز ش.م.م 100085

RR193142488LB

2019/01/15

2019/01/30

جيتكو غروب ليمتد ش.م.م

204341

RR193142593LB

2019/01/14

2019/01/31

شركة ميغا كوم ش.م.ل

97010

RR193142647LB

2019/01/14

2019/01/31

RR193137576LB

2019/01/14

2019/02/01

ال غاب ش.م.م

96660

RR193142704LB

2019/01/14

2019/02/05

م ــؤس ـس ــة الـ ـشـ ـح ــار الـ ـغ ــرب ــي ل ـل ـت ـجــارة RR193137770LB 2764639
العامة

2019/01/16

2019/01/31

اي اس ب ــي ان ـتــرنــاشــونــال (الــوم ـن ـيــوم 165156
سيستم بروفيدر )ش م ل

RR193142721LB

2019/01/14

2019/01/31

RR193137868LB 2815540

2019/01/15

2019/01/31

مــؤسـســة شــربــاتــي لـلـكـلـســات بــواسـطــة 182724
وكيل التفليسة املحامي هاني سليمان

RR193142960LB

2019/01/15

2019/01/30

RR193138112LB

2019/01/14

2019/02/01

تروبيكانا فودز ش.م.م

824856

RR193143205LB

2019/01/15

2019/01/31

عماد رامز بدر

RR193138245LB 3051180

2019/01/15

2019/01/31

شركة هيلز ش.م.ل

6087

RR193143378LB

2019/01/15

2019/02/01

شركة اكواليز ش.م.م.

RR193138452LB 2743113

2019/01/15

2019/01/31

شركة مجموعة الزبن الدولية ش.م.م 6778 -
رياشي والزبن

RR193143449LB

2019/01/15

2019/01/31

منذر اويل

RR193138510LB 2735135

2019/01/14

2019/01/31

شركة ادارة املعارض ش.م.ل

3692

RR193143466LB

2019/01/15

2019/01/30

نتالي وليد حرب

RR193138642LB 2057334

2019/01/15

2019/01/31

بنتا غروب ش.م.م

4543

RR193143545LB

2019/01/12

2019/01/30

دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة

SARL JK58

64099

ش ـ ــرك ـ ــة ش ـ ـحـ ــن وت ـ ـصـ ــديـ ــر الـ ـبـ ـض ــائ ــع 823179
-السبعي وشركاه ش.م.م
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◄ إعالنات رسمية ►
رقــــــــــــم رقم البريد املضمون
اسم املكلف
املكلف
RR193143568LB
ايـكــار كوستريوزوني جنرالي اس.ب.ا 7125
فرع لشركة اجنبية
RR193143611LB
7498
شركة استديو الفن ش.م.م
RR193143673LB
7995
شركة بدروتكس ش.م.م
RR193143727LB
كومبيوتر ايدج بروادكتس كاب ش.م.م 8546
بواسطة وكيل التفليسة
RR193144104LB
40648
بسام فؤاد روكز
شــركــة امل ـق ــاول ــون لـلـتـنـمـيــة واملـسـتـقـبــل RR193144356LB 109675
ش.م.م
RR193144387LB
75721
شركة ابنار سمير فهد التجارية
RR193144665LB
65271
عيسى كونسلتينغ
RR193144722LB
69013
جوزيف شمعون/TORO NEGRO/
RR193144838LB
87674
ار -بي -سي -االعمال املتحده (ت.ب)
RR193144890LB
89056
مؤسسة هنري واكيم
RR193145060LB 895778
توبنت ال ب
شـ ـ ــركـ ـ ــة ب ـ ـ ــي دبـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــو س ـ ـ ــي لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة RR193145192LB 1267128
واملقاوالت -لبنان ش.م.ل هولدنغ
شــركــة بــي دبليو ســي ليبانون ش.م.ل RR193145215LB 1266939
هولدنغ
RR193145250LB 1374935
صيدلية سان ميشال
شركة آيس غروب ش.م.م بواسطة وكيل RR193145643LB 1168444
التفليسة املحامية مي الحل
ش ــرك ــة م ـي ــة ه ــا ش.م.م RR193145731LB 1179973 MIT HALA
SARL
دول ـفــن لـتــأجـيــر ال ـس ـيــارات لصاحبها RR193145855LB 569919
عدنان خضر طرابلسي
متروبوليتان سكيوريتي -علي فهمي RR193145878LB 728344
شاهني
RR193145881LB 571835
صينوليب ش.م.م.
RR193145904LB 574242
جي ار انترتاينمنت ش.م.م
RR193145921LB 576066
انسايت بزنيس سوليوشنز ش.م.م
كزايمتا  /مــورج ب.ب.ت .مينا للشرق RR193145949LB 729689
االوسط وشمالي افريقيا ش.م.ل
ليبان ترافل ش.م.م RR193145952LB 731935 LIBAN TRAVEL
SARL
RR193145966LB 735778
الكترونيك بالس ش.م.ل
RR193146048LB 771423
شركة ستورهاوس ش.م.م
RR193146215LB 527201
شركة ديجيكوم آليت ش.م.م
 PRO P.O.S sarlشـ ــركـ ــة م ـ ـحـ ــدودة RR193146414LB 198452
املسؤولية
ت ـي ـك ـن ـي ـكــال ك ــون ـت ــراك ـت ـي ـن ــغ كــوم ـبــانــي RR193146555LB 313319
ش.م.م.
RR193146683LB 309112
سلتيك ش.م.م
انترناشيونال ماس ميديا/فؤاد سليم RR193146706LB 310306
حماد
االطـعـمــة املـتــوسـطـيــة االصـيـلــة -مافكو RR193146900LB 1092404
ش.م.ل
مؤسسة توزيع تريدينغ ( منى يوسف RR193147074LB 262692
عازار )
RR193147180LB 1260491
شركة نور ليمتد ش.م.م
RR193147216LB 1265762
لوشيا برودكشن ش.م.م.
ش ــرك ــة ري ــوس ــي ل ـل ـس ـيــاحــة وال ـت ـج ــارة RR193147247LB 1269615
والخدمات ش.م.م
RR193147281LB 1041017
تاتش مايت كومبيوترز ش.م.م
RR193147499LB 1214382
املها ش.م.م AL-MAHA SARL
باتينورم  /مدكونسول  /االوكسجني RR193147511LB 1216262
واالستيلني في لبنان  /محاصة
RR193147560LB 1222465
شركة رينغز ش.م.م
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ح ـ ـسـ ــن غ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ( RR193147661LB 1246584
لصاحبها حسن علي غدار )
RR193148083LB 1395299
شركة االساس للتواصل ش.م.م
RR193148239LB 281567
محمد معتز عبد الرحمن تقي الدين
فيتينغز ش.م.م RR193148389LB 250315 FITTINGS S.A.R.L
بــواس ـطــة وك ـيــل الـتـفـلـيـســة األس ـت ــاذ د.
محمد خالد رست
دبـلـيــو دي ســرفـيـســز ش.م.مRR193148485LB 255284 W . D . .
SERVICES S.A.R.L
RR193148525LB 256007
ريجنت باالس Regent Palace
شركة بريص غروب للتجارة والصناعة RR193148551LB 257264
واالستيراد والتصدير
RR193148605LB 260234
سباكو انترناسيونال ش.م.م

تــاريــخ الــزيــارة تــــاريــــخ لــصــق
LIPANPOST
الثانية
2019/01/30 2019/01/14
2019/01/14
2019/01/14
2019/01/15

2019/01/31
2019/01/30
2019/02/11

2019/01/14
2019/01/14

2019/01/30
2019/01/30

2019/01/31 2019/01/14
2019/01/31 2019/01/14
2019/01/31 2019/01/14
2019/02/01 2019/01/14
2019/02/08 2019/01/14
2019/01/30 2019/01/15
2019/01/31 2019/01/14
2019/01/14

2019/01/31

2019/01/14
2019/01/11

2019/01/30
2019/01/30

2019/01/15

2019/01/31

2019/01/15

2019/01/30

2019/01/15

2019/01/30

2019/01/14
2019/01/15
2019/01/14
2019/01/14

2019/01/30
2019/01/31
2019/01/31
2019/01/30

2019/01/12

2019/01/30

2019/01/15
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/15

2019/01/31
2019/01/30
2019/01/31
2019/01/31

2019/01/30 2019/01/14
2019/01/15
2019/01/14

2019/01/31
2019/01/30

2019/01/14

2019/01/30

2019/01/15

2019/01/31

2019/01/14
2019/01/14
2019/01/15

2019/01/30
2019/02/05
2019/01/30

2019/01/14
2019/01/14
2019/01/14

2019/01/31
2019/01/30
2019/01/30

2019/01/15
2019/01/14

2019/01/30
2019/02/01

2019/01/14
2019/01/14
2019/01/14

2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30

2019/01/14

2019/02/01

2019/01/15
2019/01/14

2019/02/01
2019/01/31

2019/01/15

2019/01/31

مــؤسـســة مــاجــد نـمــر يــوســف بــواسـطــة 248543
وكيل التفليسة املحامي اندره باسي
415166 PC DATA COMPUTERS AND
TECHNOLOGY
387419
سبورتا لتأجير السيارات ش.م.م
آت.س ـ ـي ـ ـكـ ــوري ـ ـتـ ــي ش.م.م (ادفـ ــان ـ ـسـ ــد 262709
تكنولوجيز فور سيكوريتي)
شركة تسيركون املحدودة (فرع لشركة 267072
اجنبية)
294153
A.L.S.T.Z
سنترل باركينغ-فيصل حنينة وشركاه 298422
(ت.ب)
سبازيو انترني 298653 / SPAZIO INTERNI
محمد سعيد مصطفى مجذوب
296155
رمزي فؤاد جورج
ال ـف ــا ك ــاب ــا ش.م.م 201450 ALPHA KAPPA
S.A.R.L
303123
باور كلينغ سرفيسز
شـ ــركـ ــة الـ ـهـ ـي ــل لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة والـ ـخ ــدم ــات 271258
اللبنانية السعودية ش.م.م
966349
شركة سمك للتجارة ش.م.م
217080
كونيكشن ش م م
1375295
اكواج ستورم
224938
مستشفى باستور ش.م.ل
225617
محطة ابناء مصطفى سنو
226476
ميدتيل ش.م.ل
مــؤس ـســة م ـظ ـلــوم ال ـت ـج ــاري ــة ( يــوســف 227406
مظلوم )
230004
محمود سلمان سابق
230538
ادفايس ADVICE
231603
سيكوريتاس
عبد امللك للنقل ( انطوان فؤاد عبد امللك 235453
)
غـلــوبــال انـتــربــرايــز تكنولوجيز -جيت 239011
انترناسيونال
123789
كمبيونيت ش.م.م
2665880
وذر ش.م.م
2645857
سباركل غروب ش.م.م
1175430
عالء خليل يوسف
1306597
شركة جوزبيه لوتشي ش.م.م
1287895
ليبانون اوتوميكانيكا
1771484
RAYAN PACK
1826721
غالس ماسترز ش.م.م
غ ـ ـ ّـدار غـ ــروب ش.م.م 1781333 Ghaddar Group
s.a.r.l
2393537
شركة ميكسماستر ش م ل
2401045
فان روم ش.م.م.
2404090
شركة كاتس أي ش.م.م
242113
شركة دي اند ا ش.م.م
243912
جي اف سي ش.م.م JFC SARL
 ( H.T. ELECTRONICSهـ ــراج اك ــوب 246243
جاميجيان )
247218
مقهى الجميزة (ايفون جورج كرم)
شركة االخشاب العاملية -سنو -ش.م.م 247382
ال ـشــركــة ال ـعــامل ـيــة لـلـهـنــدســة وال ـت ـجــارة 248097
ش.م.م
440586
نوار مليح عيدو
2490220
PHARMACY PREMIUM
2611312
AMPERSAND HOLDING S.A.L
2632700
روني جرجس ضو
ش ــرك ــة اول ت ــران ـس ـب ــورت م ـي ــدل ايـســت 190702
ش.م.م
2006721
ايتش آر فاشن ش.م.م
روك ان سـ ــول ك ـل ــوذن ــغ دسـتــربـيــوشــن 2011831
ش.م.م
2013852
HI SKY CONSTRUCTION S.A.L
2018490 BLUE FOR TRANSPORT AND
TOURISM BTT SAL
2028786
ايكو ان كلني ش.م.م.
2069781
ج س ن غروب ش م م
اوميغا سيراميك  -حسن حسن بركات 2083795

RR193148622LB

2019/01/14

2019/01/30

RR193148640LB

2019/01/14

2019/02/01

RR193148772LB
RR193148865LB

2019/01/14
2019/01/15

2019/01/30
2019/01/30

RR193148945LB

2019/01/14

2019/01/30

RR193148993LB
RR193149185LB

2019/01/14
2019/01/10

2019/02/05
2019/02/01

RR193149194LB

2019/01/14

2019/01/30

RR193149217LB
RR193149279LB

2019/01/14
2019/01/15

2019/01/31
2019/01/31

RR193149336LB
RR193149375LB

2019/01/11
2019/01/14

2019/01/30
2019/01/30

RR193149424LB
RR193149486LB
RR193149565LB
RR193149693LB
RR193149702LB
RR193149747LB
RR193149781LB

2019/01/30 2019/01/14
2019/01/31 2019/01/15
2019/01/30 2019/01/14
2019/01/31 2019/01/14
2019/01/30 2019/01/14
2019/02/01 2019/01/14
2019/01/31 2019/01/14

RR193149870LB
RR193149906LB
RR193149954LB
RR193150039LB

2019/01/14
2019/01/15
2019/01/14
2019/01/14

2019/01/31
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30

RR193150127LB

2019/01/15

2019/01/30

RR193150192LB
RR193150317LB
RR193150351LB
RR193150507LB
RR193150515LB
RR193150609LB
RR193150626LB
RR193150728LB
RR193150731LB

2019/01/14
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/15

2019/01/30
2019/01/31
2019/01/31
2019/01/30
2019/02/05
2019/02/07
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30

RR193151136LB
RR193151175LB
RR193151184LB
RR193151414LB
RR193151476LB
RR193151533LB

2019/01/30 2019/01/15
2019/01/31 2019/01/15
2019/02/11 2019/01/15
2019/01/31 2019/01/14
2019/01/30 2019/01/14
2019/01/31 2019/01/14

RR193151564LB
RR193151578LB
RR193151595LB

2019/01/14
2019/01/14
2019/01/14

2019/01/31
2019/01/30
2019/01/30

RR193151666LB
RR193151723LB
RR193151913LB
RR193151989LB
RR193152074LB

2019/01/14
2019/01/11
2019/01/15
2019/01/16
2019/01/14

2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30
2019/02/08
2019/01/30

RR193152202LB
RR193152216LB

2019/01/16
2019/01/14

2019/01/30
2019/01/30

RR193152220LB
RR193152264LB

2019/01/14
2019/01/14

2019/01/30
2019/02/01

RR193152295LB
RR193152499LB
RR193152542LB

2019/01/15
2019/01/15
2019/01/14

2019/01/31
2019/01/31
2019/01/30

RR193152600LB 2095967
الياس رائيف حنكش
RR193152675LB 2129912
 LEGEND PHOENIXش م ل
RR193152746LB 2138444
كارينا غروب ش.م.م
RR193152922LB 126749
ميديا بارتنرز ش.م.ل
RR193153070LB 151043
ساب فور
RR193153199LB 113264
الفورادا ترافل ش.م.م
RR193153242LB 116641
نوفا الدولية ش.م.م
RR193153256LB 117232
كافي نوفو ش.م.ل
RR193153260LB 118087
شركة هيدروماتيكا ش.م.م
RR193153295LB 209961
سوارد لبنان (اوف شور) ش.م.ل
RR193153361LB 222979
فادي عيد الشدايده
RR193153548LB 605513
غاده حنا ايوب ابو جوده
RR193153698LB 703566
شركة ميركوري للسياحة ش.م.م
بــرومــوشــن ان ــد ســولــوشــن دايـنــامـيــك RR193153707LB 712967
موشني ش.م.م
RR193153843LB 421806
شركة املنتوجات العربية ش.م.م
RR193153865LB 428628
انكوربوريتد برينترز
RR193153962LB 696706
شركة الناي ش.م.م AL NAY
RR193153993LB 667697
ديستيترايد ش.م.م
الشركة الهندسية لالبحاث والتصاميم RR193154013LB 672270
ش.م.م
شركة كروز ماد ش.م.ل RR193154296LB 323059 CRUISE MED
RR193154353LB 311825
غولدن ولف ش.م.م
شركة المــان دور ش.م.مRR193154384LB 933799 LA MAIN D -
OR S.A.R.L
شـ ـ ــركـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــرح لـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــدات الـ ـهـ ـن ــدس ــة RR193154424LB 894776
وامليكانيك ش.م.م
ارابيان انفستمنت اند توريزم ش.م.م RR193154438LB 896812
ت ـك ـنــولــوجــي ت ــراي ــدي ـن ــغ انـ ــد ســرفـيـســز RR193154472LB 853294
ش.م.م
RR193154490LB 864737
شركة فيز هاوس ش.م.م
غ ـ ـ ــرون الن ـ ـ ــد  - GRUN LANDب ــال RR193154720LB 2242715
محمود البخاري
RR193154733LB 2238937
عصام كريدلي واوالده ش م م
RR193154778LB 2237490
مؤسسة زيدان وهيب الشامة
RR193154795LB 2236204
شركة مشاريع ش.م.م
RR193154923LB 2218812
شركة اليف ستايل كافيه ش م م
RR193154999LB 2229438
شركة بي كاي انترتيمنت ش م م
RR193155084LB 2204478
دي بي اي برينتينغ هاوس ش م ل
RR193155107LB 2202590
وليد حسن حمدان
RR193155155LB 2199746
تورن تايبل ش م ل
RR193155172LB 2192348
شركة  CATERISTINGش م م
RR193155291LB 2172825
نوال الحصني
RR193155362LB 2164918
 RED SPOTش.م.ل
RR193155376LB 2164070
غرين اند غريل ش.م.م
RR193155495LB 1488232
شركة ميستيك ش.م.م
غـ ــاوي تــرايــدي ـنــغ ش.م.م - .ال ـش ـحــرور RR193155518LB 1477790
باكيري
شــركــة بــروفـفـيـشـيـنــال كـيـتــرنــغ ش م م RR193155552LB 1599539
(برو كات)
RR193155637LB 1495320
مؤسسة املريم(طارق عادل فرج)
RR193155671LB 1512564
دي بي اي برينتينغ هاوس ش م م
RR193155708LB 1534295 EXPORT BUSINESS SYSTEMS
S.A.R.L
ابتيكو غــروب دستينيشن ماركيتينغ RR193155773LB 1615964
كونسالتنت ش.م.م
RR193155994LB 2493669
أر.إي.بي غروب ش.م.م.
RR193156005LB 2494591
بيغ ب ش.م.ل
RR193156076LB 2506186
أل تابيو ش م م
RR193156102LB 2516974
الشركة الجديدة لنهر الفنون ش.م.ل
مـ ـك ــاري فـ ــور هــوس ـب ـي ـتــال ـي ـتــي ش.م.مRR193156116LB 2518392 .
Macari for hospitality SARL
RR193156164LB 2324176
بات ستوب -ارديم ناناجيان
RR193156204LB 664302
هراير اوهانس عكليان
ازور للسفر والسياحة لصاحبها باسم RR193156235LB 300101
انيس سراي الدين
RR193156650LB
46450
مؤسسة ميشال ارصوني التجارية
RR193156717LB 1008665
باستا دي كازا ش.م.م
RR193157068LB 1980303
شركة قرقوع اخوان ش م م
RR193157235LB 2598313
بوبلي سيتي ش.م.م

2019/01/14
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/14
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/12
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/16
2019/01/14

2019/01/30
2019/01/30
2019/01/31
2019/01/31
2019/01/30
2019/01/31
2019/01/31
2019/01/30
2019/01/31
2019/01/30
2019/01/31
2019/01/30
2019/01/31
2019/01/30

2019/01/15
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/14

2019/01/30
2019/02/01
2019/02/04
2019/01/30
2019/01/30

2019/01/14
2019/01/15
2019/01/14

2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30

2019/01/14

2019/01/31

2019/01/15
2019/01/16

2019/01/31
2019/01/31

2019/01/15
2019/01/10

2019/01/31
2019/01/30

2019/01/12
2019/01/15
2019/01/14
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/14
2019/01/14
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/14
2019/01/12
2019/01/14
2019/01/14

2019/02/12
2019/01/31
2019/02/11
2019/01/31
2019/01/31
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/31
2019/01/30
2019/02/01
2019/02/01
2019/01/31
2019/01/30

2019/01/15

2019/01/31

2019/01/15
2019/01/15
2019/01/14

2019/01/30
2019/01/30
2019/01/31

2019/01/15

2019/01/31

2019/01/15
2019/01/14
2019/01/14
2019/01/14
2019/01/15

2019/02/01
2019/01/30
2019/01/31
2019/01/31
2019/02/04

2019/01/14
2019/01/14
2019/01/14

2019/01/31
2019/01/30
2019/01/31

2019/01/14
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/14

2019/01/31
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30

2582232
اند ذن ش.م.م
2568974
PAROC SARL
374943
روبير حنا شكور
1984478
نبيل نوهرا الناكوزي
2548476
حيدر حسني اسعد
بـيــور أوي ــل ( شــركــة تــوصـيــة بسيطة ) 2421292
PURE OIL
2426515
SAAD OIL S.A.L
سكوب ارت اوف كومينيكيشن ش م م 1805149
شركة يونس غروب للصناعة والتجارة 1808861
ش.م.م
1819460
شركة املالك للتجارة العامة ش.م.م
1821992
شركة بروكسيوم ش.م.م
1835977
ليف اليف ش م م
ش ــرك ــة املـ ـت ــوس ــط لـ ـلـ ـم ــاك ــوالت ش م ل 1860188
بــواسـطــة وكـيــل التفليسة املـحــامــي مي
الحل
شركة سبني انترناشونال غروب ش م م 1871193
ب ــار كــوتــور ش.م.م 1281375 BAR COUTURE
S.A.R.L
1275823
شركة هوم غودز ش.م.م
1537828
غلوبال ديستريبيوشن ش.م.م
2723785
أكلتنا دايت سنتر
2795657
سيد انترناشيونال ش.م.ل
ش ــرك ــة األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة امل ـت ـح ــدة 138303 -
ريوأس ش.م.م
143257
افان غارد ش.م.م
1607856
ETHNIC SAL
شركة زغيب للصناعة والتجارة ش م م 1958616
1956453
آي آر ديزاين ش.م.م
ن.ت .غ ـل ــوب ــال ش.م.م1907654 NT GLOBAL .
s.a.r.l
1890616
رويال سرفيز انترناسيونال ش م م
1890592
لوستيريا ش م م
2375157
كيرو ش م ل
2372918
ميدل ايست غلوبال ترايدينغ ش م م
2372346
 U 4 HOMESش.م.م
1788436
برايفت براندز ش.م.م.
1795616
شركة اكسا اكروبود  -ساها ش.م.م
( C-E-EXPORTش ـ ـ ــرب ـ ـ ــل ابـ ــراه ـ ـيـ ــم 1455270
سويدان)
1445162
تارودا غروب ش.م.م
1464691
ناريمان محمد رضا عليوان
مـ ـ ــاجـ ـ ــد جـ ـ ــرمـ ـ ــانـ ـ ــوس ع ـ ـ ـ ــون ( م ـل ـه ــى 1331210
ميموريز)
1395528
شركة windsorSARL
شركة رويال تريد انترناسيونال ش.م.م 1336416
2163557
شركة بساتني ش.م.م
2148867
شركة عراج للتجارة العامة ش.م.م.
2142833
ايلي صبحي سيال
سليمان حسني حيدر(فولكانو ستارز) 2129705
2118709
شركة غازي الشبيب وشركاؤه
1451924
دايخ للمجوهرات ش.م.م
1423939
شركة بيسي  -تك ش.م.م
1428202
حسان علي العبد الله
1385452
نوكاتيني انترناشيونال ش.م.ل
1308131
محل ربيع للعطور
شركة شيشا وشــركــاه الـشــرق االوســط 1303970
ش.م.ل
م.سـ ـلـ ـط ــان ل ـ ــاس ـ ــواق امل ــرك ــزي ــة ال ـب ـيــع 1380124
بالتجزئة والجملة/لبنان ش.م.ل.
1378880
عبدالرحمن احمد عياش
1363338
رشدي تركي ترك
1358882
شركة يمني للباطون الجاهز ش.م.م
237317
شركة مصطفى االحمد وشركاه
1767655
مؤسسة احمد خطار السقا
2027852
جفرسون للمقاوالت ش.م.ل
256076
صيدلية مليا

RR193157289LB
RR193157332LB
RR193157519LB
RR193157575LB
RR193157672LB
RR193157765LB

2019/01/14
2019/01/14
2019/01/14
2019/01/14
2019/01/11
2019/01/14

2019/02/05
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/31
2019/01/31
2019/01/30

RR193157805LB
RR193157981LB
RR193158032LB

2019/01/15
2019/01/15
2019/01/14

2019/01/30
2019/01/31
2019/01/30

RR193158077LB
RR193158222LB
RR193158267LB
RR193158412LB

2019/01/15
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/11

2019/01/30
2019/02/01
2019/01/31
2019/01/30
2019/02/04
2019/01/30

RR193158474LB
RR193158576LB

2019/01/14
2019/01/14

RR193158633LB
RR193158845LB
RR193158868LB
RR193158925LB
RR193159024LB

2019/01/30 2019/01/16
2019/01/30 2019/01/15
2019/02/06 2019/01/14
2019/01/31 2019/01/14
2019/01/30 2019/01/14

RR193159109LB
RR193159174LB
RR193159418LB
RR193159435LB
RR193159611LB

2019/01/15
2019/01/14
2019/01/14
2019/01/14
2019/01/14

2019/01/30
2019/02/05
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30

RR193159687LB
RR193159695LB
RR193159829LB
RR193159846LB
RR193159863LB
RR193159903LB
RR193159917LB
RR195411240LB

2019/01/15
2019/01/14
2019/01/14
2019/01/12
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/14
2019/01/14

2019/01/30
2019/02/01
2019/01/30
2019/02/12
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30

RR195411267LB
RR195411386LB
RR195411528LB

2019/01/15
2019/01/15
2019/01/15

2019/02/04
2019/01/30
2019/01/30

RR195411602LB
RR195411664LB
RR197800239LB
RR197800273LB
RR197800295LB
RR197800375LB
RR197800415LB
RR197800548LB
RR197800596LB
RR197800741LB
RR197800888LB
RR197800976LB
RR197801061LB

2019/01/14
2019/01/15
2019/01/14
2019/01/16
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/16
2019/01/15
2019/01/14
2019/01/15
2019/01/16
2019/01/15
2019/01/16

2019/01/31
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30
2019/02/02
2019/01/30
2019/01/31
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30
2019/01/30

RR197801248LB

2019/01/15

2019/01/31

RR197801265LB
RR197801340LB
RR197801375LB
RR198341503LB
RR198342733LB
RR198343288LB
RR198345765LB

2019/01/30 2019/01/16
2019/01/31 2019/01/16
2019/01/30 2019/01/16
2019/01/30 2019/01/16
2019/01/30 2019/01/15
2019/01/30 2019/01/16
2019/01/30 2019/01/16
التكليف 411
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مهرجان

 LAUتطلق الدورة الثالثة من  :Nextتواصــل وتجريب و ...ابتكار
ّ
يشكل مهرجان
«نكست» الذي
ّ
يقدمه قسم
جامعة
اإلعالم في ّ ً
الـ  ،LAUمنصة
وواحة للتفاعل بين
الطالب والفنانين
ّ
المكرسين اآلتين
من مشارب
ّ
متنوعة .يشمل
الحدث مجاالت
عدة من فنون
التواصل والفنون
ّ
مشجعًا
التجريبية،
ّ
حس االبتكار .الدورة
الثالثة ّ
توجه تحية
إلى «سيدة اللمسرح
اللبناني» ،وتحتضن
عروضًا مسرحية
وموسيقية
وسينمائية ،إلى
جانب ورشات
ومحاضرات مختلفة
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع «مـ ـ ـ ـ ـ ــعھد الـ ـع ــرب ــي
للمرأة» و«رابـطــة ّ
خريجي الجامعة
ّ
األميركية» ،انطلقت أمس
اللبنانية ـ
ف ــي  LAUفـعــالـيــات ال ـ ــدورة الـثــالـثــة
مــن مـهــرجــان «نـكـســت» ال ــذي ّ
يقدمه
قـســم اإلعـ ــام فــي الـجــامـعــة ،عـلــى أن
ُيختتم في  22آذار (مــارس) الحالي.
يـشـمــل االح ـت ـفــال ال ـس ـنــوي مـجــاالت
فنية ّ
عدة ،من بينها فنون التواصل
وتلك التجريبية املبتكرة .وبحسب
الـقــائـمــن عـلـيــه ،يـبـنــي ال ـح ــدث على
تــاريــخ «المھرجان الــدولــي للمسرح
ّ
الـجــامـعــي» ال ــذي تنظمه «الجامعة
ُ
ّ
األميركية» ويكمل «إرثه»،
اللبنانية ـ
ّ
وھو م ـن ـف ــذ «إب ـ ــداع ـ ــي ك ــون ــه ي ـق ــدم
ّ
ال ـفــرص ل ـل ـطــاب للعمل مــع فنانني
ّ
متمرسني».
االنـطــاقــة الــرسـمـيــة سـتـكــون الـيــوم
الـثــاثــاء حيث سيتم تكريم «سـ ّـيــدة
املسرح اللبناني» نضال األشقر من
خ ــال ع ــرض فـيـلــم «ورش ـ ــة وخـمــس
ح ـك ــاي ــات م ــع ن ـض ــال األشـ ـق ــر» (س:
 ،)19:00مــن إخ ــراج ســابــن الشمعة
وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع األشـ ـ ـق ـ ــر ن ـف ـس ـهــا
واملـ ـخ ــرج ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة واألسـ ـ ـت ـ ــاذة
املحاضرة في الجامعة لينا أبيض.
إل ـ ــى ج ــان ــب ه ـ ــذا الـ ـش ــري ــط الـ ـ ــذي ال
ّ
تتعدى ّ
ّ
مدته العشرين دقيقة ،يتخلل
الـ ـتـ ـك ــري ــم كـ ــذلـ ــك ع ـ ـ ــرض م ـس ــرح ـي ــة
«ت ــول ـي ـف ــة ن ـ ـضـ ــال» (إخ ـ ـ ـ ــراج ع ــوض
عـ ـ ــوض واألك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي عـ ـم ــر س ـل ـيــم)
َ
بمشاركة املمثلت ْي برناديت حديب
ون ــدى أب ــو ف ــرح ــات .املـحـطــة التالية
ب ـع ــد ال ـت ـك ــري ــم ه ــي ع ـم ــل مــوسـيـقــي
ي ـ ـح ـ ـمـ ــل اس ـ ـ ـ ــم «ت ـ ـح ـ ـ ّـي ـ ــة لـ ــأخـ ــويـ ــن
رح ـبــانــي» مــع جــوزيــف خليفة (س:
.)20:30

ّ
على الرغم من أنها اعتادت األمر في
ّ
لبنان وخــارجــه منذ سـنــوات ،إال أن
بطلة مسرحية «إض ــراب الحرامية»
( )1971ال تــزال تفرح بالتكريمات،
ال ّ
سيما إذا أتت ّبمبادرة من صروح
أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة« .كـ ـ ــأنـ ـ ــه ق ـ ـيـ ــاس لـ ـ ــردود
ّ
أفـ ـع ــال ال ـج ـم ـه ــور وت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أن
مسيرتي املهنية الطويلة ّ
مقدرة من
ّ
ِق ـبــل ال ـن ــاس .ال يمكننا أن نـنـكــر أن
حياتي الفنية غريبة وليست عادية
إط ــاق ــا» ،ت ـقــول «ال ـس ــت ن ـض ــال» في
حــديــث أجــرتــه مـعـهــا «األخـ ـب ــار» في
إح ــدى الـلـيــالــي ال ـب ــاردة فــي منزلها
ً
ف ــي كـلـيـمـنـصــو .ه ــذا م ــا ح ــدث مـثــا
ق ـب ــل أقـ ـ ــل مـ ــن ع ــام ــن حـ ــن اح ـت ـفــت
ّ
بها «الـجــامـعــة األنـطــونـيــة» ووزع ــت
الـنـسـخــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة م ــن كـتــاب
«اسـ ـ ــم عـ ـل ــم» ت ـح ــت عـ ـن ــوان «ن ـض ــال
األشـ ـق ــر ...حـكــايــة ن ـض ــال» .ال بــد من
تثمني مثل هــذه األح ــداث فــي بلد ال
ً
ّ
يتذكر كباره عــادة إال بعد رحيلهم.
ت ـب ــدو ن ـض ــال األشـ ـق ــر س ـع ـيــدة ج ـدًا
بخطوة ّ ،LAUإذ تؤكد في حديثها
مع «األخـبــار» أنها «استمعت كثيرًا
بـ ـلـ ـق ــاء الـ ـ ـط ـ ــاب وال ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـع ـه ــم…
ّ
دربـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب وال ـ ـص ـ ـبـ ــايـ ــا ع ـلــى
ال ـت ـم ـث ـي ــل واالسـ ـ ـت ـ ــرخ ـ ــاء والـ ـص ــوت
واألداء ،كما ترجمت لهم مختارات
م ــن أرش ـي ــف شـكـسـبـيــر وس ـع ــد الـلــه
ونوس ،وأخبرتهم عن حياتي وملاذا
أ ّص ـب ـحــت امـ ـ ــرأة مـ ـس ــرح» .وتـضـيــف
أنها في ّكل ّ
فيها تجربة
مرة تخوض
ّ
ّ
«يتعي
مشابهة ،تقول لنفسها إنــه
ع ـلـ ّـي إن ـشــاء مـحـتــرف تـمـثـيـلــي ،لكن
ّ
لــأســف الــوقــت ال يسعفني ،وفــكــرت
إلـ ـ ــى أي مـ ـ ــدى يـ ـحـ ـت ــاج لـ ـن ــا (ن ـح ــن
املمثلني واملخرجني) الشباب بهدف
ال ـع ـم ــل ك ـم ــا ي ـج ــب ووفـ ـ ــق األصـ ـ ــول،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن امل ـ ـ ـسـ ـ ــرح يـ ـفـ ـي ــد فــي
مجاالت مختلفة».
ب ـعــد ت ـكــريــم ن ـض ــال األشـ ـق ــر ،ينتقل
«ن ـك ـســت» غـ ـدًا األربـ ـع ــاء ملـســابـقــة ال ـ
 50ساعة املخصصة لألفالم (بإدارة
املخرجة املسرحية واألكاديمية عليه
ال ـخ ــال ــدي) ،يليها فــي ال ـيــوم الـتــالــي
عــرض  The Rite of Springالراقص
ّ
(س ،)20:00 :ال ــذي تــولــت األس ـتــاذة
ف ــي  LAUص ـبــا ع ـلــي إدارتـ ـ ــه فـنـيــا،

ف ـي ـمــا أل ـق ـي ــت م ـه ـ ّـمــة ال ـكــوري ـغــراف ـيــا
على ســارة فاضل وكريستال فــرح)،
باإلضافة إلى خماسية جاز ّ
يؤديھا
رافي ماندليان (س.)21:00 :
أما الختام يوم الجمعة ،فسيكون مع
تكريم األسـتــاذة فــي قسم الــدراســات
الـ ـجـ ـن ــدري ــة فـ ــي «ج ــامـ ـع ــة رات ـ ـغـ ــرز»
األم ـيــركـ ّـيــة مــايــا مـكــداشــي ومنحها
جائزة ّ
رواد فنون التواصل ّ
لخريجي
ّ
قـســم اإلعـ ــام (س .)18:15 :عـلـمــا أن
مكداشي ّ
تقدم محاضرة يوم  20آذار
(س )14:00 :تتمحور حــول التمييز
الجندري في لبنان من خالل دراسة
حــاالت مـ ّـرت على القضاء اللبناني.
فــي الختام أيـضــا ،تـقـ ّـدم شــادن فقيه
ع ــرض «س ـتــانــد آب كــوم ـيــدي» (س:
 ،)18:30تتبعها مسرحية «شخطة
شـخـطــن» (لـبــاتــريـسـيــا ن ـ ّـم ــور ـ ـ س:
 )19:30ال ـ ـتـ ــي شـ ــاهـ ــدنـ ــاهـ ــا الـ ـع ــام
امل ـ ــاض ـ ــي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت وت ـ ــدخ ـ ــل فــي

في العيد العشرين لـ «مسرح املدينة» في عــام ّ ،2017قدمت نضال األشقر
للمرة األولى .ثم أعادت ّ
عرض «مش من زمان ـ حكاية نضال» ّ
الكرة في خريف
 2018ضمن فعاليات الدورة األولى من «مهرجان ّاملسرح األوروبي في لبنان»
حيث كان العمل العربي الوحيد على البرنامج .تولت نضال شخصيًا إعداد
العرض وتنفيذه ،وها هي اليوم تستعد ملنح الجمهور اللبناني فرصة جديدة
ملتابعته على خشبة «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت) في  23آذار (مارس)
ّ
ّ
الـحــالــي .إن ـهــا الـسـيــرة الــذاتـيــة ل ـ «سـ ّـيــدة امل ـســرح الـلـبـنــانــي» وم ــذك ــرات مغناة
وممسرحة عن طفولتها ،تتشارك تقديمها على الخشبة مع أربعة موسيقيني
لبنانيني ،هم :خالد العبدالله ومحمد وابراهيم عقيل ونبيل األحمر.
ُ
بعد أيــام من تكريمها في «الجامعة اللبنانية ـ األميركية» ،ستخبرنا بطلة
«زنوبيا» عن سياسيني وطنيني هربوا من الفرنسيني وغيرهم ،تــواروا عن
األنـظــار في منزل والــدهــا السياسي والقيادي في «الـحــزب الـســوري القومي
االجـتـمــاعــي» أســد األشـقــر ( 1908ـ ـ  ،)1986وأسـهـمــوا بالتالي فــي تجسيد
سيما ّأنهم كانوا ّ
املخيلة الخصبة لهذه الفنانة الــرائــدة ،ال ّ
ّ
يقدسون الحرية
ويتوقون إليها .ذكريات مسقط رأسها في قرية ديــك املحدي (جبل لبنان)
ستكون حاضرة أيضًا ،وأسماء أسهمت في صنع مخيلتها ،كما استمدت
منها بطولتها ومن كل ما كان يواجهه القوميون في خضم أحداث سياسية
ساخنة في فترة مصيرية وحساسة في تاريخ لبنان الحديث.
على مــدى ساعة من الزمن ،ستأخذنا نضال في رحلة بني الخيال والواقع،
لتعرفنا إلــى ّ
ّ
مكونات طفولة وشخصية إحــدى أبــرز املشاركات في تطوير
املحترف املسرحي اللبناني في العقود املاضية ،صاحبة الشخصية الحديدية
ُ
التي ال تفقدها األيام شبابها وحماستها وحيويتها.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أنه قبل ّأيام ،حملت األشقر «مش من زمان» إلى عاصمة
الجنوب صيدا ،وتحديدًا إلى «قصر ّ
دبانة» التراثي في «قلب البلد» (املدينة
القديمة حيث التقت الجمهور الـصـيــداوي ّ
للمرة األول ــى (بــدعــوة مــن مبادرة
صيدا الثقافية) .حــن ً نسألها عــن سبب غيابها عــن صيدا كــل هــذا الوقت،
تسارع إلى القول آسفة« :لم تكن هناك فرص سابقًاّ ،
وربما كان هناك افتقار
للفضاءات واملباردات الثقافية والفنية»ّ ،
مثمنة في الوقت نفسه ُ النشاط الذي
ّ
تشهده الحياة الثقافية هناك هذه األيام عبر األنشطة املنوعة« .ذهلت باندماج
الجمهور وقدرته على اإلصغاء والتركيز على كل ما كنت أقوله ،خصوصًا
ّ
ّأن ّ
قصتي سياسية بامتياز ،كما أنها حكاية مقاومة على صعد مختلفة،»...
تقول نضال ل ـ «األخ ـبــار» .وتشير فــي الــوقــت نفسه إلــى «الـفــرح الـعــارم الــذي
أحسست ب ــه» .لكن بعد االنــدمــاج مــع التفاصيل املحكية ،راح الـحــاضــرون
«ينفجرون» من فرط الحماسة مع األغنيات« :كانت حفلة ممتعة حقًا ،وآمل
أن أعيد ّ
الكرة قريبًا».

أمسية ّ
توجه ّ
«تحية
لألخوين رحباني» مع
جوزيف خليفة
روحية محاضرة مكداشي من خالل
قصة امــرأة في الخامسة والثالثني،
حرة ومستقلة تستعرض معاناتها
ف ــي م ـحــاوالت ـهــا امل ـت ـك ــررة لــإنـجــاب
ون ـ ـ ـظـ ـ ــرة املـ ـجـ ـتـ ـم ــع إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا .وتـ ـل ــي
امل ـســرح ـيــة ،حـفـلــة مــوسـيـقـيــة لـفــرقــة
( Arnabeatس )21:00 :ل ـلــروك التي
تقدم مزيجًا غربيًا شرقيًا .إلى جانب
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـف ـن ــي الـ ـح ــاف ــل ،تـشـهــد
فعاليات املهرجات توازيًا ورش عمل
ومحاضرات متنوعة.
ال ـ ـ ــدورة ال ـثــال ـثــة م ــن م ـه ــرج ــان «ن ـك ـســت»:
حتى  22آذار ـ حــرم «الجامعة اللبنانية ـ
األم ـيــرك ـيــة» (قــري ـطــم ـ ـ بـ ـي ــروت) .الــدخــول
ّ
(مقسم:
مجاني .لالستعالم01/786464 :
 )1172أو comm.arts@lau.edu.lb

عــرض «مــش مــن زم ــان» :األحــد  23آذار ـ ـ الساعة الثامنة والنصف
ً
مساء ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم01/753010 :
ستعرض مسرحية «شخطة شخطين» لباتريسيا ّنمور ضمن المهرجان

ّ
المهرجان يكرم سيدة «المدينة» نضال األشقر ...المــسرح كفضاء مدني
نادين كنعان

(مروان
بو حيدر)

ّ إبنة ديك المحدي
تتجلى على مسرح الذاكرة

ال تزال نضال األشقر عصية على
الزمن .الحماسة والعزيمة واالندفاع
ّ
والحيوية وخفة الظل سمات ال
تفارقها .شغفها بالحياة عمومًا
والخشبة خصوصًا ،يقودها
باستمرار نحو مزيد من االبتكار
والتجديد واكتشاف الذات .مساء
اليوم ،تحتفي «الجامعة اللبنانية
األميركية» بـ ّ
«سيدة املسرح اللبناني»
من خالل عرض فيلم «ورشة وخمس
حكايات مع نضال األشقر» (إخراج
سابني الشمعة ـ بالتعاون مع األشقر
نفسها واملخرجة اللبنانية واألستاذة
املحاضرة في  LAUلينا أبيض) ،على
ّ
أن يتخلل املناسبة عرض مسرحية
«توليفة نضال» (إخراج عوض عوض
واألكاديمي عمر سليم) ،من دون أن
يخلو املوعد من مفاجآت ّ
يخبئها
القائمون عليه.
ّ
إنه تكريم المرأة استثنائية ومتمردة
ّ
والحرية .مسيرة
وعاشقة للفن والوطن

نضال ّ
الفنية املمتدة على عقود،
انطلقت من منزل العائلة في قرية ديك
املحدي (جبل لبنان) حيث ولدت في
األربعينيات للسياسي والقيادي في
«الحزب السوري القومي االجتماعي»
أسد األشقر ( 1908ـ  )1986وزوجته
الصلبة رؤوفة خوري التي دعمت
رفيق دربها في مشواره النضالي .ذلك
البيت املقاوم الذي شهد على أحداث
مصيرية في تاريخ لبنان الحديث كان
مسرح نضال ّ
األول ،وفيه ّ
تشربت
ّ
القناعات واملبادئ التي تحولت إلى
أسلوب حياة «ال يمكن املساومة عليه».
في «كلية البنات األهلية» التي ّأسستها
املناضلة النسوية وداد املقدسي
قرطاس ،شعرت نضال بحرية
إضافية ّ
ّ
«شخصيتي صارت أكثر
بأن
ّقوة واستقاللية وانفتاحًا… ّ
تشربت
فكرة االستقالل أكثر ّ
وتعرفت إلى
القضية الفلسطينية» ،على حدّ
تعبيرها .هناك ،اكتشفت شكسبير
وكتبت مسرحيات جريئة وألقت
الشعر .وبحلول نهاية املرحلة الثانوية،

ّ
تملكت بطلة «زنوبيا» رغبة باملغادرة
ّ ّ
ّ
ال سيما أنها أدركت أن الفن «قدر»،
ّ
فقررت التعبير عن نفسها بواسطته
ّ
وحولته إلى «خيار».
سافرت إلى بريطانيا حيث التحقت
بـ «األكاديمية امللكية للفنون الدرامية»
( )RADAفي عام  ،1960تزامنًا مع
انقالب القوميني الذي ُسجن والدها
على إثره .سنوات متالحقة اندمجت
فيها الدراسة باالحتراف ،قبل أن
تعود األشقر إلى األرض األم حيث
سطع نجمها في عدد من األعمال،
بدءًا من «اآلنسة جولي» (تعريب
الراحل أنسي الحاج) ،باإلضافة إلى
ّ
باكورتها اإلخراجية «املفتش العام»
مع رضا كبريت عن نص لغوغول.
التعاونات مع روجيه ّ
عساف توالت،
ثم ّأسس الثنائي «محترف بيروت
للمسرح» ( 1968ـ اختير اسمه ّ
تيمنًا
بتجربة «أم املسرح الحديث» جوان
ليتلوود في )Theatre Workshop
ّ
الذي شكل مرحلة محورية
ومفصلية في تاريخ املسرح اللبناني،

ومختبرًا فنيًا وفكريًا وسياسيًا.
في أحد مساءات عام  ،1969اقتحم
رجال األمن «مسرح البيكاديللي»
البيروتي ،ومنعوا الجمهور من
الدخول .على الرغم من املواجهة مع
الرقابةّ ،
أصر فريق عمل «مجدلون»
على مواصلة تقديم املسرحية التي
تتناول العمل الفدائي في مواجهة ّ
العدو
اإلسرائيلي وتخاذل األنظمة العربية
انطالقًا من قرية جنوبية لبنانية.
توجه املمثلونّ ،
يتقدمهم ّ
ّ
عساف
واألشقر ،إلى مقهى الـ«هورس شو»
واستأنفوا العرض .الخطاب السياسي
واملقاوم وامللتزم بالقضايا
الجريء
ّ
ُ
املحقة ،لم يتوقف بل استكمل في
مسرحيات اكتسبت شهرة واسعة،
أبرزها« :كارت بالنش» ( 1970ـ نص
عصام محفوظ) ،و«أنتيغون» (1973
ـ إخراج فؤاد نعيم الذي ّ
تزوج نضال
في السنة نفسها) .نيران الحرب
األهلية ّأدت بالزوجني إلى األردن ،حيث
ّأسست نضال فرقة «املمثلون العرب»
مع املسرحي املغربي الراحل الطيب

الصديقي .املحطة التالية كانت في
قبرص ،حيث مكثت بطلة «إضراب
الحرامية» خمس سنوات مع أوالدها،
قبل أن تعود إلى بيروت في عام 1992
وتفتتح بعد ذلك بعامني «مسرح
املدينة» الذي ال يزال رغم الصعاب
ّ
والتعثرات منصة وحضنًا ومالذًا
للشباب والفنون.
املسرح بالنسبة إلى نضال األشقر
«زبدة الفنون ،ويجب أن يبقى فضاء
ّ
والتعصب».
مدنيًا بعيدًا عن الطائفية
ّ
وألنها ّ
سيدة مجبولة بالعناد واإلصرار
ّ
ّ
وتحدي املصاعب ،تحضر حاليًا لعمل
بعنوان «شروق» سيستغرق إنجازه
حوالى عامنيّ ،
ويقدم في إحدى الدول
العربية ،كتبته بالتعاون مع الشاعر
ّ
تقول« :إنه
اللبناني عيسى مخلوفّ .
عبارة عن نصوص قديمة ولفناها
ّ
بأسلوب جذاب وممتع ...مغناة مع
أوركسترا وتمثيل ورقص .»...وهناك
ّ
ّ
مشروعان آخران إال أنها تفضل عدم
ّ
التطرق إليهما حاليًا «ريثما تكتمل
الصورة».
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صورة
وخبر

ّ
الـزوار الراغبيـن فـي اإلطلاع علـى التجهيـز الجديـد الـذي ّ
أعـده الفنـان البريطانـي المعاصـر
افتتحـت أبـواب متحـف «تيـت» اللندنـي أمـس االثنيـن أمـام
ّ
ّ
بعنـوان  ،The Asset Strippersوالمؤلـف مـن أكثـر مـن مئة قطعة منوعة تعـود إلى حقبات ماضية .والــ asset stripping
مايـك نيلسـون (ً )1967
عـادة إلـى تجريـد شـركة مـا مـن أصولهـا .ويأتـي هـذا المشـروع تلبيـة للدعـوة التـي ّ
يوجههـا المتحـف للفنانيـن إلعـداد أعمـال
هـو مصطلـح يشـير
ّ
«تسـتجيب» لفـرادة عمـارة وتاريـخ غاليـري «دوفين» النيو كالسـيكية .علمـا بأن هذه الصالـة العريقة تواصل احتضـان التجهيز الضخم لغاية  6تشـرين
ّ
األول (أكتوبـر) المقبـل( .نيـكالس هاليـن ــ أ ف ب)

ّ
الياس سحاب :وداد لم تأخذ حقها!

«متروبوليس» تدعوكم
 ...لـ «مواهب بيروت »6

لينا شماميان:
«ياخي أنا سورية»

بالتعاون مع معهد «غوته»،
أعلنت جمعية «متروبوليس»
بدء قبول طلبات املشاركة في
الدورة السادسة من برنامج
«مواهب بيروت» ،على أن
تنتهي املدة في  6أيار (مايو)
املقبل .يركز البرنامج على
توليف األفالم وإدارة التصوير
وتصميم الشريط الصوتي
وتأليف موسيقى األفالم في
بهدف التركيز
العالم العربي،
ّ
املهن املتعلقة بصناعة
على هذه
األفالم ،غير ُامل َ
نصفة بعد في هذا
الجزء من العالم .ستختار لجنة
تحكيم دولية  20موهبة صاعدة
من العالم العربي (تونس ،لبنان،
ليبيا ،موريتانيا ،سوريا ،تونس،
اإلمارات )...للمشاركة في هذه
ُ
الدورة التي ستعقد في بيروت
بني  19و 32أيلول (سبتمبر)
املقبل( .لالستعالم وإرسال طلبات
املشاركة)www.talent-beirut.com :

ُ
تطلق املغنية السورية لينا
شماميان ( 1980ـ الصورة) اليوم
ّأول عمل مصور لها ،بعنوان
«ياخي أنا سورية» ،ضمن مؤتمر
صحافي تعقده عند الساعة الثانية
عشرة ظهرًا في «زيكو هاوس»
(الصنايع ـ بيروت) .العمل مبني
ّ
على قصة حقيقية ،تولت الفنانة
التي انتقلت إلى باريس منذ
سنوات شخصيًا ّ
مهمة كتابة
ّ
كلماته وتلحينه ،فيما وزعه سامي
بن سعيد .عبر حساباتها على
مواقع التواصل االجتماعي ،لفتت
صاحبة ألبوم «غزل البنات» ()2013
ّ
ّ
«صورت بطريقة
إلى أن األغنية
مميزة» تحت إدارة املخرج سعد
القادري (فكرة وإنتاج ماهر صبرا)
في أربع عواصم ،هي :دمشق،
وتونس ،وإسطنبول ،وباريس.
يحاول العمل إلقاء الضوء على ّ
املشاكل التي «تواجه كثيرين منا
أثناء السفر ،ال ّ
سيما السوريني».

ّ
«وداد مطربة لم تأخذ حقها» هو
عنوان أمسية سماع وتحليل جديدة
ّ
ّ
ويقدمها الكاتب والناقد
أعدها
ّ
املوسيقي الياس سحاب في األول
من نيسان (أبريل) املقبل في املكتبة
العامة لبلدية بيروت (الباشورة)
بدعوة من جمعية «السبيل»ُ .ولدت
وداد (الصورة) في عام  1938ألم
لبنانية وأب سوري ،وتوفيت في
 .2010نالت شهرة كبيرة في أدائها
ألغنيات أم كلثوم ،كما عملت

على مسارح سورية ولبنانية .في
رصيدها أغنيات عدة في إذاعتي
دمشق وحلب ،فيما يوجد العدد
األكبر في إذاعة لندن العربية.
ّ
لحن لها محمد محسن وسامي
الصيداوي وعفيف رضوان وزكي
ناصيف وسيد مكاوي وعدنان أبو
الشامات وسليم سروة ،باإلضافة
املوسيقار رياض السنباطي
إلى ّ
الذي وقع أغنيتها «إنت عارف
معنى حبي» من كلمات صالح
الضمراني .يؤكد سحاب في النص
ّ
املرافق للدعوة أن وداد تملك صوتًا
ّ
يتميز بـ«الشفافية والحساسية
الهادئة والعميقة» .ساعدها في
ّ
«تمرس قوي
إبراز هذه املوهبة
وفطري بمقامات املوسيقى العربية،
يبدو واضحًا سواء عند استمرارها
في الغناء على مقام موسيقي
معني أو عندما تنتقل ّ بني ّمقامات
مختلفة ...حتى أذكر أنني قلما
استمتعت بجماليات مقام النهاوند
الشجي كما فعلت وأنا أستمع الى
أداء ّوداد للموشح الشهير «ملا بدا
يتثنى».»...
«وداد مطربة لم تأخذ حقها» :االثنني 1
ً
مساء ـ ـ «املكتبة
نيسان ـ ـ الساعة السابعة
العامة لبلدية بيروت» (الباشورة ـ ـ بناية
الدفاع املدني /الطبقة الثالثة) .الدعوة عامة.
لالستعالم01/664647 :

ّ
شانتال بيطار تغني
ّ
سيد مكاوي وكارم محمود
تعود املغنية اللبنانية شانتال
بيطار (الصورة) في  29آذار (مارس)
الحالي لتلتقي جمهور «تياترو
فردان» ،حيث ّ
تقدم حفلة مخصصة
ّ
لسيد مكاوي ( 1928ـ ـ  )1997وكارم
محمود ( 1922ـ ـ  .)1995من بني
األغنيات التي اختارتها ،نذكر:
«ما تفوتنيش أنا وحدي» ،و«ليلة
و«سمرا يا سمرا» ،و«أمانة
مبارح»ّ ،
عليك»« ،عنابي» ،و«عيني بترف»،
و«يا غرام يا غرام»… أما الفرقة
ّ
املوسيقية التي ترافقها ،فتتألف من:
بشار فحلو (قانون) ،مصطفى حموي
(ناي) ،طوني جعجع (كيبورد)،
مناف إبراهيم (غيتار باص)ّ ،
محمد
البوشي (رق وكاتم) ومحمود الدرفت
(طبلة) ،إضافة إلى ثنائي الكورال
املعروف بـ«نبيل وجميل».
الجمعة  29آذار ـ ـ  21:30ـ ـ «تياترو فردان»
(سنتر دون ـ ـ بيروت) .لالستعالم:
01/800003

