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المشهد السياسي

تقرير

ّ
جرمانوس يدعي على «المعلومات»:

شروط «سيدر» تفرض خطة الكهرباء
 ...بعد تسع سنوات!

دعسة ناقصة أم قرار عوني؟

إجتازت الحكومة اللبنانية قطوع خطة الكهرباء .الشروط التي وضعتها الدول والصناديق الدولية المعنية بمؤتمر سيدر ،والتي
طالبت بإلغاء عجز مؤسسة كهرباء لبنان ونقل كلفة دعم أسعار الكهرباء من الموازنة العامة إلى المستهلكين ،يبدو انها فعلت
فعلها على طاولة مجلس الوزراء ،فاختفت االعتراضات الجوهرية التي رفعها بعض مكونات الحكومة سابقًاّ .
مرت الخطة بال الخالفات
التي كانت متوقعة ،وخاصة لجهة تحديد المسؤول عن إجراء المناقصات
َ
ُ
ّ
أرخ ــت سياسة الـتــوافــق مظلتها على
طاولة مجلس الــوزراء .بعد نحو ثالثة
أس ــابـ ـي ــع مـ ــن ال ـن ـق ــاش ــات فـ ــي الـلـجـنــة
ّ
الوزارية املكلفة مناقشة خطة الكهرباء،
وخ ـ ــاف الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـيــة حــول ـهــا،
س ـل ـكــت ال ـخ ـط ــة طــري ـق ـهــا ال ـ ــى اإلقـ ـ ــرار
ب ـس ـه ــول ــة .ربـ ـم ــا ،ف ــي وجـ ـ ــود «شـ ــرط»
ملؤتمر «سيدر» بضرورة التوصل إلى
وقـ ــف ع ـجــز مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان،
قـ ــررت م ـكــونــات مـجـلــس الـ ـ ــوزراء عــدم
االعـتــراض ،جوهريًا ،على الخطة التي
أعــدت ـهــا وزارة ال ـطــاقــة بالتنسيق مع
البنك الدولي ،مستندة إلى الخطة التي
أعدها الوزير جبران باسيل عام ،2010
مالحظات القوى السياسية.
وإلى ّ
وفيما ترقب الجميع في األيام املاضية
مصير الـخـطــة فــي الـحـكــومــة وإمـكــان
ت ـمــريــرهــا بــال ـتــوافــق أو بــالـتـصــويــت
نتيجة التباين حيال مرجعية إجــراء
امل ـنــاق ـصــة (إمـ ــا إدارة امل ـنــاق ـصــات أو

ً
أجرى عون اتصاال ببري
بعد الجلسة لالتفاق على
إقرار مشروع القانون في أول
جلسة تشريعية
فــي اللجنة الــوزاريــة) وتعيني الهيئة
ُ
يكن أحد ّ
ليتوقع أن يكون
الناظمة ،لم
ّ
ّ
الجو إيجابيًا إلــى هــذا الحد ،بحسب
أكثر من مصدر وزاري.
وق ــال ــت امل ـص ــادر إن «أحـ ـ ـدًا م ــن وزراء
تـيــار املستقبل لــم يــدخــل فــي النقاش،
ووحـ ــده الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري هو
مــن عـ ّـبــر عــن مــوقــف ت ـي ــاره ،فـيـمــا كــان
للوزير جبران باسيل ّ
حصة األسد من
الـكــام» .وقــد ّ
سجل األخير اعتراضني
«مــذكـرًا بالطعون الـتــي كــانــت تحصل
في مجلس شــورى الــدولــة ،مشيرًا الى
أن العودة الى دائــرة املناقصات يجب
أن تـســري عـلــى الـقـطــاعــات ك ــاف ــة» ،في
إشــارة إلــى اإلتـصــاالت .وشـ ّـدد على أن
«ال يـخــرج أحــد مــن األفــرقــاء ويتحدث
عن ربح وخسارة أو عن إنجاز ّ
سجله
علينا» .وقد دعم باسيل في كالمه عن
تسريع تنفيذ الخطة وع ــدم عرقلتها
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َ
لعب الرئيس عون دورًا إيجابيًا وكان مصرًا على عدم رفع الجلسة قبل إقرار الخطة (هيثم الموسوي)

بري :الفرصة مناسبة لعودة النازحين السوريين
ّ
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن «الفرصة باتت مناسبة للشروع في
حل قضية النازحني بالجملة وال يجوز دفن رؤوسهم في الرمل بل إجراء
التفاهمات الالزمة مع الدولة في سوريا على عودة النازحني ،وفتح معبر
نصيب مع االردن والخليج الى لبنان عبر سوريا ،كما ان الوقت قد حان
لتموضع لبنان مع دول الشرق مصر وسوريا وغيرهما والبدء باستخراج
النفط والغاز ،ووقف التالعب في ترسيم حدود لبنان البحرية ،واالعتراف بحق
ّ
لبنان في النقاط البرية املتحفظ عليها».
وقال بري في كلمة ألقاها أمام ممثلي الجالية اللبنانية في العاصمة القطرية
الدوحة ،أمس ،إن «استقرار لبنان النقدي واألمني مستمر .ونحن نؤكد موقفنا
الثابت مع تحقيق الشعب الفلسطيني ألمانيه الوطنية في العودة وتقرير
املصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق سوريا الثابت في
الجوالن».

ال ــوزي ــران سليم جــريـصــاتــي ويــوســف
فنيانوس ،فيما كان الوزير علي حسن
خـلـيــل مـتـنــاغـمــا م ــع الـعــونـيــن أيـضــا.
وأدى ال ــرئ ـي ــس م ـي ـش ــال عـ ــون «دورا
إيجابيا جدًا خالل النقاش بني مختلف
املـكــونــات ،وك ــان مـصـرًا على عــدم رفع
ّ
َ
ال ـج ـل ـســة ق ـب ــل إق ـ ــرار ال ـخ ـط ــة» ،مـعــلـقــا
بــال ـقــول« :م ــن ه ــو امل ــوظ ــف مـهـمــا كــان
مــوقـعــه ،ال ــذي سيستطيع عرقلة مثل
هــذه الـخـطــة؟» ،قبل أن يــوافــق مجلس
الــوزراء على اعتماد دائــرة املناقصات
مــع ضــوابــط ملنع أي عرقلة فــي تنفيذ
الخطة .وتم االتفاق على النقطة األهم
التي تضمن تمديد القانون 2014/٢٨٨
بما يسمح إلدارة املناقصات بتنفيذ
م ـن ــاق ـص ــات وفـ ــق ع ـق ــود ال ـ ـ ـ ــ( botب ـن ــاء
امل ـعــامــل م ــن ق ـبــل ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ثم
تشغيلها وبيع انتاجها إلى مؤسسة
كهرباء لبنان ،ثم نقل امللكية واإلدارة
إلـ ــى ال ــدول ــة ب ـعــد مـ ــدة ط ــوي ـل ــة) ،بـعــد
اق ـتــراح تـقــدم بــه الــوزيــر محمد فنيش
ّ
وعدلته الــوزيــرة نــدى بستاني ،ونتج
ً
ّ
عنه مشروع قانون معجل ينص أوال

على تمديد العمل بأحكام هذا القانون
االتفاق على
ملدة ثالث سنوات .وجرى ُ
تشكيل لجنة وزارية جديدة أوكلت لها
مهمة حسم أي خالف بني وزارة الطاقة
وإدارة املناقصات التي ستتولى البت
في دفتر الشروط ،ومن ثم ترفع اللجنة
ت ـق ــري ـرًا ال ــى مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء الت ـخــاذ
املوقف املناسب .وبعد الجلسة ،أجرى
ً
الــرئـيــس ميشال عــون ات ـصــاال هاتفيًا
بالرئيس نبيه بري الذي وعد بإدراج
مشروع القانون على جدول اعمال أول
جلسة تشريعية.
أما الهيئة الناظمة الذي كان ُيفترض
أن يسبق إقرار الخطة ،فقد اتفق على
أن ي ـتـ ّـم الـعـمــل عـلــى تعيينها الحـقــا،
ّ
صــر عليها وزي ــر املــال
وذل ــك بـعــد أن أ َ
ّ
خالل الجلسة وفق ما نص عليه البيان
ال ـ ــوزاري ،وك ــان لـلـقــوات وت ـيــار امل ــردة
املــوقــف نفسه .وهـنــا ســألــت بستاني:
«ملــاذا ال يتم تعيني الهيئات الناظمة
لإلشراف على كل القطاعات ،وملاذا في
الكهرباء وحدها؟» ،معتبرة أن «تعيني
الهيئة الناظمة اآلن سيعيد األمور الى

نقطة الصفر ألن كل البنود التي أقرت
فــي الخطة ستعود الــى الهيئة» .ولم
يـبـ َـت فــي أم ــر الـهـيـئــة «نـتـيـجــة إص ــرار
بـسـتــانــي ع ـلــى ت ـعــديــل ال ـق ــان ــون ،فتم
االتفاق على إنجاز ذلك الحقًا» .وفيما
كــان وزراء الـقــوات وحــركــة أمــل وتيار
امل ـ ـ ــردة م ـص ــري ــن أي ـض ــا ع ـل ــى تـشـكـيــل
مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان،
رف ـضــت بـسـتــانــي أن ي ـقــال إن مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء هـ ــو مـ ــن دعـ ـ ــا الـ ـ ــى تـشـكـيــل
مجلس اإلدارة ألنـهــا طــاملــا دعــت هي
الى تشكيلها وتسمية األعضاء فيها.
وقالت« :إذا أردتم أن تقرروا الطلب إلى
وزارة الـطــاقــة تعيني أع ـضــاء مجلس
إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ،فعليكم
أن تطلبوا من كل الــوزراء أن يقترحوا
ملء الشواغر في وزاراتهم».
وكــان الحريري قــد أعلن بعد الجلسة
أن مجلس ال ــوزراء أقــر خطة الكهرباء
بــاالج ـمــاع وال ـج ــو ك ــان اي ـجــاب ـيــا وت ـ ّـم
االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد الـ ـق ــان ــون ،288
وهذه أول مرة سيكون هناك مناقصة
 BOTفي إدارة املناقصات ويتم العمل

عـلــى تشكيل الـهـيـئــة الـنــاظـمــة لقطاع
الكهرباء .الحريري أكد «وجوب تلزيم
الكهرباء بأسرع وقــت ،ومــن يتقاعس
سيدفع الثمن ومالية الدولة ال تتحمل
التأخير بالخطة يومًا واحدًا» ،معتبرًا
ّ
أن «كــل دائ ــرة عليها أن تقوم بعملها
ّ
ُ
ومن يتخلف عن هذه األعمال سيعاقب
تبعًا للقانون» .وشدد على أن «الخطة
سـ ـت ــرض ــي الـ ـشـ ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي ألن ـه ــا
سـتــؤمــن الـكـهــربــاء  24عـلــى  ،»24كما
أن ـهــا «ت ـخ ـفــض ال ـع ـجــز الـ ــذي تـتـكـ ّـبــده
امل ـ ــوازن ـ ــة وت ـص ـن ـي ــف ل ـب ـن ــان س ـيــأخــذ
ب ــاإلع ـت ـب ــار أن ال ـخ ـط ــة واضـ ـح ــة وأن
لـبـنــان يـقــوم بـخـطــوات لــاصــاح وكــل
املــؤس ـســات الــدول ـيــة س ـتــرى ان لبنان
يعتمد خطوات ايجابية لتحسني هذا
املجال» .وزير العمل كميل ابو سليمان
قـ ــال ب ـعــد ال ـج ـل ـســة« :س ـن ـتــأكــد م ــن أن
ال ـخ ـطــة سـتـطـ ّـبــق ك ــي ال تـلـقــى مصير
خطط سابقة ويبقى موضوع الهيئة
الـ ـن ــاظـ ـم ــة .ومـ ــرتـ ــاحـ ــون ل ـل ـخ ـطــة كـمــا
خ ــرج ــت» .فـيـمــا غـ ـ ّـردت وزيـ ــرة الـطــاقــة
واملـ ـي ــاه ع ـبــر ح ـســاب ـهــا الـ ـخ ــاص على
تويتر« :ورقــة سياسة قطاع الكهرباء
ّ
املحدثة أصبحت واقعًا .فلنعمل ّ
سويًا
ع ـل ــى إنـ ـج ــاحـ ـه ــا» .أم ـ ــا وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
الياس بوصعب فكتب بدوره« :شهدت
ال ـي ــوم عـلــى ن ـم ــوذج جــديــد م ــن حكمة
الــرئـيــس ع ــون مــن خ ــال إدارة جلسة
إقــرار خطة الكهرباء اذ نجح ّبحكمته
ب ـ ــإدارة ال ـن ـقــاش والـ ـح ــوار ال ـبــن ــاء بني
الجميع وص ــوال إلــى املنطق والحسم
بالقرار بالتفاهم مع رئيس الحكومة
لضمان منع أي عرقلة تنعكس سلبا
على املواطنني».
ينسحب على
ـم
ـ
ل
الجلسة
التناغم فــي
ِ
عــاقــة الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر بــالـقــوات.
إذ غ ـ ـ ّـرد ب ــاس ـي ــل ب ـع ــد ال ـج ـل ـس ــة عـلــى
صفحته على «تويتر»ّ :
«خسروا لبنان
سـنــن وك ـل ـفــوا الـخــزيـنــة أم ـ ــواال .املـهــم
خـلـصــت ال ـب ـط ــوالت الــوه ـم ـيــة وبـقـيــت
الخطة الحقيقية ،هي ذاتها من ّ
األول
حكي .املهم التنفيذ مــن دون
والباقي ّ
عرقلة لتتنفذ الــوعــود ٢٤/٢٤ :وصفر
ع ـ ـجـ ــز» .وق ـ ــد اسـ ـت ــدع ــى ذل ـ ــك ردًا مــن
نــائــب ال ـق ــوات ع ـمــاد واك ـي ــم ال ــذي قــال
تعليقًا على تغريدة باسيل« :معاليك
بيكفي ،سئل الحكيم اليوم فأجاب أنه
انـتـصــار للحكومة ،وهــو ايـضــا بــدايــة
نحو محاولة إنقاذ االقتصاد .اما في
املـضـمــون ،أنــا اق ــول لــك أنــك منذ عشر
سنوات وانــت تعرقل ألنــك ضد إنشاء
املعامل ومغروم بالبواخر وقــد كلفنا
غ ــرام ــك ه ــذا ح ــوال ــي  ٣٠م ـل ـيــار دوالر
انــت مـســؤول عــن هــدرهــا» .فيما أكــدت
الوزيرة مي شدياق أن «ليس هناك من
فريق منتصر على آخر في اقرار خطة
ال ـك ـهــربــاء ونـتـمـنــى ان نـكـمــل بــاملـســار
عينه وحريصون على انقاذ البلد بما
هــو فيه انما بالطريق املستقيم» .أما
رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع
فقال بعد اجتماع تكتل «الجمهورية
الـ ـق ــوي ــة»« :س ـم ـع ـنــا ب ـعــض األص ـ ــوات
ت ـت ـح ــدث عـ ــن ع ــرق ـل ــة الـ ـ ـق ـ ــوات لـخـطــة
ال ـك ـهــربــاء .لــديـنــا وزي ـ ــران ف ــي اللجنة
الــوزاريــة فهل كــان املـطـلــوب أن نبصم
على الخطة دون مناقشة؟» .وأضــاف:
«دعـيـنــا إل ــى تشكيل الـهـيـئــة الناظمة
وتعيني مجلس إدارة جديدة لكهرباء
لـ ـبـ ـن ــان ،واملـ ـ ــوضـ ـ ــوع ل ـي ــس م ــوض ــوع
عرقلة بل تكامل للوصول إلــى نتائج
أفضل من النتائج التي وصلنا إليها
ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـســاب ـقــة» .وش ــدد جعجع
عـلــى أن «قــانــون املـحــاسـبــة العمومية
يـ ـف ــرض أن أي م ـن ــاق ـص ــة ع ـل ـي ـه ــا أن
تذهب إلى إدارة املناقصات ،هذا األمر
ليس خيارًا شخصيًا وكــل مناقصات
ال ـك ـه ــرب ــاء ي ـجــب أن ت ـع ــود إلـ ــى إدارة
املناقصات وهذا ما أقر اليوم (أمس)».
(األخبار)

انفجر ملف مكافحة الفساد القضائي
أم ــس .مـفــوض الـحـكــومــة ل ــدى املحكمة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بدأ
«هـجــومــا م ـض ــادًا» ،اسـتـهــدف فـيــه فــرع
امل ـع ـلــومــات ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة لـقــوى
االمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،وامل ــدي ــر ال ـع ــام ال ـل ــواء
عـمــاد عـثـمــان .للمرة االول ــى فــي تاريخ
القضاء يـ ّـدعــي النائب الـعــام العسكري
ع ـل ــى جـ ـه ــاز أمـ ـن ــي .املـ ـ ّـدعـ ــى ع ـل ـيــه هــو
«فرع املعلومات» ،ال رئيسه ،وال ضباط
ال ـت ـح ـق ـيــق فـ ـي ــه .ثـ ــم أتـ ـب ــع ج ــرم ــان ــوس
ّادعاءه باستنابة قضائية إلى مختلف
األجهزة االمنية (مــن بينها املعلومات
أيضًا) ،يطلب فيها تزويده بمعلومات
ّ
عن تلقي رجــال أمــن رشــى لتمرير حفر
آبــار ارتوازية غير شرعية والبناء غير
امل ــرخ ــص وف ــي األمـ ــاك الـعـمــومـيــة« ،ال
سيما في قضاء املنية» .ومن املعلوم أن
غالبية اآلبــار االرتــوازيــة غير الشرعية
يـجــري تمرير حفرها بـقــرار مــن املدير
الـ ـع ــام ل ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي .وس ـبــق
ل ــوزارة الطاقة واملـيــاه أن راسلت وزارة
الــداخ ـلـيــة فــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص ،طالبة
وقف االستثناءات غير القانونية التي
يمنحها رئيس مؤسسة الشرطة.
ملــاذا وصـلــت االم ــور إلــى هــذا الـحــد بني
الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام ال ـع ـس ـك ــري وامل ــدي ــري ــة
الـتــي تشكل العمود الفقري للضابطة
العدلية؟
م ـن ــذ أن بـ ــدأ فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات «ن ـب ــش»
املـلـفــات ال ـتــي ت ــؤدي إل ــى االش ـت ـبــاه في
قضاة ومساعدين قضائيني وسماسرة
في قضايا فساد ،يتردد اســم القاضي
جــرمــانــوس .الـسـبــب االول هــو توقيف
عـ ــدد م ــن امل ـق ـ ّـرب ــن م ـن ــه ،أو م ــن الــذيــن
يزعمون القرب منه .أما السبب الثاني،
ف ـه ــو أن ج ــرم ــان ــوس ي ـت ــول ــى االدع ـ ــاء
عندما يكون املوقوف في تلك القضايا
رج ــل أم ــن .لـكــن ال ـجــزء االك ـبــر مــن امللف
ك ــان فــي ع ـهــدة ال ـنــائــب ال ـعــام فــي جبل
ل ـب ـنــان ،الـقــاضـيــة غـ ــادة عـ ــون .وبـعــدمــا
أوقف فرع املعلوماتً ،
بناء على إشارة
ع ــون ،املــدعــو جــو ع( .أش ـهــر املــوقــوفــن
فــي قـضــايــا الـفـســاد الـقـضــائــي) ،ب ــدا أن
االمر أزعج جرمانوس .فجو كان يزعم
أنه «مدير العالقات العامة لدى ّ
مفوض
الحكومة لدى املحكمة العسكرية بيتر
جرمانوس» .وبعد أيام ،طلب األخير من
الشرطة العسكرية في الجيش التحقيق
مــع جــو ،املــوقــوف لــدى فــرع املعلومات،
تسجيل
على خلفية استخدامه لوحة
ّ
ـزورةّ .
سيارة م ـ ّ
رد فــرع املعلومات بأنه
أج ــرى الـتـحـقـيــق م ــع امل ــوق ــوف املــذكــور
ـزورة ،بـنـ ً
على خلفية اللوحة امل ـ ّ
ـاء على
إش ــارة القاضية ع ــون .لــم تنته القصة
هـ ـن ــا .عـ ـ ــاود ج ــرم ــان ــوس اإلي ـ ـعـ ــاز إل ــى
مــديــريــة امل ـخــابــرات ب ــ«اس ـت ـخــراج» جو
ع .لـلـتـحـقـيــق م ـعــه ،فـ ـ ّ
ـرد ال ـنــائــب ال ـعــام
الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــزي ال ـ ـقـ ــاضـ ــي س ـم ـي ــر ح ـم ــود
بـ«املوافقة على استخراجه فور االنتهاء
من التحقيق معه» .غير أن التحقيق لم
ينته بعد .ويوم أمسّ ،ادعى جرمانوس
عـلــى ف ــرع املـعـلــومــات بـجــرائــم «الـتـمـ ّـرد
ع ـل ــى س ـل ـط ـتــه» و«ت ـس ــري ــب م ـع ـلــومــات
عن مضمون تحقيقات أولية وتحوير
ه ــذه الـتـحـقـيـقــات وت ـشــويــه وقــائـعـهــا،
واحـتـجــاز أش ـخــاص وتوقيفهم خــارج
املهل القانونية» ،ثم أحال االدعــاء على
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـع ـس ـك ــري إلج ـ ــراء
التحقيقات الالزمة.
ي ـ ـقـ ــول م ـ ـقـ ـ ّـربـ ــون م ـ ــن جـ ــرمـ ــانـ ــوس إن
«املـ ـعـ ـل ــوم ــات» تـ ـج ــاوز م ـ ــدة ال ـتــوق ـيــف
االحتياطي املنصوص عليها قانونًا،
ّ
ً
ولــم يسلم جــو لـلـمـخــابــرات ،فـضــا عن
ّ
تـســريـبــه ملـعـلــومــات تـسـتـهــدف مـفــوض
الحكومة ،ما دفعه إلى االدعاء .األمر هو
بهذه البساطة بالنسبة إليه.
ل ـك ــن مـ ـص ــادر امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـقــوى
االم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،وقـ ـض ــاة م ــن خـصــوم
جـ ــرمـ ــانـ ــوس ،ي ـ ــرون أن األخ ـ ـيـ ــر ي ـقــود

لم ّ
يدع جرمانوس على ضباط الفرع بل على الفرع نفسه (هيثم الموسوي)

اإلضرار به ،حتى لو لم تكن له أي صلة
مشبوهة باملوقوفني .وألجــل ذلــك ،قرر
الـهــروب إلــى االم ــام عندما لــم تتجاوب
مـ ـع ــه قـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر.
وتستدل املصادر على رأيها بالقول إن
جــرمــانــوس ّادع ــى على جـهــاز أمـنــي ،ال
على الضباط العاملني فيه ،وبالتالي،
ال توجد إمكانية لتنفيذ االدع ــاء ،فمع
مــن سيحقق قــاضــي التحقيق؟ وتلفت
املصادر إلى أن إجراءات فرع املعلومات
تـتــم ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى إش ـ ــارة ال ـق ـضــاء ،س ــواء
الـقــاضـيــة غ ــادة ع ــون أو الـقــاضــي بيتر
ج ــرم ــان ــوس ن ـف ـس ــه ،أو امل ــدع ــي ال ـع ــام
التمييزي القاضي سمي حمود ،فلماذا
ادعـ ــى جــرمــانــوس عـلــى «امل ـع ـلــومــات»،

معركة منع فرع املعلومات من استكمال
التحقيق في قضايا الفساد القضائي.
وألجـ ــل ذلـ ــك ،تـضـيــف املـ ـص ــادر ،ح ــاول
م ـ ـفـ ــوض الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـج ـي ـي ــش ال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ضـ ــد املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،مــن
خالل سردية تقول إن «فــرع املعلومات
ً
يستهدف رجــال العهد :أوال ،استهدف
املديرية العامة ألمــن الــدولــة في قضية
امل ـم ـثــل زيـ ــاد عـيـتــانــي واملـ ـق ــدم س ــوزان
ال ـح ــاج .ثــان ـيــا ،اس ـت ـهــدف امل ــدي ــر ال ـعــام
للجمارك بدري ضاهر .وثالثًا ،استهدف
م ـف ــوض ال ـح ـك ــوم ــة» .وت ـض ـي ــف روايـ ــة
مـصــادر املــديــريــة والـقـضــاة أنفسهم أن
ج ــرم ــان ــوس يـشـعــر أن تــوق ـيــف ج ــو ع.
وآخـ ــريـ ــن م ـق ـ ّـرب ــن مـ ـن ــه ،سـ ـي ــؤدي إل ــى

فيما مشكلته مع القضاة الذين يقررون
اإلجراءات التي ينفذها املحققون؟
لـكــن م ـصــادر أخ ــرى ت ــرى أن مــا ق ــام به
جرمانوس يحظى بغطاء قيادة التيار،
ـاض عـلــى قـلــب الـطــاولــة
إذ لــن ي ـجــرؤ ق ـ ٍ
بـهــذه الـطــريـقــة ،مــن دون دع ــم سياسي
كـبـيــر .تــزدحــم األسـئـلــة لتكشف وجــود
خطر يحدق بمسار مكافحة الفساد في
«العدلية» .فوقف التحقيق ّ واقتصاره
عـلــى أرب ـع ــة ق ـضــاة ج ــرى ك ــف أيــديـهــم،
وعـ ـل ــى ت ــوق ـي ــف ع ـ ــدد مـ ــن امل ـس ــاع ــدي ــن
الـقـضــائـيــن وال ـس ـمــاســرة ،سـيـعـنــي أن
املـســار تـعـ ّـرض للعرقلة ،ألن الشبهات
تحوم حول أكثر من  10قضاة على أقل
تقدير.
السؤال املفتاح هنا يتفرع عنه سؤاالن:
هـ ــل مـ ــا ق ـ ــام بـ ــه ج ــرم ــان ــوس هـ ــو فـعــل
ق ـض ــائ ــي ب ـح ــت يـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـصــويــب
مسار التحقيق ،أم هجوم مضاد على
التحقيق فــي الـفـســاد الـقـضــائــي؟ وهــل
ي ـح ـظ ــى جـ ــرمـ ــانـ ــوس بـ ـغـ ـط ــاء ال ـت ـي ــار
الــوطـنــي الـحــر (قـنــاة «أو تــي فــي» بدت
أم ــس داع ـم ــة ل ـق ــرار م ـف ــوض الـحـكــومــة
ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة) أم أن ــه أق ــدم
على القرار الخاطئ الــذي ُ
سينزل عليه
غ ـض ــب رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة املـ ـن ــادي
ب ــاسـ ـتـ ـكـ ـم ــال مـ ـل ــف م ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـس ــاد
الـقـضــائــي؟ اإلجــابــات ستظهر سريعًا.
فهيئة التفتيش القضائي ستشهد في
الساعات املقبلة تحقيقات مفصلية مع
عدد من املوقوفني.
(األخبار)
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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
مجلس القضاء:
ال محاور في «العدلية»
جاءنا من مجلس قضاء األعلى
ّالرد اآلتي:
ملـ ــا ك ــان ــت جــريــدت ـكــم ق ــد أوردت
فــي عــددهــا ال ـصــادر ي ــوم االثـنــن
ً
الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  2019/4/8م ـق ــاال
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «وقـ ـ ـع ـ ــت الـ ـ ـح ـ ــرب ب ّــن
ً
ق ـضــاة ال ـع ـهــد» ،وم ـق ــاال آخ ــر ملــح
الى أن النائب العام التمييزي هو
«غير معني بإغضاب أحد» وأنه
«تخلى عن دوره»...
ُي ـهـ ّـم مـجـلــس ال ـق ـضــاء األع ـلــى أن
يؤكد ما يلي:
 - 1إن قضاة لبنان كلهم يشكلون
ج ـس ـمــا ق ـضــائ ـيــا واح ـ ـ ـ ـدًا ،يـحـكــم
ّ
يصح
باسم الشعب اللبناني ،فال
ت ـص ـن ـي ـف ـه ــم ب ـ ــن «أج ـ ـن ـ ـحـ ــة» أو
«مـحــاور» ،وهو تصنيف ال يمت
الــى الحقيقة بصلة ،ويسيء الى
السلطة القضائية التي هي ركن
أساسي من أركان دولة القانون.
 - 2إنــه بـنـ ً
ـاء على مــا تــوافــر لدى
ش ـع ـب ــة املـ ـعـ ـل ــوم ــات م ـ ــن وج ـ ــود
ق ـضــايــا رش ـ ــاوى ُدف ـع ــت لبعض
العسكريني ولـعــدد مــن املوظفني
في قصور العدل ،جرى التحقيق
فــي ه ــذه الـقـضــايــا تـحــت إش ــراف
الـنـيــابــات الـعــامــة املختصة ،وتـ ّـم
ً
االدعـ ــاء أص ــوال عـلــى ع ــدد منهم.
وقــد جــرت التحقيقات ،وأطلعت
الـجـهـ ُ
ـات املختصة الـنــائــب العام
التمييزي على مضمونها ،فتمّ
تـ ــدويـ ــن مـ ــا ورد مـ ــن م ـع ـط ـيــات
مـتـعـلـقــة بـبـعــض ال ـق ـض ــاة ،ب ـنـ ً
ـاء
إشارته ،بموجب محضرين
على
ّ ُ ِّ
م ـس ـت ـق ــل ــن ن ــظـ ـم ــا ل ـ ــدى شـعـبــة
امل ـع ـلــومــات .وقـ ــام الح ـقــا الـنــائــب
الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـيــزي بـتـكـلـيــف أحــد
امل ـحــامــن ال ـعــامــن ل ــدى الـنـيــابــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــزي ــة ب ـ ــإج ـ ــراء
التحقيق بـشــأن مــا ورد فيهما،
ّ
وقــد باشر القاضي املكلف عمله
ف ـ ـ ـ ــورًا ،كـ ـم ــا أحـ ـ ـ ــال صـ ـ ـ ــورًا طـبــق
األصــل عــن املحضرين الــى هيئة
التفتيش القضائي التي بــادرت
الـ ــى م ـم ــارس ــة صــاح ـيــات ـهــا فــي
ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد .وإن ج ـم ـي ــع ه ــذه
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ت ـت ـ ّـم ب ـس ـ ّ
ـري ــة تــامــة،
ً
عـمــا بــأحـكــام الـقــانــون وبحسب
األصول املرعية اإلجراء.
 - 3إن هيئة التفتيش القضائي
قامت وال تــزال تقوم بدورها في
هذا الصدد على أكمل وجه وفقًا
ّ
لصالحياتها القانونية .ويذكر
املـجـلــس ب ــأن السلطة القضائية
كــانــت الـسـ ّـبــاقــة مـنــذ س ـنــوات في
القيام بعملية «تنقية ذاتية»ُ .
 - 4ان املجلس يعتبر أن ما ن ِش َر
م ــن ش ــأن ــه زع ــزع ــة ث ـقــة املـجـتـمــع
بــالـقـضــاء وامل ـ ّـس بهيبة السلطة
القضائية وبــركـنــن مــن أركانها
األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أال وه ـ ـ ـمـ ـ ــا رأس
النيابات العامة وهيئة التفتيش
القضائي.
أمينة ّ
سر مجلس القضاء األعلى
القاضي اليان صابر

توضيح:
ورد خ ـط ــأ ف ــي املـ ـق ــال امل ـن ـشــور
ف ـ ـ ــي «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» أم ـ ـ ـ ــس ت ـح ــت
ع ـنــوان «جـبــق فــي جـبــل ّالشيخ:
مقاطعة االشتراكي ال تؤثر» ،أن
الغداء على شــرف وزيــر الصحة
جميل جبق في حاصبيا أقامه
النائب علي فياض وآل الحمرا،
والـ ـصـ ـحـ ـي ــح أن ال ـ ـغ ـ ــداء أق ــام ــه
ف ـيــاض فــي مـطـعــم البحصاصة
ع ـل ــى ن ـه ــر ال ـح ــاص ـب ــان ــي ،ال ــذي
يملكه مــاجــد الـحـمــرا ول ـيــس آل
الحمرا.

في الواجهة

تقرير

مكافحة المرتكبين في القضاء:
َ

ُ
إذا فسد ملح األرض

«المستقبل» يستعد لـ«الفرعية» ...بخسارة نقابة المهندسين
أنعمت الظروف على
تيار المستقبل بغياب أي
مرشح ّ
جدي يواجهه في
انتخابات طرابلس الفرعية.
فكثرة العثرات على دربه،
ديما جمالي،
وأمام ُمرشحته ً
ُ
كانت ستشكل ثغرة لمرشح
يملك ماكينة قوية .مع
ذلكّ ،
يتصرف «المستقبل»
ّ
كأنه أمام معركة تاريخية.
وبغياب «خطر» ُمرشح من
 8آذار ،بات ّ
الهم األكبر إقناع
الناس باالقتراع

في صدارة ما يوصف
بحملة مكافحة الفساد،
كشف ارتكابات ومخالفات
ارتكبها قضاة .المعروفون
منهم قيد المساءلة،
والمخفيون ال احد
يعرف عددهم ومتى
موعدهم وتوقيت رفع
الغطاء عنهم .محاولة
لتنظيف سلك يصح فيه
قول القديس متى انه
«ملح االرض» .اذا فسد بماذا
ّ
ُيملح؟

ليا القزي
االنتخابات
قبل ستة أيام من تنظيم ّ
ال ـف ــرع ـي ــة ف ــي ط ـ ًـرابـ ـل ــس ،ت ـل ــق ــى ت ـيــار
املستقبل «صفعة نقابية» ،تمثلت في
سقوط تحالفه مــع الـقــوات اللبنانية
ف ـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات نـ ـق ــاب ــة امل ـه ـن ــدس ــن
ّ
ـ ـ ـ الـ ـشـ ـم ــال« .األق ـ ـسـ ــى» أن ال ـخ ـس ــارة
ل ــم تـحـصــل ع ـلــى يـ ـ َـدي ح ــزب ال ـل ــه أو
«ب ـق ــوة ال ـس ــاح» أو «والي ـ ــة الـفـقـيــه»،
ك ـم ــا ي ـح ـلــو ل ــ«امل ـس ـت ـق ـب ــل» دائـ ـم ــا أن
ّ
ُيـجـ ّـيــش جـمـهــوره ،بــل إن مــن أسقطه
ً
ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ه ـ ــم أوال ح ـل ـي ـف ــه فــي
«الفرعية» تيار الـعــزم ،وثانيًا التيار
ّ
وتجمع اإلصالح وتيار
الوطني الحر
الكرامة وحركة االستقالل والشيوعي
الـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي والـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــوري ال ـ ـقـ ــومـ ــي
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـي ـس ــار الــدي ـم ـقــراطــي
وج ـم ـع ـيــة املـ ـش ــاري ــع وال ـن ـق ـي ــب ف ــؤاد
ضاهر واملهندس مرسي املصري.
ق ــد ال تـ ـك ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ـ ّـات ال ـن ـقــاب ـيــة
ُ
رتبطة بـ«الفرعية» ،ولكنها بالتأكيد
م ّ
مــؤشــر إلــى الــوضــع غير الجيد الــذي
ُي ـعــانــي مـنــه ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،خـ ّ
ـاصــة
ّ
أن م ـســؤولــن ف ــي ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
ّ
ُيرجعون سبب الخسارة إلى «التخبط
داخــل تيار املستقبل ،وانقسامه إلى

نقوال ناصيف
ل ـي ــس وزي ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل أل ـ ـبـ ــرت س ــرح ــان
ـاض ف ــي هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـبــة .قبله
اول ق ـ ـ ٍ
ث ــاث ــة ق ـض ــاة ك ـب ــار ش ـغ ـل ــوه ــا :ام ـيــل
تيان ( ،)1966 - 1965يوسف جبران
( ،)1980 - 1979جوزف شاوول (1998
  .)2000االول ف ــي حـكــومــة تــرأسـهــاالـ ــرئ ـ ـيـ ــس رش ـ ـيـ ــد ك ـ ــرام ـ ــي ف ـ ــي ع ـهــد
الرئيس شارل حلو ،واالثنان اآلخران
 للمفارقة  -فــي حكومتني ترأسهماالرئيس سليم الحص .اولــى في عهد
الرئيس الـيــاس سركيس وثانية في
عهد الرئيس اميل لحود .في املقابل،
في اكثر من نصف قرن من الزمن ،لم
يـشـهــد ال ـق ـضــاء م ـحــاولــة اصـ ــاح من
ال ــداخ ــل ،خـلــت مــن الـتـسـيـيــس ،ســوى
مرتني فقط :اولى عام  1965استكملت
وأف ـ ـضـ ــت ال ـ ــى ن ـت ــائ ـج ـه ــا املـ ـت ــوخ ــاة،
وثــان ـيــة ع ــام  1999حـيــل دون ـه ــا رغــم
تخطيها عقبات اولــى .في هذه االيام
يشهد القضاء محاولة ثالثة بسبب
ما شاع اخيرًا ،كما في تجربة ،1965
عن مخالفات وارتكابات لقضاة تركت
اك ـث ــر م ــن تــأث ـيــر ف ــي احـ ـق ــاق ال ـعــدالــة
املنوطة بهم ،الذين غالبًا ما قيل انهم
«اصبع الله».
ُ
كشف في االسابيع االخيرة عن توقيف
مساعدين قضائيني ،ثــم عــن توقيف
ق ـضــاة ع ــن الـعـمــل وآخ ــري ــن متهمني.
يشهد القضاء نفسه من حني الى آخر
سـجــاالت وتنافسًا بــن الـقـضــاة على
ممارسة الصالحيات .ما يجري ايضًا
ف ــي س ـب ـيــل م ـكــاف ـحــة ف ـس ــاد  -ولـيــس
ال ـف ـس ــاد ت ـف ــادي ــا لـلـتـعـمـيــم  -مـعــاقـبــة
قـضــاة مـ ّـن دون حــل املشكلة االســاس
والسياسيني
وهي تدخل املرجعيات
َ
والنافذين .في الحقبة الشهابية خ ُبر
لبنان عسكرة السياسة ،وفي حقبة ما
بعدها تسييس الـجـيــش .منذ اتفاق
الطائف انتقلت الـعــدوى الــى القضاء
الحائر بني تسييسه واستقالله .لكل
مــرجــع ونــافــذ حـصــة فــي التشكيالت
ّ
الـقـضــائـيــة وتـ ــوزع مناصبها  -وهــو
شرط اقرارها شأن التعيينات االمنية
ّ
والعسكرية واالدارية  -ما شكل غطاء
ضــامـنــا ل ـل ـحــؤول دون ال ــوص ــول الــى
االرتكابات واملخالفات.
فيما يـجــري فــي هــذا الــوقــت ،ويـقــوده
الوزير الحالي ،محاسبة قضاة تحت
شبهة ارتـ ُكــاب ،يتردد ان الغطاء ُرفع
عـنـهــم ،او أرغ ـم ــت مــرجـعـيــاتـهــم على
الـكــف عــن حـمــايـتـهــم .وذل ــك مــا يصح
ابصاره في ادارات اخرى كذلك.
م ــع ذل ـ ــك ،فـ ــإن درس ـ ــي  1965و1999
ل ــم ي ــؤخ ــذ بـهـمــا ت ـمــامــا ف ــي الـتـجــربــة
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أك ـث ــر م ــن ف ــري ــق» .ب ـه ــذه «الـنـفـسـيــة»،
يـ ـسـ ـتـ ـع ــد الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار األزرق لـ ـخ ــوض
االستحقاق يوم األحد .املؤشرات التي
ّ
تصله ،كلها غير مطمئنة .سوداوية
ّ
الوضع ال تتعلق بعدم فــوز املرشحة
ديما جمالي باملقعد النيابي ،بــل أن
ت ـكــون نـسـبــة االقـ ـت ــراع مـتــدنـيــة ج ـ ّـدًا،
فــا يتمكن «املستقبل» مــن استثمار
ال ـن ـت ـي ـج ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة وت ــدعـ ـي ــم
«شرعيته الشعبية» .لذلك سترتفع،
ف ــي األي ـ ــام املـقـبـلــة ،وت ـي ــرة «ال ـن ــزوح»
املستقبلي مــن بـيــروت إلــى طرابلس.
وب ـع ــد أن «ف ـ ــرز» األمـ ــن ال ـع ــام لـتـيــار
املستقبل أحمد الحريري نفسه للعمل
ب ـ ـ ــدوام ك ــام ــل ف ــي ع ــاص ـم ــة ال ـش ـم ــال،
ّ
سـ ـ ـي ـ ــزور طـ ــراب ـ ـلـ ــس ك ـ ـ ــل م ـ ــن رئ ـي ــس
الحكومة سعد الحريري ،النائبة بهية
الـحــريــري ،ورئـيــس الحكومة السابق
ف ــؤاد الـسـنـيــورة ،ال ــذي سـ ُـي ـشــارك مع
ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق أش ـ ـ ــرف ريـ ـف ــي فــي
احـتـفــال انـتـخــابــي فــي منطقة الـقـ ّـبــة.
وف ــي مـقــابــل «فــائــض ال ـحــريــريــة» في
إدارة العملية االنتخابية ،و«الصمت
ّ
تتميز بــه جمالي،
االنـتـخــابــي» ال ــذي
تـ ـغـ ـي ــب شـ ـخـ ـصـ ـي ــات م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة/
ط ــرا ّب ـل ـس ـي ــة عـ ــن الـ ـج ــو االن ـت ـخ ــاب ــي،
وكأنها غير معنية بـ«املعركة» التي
اخترعها األمني العام وتياره.
«ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ُيـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري
االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات؟ أيـ ـ ـ ــن هـ ـ ــو م ـص ـط ـفــى
علوش ومحمد كبارة وسمير الجسر
و(مـ ـن ـ ّـس ــق امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي ط ــراب ـل ــس)
ناصر عدره؟» ،تسأل مصادر سياسية
طــرابـلـسـيــة حـلـيـفــة لــ«املـسـتـقـبــل» في
االسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي .ال ـســؤال هو
ّ
لـلـقــول إن «ج ــزءًا أســاسـيــا مــن العمل
السياسي يـهــدف إلــى جعل االنـصــار
معنيني بــالـصــراع االنـتـخــابــي ،حتى
ي ـت ـشـ ّـج ـعــوا ع ـل ــى ال ـع ـم ــل .هـ ــذا األم ــر
م ـف ـقــود ح ــال ـي ــا» .ال ـن ـق ـطــة اإلي ـجــاب ـيــة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ّ ل ـل ـت ـي ــار األزرق ،بـحـســب
املصادر ،أنــه يملك خطابًا سياسيًا...
سياسيني« ،إال
لكن من دون أخصام
ّ
ّ
أن مشكلته الـكـبــرى تكمن فــي أن ــه ال
يملك أدوات املـعــركــة ال ــازم ــة ،وتـكــاد
ال ـ ـكـ ــأس ت ـف ـي ــض مـ ــن األخـ ـ ـط ـ ــاء ال ـتــي
راك ـم ـه ــا ط ـي ـلــة ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة».
ُ
وتعيد املـصــادر التشديد على نقطة

ّ
م ـه ـم ــة أنـ ـ ـ ــه «ال ُيـ ـمـ ـك ــن فـ ـ ــرض دي ـم ــا
ج ـم ــال ـ ّـي بـ ـه ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة ،ب ــاالت ـك ــال
عـلــى أن ـهــا أس ـتــاذة جامعية ومثقفة.
الطرابلسيون يأخذون موقفًا سلبيًا
ّ
التكبر عليهم،
من أي شخص ُيحاول
وال ي ـت ـصـ ّـرف مـعـهــم بـشـعـبــويــة» .من
النعم الحاصل عليها تيار املستقبل،
ِ
«غـيــاب أي مـنــافــس ج ـ ّـدي فــي وجـهــه،
وإال لكان أطاح جمالي .يراهن التيار
حــال ـيــا ع ـلــى أن تـ ــؤدي زي ـ ــارة رئـيــس
الحكومة إلى ارتفاع نسبة التصويت
ً
قليال».
هــل هــذا يعني ُوجــود فرصة للخرق
مـ ــن ِقـ ـب ــل أح ـ ــد امل ــرشـ ـح ــن اآلخ ــري ــن
(م ـص ـب ــاح األح ـ ـ ــدب ،ي ـح ـيــى م ــول ــود،
ع ـمــر ال ـس ـيــد ،ط ــال كـ ـب ــارة ،مـحـمــود
ال ـص ـمــدي ،حــامــد عـمـشــه ،ن ــزار زك ــا)،
فـ ـيـ ـتـ ـك ــرر سـ ـيـ ـن ــاري ــو االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـب ـلــديــة ،ي ــوم رب ـحــت الــائ ـحــة الـتــي
دع ـم ـه ــا ريـ ـف ــي ضـ ـ ّـد الئـ ـح ــة تـحــالــف
املستقبل ـ العزم ـ تيار الكرامة ـ محمد
ال ـص ـفــدي؟ ت ـ ّ
ـرد امل ـص ــادر السياسية
الطرابلسية بــوجــود صعوبة لذلك،
ّ
«ألنه في البلدية كان هناك  24عضوًا،
أقل واحد فيهم قادر على تأمني 200
ص ــوت ،مــع وج ــود مـنــدوبــن لهم في
ّ
ً
كـ ــل امل ــراك ــز االن ـت ـخــاب ـيــة ،ف ـض ــا عن
كونهم أبـنــاء الـعــائــات الطرابلسية
القادرة على التقاط النبض الشعبي
في الوقت نفسه» .ال يملك املرشحون
الـ ـح ــالـ ـي ــون هـ ـ ــذا «ال ـ ـ ـتـ ـ ــرف» .ف ـت ـقــول
ّ
املصادر إن شغل االنتخابات «حرفة
ال يـمـلــك أدواتـ ـه ــا الـجـمـيــع .مصباح
األحدب يمتهن جيدًا كيفية خوضها،

تراجع األحدب
عن موافقته
على االنسحاب
لصالح مولود

ّ
ول ـك ــن مـشـكـلـتــه أنـ ــه ف ـقــد املـصــداقـيــة
ل ــدى الـنــاخـبــن» .أم ــا يحيى مــولــود،
ـادر على التأثير في
فال يــزال «غير قـ ٍ
الـطـبـقــات الـشـعـبـيــة» .فاملنطقة التي
ينتشر فيها هؤالء «كبيرة وبحاجة
إل ــى جـهــد وإم ـكــانــات كـثـيــرة ،ال أحــد
خ ـ ــارج ال ـت ـك ـتــات امل ــادي ــة الـضـخـمــة
ً
قـ ـ ٌ
ـادر عـلــى تلبية حــاجــات ـهــا» .مـثــا،
واح ــدة مــن ال ـح ــاالت الـتــي يواجهها
م ــول ــود ب ــاس ـت ـم ــرار ه ــي س ــؤال ــه مــن
قبل أبـنــاء الطبقات املـحــرومــة« ،ملــاذا
تترشح إلــى االنـتـخــابــات إذا كنت ال
الدواء
تملك
املال أو القدرة على شراء ّ
لـ ـن ــا؟»ُ .
وي ـخ ـب ــر أحـ ــد امل ــرش ـح ــن أن ــه
«حــن نـبــدأ حديثنا ،خــال لقاءاتنا
في املناطق الشعبية ،يكون الجميع
ض ـ ّـد ال ـس ـل ـطــة .ال تـ ــدوم ه ــذه الـحــالــة
ً
طــويــا ،فيعود الـنــاس إلــى الطلبات
املـعـيـشـيــة» .كـيــف سـيـكــون إذًا تـ ّ
ـوجــه
أبناء األحياء الشعبية في طرابلس؟
ال أحد يملك الجواب« ،ولكن املستقبل
ُي ـح ــاول دخــولـهــا عـبــر دف ــع املـ ــال .إذا
ل ــم ُي ـخ ـ ّـص ــص ل ـهــا م ـيــزان ـيــة ك ـب ـيــرة،
فستكون ُم ـت ـحـ ّـررة ،فـتــأتــي النتيجة
عكس املتوقع .وهنا رهان املرشحني
املستقلني».
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن وف ـ ـ ـ ــرة امل ــرشـ ـح ــن
ّ
امل ـس ـت ـق ـل ــن ،إال أن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
ّ
يـتـصـ ّـرف كما لــو أن خصمه الوحيد
ّ
ه ـ ــو يـ ـحـ ـي ــى مـ ـ ــولـ ـ ــود .يـ ـتـ ـج ــل ــى ذل ــك
ُ
ب ــاألخ ـب ــار ال ـت ــي ت ـن ـشــر ض ـ ّـد م ــول ــود،
بــدءًا من عمله في «مجموعة تحسني
خ ـيــاط» ،وعــاقـتــه مــع الــوزيــر جـبــران
باسيل «غـيــر املـحـبــوب فــي طرابلس،
ّ
ولإليحاء بأن مولود ال يختلف بشيء
ً
عــن الطبقة السياسية» ،وص ــوال إلى
زيــارتــه ســوريــا واتـجــاه الناخبني في
جـبــل محسن إل ــى االق ـت ــراع ل ــه .حــاول
م ــول ــود ت ـع ــزي ــز وض ـع ــه االن ـت ـخ ــاب ــي،
مــن خــال توحيد األص ــوات املستقلة
قــدر اإلمـكــان حــول شخصه؛ فتواصل
مــع األح ــدب ،وكتبا ورق ــة تـنـ ّـص على
ان ـس ـح ــاب ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ملصلحة
مّــول ــود ،وق ــد وافـ ــق األول عـلـيـهــا ،إال
أنــه ما لبث أن بـ ّـدل رأيــه ،مراهنًا على
انسحاب مــولــود لــه ،لتكون النتيجة
اسـتـكـمــال االس ـت ـع ــدادات ل ـيــوم األحــد
بوجود ثمانية مرشحني.

انتخابات مهندسي طرابلس :صدمة لتحالف المستقبل والقوات
عبد الكافي الصمد
ما بين تجربتي  1965و :1999القضاة ال السياسيون يصلحون البيت (هيثم الموسوي)

الـثــالـثــة ،مــا يـجـعــل ام ـت ـحــان ســرحــان
نــاقـصــا ،وقــد ال يفضي تمامًا الــى ما
يتوخاه.
ال ـت ـق ــت ت ـجــرب ـتــا م ـكــاف ـحــة ف ـس ــاد فــي
الـ ـقـ ـض ــاء ع ــام ــي  1965و 1999عـلــى
ه ـ ــدف واحـ ـ ـ ــد ،ك ـم ــن ف ـي ــه س ـ ـ ّـر ن ـجــاح
امل ـه ـمــة .تمكنت االولـ ــى مــن الــوصــول
ال ـي ــه ،واخ ـف ـقــت ال ـثــان ـيــة ت ـحــت وط ــأة
ال ـ ـتـ ــدخـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،هـ ــو ال ــرف ــع
الشامل للحصانة عن القضاة جميعًا،
ب ــا اس ـت ـث ـنــاء ،تـمـهـيـدًا ل ـل ـخــوض في
ُ
م ـل ـف ــات املــرت ـك ـب ــن م ـن ـهــم .ل ــم ت ـعــالــج
ح ـي ـنــذاك املـشـكـلــة بــالـقـطـعــة ،ش ــأن ما
يجري اليوم.
كــان الــرئـيــس ش ــارل حلو ُيطلق على
م ــا اح ــدث ــه ف ــي عـ ـه ــده ،ع ــن مـكــافـحــة
الـفـســاد ،صفة «إصـ ــاح» ،فيما نعته
ك ـث ـي ــرون ب ــأن ــه اق ـ ــرب الـ ــى «ت ـط ـه ـيــر»،
وشـ ــاعـ ــت ال ـ ـع ـ ـبـ ــارة وال ت ـ ـ ـ ــزال .شـمــل
وقتذاك  12قاضيًا ُصرفوا من الخدمة
مــن مـجـمــوع مــا يـقــرب مــن  200قــاض
كان يتألف منهم هذا السلك .اعتمدت
الـســابـقــة  -فــي ظــل وزي ــر ال ـعــدل اميل
ت ـي ــان  -ع ـلــى ق ــوان ــن اق ـ ّـره ــا مجلس
النواب في تشرين االول  ،1965قضت
بــرفــع شــامــل لـلـحـصــانــة ع ــن الـقـضــاة

واملــوظـفــن ،واسـتـمــرت هــذه القوانني
ن ــاف ــذة ُح ـتــى م ـن ـت ـصــف ال ـث ـمــانـيـنــات
حينما ألغيت ،لكن من غير ان يصير
الى تطبيقها ثانية بعد عام  .1965في
بعض املــرات هدد يوسف جبران ،في
معرض تحذيره القضاة ،بالعودة الى
تطبيقها.
الـخـطــوة الـتــالـيــة لــرفــع الـحـصــانــة عن
ال ـق ـضــاة وامل ــوظ ـف ــن ،تــألـيــف هيئتني
ق ـض ــائ ـي ــة واداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ت ــول ـت ــا تـنـظـيــف
ال ـق ـض ــاء واالدارة م ــن املــرت ـك ـبــن من
خ ـ ــال اج ـ ــراء ي ـ ــن اح ــدهـ ـم ــا اس ـت ـقــالــة

رفع الحصانة عن
القضاة والهيئة
المستقلة شرطا نجاح
مكافحة الفساد

طوعية للقاضي او املوظف ،او فرض
احالته على التقاعد .في كانون االول
 1965انـهـيــت خــدمــات الـقـضــاة الـ ــ،12
مــن غير ان يستقيلوا ،بينهم رئيس
مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان
املحاسبة الــى عـشــرة قـضــاة مــن رتب
عالية.
بهذا االجراء أنشأت الهيئة القضائية
ال ـت ــي ن ـيــط ب ـهــا ب ــت م ـل ـفــات ال ـق ـضــاة
املـ ّـرت ـك ـبــن ســاب ـقــة ل ــم ت ـت ـك ــرر ،لكنها
مثلت افضل ضمان لتفادي تسييس
امل ـ ـل ـ ـفـ ــات وأص ـ ـحـ ــاب ـ ـهـ ــاُ .ح ـ ـصـ ــر ب ـهــا
االختصاص ،فبقي الوزير والسلطات
السياسية في منأى عنها تمامًا .بدا
رفـ ــع ال ـح ـصــانــة وال ـه ـي ـئــة الـقـضــائـيــة
املستقلة شرطا نجاح املهمة.
فـ ــي تـ ـج ــرب ــة  1999بـ ـ ـ ــدأت املـ ـح ــاول ــة
عندما حضر رئـيــس هيئة التفتيش
القضائي وليد غمرة الى وزير العدل
جوزف شاوول ،يخطره بأن بني يديه
م ـل ـفــات ل ـ ــ 40قــاض ـيــا مــرت ـك ـبــا .مـلـفــات
موثقة متماسكةّ ،
شبهها غمرة بأنها
«بــاطــون مسلح» من وفــرة صدقيتها
وصـحـتـهــا ودق ـت ـهــا .عـلــى االث ــر تـقـ ّـدم
شــاوول بمشروع قانون برفع شامل
لـ ـلـ ـحـ ـص ــان ــة ع ـ ــن ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة ج ـم ـي ـع ــا،

حــاصـرًا مــدة رفــع الحصانة بأسبوع
واحـ ـ ــد فـ ـق ــط ،ك ـ ــاف مل ــراج ـع ــة امل ـل ـفــات
الــ 40وأصحابها ،مع منح هؤالء حق
املراجعة والطعن الــذي منعها عنهم
اص ــاح  .1965اق ــره مـجـلــس الـ ــوزراء،
اال انــه لم يصل الــى الهيئة العمومية
ُ
ملـجـلــس الـ ـن ــواب وط ـ ـ ــوي .تـبـعــا لــذلــك
ُ
طمرت ملفات القضاة الـ ،40واستمروا
في وظائفهم ،وحيل دونّ مالحقتهم
على ارتكاباتهم جراء تدخل سياسي
لــم يكن مخفيًا فــي عهد لـحــود ،وهو
بالكاد في سنته االولــى .ذهــب لحود
من ثم الــى طــراز آخــر من «االص ــاح»،
اخ ـف ــق ســري ـعــا وانـ ـه ــار ،حـيـنـمــا عــزم
على محاسبة السياسيني خصومهم
ومالحقتهم ،مــا انتقل بإصالحه من
هدف الى سواه هو تصفية حسابات
سياسية.
ق ــد يـ ـك ــون م ــا ت ـح ـت ــاج إلـ ـي ــه الـحـمـلــة
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـت ـن ـظ ـي ــف ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء رفـ ــع
ً
الـحـصــانــة ع ــن ال ـق ـضــاة جـمـيـعــا اوال.
ُ
اذذاك تـقــاس جــديــة مجلسي ال ــوزراء
والنواب في استكمال ما بدأه القضاء
بنفسه اذ اع ـ ّـد املـلـفــات ،بــا تسييس،
ويستكمله لوحده .تطهير  1965يظل
ً
افضل حاال من خيبة .1999

ال ُيـنـتـظــر أن ي ـخ ــرج ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
والـ ـق ـ ّـوات الـلـبـنــانـيــة م ــن تـحــت تأثير
صــدمــة خسارتهما انـتـخــابــات نقابة
املهندسني في طرابلس ،أول من أمس،
ف ــي مـهـلــة زمـنـيــة ق ـص ـيــرة .فالهزيمة
الـتــي لحقت بهما كــانــت م ـ ّ
ـدوي ــة .هي
أنهت سيطرة الطرفني على واحدة من
أكبر النقابات الشمالية طيلة السنني
املــاضـيــة ،كـمــا أنـهــا تــركــت الكثير من
الـ ـتـ ـص ـ ّـدع ــات وال ـ ـنـ ــدوب ف ــي ص ـفــوف
ال ـط ــرف ــن ،وه ــي س ـتــرخــي بـتــأثـيــرهــا
عليهما في االستحقاقات املقبلة.
أس ـب ــاب ع ــدي ــدة تـقــف وراء الـخـســارة
الثقيلة الـتــي تلقاها تـيــار املستقبل
والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة (حـلـيـفـهـمــا تـيــار
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــردة ف ـ ـ ـ ــاز مـ ــرش ـ ـحـ ــه العـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
س ـي ــاس ـي ــة وشـ ـخـ ـصـ ـي ــة) ،فـ ــي ن ـقــابــة
اعتقدا أنها ّ
مطوبة باسميهما ،بعدما
أحكما قبضتيهما عليها طيلة أكثر
مــن عـقــديــن ،ول ــم يستطع أي تحالف
انتخابي كسر احتكارهما لها ،إلى أن
حصل ذلك قبل يومني.
اط ـم ـئ ـنــان ال ـت ـيــار والـ ـق ــوات للنتيجة
سـ ـلـ ـف ــا ،ج ـع ـل ـه ـم ــا يـ ـقـ ـف ــان ال ـن ـق ــاش
ع ـلــى أي م ــاح ـظ ــات ّ
وجـ ـه ــت إلـيـهـمــا
ق ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـ ــن قــاعــدت ـي ـه ـمــا
االنتخابيتني العريضتني فــي نقابة
امل ـه ـنــدســن ،وه ــي مــاح ـظــات كشفت

مـ ـص ــادر ال ـط ــرف ــن لـ ــ«األخـ ـب ــار» أنـهــا
تتلخص في «االعتراض على األسماء
التي جرى ترشيحها والقت اعتراضًا
جـ ـ ـ ــرى ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزه ،وأسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب فـ ــرض
املــرشـحــن مــن ف ــوق مــن دون ال ـعــودة
إل ــى ال ـق ــواع ــد ال ـن ـقــاب ـيــة ف ــي مـحــاولــة
إلقناعها ،وتراكم املمارسات السلبية
خالل السنوات السابقة».
أما الطرف اآلخر الفائز في االنتخابات،
والذي ّ
ضم تحالفًا واسعًا أبرزه تيار
ّ
الـعــزم والتيار الوطني الـحــر وتجمع
اإلصـ ـ ـ ــاح وت ـ ـيـ ــار الـ ـك ــرام ــة والـ ـح ــزب
السوري القومي االجتماعي وجمعية
املشاريع الخيرية اإلسالمية ونقباء
سابقني ،فقد أعــادت مصادره أسباب
ف ـ ــوزه إلـ ــى «ت ـم ــاس ــك ت ـحــال ـف ـنــا ال ــذي
استمد قوته من وجود التيار الوطني
عـلــى رأس الـسـلـطــة ،واس ـت ـيــاء قــواعــد
واسعة من املهندسني ،سواء القدامى
منهم أم الجدد ،من هدر وفساد ومن
ت ــوظ ـي ــف ومـ ـح ــاب ــاة شـ ــركـ ــات تــأمــن
محسوبة على تيار املستقبل والقوات
اللبنانية ،ومــن تـحـ ّـول النقابة خالل
السنوات األخيرة إلــى مركز سياسي
وانتخابي لتيار املستقبل».
وأظـ ـه ــرت ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات الـتــي
ش ـ ــارك ف ـي ـه ــا قـ ــرابـ ــة  2900م ـه ـنــدس
م ـن ـت ـس ـبــن إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،الن ـت ـخ ــاب
أرب ـع ــة أع ـض ــاء ف ــي مـجـلــس ال ـن ـقــابــة،
فــوز ثــاثــة أعـضــاء مــن تحالف العزم

نتائج النقابة ستنعكس
على معركة النقيب
العام المقبل ،وعلى
فرعية طرابلس األحد

ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،هـ ــم عـلــي
هــرمــوش (ال ـع ــزم) عــن فـئــة املــوظـفــن،
ص ـف ــوان ال ـش ـه ــال (ت ـج ـمــع اإلص ـ ــاح)
ع ــن ف ـئــة امل ـه ـنــدســن امل ــدن ـي ــن ،وائ ــل
ال ــدب ــس (ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر) عن
ف ـئــة امل ـه ـنــدســن امل ـع ـم ــاري ــن ،مـقــابــل
فــوز جيلبير مرعب (تـيــار امل ــردة) من
الالئحة املنافسة.
هــذه النتيجة جعلت الطرف الخاسر
يـ ـعـ ـت ــرض عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــرز اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
لــأصــوات بشكل كــاد يثير إشـكــاالت،
رغــم أن هــذا الفرز كــان يعتمد سابقًا،
وطالب بإعادة الفرز يدويًا .وتحقق له
مطلبه ،رغــم االعـتــراضــات عليه .ومع
ذل ــك ف ــإن ال ـفــرز ال ـيــدوي ال ــذي استمر
حـتــى ســاعــات الـفـجــر األول ــى مــن يــوم
اإلثنني ،أكد نتائج الفرز اإللكتروني،

التي أظهرت فارقًا كبيرًا في األصوات
بـ ـ ــن الـ ــائ ـ ـحـ ــة الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــزة والـ ــائ ـ ـحـ ــة
الخاسرة.
هذه النتيجة ستترك تبعاتها بال شك
داخل نقابة املهندسني التي ستنتخب
ال ـعــام املـقـبــل نقيبًا جــدي ـدًا لـهــا خلفًا
للنقيب الحالي بسام زيادة املحسوب
على تيار املستقبل ،وهــي انتخابات
بــدأت حساباتها منذ اآلن ،لكن وفق
املستجدات والقواعد الجديدة.
إال أن التأثير السياسي األكبر لنتائج
انتخابات نقابة مهندسي طرابلس
س ـي ـكــون ع ـلــى ال ـت ـحــالــف االن ـت ـخــابــي
املـسـتـجــد ب ــن ت ـيــار املـسـتـقـبــل وتـيــار
العزم ،الذي يخوض يوم األحد املقبل
امتحانًا صعبًا يتمثل في االنتخابات
النيابية الـفــرعـيــة فــي طــرابـلــس ،ألنــه
ب ـ ــات ي ـخ ـش ــى عـ ـل ــى ت ـح ــال ـف ـه ـم ــا مــن
االن ـه ـي ــار ب ـعــد االتـ ـه ــام ــات امل ـت ـبــادلــة
بينهما على خلفية انتخابات نقابة
امل ـه ـن ــدس ــن ،وك ـ ــان مـخـتـلــف وســائــل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي مـســرحــا ب ــارزًا
لـهــا .وسيجعل ه ــذا ال ـخــاف حظوظ
ف ـ ــوز م ــرش ـح ــة الـ ـتـ ـي ــار األزرق دي ـمــا
ج ـمــالــي ت ـت ــراج ــع (ع ـل ــى األق ـ ــل لجهة
نسبة االقتراع) ،نظرًا إلى أن التيارين
ُي ـع ـت ـب ــران األكـ ـب ــر ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،وم ــن
شــأن افتراقهما أن يخلط الكثير من
األوراق ،ويفتح املجال أمام حسابات
مختلفة.
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مجتمع

مجتمع
قضية نحو  28ألف طفل في لبنان «مودعون» في دور الرعاية البديلة ،من بينهم  4500يتيم فقط ،فيما البقية
مؤسسات الرعاية (وغالبيتها طوائفية) تحصل على  %70من
تهتم بهم هذه المؤسسات بسبب فقر أهلهم.
ّ
موازنة وزارة الشؤون االجتماعية فيما دعم أسرهم يكلف الدولة مبالغ أقل .علمًا أن التوجه العالمي اليوم
هو نحو التخلص من نمط الرعاية المؤسساتية بسبب االنتهاكات الذي يتسبب به لألطفال ،وأخطرها ّ
التحرش
الجنسي

تقرير

أولى بوادر حجز عائدات البلديات
أزمة نفايات في المنية والضنية
محمد خالد ملص

مؤسسات رعاية األطفال

نظام «بائد» يسمح بكل أنواع االنتهاكات
هديل فرفور
ّ
قـبــل أيـ ــام ،أث ــار ال ـشــاب ط ــارق امل ــاح
قـضـيــة ُط ــرد دار األي ـت ــام اإلســامـيــة
إح ـ ــدى املـ ــرشـ ــدات ال ـع ــام ــات لــديـهــا
ّ
بحجة «اإلخالل بنظام العمل وتركها
األط ـ ـفـ ــال وت ـعــري ـض ـهــم ل ـل ـم ـخــاطــر»،
فيما السبب الحقيقي لـلـطــرد ،وفق
ّ
املـ ـ ـ ــاح« ،يـ ـع ــود إل ـ ــى ت ـق ــاري ــر كــانــت
ترفعها إلــى االدارة تتناول حــوادث
ّ
تحرش تحصل داخل الدار».
ّ
ومعلوم أن امللح يخوض نزاعًا منذ
سنوات مع الدار التي عاش طفولته
فيهاّ ،
مدعيًا بأنه ّ
تعرض لإلغتصاب
على مدى خمس سنوات خالل فترة
ّ
مــراهـقـتــه .وه ــو أك ــد ل ــ«األخ ـب ــار» أن
املـ ــرشـ ــدة ت ــواصـ ـل ــت م ـع ــه وأرسـ ـل ــت
الـيــه ص ــورًا عــن تـقــاريــر رفعتها الــى
االدارة ُتشير الــى ّ
تعرض أحــد نزالء
الـ ـ ــدار ل ـل ـت ـحـ ّـرش م ــن ق ـبــل زم ـي ــل لــه،
م ـش ـي ـرًا ال ــى أن ـه ــا «ت ـعــرضــت لـلـطــرد
بسبب تكرارها رفــع تقارير مماثلة
واتـ ـه ــامـ ـه ــا اإلدارة ب ـت ـج ــاه ــل ه ــذه
ال ـح ــوادث ذات ال ـتــداع ـيــات النفسية
وال ـص ـح ـي ــة ال ـخ ـط ـي ــرة ع ـل ــى أط ـف ــال
الدار».
وفـيـمــا تـظـهــر صـ ــورة الـتـقــريــر الـتــي
ّ
أب ـ ــرزه ـ ــا املـ ـ ـ ــاح أن ت ــاريـ ـخ ــه ي ـعــود
ّ
الــى عــام  ،2016إال أنــه أك ــد ّأن هناك
« ُتـ ـق ــاري ــر أحـ ـ ـ ــدث ،ل ـك ــن ت ـ ـعـ ــذر عـلــى
املرشدة تصويرها».
«األخ ـبــار» تواصلت مــع مـصــادر في
إدارة الدار فاكتفت باإلشارة الى أنها
في صدد مقاضاة «من يقوم بحملة
التشهير».
ُ
ومن املقرر أن يمثل املالح قريبًا أمام
م ـك ـتــب ج ــرائ ــم امل ـع ـلــومــات ـيــة بتهمة
ال ـت ـش ـه ـيــر« ،لـ ـك ــن هـ ــذا ل ــن يـمـنـعـنــي
مـ ــن امل ـ ـثـ ــابـ ــرة عـ ـل ــى إي ـ ـصـ ــال ص ــوت
ال ـح ــق» .عـلـمــا أن ــه ك ــان ق ــد ت ـق ـ ّـدم في
ح ـ ــزي ـ ــران  2015بـ ــدعـ ــوى ق ـضــائ ـيــة
أمــام مجلس شــورى الــدولــة ضد دار
األي ـتــام االســامـيــة ووزارة الـشــؤون
االجتماعية ملطالبتهما بالتعويض
عن «الـضــرر» الــذي لحق ِبــه «نتيجة
اهـمــالـهـمــا وع ــدم ات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
الالزمة لحمايته».
ووفـ ـ ـ ـ ـ ــق املـ ـ ـح ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي «املـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة

الـقــانــونـيــة» غ ـيــدة فــرنـجـيــة ،ال تــزال
ً
ال ــدع ــوى أم ــام ال ـق ـضــاءُ ،م ـش ـيــرة إلــى
ُّ
صــدور قــرار إع ــدادي كلفت بموجبه
وزارة الـ ـش ــؤون ت ـحــديــد اإلجـ ـ ــراءات
ال ــرق ــاب ـي ــة ال ـت ــي ت ـت ـخــذهــا ل ــإش ــراف
على دار األيتام .ولفتت الى أن أهمية
ال ــدع ــوى تـكـمــن ف ــي أن ـهــا تـضــع دور
الرعاية أمام مسؤوليتها في ضمان
س ــام ــة األط ـ ـفـ ــال ،ووزارة ال ـش ــؤون
اإلجـتـمــاعـيــة أمـ ــام مـســؤولـيـتـهــا في
مراقبة الدور.
ّ
مصادر في الوزارة أكدت لـ«األخبار»
أنـهــا تـجــاوبــت بــدورهــا مــع الـلــوائــح

الجوابية التي وردت اليها في سياق
ً
الـ ــدعـ ــوىُ ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ــى أن ال ـق ـضــاء
ّ
املخول البت في التحقيق في
وحده

 %70من موازنة وزارة
الشؤون اإلجتماعية تخصص
لدعم مؤسسات الرعاية
ً
مـثــل ه ــذه الـ ـح ــوادث ،والف ـت ــة إل ــى أن
ال ـ ــوزارة ت ـقــوم بتفتيش دوري على
املؤسسات الرعائية عموما.

وبـمـعــزل عــن الــوقــائــع امل ـثــارة أع ــاه،
تعيد هذه القضية طرح واقع األطفال
في املؤسسات الرعائية البديلة .ففي
غياب قانون متخصص في الرعاية
ّ
البديلة يؤكد عدد من املختصني أن
النظام الــرعــائــي املؤسساتي القائم
ف ــي ل ـب ـنــان ي ـس ـمــح ب ـه ــذا الـ ـن ــوع من
االنـتـهــاكــات (الـتـحـ ّـرش واالغـتـصــاب
وغيرهما).
والـ ـج ــدي ــر ذكـ ـ ــره أن ن ـح ــو  %70مــن
مــوازنــة وزارة ال ـشــؤون اإلجتماعية
تخصص لــدعــم مــؤسـســات الــرعــايــة
البديلة علما أن غالبيتها مؤسسات

دي ـن ـي ــة ،وي ـخ ـضــع جـ ــزء ك ـب ـيــر منها
لــ«مـنـطــق» املـحــاصـصــات الطائفية.
إذ تقوم كــل طائفة بتربية رعاياها
فـ ــي غـ ـي ــاب تـ ـ ــام ألي قـ ــانـ ــون مــدنــي
لتنظيمها ورعايتها.
وتـشـيــر اإلحـصــائـيــات ال ــى أن هناك
نحو  28ألــف طفل فــي دور الرعاية،
 4500منهم فقط أيتام ،فيما اآلخرون
ـدور بسبب
«مـ ــودعـ ــون» ف ــي ه ــذه ال ـ ـ ُ
األســر ُت ّ
عد،
الفقر .علمًا أن كلفة دعم
ّ
املختصني ،أقل بكثير من الكلفة
وفق
ال ـتــي تـنـفـقـهــا وزارة ال ـش ــؤون لــدعــم
املؤسسات.

ُ
كلفة دعم األسر أقل بكثير من الكلفة التي تنفقها وزارة الشؤون لدعم مؤسسات الرعاية (هيثم الموسوي)

الخبيرة في الرعاية االسرية البديلة
واملديرة التنفيذية لجمعية «بدائل»
( )Alternativesزينة علوش أشــارت
الـ ـ ــى أن امل ـ ـ ــاح «لـ ـ ــم ي ـك ــن ال ـض ـح ـيــة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت العـ ـت ــداء
جـنـســي ف ــي دار ل ـلــرعــايــة ،ول ــم تكن
دار األيـ ـ ـت ـ ــام اإلس ــامـ ـي ــة امل ــؤس ـس ــة
الوحيدة التي ّإدعى أطفال ّ
تعر ًضهم
إلعتداءات جنسية فيها» ،الفتة إلى
أنــه بعد الدعوى التي رفعها املــاح،
«تـ ــوالـ ــت ال ـق ـص ــص وت ـ ـجـ ـ ّـرأ ال ـعــديــد
على التعبير عما ّ
تعرضوا له ،وقام
اإلع ـ ـ ــام ب ـتــوث ـيــق ح ـك ــاي ــا إن ـســان ـيــة
ُ
ُم ـخ ـي ـفــة ت ـظ ـهــر ف ــداح ــة اإلن ـت ـهــاكــات
وتفشيها في دور الرعاية».
وت ـل ـفــت ع ـل ــوش الـ ــى «أن ـن ــا نـتـحـ ّـدث
هنا عن نمط رعائي يعتمد الفصل
عن البيئة واملحيط مدعومًا بنظرة
استعمارية تجاه الفقير» .وتخلص
ال ــى أن ن ـظ ــام ال ــرع ــاي ــة املــؤسـســاتــي
الـ ـق ــائ ــم ف ــي ل ـب ـن ــان ي ـج ـعــل األطـ ـف ــال
ع ـ ــرض ـ ــة ل ـ ــإنـ ـ ـس ـ ــاخ عـ ـ ــن ال ـن ـس ـي ــج
املحلي والنتهاكات متعددة األشكال
ّ
التحرش الجنسي ...لكنه
«أخطرها
ليس الوحيد».
ُيذكر أن اإلبقاء على «طبيعة» النظام
الـ ــرعـ ــائـ ــي امل ــؤسـ ـس ــات ــي فـ ــي ل ـب ـنــان
ي ـخ ــال ــف ال ـت ــوج ــه ال ـع ــامل ــي ال ـســاعــي
ّ
حاليًا الى التخلص نهائيًا من نمط
الــرعــايــة املؤسساتية بسبب الضرر
الــذي يتسبب به هذا النظام ،بعدما
أظهرت دراســات عدة اآلثــار السلبية
لـ ـه ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن الـ ـنـ ـم ــط ال ــرع ــائ ــي
«خ ـصــوصــا عـنــدمــا يـتــم الـفـصــل عن
األه ــل البيولوجيني نتيجة الفقر»،
ب ـح ـس ــب ع ـ ـلـ ــوش .وتـ ـلـ ـف ــت الـ ـ ــى أن ــه
ال ف ـ ــارق ب ــن امل ــؤس ـس ــات الــرعــائ ـيــة
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـطــائ ـفــي «ألن نمط
الرعاية املعتمد واحد مهما اختلفت
الـ ـتـ ـن ــويـ ـع ــات الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ،وع ـم ــوم ــا
تتوحد هــذه املــؤسـســات لـلــدفــاع عن
مصالحها املتمثلة في رفض أي نوع
مــن اإلصـ ــاح ،ألن أي إص ــاح مهما
كــان بسيطًا يشكل تهديدًا ملنظومة
اس ـت ـع ـمــاريــة م ـت ـ ّ
ـراص ــة مـبـنـيــة على
إع ــاء مصلحة املــؤسـســة ،ول ــو على
ً
حساب األطـفــال الــذيــن وجــدت أصــا
من أجلهم وتعتاش على قضيتهم».

تقرير

اقتراح بتعديل قانون السير :نواب «يعملون» لدى صناعيين؟
راجانا حمية
جلسات من النقاش العقيم
بعد أربع
ٍ
ح ـ ــول ت ـع ــدي ــل نـ ــص املـ ـ ـ ــادة  180مــن
قانون السير ( )243التي تنص على
«ع ـ ـ ــدم ت ـس ـج ـي ــل أي ش ــاحـ ـن ــة ي ـف ــوق
وزن ـ ـهـ ــا اإلجـ ـم ــال ـ ّـي  21ط ـن ــا ب ـلــوحــةٍ
خ ـص ــوص ـي ــة» ،ع ــل ـق ــت ل ـج ـنــة ال ــدف ــاع
الـ ــوط ـ ـنـ ــي والـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات
ش ــري ــع» ال ـح ـمــولــة الـتــي
ال ـن ـيــاب ـيــة «ت ـ ّ
تفوق الـ  21طنًا للشاحنات الخاصة،
وأح ــال ــت األمـ ــر إل ــى رئ ـي ـســة املـجـلــس
الــوط ـنــي لـلـســامــة امل ــروري ــة (وزيـ ــرة

الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات) إلب ـ ــداء ال ــرأي
على أساس دراسة علمية.
هكذا ،بعد جلسات امتدت منذ العام
املاضيُ ،
«ص ّحح املسار» ،بحسب أمني
س ــر املـجـلــس رم ــزي س ــام ــة ،ألن «أي
تعديل ألحكام قانون السير يفترض
قــانــونــا ال ــرج ــوع إل ــى امل ـج ـلــس ،كــونــه
ّ
املخولة إبداء الرأي».
الهيئة الوحيدة
مع ذلــك ،لم يــأت التصحيح من فــراغ.
إذ س ـب ـقــه مـ ــؤشـ ــران ،أول ـه ـم ــا ال ـق ــرار
ال ــذي أص ــدرت ــه وزيـ ــرة الــداخ ـل ـيــة ريــا
ّ
الحسن وأك ــدت فيه على نــص املــادة
ّ
180؛ وثــانـيـهـمــا ش ــد ال ـح ـبــال داخ ــل

ال ـل ـج ـنــة ال ـن ـيــاب ـيــة ب ــن ط ـ ــرف مــؤيــد
للتعديل ً
بناء على رغبة مجموعة من
الصناعيني ،وط ــرف راف ــض ألسباب
عــدة ،فــي ّ
مقدمها الـجــواب عــن ســؤال
ّ
طــرحــه أك ـثــر مــن م ـش ــرع :هــل تحتمل
طرقاتنا ضغط هذه األوزان؟ الجواب
جــاء فــي إحــدى جلسات اللجنة على
ل ـســان املــديــر ال ـعــام لـلـطــرق واملـبــانــي
ف ــي وزارة األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة والـنـقــل
ّ
مطانيوس بولس الذي أكد أن معظم
الـطــرقــات غير مهيأة لــذلــك .ويوضح
عضو اللجنة النائب الوليد سكرية
أن بــولــس «ق ـســم ال ـطــرقــات إل ــى أربــع

فئات ،بحسب قــدرة تحملها ،مشيرًا
إلــى أن الفئة األولــى (أوتــوسـتــرادات)
قادرة على تحمل الضغط ،أما البقية
ف ـغ ـيــر م ـه ـي ــأة ل ــذل ــك ،ومـ ـع ـ ّـرض ــة مــع
ال ــوق ــت ل ـ ِـان ـه ـي ــار» .فـيـمــا نـ ّـبــه عضو
اللجنة النائب علي عمار الى أن فتح
ه ــذا امل ـجــال «ي ـه ـ ّـدد بـتــدمـيــر ال ـطــرق»
ً
غير املهيأة أصال لحمولة الشاحنات
ذات الـلـ ّـوحــات العمومية الـتــي يبلغ
عدد املرخص منها  13ألف شاحنة.
ي ــأخ ــذ ن ـق ـي ــب أص ـ ـحـ ــاب ال ـش ــاح ـن ــات
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ش ـف ـي ــق الـ ـقـ ـسـ ـي ــس ع ـلــى
امل ــداف ـع ــن ع ــن ال ـت ـعــديــل «ان ـس ـيــاق ـهــم

ل ـط ـل ــب مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـص ـن ــاع ـي ــن
الرأسماليني لتسهيل أعمالهم» ،الفتًا
الى أن إقــرار التعديل يعني «أن هناك
من بــات يزاحمنا على لقمة عيشنا».
ناهيك عن الغنب الذي يلحق بأصحاب
الشاحنات العمومية «الذين يدفعون
رسـ ـ ـ ــوم م ـي ـك ــان ـي ــك وض ـ ـمـ ــان ل ـل ــدول ــة
وأكثر من  70مليون ليرة ثمنًا للنمرة
الـعـمــومـيــة ،فيما ال تــدفــع الشاحنات
الخصوصية فلسًا واحدًا».
سالمة ،من جهتهّ ،
يشدد على ضرورة
تقديم «مقترح مبني على أسس علمية
في حال كان لألمر عالقة بدعم بعض
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الـصـنــاعــات» .مــن دون دراس ــة علمية،
ينفي سالمة صوابية أي تعديل كهذا
بما يحمله من مخاطر على الطرق.
فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،أح ـي ـل ــت ال ـق ـض ـي ــة إل ــى
مـكــانـهــا الـطـبـيـعــي :املـجـلــس الــوطـنــي
للسالمة امل ــروري ــة .لـكــن ،هــذه اإلحــالــة
ال تعفي األخير من األخذ في االعتبار
ـ ـ ـ ـ ـ إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـ ـجـ ــدوى ال ـع ـل ـم ـيــة ـ ـ ـ ـ
واق ــع البنية التحتية املتهالكة التي
«ق ـ ّـي ـم ـه ــا» م ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار
ف ــي دراس ـ ــة أخ ـي ـرًا أف ـ ــادت ب ــأن نصف
الطرقات في لبنان ال يستوفي شروط
السالمة العامة.

لــم تكتمل فــرحــة أبـنــاء املنية والضنية بالخبر الــذي
تــداولــه رواد مــواقــع التواصل اإلجتماعي حــول قــرار
ص ـ ــادر ع ــن وزارة ال ـب ـي ـئــة ب ــإق ـف ــال م ـكــب عـ ـ ــدوة .إذ
سرعان ما تبني أن القرار صادر عن أصحاب املكب،
وأنه سيتسبب بأزمة نفايات تحدث للمرة األولى في
املنطقة ،وبدأت مالمحها تظهر في شوارع القضاء.
املكب القريب من منطقة عيون السمك الغنية باملياه
ه ــو الــوح ـيــد الـ ــذي يـسـتــوعــب ن ـفــايــات ق ـضــاء املـنـيــة
والضنية (نـحــو  35بـلــديــة) .وهــو أق ــرب الــى «مطمر
عشوائي» استحدث قبل نحو  15عامًا على مساحة
 500ألــف متر مربع ،إذ تجري فيه عمليات بسيطة
لـفــرز بعض املـعــادن والبالستيك مــن قبل العاملني،
فيما تطمر الحموالت وال ـعــوادم القادمة مــن معامل
ً
ال ـف ــرز كـمــا ه ــي ،ف ـضــا ع ــن ات ـب ــاع ط ــرق بــدائ ـيــة في
معالجة النفايات عبر حرقها.
مـشـكـلــة امل ـكــب ع ــادت ال ــى الــواج ـهــة قـبــل ي ــوم ــن ،مع
تــداول معلومات عن قــرار أصــدره وزيــر البيئة فادي
جريصاتي بإقفال املكب نهائيًا .ولكن ســرعــان ما
تبني أن القرار اتخذه صاحب املكب مصطفى سيف
بسبب خــافــات مــاديــة مــع معظم البلديات .وأوضــح
سيف لـ«األخبار» أن «لنا في ذمة البلديات نحو 700
ّ
مليون ليرة لم تدفع منذ حوالي  7أشهر» .وأكــد أنه
لن يرضخ ألي ضغوط ،الفتًا في الوقت نفسه الى أن
املكب «لم يعد قادرًا على استيعاب مزيد من النفايات
وعلى الدولة البحث عن بديل في القريب العاجل».
ويستقبل مكب عدوة نحو  60طنًا يوميًا من العوادم
ونفايات مناطق اتحاد بلديات املنية ونحو  100طن
من اتحاد بلديات الضنية .ومع إقفاله منذ ثالثة أيام،
بدأت أكوام النفايات تتكدس في الشوارع ،ما تسبب
بــروائــح كــريـهــة يـتــوقــع أن ت ــزداد مــع ارت ـفــاع درج ــات
ّ
الـحــرارة .رئيس اتحاد بلديات املنية عماد مطر أكد
ل ــ«األخ ـبــار» أن «املشكلة الحقيقية تكمن فــي وقف
التحويالت املالية الى البلديات التي لم تعد قادرة على
ً
الــدفــع» .وأوض ــح أن لــدى االتـحــاد معمال للفرز قــادر
عـلــى اسـت ّـيـعــاب  77طـنــا مــن نـفــايــات مـنــاطــق اتـحــاد
املنية ،يتبقى منها  %30عوادم كانت ّ
تحول الى مكب
عــدوة .أما اليوم فال نجد لها مكانًا ما يؤخر عملية
جمع النفايات وفرزها» .ولفت الى أن العمل توقف في
خطة وضعتها الـ  UNDPالستحداث مطامر صحية
بديلة في مناطق الشمال بسبب غياب التمويل .وقال

إن االتـحــاد «يسعى الــى إيجاد حل لنفايات املنطقة
عـبــر اس ـت ـحــداث مـكــب يــراعــي ال ـش ــروط الـبـيـئـيــة في
منطقة عزقي ،ومتابعة تشغيل معمل فرز النفايات.

أصحاب المكب الوحيد لـ 35بلدية
يغلقون أبوابه لعدم دفع
مستحقاتهم منذ  7أشهر

وكنا نامل أن يتم إقفال مكب عدوة عند اإلنتهاء من
مطمر عزقي وهو ما لم يحدث بسبب تأخر التمويل».
وعقد رؤساء اتحادات بلديات املنية والضنية وزغرتا،
أمس ،اجتماعًا ملناقشة األزمة املالية التي ترزح تحتها
الـبـلــديــات .م ـصــادر املجتمعني قــالــت ل ــ«األخ ـبــار» إن
املنطقة مهددة بتراكم النفايات في شوارعها نتيجة
ع ــدم وج ــود مـكــب بــديــل وبـسـبــب ع ــدم قــدرتـهــا على
معالجة النفايات او نقلها الــى مكبات بعيدة بسبب
العجز املالي.
ّ
رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية حذر في
ّ
سيفجر «أزمة نفايات
بيان من أن اقفال مكب عدوة
في الضنية في األيــام املقبلة ،ستلحق ضــررا بيئيا
وصحيا كبيرا باملنطقة ،وستؤثر سلبا على موسم
اإلصطياف والسياحة».

«صرخة حق»
موظفي البلديات
ّ
تخطى موظفو البلديات ،امــس« ،القطوع» األول
ّ
في قضيتهم ،بعدما نجحوا في حشد ما ال يقل عن
الف ّموظف ورئيس بلدية واتحاد في االعتصام
الذي نظموه في رياض الصلح للمطالبة باإلفراج عن
عائدات الصندوق البلدي املستقل العالقة عن عامني.
تحت عــنــوان «صــرخــة حــق» ،اجتمع املوظفون
للمطالبة بعائدات الصندوق التي من شأنها أن تعيد
تشغيل معظم البلديات التي توقفت عن تسديد
رواتب موظفيها .وأمل رئيس اتحاد بلديات جبل
الشيخ ،صالح أبو منصور ،أال «تدفع الدولة املظلومني
بلقمة عيشهم في اتجاه تصعيد ال تحمد عقباه»،
مؤكدًا أن «التأخير في صرف املستحقات أكبر من أن
ّ
يمر مرور الكرام» .وكان للموظفني كلمتهم التي بثوا
فيها كل وجعهم ،بدءًا من الضغوط االقتصادية
والنفسية التي تحاصرهم ،مرورًا باملستقبل «الذي ال
أفق له بالنسبة لنا ولعائالتنا» ،يقول فادي نصرالله،
رئيس تجمع العاملني في البلديات .ودعا نصرالله
إلى «إنشاء صندوق تعاضدي خاص بموظفي البلديات
تموله عائدات الصندوق البلدي املستقل وحسومات
(تصوير مروان بوحيدر)
من رواتب املوظفني».

تقرير

ّ
ّ
تمخضت هيئة التنسيق فولدت« ...تريثًا»!
تـ ــواف ـ ـقـ ــت م ـ ـكـ ــونـ ــات هـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق
النقابية على «الترقب» ملا يحاك ويدبر،
ف ــي ال ـســر وال ـع ـلــن ،ب ـشــأن إعـ ــادة النظر
بسلسلة الــرتــب وال ــروات ــب ،ورب ــط ذلــك
ب ــاإلص ــاح ــات امل ــال ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة.
رغــم «شــد الحبال» بني ممثلي الروابط
ح ــول آل ـيــة مــواج ـهــة الـ ـق ــرارات املــرتـقـبــة،
لم يتجاوز موقف الهيئة في مؤتمرها
ال ـص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس« ،اإلن ـ ـ ـ ــذار» ب ـحــدوث
ثـ ـ ـ ــورة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ف ـ ــي م ـ ــا ل ـ ــو ُم ـ َّـس ــت
ال ـس ـل ـس ـلــة وال ـت ـق ــدي ـم ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
ونظام التقاعد تماشيًا مع طلبات البنك
الــدولــي وأصـحــاب الرساميل .والسبب،
بـحـســب رئـيـســة راب ـطــة مــوظـفــي اإلدارة
ّ
العامة نــوال نصر ،أن التصريحات في
هــذا املـجــال «لــم تعكس حتى اآلن قــرارًا
رسميًا نهائيًا ،وال تــزال هناك ضبابية
ف ــي م ــوق ــف ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،ل ــذا
«سـنـكـتـفــي حــال ـيــا ب ــال ــرد ع ـلــى األبـ ــواق
ال ـتــي تــربــط ال ــروات ــب بــاالنـهـيــار املــالــي،
ّ
بالقول إن القطاع العام ليس عبئًا على
الدولة ،بل هو الدولة وهو الضمانة لها،
ّ
وسد العجز الحاصل في امليزانية يكون
بدفع الضرائب على بليونات أصحاب

الرساميل وإقـفــال املؤسسات الرديفة».
وبكالم آخر ،قال أمني سر رابطة معلمي
ال ـت ـع ـل ـيــم األسـ ــاسـ ــي ال ــرسـ ـم ــي ،حـســن
جـ ــواد ،إن مــا «ن ـش ـهــده مــن تـصــريـحــات
ل ـل ـم ـســؤولــن عـ ـب ــارة ع ــن ك ـل ـمــة بتحنن
وك ـل ـم ــة ب ـت ـج ـنــن! لـ ـ ــذا ،ي ـح ـت ــاج امل ــوق ــف
الـتـصـعـيــدي إل ــى م ــزي ــد م ــن ال ـتــريــث ملا
ستؤول إليه األيام املقبلة».
هـ ـ ـ ــذا املـ ـ ــوقـ ـ ــف «امل ـ ـ ـتـ ـ ــريـ ـ ــث» اسـ ـتـ ـغ ــرب ــه
ال ـق ـي ــادي ف ــي ال ـت ـي ــار ال ـن ـقــابــي املـسـتـقــل
ج ــورج س ـع ــادة ،م ـحــذرًا مــن أن «تنتظر
ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق صـ ـ ـ ــدور قـ ـ ـ ــرار إعـ ـ ــدام
الـنــاس بـضــرب التقديمات االجتماعية
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة عـ ـب ــر ت ــوحـ ـي ــد ال ـص ـن ــادي ــق
الضامنة على أساس تقديمات الضمان
االجتماعي املشكوك في مالءته املالية».
ّ
ونبه سعادة من أن يكون التحرك املقبل
ّ
«مجرد ذر للرماد في العيون ورفع عتب،
بعدما تكون القرارات قد أصبحت نافذة
وال مـجــال لــردهــا ،وال سيما بـعــد سلب
املتقاعدين  %50من الزيادة التي أقرتها
امل ـ ــادة  18م ــن ق ــان ــون الـسـلـسـلــة وف ــرض
الضرائب».
م ــن جـهـتـهــا ،ت ـل ـ ّـوح ن ـقــابــة املـعـلـمــن في

املدارس الخاصة بتنفيذ تحرك قطاعي،
كما قال النقيب رودولف عبود ،باعتبار
أن «مـشـكـلـتـنــا مـعـقــدة أك ـثــر مــن الـقـطــاع
ال ـ ـعـ ــام ،وامل ـ ـح ـ ــاوالت ال تـ ـ ــزال مـسـتـمــرة

التيار النقابي المستقل
يستغرب التريث :هل
تنتظر الهيئة صدور
قرار إعدام الناس؟
ب ــرع ــاي ــة ب ـكــرك ــي إلق ـ ــرار ق ــان ــون مـعـ ّـجــل
مـ ـك ـ ّـرر ي ـق ـضــي ب ـت ـعــديــل أحـ ـك ــام ق ــان ــون
السلسلة لجهة عدم دفع الدرجات الست
االستثنائية للمعلمني».
رئـيــس رابـطــة أســاتــذة التعليم الثانوي
الرسمي ،نزيه جباوي ،قال إن «تضخيم
كـلـفــة سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب بمبالغ

خيالية يدعو إلى الشك في ّنيات مبيتة،
ّ
علمًا ب ــأن هـنــاك دراس ــة تـقــول إن الكلفة
ملوظفي اإلدارة العامة والقطاع التعليمي
والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة ل ــم تتعد
 1200مـلـيــار ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ،فـيـمــا كلفة
التقاعد وتعويضات الصرف التي تبلغ
 1000مليار ليرة ال تدفع في سنة واحدة
حتى تتحمل السلسلة تبعاتها ويجري
التهويل بالويل والثبور» .وسأل« :على
من تقع مسؤولية عدم جباية الضرائب
ال ـت ــي أقـ ــرت بـ ـم ــوازاة ق ــان ــون الـسـلـسـلــة،
وكــانــت م ـحــددة األهـ ــداف وتـغـطــي كلفة
الـسـلـسـلــة وأكـ ـث ــر؟ وم ـ ــاذا فـعـلــت الــدولــة
كي تسترجع حقها في األمــاك البحرية
والنهرية واألموال املنهوبة من الصفقات
وفوضى التلزيمات؟ وكيف تعاطت مع
املــؤسـســات املتهمة بالتهرب الضريبي
وفتح الحسابات املــزدوجــة التي تطلب
إعفاءات ضريبية عن ضرائب متراكمة؟
وألم تكن املصارف األكثر استفادة طوال
العقود املاضية من كل الهندسات املالية
وال ـتــراك ـمــات االقـتـصــاديــة الـسـيـئــة التي
ّ
حلت بالبلد؟».
(األخبار)
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أعمال

أعمال

مصارف
بنك بيبلوس يطلق MONEYSMART

يستكمل بـنــك بيبلوس،
لـ ـلـ ـسـ ـن ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة ع ـل ــى
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ـ ـ ــي ،دورات
MONEYSMART
الـتــدريـبـيــة الـتــي تتمحور
ح ـ ـ ــول ال ـت ـث ـق ـي ــف امل ــال ــي
وامل ـص ــرف ــي ،وتـسـتـهــدف
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ــذيـ ــن تـ ـ ــراوح
أعـ ـم ــاره ــم ب ــن  20و25
ع ــام ــا .وس ـت ـع ـقــد دورات
 ،2019ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـظ ـم ـهــا
شركة  ،Eventaفي جبل
لبنان والجنوب والشمال وبيروت ،خالل أشهر نيسان وأيار وحزيران من العام الجاري في
جامعات مختلفة .أقيمت الــدورة األولى في  6و 7نيسان الجاري في جامعة سيدة اللويزة
في زوق مصبح ،وتقام الدورة الثانية في  13و 14نيسان في الجامعة اللبنانية الدولية في
صيدا .ندى الطويل ،مديرة مديرية اإلعالم في مجموعة بنك بيبلوس ،أشارت إلى أن «الشبان
والشابات الذين يشاركون في دورات بنك بيبلوس التدريبية سيصبحون قــادريــن على
وضــع ميزانياتهم وعلى االدخــار واالستثمار وإدارة أموالهم ،والتخطيط لحياتهم املهنية
والشخصية» .تجدر اإلشارة إلى أن دورات  MONEYSMARTجزء من برنامج التثقيف
ّ
املالي الذي أطلقه املصرف عام  .2015وقد أقيمت حتى اليوم ثماني دورات تدريبية مك ّنت
نحو  600مشارك ومشاركة في بيروت وطرابلس وصور وزحلة والشوف وصيدا من تعلم
مهارات حياتية أساسية على أيدي مدربني ومتحدثني من مستوى رفيع.

«اإلنجاز مدى الحياة» من «فيزا» لجوزف طربيه

مـنـحــت شــرك ــة «فـ ـي ــزا» ال ـعــامل ـيــة رئـيــس
مـجـلــس اإلدارة امل ــدي ــر ال ـع ــام ملجموعة
االعتماد اللبناني ،جوزف طربيه ،جائزة
«اإلن ـ ـجـ ــاز مـ ــدى الـ ـحـ ـي ــاة» LifeTime
« Achievement Awardتقديرًا لدوره
امل ـت ـمـ ّـيــز ف ــي ت ـحــديــث ال ـع ـمــل املـصــرفــي
واملــالــي ،وإرس ــاء أنظمة وآلـيــات سمحت
بـ ـتـ ـط ــوي ــر ن ـ ـشـ ــاطـ ــات الـ ـبـ ـط ــاق ــات فــي
ّ
املصرفية فــي لبنان والشرق
الصناعة
ُ
ّ
األوسـ ـ ـ ــط» .وقـ ــد كـ ـ ــرم امل ـح ـت ـفــى ب ــه في
ح ـفــل أق ـيــم ف ــي امل ـقــر الــرئـيـســي للبنك،
فــي ح ـضــور الــرئـيــس اإلقـلـيـمــي ملنطقة
وســط وشــرق أوروب ــا والـشــرق األوســط وأفريقيا فــي «فـيــزا» أنــدرو تــوري وعــدد كبير من
مديري الشركة واملصرف .طربيه ّ
عبر عن اعتزازه «باملحطات املهمة التي ّميزت الشراكة بني
ّ
االعتماد اللبناني وشركة فيزا العاملية ،ومهدت الطريق لتطوير وتحديث آليات الدفع بواسطة
البطاقات املصرفية في لبنان» ،فيما أشار توري إلى أن الشراكة بني الطرفني تمتد ألكثر من
ّ
مذكرًا بأن الشركة ّ
«عينت عام  2010مصرف االعتماد اللبناني الوكيل املعتمد
 30عامًا،
لتقديم خدمات تسوية املدفوعات لبطاقات فيزا العاملية الى املصارف اللبنانية».

الحملة الوطنية للتوعية من مخاطر األلغام

برعاية قائد الجيش العماد جوزف عون
وحضوره ،أطلق املركز اللبناني لألعمال
املتعلقة باأللغام التابع للجيش اللبناني
الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من
م ـخــاطــر األلـ ـغ ــام وال ـق ـن ــاب ــل ال ـع ـن ـقــوديــة
والــذخــائــر غير املنفجرة ،بالشراكة مع
بنك لبنان واملهجر ،وبالتعاون مع اللجنة
الوطنية للتوعية من مخاطر األلغام .أقيم
حفل اإلطــاق في  4نيسان الجاري في
املدرسة اإلقليمية لنزع األلغام داخل ثكنة سعيد الخطيب في حمانا .وأعرب رئيس مجلس
اإلدارة ،املدير العام لبنك لبنان واملهجر ،سعد أزهــري عن «فخرنا بأن يكون البنك الالعب
تبني هذه القضية الوطنية ،وفي إطالق حمالت التوعية حول
األول من القطاع الخاص في ّ
مخاطر األلغام والقنابل العنقودية .وينبع ذلك من األهمية العالية التي ُيعطيها البنك لنشاطاته
في املسؤولية االجتماعية ،ومن دوره العملي عبر إطالقه برنامج «بلوم عطاء» عام .»2010

الذكاء االصطناعي في قصر الصنوبر

أقامت السفارة الفرنسية واملركز الفرنسي في
لبنان ،في قصر الصنوبر في بيروت ،بالتعاون
املفكر
مــع الـبـنــك اللبناني الـفــرنـســي ،ن ــدوة مــع ّ
والباحث في الذكاء االصطناعي عضو املعهد
الجامعي في فرنسا ورئيس لجنة األخالقيات
ف ــي امل ـج ـلــس الــوط ـنــي لـلـبـحــوث الـعـلـمـيــة ،جــان
 غــابــري ـيــل غ ــان ــاس ـي ــا ،حـ ــول «ن ـه ـضــة ال ــذك ــاءاالصطناعي وضماناته وآثاره االجتماعية».
وت ـطــرق غــانــاسـيــا فــي ال ـنــدوة إل ــى الـتـعـ ّـلــم اآللــي
( )Machine Learningوال ـت ـع ـ ّـل ــم الـعـمـيــق
( )Deep Learningوكيفية معالجة البيانات
وعدد األسباب
الضخمة ( )Big Dataوغيرهاّ ،
االقتصادية التي جعلت مــن معالجة البيانات
ّ
حتمية .وأشار إلى استخدام الذكاء االصطناعي في التصميم التشاركي
الضخمة حاجة
والبحث عن املعلومات والصحة والتفاعل بني اإلنسان واآللة ،وبخاصة مع روبوتات الدردشة
( )agent conversationnelوالصناعة والتكنولوجيا املالية وفي إنتاج املركبات واألسلحة
املستقلة .كذلك استعرض موضوع ّ
التفرد التكنولوجي الشائع اليوم في الواليات املتحدة،
ّ
والنظرة املستقبلية إلى ما بعد اإلنسانية التي تنتج منه ،مميزًا الذكاء االصطناعي بتعريفه
الكالسيكي ،عن الذكاء االصطناعي القوي أو الذكاء االصطناعي العام.

قطاع ال يلتقي لبنانيان إال ويكون اإلسكان ثالثهما.
المخيلة االجتماعية ،بات يعني حكمًا التملك.
فـ«اإلسكان» ،في
ّ
ال يسأل أحد عن اإلسكان ويتوقع جوابًا عن اإليجارات أو عن

عدال .بات اللبنانيون
ضبط عمليات البيع والشراء لتكون أكثر ً
حل إال باالقتراض لشراء مسكن،
«مبرمجين» على أساس أن ال ّ
وفق صيغ قائمة يستحيل تعديلها

اإلسكان

حلول بديلة
ق ــدم ــت ال ـ ــدراس ـ ــة ت ــوص ـي ــات م ـت ـعــددة
بـهــدف تسهيل حـصــول أكـبــر شريحة
م ـم ـك ـنــة م ــن امل ــواطـ ـن ــن ع ـ ّل ــى ال ـس ـكــن.
ف ــاقـ ـت ــرح ــت إطـ ـ ـ ــاق «م ـ ــؤش ـ ــر أسـ ـ ّع ــار
حـ ـي ـ ّ
ـادي ت ـص ــدره ال ــدول ــة ق ــد يخفض
املشترين
املضاربة في السوق ّويحمي ّ
ـوس ــط .فـ ـم ــؤش ــرات
ذوي الـ ـ ّـدخـ ــل املـ ـت ـ
األسعار القائمة اليوم تتم عبر القطاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ـ ّ
ـاص ال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى س ـعــر
ً
ـدال مــن سـعــر الـبـيــع الـفـعـلــيّ،
الـطـلــب ب ـ
مــا يــؤدي إلــى عــدم تناسق املعلومات
وغياب الشفافية ورفع األسعار بشكل
عشوائي».
ك ــذل ــك ت ـح ــدث ــت ال ـ ــدراس ـ ــة ع ــن أه ـم ـيــة
«اإلس ـكــان الـشـمــولـ ّـي ،ال ــذي يـقــوم على
إل ــزام املـطـ ّـوريــن ببيع أو إيـجــار نسبة
ّ
ّ
السكنية الجديدة
مئوية من وحداتهم
ّ
ً
ملقيمني أق ــل دخ ــا ،وف ــي الــوقــت ّ عينه
ت ــأم ــن حـ ــوافـ ــز ض ــري ـب ـ ّـي ــة ل ـت ــدخ ــات
م ـمــاث ـلــة» .كـمــا أن ال ـب ـلــديــات يـجــب أن
تضطلع ب ــدوره ــا فــي ه ــذا امل ـجــال من
خ ــال «فـ ــرض ال ـضــرائــب عـلــى الشقق
الـ ـش ــاغ ــرة ك ـح ــاف ــز إلش ـغ ــال ـه ــا ،م ــا مــن
شــأنــه أن يــدفــع امل ـطـ ّـوريــن ال ــى خفض
ّ
سعر الــطـلــب بغية تـفــادي الضريبة».
وأح ــد ال ـح ـلــول املـقـتــرحــة أي ـضــا تمثل
فــي «ف ــرض قــانــون تـخـطـيــط مناطقي
ج ــدي ــد ،ي ـل ــزم م ـنــاطــق ال ـب ـنــاء الـجــديــد
بتخصيص مساحة لإلسكان امليسور
ّ
العامة».
التكلفة بما في ذلك األراضي
وتـ ـ ـع ـ ـ ّـد الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات أح ـ ـ ــد ال ـح ـل ــول
الـعـمـلـ ّـيــة والـفـعــالــة لـحــل أزم ــة الـسـكــن.
وبهدف تخطي املعوقات العديدة التي
قــد تحول دون انتشار هــذا الـنــوع من
املساكن ،تلفت الدراسة الى أنه «يمكن
ّ
أن ّ
البلديات بشكل كبير مبادرات
تيسر
ّ
ّ
إن ـ ـشـ ــاء تـ ـع ــاون ــي ــات ،وال س ــي ـم ــا تـلــك
ّ
الـتــي تتمتع بـمـصــادر تـمــويــل كثيرة،
ّ
أو ف ــي م ـنــاطــق يـمـكــن أن تخصصها
ل ـتــأس ـيــس املـ ـ ـش ـ ــروع .ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ّ
ّ
العامة
ذلــك ،يمكن أن تشكل األرا
ض ــي ً
ّ
ال ـت ــي تـمـلـكـهــا الـ ــدولـ ــة م ـن ــص ــة لـبـنــاء
اإلسـ ـك ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ـ ّـي» .ك ـمــا شـ ـ ّـددت
على ض ــرورة «تعزيز مفهوم اإليـجــار
واإلي ـج ــار التملكي كـخـيــار لـحــل أزمــة
ال ـس ـك ــن» ،و«ف ـ ــرض رق ــاب ــة ع ـلــى عـقــود
اإلي ـجــار الـجــديــدة عـبــر إص ــدار قــانــون
جديد ّ
يعدل القانون القديم (القانون
 )1992/159وي ـ ـفـ ــرض س ـق ـف ــا لـسـعــر
اإليجار في بعض املناطق».

حلول ال يرغب أحد
في تطبيقها
رضا صوايا
ت ـ ـسـ ــاعـ ــد الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرة عــن
املـجـلــس االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي،
وال ـ ـتـ ــي أع ـ ـ ّـده ـ ــا خ ـ ـبـ ــراء ل ـب ـنــان ـيــون
م ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــدون م ـ ـ ــع شـ ـ ــركـ ـ ــة «غ ـ ــوب ـ ــا
ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات» ،ف ــي إع ـ ـ ــادة تــذكـيــر
ال ـس ـل ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ــالـ ـخـ ـي ــارات
البديلة فــي مجال اإلسـكــان وتوعية
املــواطـنــن وإعــامـهــم بــوجــود حلول
أخـ ـ ــرى ،وإن ك ــان ــت ل ــم ت ـق ــدم جــدي ـدًا
لجهة التوصيات التي عرضتها.

يهيمن أصحاب رؤوس
األموال على القطاع
ويفرضون
العقاري
ّ
أحكامًا مؤسساتية
وقانونية تخدم
مصالحهم

السكن ...حق
على عكس ما يشاع ،توجد في لبنان
س ـيــاســة إس ـك ــان .ل ـكــن املـشـكـلــة تكمن
ف ــي أن ت ـط ـب ـي ـق ـهــا أو وض ـ ــع اآللـ ـي ــات
الالزمة لتحقيقها ،ليس من مصلحة
ال ـس ـل ـط ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،وال ال ـس ـل ـطــة
النقدية والقطاع املصرفي واملهيمنني
على القطاع العقاري ،وهــو ما ّ
تبينه
ب ــوض ــوح الـ ــدراسـ ــة ال ـت ــي ت ـش ـيــر إل ــى
«ه ـي ـم ـن ــة أص ـ ـحـ ــاب رؤوس األم ـ ـ ــوال
عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري وف ــرض ـه ــم
ّ
مؤسساتية وقانونية تخدم
أحكامًا
مصالحهم».
ّ
ّ
التشريعي
ـار
تذكر الدراسة بأن «اإلطـ ّ
ّ
يعترف ضمنًا بمبدأ الحق في السكن
امليسور لجميع املواطنني ،كل حسب
ً
ّ
إمكاناته .فضال عن ذلك ،يؤكد قانون
ّ
اإلسكان الصادر في  1962واملعدل عام
ّ
( 1965ال ـقــانــون  )1965/58أن واجــب
ّ
ّ
بنانيني
الــدولــة هــو تيسير اإلقــامــة لل
ّ
امل ـح ـتــاجــن ،سـ ــواء أكـ ــان ذل ــك لـلــدخــل
املـنـخـفــض أم امل ـت ـ ّ
ـوس ــط ،ف ــي املـ ــدن أو
القرى».

وبطريقة غير مباشرة ،تعمد الدراسة
إل ــى تـعــريــف الـحــق فــي الـسـكــن بهدف
اإلضـ ـ ـ ــاءة ع ـل ــى ش ـمــول ـي ـتــه وض ـ ــرورة
عــدم حصره بنواح محددة فقط على
ـواح أخــرى ،إذ تنص على أن
حساب نـ
ّ
الل ٍئق ال يشمل ّ
ّ
ملكية األرض
«السكن
أو بناء البيوت قطعًا ،بل يعني كذلك
اإلي ـ ـجـ ــار أو ّ
أي ب ـ ّـدي ــل مـ ـن ــاس ــب .فــي
ّ
الواقع ،يشمل الحق في السكن اتخاذ
ّ
التشرد ،ومنع
كل التدابير الالزمة ملنع
ّ
عمليات اإلخ ــاء الـقـســري ،والتصدي
للتمييز ،والـتــركـيــز عـلــى املجموعات
ّ
املهمشة األكثر ضعفًا ،وضمان سكن
ّ
الئق لكل أفراد املجتمع».

تهميش الفئات الضعيفة
ولـ ـك ــن ال ـخ ـي ــار الـ ـ ــذي ت ـب ـن ـتــه ال ــدول ــة
«ال ي ــزال يقتصر عـلــى دع ــم الـقــروض
مــن جــانــب ال ـط ـلــب» ،وه ــذه السياسة
ّ
واملتوسطة
«تترك الفئات املنخفضة
ّ
الدخل بموقع ضعف من حيث النفاذ

إل ــى اإلس ـك ــان ال ــائ ــق» .بـمـعـنــى آخ ــر،
ًّ
ّ
تقدم الدولة حــا واح ـدًا فقط على ما
ّ
ع ــداه ،وهــو حــل فــي األس ــاس ال يلبي
مـتـطـلـبــات م ــن ه ــم ف ــي أم ـ ّـس الـحــاجــة
إلـ ــى امل ـس ـك ــن ،ب ـم ــا ي ـت ـع ــارض بـشـكــل
فـ ــاضـ ــح مـ ــع الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات ال ـق ــائ ـم ــة.
ّفعلى سبيل امل ـثــال ،تكشف الــدراســة
أنــه «بعد احتساب عــدد الشقق التي
يمكن ان تتناسب مع ميزانيات ذوي
ً
الدخلني املنخفض واملتوسط ،فضال
ع ــن ت ــوري ــد اإليـ ـج ــار ال ـقــديــم (نتيجة
قانون اإليجار الجديد) ،هناك 29500
سكنية معروضة لذوي ّ
ّ
الدخل
وحدة
ّ
املنخفض واملتوسط .اما بالنسبة إلى
ال ـط ـلــب ،وم ــن خ ــال تطبيق املعايير
عينها ،يتبني ان هناك  41500وحدة
مطلوبة من قبل ذوي ّ
الدخل املحدود.
بــاخـتـصــار ،تـعــانــي ال ـســوق الـعـقــاريــة
فــائـضــا ف ــي الـشـقــق الـكـبـيــرة ال ـتــي لم
تعد تحت الطلب ،في حني بات الطلب
َ
هائال على السكن بأسعار منخفضة».
إذًا الـطـلــب عـلــى امل ـســاكــن املنخفضة
الـكـلـفــة ه ــو امل ـح ــرك األسـ ــاس للطلب،
ل ـك ــن ح ـت ــى ال ـت ـم ـلــك ف ــي هـ ــذه ال ـحــالـ ًـة
يصطدم بعائق كلفة القرض ،مقارنة
بمحدودية دخل األسر والحد األدنى
ل ـ ــأج ـ ــور .إذ «إن قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـقـ ــروض
امل ـ ـم ـ ـنـ ــوحـ ــة مـ ـ ــن املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
لإلسكان بلغت عام  2015حوالى 3.2
م ـل ـي ــارات دوالر ،م ــع م ـت ـ ّ
ـوس ــط قيمة
يبلغ  126ألف دوالر للقرض الواحد.
ولكن للحصول على هذا الدين ،يجب
أن يبلغ دخل األسرة  1260دوالرًا على
ّ
األقل ،أي ثالثة أضعاف ّ
الحد األدنى»،
ّ
وهـ ــو م ــا ي ـصــعــب ع ـلــى ذوي الــدخــل
املحدود واملتوسط االستفادة منها.

مؤشر

أسرع تدهور في أحوال الشركات اللبنانية

يجب أن يبلغ دخل األسرة ثالثة أضعاف
الحد األدنى لألجور لالستفادة من قرض
سكني (مروان طحطح)

ّ
سجل مؤشر  PMIبلوم لبنان أســرع تــدهــور فــي أحــوال
شركات القطاع الخاص اللبناني منذ بداية العام الجاري،
متراجعًا من  46,9نقطة في شباط إلى  46,3نقطة في آذار.
وأوضح مؤشر مديري املشتريات™ الرئيسي بلوم لشهر
آذار أن التراجع األخير كان مدفوعًا جزئيًا بانكماش حاد
في اإلنتاج .كذلك ُس ّجل تراجع في الطلبيات الجديدة لدى
شركات القطاع الخاص ،وكان معدل االنكماش األسرع في
 ،2019مدفوعًا جزئيًا بأسرع تراجع في مبيعات التصدير
فــي سبعة أشـهــر .وأظـهــر املــؤشــر أن الـشــركــات حــاولــت -
استجابة لضعف الطلب  -زي ــادة تنافسيتها بمواصلة
خفض متوسط أسعار املنتجاتّ ،إال أن معدل التراجع لم
يتراجع عن شهر شباط ،وكان أقل من املتوسط املسجل
في الفترة السابقة الذكر .كذلك واصلت شركات القطاع
الخاص خفض أعــداد موظفيها في نهاية الربع األول من
ال ـعــام ،وك ــان مـعــدل الـخـفــض هامشيًا فــي املـجـمــل ،وجــاء
متسقًا بنحو كبير مع ما شهده شهر شباط .وسجلت
الشركات أيضًا تراجعًا في النشاط الشرائي ،رغم تراجع
معدل االنكماش إلى أبطأ مستوى له خالل عام.
وكشف املؤشر استمرار تراجع الضغوط على القدرات
التشغيلية للشركات في آذار .إذ انخفض حجم األعمال

غير املنجزة للشهر الخامس واألربعني على التوالي .وكان
معدل انكماش األعمال غير املكتملة األســرع في األشهر
الستة املاضية.
وبحسب املــؤشــر ،استقرت تكاليف مستلزمات اإلنتاج
التي واجهتها شركات القطاع الخاص بشكل كبير خالل
آذار .وج ــاء ه ــذا ال ــرك ــود مــدفــوعــا ب ــاألس ــاس بــاسـتـمــرار
وبتراجع طفيف في تكاليف
أسعار املشتريات كما هي
ٍ
األجور .وكشفت بيانات دراسة شهر آذار استمرار حالة
السلبية بـشــأن مستقبل األع ـم ــال بــن شــركــات القطاع
الخاص ،واستمرار تأثير عدم االستقرار السياسي على
مستوى الثقة.
ووفقًا لكبير االقتصاديني في بنك بلوم ،علي بلبل ،أتى
ه ــذا ال ـه ـبــوط «نـتـيـجــة لـلـتــراجـعــات الـســريـعــة ف ــي اإلن ـتــاج
والصادرات التي أدت إلى تفاقم القدرة اإلنتاجية الفائضة،
والـتــي لــم يتمكن انخفاض أسـعــار املنتجات مــن وقفها.
ويبدو أن حالة عــدم االستقرار السياسي التي يفترض
أن تكون قد انتهت بتشكيل الحكومة الجديدة قد حلت
مـحـلـهــا ح ــال ــة ع ــدم ي ـقــن اق ـت ـص ــادي ن ــاش ــئ ع ــن ان ـع ــدام
العمل مــن جانب الحكومة على الصعيدين االقتصادي
واإلصالحي».
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¶ نفط

أول بئر استكشاف في لبنان قبل 2020
انعقدت في فندق هلتون حبتور غــرانــد ،بني  2و 4نيسان الـجــاري ،أعمال مؤتمر القمة
الدولية الخامسة للنفط والغاز في لبنان .وأكد رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر،
ً
قائال« :إننا على موعد قبل نهاية عام  2019مع حفر أول بئر استكشاف في البلوك رقم
 4وبعده البلوك رقم  .9ونأمل أن نعلن أمامكم ،في هذا املؤتمر العام املقبل ،أول اكتشاف
في البحر اللبناني» .وأعلن نصر «أن اهتمام الشركات العاملية ال ينحصر فقط في قطاع
التنقيب البحري ،لكنه أيضًا يصل إلــى مشاريع استيراد الغاز الطبيعي املسال لتزويد
معامل الكهرباء ،وقد أصبحنا في املراحل األخيرة من تقييم عروض الشركات قبل رفع
التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء».
وقد شهد املؤتمر جلسات عدة تناولت مواضيع تتعلق بقطاع البترول ومستقبله الواعد
في لبنان ،ومداخالت تقنية متعددة تطرقت إلى قضايا التحول الرقمي في قطاع النفط
والغاز ،والتطورات الجيولوجية والتكنولوجية املستحدثة في القطاع وتأثيرها بصناعة
ً
النفط والغاز اللبنانية .وخصص املؤتمر يومًا كامال لإلضاءة على تقنيات صناعة النفط.

¶ معرض

مئات العارضين العالميين في «هوريكا»

اختتمت أعمال النسخة الـ  26من معرض ولقاء هوريكا ،الحدث السنوي األكبر في مجال
الضيافة والخدمات الغذائية ،الذي امتد بني  2و 5نيسان الجاري في واجهة بيروت البحرية.
استقطب املعرض  18ألف متخصص في مجال الصناعة ،وأكثر من  300عارض محلي
ودولي من بلغاريا ،قبرص ،فرنسا ،اليونان ،إندونيسيا ،إيطاليا ،اململكة العربية السعودية،
الكويت ،بولندا ،إسبانيا ،سريالنكا ،تركيا ،اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة ،ما
ّأمن للزائرين فرصة الكتشاف املنتجات والخدمات ألكثر من  2500عالمة تجارية.
تخلل املعرض تقديم جوائز املسابقة الوطنية لزيت الزيتون البكر املمتاز ،التي شارك فيها
 20متنافسًا أمام لجنة تحكيم من خبراء محليني وعامليني بتقييم املنتجات وفق املعايير
العاملية .وقد فاز نسيم معلوف بامليدالية الذهبية.

¶ جامعات

السوق العقاري وانعكاساته االقتصادية

عقدت الجامعة العربية املفتوحة مؤتمرًا حول «االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية
للسوق العقاري» ،في فندق ريفييرا في بيروت ،حضره كل من رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان روني لحود ،واملدير العام ملديرية الشؤون العقارية
جورج معراوي ،وممثلون عن محافظ بيروت ونقابة املقاولني ووزارة األشغال واملصارف
وشركات عقارية وأساتذة جامعيون.
تناول املؤتمر الذي تحدث فيه خبراء واختصاصيون ،واقع القطاع العقاري والتغيرات
الجارية فيه ،لجهة مكننة
الـ ـقـ ـط ــاع وف ـ ـتـ ــح أمـ ــانـ ــات
ســر عـقــاريــة فــي املناطق
الـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات
امل ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــروض
املدعومة ،وآفــاق سياسة
اإلسـ ـ ـكـ ـ ــان ،وال ـت ـح ــدي ــات
وال ـ ـف ـ ــرص ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
اآلث ــار االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والـقــانــونـيــة للسوق الـعـقــاري مــن املـنـظــور األكــاديـمــي،
ومسألة االسكان والتنمية االجتماعية ،ملعرفة الى أي مدى يستهدف االسكان في لبنان
كل الطبقات االجتماعية.

 AUSTتفوز بالمباراة الدولية للسيارات
الذاتية القيادة

فازت كلية الهندسة في الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا ( )AUSTباملركز األول
في املـبــاراة الدولية للسيارات الذاتية القيادة ( )The self-driven carsالتي أقيمت في
مدينة بيروت الرقمية ( .)BDDومــن بني  27فريقًا منافسًا من ثماني جامعات ،تأهل
فريق ( AUSTاملشرف نشأت حلبي والطالب سامية شويري وخضر غياض وأحمد
أحـ ـم ــد) الـ ـ ــذي أشـ ـ ــرف عـلـيــه
عميد الكلية روجيه األشقر
لتمثيل لـبـنــان فــي نهائيات
امل ـبــاراة العاملية ّ الـتــي ستقام
ف ــي أمل ــان ـي ــا .نــظ ـمــت املـ ـب ــاراة
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة م ـ ـنـ ــى ب ـس ـت ــرس
بـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب ن ـ ـقـ ــوال
صحناوي ،وبدعم تقني من
جـمـعـيــة IEEE Lebanon
 sectionوالجمعية التربوية
الدولية .IEA
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رياضة

رياضة
دوري أبطال أوروبا
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ً
ّ
يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيال على توتنهام ،في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .سيحتضن استاد
توتنهام الجديد المباراة ،كأول مباراة أوروبية تقام عليه 22:00( .بتوقيت بيروت).

حلم الرباعية يبدأ من لندن

غوارديوال أمام ساعة الحقيقة
حسين فحص

األنصار ّ
تحسن عن الموسم الماضي (عدنان الحاج علي)

الكرة اللبنانية

الدوري اللبناني شارف على النهاية

ّ
ماذا تغير بين الموسمين الماضي والحالي؟

شارف الدوري اللبناني
لكرة القدم على االنتهاء،
الموسمين الحالي
وبين
ّ
والماضي تبدلت بعض
وبقيت أخرى على
األمور ً
حالها تاركة نقاطًا سلبية
يمكن التوقف عندها،
وقت تحتاج فيه
في ٍ
اللعبة إلى تضافر كل
الجهود لتلميع صورتها
قدر اإلمكان والبناء على
اإليجابيات فيها
شربل ّ
كريم
سـيـنـتـهــي امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي بـمـشـهـ ٍـد
كالسيكي عرفته كرة القدم اللبنانية
فــي املــوسـمــن األخ ـيــريــن مــع تتويج
العهد بلقب الـ ــدوري .مشهد توقعه
كـثـيــرون بـعــد انـقـضــاء مــراحــل قليلة
على انـطــاق البطولة .وه ــذا املشهد
الـ ــذي أص ـب ــح م ـع ـتــادًا قــاب ـل ـتــه أيـضــا
ّ
تتغير منذ املوسم
مشاهد أخــرى لم
ّ
املــاضــي ،وأخــرى استجدت وستترك
بــا شــك آثــارهــا عـلــى املــوســم املقبل،
فماذا ّ
تغير في موسمني؟
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة مـ ــن الـ ـنـ ـه ــاي ــة ومـ ـ ــن ال ـل ـقــب
العهداوي السابع ،وهو لقب مستحق
لبطل لبنان رغم عالمات االستفهام
ُ
ـان ك ـث ـيــرة
ال ـ ـتـ ــي وض ـ ـعـ ــت فـ ــي أح ـ ـي ـ ـ ٍ
ع ـلــى تــرســان ـتــه ال ـه ـجــوم ـيــة املــرع ـبــة

وخ ـص ــوص ــا م ــع ت ــراك ــم ان ـت ـصــاراتــه
ـدف واحـ ـ ـ ــد ،وق ـ ــد ب ـل ــغ عـ ــددهـ ــا 9
ب ـ ـهـ ـ ٍ
انتصارات.
امل ـهــم أن ــه ل ــم يـتـغـ ّـيــر ش ــيء بالنسبة
إل ــى الـعـهــد ،فـهــو حــافــظ عـلــى سجله
النظيف ال ــذي وصــل إلــى  46مـبــاراة
متتالية ،حتى بات البعض يرى فيه
«أنصار األلفية الجديدة» مع بسطه
لـسـيـطــرتــه ع ـلــى ال ـب ـط ــول ــة ،وم ـعــرفــة
الع ـب ـي ــه ك ـس ــب االمـ ـتـ ـح ــان ــات املـهـمــة
واالرتـ ـق ــاء إل ــى مـسـتــوى الـتـحــديــات،
وه ــو أم ــر ظـهــر مـنــذ املــرح ـلــة األول ــى
عـنــدمــا ف ــاز عـلــى الـصـفــاء بسداسية
ن ـظ ـي ـفــة ،وأيـ ـض ــا ف ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـتــي
شهدناها في نهاية األسبوع عندما
حـســم لـقـبــه بـســداسـيــة أخـ ــرى وه ــذه
امل ــرة كــانــت فــي شـبــاك االخ ــاء األهلي
عاليه .كــذلــك ،ال بـ ّـد مــن التوقف عند
م ـس ــأل ــة م ـه ـمــة وه ـ ــي ح ـس ــم ال ـفــريــق
األص ـف ــر لـلـمـبــاريــات املـفـصـلـ ّـيــة أم ــام
خصومه املـبــاشــريــن ،وهــو مــا جعله
يـبـتـعــد ع ـن ـهــم ف ــارت ــاح م ــن الـضـغــط
الــذي يمكن أن يتسبب بسقوطه في
فخ إهدار النقاطّ .
ورغــم الـكــام عــن تــأثــر العهد بغياب
امل ـنــاف ـســة الـحـقـيـقـيــة وت ــراج ــع أدائ ــه
فــي بعض املــراحــل محليًا وآسيويًا،
ف ــإن عملية بـنــاء الـفــريــق والعناصر
امل ــوج ــودة فـيــه يمكن أن تـفــرز فريقًا
أقوى في املوسم املقبلً ،خصوصًا أن
لقب
«األصفر» يــزداد شراسة مع كل ٍ
يحرزه فيسعى للحفاظ عليه بكل ما
له من قوة.
وم ـش ـهــد ال ـس ـبــاق إل ــى الـ ـص ــدارة هو
ال ــذي ح ــاز عـلــى ال ـكــام ال ــواس ــع منذ
ان ـطــاق الـبـطــولــة ،ل ــذا فــإنــه يفترض
التوقف عند النجمة الذي انكفأ مرة

جديدة أمام العهد وبات ّ
همه الوحيد
الـحـفــاظ عـلــى الــوصــافــة .صحيح أن
ال ـن ـج ـمــة تـلـقــى ح ـتــى اآلن ع ـ ــددًا أقــل
مــن الـهــزائــم مقارنة باملوسم األخير
( 5مـقــابــل  ،)3لـكـنــه حـتــى اآلن يقف
على مسافة أبعد من تلك التي أنهى
بها املوسم خلف املتصدر في العام
املــاضــي ،حـيــث يـتــأخــر اآلن ب ـفــارق 9
ن ـق ــاط (وقـ ــف ع ـلــى ُب ـع ــد  7ن ـق ــاط من
العهد في املوسم املاضي).
وي ـم ـكــن ال ـج ــزم ب ــأن الـنـجـمــة تــراجـ ًـع
فنيًا ،حيث عاش خضات إدارية بداية
ثم أخــرى فنية في مرحلة الحقة .لذا
يمكن القول إن املشهد النجماوي لم
ّ
يتغير إلــى األفضل ،وهــو ما يتطلب
عمل صيفية إلعادة االستقرار
ورشة
ٍ

تختف ال بل
مشكلة المالعب لم
ِ
أصبحت أسوأ هذا الموسم
إلى النادي وتاليًا إلى الفريق .وهذا
األم ــر مــن شــأنــه أن يعيد األم ــور إلى
نـصــابـهــا وي ـضــع الـفــريــق فــي موقف
امل ـنــافــس ال ـق ــوي ع ـلــى ال ـل ـقــب .وح ــده
ّ
يتغير في املشهد
«شعب النجمة» لم
العام الخاص بناديه ،فبقي عنوانًا
كـ ـبـ ـيـ ـرًا فـ ــي كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة،
وصاحب الكلمة األقوى في املدرجات
التي رفــض أن يتركها بعيدًا مــن أي
نتيجة سلبية حققها فريقه.
ويـ ـق ــاب ــل املـ ـشـ ـه ــد الـ ـنـ ـجـ ـم ــاوي آخ ــر
ً
أنصاري ،لكنه مختلف كونه مجبوال
ب ــاإليـ ـج ــابـ ـي ــات ،ف ــال ـف ــري ــق األخ ـض ــر
ح ـقــق ق ـبــل املــرح ـل ـتــن األخ ـي ــري ــن 10
نـقــاط أكـثــر مــن رصـيــده النهائي في
امل ــوس ــم امل ــاض ــي .ل ـكــن ه ــذا ل ـيــس كل

ش ـ ــيء ،ف ــاألن ـص ــار ق ـ ـ ّـدم كـ ــرة جميلة
وبــدا األفـضــل هجومًا بــاألرقــام ،ولو
بشكل أو بــآخــر عن
أنــه ابتعد بــاكـرًا
ٍ
لفريق
األساس
وضع
املنافسة ،لكنه
ٍ
ي ـت ـف ــق ال ـج ـم ـي ــع عـ ـل ــى أنـ ـ ــه س ـي ـكــون
الهدف لكل الفرق الطامحة إلى اللقب
فــي املــوســم املـقـبــل ،خـصــوصــا إذا ما
عــالــج ب ـعــض ال ـث ـغ ــرات ال ـتــي جعلته
يفقد نـقــاطــا فــي م ـبــاريــات كــانــت في
متناوله.
وإل ــى نــاحـيــة أخ ــرى ،يمكن الحديث
عــن الـحـضــور الجماهيري ال ــذي بدا
أفـ ـض ــل مـ ــن املـ ــوسـ ــم املـ ــاضـ ــي ،ف ـكــان
املـ ـشـ ـه ــد فـ ـ ــي صـ ـ ـ ــور خـ ـ ـ ــال مـ ـ ـب ـ ــاراة
ال ـت ـضــامــن وال ـع ـه ــد ال ــدل ـي ــل ال ـقــاطــع
على هذا الكالم ،وتحديدًا مع امتالء
امل ــدرج ــات امل ـخـ ّـص ـصــة لـبـطــل لـبـنــان
ال ـ ــذي بـ ــات ي ـم ـلــك ق ــاع ــدة شـعـبـيــة ال
ي ـم ـك ــن االسـ ـتـ ـه ــان ــة بـ ـه ــا ،وهـ ـ ــو أم ــر
طـبـيـعــي إذ يــرت ـفــع م ـن ـســوب خــزانــه
لقب يحققه.
الجماهيري مع كل ٍ
وحتى على الصعيد األنصاري كان
بــاإلمـكــان ملــس حجم ازدي ــاد جمهور
األن ـ ـصـ ــار امل ـس ـت ـم ـتــع ب ـف ــري ـق ــه ،ف ـعــاد
ل ـل ـم ــؤازرة بــال ـطــري ـقــة الـطـبـيـعـيــة أي
بغض النظر عــن نتائجه أو مركزه،
وقــد ظهر هــذا األمــر ّ
جليًا في مباراة
«الدربي» األخيرة .كما يمكن التوقف
ع ـن ــد امل ــواكـ ـب ــة ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة ال ـتــي
ّ
عــرف ـت ـهــا الـ ـف ــرق ك ــل ـه ــا هـ ــذا امل ــوس ــم،
ومنها كان نتيجة عمل إداراتها على
استقطاب مشجعيها من جديد إلى
املالعب على غرار ما فعله الراسينغ
على سبيل املثال ال الحصر.
وإذا كــانــت املــواكـبــة األمـنـيــة ّ
تغيرت
ل ــأفـ ـض ــل ،ف ـ ــإن م ـش ـك ـلــة املـ ــاعـ ــب لــم
ي ـت ـغـ ّـيــر ف ـي ـهــا ش ـ ــيء ه ـ ــذا امل ــوس ــم ال

ب ــل راح ـ ــت ن ـحــو األسـ ـ ــوأ رغـ ــم ع ــودة
ملعب بـيــروت البلدي (مـتــأخـرًا) إلى
الحياة .وهذه املشكلة أربكتّ االتحاد
اللبناني في محطات عدة وأثرت على
عملية تنظيم امل ـبــاريــات وتوقيتها
وحـضــورهــا الجماهيري وحـتــى في
بعض األحيان على نقلها تلفزيونيًا.
مالعب غير صالحة للعب ،أخرى غير
مضاءة ،وأيضًا مالعب مغلقة بوجه
الـفــرق .هي معضلة حقيقية ال يبدو
عالج
أنها ستنتهي سوى من خالل
ٍ
ّ
ش ــام ـ ٍـل وك ــام ــل ي ــري ــح رواد املــاعــب
ّ
وال ـع ــام ـل ــن ف ـي ـهــا وكـ ـ ــل م ــن يــرت ـبــط
باللعبة ّ
شكل من األشكال.
بأي
ٍ
وبالحديث عن املشاكل ،هناك مشهد
آخ ــر لــم ي ـت ـبـ ّـدل رب ـمــا بـسـبــب اعـتـيــاد
الـفــرق عليه ،وهــو مشهد االعـتــراض
عـلــى الـتـحـكـيــم ال ــذي بـلــغ ذروتـ ــه في
مراحل كثيرة وسط شكاوى كل الفرق
تـقــريـبــا وم ـنــادات ـهــا بــأنـهــا تـعـ ّـرضــت
لـ ـلـ ـظـ ـل ــم .لـ ـك ــن الـ ـ ــواقـ ـ ــع أن ال ـت ـع ـ ّـم ــق
ض ـ ــوع ال ـت ـح ـك ـي ـمــي يـعـكــس
فـ ــي امل ـ ــو ّ
نتيجة مبشرة كون األخطاء املؤثرة
للحكام أقل بكثير مما عرفه املوسم
املاضي ،وهي نقطة إيجابية إلى ٍّ
حد
كبير يمكنها أن تـغـ ّـيــر مــن الـصــورة
النمطية التي توتر الجمهور أحيانًا
قـبــل وص ــول ــه إل ــى امل ـب ــاري ــات وخ ــال
متابعته لها في امللعب.
إذًا هــو مــوسـ ٌـم فـيــه مـحـطــات صعود
وه ـ ـب ـ ــوط وف ـ ـيـ ــه تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ك ـث ـي ــرة
ونتائج يمكن أن تعطي صــورة ّ
عما
يمكن أن يحمله املوسم املقبل ،حيث
األمل يبقى قائمًا الرتقاء اللعبة إلى
م ـس ـتــوى أع ـل ــى م ــا يـنـعـكــس إيـجــابــا
على املشهد العام فتنتفي السلبيات
ملصلحة اإليجابيات.

مـ ــع مـ ـج ــيء املـ ـ ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي بـيــب
غواريوال ،تغيرت معايير النجاح في
مــانـشـسـتــر سـيـتــي ،حـتــى ب ــات الـفــوز
بـكــأس واح ــدة ال يكفي ،حتى لــو كان
الدوري املمتاز .بيب يريد أكثر ،حاله
ألهداف
كحال اإلدارة .جاء غوارديوال
ٍ
كبيرة ،بعيدة عــن الشق املحلي ،فلو
أرادت إدارة السيتي حصر نجاحها
فــي ال ــدوري اإلنكليزي ،ملــا تخلت عن
املدربني السابقني روبيرتو مانشيني
ومــانــويــل بيليغريني ،الـلــذيــن حققا
نتائج جـيــدة محليًا .الـهــدف واض ـ ٌـح،
وهو دوري أبطال أوروبا.
عــام  ،2012خــرج بيب غــوارديــوال من
ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ب ـع ــد خـ ـس ــارت ــه ع ـل ــى يــد
تـشـيـلـســي ف ــي ن ـصــف ن ـهــائــي دوري
األبـ ـط ــال .ب ــرر غـ ــوارديـ ــوال اسـتـقــالـتــه
حـيـنـهــا بــرغ ـب ـتــه ف ــي خـ ــوض تـجــربــة
ج ــدي ــدة ،ف ــذه ــب إل ــى ب ــاي ــرن مـيــونــخ.
مواسم غــوارديــوال في أملانيا ،تمثلت
بالسيطرة على األلـقــاب املحلية دون
ت ـتــوي ـجــه ب ـ ــدوري األب ـ ـطـ ــال .تـبــايـنــت
اآلراء ح ـ ــول نـ ـج ــاح غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال مــن
عــدمــه ،كــون الـهــدف األســاســي وقتها
كــان تتويج البايرن ب ــدوري األبـطــال،
غـيــر أن غ ــواردي ــوال بـحــث عــن تجربة
جديدة فذهب إلى مانشستر سيتي.
فـ ــي ف ـ ـتـ ــر ٍة وج ـ ـيـ ــزة ،ت ـم ـك ــن مـ ــن ب ـنــاء
منظومة شاملة في مانشستر ،تجمع
بني األداء والنتيجة ،بعد استقطابه
العديد من الالعبني الذين يتوافقون
م ــع أسـ ـل ــوب ــه .س ــاه ــم الع ـب ــو ال ـفــريــق

مسار ثابت طوال املوسم
بالسير في
ٍ
رغم ظهور العديد من العقبات .شكلت
إص ـ ــاب ـ ــة ك ـي ـف ــن دي ب ـ ــروي ـ ــن ض ــرب ــة
م ــوج ـع ــة ل ـل ــ«س ـي ـت ـي ــزن ــز» فـ ــي ب ــداي ــة
املوسم ،غير أن وجود العب من قيمة
بـ ـي ــرن ــاردو سـيـلـفــا س ــاع ــد ب ـيــب على
تجاوز هذه العقبة .اليوم ،وبعد مرور
 33ج ــول ــة ،يـحـتــل مــانـشـسـتــر سيتي
املــركــز الـثــانــي فــي ال ــدوري اإلنكليزي
املمتاز ،مبتعدًا بنقطتني عن املتصدر
ل ـي ـف ــرب ــول ،م ــع مـ ـب ــاراة أق ـ ــل .ال ـن ـجــاح
امل ـح ـل ــي لـ ــم ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى امل ـنــاف ـســة
الـ ـش ــرس ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،إذ تـمـكــن

ال ـف ــري ــق م ــن ال ـت ـتــويــج ب ـك ــأس راب ـطــة
امل ـح ـت ــرف ــن اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة م ـن ــذ أش ـه ــر،
وذلـ ــك ب ـعــد أن تـغـلــب عـلــى تشيلسي
ٌ
ب ــرك ــات ال ـت ــرج ـي ــح .ف ـ ــوز ص ـع ـ ٌـب فــي

الدفاع عن اللقب هو الحد األدنى
للمدرب اإلسباني وإدارة النادي
منتصف األسـبــوع أم ــام بــرايـتــون في
نصف نهائي كأس االتحاد ،أمن ورقة
العبور إلــى النهائي ،حيث سيواجه
فريق واتفورد .كل العوامل تصب في

مـصـلـحــة غ ــواردي ــوال ،فـهــل يستطيع
تحقيق الرباعية مع مانشستر سيتي
هذا املوسم؟
استبعد بـيــب احتمالية ح ــدوث ذلــك
ع ـن ــد س ــؤال ــه ع ــن هـ ــذا األم ـ ـ ــر ،مـشـيـرًا
إلــى أنــه بحاجة إلــى معجزة حقيقية،
غـ ـي ــر أن ذل ـ ــك م ـ ــا ه ـ ــو إال ل ـع ـب ــة مــن
أالعيب التصريحات إذ يــدرك املــدرب
اإلس ـب ــان ــي ج ـي ـدًا إم ـك ــان ـي ــات ال ـفــريــق
وتـطـلـعــات اإلدارة .مـنــذ مـجـيـئــه إلــى
إنكلتراُ ،منح بيب ميزانية ضخمة لم
تتح له في أي من تجاربه التدريبية
ال ـس ــاب ـق ــة .أس ـ ــس غ ـ ــواردي ـ ــوال فــري ـقــا

غوارديوال يريد
دوري األبطال
( ليندزي بارنابي
 -أف ب )

يكتف بتشكيلته املتكاملة
للفوز ،ولم
ِ
ف ــي الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ب ــل ع ــززه ــا ه ــذا
الصيف باستقطاب أفضل العــب في
ال ــدوري اإلنكليزي عــام  2016ريــاض
مـ ـح ــرز .ل ـض ـمــان الـ ـف ــوز ،ت ـخ ـلــى بيب
عــن شــيء مــن شخصيته املــألــوفــة ،إذ
إن ــه لــم يـكــن مستعدًا للتضحية بــأي
مباراة ملنح العبي األكاديمية فرصة
حقيقية .الـتـخـلــي عــن الع ـبــن شباب
م ــن ط ـ ــراز ج ـي ــدن ســان ـشــو وبــراه ـيــم
دياز ،تعكس تفضيل بيب للتضحية
باملواهب على حساب النقاط .محرز
نفسه لم يجد فرصة كاملة ،إذ جلس
ع ـل ــى م ـق ــاع ــد الـ ـ ـب ـ ــدالء أغـ ـل ــب ف ـت ــرات
املوسم بعد تألق رحيم ستيرلينغ.
رغم الوفرة البشرية من الالعبني في
الـسـيـتــي ،ال ي ـعـ ّـد فــريــق بـيــب املــرشــح
األول للتتويج بالبطولة األوروب ـيــة
األسمى ،إذ إن معايير الفوز في دوري
األبـطــال ال تتوافق مــع معايير الفوز
ب ــأي بـطــولــة أخ ـ ــرى .خ ـيــر دل ـي ـ ٍـل على
ذلك ،فوز ريال مدريد بدوري األبطال
فــي آخ ــر ثــاثــة م ــواس ــم ،رغ ــم امـتــاكــه
منظومة أدنــى فنيًا مــن بــاريــس سان
ً
جيرمان مثال .خروج هذا األخير على
يد مانشستر يونايتد ،يؤكد صعوبة
املنافسة أيضًا .مستن ًدًا على الالعبني
وخبرة املدرب ،إضافة لطموح اإلدارة
الكبير في فرض الفريق كأحد أفضل
األن ــدي ــة األوروب ـ ـيـ ــة ،يـقــف مانشستر
سيتي أمام ساعة الحقيقةٍّ .
تحد كبير
أم ــام غ ــواردي ــوال والعـبـيــه فــي أوروب ــا
يبدأ برحلة توتنهام ،الــذي لن يكون
ً
لقمة سائغة للسيتيزنز.

محمد صالح «سقط ...لم يسقط»

امتحان أخير في مواجهة بورتو
حسن رمضان
طــريـقــة احـتـفــالــه ب ــاأله ــداف اختلفت،
رغ ــم أن ه ــذه األه ـ ــداف أصـبـحــت أقــل
ت ـم ـ ّـي ـزًا ع ــن امل ــوس ــم امل ــاض ــي .أرق ــام ــه
انـخـفـضــت مـقــارنــة بــالـسـنــة السابقة
أيـ ـض ــا .حـيـنـهــا فـ ــاز ال ـن ـجــم امل ـصــري
مـحـمــد ص ــاح بــالـكـثـيــر م ــن األل ـق ــاب
والـ ـج ــوائ ــز الـ ـف ــردي ــة .ل ـك ــن ،م ــا سبب
تــراجــع مستوى «الـفــرعــون املـصــري»
هذا املوسم؟ ّ
ربما لكلمة «تراجع» وقع
صعب على بعض محبي ال ــ«ريــدز»،
وذلك بسبب اقتناعهم أن نجم الفريق
األولّ ،
ّ
يقدم موسمًا استثنائيًا آخر.
مــن يتابع النجم املـصــري ،الــذي ترك
بصمته في الدوري اإلنكليزي املمتاز
ّ
وتلون بالذهب بعد
املوسم املاضي،
تحقيق لقب ه ــداف ال ــدوري برصيد
 32ه ــدف ــا خ ــال م ــوس ــم واح ـ ــد ،وهــو
ما عجز عنه أي العب آخر في تاريخ
ال ــدوري اإلنكليزي ،يعلم ،أن صــاح،
أصـيــب بنوبة «غ ــرور» ،غـ ّـيــرت كثيرًا
من أدائه ومن تصرفاته داخل وخارج
امللعب.
دائـمــا مــا كــان محبو الـنـجــم املـصــري
يبررون تصرفاته ،صحيحة كانت أم
خاطئة .ربما الجمهور العربي سعيد
ب ـن ـجــاح ص ــاح ف ــي اق ـت ـحــام الـ ــدوري
اإلنكليزي ،وتصدر ترتيب الهدافني،
خ ــاص ــة أن صـ ــاح ي ـت ـفــاعــل م ــع ه ــذا
ال ـج ـم ـه ــور ع ـل ــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل،
ويجيد الـعــربـيــة ،وبــالـتــالــي تواصله
ً
م ــع مـعـجـبـيــه ي ـكــون س ـه ــا ،ويضعه
ع ـلــى م ـســافــة قــري ـبــة م ـن ـهــم .الـعـكــس

حـصــل مــع ال ـجــزائــري ري ــاض مـحــرز،
فاألخير يتحدث الفرنسية وال يجيد
ال ـعــرب ـيــة ،ورغ ــم ف ــوزه بــأفـضــل العــب
ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي وت ـتــوي ـجــه
بالدوري ،إال أنه لم يصبح «معشوق
الجماهير» كما صالح.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت م ـ ـ ــوج ـ ـ ــات م ـ ـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات
و«ال ـ ـتـ ــرنـ ــدات» ت ـن ـت ـشــر ع ـل ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي على اختالفها،
ّ
لعل أشهرها الـ«هاشتاغ» الذي انتشر
على أغلبية الصفحات االجتماعية
منها والرياضية ،والحديث عن الشق
الـعــربــي مــن هــذه الـصـفـحــات#« ،لـلــه_
ع ـ ـلـ ــى_أخـ ــاقـ ــك_يـ ــا_ف ـ ـخـ ــر_ال ـ ـعـ ــرب».
هــاش ـتــاغ ،ب ــدأ الـجـمـيــع ي ـتــداولــه ،من
متابع لكرة القدم ،ومن مشاهد عادي
ّ
يتفرج على هذه الرياضة فقط لرؤية
ابــن بـلــده ،وهــي الجملة التي يحبها
جمهوره العربي كثيرًا أيضًا .األخير،
يـ ـك ــون سـ ـعـ ـيـ ـدًا ب ــاحـ ـتـ ـف ــاالت ص ــاح
بعد تسجيله لــأهــداف ،عندما يرفع
يــديــه نحو الـسـمــاء ،وعـنــدمــا يسجد.
ي ـت ـفــاعــل م ـعــه هـ ــذا ال ـج ـم ـهــور أي ـضــا
عندما يتبادل القمصان مع غيره من
الالعبني عند نهاية أي لقاء .تصرفات
صالح هي التي ساهمت في شهرته،
أكثر من نيله الحذاء الذهبي.
شهرة صالح الكبيرة ربما انعكست
عـلـيــه بـشـكــل سـلـبــي م ــؤخـ ـرًا ،صــاح
ن ـف ـســه ،بـ ــدأ ي ـت ـغـ ّـيــر ،ل ــم ي ـعــد صــاح
امل ــوس ــم امل ــاض ــي فـ ـن ـ ّـي ــا ،وشـخـصـيــا
م ــن خ ــال ت ـصــري ـحــاتــه .ب ــدأ الــاعــب
ّ
املـصــري يتكلم عــن نفسه .منذ متى
ّ
و«فخر العرب» يتكلم ويقارن نفسه

صالح مطالب
باستعادة
مستواه (غلين
كيرك ـ أ ف ب)

بــاع ـبــن آخ ــري ــن ،م ــن بـيـنـهــم زمـيـلــه
في الفريق السنغالي ساديو مانيه؟
تـ ـص ــري ــح ص ـ ـ ــاح ل ـش ـب ـك ــة «سـ ـك ــاي
س ـب ــورت ــس» ،الـ ــذي ق ــال ف ـيــه« :هـنــاك
العبون ّ
سجلوا عــدد األه ــداف نفسه

دائمًا ما كان محبو النجم
المصري يبررون تصرفاته،
صحيحة كانت أم خاطئة
ال ــذي سـ ّـجـلـتــه أن ــا ،وي ـقــولــون بأنهم
يـقــدمــون مــوســم حـيــاتـهــم ،وأن ــا أق ـ ّـدم
ّ
موسمًا سيئًا» .أكد «أبو صالح» من
خــال هــذا التصريح أنــه بالفعل ،لم
يعد صــاح املــوســم املــاضــي ،لــم يعد

صـ ــاح «املـ ـت ــواض ــع» ،ال ـ ــذي شــاهــده
وانبهر بــه الجميع .طريقة احتفاله
بالهدف أمــام ساوثهامبتون ،تؤكد
ذلــك ،احتفل أفضل العب في الــدوري
اإلنـكـلـيــزي املــوســم املــاضــي ،بطريقة
وك ــأن بــه ي ـقــول لـلـجـمــاهـيــر« :ه ــا أنــا
ّ
أسجل األهداف،
هنا ،لم أمت ،ما زلت
وســأب ـقــى ال ـن ـجــم األول ف ــي ال ـفــريــق،
وه ـ ـ ّـداف ال ـف ــري ــق» .االح ـت ـفــال انـتـقــده
كثيرون ،وبرره كثيرون أيضًا ،ولكن
األكيد أن تغييرًا قد حصل.
مـ ــا يـ ـح ــدث مـ ــع م ـح ـم ــد ص ـ ـ ــاح ،مــن
املـمـكــن أن يـحــدث مــع أي الع ــب آخــر،
عــاش الشهرة بكل تفاصيلها .لكن،
هناك فرق بني العب يستطيع الفصل
ب ــن ح ـي ــات ــه ال ـخ ــاص ــة وكـ ـ ــرة ال ـق ــدم.
صـ ــاح بـ ــات أكـ ـث ــر م ــن مـ ـج ــرد الع ــب

كـ ــرة ق ـ ــدم ،ت ـح ــول إلـ ــى وجـ ــه إعــانــي
ل ـل ـشــركــات ال ـع ــامل ـي ــة ،ال ـت ــي تستفيد
مــن صــورتــه وص ــورة غـيــره لتسويق
م ـن ـت ـجــات ـهــا .وربـ ـم ــا هـ ــذا األم ـ ــر بــات
يشعر الالعب املصري بأهمية زائدة.
وم ــن األم ـ ــور امل ـه ـمــة ال ـت ــي ت ــدل على
أن ص ــاح وق ــع فــي فــخ الـشـهــرة وفــي
ف ــخ وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ه ــو رده ق ـب ــل أشـ ـه ــر ع ـل ــى االتـ ـح ــاد
املصري لكرة القدم من خــال فيديو
على فــايـسـبــوك ،حينها غــرق صالح
فــي عــالــم الــ«ســوشــال مـيــديــا» ،ومنذ
ذلــك الوقت بــدا واضحًا أن أداءه بدأ
يتراجع ،ألن تفكيره لم يعد منصبًا
عـلــى أدائ ــه فــي املـلـعــب فـقــط ،بــل أخــذ
مـنــه الـعــالــم االف ـتــراضــي حـيـزًا مهمًا،
يمكن أن يــؤثــر عليه سلبًا أكـثــر إذا
ل ــم ي ـت ــدارك األمـ ــر ،ويـعـيــد رأس ــه إلــى
املستطيل األخضر فقط ،وبعيدًا عن
أضواء الخارج.
سـيــواجــه صــاح الـيــوم فــريــق بورتو
البرتغالي على ملعب أنفيلد ،ضمن
ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
(الـ ـس ــاع ــة  10:00ب ـتــوق ـيــت ب ـي ــروت)
وه ــو مـطــالــب بتقديم مـسـتــوى جيد
لـيـنـفــي ك ــل م ــا ي ـق ــال ع ــن ّشخصيته
وأدائـ ـ ــه .عـلــى ال ـ ــورق ،ال ـكــفــة ستميل
ّ
ألبناء مدينة «البيتلز» ليفربول ،إل
أن مــا ّ
قدمته «التنانني البرتغالية»
أمــام نــادي العاصمة اإليطالية روما
في دور الــ 16يجعل مــدرب ليفربول،
ّ
األملــانــي يــورغــن كـلــوب ،يفكر مرتني،
قبل اتخاذ قــراره ،وقبل أن يستسهل
املباراة ،ألن املفاجآت يمكن أن تحدث.
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العالم

العالم

على الغالف تـخــوض  15قائمة رئيسة ًمــوزعــة على
معسكري اليمين والوسط واليسار ،اليوم ،نزاال انتخابيًا ّ
َ
تصب
التوقعات بخصوص نتائجه في مصلحة اليمين ،من دون
أن تغلق الباب على مفاجآت قد ّ
تبدل المعادالت التي
ّ
استقرت عليها استطالعات الــرأي .هذه المفاجآتُ ،التي
ّ
تشكل هاجسًا لبنيامين نتنياهو تحديدًا ،تجعل احتماالتها
المعركة محتدمة على مستويين :المقاعد المفقودة
من األحزاب الصغيرة ،وأصوات الكتلة العائمة .إزاء ذلك ،ال
يمكن الجزم بهوية رئيس الحكومة المقبل ،والتي لم
ّ
يتصدر نتائج االنتخابات حصرًا
تعد مرتبطة بهوية َمن

انتخابات الكنيست الـ:21

نتنياهو يخشى
المفاجآت
يحيى دبوق
ي ـت ـ ّ
ـوج ــه ال ـن ــاخ ـب ــون اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون،
اليوم ،إلى صناديق االقتراع ،الختيار
م ـم ـث ـل ـي ـه ــم ف ـ ــي ال ـك ـن ـي ـس ــت ال ـ ـحـ ــادي
والعشرين منذ قيام الــدولــة العبرية،
ف ــي ان ـت ـخــابــات م ـب ـكــرة ه ــي الـتــاسـعــة
ع ـل ــى ال ـ ـت ــوال ــي ،وس ـ ــط اس ـت ـح ـقــاقــات
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن صـعـيــد
داخ ـل ــي وخ ــارج ــي ،تـضـفــي نــوعــا من
ال ــايـ ـق ــن عـ ـل ــى م ـس ـت ـق ـب ــل االئ ـ ـتـ ــاف
الـحـكــومــي املـقـبــل ،مـهـمــا كــانــت هوية
من فيه .وإن كانت استطالعات الرأي
تشير إلــى أن األوف ــر حظًا فــي تأليف
الحكومة املقبلة هو حــزب «الليكود»

برئاسة بنيامني نتنياهو ،فإنه أيضًا
ّ
ال يقني حول ما إذا كان سيحل أول في
ّ
سلم النتائج ،في واحدة من املفارقات
الـ ـ ـب ـ ــارزة فـ ــي ه ـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،مــع
ًّ
التأكيد في املوازاة أن للمفاجآت محل
معتبرًا في التقديرات.
تـ ـخ ـ ّـي ــم عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ن ـف ـس ـهــا
واملــراحــل الـ ًتــي تليها ،لــوائــح االتـهــام
بجنايات رشى وفساد ّ
ضد نتنياهو،
وال ـت ــي ق ــد ت ـك ــون جـ ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ من
االت ـف ــاق ــات االئ ـتــاف ـيــة إن ت ـ ّـم تكليفه
بتأليف الحكومة ،وذلــك فــي محاولة
م ـن ــه ل ـت ـح ـصــن ن ـف ـســه مـ ــن امل ـس ــاء ل ــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ف ــي م ــا ب ـ ــات ُيـ ـع ــرف فــي
إسرائيل بـ«القانون الفرنسي» ،الذي

ً
رشى وفساد ّ
ّ
ضد نتنياهو (أ ف ب)
تخيم على االنتخابات نفسها والمراحل التي تليها ،لوائح االتهام بجنايات

يـ ـن ــص عـ ـل ــى ع ـ ــدم م ـح ــاك ـم ــة رئ ـي ــس
ّ
ال ـ ــوزراء خ ــال تــولـيــه منصبه إال في
جرائم متعلقة بمخالفات جنسية أو
ع ـنــف ،أو مـتـعـلـقــة ب ــاألم ــن ،م ــا يعني

لن تحسم النتائج األولية
هوية الرئيس المكلف تأليف
الحكومة المقبلة
تجنيبه املـحــاكـمــة بتهم فـســاد مالي
ً
ورشى.
وتـ ـخ ــوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات رس ـم ـي ــا 42
قــائـمــة ،وه ــو ع ــدد قـيــاســي نسبة إلــى

مــا سـبــق مــن انـتـخــابــات ،فــي حــن أن
القوائم الجدية قد تصل إلى  15موزعة
عـ ـل ــى مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات الـ ـيـ ـم ــن وال ــوس ــط
والـ ـيـ ـس ــار ،وم ـن ـهــا أحـ ـ ــزاب وت ـك ـتــات
سـيــاسـيــة تـ ّ
ـأس ـســت أو انــدم ـجــت قبل
مــوعــد االنـتـخــابــات لـغــرض خوضها.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ت ــوق ـع ــات ب ــارت ـف ــاع عــدد
امل ـصــوتــن ،إل ــى جــانــب ارت ـف ــاع نسبة
الـعـتـبــة االنـتـخــابـيــة إل ــى ( %3.25مــا
ي ـعــادل أرب ـعــة مـقــاعــد فــي الكنيست)،
تبقى درجــة الاليقني عالية إزاء عدد
من األحزاب التي تترنح بني السقوط
أو ال ـح ـص ــول ع ـلــى امل ـق ــاع ــد األربـ ـع ــة،
كما هي حال حزب «إسرائيل بيتنا»
ألفيغدور ليبرمان ،و«كوالنو» لوزير

كحلون.
املال موشيه
َ
هكذا ،يقود املنافسة «الليكود» ،الذي
يتقدم لوائح األح ــزاب والتكتالت في
مـعـسـكــر ال ـي ـمــن واألح ـ ـ ــزاب الــديـنـيــة،
م ـقــابــل «أزرق أبـ ـي ــض» ال ـ ــذي يـتـقــدم
ل ـ ــوائ ـ ــح أح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ــوس ـ ــط والـ ـيـ ـس ــار
برئاسة رئيس أركان الجيش السابق،
َ
رئيسي أركان
بني َغانتس ،إلى جانب
ســابــقــن هما موشيه يعلون وغابي
أشكنازي .وطوال الحملة االنتخابية،
ت ـ ـنـ ــافـ ــس ال ـ ـ ـحـ ـ ــزبـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـ ـ ــدارة
نـتــائــج اسـتـطــاعــات ال ــرأي مــع فــروق
بسيطة ،األمر الذي أثار الخشية لدى
«الليكود» ورئيسه نتنياهو من إمكان
ت ـق ــدم م ـنــاف ـســه ث ــم اح ـت ـم ــال تـكـلـيـفــه،

يمكن التصدي له بالركون
وهو ما ال
ّ
حـصـرًا إلــى تـعــذر قــدرة املنافس على
ال ـت ــأل ـي ــف ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة غ ـل ـبــة مـقــاعــد
اليمني؛ إذ باإلمكان «شــراء» عدد غير
قليل باملناصب ،على رغم تصريحات
األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـي ـم ـي ـن ـيــة املـ ــؤكـ ــدة تــأي ـيــد
نتنياهو واالبتعاد عن منافسيه.
ّ
وفـ ــي ظـ ــل إم ـكــان ـيــة س ـق ــوط عـ ــدد مــن
األحـ ــزاب ،بــاتــت املـعــركــة عـلــى املقاعد
املفقودة مــن هــذه األخـيــرة هــي األكثر
حـ ـ ّـدة داخـ ــل امل ـع ـس ـكــر ال ــواح ــد ،األم ــر
َّ
واملهددة
الذي جعل األحزاب الصغيرة
ً
ت ـحــارب عـلــى الـبـقــاء الـسـيــاســي أوال،
وعلى فــوز معسكرها ثانيًا ،وهــو ما
يفسر زيــادة انتقاد اليمني لنتنياهو

أك ـثــر م ــن ان ـت ـق ــاده لـغــانـتــس وأحـ ــزاب
ال ـ ــوس ـ ــط والـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار .ك ـ ــذل ـ ــك ،وب ـف ـع ــل
التقارب في نتائج استطالعات الرأي،
ثمة معركة أخرى بني املعسكرين على
أصوات الكتلة العائمة.
عدد مقاعد الكنيست  ،120وبطبيعة
ال ـح ــال األغ ـل ـب ـيــة امل ـط ـلــوبــة لـنـيــل ثقة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـ ـعـ ــد ت ــألـ ـيـ ـفـ ـه ــا هـ ـ ــي 61
مـقـعـدًا عـلــى األقـ ــل .ولــرئ ـيــس ال ــدول ــة،
رؤفــن ريفلني ،تكليف مــن يــراه قــادرًا
عـلــى تــألـيــف الـحـكــومــة وف ـقــا لنتائج
االن ـت ـخ ــابــات ،م ــن دون ال ـت ــزام قــاعــدة
ّ
ت ـك ـل ـي ــف رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ـ ــذي ح ــل
فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ح ـي ــث ع ــدد
املـ ـق ــاع ــد .مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ـح ـت ــدم امل ـع ــرك ــة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــن :أولـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـصـ ــدارة
بـ ــن «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود» و«أزرق أب ـ ـيـ ــض»؛
عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن حـ ـص ــول أح ــده ـم ــا
ع ـلــى امل ــرت ـب ــة األول ـ ــى ي ـسـ ّـه ــل ص ــدور
ق ـ ـ ــرار ت ـك ـل ـي ـفــه وإن لـ ــم يـ ـك ــن ري ـف ـلــن
ملزمًا بــذلــك .وثانيهما األغلبية بني
املـعـسـكــرات؛ بالنظر إلــى أن تحصيل
أح ــد امل ـع ـس ـكــريــن ،ال ـي ـمــن أو الـيـســار
والوسط ،األغلبيةّ ،
يؤمن للمكلف ثقة
ّ
الكنيست .وهــذان املستويان ال يقلن
أهمية عن بعضهما البعض.
يـ ـخ ــوض االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ف ــي مـعـسـكــر
الـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــن ،عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ع ـلــى
اخ ـ ـتـ ــاف درج ـ ـ ـ ــات ي ـم ـي ـن ـي ـت ـه ــا ،إل ــى
جانب «الليكود» واألح ــزاب الدينية.
ًّ
ّ
ويضم هذا املعسكر كل من «الليكود»
و«اليمني الجديد» و«إسرائيل بيتنا»
و«كــوالنــو» و«ات ـحــاد أح ــزاب اليمني»
و«ي ـه ــودت ه ـت ــوراه» و«ش ـ ــاس» .وفــي
املعسكر املـقــابــل ،ال ــذي يشمل أحــزابــا
وق ــوائ ــم م ــن ال ــوس ــط وال ـي ـس ــار ،تـبــرز
ُفــي املقدمة خلطة أح ــزاب واتجاهات
أط ـ ـلـ ــق ع ـل ـي ـهــا اس ـ ــم «أزرق أب ـي ــض»
برئاسة غانتس ،ومن بعدها «العمل»
وتـكـتــل «ح ـ ــداش» و«ب ـل ــد» و«الـحــركــة
اإلس ــام ـي ــة» (ال ـج ـنــوب ـيــة) و«ال ـحــركــة
الـعــربـيــة للتغيير» و«م ـيــرتــس» .فهل
«الليكود» برئاسة نتنياهو سيكون
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ــل ،أم «أزرق
أب ـي ــض» بــرئــاســة غــان ـتــس؟ ستظهر،
فــي ســاعــة مـتــأخــرة مــن م ـســاء ال ـيــوم،
النتائج األولية التي ربما تشير إلى
الفائز بها ،لكنها لن تحسم ،للمفارقة،
مــا إذا ك ــان املـكـلــف نـفـســه ،فــي نهاية
املطاف ،هو رئيس الحكومة املقبل.

مقالة تحليلية

ّ
ترامب والتطبيع يظلالن االنتخابات :اليمين أمام «فرصته التاريخية»
علي حيدر
ّ
تـ ـش ــك ــل االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
َّ
م ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـظ ــه ــر خ ــال ـه ــا م ـفــاع ـيــل
ال ــدي ـن ــام ـي ــات ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـت ـط ــورات
اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ،وتـنـعـكــس على
الـ ـخـ ـط ــاب ال ـس ـي ــاس ــي واالنـ ـتـ ـخ ــاب ــي،
ومـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة
وط ـ ــروح ـ ــات ـ ـه ـ ــا ،ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن رؤى
وتقديرات حــول كيفية مواجهة و/أو
استثمار تـطــورات البيئة الخارجية،
ّ
ب ـم ــا يـ ـت ــاءم م ــع م ـت ـطــل ـبــات املــرح ـلــة
ال ـتــي ي ـمـ ّـر بـهــا امل ـش ــروع الـصـهـيــونــي.
ومع أن التنافس يقتضي مساحة من
االختالف وتضارب املصالح ،فإن ذلك
ال يلغي حقيقة أن هذه القوائم تتقاطع
فــي مـســاحــات مـشـتــركــة واس ـع ــة .ومــن
االنتخابات أنها
أبرز ما تميزت به هذه
ّ
تجري تحت مظلة إقليمية وفرتها لها
عملية التسويةَّ ،
وعبدت الطريق أمام
األحـ ــزاب الصهيونية للتنافس على
َمــن يتقدم على اآلخــر في التعبير عن
حقيقة أطماعه التاريخية في الساحة
الفلسطينية ،مثلما يفعل اليمني الذي
بات مهيمنًا على املشهد السياسي.
م ــرت ال ـب ـي ـئ ـتــان اإلق ـل ـي ـم ـيــة والــدول ـيــة
َّ
ب ـعــدد م ــن امل ـح ـطــات شــكـلــت ك ــل منها
منعطفًا فــي حــركــة الــواقــع السياسي
اإلسرائيلي .ويمكن إجمال مفاعيلها
ه ــذه بــالـقــول إن ـهــا أزالـ ــت عـقـبــات كــان
يمكن أن تـحــول دون تـطــور األوض ــاع

إلـ ــى م ــا ه ــي ع ـل ـيــه اآلن ع ـلــى ال ـســاحــة
الفلسطينية ،وشـكـلــت داف ـعــا ملعسكر
الـ ـيـ ـم ــن ل ــانـ ـتـ ـق ــال إلـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة ض ـ ّـم
م ـســاحــة واس ـع ــة م ــن ال ـض ـفــة املـحـتـلــة،
بعد الـقــدس وال ـجــوالن ،إ ّلــى إســرائـيــل.
أه ـ ّـم ه ــذه امل ـح ـطــات تـتـمــثــل بــاتـفــاقــات
الـ ـس ــام ،ال ـت ــي غ ـ ّـي ــرت م ــوازي ــن ال ـقــوى
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وأط ـل ـق ــت ي ــد إس ــرائ ـي ــل في
فلسطني ،وكــان يفترض أن تــؤدي إلى
دخــول املنطقة في العصر اإلسرائيلي
ـ ـ ـ ـ األم ـي ــرك ــي ،لـكــن امل ـقــاومــة ف ــي لبنان
عادت ّ
وغيرت مجرى التاريخ في لبنان
واملنطقة.
بـ ــدأ هـ ــذا امل ـس ــار م ــن م ـع ــاه ــدة ال ـســام
املـ ـص ــري ــة ـ ـ ـ ـ اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ـ ــام 1979
الـ ـت ــي أزالـ ـ ــت أهـ ـ ـ ّـم ع ـق ـبــة ع ــرب ـي ــة أم ــام
اعتداءاتها التي توالت (اجتياح لبنان
نموذجًا عام  .)1982ولوال هذه املحطة
املفصلية في تاريخ املنطقة ،لكان من
املــؤكــد أن حــركــة الـتــاريــخ ستذهب في
اتجاه مغاير ملا ســارت عليه األوضــاع
فــي فلسطني .فــي املرحلة التالية ،أتى
اتـفــاق أوسـلــو ليوفر غـطـ ً
ـاء فلسطينيًا
ل ـل ـتــوســع االس ـت ـي ـط ــان ــي ،وي ــوف ــر خــط
دفــاع (فلسطينيًا) يفصل بــن الشعب
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي وبـ ـ ـ ــن املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات
والجنود املحتلني .وما زالــت تل أبيب
تــراهــن على أن يــؤدي الكيان األمـنــي ـ ـ
السياسي الــذي أنتجه «أوسلو» دوره
األمني الكابح ألي انتفاضة فلسطينية
واسعة .أيضًا ،كان النظام األردني ،وما

زال ،يؤدي دورًا جيوسياسيًا مفصليًا
فــي تــوفـيــر بيئة آمـنــة إلســرائـيــل ،فهو
ي ـش ـك ــل دولـ ـ ـ ــة حـ ــاج ـ ـزًا بـ ــن فـلـسـطــن
املحتلة والعمق العربي ،ويحول دون
إمــداد الشعب الفلسطيني فــي الضفة
بوسائل املقاومة.
مقابل ما تقدم ،تكفي اإلشارة إلى الدور
املفصلي ال ــذي أدت ــه إي ــران مــع ســوريــا
ف ــي دع ـ ــم املـ ـق ــاوم ــة الـ ـت ــي ح ــال ــت دون
تـكــرار تجربة فلسطني فــي لبنان على
مستوى االحتالل واملستوطنات ،وهو
مــا كــان سينعكس فــي الــواقــع الداخلي
اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى نـحــو مـغــايــر جــذريــا
ملــا هــو ســائــد اآلن ،فيما وف ــرت عملية
التسوية اإلقليمية مع إسرائيل املظلة
التي يتغول تحتها الخطاب السياسي
اإلسرائيلي ،ويتحول بفعلها تكريس

يجري ّالتنافس االنتخابي
في ظل هيمنة واضحة
لمعسكر اليمين
االح ـتــال بصيغته الحالية إلــى أدنــى
الشرور بمعايير البعض .كذلك سمحت
لبنيامني نتنياهو بالتباهي بالتطور
االق ـت ـص ــادي الـ ــذي ش ـهــدتــه إســرائ ـيــل،
والترويج ملقولة أن القوة التي يتمتع
بها الكيان جعلته أكثر حـضــورًا على
املستويني اإلقليمي والدولي.

ّ
أصبح حكم اليمين أمرًا مسلمًا به في أي انتخابات (أ ف ب)

ً
اسـتـكـمــاال ملـخـطــط الـتـســويــة ،جــاءت
األحـ ـ ــداث ال ـتــي عـصـفــت بــالـســاحـتــن
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،وأدت إل ــى
إضـ ـع ــاف ه ــذي ــن ال ـب ـلــديــن ال ـعــرب ـيــن
الـ ـل ــذي ــن ك ــان ــا ،وم ـ ــا زاال ،ي ــواج ـه ــان
ت ـحــديــات وت ـه ــدي ــدات أم ـيــرك ـيــة بعد
املواجهة التي خاضاها مع اإلرهــاب
التكفيري .وقــد أنتجت هــذه املرحلة
فرصًا إلسرائيل لم تكن متوافرة لها
في السابق ،من ضمنها أنها سمحت
ّ
لـهــا ب ـشــن اعـ ـت ــداءات مـتــواصـلــة على
الساحة الـســوريــة ،يحرص نتنياهو

ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــارهـ ــا فـ ـ ــي خ ـط ــاب ــه
االنتخابي.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،وعـ ـل ــى رغ ـ ــم إزال ـ ـ ــة امل ــوان ــع
ال ـعــرب ـيــة أم ـ ــام الـ ـخـ ـي ــارات ال ـعــدوان ـيــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،واسـ ـتـ ـكـ ـم ــال الـ ـط ــوق
حـ ـ ـ ــول ال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ،فـ ــإن
ذل ــك ل ــم ي ـكــن كــاف ـيــا الك ـت ـمــال عـنــاصــر
ال ـق ــرار االس ـتــرات ـي ـجــي ال ــذي تتمحور
ح ــول ــه االن ـت ـخ ــاب ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة في
ض ـ ّـم الـضـفــة وامل ـس ـتــوط ـنــات ،وه ــو ما
ُ
اســتـكـمــل بـحــدثــن متكاملني إقليميًا
ودولـيــا :األول تمثل في انتقال أنظمة

الخليج إلى مرحلة التطبيع العلني مع
ّ
إســرائـيــل ،فــي رســالــة صريحة بتخلي
هذه األنظمة عن ربط مسار العالقات
مع تل أبيب بتقديم األخـيــرة تنازالت
جــوهــريــة .وال ـثــانــي تـمـثــل فــي ق ــرارات
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،الذي
لم يعد الحديث عن الفرصة التاريخية
الـتــي وفــرهــا مـجــرد تـقــديــر ،بــل حقيقة
تبلورت في االعتراف بالقدس عاصمة
إلسرائيل وبالسيادة اإلسرائيلية على
ال ـجــوالن ،وف ــي االن ـقــاب عـلــى االتـفــاق
النووي مع إيران .أمام تلك املستجدات
الـ ـع ــربـ ـي ــة واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،لـ ــم تـسـتـطــع
إســرائ ـيــل مـقــاومــة اإلغـ ــراء ال ــذي وفــره
لها هذا التكامل بني البعدين اإلقليمي
والـ ــدولـ ــي ،وال س ـي ـمــا أنـ ــه ت ـقــاطــع مع
دينامية داخلية خلصت إلى إمكانية
ت ـح ـق ـي ــق األط ـ ـ ـمـ ـ ــاع ف ـ ــي كـ ــامـ ــل أرض
فـلـسـطــن الـتــاريـخـيــة ،وه ــو م ــا تجلى
خالل الحملة االنتخابية.
ّ
ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ــداخ ـل ــي ،تــت ـســم هــذه
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ــأن ـه ــا ت ـت ـم ـح ــور ح ــول
شـ ـخ ــص رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة .ف ـل ـل ـمــرة
األولى ،تجري انتخابات في إسرائيل،
ّ
ف ـ ــي ظـ ـ ــل ات ـ ـه ـ ــام رئ ـ ـيـ ــس ح ـك ــوم ـت ـه ــا
بــالــرشــى وال ـخ ــداع ،وهــو مــا قــد يــؤدي
إل ـ ــى س ـج ـن ــه ف ـ ــي ح ـ ــال إدان ـ ـ ـتـ ـ ــه أم ـ ــام
املحكمة .ومما يميزها أيضًا ،أن هذه
ال ـق ـض ـيــة ُش ـك ـلــت الـخـلـفـيــة ال ـت ــي على
أســاسـهــا ق ـ ِّـدم مــوعــد االنـتـخــابــات ،في
خ ـطــة ل ـجــأ إل ـي ـهــا ن ـت ـن ـيــاهــو ملــواج ـهــة

املـســار الـقـضــائــي ال ــذي يـهــدد مصيره
الشخصي والسياسي ،عبر التحصن
بـ«شرعية» شعبية وسياسية استنادًا
إلى رهان على تحويل االنتخابات إلى
استفتاء شعبي على قيادته.
امل ـي ــزة األك ـث ــر أهـمـيــة ف ــي االسـتـحـقــاق
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،أن الـ ـتـ ـن ــاف ــس االن ـت ـخ ــاب ــي
ّ
يجري في ظل هيمنة واضحة ملعسكر
اليمني على الساحة ،وأنــه يــدور داخل
الـقــواعــد االجـتـمــاعـيــة نفسها .ويـعــود
ذل ــك إل ــى التركيبة الــديـمـغــرافـيــة التي
آل إل ـي ـهــا امل ـج ـت ـمــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي بعد
مسار من التحوالت ،وهو ما يعني أن
هــذا املشهد سيرافق إسرائيل لفترات
طويلة .ومــن أبــرز الفئات االجتماعية
الـتــي تـصـ ّـوت تلقائيًا ألح ــزاب اليمني
العلماني والديني :املهاجرون الروس،
وامل ـتــدي ـنــون ال ـقــوم ـيــون ،وال ـحــريــديــم،
وامل ـس ـتــوط ـنــون .وه ـك ــذا يـصـبــح حكم
ّ
اليمني أمرًا مسلمًا به في أي انتخابات.
ُ
َ
وإذا مــا اســتـثـ ِـنــيــت ال ـهــوامــش ،فــإنــه ال
ت ــوج ــد ف ـ ــروق ج ــوه ــري ــة ب ــن ال ـقــوائ ــم
املتنافسة .كذلك ،وفي سياق التحوالت
االجتماعية والسياسية التي شهدتها
إسرائيل ،تبرز ظاهرة ما زالت تتطور
منذ نحو عقدين ،هي تراجع األحــزاب
الكبيرة إلى املستوى املتوسط ،وهو ما
ّ
الثقل في صناعة
أدى إلى تعدد مراكز ّ
القرار السياسي ،وتضخم أدوار أحزاب
بــاتــت تــؤثــر فــي ال ـخ ـيــارات السياسية
بما يتجاوز حجمها الطبيعي.
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مقالة

النموذج اإلسرائيلي للفاشية البيضاء
وليد شرارة
إسرائيل كانت إحدى أولى دول الغرب التي بدأت فيها
التحوالت البنيوية العميقة الجارية حاليًا في الكثير من
دوله األخرى ،والتي يشكل االنزياح الكبير نحو اليمني
وأقصى اليمني في مشهدها السياسي ومجتمعاتها
إحدى سماتها الرئيسة .قد تختلف األسباب التي
تفسر هذه التحوالت في كيان استعماري استيطاني
كإسرائيل ،وتحديدًا األبعاد االقتصادية واالجتماعية،
عن تلك التي أفضت إليها في مجتمعات الغرب .عادة
ما ّ
يرد املحللون صعود التيارات الفاشية والنيوفاشية
في مجتمعات الغرب إلى االختالالت االجتماعية
الكبرى الناجمة عن سياسات العوملة النيوليبرالية التي
اعتمدتها حكوماتها املتعاقبة منذ عقود ،وانعكاساتها
السلبية على موقف قطاعات شعبية واسعة من النخب
السياسية التقليدية و«أحزاب الحكم» .هذه القطاعات
منحت أصواتها وثقتها ملمثلني جدد عنها ،يزعمون
الدفاع عن مصالحها الحقيقية في مواجهة مصالح
النخب املعوملة التي لم تعد تعيرها أي اعتبار.
أما اليمني واليمني املتطرف في إسرائيل فهما من أشدّ
أنصار العوملة النيوليبرالية ،ويعتبران نفسيهما َ
رائدي
التغييرات االقتصادية واالجتماعية التي أدت إلى املزيد
من اندماج الكيان فيها ،وتحوله إلى إحدى منصاتها
العلمية والتكنولوجية .لكن املشترك بني جميع تيارات
الفاشية البيضاء ،التي قد تختلف أيضًا في مواقفها
السياسية تجاه دول كروسيا والصني ،هو في طبيعة
أولوياتها األيديولوجية والسياسية ،وفي طليعتها
الدفاع عن الهوية «األصلية النقية» لبلدانها في مواجهة
«اآلخرين» ،وفي تبنيها أطروحة صراع الحضارات،
تحديدًا حيال العرب واملسلمني .تضاف إلى ذلك طبعًا
العالقات العضوية ،السياسية واملصلحية ـ ـ الشخصية،
التي تجمع بعض أبرز قواها وقادتها ،كفريق ترامب
ً
ونتنياهو وبولسونارو مثال .إسرائيل ،قلعة الغرب
املتقدمة على خطوط التماس مع «اآلخرين» ،كانت
ساحة االختبار لنمو الفاشية البيضاء ،وهي تعتزم
اإلفادة القصوى منها لتسريع استيالئها على األرض
الفلسطينية والحصول على أكبر قدر من الدعم في
مواجهة أعدائها.

الصعود المتناغم للفاشيات المعاصرة
ّ
مر املشهد السياسي الصهيوني بثالث مراحل منذ
تأسيس الكيان؛ املرحلة األولى ،املمتدة من  1948إلى
 ،1977تميزت بالسيطرة الكاملة لحزب «العمل» على
النظام السياسي .النخب التي ّأسست هذا الحزب كانت
أوروبية ،وتتخذ من أحزاب ما ُس ّمي «االشتراكية ـ ـ
الديمقراطية» ،وفيما بعد «االجتماعية ـ ـ الديمقراطية»
األوروبية ،مرجعية فكرية وسياسية .وللتذكير ،فإن
هذه األحزاب ،خاصة في فرنسا وبريطانيا ،كانت
مؤيدة لالستعمار ،ورأت في إسرائيل نموذجًا في
«الشرق البعيد» عن املجتمع «املثالي» الذي تعتزم
بناءه .انتصار حزب «الليكود» اليميني في انتخابات
ّ
ستمتد حتى سنة
عام  1977كان فاتحة ملرحلة جديدة
 ،2001ساد فيها تداول للسلطة بني «العمل» و«الليكود».
من الالفت أن هذا االنتصار سبق بسنتني وصول
رونالد ريغن وحزبه «الجمهوري» إلى موقع القرار في
الواليات املتحدة ،بعد سلسلة الهزائم التي منيت بها
هذه األخيرة في فيتنام وكمبوديا ونيكاراغوا وأنغوال
ّ
وللرد عليها وعلى انعكاساتها
وموزامبيق وايران،
على موقعها الدولي .كان لالنتصارات املذكورة
لحركات التحرر الوطني في بلدان الجنوب ،وأثرها على
بقية شعوبه ،وقع أيديولوجي كبير على املجتمعني
األميركي واإلسرائيلي ،قاد قطاعات بأكملها إلى
االلتفاف حول القيادات واألحزاب الداعية إلى اعتماد
سياسة هجومية ملواجهة هذا التحدي .قدمت إسرائيل
نفسها آنذاك ،بقيادة بيغن وشارون ،باعتبارها ذراعًا
ضاربة للهجوم املضاد الذي عزم ريغان ووزير دفاعه
ّ
ألكسندر هيغ ،على شنه للرد على الهزائم التي منيت
بها .لكن الحقبة التي تلت سقوط االتحاد السوفياتي،
وما ترتب عليها من عمليات إعادة تموضع أيديولوجي

وسياسي لطيف واسع من قوى اليمني العاملي ،هي
التي ّ
مهدت للتطورات التي ستشهدها إسرائيل بداية،
والعديد من دول الغرب الحقًا.
عملت هذه القوى على إعادة تكييف عرضها السياسي
مع السياق الدولي املستجد ،بعد فقدانها العدو الشيوعي،
وأعادت محورته حول فكرة مركزية ،وهي الدفاع عن
الهوية األصلية للشعب وثقافته ،في عالم باتت الصراعات
فيه وجودية وغير قابلة للحل ،ألنها صراعات بني
حضارات ذات منظومات قيم متناقضةّ .
عبر صامويل
هانتغتون ،في كتابه «صراع الحضارات» والكتاب
الذي تاله «من نحن؟» ،بوضوح ،عن رؤى هذه القوى.
وقد أشار جميل هالل ومنير فخر الدين وخالد فراج،
ّ
محررو كتاب «فلسطني دوليًا :صعود اليمني في العالم
وإعادة رسم التحديات» الذي صدر أخيرًا عن «مؤسسة
الدراسات الفلسطينية» ،إلى أن «املظلة الرئيسية التي
تجتمع تحتها قوى اليمني املتطرف هي التعريف العرقي
للمواطنة ،الذي يعني أن «الدول هي حصرًا للمجموعة
األصلية ،وأن العناصر غير األصلية من سكان وأفكار،
مصادر تهديد للهوية القومية وتجانس األمة» .وال شك
في أن القوى الفاشية والنيوفاشية في الغرب تتمنى
لو أن باستطاعتها فرض قانون شبيه بقانون الدولة
القومية لليهود ،املطابق للتعريف املذكور ،والذي ّ
صوت
عليه الكنيست في تموز  ،2018في بلدانها.
صعود اليمني واليمني املتطرف في إسرائيل كان مالزمًا
النطالق عملية السالم املزعومة ،وارتبط بمعارضتهما
لها ،باعتبارها خيانة للمشروع الصهيوني األصلي،
ً
وتهديدًا قاتال بالنسبة إلى الكيان لشمولها إقامة دولة
فلسطينية ،حتى لو كانت معدلة الحدود ومنزوعة
السالح .أسهمت عوامل أخرى بنيوية وديمغرافية ،كجلب
مليون من اليهود الروس ،هم في غالبيتهم من أنصار
التطرف القومي ،ونجاح «الليكود» في االحتفاظ بقاعدته
االنتخابية الصلبة ،أي غالبية اليهود الشرقيني التي كان
لها الفضل في إيصاله إلى السلطة عام  ،1977ونمو تيار
الصهيونية الدينية ،في تعاظم شعبية اليمني واليمني
املتطرف وفي سيطرتهما على املشهد السياسي .ومنذ
شباط  ،2001تاريخ وصول أرييل شارون إلى منصب
َ
مرشحني
رئاسة الوزراء ،لم ُينتخب في إسرائيل سوى
َ
يمينيني لهذا املنصب ،فيما انهار اليسار الصهيوني
ُ
املمثل بحزب «العمل» .نتنياهو وقادة اليمني اآلخرون
نجحوا في اجتذاب قسم من جمهور الحزب نتيجة
«اإلنجازات» التي حققوها في العقدين املاضيني ،كتسريع
ّ
والضم ،وإضعاف املقاومة في الضفة ،وبناء
االستيطان
شراكات إسرائيلية ُجديدة مع أطراف دولية وعربية.
لم تؤثر االتهامات امل ّ
وجهة إليه بالرشوة واالحتيال
واستغالل الثقة ،وال تدهور األوضاع االقتصادية في
السنوات األخيرة ،وتزايد الفوارق االجتماعية واإلفقار،
في مواقف هذا القسم من الرأي العام ،تمامًا كما هو حال
جمهور ترامب الذي ال يأبه لالتهامات املوجهة إليه .هذه
ّ
خضم مواجهة وجودية
الكتل االجتماعية تعتقد أنها في
وتنظر إلى االتهامات املوجهة لقياداتها على أنها جزء
ّ
من الحرب اإلعالمية والنفسية التي يشنها األعداء.

صفقة القرن
ال ّ
تتردد إسرائيل في املجاهرة بتحالفها مع التيارات
الفاشية الصاعدة ،بما فيها تلك التي كانت حتى زمن
ّ
قريب تتبنى خطابًا معاديًا لليهود .هذه التيارات تعيد
تشكيل املشهد السياسي في دول الغرب ،وستكون العبًا
وازنًا في داخله في املستقبل .قدمت لها إدارة ترامب ما
لم تقدمه إدارة أميركية من قبل ،وهو التخلي عن الثوابت
األميركية املعلنة لتسوية الصراع العربي ـ ـ اإلسرائيلي،
ّ
وتبني مقاربتها القائمة على االنطالق من األمر الواقع
ّ
والضم
الذي خلقته على األرض عبر االستيطان
والتهويد ،لفرض أرخبيل من املعازل على الفلسطينيني
في أحسن األحوال ،واستكمال االستيالء على األرض
واملوارد .وهي تراهن على أن يحذو حلفاؤها الجدد حذو
اإلدارة ،وهو ما أكده الكثيرون بينهم .إسرائيل التي كانت
«نموذجًا مجتمعيًا» ألحزاب «االشتراكية ـ ـ الديمقراطية»
في دول أوروبية استعمارية هرمة ،انتهت قلعة فاشية
من قالع الفاشيات البيضاء الصاعدة.
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العالم

العالم

ّ
خيار الحرب يتقدم

ليبيا

إيران

ح ــاول الــرئـيــس األمـيــركــي ربــط قــراره
تصنيف الحرس الثوري «إرهابيًا»،
باستراتيجية «العقوبات القصوى»،
ع ـب ــر إشـ ــارتـ ــه ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ــه إل ــى
أن إدارت ـ ــه س ـتــواصــل زيـ ــادة الضغط
امل ــال ــي ع ـلــى إي ـ ــران «لــدع ـم ـهــا أنـشـطــة
إره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة» .أنـ ـ ـص ـ ــار اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الـ ـعـ ـق ــوب ــات الـ ـقـ ـص ــوى ي ـس ـت ـل ـه ـمــون
تجربة إدارة الرئيس السابق ،رونالد
ري ـ ـغـ ــان ،مـ ــع االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي،
وال ـتــي دم ـجــت بــن ح ــروب بــالــوكــالــة
كحرب أفغانستان ،وعقوبات مشددة
اقـتـصــاديــة ومــال ـيــة ،وح ــرب إعــامـيــة
ونفسية أفـضــت ،بحسب رأي ـهــم ،إلى

تـســريــع ان ـه ـي ــاره .ويـعـتـقــد هـ ــؤالء أن
اع ـت ـم ــاد هـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ت ـجــاه
إيـ ــران س ـيــؤدي إل ــى نـتــائــج مشابهة،
أو ع ـلــى األق ـ ــل إلـ ــى اس ـت ـس ــام إيـ ــران
لـلـشــروط األمـيــركـيــة ال ـ ــ 12ال ـتــي أعــاد
وزير الخارجية مايك بومبيو التذكير
بها البارحة .إنها استراتيجية النصر
بال حرب مباشرة.
إال أن ت ـي ــارًا آخـ ــر ،شــديــد الـعـقــائــديــة
والتطرف واالرتـبــاط بإسرائيل ،ومن
أب ـ ـ ــرز رمـ ـ ـ ــوزه ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس مــايــك
بنس ،ومستشار األمــن القومي جون
ب ــول ـت ــون ،يـعـتـقــد بـ ـض ــرورة ال ـح ــرب.
ي ــرى أق ـط ــاب ه ــذا ال ـت ـيــار أن الـسـيــاق

ال ــدول ــي ال ـحــالــي يـخـتـلــف ج ــذري ــا عن
ذل ــك ال ــذي ك ــان ســائ ـدًا أي ــام املــواجـهــة
مــع االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي ،وأن ق ــدرات
الــواليــات املتحدة متراجعة ،وأن عدد
التحديات التي تواجهها في أكثر من
منطقة مــن الـعــالــم إلــى تــزايــد .وهــو ال
ّ
ي ـخــرج ع ــن اإلج ـم ــاع ال ــذي تـشــكــل في
أوساط النخب األميركية على ضرورة
إي ــاء األولــويــة للمواجهة مــع الصني
ّ
وللحد من طموحات روسيا العائدة
ولـ ـلـ ـتـ ـط ــورات ف ــي آسـ ـي ــا والس ـت ـع ــادة
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى أمـ ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة.
يعني ذل ــك ،بــن أم ــور أخ ــرى ،تراجعًا
نـسـبـيــا ف ــي ال ـتــرك ـيــز األم ـي ــرك ــي على

جرعة دعم روسية لحفتر :االنقسام الدولي يطيل المعركة
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط .ولـ ـك ــن هـ ــل ي ـع ـقــل،
م ــن م ـن ـظ ــور ه ـ ـ ــؤالء ،ال ــذي ــن يـمـثـلــون
تحالف اإلنجيليني الصهاينة وبقايا
املـحــافـظــن ال ـج ــدد ،أن يـسـمــح إلي ــران
ب ـم ــلء الـ ـف ــراغ ال ـن ــاج ــم ع ــن ان ـس ـحــاب
أميركي ولو جزئي؟
إذا نـظــرنــا إل ــى خ ــارط ــة املـنـطـقــة ،من
م ـن ـظ ــور ه ـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف ال ـع ـق ــائ ــدي،
فسنجد أن الــواليــات املتحدة قامت ـ ـ
بدفع كبير منه ـ ـ بتدمير دول ،كالعراق
وليبيا وســوريــا ،كــانــت ضمن الئحة
البلدان املستهدفة في إطــار ما ُس ّمي
الـحــرب على اإلره ــاب وداعـمـيــه .دولــة
واحــدة بقيت ساملة وتعاظم نفوذها

وأصبح ُينظر إليها على أنها مصدر
أغلب الـشــرور فــي العالم وهــي إيــران.
يرى هؤالء أن القوة العسكرية وحدها
تستطيع إضعافها إلى درجة منعها
من استغالل انسحاب جزئي أميركي
عن املنطقة لتهديد حلفاء واشنطن.
وص ـ ــول ت ــرام ــب إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة ارت ـبــط
ب ـص ـع ــود ن ـم ــط ج ــدي ــد م ــن ال ـفــاش ـيــة
البيضاء .خالل القرن العشرين ،تبعت
صـعـ َ
ـود الفاشية ال ـحـ ُ
ـرب الـتــي يعرف
ال ـج ـم ـيــع الـ ـي ــوم ح ـج ــم أه ــوالـ ـه ــا .هــل
تغامر إدارة تــرامــب بــالـحــرب؟ املؤكد
ّ
فستتسبب بأهوال
هو أنها إذا فعلت
قد ال ّ
تقدر بدقة حجمها ومداها.

ّ
طهران ّترد بالمثل وترحيب خليجي وإسرائيلي
ترامب يصعد الصراع مع إيران :دولتكم «إرهابية»
نقل دونــالــد تــرامــب ،أم ــس ،الـصــراع
األميركي مع إيران إلى مستوى غير
مسبوق ،أدخل معه الحرس الثوري،
«العمود الفقري» للدولة اإليرانية،
في تصنيف «املنظمات اإلرهابية»،
ب ـ ـعـ ـ ّـدمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـن ـ ـظ ـ ــام اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
ُيـصــنــف فــي التقليد األمـيــركــي بأنه
«راع ل ــإره ــاب» .واخـ ـت ــارت اإلدارة
ٍ
األم ـيــرك ـيــة مـنــاسـبــة «يـ ــوم ال ـحــرس
ال ـ ـثـ ــوري» («روز پـ ــاسـ ــدار »ال ــواق ــع
ف ـ ــي ال ـ ـثـ ــالـ ــث م ـ ــن شـ ـه ــر شـ ـعـ ـب ــان)،
ّ
لتمضي فــي ق ــرار كــان مـحــط خالف
داخ ـ ـ ــل املـ ــؤس ـ ـسـ ــات فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن.
إدارة الرئيس دونــالــد تــرامــب قــررت
األخ ـ ـ ــذ بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراء ،رغـ ـ ــم امل ـع ــارض ــة
داخ ــل الـبـنـتــاغــون ،كـمــا أك ــدت «وول
ستريت جورنال» قبل يومني ،بشأن
جـ ـ ــدوى الـ ـخـ ـط ــوة م ـق ــاب ــل األخـ ـط ــار
الـتــي يمكن أن تـعـ ّـرض لها الجنود
وامل ـص ــال ــح األم ـيــرك ـيــة ف ــي املـنـطـقــة.
خ ـطــوة تــرامــب امل ـتــأخــرة أش ـه ـرًا عن
إع ـ ــادة ال ـع ـقــوبــات واالن ـس ـح ــاب من
االتـفــاق الـنــووي وفــرض  25سلسلة
مـ ــن الـ ـحـ ـظ ــر ،ال ت ـح ـت ـمــل أن ت ـكــون
ع ـم ـل ـيــة اسـ ـتـ ـه ــداف م ـب ــاش ــر ل ـق ــوات
«حرس الثورة اإلسالمية» اإليرانية،
امل ـن ـت ـش ــرة خـ ـ ــارج حـ ـ ــدود إي ـ ـ ـ ــران ،ال
ً
سيما فــي ســوريــا وال ـعــراق .ففضال
ع ــن املـ ـع ــادالت األم ـن ـيــة ف ــي اإلقـلـيــم،
ف ــإن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تـ ــدرج ق ــادة
«ال ـحــرس» ومــؤسـســاتــه على لوائح
اإلره ــاب أو العقوبات االقتصادية،
كـ ـق ــائ ــد «ق ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس» الـ ـجـ ـن ــرال
ُ ّ
ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ،وش ــرك ــات تــتـهــم
بارتباطها إداريًا بالقوة اإليرانية.
وم ــع ذلـ ــك ،ف ــإن اإلع ـ ــان ـ ـ ـ الـســابـقــة،
ل ـن ــاح ـي ــة ت ـص ـن ـيــف ق ـ ـ ــوات ن ـظــام ـيــة
(تعتمد الـخــدمــة العسكرية) تابعة
لــدولــة ،على أنـهــا «منظمة إرهابية
أج ـن ـب ـي ــة» ،ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى م ـس ـتــوى
مــن املــواجـهــة تــريــدهــا إدارة تــرامــب،
ورسـ ـ ــائـ ـ ــل تـ ــؤكـ ــد أن ه ـ ـ ــذه اإلدارة
ستأخذ بكل الوسائل التي يمكن أن
تــواجــه بها الجمهورية اإلسالمية.
إضــافــة إلــى االسـتـهــداف «املـعـنــوي»
للقوات اإليــرانـيــة ،بإمكان الـقــرار أن
يــؤمــن مـظـلــة «قــانــون ـيــة» للسلطات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـل ـض ـغ ــط عـ ـل ــى الـ ـ ــدول
ال ـصــدي ـقــة إلي ـ ـ ــران ،والـ ـت ــي تـتـعــامــل
معها بشكل طبيعي ،ويـشـمــل هــذا
ال ـت ـعــاون مــؤسـســة ال ـحــرس الـثــوري
(أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ،ت ــرك ـي ــا،
سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ق ـ ـطـ ــر ،س ـل ـط ـنــة
ع ـ ـ ـمـ ـ ــان ،)...،أو «ف ـض ـح ــه (الـ ـح ــرس)
أم ــام شــركــائــه األجــانــب املحتملني»
وف ـ ــق املـ ـن ـ ّـس ــق األمـ ـي ــرك ــي مـ ــن أج ــل
«م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب» نـ ـث ــان سـيـلــز.

ّ
يصعب القرار على الكيانات المرتبطة بعالقة مع «الحرس» أن تقوم بمهامها (أ ف ب)
ّ
يصعب الـقــرار على الكيانات
كذلك
فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي والـ ـ ـخ ـ ــارج،
واملــرت ـب ـطــة ب ـعــاقــة م ــع «الـ ـح ــرس»،
ومنها الشركات التجارية ،أن تقوم
بـمـهــامـهــا بـشـكــل م ــري ــح .لـكــن يبقى
األخـطــر أن اإلج ــراء األمـيــركــي ،الــذي
يأتي على مسافة أسابيع من انتهاء
اإلعفاءات املمنوحة لثماني دول من
العقوبات على النفط اإليراني ،يضع
ط ـه ــران عــرضــة الت ـه ــام أي كـيــانــات
أو مــؤسـســات تـجــاريــة أو مصرفية
ت ـق ــوم ب ــاالل ـت ـف ــاف ع ـل ــى ال ـع ـقــوبــات
وبـيــع الـنـفــط بــأنـهــا تــابـعــة للحرس

الثوري ،علمًا بأن الفصل بني القوات
اإليــران ـيــة وبــاقــي مــؤس ـســات الــدولــة
أمر معقد .وعقب ّالبيان الصادر عن
تــرامــب ،أمــس ،حــذر وزيــر الخارجية
األميركي مايك بومبيو كل الشركات
واملصارف حول العالم من أنها «أمام
ّ
مـســؤولـيــة واض ـحــة تقضي بالتأكد
من أن كل املؤسسات التي يتعاملون
مـعـهــا مــال ـيــا لـيـســت ع ـلــى أي عــاقــة
م ــادي ــة بــال ـحــرس الـ ـث ــوري» ،معتبرًا
أن ن ـظــام ط ـه ــران «ال يــدعــم اإلرهـ ــاب
ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ...ب ـ ــل ه ـ ــو ن ـف ـس ــه مـ ـت ــورط
بأعمال إرهابية».
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القرار يؤمن
مظلة للسلطات
األميركية للضغط
على أصدقاء إيران

امل ــؤسـ ـس ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة «الـ ـعـ ـق ــائ ــدي ــة»
ال ـتــي ه ــي ج ــزء م ــن الـ ـق ــوات املـسـلـحــة
ال ـن ـظــام ـيــة ،ب ــات ــت ت ـش ـكــل الـ ـي ــوم قــوة
داخلية وإقليمية وازنــة ،في جعبتها
الـ ـت ــرس ــان ــة ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة األضـ ـخ ــم
فــي املـنـطـقــة ،ومـعـظـمـهــا مــن تصنيع
م ــؤس ـس ــات تــاب ـعــة ل ـل ـحــرس ال ـث ــوري
ذات ـ ــه .ول ـ ــدى «ال ـ ـحـ ــرس» ف ــي اإلق ـل ـيــم
حلفاء يـتــوزعــون مــن لبنان إلــى غــزة،
ّ
م ــرورًا بــالـعــراق وســوريــا ،يشكل لهم
ق ــاع ــدة دع ــم خـلـفـيــة ف ــي الـ ـص ــراع مع
إس ــرائ ـي ــل واالحـ ـت ــال األم ـي ــرك ــي منذ
ع ـ ـقـ ــود ،بـ ـم ــا ي ـج ـع ــل هـ ـ ــذه امل ــؤس ـس ــة
ب ـم ـث ــاب ــة «الـ ـعـ ـم ــود الـ ـفـ ـق ــري» ل ـن ـظــام
ط ـه ــران وم ـشــروع ـهــا اإلق ـل ـي ـمــي .وهــو
يفسر ّ
مــا ّ
رد الفعل الـغــاضــب إيرانيًا
م ــن ال ـخ ـط ــوة األم ـي ــرك ـي ــة ودالالتـ ـه ــا،
خ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــا ت ـن ـت ـقــل بــال ـت ـعــامــل
األميركي من تصنيف إيــران تقليديًا
ك ــدول ــة «راعـ ـي ــة أو داع ـم ــة أو مـمــولــة
ل ــإره ــاب» إل ــى اعـتـبــار ج ــزء أســاســي
م ــن ه ــذه ال ــدول ــة «مـنـظـمــة إرهــاب ـيــة»
منخرطة فــي «أع ـمــال إرهــاب ـيــة» .لكن
الـقــرار املتزامن مــع تصاعد التجاذب
بني الطرفني على الــوجــود العسكري
والـنـفــوذ فــي ال ـعــراق وس ــوري ــا ،ورغــم
ّ
تضمنه تأكيدًا لشمول «قوة القدس»
بــاإلجــراء ،إال أنــه حــرص على اعتبار
ال ـح ــرس الـ ـث ــوري ك ـكــل «إره ــابـ ـي ــا» ال
الخارجية فقط.
أذرعه
ّ
وف ــي حــن تـلــقــى حـلـفــاء واشـنـطــن في
املنطقة الخبر بغبطة وترحاب ،قابلت
طهران القرار بقرارات مماثلة صدرت
ع ــن ّ امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى ل ــأم ــن ال ـقــومــي،
ص ــنـ ـف ــت عـ ـب ــره ــا ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة امل ــرك ــزي ــة
األميركية (سنتكوم) ضمن «الجماعات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة» ،وال ـح ـك ــوم ــة األم ـيــرك ـيــة
بـ«الداعمة لإلرهاب»ّ .
ورحبت البحرين
ّ
الـتــي سـبــق أن صــنـفــت مــع الـسـعــوديــة
ال ـح ــرس ال ـث ــوري «إره ــاب ـي ــا» بــال ـقــرار،
إل ــى جــانــب حـكــومــة عـبــد رب ــه منصور
هــادي املــوجــودة فــي الــريــاض .وحــاول
رئـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي ،بنيامني
نـتـنـيــاهــو ،االس ـت ـف ــادة م ـنــه انـتـخــابـيــا
بواسطة اإليحاء بأنه صاحب املشروع
والترحيب بـ«االستجابة لطلبه» من
جانب «صديقه العزيز» ترامب .ووضع
وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف
الـقــرار فــي إطــار «الـهــديــة املضللة» من
تــرامــب لنتنياهو عشية االنـتـخــابــات
اإلسرائيلية و«مغامرة أخــرى خطيرة
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .أمــا
دمشق ،فكانت أول ّ
املنددين بالخطوة
ال ـ ــ«ال م ـســؤولــة» ،عـ ـ ّـادة إيــاهــا «وس ــام
شرف» على صدر حلفائها.
(األخبار)

ّ
يتظهر ،أكثر فأكثر،
االنقسام اإلقليمي
والدولي حيال العملية
التي أطلقها خليفة حفتر
ضد طرابلس .انقسام من
شأنه إطالة أمد المعركة،
التي يبدو واضحًا أن
السعودية واإلمارات
ومصر ّتلقي بثقلها فيها،
في ظل ّدعم روسي
واضح تجلى أول من أمس
في مجلس األمن
بعد صمت دولــي على هجوم قوات
املشير خليفة حفتر على العاصمة
طــراب ـلــس ف ــي ال ـيــومــن األولـ ـ ــن ،بــدأ
ت ـت ــال ــي امل ـ ــواق ـ ــف الـ ـخ ــارجـ ـي ــة خ ــال
ال ـس ــاع ــات امل ــاض ـي ــة ي ـثـ ّـبــت اخ ـتــاف
األجـ ـن ــدات اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة في
ليبيا .فبعد بريطانيا ،أولــى الــدول
ال ـتــي نـ ـ ّـددت بـشـكــل صــريــح بهجوم
حفتر ،بقول سفيرها جيرمي هنت
إنه «ال ي وجد تبرير لتحركات قوات
ح ـف ـت ــر تـ ـج ــاه طـ ــراب ـ ـلـ ــس» ،ان ـض ـمــت
الواليات املتحدة ،أمس ،إلى صفوف
املـ ـن ـ ّـددي ــن ،وذل ـ ــك ع ـلــى ل ـس ــان وزي ــر
الخارجية مايك بومبيو ،الــذي قال
إن بالده تعارض «االعتداء العسكري
من ِق َبل قوات خليفة حفتر».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أع ــاق ــت روسـ ـي ــا ،خــال
اجتماع ملجلس األمــن أول من أمس،
ص ــدور ب ـيــان مــوحــد ي ـنـ ّـدد بــالـحــرب
التي أطلقها حفتر السبت املاضي.
وع ـل ــى رغ ــم أن ـه ــا شـ ــددت ف ــي األي ــام
املاضية على عدم انحيازها إلى أي

ط ــرف ،يبقى مــوقــف مــوسـكــو داعـمــا
لحفتر .وفــي هــذا االتجاه أيضًا ،بدا
املــوقــف الـفــرنـســي م ـت ــرددًا فــي إدان ــة
حفتر؛ فرغم تأكيد السفيرة الفرنسية
ف ــي ط ــراب ـل ــس ،ب ـيــاتــريــس لــوفــرابـيــر
دوه ـ ـي ـ ـلـ ــن ،أمـ ـ ـ ــس ،لـ ــوزيـ ــر داخ ـل ـي ــة
الوفاق ،فتحي باشاغا« ،دعم فرنسا
لـحـكــومــة الـ ــوفـ ــاق» ،وأن «ال أج ـنــدة
خ ـف ـيــة (ل ـف ــرن ـس ــا) ف ــي ل ـي ـب ـيــا» ،عـ ّـبــر
بــاشــاغــا عــن «اسـتـيــاء املــواطـنــن من
املوقف السلبي الذي اتخذته فرنسا
حـيــال قــوة حفتر الـتــي غــزت مناطق
م ــن ج ـنــوب ال ـعــاص ـمــة» ،بـحـســب ما
أورد بيان وزارة الداخلية ،في حني
كانت باريس تدافع عن املعارك التي
خاضها في جنوب البالدّ .
املــوقــف الفرنسي املرتبك ملحت إليه
إي ـط ــال ـي ــا أيـ ـض ــا ،امل ـس ـت ـع ـمــر ال ـقــديــم
لليبيا ،وصــاحـبــة املـصــالــح الكبرى
فـيـهــا؛ يـقــول وزي ــر الــداخـلـيــة ونــائــب
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،مــات ـيــو ســالـفـيـنــي،
أم ــس(« ،إن ـن ــا) فــي ح ــوار مــع جميع
األط ــراف املعنيني ،لكن مــن الواضح
أنـ ـ ـن ـ ــا ال ن ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ــذل ــك
بمفردنا ،وسيكون من املهم أن يصب
الحلفاء األوروبيون أيضًا املاء على
ال ـنــار ولـيــس الـب ـنــزيــن» .كـمــا ظهرت
أصوات تدين املوقف الفرنسي بشكل
أوضـ ــح ،م ــن بـيـنـهــا لـسـيـنــاتــورة عن
حــزب «فورتسا إيطاليا» ،التي رأت
أن «فــرنـســا أعـطــت ال ـضــوء األخـضــر
للهجوم عـلــى طــرابـلــس ،لـيـكــون لها
رأي ف ــي م ــا بـعــد ف ــي تـقـسـيــم م ــوارد
الطاقة في البالد».
ي ـش ــي ه ـ ــذا الـ ـتـ ـض ــارب ف ــي امل ــواق ــف
الدولية بصدام مرتقب حــول ليبيا،
وبالتالي إطالة أمد الحرب .وهو ما
ّ
يعززه سحب قوات أميركية وأخرى
هـنــديــة كــانــت م ــوج ــودة فــي منتجع
دب ـل ــوم ــاس ــي غـ ــرب ال ـع ــاص ـم ــة .وفــي
ح ــال اسـتـمــرت ال ـح ــرب ،فـمــن املمكن
لـلــواليــات املتحدة أن تستعيد زمــام

أعيد فتح مطار معيتيقة في طرابلس بعد إغالقه لساعات (أ ف ب)

املبادرة في البالد ،بعد فترة انكماش
أعـ ـقـ ـب ــت وصـ ـ ـ ــول ال ــرئـ ـي ــس دون ــال ــد
تــرامــب إل ــى الـبـيــت األب ـيــض ،خاصة
مع بروز مؤشرات على وجود إرادة
روسية للعب دور ما ،تغذيها دعوات
إلى التدخل من معسكر شرق ليبيا.
وأحدث تلك الدعوات جاء أمس ،على
ل ـســان وزي ــر الـخــارجـيــة فــي حكومة
الـشــرق ،عبد الـهــادي الـحــويــج ،الــذي

الطائرة التي قصفت مطار
طرابلس ليست تابعة لحفتر
طـ ــالـ ــب م ــوسـ ـك ــو ب ــرع ــاي ــة مـ ـش ــروع
«سـ ــوت ـ ـشـ ــي لـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــا» ،أي م ــؤت ـم ــر
مـصــالـحــة شـبـيــه بـمــؤتـمــر سوتشي
املتصل باألزمة السورية.
وفـ ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ــوء االن ـ ـق ـ ـس ـ ــام الـ ـ ــدولـ ـ ــي،

تـمــادت ق ــوات حفتر فــي تصعيدها
أم ـ ــس ،وأق ــدم ــت ع ـلــى ق ـصــف مـطــار
معيتيقة ال ــدول ــي ،الــوحـيــد الـعــامــل
فــي العاصمة ،بحجة أنــه ُيستخدم
إلطـ ـ ـ ـ ــاق طـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــرات ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،م ــا
أدى إل ــى تـعـلـيــق ال ــرح ــات الـجــويــة
وخ ـ ــروج ـ ــه عـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة .وأوضـ ـ ــح
املعلق السياسي ّ
املقرب من حكومة
ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاق ،نـ ـعـ ـم ــان ب ـ ــن ع ـ ـث ـ ـمـ ــان ،أن
الطائرة التي قصفت مطار طرابلس
ليست تابعة لحفتر ،مشيرًا إلى أن
الـعـمــل ب ــدأ مـنــذ م ــدة عـلــى «تجهيز
قاعدة الخروبة لنشر طائرات رافال
ت ــاب ـع ــة ل ـس ــاح ج ــو دول ـ ــة ع ــرب ـي ــة».
ويتقاطع حديث عثمان مــع حديث
م ـصــادر فــي بـنـغــازي عــن أن حفتر،
وخـ ــال اج ـت ـمــاعــه األخ ـي ــر م ــع املـلــك
السعودي سلمان ،ومن ثم مع ولي
ع ـهــده مـحـمــد ،قـبــل أي ــام م ــن إط ــاق
الـعـمـلـيــة ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي طــراب ـلــس،

طلب تمويل صفقة أسلحة روسية
مــن الـسـعــوديــة ،بــاإلضــافــة إلــى دعــم
بالقوات الجوية ،مقابل ّ
تعهد ببناء
م ــدرج عـسـكــري خــاص باململكة في
ل ـي ـب ـيــا .وح ـت ــى اآلن ،ي ـت ـل ـقــى حـفـتــر
دعـ ـم ــا ج ــوي ــا م ــن مـ ـص ــر ،ب ـط ــائ ــرات
ح ــرب ـي ــة ت ـن ـط ـلــق م ــن ق ــاع ــدة مـحـمــد
نجيب املطلة على البحر املتوسط
(راج ـ ـ ـ ــع عـ ـ ــدد أم ـ ـ ـ ــس) .وقـ ـ ــد ظ ـه ــرت
أولــى إش ــارات هــذا الــدعــم فــي تنفيذ
ط ــائ ــرت ــن ع ـس ـكــري ـتــن م ـ ـنـ ــاورة فــي
سماء طرابلس ،أول من أمس ،قامتا
خاللها برسم قلب يخترقه سهم في
السماء ،وهي مناورة سبق أن ّأدتها
نفسها طــائــرات مصرية فــي عرض
عـسـكــري ،وهــي تستوجب إمكانات
وخ ـب ــرة وت ــدري ـب ــا يـفـتـقــدهــا ط ـيــارو
ح ـف ـت ــر ،الـ ــذيـ ــن ال ي ـح ـل ـق ــون دوري ـ ــا
ويستخدمون طائرات متهالكة.
عـ ـل ــى أي ح ـ ـ ـ ــال ،ال ي ـع ـت ـب ــر ال ــدع ــم
الـ ـج ــوي املـ ـص ــري واإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي أمـ ـرًا
جــديـدًا ،فقد ظهر بشكل جلي خالل
العمل على اقتحام مدينة درنــة في
شــرق الـبــاد ،حيث ُص ـ ّـورت طائرات
م ـس ـي ــرة ص ـي ـن ـيــة ال ـص ـن ــع مـ ــن ن ــوع
«ويــن لونغ» تمتلكها اإلم ــارات .كما
أعلنت مصر قصفها للمدينة أكثر
من مرة ،وتسربت أخبار عن خدمات
ج ــوي ــة ي ـق ــدم ـه ــا ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
لشركة «ب ــاك ووت ــر» ،إري ــك بــرانــس،
ع ـبــر شــرك ـتــه ال ـج ــدي ــدة ال ـعــام ـلــة في
اإلمـ ــارات ،وأخ ـبــار أخ ــرى عــن توفير
فرنسا طائرة استخبارية العتراض
امل ـك ــامل ــات وت ـحــديــد امل ــواق ــع .وسـبــق
أن كشفت «مجلة تايم» أن اإلمــارات
أنـ ـش ــأت ق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة ف ــي مـطــار
الخادم ،على بعد نحو  100كيلومتر
من مدينة بنغازي عام  ،2016تنطلق
م ـن ـهــا ط ــائ ــرات ه ـجــوم ـيــة م ــن ط ــراز
« ،»AT-802لــدعــم قـ ــوات م ــا يسمى
«عملية الكرامة» التي قادها حفتر.
(األخبار)

الجزائر

ّ
الجيش يختبر ورقة بن صالح :الحل الدستوري قبل السياسي
ُ
يجتمع البرلمان
أن
نتظر
ي
َ
الجزائري بغرفتيه اليوم،
لتثبيت شغور منصب
رئيس الجمهورية،
وتعيين رئيس مجلس
األمة رئيسًا مؤقتًا للدولة
لمدة ثالثة أشهر .وبذلك،
سيكون عبد العزيز
بوتفليقة ،رسميًا ،خارج
المنصب الذي قضى
فيه  20سنة ،لتبدأ مرحلة
جديدة بدأت تثير العديد
من المخاوف في ما
يتعلق بطريقة تسييرها
الجزائر ـــ محمد العيد
ت ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــر ،ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،ح ــدث ــا
َ
مفصليًا ،باجتماع البرملان بغرفتيه
لـ ـلـ ـتـ ـص ــوي ــت ع ـ ـلـ ــى شـ ـ ـغ ـ ــور م ـن ـصــب
رئيس الجمهورية ،مــا يعني تثبيت
االستقالة التي تقدم بها الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة للمجلس الدستوري
في الثاني من نيسان /أبريل املاضي.
وم ــن غ ــرائ ــب ه ــذا ال ـح ــدث ،أن أح ــزاب

امل ــواالة التي كانت تساند بقوة ،قبل
شهرين مــن ال ـيــوم ،الــواليــة الخامسة
ّ
ستصوت
لبوتفليقة ،هي نفسها التي
فــي ال ـبــرملــان عـلــى رحـيـلــه مــن الـحـكــم،
بعد إعالن أحزاب املعارضة ُمجتمعة
م ـق ــاط ـع ـت ـه ــا هـ ـ ــذا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،ألن ـه ــا
ترفض ،كما ذكرت في بياناتها ،تزكية
رئـيــس مجلس األم ــة رئـيـســا لـلــدولــة،
وإعـطــاءه شرعية بحضورها ،بينما
هو مرفوض من الحراك الشعبي.
وف ــي وق ــت انـتـظــر فـيــه الـ ـح ــراك ،بعد
الجمعة األخـيــرة ،استجابة ملطالبته
برحيل «رمــوز النظام» من الواجهة،
ت ـس ـي ــر األمـ ـ ـ ـ ــور عـ ـك ــس ذل ـ ــك ت ـم ــام ــا،
إذ ُيـنـتـظــر أن ُي ـنـ َّـصــب ال ـي ــوم رئـيــس
مجلس األمــة ،عبد القادر بن صالح،
ُ
ك ــرئ ـي ــس م ــؤق ــت لـ ـل ــدول ــة .وط ــرح ــت
أسماء في األيام األخيرة ،على رأسها
صالح قوجيل (أحد مجاهدي الثورة
الجزائرية زمن االستعمار الفرنسي)،
ل ـت ـع ــوي ــض ب ـ ــن صـ ــالـ ــح ف ـ ــي رئ ــاس ــة
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ،ت ـم ـه ـي ـدًا لـتـنـصـيـبــه
رئيسًا للدولة ،لكن هذا األمر لم يتم،
وه ــو م ــا يـمـكــن ت ـف ـس ـيــره ب ــأن ق ـيــادة
ال ـج ـي ــش لـ ــم ت ـش ــأ الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي ه ــذا
املسار .وتشير مصادر «األخبار» في
مجلس األمــة إلــى أن بن صالح ليس
بالشخصية العنيدة أو املقاومة التي
ُيمكنها أن تــواجــه رفــض الجيش له،
وهو ما يشير إلى وقوع ترتيبات قبل
الوصول إلى هذه اللحظة .وتتحدث
املصادر عن أن بن صالح كان ال ُي ّ
حبذ
ّ
فــي األص ــل تــولــي ه ــذه املـهـمــة بسبب

ظ ــروف ــه الـصـحـيــة؛ إذ يـعــانــي الــرجــل
ّ
منذ فترة من مرض مزمن ،قلل بشكل
واضح من نشاطاته ،كما أنه ال يريد
أن ُيصبح في مرمى الحراك الشعبي
ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان واض ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي امل ـط ــال ـب ــة
برحيله.
وينبئ تــرابــط األح ــداث األخـيــرة بأن
قـ ـي ــادة ال ـج ـيــش ت ــري ــد أن ت ـصــل إلــى
ّ
حل يكون في إطار الدستور الحالي،
مــع ت ــرك هــامــش م ـن ــاورة يـسـمــح لها
بــالـخــروج عــن الــدسـتــور إذا اقتضت
الـ ـح ــاج ــة .ف ــرئ ـي ــس أركـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش،
الـفــريــق أحـمــد قــايــد صــالــح ،لــم يظهر
ب ـش ـكــل رس ـم ــي وع ـل ـن ــي م ـن ــذ ال ـب ـيــان
األخير للجيش في  2نيسان /أبريل،
ُ
الذي أعلنت استقالة بوتفليقة عقبه

ُينتظر أن ُي ّ
نصب عبد القادر بن صالح
اليوم كرئيس مؤقت للدولة
مباشرة ،وكان بإمكانه التدخل عقب
تـظــاهــرات الجمعة األخـيــرة الرافضة
بـ ـشـ ـك ــل واض ـ ـ ـ ــح ألن يـ ـ ـك ـ ــون رئ ـي ــس
مجلس األمــة الحالي رئيسًا للدولة،
لكنه لم يفعلّ ،
وأجل إطاللته الرسمية
إلى اليوم ،بعد أن يكون بن صالح قد
أصبح بفعل الدستور رئيسًا مؤقتًا
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة .وه ـ ـ ــذا مـ ــا يـ ـشـ ـي ــر ،بـحـســب
متابعني ،إلى أن رئيس األركــان يريد
اختبار ورق ــة بــن صــالــح ،مــن دون أن
ي ـكــون ف ــي ال ــواج ـهــة كـمـســانــد ل ــه ،ثم

ف ــي حـ ــال ت ـصــاعــد الـ ـح ــراك الـشـعـبــي
ال ــراف ــض لـبـقــائــه ،ق ــد يـتــدخــل لـفــرض
ح ــل س ـي ــاس ــي ،ب ـع ــد أن ي ـك ــون ال ـحــل
ُ
الدستوري قد استنفذ تمامًا.
لكن هــذه الطريقة في معالجة األزمــة
تجد لها انتقادات واسعة ،على الرغم
م ــن ت ـص ــاع ــد ش ـع ـب ـيــة رئـ ـي ــس أرك ـ ــان
الـجـيــش بـعــد ق ــرارات ــه األخ ـي ــرة ،إذ إن
الدفع بعبد القادر بن صالح كرئيس
للدولة قد تكون له تبعات وخيمة على
الوضع الحالي ،بسبب الرفض القاطع
للحراك الشعبي له .وسيدفع ذلك إلى
تصعيد غير مسبوق من املتظاهرين،
ّ
سـ ُـيـعــقــد م ــن األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة .وقــد
تتحول قيادة الجيش ،بفعل ذلك ،إلى
أحــد أط ــراف األزم ــة بــدل أن تــدفــع إلى
الحل .وال يبدو أن املراهنة على عامل
الــوقــت إلضـعــاف الـحــراك ُمـجــديــة ،في
ّ
يستعد فيه الكثير من النقابات
وقت
إلضرابات واسعة إذا ما بقيت األمور
ُ
على حالها .وتحاول أحزاب املعارضة
جــاهــدة اإلق ـن ــاع ب ـض ــرورة تـبـنــي حل
سياسي ،من خــال الــذهــاب إلــى فترة
انـتـقــالـيــة ت ـقــودهــا شـخـصـيــة وطنية
تقوم بتعيني حكومة كفاءات وطنية
ل ـت ـس ـي ـيــر امل ــرحـ ـل ــة ،وت ــرت ـي ــب ظ ــروف
إج ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات ن ــزي ـه ــة ي ـت ــم عـلــى
أساسها تسليم السلطة.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــود رفـ ـ ـ ــض قـ ـ ـط ـ ــاع واسـ ـ ـ ـ ــع مــن
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــن ت ـط ـب ـي ــق امل ـ ـ ـ ـ ــادة 102
ب ـحــرف ـي ـت ـهــا ،إل ـ ــى ك ــون ـه ــا ال تـضـمــن
ت ـح ـق ـيــق م ـط ــال ــب ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـج ــذري
للنظام .فـهــذه امل ــادة تـفــرض الــذهــاب

إل ـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة ف ــي ظ ــرف
ثـ ــاثـ ــة أش ـ ـهـ ــر ،ب ـ ــإش ـ ــراف ال ـح ـك ــوم ــة
الحالية التي تمنع أيضًا تعديلها أو
إقالتها .ويثير الوزير األول الحالي،
نــور الــديــن ب ــدوي ،امل ـخــاوف ،انطالقًا
مــن أنــه كــان وزي ـرًا للداخلية وأشــرف
ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة لسنة
 ،2014واالنتخابات التشريعية لسنة
 ،2017وانتخابات التجديد النصفي
ملجلس األمــة في أواخــر  ،2018والتي
اح ـتـ ّـجــت ك ــل أح ـ ــزاب امل ـع ــارض ــة على
مـصــداقـيــة نـتــائـجـهــا ،واتـهـمــت وزيــر
الداخلية بتزويرها بما يخدم ُمحيط
الرئيس .وال ُيمكن ،على هذا األساس،
اسـ ـتـ ـئـ ـم ــان ب ـ ـ ــدوي عـ ـل ــى ان ـت ـخ ــاب ــات
رئ ــاسـ ـي ــة ،ت ــأت ــي ب ـع ــد حـ ـ ــراك شـعـبــي
ن ــادى بتمكني الـجــزائــريــن ألول مرة
ف ـ ــي ت ــاريـ ـخـ ـه ــم م ـ ــن حـ ــريـ ــة اخ ـت ـي ــار
رئيسهم املقبل ،من دون أن تتدخل أي
جهة في النظام لفرض هذا الرئيس.
ومــا بــات يثير املـخــاوف كذلك ،عودة
مظاهر الــدولــة األمـنـيــة فــي األسـبــوع
األخ ـيــر ،بمنع نــاشـطــن نقابيني من
التظاهر واعتقالهم ،ومنع صحافيني
م ـ ــن الـ ـتـ ـجـ ـم ــع ،واعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ن ــاش ـط ــن
حقوقيني ،على غــرار املحامي صالح
دب ـ ـ ــوز ق ـب ــل يـ ــومـ ــن .وي ـش ـي ــر بـعــض
املعلومات إلى أن السلطات ترفض ّ
أي
تجمعات في أيــام األسـبــوع ،عــدا يوم
الجمعة ،وهو ما بات يتأكد من خالل
تفريق كل التظاهرات واملسيرات في
ال ـي ــوم ــن األخـ ـي ــري ــن ،وآخ ــره ــا وقـفــة
عمال التلفزيون الجزائري.
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العالم

العالم

فلسطين
كالعادة ،ماطلت «مصلحة السجون» اإلسرائيلية حتى اللحظة األخيرة ،ورفضت
غالبية مطالب األســرى الفلسطينيين .قرر هــؤالء بدء إضرابهم اليوم ،بالتزامن مع إجراء
االنتخابات اإلسرائيلية ،تحت ّ
مسمى «معركة الكرامة  ،»2فيما بقي أمام الوسيط المصري
واألمم المتحدة ساعات قليلة لمحاولة وقف اإلضراب

سوريا

ُ ّ
لقاء بوتين ــ أردوغان :تفاهمات عامة ...ال تذلل العقبات
ّ
انعكس التعثر في مسار
تنفيذ «اتفاق إدلب» الروسي
ـ ـ التركي على خطوط
تفاهمات أنقرة وموسكو
العامة التي صيغت
ضمن إطار «أستانا» ،فيما
لم يخرق لقاء رجب طيب
أردوغان وفالديمير بوتين،
أمس ،سقف ّ
أي من تلك
التفاهمات

فشل مفاوضات األسرى:

نحو «معركة الكرامة »2
غزة ــــ هاني إبراهيم
ق ــررت قـيــادة الـحــركــة األس ـيــرة خوض
إضراب مفتوح عن الطعام بعد إخفاق
امل ـفــاوضــات مــع «مـصـلـحــة الـسـجــون»
اإلسرائيلية ،والتي استمرت لساعات
ط ــويـ ـل ــة خ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن،
ورف ـض ــت فـيـهــا األخـ ـي ــرة عـ ــددًا كـبـيـرًا
مــن مـطــالــب األسـ ــرى .اإلض ـ ــراب ،الــذي
بدأته قيادة الهيئات العليا للفصائل
الفلسطينية فــي الـسـجــون ،سيشارك
فيه اآلن قرابة  150أسيرًا في مواجهة

ينوي األسرى تصعيد
خطواتهم االحتجاجية في
السابع عشر من الشهر الجاري
أطلقوا عليها «معركة الكرامة  ،»2على
َ
اإلضراب دفعات متتالية من
أن تدخل
األسـ ــرى مــن مختلف الـسـجــون خــال
األيام املقبلة.
وف ـ ــق امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،فـ ــإنـ ــه عـ ـل ــى رأس
امل ـ ـضـ ــربـ ــن م ـح ـم ــد عـ ــرمـ ــانـ ــة رئ ـي ــس
«ال ـه ـي ـئــة ال ـق ـي ــادي ــة ل ـح ـم ــاس» ،وزي ــد
ب ـس ـي ـســو رئـ ـي ــس «ال ـه ـي ـئ ــة ال ـق ـي ــادي ــة
للجهاد اإلســامــي» ،ووائــل الجاغوب
«رئـ ـي ــس فـ ــرع ال ـس ـج ــون ف ــي الـجـبـهــة

الشعبية» ،وحسني دربــاس «مسؤول
الجبهة الديموقراطية في السجون».
وعلمت «األخبار» أن من بني املضربني
فـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات الـ ـقـ ـي ــادي ــة  28أسـ ـيـ ـرًا
م ــن «ح ـ ـمـ ــاس» ،و 15م ــن «الـ ـجـ ـه ــاد»،
و 9م ـ ــن «ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة» ،وواح ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا مــن
ّ
«الــديـمــوقــراطـيــة» ،فيما ســلــم األســرى
قوائم املضربني لـ«مصلحة السجون»
(كما جرت العادة) مساء أمس ،على أن
يـبــدأ إضــرابـهــم املـفـتــوح صـبــاح اليوم
(الثالثاء).
وقال املتحدث باسم «هيئة األسرى»،
حـســن عـبــد ربـ ــه ،إن «ال ـت ـف ــاوض مع
إدارة س ـج ــون االحـ ـت ــال وص ــل إلــى
طريق مسدود ،بسبب تعنت اإلدارة
وم ـ ــن خ ـل ـف ـهــا املـ ـسـ ـت ــوى ال ـس ـيــاســي
اإلسرائيلي في االستجابة للمطالب
اإلنسانية للحركة األسيرة ،واملكفولة
في كل الشرائع والقوانني الدولية»،
م ـش ـي ـرًا ،ف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار»،
إلــى أن األســرى وضعوا في خطتهم
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى خ ـ ـ ــوض م ـج ـم ــوع ــة
مـنـهــم إض ــراب ــا ،حـتــى عــن املـ ــاء ،بعد
أس ـب ــوع م ــن إض ــراب ـه ــم ع ــن ال ـط ـعــام.
عبد ربه لفت أيضًا إلى أن «مصلحة
ال ـ ـس ـ ـجـ ــون» رفـ ـض ــت مـ ـط ــال ــب إزالـ ـ ــة
أج ـهــزة الـتـشــويــش ،وإع ـ ــادة زي ــارات
أهالي أسرى قطاع غزة ،كما أنها لم
تعط ردًا واضحًا حول تركيب أجهزة
ِ
هواتف عمومية بني أقسام السجون،

ف ــي َوق ــت يـسـتـمــر فـيــه ع ــزل األس ــرى
املـعــاقـبــن إث ــر األحـ ــداث األخ ـيــرة في
سجن «النقب» الـصـحــراوي ،إضافة
إلــى رفضها وقــف عمليات االقتحام
والتنكيل واإلهمال الطبي بحقهم.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،نـقـلــت م ـصــادر من
الـحــركــة األس ـيــرة أن األس ــرى يـنــوون
تصعيد خطواتهم االحتجاجية في
ال ـس ــاب ــع ع ـشــر م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــواف ـ ـ ــق «يـ ـ ـ ـ ـ ــوم األس ـ ـ ـيـ ـ ــر»
الفلسطيني ،مؤكدين أنهم يسيرون
في هذا القرار الصعب واالضطراري
بـ ـع ــد اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـعـ ـق ــابـ ـي ــة ال ـت ــي
تحرمهم حقوقًا أساسية ،إلى جانب
ال ـت ــي ك ــان ــوا ق ــد ح ـص ـلــوا عـلـيـهــا في
ال ـخ ـط ــوات االح ـت ـجــاج ـيــة ال ـســاب ـقــة،
وأف ـ ـ ــادوا ب ــأن إدارة ال ـس ـجــون تمنع
أس ـ ــرى «حـ ـم ــاس» م ــن الـ ـخ ــروج إلــى
ساحة السجون جماعيًا ،بــل يجري
إخ ــراج ـه ــم غــرف ـتــن غــرف ـتــن لـســاعــة
فقط وهم ّ
مقيدون باألصفاد.
وي ــوم ــا ب ـعــد ي ـ ــوم ،يـتـكـشــف جـ ــزء من
إجراءات «مصلحة السجون» األخيرة،
إذ تفيد امل ـصــادر نفسها ب ــأن قـســم 1
فــي معتقل «رام ــون» مغلق كليًا ،وقد
ت ـح ــول إل ــى زن ــازي ــن ع ـقــاب ـيــة ،إضــافــة
إلـ ــى مـ ـص ــادرة امل ـق ـت ـن ـيــات األســاس ـيــة
لألسرى ،مثل املنصب الـحــراري الذي
يستخدم للطهي ،ومضايقات أخــرى
م ــن ق ـب ـيــل ق ـطــع ال ـك ـه ــرب ــاء ع ــن بعض
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ّ
تستمر إدارة السجون في اإلهمال الطبي بحق األسرى المعزولين جراء القمع األخير (أ ف ب)

األق ـس ــام ،وت ــوزي ــع الـطـعــام عــن طريق
األس ــرى الـجـنــائـيــن ،وتــركـيــب أجـهــزة
ـى األق ـ ـسـ ــام ك ــاف ــة .وف ــي
ت ـش ــوي ــش ع ـل ـ ُ
الــوقــت نـفـســه ،فــرضــت غــرامــات مالية
بلغت نصف مليون شيكل على 170
أسيرًا ،فيما يتواصل اإلهمال الطبي
فــي مـعــالـجــة األسـ ــرى الــذيــن أصـيـبــوا
جراء القمع.
فــي م ــوازاة اإلض ــراب ،ذك ــرت مصادر
في غزة أن اتصاالت بدأت بني قيادة
الفصائل والوسيط املصري لتالفي

اس ـت ـمــرار املــواج ـهــة ،ولـلـضـغــط على
العدو للموافقة على مطالب األسرى.
ونقلت املـصــادر أن «قـيــادة الفصائل
أرسلت رسالة مكتوبة إلى (مبعوث
األم ــم املـتـحــدة لعملية «ال ـس ــام» في
الشرق األوسط نيكوالي) مالدينوف
تطالبه بــالـتــدخــل ال ـســريــع» ،خاصة
أن الفصائل تــرى في إخفاق االتفاق
داخ ـ ــل ال ـس ـج ــون ت ـه ــدي ـدًا ملـبــاحـثــات
ّ
تضمن النقاش حولها
التهدئة التي
قضية األسرى .وعلمت «األخبار» أن

الــوفـ ّـد األمـنــي املـصــري بــدأ اتصاالته
لتجنب بدء األسرى إضرابهم صباح
اليوم ،من دون أن تفصح عن نتائج
هذه املباحثات.
إل ــى ذلـ ــك ،أص ـ ــدرت ف ـصــائــل امل ـقــاومــة
بيانًا مشتركًا أمس ،حذرت فيه العدو
م ــن «اخـ ـتـ ـب ــار ص ـب ــر املـ ـق ــاوم ــة ،ألن ـهــا
ل ــن ت ـقــف مـكـتــوفــة األي ـ ــدي ل ــو تـعــرض
أي مــن األس ــرى للخطر» ،مشيرة إلى
إعطاء فرصة للوسطاء قبل أن «تقلب
الطاولة رأسًا على عقب».

ـي
جـ ـ ـ ــاء اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــن الـ ـت ــرك ـ ً
وال ــروس ــي ،أم ــس فــي مــوسـكــو ،فــرصــة
لـ ـتـ ـع ــزي ــز م ـ ـسـ ــار الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون املـ ـشـ ـت ــرك
ب ــن ب ـلــدي ـه ـمــا ،وخ ــاص ــة ف ــي ال ـجــانــب
االق ـت ـص ــادي ،فـيـمــا ل ــم ت ـخــرج ع ـنــه أي
معطيات «جديدة» في الشأن السوري،
مع اكتفاء الطرفني بتأكيد «التوافقات»
السابقة املعلنة بينهما .إدلــب وشــرق
الفرات و«اللجنة الدستورية» والوجود
ُ
العسكري األمـيــركــي فــي ســوريــا ،كلها
ملفات ناقشها الرئيس التركي رجب
ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،ون ـظ ـي ــره فــادي ـم ـيــر
بوتني ،قبل أن يعقدا مؤتمرًا صحافيًا
مقتضبًا يتحدث عن خطوط االجتماع
ال ـع ــام ــة .وك ـم ــا ف ــي خ ــوات ـي ــم ال ـل ـق ــاءات
ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي جـمـعــت ال ـط ــرف ــن ،قــال
بوتني إنه ونظيره التركي متفقان على
«وحـ ــدة وس ـي ــادة واس ـت ـقــال س ــوري ــا...
وع ـ ــدم ج ـ ــواز ت ـق ـس ـي ـم ـهــا» ،إلـ ــى جــانــب
تفاهمهما على أهمية «تسريع إطالق
ع ـم ــل ال ـل ـج ـنــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة» وامل ـض ــي
ق ــدم ــا فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ «مـ ــذكـ ــرة ال ـت ـف ــاه ــم»
ال ـخ ــاص ــة بـمـنـطـقــة إدل ـ ــب ومـحـيـطـهــا.
ولم يفت الرئيسني التذكير بـ«ضرورة
الـقـضــاء عـلــى الـتـنـظـيـمــات اإلرهــاب ـيــة»
كخطوة رئيسة تتيح نجاح «التسوية
الـسـيــاسـيــة» ،مــن دون الــذكــر الـصــريــح

لهوية تلك التنظيمات ،وهــو ما يترك
املـ ـ ـج ـ ــال م ـف ـت ــوح ــا أمـ ـ ـ ــام ال ـت ـف ـس ـي ــرات
املــائـمــة لـكــل ط ــرف .وضـمــن إط ــار هــذا
التوافق املبهم ،قال بوتني إن «الجهود
امل ـش ـت ــرك ــة م ـس ـت ـمــرة ب ـم ــا ي ـف ـضــي إل ــى
إنـ ـه ــاء بـ ــؤر اإلرهـ ـ ـ ــاب ف ــي إدلـ ـ ـ ــب» ،فــي
ّ
ح ــن أكـ ــد أردوغ ـ ـ ــان أن «ه ـن ــاك تــوافـقــا
مــع روس ـيــا ...على ض ــرورة إزال ــة خطر
التنظيمات اإلرهــابـيــة التي تهدد أمن
تركيا من مناطق شرقي الفرات».
ّ
وت ـحــت تـلــك ال ـع ـبــاءة الـتــوافـقـيــة ،ملحت
بعض التصريحات إلى التعثر الحاصل
في عدد من امللفات ،وال سيما في شأن
ّ
الروسي
إدلب ،وهو ما عبر عنه الرئيس ّ
بــالـقــول «إن املـشـكـلــة فــي إدل ــب مـعــقــدة،
ولـ ــم ن ـصــل إلـ ــى ات ـف ــاق ح ــول ـه ــا ...ولـكــن
ذل ــك ال يـعـنــي أن ـهــا غـيــر قــابـلــة لـلـحــل».
ل ـي ـعــود وي ـض ـيــف أن وزارتـ ـ ـ ــي ال ــدف ــاع،
الروسية والتركية ،تعمالن على تنسيق
الـ ـخـ ـط ــوات هـ ـن ــاك ،ب ـم ــا أتـ ـ ــاح «تـسـيـيــر
دوري ــات ّ
منسقة للمراقبة» ،مشيرًا في
الــوقــت نفسه إلــى أن العمل على إنشاء
«مــركــز مشترك للمراقبة والــرصــد» في
إدل ــب لــم يكتمل بـعــد .وم ــن جـهـتــه ،بـ ّـرر
أردوغان هذا «التقدم البطيء» بالحرص
عـلــى «حـمــايــة املــدنـيــن وع ــدم إجـبــارهــم

على النزوح» ،إلى جانب «وجود بعض
التنظيمات اإلرهــاب ـيــة ،وهــو مــا يجعل
مـهـمـتـنــا ص ـع ـبــة» .وق ــد ي ـك ــون أب ـ ــرز ما
ورد ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ال ـط ــرف ــن أم ــس،
هــو إشـ ــارة أردوغ ـ ــان الـصــريـحــة إل ــى أن
ت ـصـ ّـور ب ــاده ح ــول مستقبل إدل ــب هو
«تحويلها إلى وضع مشابه ملا جرى في
جرابلس وعفرين ...بعد تطهيرهما من
اإلرهابيني».
وب ـق ــي ح ــدي ــث ال ـط ــرف ــن ع ــن «ال ـل ـج ـنــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة» ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ـفــاص ـيــل
ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـ ـعـ ــال ـ ـقـ ــة ،م ـ ــع الـ ـت ــأكـ ـي ــد أن
التنسيق مستمر بني أقطاب «أستانا»
واألمم املتحدة لتسهيل تشكيلها ،فيما
لـفــت أردوغ ـ ــان إل ــى أن إط ــار «أسـتــانــا»

أبدت «قسد»
استعدادها للتفاوض
مع تركيا بشروط

كما في اللقاءات السابقة ،قال بوتين إنه وأردوغان
متفقان على «وحدة سوريا وسيادتها» (األناضول)

ي ـم ـك ـنــه أن ي ـس ـتــوعــب أطـ ــرافـ ــا آخ ــري ــن
ّ
وترجح
معنيني بـ«التسوية السورية».
تـ ـص ــريـ ـح ــات م ــوسـ ـك ــو ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فــي
ه ــذا ال ـش ــأن ،ح ـضــور امل ـب ـعــوث األمـمــي
إلـ ــى س ــوري ــا ،غ ـيــر ب ـي ــدرس ــن ،ل ـق ــاءات
«أس ـتــانــا» املــرتـقـبــة فــي  26-25نيسان
الـجــاري ،وســط ترحيب روســي بعودة
ممثل الواليات املتحدة بصفة مراقب،
إن قررت واشنطن إيفاده.
وك ـ ــان الف ـت ــا م ــا ن ـق ـل ـتــه وس ــائ ــل إع ــام
روسية عن عزم أردوغان على «مناقشة
عملية عـسـكــريــة تــركـيــة مـحـتـمـلــة» في
سوريا خالل زيارته موسكو ،إذ ترافقت
تلك األنـبــاء مع نشر مصادر معارضة
تعمل مــع الجانب التركي فــي الشمال
الـســوري ،مقاطع مـصـ ّـورة ملا قالت إنه
«تدريبات» يجريها «الجيش الوطني»
م ــع الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة ع ـلــى «اإلن ـ ـ ــزاالت
الـجــويــة» ،وذل ــك فــي إط ــار «االسـتـعــداد
ملـ ـع ــارك شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات» .ول ـي ـســت هــذه
املـ ـ ّـرة األولـ ــى ال ـتــي تـحـشــد فـيـهــا أنـقــرة
ع ـبــر اإلع ـ ــام واملـ ـي ــدان ل ـت ـهــدد بـتـحــرك
عسكري قريب ،في موازاة مفاوضاتها
املستمرة مع األط ــراف املعنيني .كذلك،
شهد ليل أول من أمــس تصعيدًا الفتًا
ف ــي إدل ـ ــب وم ـح ـي ـط ـهــا ،م ــع اس ـت ـهــداف
ص ــاروخ ــي ط ـ ــاول م ــواق ــع ف ــي املــدي ـنــة
وفــي جسر الـشـغــور .وفــي م ــوازاة ذلــك،
ومن على الحدود السورية التركية في
عني العرب (كوباني) ،قال «القائد العام
لقوات سوريا الديموقراطية» ،مظلوم
عبدي ،إن «اإلدارة املدنية والعسكرية
لشمال وش ــرق ســوريــا مستعدة لفتح
املفاوضات مع تركيا في املرحلة املقبلة
بـ ـش ــرط خ ـ ـ ــروج األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن مـنـطـقــة
ّ
عـفــريــن ...وتخليها نهائيًا عــن تهديد
مناطق شمال وشرق سوريا» .وجاءت
ه ـ ــذه الـ ــدعـ ــوة خ ـ ــال احـ ـتـ ـف ــال أقــام ـتــه
«اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»
أمــس ،بحضور مسؤولني وعسكريني
من «التحالف الدولي».
(األخبار)

العراق

«انفصال البصرة» ينبعث مجددًا :رفض سياسي وتحذير من «المافيوية»
ّ
مجددًا ،يعود إلى الواجهة
مطلب انفصال محافظة
البصرة ،بعد تصويت
مجلسها على تحويلها إلى
ٌ
مطلب ال ُيتوقع
إقليم.
أن يصل إلى خواتيمه
التي ّ
الدستور
عليها
ينص
ّ ّ
العراقي ،في ظل تحفظ
أغلبية القوى السياسية عن
ّ
وتخوف كثيرين
المشروع،
من أن يكون «االستقالل»
ّ
مطية لتعميق حالة
الفساد والمافيوية في
المحافظة الجنوبية
بغداد ـــ وائل الركابي

ّ
تشتد صعوبة
األوضاع في
البصرة في فصل
الصيف بفعل
ارتفاع درجة
الحرارة (أ ف ب)

م ـط ـلــع األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ص ـ ـ ّـوت 20
عـ ـضـ ـوًا (مـ ـ ــن أصـ ـ ــل  )35مـ ــن مـجـلــس
م ـحــاف ـظــة ال ـب ـص ــرة مل ـص ـل ـحــة تـحــويــل
األخـ ـي ــرة إل ــى «إق ـل ـي ــم م ـس ـت ـقــل» ،ومــن
ثــم أحــالــوا طلبهم عـلــى مكتب رئيس
ال ــوزراء ،الــذي مــن املفترض أن يحيله
ـ ـ ـ ـ بـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ع ـلــى «امل ـف ــوض ـي ــة الـعـلـيــا
لــان ـت ـخــابــات ف ــي ال ـ ـعـ ــراق» .وف ــي هــذا
اإلط ــار ،قــال رئـيــس مجلس املحافظة،

ص ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـب ـ ــزون ـ ــي« :إنـ ـ ـن ـ ــا س ـل ـك ـن ــا
الخطوات التي ينص عليها الدستور
والـقــانــون ...للمضي قدمًا نحو تمرير
ه ــذا ال ـ ـقـ ــرار» ،الف ـتــا إل ــى «وج ـ ــود مــدة
حـ ـ ّـددهـ ــا ال ــدسـ ـت ــور إلج ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـتــاء
حول املوضوع» ،مضيفًا أن «الحكومة
خاطبت رئيس ال ــوزراء إلحالة الطلب
ع ـلــى م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات ،ونـحــن
بانتظار الــرد» .هــذا السيناريو يحيل
على موقفني مشابهني شهدهما ّ عاما
 2010و ،2018وذلـ ـ ــك ع ـن ــدم ــا وق ـع ــت
غالبية أعضاء مجلس املحافظة على
ط ـلــب ت ـحـ ُـويــل ال ـب ـصــرة إل ــى «إق ـل ـيــم».
ح ـي ـن ـه ــا ،أرسـ ـ ـ ــل الـ ـطـ ـل ــب ،أي ـ ـضـ ــا ،إل ــى
رئــاســة ال ـ ــوزراء لـتــرسـلــه ب ــدوره ــا إلــى
«مفوضية االنتخابات» .لكن السياسة
الـحـكــومـيــة ـ ـ ـ ـ فــي الـحـقـبـتــن ـ ـ ـ أطـفــأت
ح ـم ــاوة املـ ـش ــروع ،ول ــم ت ـب ــادر ف ــي ٍّ
أي
إجراء من شأنه نقله من اإلطار النظري
إلى اإلطار العملي.
وكـ ــانـ ــت أول ـ ـ ــى م ـ ـحـ ــاوالت االن ـف ـص ــال
الـ ـح ــديـ ـث ــة ع ـ ـ ــام  ،2008عـ ـن ــدم ــا ق ــاد
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وائ ـ ـ ـ ــل ع ـبــد
ال ـل ـط ـي ــف ،حـ ــراكـ ــا فـ ــي ه ـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه،
ّ
وتـمــكــن مــن الـحـصــول على  2فــي املئة
ّ
مــن أص ــوات الـنــاخـبــن ،لـيـعــود ويـقــدم
ط ـل ـبــا إلـ ــى «م ـف ــوض ـي ــة االن ـت ـخ ــاب ــات»
إلج ــراء استفتاء هدفه الحصول على
 10في املئة من األص ــوات ،لكن ذلــك لم
يحصل .إال أن مطلب االنفصال يعود،
ف ـع ـل ـي ــا ،إل ـ ــى ح ـق ـبــة ت ــأس ـي ــس ال ــدول ــة
الـعــراقـيــة الحديثة عــام  .1921يومها،
هـ ّـيــأت «الـفــاعـلـيــات» البصرية نفسها

إلن ـش ــاء «إق ـل ـيــم م ـس ـت ـقــل» ،م ــع مـجــيء
املـ ـل ــك ف ـي ـصــل إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــراق لـتــأسـيــس
الــدولــة ورس ــم حــدودهــا .كــان رأي تلك
ال ـف ــاع ـل ـي ــات أن «ب ـ ـغـ ــداد ال ت ـف ـهــم فــي
ال ـب ـح ــر ،ون ـح ــن ن ـع ـتــاش مـ ـن ــه» ،وهــي
أبدت قبولها فكرة إنشاء الدولة ،ولكن
بصورة كونفيدرالية .إثر ذلك ،سافرت
هذه الوجوه إلى العاصمة البريطانية
ل ـ ـنـ ــدن ،وفـ ـ ــي أحـ ـ ــد م ـك ــات ــب امل ـح ــام ــاة
ه ـنــاك كـتـبــت وثـيـقــة ُسـ ّـمـيــت «دس ـتــور
االتحاد بني العراق والبصرة» ،عكست
هواجسها ومطالبهاُ ،
وعــرفــت الحقًا
بـ«وثيقة االنفصاليني البصاروة».

استباق الصيف
ويستبق الحراك املستجد حلول فصل
الصيف بشهر أو أكـثــر ،خصوصًا أن
املحافظة تعيش في هذا الفصل أجواء
حارة تصل درجة الحرارة خاللها إلى
 50م ـئــويــة ،وت ـق ـتــرن بـتـظــاهــرات شبه
دائـ ـم ــة ،مـثـلـمــا حـ ــدث الـ ـع ــام امل ــاض ــي.
وبـنـ ً
ـاء عليه ،يــرى البعض أن «دعــوات
مجلس املحافظة إلعالن اإلقليم ،ورقة
ض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة االتـ ـح ــادي ــة»،
مثلما يقول النائب عن املحافظة ،عامر
الـفــايــز (تـحــالــف ال ـف ـتــح) ،فــي تصريح
إلــى «األخ ـب ــار» ،معتبرًا أن «الحكومة
امل ــرك ــزي ــة س ـ ّـوف ــت ال ـق ـض ـي ــة ،ووع ـ ــدت
باتخاذ إجــراءات عدة من أجل إصالح
الــوضــع األمـنــي والخدمي فــي املدينة،
وال سيما بعد أزمة املياه والكهرباء».
إال أن عضو املجلس ،كريم شــواكّ ،
يرد
على ذلــك بــالـقــول إن «الـبـصــرة تطالب

ُينظر إلى دعوة
إنشاء «إقليم البصرة»
كورقة ضغط على
الحكومة االتحادية

منذ  90عامًا باإلقليم ،وال يمكن اختزال
هذا التاريخ والنضال بمسألة استباق
ف ـص ــل ال ـص ـي ــف وح ـ ــرارت ـ ــه ،فــالـقـضـيــة
أك ـبــر ذل ـ ــك» .ويـضـيــف ف ــي حــديـثــه إلــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن «ح ـك ــوم ــة ع ـبــد امل ـهــدي
محرجة اآلن ،وكذلك رئاسة الجمهورية
ال ـح ــام ـي ــة ل ـل ــدس ـت ــور ،إذ إن تـصــويــت
م ـج ـل ــس امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـق ــرار
يعني رم ــي الـكــرة فــي ملعب الحكومة
االتـحــاديــة التي عليها اآلن الطلب من
مفوضية االنـتـخــابــات إج ــراء استفتاء
شعبي وتوفير املستلزمات اللوجستية
والفنية لها» .ويلفت في معرض حديثه
إلى أن «تصويت املجلس تعبير عن رأي
ال ـش ــارع الـبـصــري والـجـمـهــور عمومًا،
وف ــي ح ــال ع ــدم الـ ـت ــزام ال ـح ـكــومــة هــذا
ّ
املـطـلــب ،فــإنـنــا نــذكــر الـعـقــل السياسي
ال ـع ــراق ــي بــان ـت ـفــاضــات أهـ ــل ال ـب ـصــرة:
ان ـت ـف ــاض ــة  ،1921وان ـت ـف ــاض ــة ،1999
واالن ـت ـف ــاض ــات األخ ـ ـ ــرى» ،مـتــابـعــا أنــه

«عـنــد تسويف املـطــالــب سنعرف كيف
نتعامل مع املوقف عندئذ».

مخاوف في بغداد
وفــي مقابل حماسة بعض البصريني
املـتـجــددة لــ«إقـلـيــم مـسـتـقــل» ،يتخوف
آخـ ــرون داخ ــل املــديـنــة وف ــي ب ـغــداد من
ّ
تحول املحافظة إلى «جزيرة» ،تهيمن
على قرارها مافيات وعصابات تتاجر
ب ــامل ـخ ــدرات واألس ـل ـح ــة ع ـبــر امل ــوان ــئ،
وتستفيد من املوقع الجغرافي والطابع
الـعـشــائــري للبصرة .مـخــاوف يضاف
إليها هاجس تـكــرار سيناريو «إقليم
ك ــردس ـت ــان» ،ال ــذي ال يـمـكــن العاصمة
االتـحــاديــة أن تبسط سيطرتها عليه،
على رغــم أن الدستور ّ
أقرها لها .وفي
هذا اإلطــار ،يرى النائب عن املحافظة،
عــامــر ال ـفــايــز (ال ـف ـت ــح) ،أن «األوض ـ ــاع
األم ـن ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تعيشها
البصرة تحول دون إمكانية تحويلها
إلى إقليم».
ك ــام ال ـفــايــز ي ـعـ ّـبــر ع ــن مــوق ــف سلبي
تبديه القوى السياسية على اختالفها
إزاء مطلب «اسـتـقــال ال ـب ـصــرة» .وإذا
كــانــت كتل «الـفـتــح» و«دول ــة الـقــانــون»
و«الـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة» قـ ــاب ـ ـلـ ــت ذلـ ـ ـ ــك امل ـط ـل ــب
بــالـتـجــاهــل ،ف ــإن «س ــائ ــرون» جــاهــرت
برفضه وفق ما جاء على لسان النائب
محمد الـجـنــابــي ،ال ــذي ر ّف ــض تحويل
«مساع
املحافظة إلى «إقليم» ،وحذر من
ٍ
ل ــاسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة وزي ـ ـ ــادة
الفساد واملفسدين» ،معتبرًا أن املشروع
«ليس لخدمة أبناء البصرة ،بل لسرقة

املواطن بعيدًا عن رقابة الــدولــة» .وفي
االت ـ ـجـ ــاه ن ـف ـس ــه ،رأى زعـ ـي ــم «ال ـت ـي ــار
الصدري» ،مقتدى الصدر ،الداعم لكتلة
ً
«ســائــرون» ،أن «األقاليم ليست حــا»،
معتبرًا أن «مسؤولي اإلقليم سيسهل
عليهم سرقتكم ،وسيمعنون في الفساد
وال ـظ ـل ــم ،وسـيـتـسـلــط عـلـيـنــا وعـلـيـكــم
ال ـط ــام ـع ــون م ــن الـ ــداخـ ــل وال ـ ـخ ـ ــارج...
فيسهل احتاللكم» ،داعيًا إلى «الحفاظ
على العراق واحدًا موحدًا».
هـ ـ ــذا الـ ــرفـ ــض والـ ـتـ ـج ــاه ــل ي ــوج ــد لــه
ت ـف ـس ـي ــران :أول ـه ـم ــا أن م ـســألــة إن ًـشــاء
«األق ـ ــال ـ ـي ـ ــم» ،وإن ك ــان ــت م ـث ـب ـت ــة فــي
ّ
نـ ـص ــوص الـ ــدس ـ ـتـ ــور ،إال أنـ ـه ــا «خـ ــط
أحمر» بالنسبة إلى القوى السياسية
الـتــي ال تـجــرؤ على تأييد مطالب من
ه ــذا ال ـن ــوع .وثــانـيـهـمــا أن ال اعـتــراض
مـبــدئـيــا ل ــدى ت ـلــك ال ـك ـتــل ع ـلــى إن ـشــاء
«األق ــالـ ـي ــم» ،ول ـك ــن ال ـخ ــاف ه ــو حــول
ت ـق ــاس ــم ال ـن ـف ــوذ ف ـي ـه ــا .ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس املحافظة ،وليد كيطان ،يميل
إلــى التفسير الثاني ،معتبرًا أن الكتل
الكبيرة ال تمانع من «أقلمة» البصرة،
«خـصــوصــا أن أعـضــاء هــا فــي مجلس
املحافظة هــم مــن صـ ّـوتــوا على إنشاء
اإلقليم ...وليس هناك رفض معلن من
ق َبل جهة ّ
محددة ،حتى َمن لم يصوت
ِ
على ه ــذا ال ـقــرار لــم يــرفـضــه ،بــل كانت
هـ ـن ــاك آراء أخ ـ ـ ـ ــرى» .وي ـ ـس ـ ـتـ ــدرك ،فــي
حــديـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار» ،ب ــأن «ال ـحــراك
الــدائــر فــي مجلس املحافظة ال يتعلق
بجهة سياسية م ـحـ ّـددة ،بــل بأعضاء
امل ـج ـلــس ف ـق ــط ،ب ـم ـعــزل ع ــن تــوجـهــات

كتلهم الـكـبـيــرة» ،الفـتــا إل ــى أن «هـنــاك
ً
كتال قد ال ترغب في ذلــك ،لكن أعضاء
املجلس يمارسون حقهم الطبيعي في
اتخاذ القرار».
بدورها ،تقول عضو مجلس املحافظة،
أن ــوار املــدلــل ،التي لــم تـصـ ّـوت ملصلحة
إنـشــاء «اإلقـلـيــم» ،إن «تطبيق القوانني
العراقية املنصوص عليها في الدستور
ّ
سـيـحــل جميع اإلش ـكــال ـيــات ،وينصف
املحافظة املظلومة ،ومــا تلك الــدعــوات
واإلج ـ ــراءات الـتــي اتـخــذهــا املجلس إال
ّرد فـعــل عـلــى ت ــردي أوض ــاع املحافظة
وتجاهلها من ِق َبل الحكومة املركزية»،
مشيرة ،خــال حديثها إلــى «األخـبــار»،
إلى أن «القوانني العراقية والعالقة بني
املـحــافـظــات والـحـكــومــة املــركــزيــة تمنح
املـجــالــس صــاحـيــات واس ـع ــة ،ويمكن
عبر تلك الصالحيات إنـجــاز املشاريع
وتـقــديــم الـخــدمــات إلــى املــواطـنــن ،لكن
ّأس املشكلة يكمن في تطبيق القانون،
الـ ـ ـ ــذي مـ ـن ــح املـ ـح ــافـ ـظ ــات ص ــاح ـي ــات
توازي الصالحيات املمنوحة لألقاليم».
وتـ ــرى امل ــدل ــل أن «ع ـبــد امل ـه ــدي يسعى
لتخفيف زخــم مساعي إنـشــاء اإلقليم،
عبر إجـ ــراءات مختلفة كــإرســال هــادي
ال ـعــامــري إل ــى ال ـب ـصــرة ،لـيـشــرف على
املشاريع وإدارة املدينة ،بمساعدة عادل
مـهــودر ،لكن هــذا اإلج ــراء زاد مــن حـ ّـدة
غضب أهالي املدينة الذين رأوا في ذلك
ً
انـتـقــاصــا مـنـهــم ،وت ــدخ ــا واض ـحــا في
َ
عملهم ،خاصة أن املبعوثني االثنني من
خارجها».

تساهل دستوري
في إنشاء «األقاليم»
ليست آليات إنشاء «اإلقليم» بموجب الدستور العراقي
ّ
باملعقدة أو الصعبة ،بــل فيها مــن التساهل مــا يطرح
تساؤالت مشروعة عن الغاية من تيسير إجــراءات من
هذا النوع .إذ ّ
تنص املادة  119من الدستور على أن لكل
ً
محافظة أو أكثر «الحق» في تكوين إقليم بناء على طلب
باالستفتاء عليهُ ،ي ّ
قدم بإحدى الطريقتني:
ً
أوال ،بطلب من ثلث األعضاء في كل مجلس من مجالس
املحافظات التي تروم تكوين «اإلقليم».
ثــانـيــا ،بطلب مــن ُعـشــر الناخبني فــي كــل محافظة من
املحافظات التي تروم تكوين «اإلقليم».
أم ــا امل ـ ــادة  ،120ف ـت ـنـ ّـص ع ـلــى وض ــع دس ـت ــور خــاص
بكل إقليم ،مــن شأنه «تحديد هيكل ّسلطات اإلقليم،
وصالحياتها ،وآليات ممارستها ،على أل يتعارض مع
الدستور االتحادي» ،الذي تمنح املادة  121منه «سلطات
األق ــال ـي ــم ال ـح ــق ف ــي م ـم ــارس ــة ال ـس ـل ـطــات الـتـشــريـعـيــة
والتنفيذية والقضائية وفقًا ألحكام دستورها الخاص،
بــاس ـت ـث ـنــاء م ــا ورد ف ـيــه م ــن اخ ـت ـصــاصــات حـصــريــة
للسلطات االتحادية».
(األخبار)
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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي
املرحوم الشيخ
عبدالله يوسف زين العابدين مغنية
زوجته :الحاجة سهام يحيى
وال ــدت ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة رقـيــة
علي كمال
ولده :الصيدلي الدكتور حسن
ب ـنــاتــه :ال ـحــاجــة إي ـم ــان وال ـحــاجــة
سهى وريما وزينة
أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤه :األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ خـ ـلـ ـي ــل
وامل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــون الـ ـشـ ـي ــخ مـصـطـفــى
والدكتور حبيب والشيخ محمد
شقيقته :الحاجة آسية
أصـ ـه ــرت ــه :ال ـ ـحـ ــاج غـ ـس ــان حـ ــدرج
والحاج علي حدرج والسيد جهاد
فتوح والسيد علي ريحان وشمس
الدين
ووري الـ ـث ــرى ف ــي ج ـب ــان ــة ب ـلــدتــه
طيردبا
ُ
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ب ـي ــروت الـيــوم
الثالثاء الواقع في  9نيسان 2019
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
بعد الظهر حتى الساعة السادسة
مـ ـ ـس ـ ـ ً
ـاء ف ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي  -ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء  -قرب مركز أمن الدولة.
كـمــا تـقــام ذك ــرى أس ـبــوع ومجلس
عزاء عن روحه في حسينية بلدته
طـيــردبــا ن ـهــار الـسـبــت ال ــواق ــع فيه
 2019/4/13الساعة الرابعة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل مـ ـغـ ـنـ ـي ــة وي ـح ـي ــى
وحدرج وفتوح وريحان وشومان
وشمس الدين
وعموم أهالي بلدة طيردبا وبلدات
قضاء صور

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
االستاذ رستم أحمد كنج
زوجته أمال خليل كنج
ولداه رأفت ورمزي
اشـ ـق ــاؤه ري ـ ــاض ،ال ــدك ـت ــور رئ ـيــف،
فواز واملرحوم يوسف
ووري الـثــرى أمــس االثـنــن الــواقــع
فيه  8نيسان .2019
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ــوم ــي الـ ـث ــاث ــاء
واالرب ـع ــاء  9و 10ال ـجــاري للرجال
والـنـســاء فــي حسينية الشياح من
الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى
ً
مساء .ويوم الخميس 11
السادسة
منه من الساعة الثانية بعد الظهر
حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء فــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب مــركــز أمــن
الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ك ـ ـنـ ــج ،ال ـح ـس ـي ـن ــي،
الخنسا وعموم أهالي ساحل املنت
الجنوبي.
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مناقصة عامة
رقم /1009م ع إ /م م3/
الساعة الثالثة عشرة من نهار الخميس
الـ ــواقـ ــع ف ــي  2019/5/2ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الـعـتــاد فــي قــاعــة املناقصاتالـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل  -اول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
مــادة كــاز الـطـيــران لصالح الجيش غب
الطلب خالل العام .2019
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /5
م ع إ /م ع 1/تاريخ .2019/3/28
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخــاص فــي املــديــريــة الـعــامــة ل ـ ــادارة -
مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني  -املديرية العامة
لـ ــادارة  -مصلحة املــالـيــة  -مكتب عقد
النفقات  -اليرزة.
يجب ان تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/4/3
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 618
اعالن
اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ـ ــروض اس ـ ـ ـعـ ـ ــار (لـ ـلـ ـم ــرة
الثانية) لتلزيم تقديم قرطاسية لــزوم
االمتحانات
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـن ــي وال ـت ـق ـنــي
للدورة االولى لعام 2019
في تمام الساعة التاسعة من قبل ظهر
يــوم الخميس الــواقــع فيه ،2019/4/18
يجري الصندوق الداخلي في املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني استدراج
عــروض اسـعــار (للمرة الثانية) لتلزيم
تقديم قرطاسية لزوم االمتحانات
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـن ــي وال ـت ـق ـنــي
للدورة االولى لعام .2019
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض إلـ ـ ــى قـ ـل ــم الـ ـصـ ـن ــدوق
الــداخ ـلــي للتعليم املـهـنــي والـتـقـنــي في
الــدكــوانــة وفـقــا لدفتر الـشــروط الخاص
واملـ ـ ـع ـ ــد ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ـغـ ــايـ ــة والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـكــن
الحصول عليه من قلم الصندوق على ان
تصل هذه العروض قبل الساعة الثانية
ع ـشــرة م ــن دوام آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يسبق
اليوم املحدد إلجراء االستدراج ويرفض
كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 3 :نيسان 2019
رئيسة مجلس ادارة الصندوق الداخلي
املديرة العامة للتعليم املهني والتقني
بالتكليف
سالم اسعد يونس
التكليف 626
إعالن تلزيم
ش ــراء كومبيوتر ل ــزوم املــديــريــة العامة
للجمارك
بطريقة استدراج عروض
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة مـ ــن ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه الرابع عشر من شهر
ُ
ايار من العام الفني وتسعة عشر ،تجري
املــديــريــة الـعــامــة لـلـجـمــارك فــي مركزها
الكائن في بناية البنك العربي  -ساحة
رياض الصلح شارع املصارف  -الطابق
ال ـ ـسـ ــابـ ــع ،اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ــروض ل ـت ـلــزيــم
ش ــراء كومبيوتر ل ــزوم املــديــريــة العامة
للجمارك.
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأم ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـ ــؤق ـ ـ ـ ـ ــت :م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــون لـ ـ ـي ـ ــرة
لبنانية /1.000.000/ل.ل.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن دائ ـ ـ ــرة ال ـش ــؤون
املالية  -املديرية العامة للجمارك.
ي ـجــب أن ت ـصــل الـ ـع ــروض ال ــى ال ــدائ ــرة
املذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من
اخر يوم عمل يسبق جلسة التلزيم.
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 628
إعالن قضائي
بتاريخ  2019/3/28قرر رئيس محكمة
ب ــداي ــة ص ـي ــدا ال ـق ــاض ــي م ـح ـمــد ال ـح ــاج
علي نشر خالصة عن االستدعاء املقدم

م ــن وسـ ــام خـلـيــل فـ ــواز وامل ـس ـجــل بــرقــم
 2019/1475وال ـ ــذي يـطـلــب فـيــه شطب
اشارتي الدعوتني عن العقار رقم  233من
منطقة قاقعية الصنوبر االولى مسجلة
ب ــرق ــم ي ــوم ــي  382ت ــاري ــخ 1958/2/27
دع ــوى مـقــامــة ل ــدى الـحــاكــم املـنـفــرد في
صيدا من محمد بدير وجواد فواز ضد
مالكي هذا العقار والثانية مسجلة برقم
يومي  1648تــاريــخ  1960/9/15دعــوى
مقامة لــدى القاضي البدائي املدني في
صيدا من محمد كامل شعيب العاملي
ضــد مـحـمــود وحسيبة ول ــدي منصور
جواد ومحمد بدير وجواد فواز .فمن له
مصلحة باالعتراض ان يتقدم به خالل
عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة 2017 - 1138
املنفذ املحامي انطوان مخلوف شخصيًا
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم ب ـ ــدوي ج ــرج ــس يــونــس
وكيله املحامي جهاد يعقوب وستنفور
ولـ ـي ــام ــس م ـج ـه ــول االقـ ــامـ ــة وان ـ ـطـ ــوان
حـبـيــب س ـل ـي ـمــان م ــن اي ـط ــو وم ـق ـيــم في
اميركا السند التنفيذي استنابة دائرة
تنفيذ طرابلس  2009 - 488املتضمنة
تنفيذ حـكــم ازال ــة الـشـيــوع ال ـصــادر عن
الـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة فــي الـشـمــال رق ــم 53
تاريخ 2007/8/2
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف 2010/10/8
وتاريخ تسجيله  2010/11/2التخمني
وب ــدل ال ـطــرح  26520د.أ .او مــا يعادله
بالليرة اللبنانية
امل ـط ــروح للبيع الـعـقــار  875اي ـطــو يقع
ف ــي نـهــايــة ال ـب ـلــدة ص ـع ــودًا عـلــى طــريــق
عــام زغرتا اهــدن وارضــه تعلو مستوى
ال ـطــريــق ب ـحــوالــي ع ـش ــرة ام ـت ــار بشكل
عــامــودي غـيــر م ـتــدرج وال يــوجــد لــه اي
طريق من الجهة العليا ويحتوي على
اش ـجــار حــرجـيــة وغ ـيــر صــالــح لـلــزراعــة
او االستثمار وغير صالح للبناء لعدم
قـ ــدرة ل ـلــوصــول ال ــى ارضـ ــه ومـســاحـتــه
 2226م 2ويوجد مرسوم استمالك وقرار
وض ــع يــد عـلــى مـســاحــة  900م 2فتكون
املساحة املتبقية  1326م.2
موعد املزايدة ومكانها االربعاء الواقع
فــي  2019/4/24الـســاعــة  12ظـهـرًا امــام
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـبــل امل ـبــاشــرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ان يـ ــدفـ ــع بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح فــي
صـ ـن ــدوق مـ ــال زغ ــرت ــا او ب ـمــوجــب شك
م ـصــرفــي م ـس ـحــوب الم ــر رئ ـي ــس دائ ــرة
ت ـن ـف ـي ــذ زغ ـ ــرت ـ ــا وان ي ـت ـخ ــذ مـ ـق ــام ــا لــه
ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة او تــوكـيــل مـحــام
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقار موضوع املزايدة وعليه
زي ـ ــادة ع ـلــى ال ـث ـمــن دف ــع رسـ ــوم ال ــدالل ــة
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
اعالن
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة/
عقاري.
غرفة الرئيس احمد مزهر
يدعو قلم هــذه املحكمة وسـنـدًا الحكام
املــادتــن  405و 409أ.م.م .املــدعــى عليها
ش ــرك ــة ال ـن ـم ـي ــري ــة ش.م.ل .اخـ ـ ــر م ـق ــام
مـعــروف لها بـلــدة النميرية واملجهولة
محل االقــامــة لتبلغ الحكم الـصــادر في
الــدعــوى املقامة مــن يــوســف جــابــر عرب
بوكالة املحامية سحر شــام بموضوع
حق مرور واملسجلة تحت رقم 2019/43
مدور واملنتهية الى القرار رقم 2019/25
الذي ينص على اآلتي:
ً
اوال :م ـن ــح عـ ـق ــار ال ـج ـه ــة امل ــدع ـي ــة رق ــم
 /1051النميرية حقًا باملرور عبر عقاري
املدعى عليهما ذات االرقام 1055 :و1057
وفـ ـق ــا الق ـ ـتـ ــراح ال ـخ ـب ـي ــر ب ـه ـجــت قــاســم
الثالث املحدد في تقريره املبرز بتاريخ
( 2015/3/6ص)  / 10امل ـع ـت ـبــر ج ــزءًا
ال يـتـجــزأ مــن ه ــذا الـحـكــم والـ ــزام الجهة
املدعية بان تدفع لكل من املدعى عليهما
شركة النميرية ش.م.ل .ومنى حجازي
تعويضًا لكل منهما ق ــدره عـشــرة االف
دوالر ام ـيــركــي او م ــا ي ـعــادلــه بالعملة
اللبنانية بـتــاريــخ الــدفــع وذل ــك بمثابة
تعويض شامل على االض ــرار الناجمة

ع ــن تـنـفـيــذ ح ــق امل ـ ــرور امل ـق ــرر بـمــوجــب
الحكم الراهن لالسباب املبينة اعاله.
ثانيًا :رد كل ما زاد او خالف من مطالب
واسـ ـب ــاب وش ـط ــب اشـ ـ ــارة ال ــدع ــوى عن
ص ـح ــائ ــف الـ ـعـ ـق ــارات م ــوض ــوع ـه ــا بـعــد
التنفيذ وابالغ من يلزم.
ث ــال ـث ــا :ت ـض ـمــن ال ـج ـهــة امل ــدع ــى عليها
الرسوم والنفقات القانونية.
مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف  30يــومــا م ــن تــاريــخ
التبلغ.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2018/1066غرفة الرئيس
القاضي راني صادق
البالغ املنفذ عليه سمير نعمان عساف
مجهول محل االقــامــة الحضور بالذات
أو بــواسـطــة وكـيـلــه الـقــانــونــي ال ــى هــذه
الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الس ـ ـتـ ــام االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
ومربوطاته باملعاملة املقدمة من املنفذ
سـلـيــم ول ــف عــاصــي وك ـيــاه املـحــامـيــان
س ـع ـي ــد والـ ـيـ ـس ــار بـ ــو ع ـق ــل ب ـم ــوض ــوع
ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـص ـ ــادر عـ ــن مـحـكـمــة
الدرجة االولــى املدنية في صيدا تاريخ
.2018/6/28
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال فـكــل تبليغ لــه بعد
انقضاء مهلة النشر واالن ــذار بواسطة
رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات الدائرة يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ـ ــن دائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ص ـ ـيـ ــدا
باالستنابة رقم  2018/20غرفة الرئيس
القاضي راني صادق
الب ـ ــاغ امل ـط ـل ــوب اب ــاغ ــه اس ــام ــة حسن
يونس مجهول محل االقــامــة الحضور
ب ــال ــذات أو بــواس ـطــة وك ـي ـلــه الـقــانــونــي
الـ ـ ــى هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الس ـ ـتـ ــام االخ ـ ـبـ ــار
لالطالع على دفتر الشروط باالستنابة
املـقــدمــة مــن املـنـفــذ بـنــك الـشــرق االوســط
وافريقيا وكيله املحامي ميشال تويني
ب ـمــوضــوع تـنـفـيــذ س ـن ــدات دي ــن بقيمة
/25.267.450.900/ل.ل.
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال فـكــل تبليغ لــه بعد
انقضاء مهلة النشر واالخبار بواسطة
رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات الدائرة يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقــم  2019/35غرفة الرئيس
القاضي راني صادق
البـ ــاغ امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا سـمـيــا اب ــو شـقــرا
مجهول محل االقــامــة الحضور بالذات
أو بــواسـطــة وكـيـلــه الـقــانــونــي ال ــى هــذه
الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الس ـ ـتـ ــام االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
ومربوطاته باملعاملة املقدمة من املنفذ
فـ ــادي روم ــان ــوس وكـيـلـهـمــا املـحــامـيــان
سعيد واليسار بو عقل بموضوع تنفيذ
حكم محكمة الدرجة االولــى املدنية في
صيدا تاريخ .2018/10/9
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن
نـطــاق الــدائــرة واال فكل تبليغ لها بعد
انقضاء مهلة النشر واالن ــذار بواسطة
رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات الدائرة يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولــى
ف ــي ال ـب ـق ــاع امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم محمد
حسني ابو خرما وعلي حسني ابو خرما
وحسني أحمد سميدي املقيمون سابقًا
فــي السلطان يعقوب واملجهولي محل
االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من
ينوب عنهم قانونًا إلى قلم املحكمة في
زحلة لتبلغ أوراق االستدعاء املقدم من
سـعـيــد مـحـمــد سـعـيــد عـبــدونــي بــوكــالــة
االستاذ جورج القاصوف املسجل برقم
أس ــاس م ــدور  2017/517وال ــذي يطلب
بـمــوجـبــه إزال ـ ــة ش ـيــوع ف ــي ال ـع ـقــار رقــم

للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

 /588/م ــن مـنـطـقــة ال ـس ـل ـطــان يـعـقــوب
العقارية.
ولـلـمـسـتــدعــى ضــدهــم املــذكــوريــن مهلة
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر إلب ــداء
مالحظاتهم عـلــى طـلــب املـسـتــدعــي واال
يـ ـص ــار الـ ـ ــى اب ــاغـ ـه ــم ج ـم ـي ــع االوراق
والـ ـ ـق ـ ــرارات ب ـمــا فـيـهــا ال ـح ـكــم الـنـهــائــي
لصقًا على باب ردهة املحكمة.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل

إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب احمد محمود حمزه شهادة قيد
مؤقتة بدل ضائع عن اسهمه في العقار
رقم  301كفرحتى.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعالن
بـ ـت ــاري ــخ  2018/4/19قـ ـ ــرر ال ـق ــاض ــي
الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال اعـ ـ ـ ــادة ت ـكــويــن
محضر تـحــديــد الـعـقــار رق ــم 394 - 393
من منطقة ممنع العقارية.
ل ـلــراغــب بـتـقــديــم اع ـت ــراض عـلــى عملية
اعـ ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن وفـ ـق ــا ملـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ،اداء
م ــاح ـظ ــات ــه خ ـط ـيــا ل ـ ــدى ق ـل ــم ال ـقــاضــي
العقاري في الشمال وذلــك حتى تاريخ
انجاز العنصر املقرر اعادة تكوينه وفي
فترة الثالثني يومًا التي تلي لصق قرار
االختتام االولي على ايوان املحكمة.
طرابلس في 2018/4/19
القاضي العقاري في الشمال
تراز غسان ّ
مقوم

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
القاضي ندى املعلوف
رقم املعاملة2017/68 :
املنفذ :عبد الـقــادر عبد الغني حمود -
وكيله املحامي نبيه حمود
املـنـفــذ عـلـيـهــم :ورث ــة زم ــزم محمد علي
ص ــال ــح  -ب ــواسـ ـط ــة امل ـم ـث ــل ال ـق ــان ــون ــي
املحامية فاطمة هوشر  -طرابلس
مصطفى عبد الغني حمود  -بيروت -
الرملة البيضاء  -شــارع املــدور  -بناية
السالم.
إحسان محمد الحجازي  -راسنحاش
وحليمة موسى ماضي  -راسنحاش
نجيح عبد الغني حمود  -راسنحاش
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
طرابلس رقم  2017/467بازالة الشيوع
بالعقار  /58/راسنحاش
تاريخ الحكم2017/3/30 :

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ع ـلــي ام ــن وه ـبــي س ـنــدي ملكية
بــدل ضائع للعقار  19 /87و  22حــارة
حريك.

ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2018/1/19
تــاريــخ تـسـجـيــل مـحـضــر الــوصــف لــدى
امانة السجل العقاري2018/1/29 :
املـطــروح للبيع :العقار رقــم  58منطقة
راسنحاش
محتوياته :ارض بعل مشجرة زيتون
وتني
مساحته /191/ :م2
ً
يحده :شـمــاال 57 - 53 - 52 :شرقًا52 :
 49 - 57 - 53جنوبًا - 59 - 45 :طريق عام غربًا57 :
 59الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــن/9550/ :د.أ .الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح:
/9550/د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :نهار الخميس
الــواقــع فــي  2019/5/2الـســاعــة الثانية
عـ ـش ــرة والـ ـنـ ـص ــف أمـ ـ ــام رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
التنفيذ في محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :على الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ـ ــداع بــدل
الـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية امــا نـقـدًا في
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او ت ـق ــدي ــم ش ــك او
ك ـفــالــة مـصــرفـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـبـ ـت ــرون وع ـل ـي ــه اتـ ـخ ــاذ مـحــل
اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
عــد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه .وعليه ان
يدفع رسم  %5داللــه اضافة الى رسوم
التسجيل.
رئيس قلم
وفاء ضاهر

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استدراج عروض لتقديم وتركيب
مولد ديزل لزوم معمل بعلبك.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/5/3عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بيروت في  4نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 611
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
اسـتــدراج الـعــروض العائد لشراء 1000
خ ــرط ــوش ف ـيــزي ـبــل 40 - 25 - 16 - 10
أمبير  24 -ك.ف ،.وذلك وفق املواصفات
الفنية وال ـش ــروط االداري ـ ــة امل ـحــددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على
نسخة عـنــه لـقــاء مبلغ خمسماية الــف
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أفقيا
 -1عاصمة دولة في أميركا الجنوبية –  -2من أعضاء الحكومة – موسيقى ورقصة
يونانية مشهورة –  -3حركة إسالمية تحكم أجزاء كبيرة من أفغانستان –  -4يواجه
العدو – سئم وضجر –  -5خالف صعبة – دولة آسيوية –  -6أوتوماتيكي –ُ مادة
ّ
وأحب –  -7من أبرز املواقع السياحية في األردن قرب أربد كانت تعرف
قاتلة – أراد
قديمًا بإسم جــدارة تشتهر بمدرجاتها ومبانيها اليونانية والرومانية – للندبة
–  -8بـحــر – وال ــدة – صـفــة مــن خـســر تـجــارتــه وأم ــوال ــه وأرزاقـ ــه –  -9عــائـلــة فنانة
إستعراضية لبنانية مشهورة – من األلوان أو نسبة لبرج منعزل عن الناس – -10
التحرر من أي سلطة خارجية بأي وسيلة كانت

عموديًا

 -1جبهة أو حركة مسلحة في الصحراء الغربية التي يديرها املغرب –  -2من الحبوب
– من جاوز الثالثني الى نحو الخمسني من العمر – بقرة وحشية –  -3دولة أوروبية
– لإلستدراك –  -4من الحيوانات – من شعوب أميركا الوسطى كانت لهم حضارة
متقدمة حكموا في هوندوراس وغواتيماال وشبه جزيرة يوكاتان باملكسيك وبلغت
العقود القديمة –  -5الصق النسب – مرض –  -6لصق
حضارتهم أوج إزدهارها في
ّ
وصلب الطني – غير متعلم – وبخ بالكالم –  -7يداوم ويواظب على العمل من غير
انقطاع – نبات ينمو عبر شجيرة صغيرة –  -8أقرع الجرس – حيوان أليف – من
الخضر –  -9دولة آسيوية –  -10أول رئيس جمهورية لبناني

أفقيا

◄ مطلوب ►

مطلوب مهندس
معامري خربة 5
سنوات للعمل لدى
مكتب دراسات
وإرشاف يف الحمراء.

Bashir.itaniiciintl@gmail.com

4 40 39 26 20 12 9

3133 sudoku

كلمات متقاطعة 3 1 3 3
1

◄ مبوب ►

نتائج اللوتو اللبناني

استراحة
2

ليرة لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن دائــرة
الشؤون املشتركة في مركز الشركة في
الـبـحـصــاص مــا بــن الـســاعــة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  30نيسان  2019الساعة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 620

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3133

حلول الشبكة السابقة

1

 -1اإلنشراح –  -2ديكارت – صفر –  -3فيلكا – منجز –  -4يجهل – بطارخ –  -5بيال – -6
شب – الدراما –  -7يعاسيب – كان –  -8بلبل – ُ
الرها –  -9دال – داوم –  -10بايكال – دنا

عموديًا
ّ
 -1أدفيك شيبوب –  -2لييج – بعل –  -3أكلهم – أبدي –  -4ناكل – أسالك –  -5أرش – بلي –
ال –  -6رت – بيدبا –  -7مطار – لد –  -8حصن األكراد –  -9فجر – ماهون –  -10برزخ باناما

حل الشبكة 3132

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثلة إغراء أميركية ( )1967-1933ملعت أواخر خمسينات القرن املاضي
وتألقت في مجمل أفالم هوليوود .توفيت ّ
جراء تعرضها لحادث سيارة
 = 5+3+2+9+8عــاصـمــة الـنـمـســا ■  = 11+6+1جـيــش ■ = 4+10+7
خالف حرب

حل الشبكة الماضية :نورة العميري

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1707وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة40 - 39 - 26 - 20 - 12 - 9 :
الرقم اإلضافي4 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 825,142,887ل.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):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:185,908,335
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة185,908,335 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 59,998,860ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 24 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,499,953 :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:
 59,998,860ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,175 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 51,063 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 143,312,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17,914 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل982,639,886 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1707وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح35615 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 42,784,172 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة2 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة21,392,086 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.5615 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.615 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.15 :
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 808
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة231 :
• يومية أربعة2027 :
• يومية خمسة32623 :
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني
صادرة عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2027
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ش ــرك ــة Taj Trading
 S.A.R.Lوك ـي ــاه ــا امل ـحــام ـيــان سمير
سعاده وادولف الدبس
املنفذ عليه :حـســام عبد الـكــريــم شري
حارة حريك  -الشارع العريض بملكه
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ق ـ ــرار اس ـت ـئ ـنــافــي
اساس  2016/2املبلغ  48264491ل.ل و
 $ 123559.80عدا اللواحق.
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز- 2016/11/11 :
تاريخ تسجيله2016/11/24 :
ً
اوال :امل ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :سـهــم من
العقار  /449/قسم  27حارة حريك:
مـ ـكـ ـت ــب مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن  3غ ـ ـ ــرف وحـ ـم ــام
الـطــابــق انـتــرســول ول ــدى الكشف تبني
ان القسم مؤلف من غرفتني مفتوحتني
على بعضهما البعض وغــرفــة مدخل
وحمام  -يشترك بملكية الحق املختلف
رقــم  - 1مخالفة بـنــاء راج ــع القسم - 2
عدل النظام بملفه  -استحضار دعوى
تـعـهــد وت ـفــويــض م ـقــدم م ــن مــالــك هــذا
القسم بدفع الرسومات املتوجبة على
املخالفات املرتكبة وعــدم املطالبة باي
تعويض من الدولة او البلدية.
مساحته  /78/م 2تقريبًا.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/117000/ :د.أ - .الـ ـط ــرح
ب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض  %5و %3و:%7
/60161.049/د.أ.
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان امل ـ ــزاي ـ ــدة :وق ـ ــد ت ـحــدد
موعد املزايدة نهار الجمعة الواقع في
 2019/5/3الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ــروط الـبـيــع :فعلى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة ايـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق الــدائــرة كما عليه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
ال ـع ـش ــر ع ـل ــى م ـس ــؤول ـي ـت ــه ك ـم ــا عـلـيــه
وخــال عشرين يومًا تلي االحالة دفع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة الرقم 2014/1046
امل ـن ـف ــذ :س ـ ـ ـ ــرادار ب ـن ــك ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املحامي شكري روبير الخوري
(الـ ــذي ح ــل مـحــل بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر
ش.م.ل).
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :طــون ــي كــام ــل الـصـيــاح
ووديـ ـع ــة وديـ ــع س ـك ــاف وك ــام ــل اسـعــد
ال ـص ـي ــاح  -ع ــن الـ ـخ ــروب ــة م ـل ــك كــامــل
الصياح.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :ك ـتــاب تـعـهــد وعـقــد
ق ــرض شـخـصــي وع ـقــد تــأمــن مــع حق
ال ـت ـحــويــل وشـ ـه ــادة ق ـيــد تــأمــن وعـقــد
زي ـ ـ ــادة ت ــأم ــن وع ـق ــد قـ ــرض ومـحـضــر
ع ـ ـقـ ــد ادخ ـ ـ ـ ـ ــال واخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج وسـ ـ ـن ـ ــد ديـ ــن
ً
ش ــام ــل وع ـق ــد رهـ ــن سـ ـي ــارة تـحـصـيــا
ملـ ـبـ ـل ــغ /467550.02/د.أ .وم ـب ـل ــغ
/277339525/ل.ل .عـ ـ ـ ــدا الـ ـف ــائ ــدة
والـ ـل ــواح ــق ع ـل ـمــا ان امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه قــد
حـ ّـصــل مـبـلــغ /75.000.000/ل.ل .من
الدين املذكور.
تاريخ قرار الحجز.2015/2/4 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه لـ ــدى ام ــان ــة الـسـجــل
العقاري.2015/2/20 :
املطروح للبيع:
 - 1القسم  /4/مــن العقار  /557/عني
ال ـ ـخـ ــروبـ ــة :م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وط ـع ــام
وث ــاث غــرف وغــرفــة خــارجـيــة ومطبخ
وخ ـ ــاء وح ـ ـمـ ــام ،م ـش ـغ ــول مـ ــن امل ـن ـفــذ
عـ ـلـ ـي ــه ط ـ ــون ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــاح وهـ ـ ـ ــو غ ـيــر
م ـس ـكــون حــال ـيــا ،مـســاحـتــه /162/م،2
يـشـتــرك بملكية الـقـسـمــن  /1/و،/3/
ل ــه مــوقــف س ـي ــارة ك ـمــا ه ــو م ـبــن على
خريطة االفــراز ،مرتفق باملرور للعقار
 /558/و ،/559/ادخـ ـ ــال ت ـحــت حكم

الـ ـت ــأم ــن درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى ال ـ ــدائ ـ ــن ال ـب ـنــك
التجاري للشرق االدنــى ش.م.ل .بقيمة
/600000/د.أ .بـخـصــوص الــوقــوعــات
راجع القسم  ،/1/يمنع املدين عن انشاء
اي حق عيني وسواه طيلة مدة التأمني،
حـ ـج ــز احـ ـتـ ـي ــاط ــي 2016/654/654
ال ـحــاجــز ري ـم ــون كـنـعــان وس ـي ــروال بو
روفايل ،طلب اشتراك ومحضر وصف
وقرار احالل عدد  2014/1046ملصلحة
سرادار بنك ش.م.ل.
 - 2القسم  /5/مــن العقار  /557/عني
ال ـ ـخـ ــروبـ ــة :م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وط ـع ــام
واربـ ـ ــع غـ ــرف وح ـم ــام وخ ـ ــاء ومـطـبــخ
وارب ـ ـعـ ــة شـ ــرفـ ــات ،م ـش ـغ ــول م ــن كــامــل
ال ـ ـص ـ ـيـ ــاح ،مـ ـس ــاحـ ـت ــه /188/م ،2لــه
انتفاع واستعمال السطحية بجانبه
ولــه مــوقــف سـيــارة كما هــو مبني على
خريطة االفراز ،ذات الوقوعات كما على
القسم  /4/اعاله.
 - 3القسم  /6/مــن العقار  /557/عني
الخروبة :دوبلكس طابق ثاني يحتوي
على مدخل وصالونني وطعام ومطبخ
وغسيل وخــاء وشرفتني ودرج يؤدي
الى الطابق العلوي الذي يحتوي على
مــدخــل وث ــاث غ ــرف وحـمــامــن وف ــراغ
وض ـمــن امل ــدخ ــل يــوجــد مـطـبــخ صغير
وش ــرف ـت ــن مـقـفـلـتــن زج ـ ــاج وامل ـن ـي ــوم،
م ـ ـش ـ ـغـ ــول م ـ ــن امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ عـ ـلـ ـي ــه ط ــون ــي
الصياح ،مساحته /250/م ،2له انتفاع
واسـتـعـمــال السطيحتني بجانبه ولــه
موقف سيارة عدد  2كما هو مبني على
خريطة االفراز ،ذات الوقوعات كما على
القسم  /4/اعاله.
قيمة التخمني - :القسم  /4/من العقار
 557عني الخروبة/153900/ :د.أ.
 الـ ـقـ ـس ــم  /5/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  557عــنالخروبة/183300/ :د.أ.
 الـ ـقـ ـس ــم  /6/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  557عــنالخروبة/275000/ :د.أ.
قيمة ال ـطــرح - :القسم  /4/مــن العقار
 557عني الخروبة/92340/ :د.أ.
 الـ ـقـ ـس ــم  /5/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  557عــنالخروبة/109980/ :د.أ.
 الـ ـقـ ـس ــم  /6/مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  557عــنالخروبة/165000/ :د.أ.
املــزايــدة :ستجري يــوم االربـعــاء الواقع
فيه  2019/4/24الساعة الحادية عشر
ص ـبــاحــا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفــي محكمة املــن .فعلى راغــب الشراء
ان يـ ــودع ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل
ثــاثــة ايـ ــام ت ـلــي االح ــال ــة ،عـلـيــه اي ــداع
كامل الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة الـ ـعـ ـش ــر واال ف ـع ـل ــى ع ـهــدتــه
ف ـي ـض ـم ــن الـ ـنـ ـق ــص وال ي ـس ـت ـف ـي ــد مــن
الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .% 5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وكياله املحاميان هال روفــايــل وبسام
كرم املنفذ عليهما :جمال حسن لطيف
 محمد جمال لطيفال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ق ــرض ج ــدول
تسديد وكشفي حساب واتفاقية فتح
الحسابات بقيمة /126.000.318/ل.ل.
و/485.551/ل.ل .موثقني بعقد تأمني
ع ـ ـق ـ ــاري درج ـ ـ ـ ــة اول ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدا الـ ــرسـ ــوم
والفوائد.
ت ـطــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
للمرة الخامسة العقار  /469/تلكري
خـ ــاصـ ــة املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه ج ـ ـمـ ــال ح ـســن
لطيف والــذي يقع بــأول بلدة تلمعيان
ب ـم ـح ــاذاة ال ـط ــري ــق ال ـع ــام الـ ــذي يــربــط
ال ـح ـي ـصــة ب ــال ـع ـب ــودي ــة ب ــات ـج ــاه ب ـلــدة
تلمعيان وه ــو عـقــار مـفــرز عــن العقار
رقــم  /382/تلكيري يقع ضمن منطقة
سكنية احياء شعبية عليه بناء مؤلف
مــن طــابــق ارض ــي يحتوي على مدخل
ومـ ــوزع وغــرف ـتــي ن ــوم وغ ــرف ــة جـلــوس
وص ـ ــال ـ ــون وح ـ ـمـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وش ــرف ــة

صغيرة ودرج يؤدي الى السطح مبلط
بالط موزاييك وطني وشبابيك حديد
ب ــاب مــدخــل خـشــب واملـطـبــخ والـحـمــام
من السيراميك الوطني مساحة املنزل
حوالي /150/م.2
مساحة العقار/980/ :م 2يحده غربًا:
ً
الـعـقــار  ،/474/شــرقــا وش ـم ــاال :طريق
عام ،جنوبًا :العقار ./470/
ال ـت ـخ ـمــن/180.000.000/ :ل.ل .بــدل
الطرح املخفض/60.230.000/ :ل.ل.
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2015/9/28 :
تــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
2015/10/31
موعد املزايدة ومكانها :االثنني الواقع
ف ــي  2019/6/24ال ـس ــاع ــة  1:30بـعــد
الظهر امام رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
ل ـلــراغــب ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة دفـ ــع بــدل
ال ـطــرح نـقـدًا أو تـقــديــم كـفــالــة قانونية
ً
وافـ ـي ــة واتـ ـخ ــاذ م ـح ــا الق ــام ـت ــه ضمن
نـ ـط ــاق دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ح ـل ـب ــا اذا ك ــان
مـقـيـمــا خــارج ـهــا واال ع ــد قـلــم ال ــدائ ــرة
م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،ودفـ ــع عـ ــاوة على
البدل مبلغ  /1.000.000/ل.ل .كنفقات
وعـلــى ال ـشــاري رس ــم ال ــداللــة واالحــالــة
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2014/459
امل ـن ـفــذ :االع ـت ـم ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ش.م.ل- .
وكيله املحامي عادل معكرون.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :انـ ـ ـط ـ ــوان ودي ـ ـ ــع ضـ ــو -
بواسطة رئيس القلم.
السند التنفيذي :قرار اللجنة القضائية
ال ـن ــاظ ــرة ف ــي ال ـخ ــاف ــات ال ـنــاش ـئــة عن
تطبيق قــوانــن االس ـكــان رقــم االســاس
/1456ل.ق 2013/ .تاريخ .2014/2/4
تاريخ محضر الوصف.2017/3/29 :
تاريخ تسجيله.2017/6/19 :
املـطــروح للبيع :القسم  /5/من العقار
 /846/م ــزرع ــة ب ـيــت ال ـش ـع ــار ،غــرفـتــي
نوم ودار وطعام ومطبخ وحمام ،يقع
فــي السفلي االول ،مساحته /92/م.م.
ي ـش ـتــرك بـمـلـكـيــة ال ـح ــق امل ـخ ـت ـلــف رقــم
واحـ ــد ،مـنـتـفــع ب ــامل ــرور عـلــى الـطــرقــات
الـخــاصــة رق ــم  /859/و ،/872/تأمني
درجــة اولــى ملصلح االعتماد اللبناني

ش.م.ل .واملؤسسة العامة لالسكان لقاء
مبلغ /225.000.000/ل.ل .زيــادة عامل
االس ـت ـث ـمــار مـســاحــة مـئـتــان وارب ـع ــون
ونـ ـص ــف بـ ـم ــوج ــب كـ ـت ــاب الـ ـصـ ـن ــدوق
املستقل ،محضر وصف رقم .2014/459
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/119600/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح/71760/ :دوالر أميركي.
امل ـ ــزاي ـ ــدة :س ـت ـج ــري يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة فــي
 2019/6/14الساعة العاشرة صباحًا
امام رئيس دائرة التنفيذ وفي محكمة
املــن .فعلى راغــب الشراء ان يــودع قبل
املباشرة باملزاد قيمة الطرح او تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة وخ ــال ثــاثــة اي ــام تلي
االحــالــة ،عليه ايــداع كامل الثمن تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال ف ـع ـلــى ع ـه ــدت ــه ف ـي ـض ـمــن الـنـقــص
وال يستفيد مــن الــزيــادة وعـلـيــه خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا دفـ ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقم املعاملة2015/673 :
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :جـ ـ ــورج ت ــام ــر  -رح ـبــة
واب ــراهـ ـي ــم وس ـم ـع ــان انـ ـط ــون روف ــاي ــل
وانطون سمعان روفايل  -بيت مالت
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض وكشف
ح ـس ــاب مــوث ـقــن بـعـقــد ت ــأم ــن ع ـقــاري
بقيمة /237.733.951/ل.ل .عدا الرسوم
والفوائد
ت ـطــرح ال ــدائ ــرة لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد العلني
كامل العقار  /1357/بيت مالت خاصة
املنفذ عليهما سمعان وابراهيم انطون
روفـ ــايـ ــل م ـل ــك رقـ ـب ــة واملـ ـنـ ـف ــذ وامل ـن ـف ــذ
عليه انطون سمعان روفايل استثمار
 2400سهمًا ويبعد كثيرًا عــن البيوت
السكنية وال يمكن الوصول بالسيارة
كـ ــون ال ـط ــري ــق حــرج ـيــة وغ ـي ــر مـعـبــدة
يوجد ضمنه بعض االشجار الحرجية
وانه ارض مهملة.
مساحته/2618/ :م ،2يحده غربًا :طريق
ً
عـ ــام ،ش ــرق ــا :ال ـع ـقــار  ،/1359/ش ـم ــاال:
العقار  ،/1356/جنوبًا :العقار ./1358/
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ال ـت ـخ ـمــن/39270/ :د.أ .بـ ــدل ال ـط ــرح:
/23562/د.أ.
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :اإلثـ ـن ــن
 2019/5/6الـســاعــة  1بعد الظهر أمــام
رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
ل ـل ــراغ ــب ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة دفـ ــع بــدل
الـ ـط ــرح املـ ـح ــدد ن ـق ـدًا أو ت ـقــديــم كـفــالــة
قانونية وافـيــة وات ـخــاذ محال إلقامته
ضمن نطاق دائــرة تنفيذ حلبا إذا كان
مـقـيـمــا خــارج ـهــا وإال ع ــد ق ـلــم ال ــدائ ــرة
م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،ودفـ ــع عـ ــاوة على
الـبــدل مبلغ  1,000,000/ل.ل /كنفقات
تــدفــع امــانــة بــاســم دائـ ــرة تنفيذ حلبا
وع ـلــى ال ـش ــاري رس ــم ال ــدالل ــة واالحــالــة
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/3/26على املتهمة ماري استبان
س ــراي ــدا دي ــان سـجــل /414وادي خــالــد
جنسيتها لبنانية محل اقامتها برج
حـمــود  -ش ط ــراد ق ــرب صـيــدلـيــة طــراد
بـنــايــة امل ــدع ــو هــانــي عـبــد املـنـعــم سعد
ط  -أرضــي والدتها كنار عمرها 1961
اوق ـفــت غـيــابـيــا ب ـتــاريــخ ف ــارة مــن وجــه
العدالة بالعقوبة التالية سبع سنوات
اشغال شاقة ومليون غرامة.
وفقًا للمواد  200/443/440مــن قانون
العقوبات .الرتكابه جناية ترويج عملة
ّ
مزورة
وق ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/27
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 622
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/3/26ع ـلــى امل ـت ـهــم ع ـلــي خليل
م ـظ ـل ــوم س ـج ــل  15ب ــريـ ـت ــال جـنـسـيـتــه
لـبـنــانــي م ـحــل اقــام ـتــه بــري ـتــال وال ــدت ــه
مريم عمره  1972اوقف غيابيًا بتاريخ
 2016/10/18وهو فار من وجه العدالة
بــالـعـقــوبــة ال ـتــال ـيــة خـمـســة ع ـشــر عــامــا
اشغال شاقة ومليوني غرامة.
وفـ ـق ــا لـ ـلـ ـم ــواد  443/440مـ ــن ق ــان ــون
العقوبات .الرتكابه جناية ترويج عملة
ّ
مزورة
وق ـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/27
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 622
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/3/26عـلــى املـتـهـمــة أم ــل محمد
علي طه عبابنة جنسيتها اردنية محل
اقامتها فندق الريفييرا  -غرفة  203ط -
 2والدتها منزومة عمرها  1975اوقفت
اداريـ ـ ـ ــا ب ـت ــاري ــخ  2016/9/27واخ ـل ــي
سبيلها بتاريخ  2017/3/10وهي فارة
من وجه العدالة .بالعقوبة التالية سبع
سنوات اشغال شاقة ومليون غرامة.
وفقًا للمواد  200/443/440من قانون
العقوبات .الرتكابه جناية ترويج عملة
ّ
مزورة
وق ـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/27
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 622

Bipod Al Akhbar Ad 10x15.indd 2

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـق ــد ح ـك ـم ــت ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/3/26على املتهم الياس خليل
م ـظ ـلــوم س ـجــل  15ب ــري ـت ــال جنسيته
لـبـنــانــي مـحــل اقــامـتــه بــريـتــال والــدتــه
مريم عمره  1974اوقف غيابيًا بتاريخ
 2016/10/18وه ـ ــو ف ـ ــار م ـ ــن وج ــه
العدالة بالعقوبة التالية خمسة عشر
عامًا اشغال شاقة ومليوني غرامة.
وفـ ـق ــا لـ ـلـ ـم ــواد  443/440م ــن ق ــان ــون
ال ـع ـق ــوب ــات .الرت ـك ــاب ــه ج ـنــايــة تــرويــج
عملة ّ
مزورة
وق ــررت اسـقــاطــه مــن الـحـقــوق املدنية
وعـيـنــت ل ــه قـيـمــا الدارة ام ــوال ــه طيلة
مدة فراره.
في 2019/3/27
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 622
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـعـ ــائـ ــد ل ـت ــأه ـي ــل ان ـظ ـم ــة
ال ـح ـم ــاي ــة ال ـف ــرق ـي ــة ل ـق ـض ـبــان ال ـتــوتــر
ال ـ ـع ـ ــال ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ــزوم صـ ـ ـي ـ ــان ـ ــة م ـ ــرح ـ ــات
الـحـمــايــة الـفــرقـيــة فــي بـعــض محطات
التحويل الرئيسية وتبديل املرحالت
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ن ـ ـ ـ ــوع ،500 ABB REB
مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض رق ــم
ث4د1465/ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ  ،2019/2/13قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2019/5/10
عـنــد نـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /150 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 623
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض العائد لنقل محوالت القدرة
فـ ــي م ـح ـط ــات ال ـت ـح ــوي ــل ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض رق ــم
ث4د 125/تاريخ  ،2019/1/8قد مددت
لغاية يــوم الجمعة  2019/5/10عند
نهاية ال ــدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
 /100 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
ب ـهــا ب ـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال ســاريــة
املـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــول ومـ ـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي م ـط ـلــق
االحــوال تقديم عــروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/4/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 624

إعالن مزايدة
ص ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ جـ ــب جـنــن
(الرئيس التقي)
املنفذ :شركة منتجات الهيدروكاربون
"هيبكو" ش.م.ل /بوكالة املحامي نور
الدين قبالن.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :م ـح ـمــد وع ـل ــي ج ـمــال
السيد  -املرج
السند التنفيذي :تنفذ الشركة املنفذة
بوجه املنفذ عليه في املعاملة التنفيذية
رقم أساس  2015/12استنابات الواردة
مـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ت ـح ــت رق ــم
 2014/2720بتاريخ  28/5/2015سند
دين بقيمة  800466.04د.أ .لبيع حصتي
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا ف ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /10
حريمه الصغرى باملزاد العلني.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة :الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فــي
 2019/5/7الـســاعــة  12ظـهـرًا فــي قاعة
املحكمة.
املـطــروح للبيع :حصتي املنفذ عليهما
في العقار  /10حريمه الصغرى.
مساحة الحصتني ومحتويات العقار:
/137933.33م 2والـعـقــار قسمان :يمني
وآخـ ــر ال ــى ال ـي ـس ــار ،وع ـنــد امل ــدخ ــل الــى
ال ـي ـمــن يــوجــد م ـنــزل مــؤلــف م ــن طــابــق
واحد وهو قديم يتجاوز عمره  45عاما
وه ــو م ــن االس ـم ـنــت وف ـي ــه ث ــاث غ ــرف،
ومطبخ وحـمــام ورواق صغير ،وتقدر
مـســاحـتــه ب ـحــوالــى /100م 2وبــات ـجــاه
ال ـشــرق بـمـســافــة حــوالــى /400م يوجد
م ـ ـنـ ــزل آخـ ـ ــر قـ ـي ــد االن ـ ـش ـ ــاء مـ ــؤلـ ــف مــن
ثالثة طوابق ودرج ال يــزال غير منجز،
ومقطع باللنب والـطــابـقــان االوالن منه
م ـس ــاح ــة ك ــل م ـن ـه ـمــا ح ــوال ــى /200م2
والسطح االخـيــر مساحته حــوالــى /55
ً
م 2ون ــزوال بــاتـجــاه الـشــرق يــوجــد بناء
ع ـب ــارة ع ــن فـيــا قــديـمــة مــرمـمــة حديثًا
ف ــي ال ـع ــام  2006اص ـبــح بــوضــع ممتاز
وسقفها من القرميد االحمر وجدرانها
مكسوة بالحجر الطبيعي ،وهي مؤلفة
مــن طــابـقــن وب ــرن ــدات واس ـعــة ويــوجــد
ح ــول ـه ــا ح ــدي ـق ــة ف ـي ـهــا ب ـع ــض االزهـ ـ ــار
والـ ــرب ـ ـيـ ــع ،ومـ ـس ــاح ــة كـ ــل ط ــاب ــق فـيـهــا
مايتا وخمسون مترا مربعا وكذلك ان
كــل طــابــق مــؤلــف مــن  4غ ــرف ،وصــالــون
وب ــرن ــدات ومـطـبــخ وح ـمــام وف ــي الـغــرب
منه يــوجــد مسبح بـطــول  16م وعــرض
 4.5م وهو بحالة جيدة جدًا ومغروس
حوله الربيع بالقرب منه ايضا يوجد
بـنــاء مــؤلــف مــن مـطـبــخ صـغـيــر وحـمــام
صغير وصــالــون بـطــول 10م وع ــرض 4
م ،واجهته الشمالية من الزجاج وباقي
الجهات ملبسة بالحجر الطبيعي من
الــداخــل وكــذلــك يوجد غرفة نــوم بطول
4م ،وعـ ــرض  4م ،وي ـس ـكــن ه ــذه الـفـيــا
محمد جمال السيد وبعد هذه الفيال الى
اليسار طريق داخلي تصل الــى مزرعة
للخيول والطيور والـحـيــوانــات طولها
 30وعــرضـهــا 8م ،وجــدران ـهــا مــن اللنب
بعضها مغلوف وسقفها من التوتياء،
وب ــاالت ـج ــاه ن ـحــو ال ـش ــرق اي ـضــا تــوجــد
مــزرعــة اخ ــرى وه ــي ع ـبــارة عــن ج ــدران
من اللنب وسقفها من التوتياء لناحية
الشمال وتستعمل كموقف للحيوانات
تقدر مساحتها بحوالى  180م 2والــى
جانبها لناحية الشرق يوجد منزل من
االسمنت مساحته حوالى  125م 2وهو
متوسط الحال ،يستعمله بعض العمال
م ــؤل ــف م ــن  3غ ـ ــرف وم ـط ـب ــخ وحـ ـم ــام،
وبعد املنزل توجد ايضًا مزرعة اخرى
جدرانها من اللنب وسقفها من التوتياء
مساحتها حوالى  300م 2وفــي الجهة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ل ـل ـع ـقــار غ ـي ـضــة م ــن شـجــر
الحور وتقدر مساحتها بحوالى 2500
م 2ويــوجــد خـنــدق غميق يقطع العقار
بالعرض من الشمال الى الجنوب ،وهو
عبارة عن جدول مياه يسقي املزروعات
املــوجــودة فــي الـعـقــار .وان شكل العقار
مـسـتـطـيــل وارض ـ ــه س ـه ـل ـيــة مـنـبـسـطــة،
وان القسم الشرقي منه مــزروع بالقمح
وال ـق ـســم ال ـغــربــي ب ـطــول ح ــوال ــى  800م
مغروسًا بأشجار التفاح والدراق وذلك
عـلــى جــانـبــي الـطــريــق الــداخ ـلــي للعقار
وتـحـيــط بــالـعـقــار خ ـنــادق مــن الـجـهــات
الشمالية والشرقية والجنوبية والجهة

الشرقية تصل لحدود خراج ارض بلدة
مجدل عنجر وتصل الى معمل السكر.
الحقوق العينية:
 حق انتفاع او ارتفاق :يسقى من مياهنهر الغزيل بواسطة آلــة رافعة مرتكزة
على النهر باملعاملة الفنية بملف.1
 حق انتفاع او ارتفاق لهذا العقار حقاالنتفاع بالري من املياه الكائنة ضمن
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  1267م ــن م ـن ـط ـقــة م ـجــدل
عـنـجــر بـمـلـفــه ،ال ـع ـقــارات املـنـتـفـعــة،10 :
والعقارات املرتفقة .1267
 حق انتفاع او ارتفاق :وينتفع بالريومــد القساطل تحت األرض مــن العقار
 ،1267العقارات املنتفعة 10 :والعقارات
املرتفقة.1267 :
 ق ـي ــد اح ـت ـي ــاط ــي ب ـ ـ ــورود إش ـ ـ ــارة قـيــداح ـت ـي ــاط ــي ع ـل ــى ح ـص ــة م ـح ـمــد ج ـمــال
ال ـس ـي ــد مل ـص ـل ـحــة آسـ ـي ــا ع ـب ــد الــرح ـمــن
ال ـس ـي ــد ،س ـجــل اح ـت ـيــاط ـيــا ل ـضــم افـ ــادة
عقارية وصــورة طبق االصــل للوكاالت
أعيد ملعاون البقاع الغربي.
 ق ـي ــد اح ـت ـي ــاط ــي لـ ـ ــورود إشـ ـ ــارة قـيــداحتياطي على حصة علي جمال السيد
مل ـص ـل ـحــة عـ ـل ــي جـ ـم ــال الـ ـسـ ـي ــد ،سـجــل
احتياطيًا لضم اف ــادة عقارية وصــورة
ط ـب ــق االصـ ـ ــل لـ ـل ــوك ــاالت أع ـي ــد مل ـع ــاون
البقاع الغربي.
 اشتراك بالحجز من فينيسيا بنك ضدشــركــة ال ـهــدف ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ
بيروت رقم .2014/2422
 ح ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي مـ ــن دائـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذبيروت عدد  2015/136من بنك بيروت
والـ ـب ــاد ال ـعــرب ـيــة ش.م.ل بــوجــه احـمــد
السيد ورفاقه.
 ق ـصــر ح ــق ال ـت ـص ــرف :ورد تـعـهــد منشركة منتجات الهيدروكاربون "هيبكو"
ش.م.ل .بعدم التصرف بهذا العقار من
قبل مالكي العقار احمد ومحمد وعلي
الـسـيــد ضـمــانــا لـتـســديــد حـســاب شركة
ليمار للمحروقات بالتعهد بملفه.
 إشـ ـ ـ ـ ــارة ام ـ ـت ـ ـيـ ــاز لـ ـص ــال ــح ال ـخ ــزي ـن ــةالـلـبـنــانـيــة رق ــم  2014/284عـلــى حصة
علي جمال السيد بملف .1
 ح ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي ب ــرق ــم 2014/943ت ــاري ــخ  2014/11/13م ـص ــدر الـحـجــز
دائــرة تنفيذ بيروت ،الحاجز فينيسيا
بنك ش.م.ل .املحجوز عليه :احمد جمال
السيد ،جمال علي السيد ،شركة ليمار
للمحروقات.
 حـجــز تنفيذي بــرقــم  2015/7بملفهتاريخ االشارة  2015/2/4مصدر الحجز
تنفيذ جب جنني ،الحاجز شركة اغوانا
ش.م.م .واملـحـجــوز عليه احـمــد وجمال
السيد ،وشركة ليمار للمحروقات.
 حجز تنفيذي رقم  2014/2720تاريخ 2015/2/3م ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـيــروت،
الحاجز شركة منتجات الهيدروكاربون
هـيـبـكــو ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عـلـيــه احـمــد
وعلي ومحمد السيد.
 ح ـ ـ ـجـ ـ ــز تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي حـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـح ـ ـجـ ــزاالحـتـيــاطــي  2014/943ومـسـجــل برقم
يــومــي  2014/2057ال ــى حـجــز تنفيذي
باملعاملة التنفيذية رقــم ،2014/2422
ت ــاري ــخ االش ـ ـ ــارة  ،2015/4/14مـصــدر
الـحـجــز دائـ ــرة تنفيذ ب ـي ــروت ،الـحــاجــز
فينيسيا بـنــك ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عليه
احمد وعلي ومحمد السيد.
ح ـج ــز ت ـن ـف ـي ــذي رق ـ ــم  2015/7ت ــاري ــخ
 2015/6/10مـ ــن ت ـن ـف ـيــذ جـ ــب ج ـنــن،
الحاجز شركة منتجات الهيدروكاربون
هـيـبـكــو ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عـلـيــه احـمــد
وعلي ومحمد السيد.
ح ـج ــز ت ـن ـف ـي ــذي تـ ــاريـ ــخ 2015/6/10
م ــن تـنـفـيــذ ج ــب ج ـنــن ،ال ـحــاجــز شــركــة
ب ــرك ــس ب ـت ــرول ـي ــوم ك ــوم ـب ــان ــي ش.م.م.
امل ـح ـج ــوز ع ـل ـيــه م ـح ـمــد ال ـس ـي ــد ،حـجــز
تنفيذي اشتراك بالحجز رقم 2015/12
تـ ــاريـ ــخ  2015/6/17مـ ــن ت ـن ـف ـيــذ جــب
جنني ،الحاجز شركة بركس بتروليوم
كومباني ش.م.م .املحجوز عليه محمد
السيد.
 مـحـضــر وص ــف الـعـقــار بملفه تــاريــخ 30/7/2015مـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ جـ ــب جـنــن
الحاجز شركة منتجات الهيدروكاربون
هـيـبـكــو ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عـلـيــه احـمــد
وعلي ومحمد السيد.

إشتراك بالحجز صادر عن دائرة تنفيذ
ج ـ ــب جـ ـن ــن م ـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ــوط ـن ــي
ل ـل ـض ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ــوج ــه ل ـي ـمــار
للمحروقات في املعاملة .2015/12
 قيد احتياطي استحضار دعوى ضدرفيق الغندور ورفــاقــه عــدد 995/1014
لدى القاضي املنفرد العقاري في زحلة.
قيمة التخمني/3281800/ :د.أ.
قيمة الطرح/1037119.5/ :د.أ.
شروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ج ــب ج ـنــن قيمة
ال ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او لــدى
مصرف مقبول او تقديم كفالة معادلة
وعليه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
دائ ــرة تنفيذ جــب جـنــن ،اذا لــم يكن له
مـقــام فـيــه ،وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة اي ــام من
صــدور قــرار االحــالــة اي ــداع الثمن تحت
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الــزيــادة ،وعليه خــال عشرين يوما من
تــاريــخ صــدور قــرار االحــالــة دفــع جميع
الرسوم بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم باالنابة
خالد التراس
 4نيسان 2019
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة العقارية ـ ـ السابعة
برئاسة القاضي ناتالي الهبر
وعضوية القاضيني الضيقة ومرعشلي

رقم االوراق2017/106 :
ال ـج ـهــة امل ــدع ـي ــة :مـحـمــد وع ـم ــر ونــديــن
احمد شهاب
الـجـهــة املــدعــى عـلـيـهــا :عـبــدالـلــه حسني
الـســواح وأن ــور حسني الـســواح وشركة
مـمـتــاز ونـصــولــي لــاسـتـثـمــار والـعـقــار
ش.م.ل.
الجهة املطلوب ابالغها ملجهولية محل
االقامة:
عـبــدالـلــه حـســن ال ـســواح وان ــور حسني
السواح
االوراق املطلوب ابالغها :االستحضار
املـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة املـ ــدع ـ ـيـ ــة ب ـت ــاري ــخ
 2017/2/27ت ـحــت ال ــرق ــم 2017/106
والذي تطلب بموجبه:
اص ـ ــدار ال ـح ـكــم بـتـسـجـيــل ال ـق ـســم /8/
ثمانية في العقار رقــم  /1295/منطقة
رأس ب ـ ـيـ ــروت الـ ـعـ ـق ــاري ــة فـ ــي ال ـس ـجــل
العقاري على اسم املدعني وفقًا للتقسيم
ّ
املبي في عقد البيع املمسوح اي /960/
س ـه ـم ــا ل ـك ــل مـ ــن م ـح ـم ــد وعـ ـم ــر اح ـمــد
ش ـهــاب و /480/سـهـمــا ل ـنــاديــن احـمــد
شهاب وتضمني املدعى عليهم الرسوم
واملصاريف.
فـيـقـتـضــي عـلـيـكــم ال ـح ـض ــور الـ ــى قلم
امل ـح ـك ـمــة او ارسـ ـ ــال م ــن ي ـن ــوب عنكم
ً
بموجب سند قانوني مصدق اصــوال
لتبلغ واسـتــام االوراق الـخــاصــة بكم
وذلـ ـ ــك فـ ــي م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا تـلــي
تاريخ النشر االخير.
بيروت في  - 5نيسان 2019
رئيس القلم
بشرى البستاني

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة – املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل  -دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الــواردة أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بعلبك  -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا.
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كــل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا مــن تــاريــخ نشر
ً
هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص
بوزارة املالية:
رقم املكلف
اسم املكلف
جمعية الهداية واالرشاد العلمية – مدرسة الهدى 190785
221435
منى علي حسني
247690
حسن مهدي الزين
الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش.م.م 421712
1180282
جميل حسن جبق
2023715
 J'aime l'eauش.م.م.
2137182
صالح محمد زعيتر
2629564
زينب محمد عالم
3258192
جمعية الفداء
3462819
علي احمد شداد
3543767
محمد احمد عواضه

رقم البريد املضمون
RR192508721LB
RR192508704LB
RR192508735LB
RR192508810LB
RR192508678LB
RR192508749LB
RR192508942LB
RR192508718LB
RR192508695LB
RR192508806LB
RR192508633LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل
ابراهيم همدرالتكليف 538
تبليغ قرارات استمالك
إن لجنة إستمالك جبل لبنان الشمالي االبتدائية وبناء لطلب بلدية فتقا وتنفيذًا
للمرسوم  2015/2277تبلغ كل من:
رقم العقار
اسم املالك
 730فتقا
مالك العقار
نزيه رامز االسطا جورج اميل فارس  729فتقا
 469فتقا
مالك العقار
 757فتقا
مالك العقار
 751فتقا
غازي فريد كرم
 464فتقا
هنري وفريد جميل نعيم
 470فتقا
ايفون ميخايل الزغبي
 577فتقا
مالك العقار
 564فتقا
خليل شكري صوما
السمو امللكي االمير مقرن بن عبد العزيز  651فتقا

رقم القرار
2019/153
2019/154
2019/155
2019/156
2019/158
2019/159
2019/160
2019/161
2019/162
2019/163

قيمة التعويض
ال تعويض
ال تعويض
ال تعويض
 1.500.000ل.ل.
ال تعويض
 136.850.000ل.ل.
ال تعويض
ال تعويض
ال تعويض
ال تعويض

هذا مع االشارة الى ان مهلة االستئناف هي ثالثون يومًا تلي تاريخ التبليغ.
كاتب اللجنة
الكاتب خليل عازار
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فنون مشهدية

ّ
على صفحة المسرحية على فايسبوكّ ،
يعرفها القائمون عليها بأنها «كوميديا الشعب المقهور والحاكم الفاسد الالمبالي بحاجات
الناس وبحقوقهم وأحالمهم» .مع إدمون حداد ،وأمل طالب ،وهشام خداج ،وربيع أيوب ،وسالي فواز وبيان ضوّ ،
يقدم المخرج
ً
هشام زين الدين عمال يعكس واقعنا االجتماعي والسياسي واالقتصادي المأزوم من بوابة السخرية والضحك

«كوميديا العبابيد» :واقعنا على حبل غسيل
غادة ّ
حداد
قرية العبابيد تشبه ِبسماتها املجتمع
الـلـبـنــانــي .أن ــاس بـسـيـطــون ،يحلمون
ّ
بالقليل ،في حني أن هذا القليل هو أقل
حقوقهم .الناس ومصائرهم معلقون
على حبل غسيل .هــم الــدمــى ،تتحرك
وفق أهــواء الوزير ،ولو اقتصرت على
ق ـضــاء حــاجــاتــه .عـلــى خـشـبــة «املــركــز
الـثـقــافــي ال ــروس ــي» ،ي ـقــدم ه ـشــام زيــن
الدين مسرحية «كوميديا العبابيد»،
بمشاركة هـشــام خ ــداج ،ادم ــون حــداد،
امـ ــل ط ــال ــب ،رب ـي ــع اي ـ ـ ــوب ،ب ـي ــان ضــو
وسالي فواز.
ّ
تجسد املسرحية عالقة السيد بالعبد،
في إطار كاريكاتوري .الخضوع التام
ج ـل ــي ه ـن ــا ،رغـ ــم وعـ ــي الـ ـن ــاس ملـ ــرارة
واق ـع ـهــم ،وض ـعــف حيلتهم بالتغيير
حينًا ،ورفضهم لــه أحـيــانــا ،خــوفــا من
بديل مجهول .الصوت املعارض بينهم
ّ
شـ ــاذ وم ــرف ــوض و«مـ ـجـ ـن ــون» .لـطــاملــا
وبالتالي
يظهر كغبي يرفض الواقع،
ّ
يسير برجليه إلى الهاوية ،في حني أنه
هو صاحب القول الواقعي واملنطقي،
وحتمًا غير مرحب به بني قوم يمشي
فــي درب واح ــد ،مــن دون مـســاء لــة وال
نقد.
زيـ ـ ـ ـ ــارة ع ـ ــاب ـ ــرة أص ـ ـ ـ ـ ّـر ال ـ ـس ـ ـكـ ــان ع ـلــى
إع ـطــائ ـهــا أبـ ـع ــادًا أكـ ـب ــر ،وت ـح ـل ـيــل مــا
جاء على لسان الوزير ،بحثًا عن لفتة
يخصهم بها ،أو أمل بعيد املنال .هذا
اإللـ ــه الـ ــذي ح ــل عـلـيـهــم ف ـج ــأة ،أعـطــى
صاحب املنزل مكانة أرقى بني عائلته
وسكان قريته ،تحول من «عبدو» إلى
«األس ـ ـتـ ــاذ عـ ـب ــدو» ،ف ـهــو رأى ال ــوزي ــر
وتحدث معه .وبات من يروي تفاصيل
الحادثة يتحدث بثقة ،كمن ينقل كالم
ال ـلــه .يـضـيــف ُ
«ع ـب ـيــد» (ه ـشــام خ ــداج)
كالمًا على لسان الوزير ،يهني ويحتقر
القرية وسكانها ،فيبادلونه بالقبول
والتصفيق.
ت ـ ـتـ ــوالـ ــى األح ـ ـ ـ ـ ــام ب ــالـ ـلـ ـق ــاء الـ ـث ــان ــي
بـ ــه ،وم ـع ـه ــا ت ـت ــوال ــى املـ ـط ــال ــب ،مـنـهــا
الــدخــول إل ــى «ال ـجــانــدرمــا» ال ــذي بــات
حلم الشباب اللبناني ،حيث املعاش
والطبابة والتعليم مؤمنة ،في ترجمة
لعالقة الزبائنية بني الشعب وحكامه.
ن ـ ـظ ـ ـمـ ــوا ع ـ ــرس ـ ــا مـ ـط ــابـ ـق ــا ل ـل ـح ـف ــات
االنتخابية .زغاريد وأشعار والفتات
تمأل الشوارع ،مقدمة من سكان القرية
أو أصدقاء الوزير.
عودة الوزير الثانية إلى القرية جاءت
كـبـصـيــص أم ــل ،ألج ـلــه ِّ
زي ـن ــت الـقــريــة،

وجوه من الماضي

ِّ
َ
من يذكر المتنورة الثائرة على الظلم والفساد في لبنان

َّ
ُ
ماري حداد ...وحسب ِك في هذا النضال أن تكوني إميل زوال!
ماجد مهدي *

وجـ ـل ــس ال ـس ـك ــان ف ــي انـ ـتـ ـظ ــاره .مـنــذ
لحظة وصوله ،فرض سيطرته املطلقة
على السكان .استطاع بسهولة أن يفنت
بـيـنـهــم ،بـجـمـلــة واحـ ــدة ت ـتــردد بشكل
كوميدي ،وهي في الواقع ترجمة إلذالل
الـنــاس «مــش عــارف حالك مــع مــن عم
تحكي؟» .لكسب رضاه مجددًا ،تضرب
الزوجة زوجها وأخاها ويضرب األخ
أخ ـ ـ ــاه .ل ـه ــذه الـ ــدرجـ ــة ي ـم ـت ـلــك ال ــوزي ــر
الـقــدرة على تأليب أهــل البيت الواحد
على بعضهم البعض .تنتهي عاصفة
الـفــرح بنكسة مـعـتــادة ،لـيـعــود الــدمــى
وال ـس ـكــان إل ــى أمــاكـنـهــم امل ـح ــددة لهم
على حبل الغسيل« .الـعـمــل هــو إدانــة
للناس ال الزعماء» يقول مخرج العمل
ه ـشــام زي ــن الــديــن لـ ـ «األخـ ـب ــار» .يريد
زيــن الدين من الجمهور أن يفكر ملاذا
َّ
يؤله الزعيم واملسؤول ،حتى مدير في
دائرة رسمية يغدو إلهًا .الجميع يريد
ّ
كسب رض ــاه .يعلق زيــن الــديــن« :هــذه
ح ـقــوقــي ال ـبــدي ـه ـيــة ،ملـ ــاذا أت ـعــامــل مع
ّ
كل مسؤول بهذه الدونية؟» .ويــرى أن

من
المسرحية

الناس ال يريدون أن ّ
يغيروا ،فلو أرادوا
الستطاعوا ذلك.
مضمون العمل سـيــاســي -اجتماعي،
يـ ـت ــرج ــم واق ـ ـعـ ــا مـ ــأسـ ــاويـ ــا وق ــاسـ ـي ــا،
جـ ـع ــل الـ ـ ـن ـ ــاس يـ ـحـ ـلـ ـم ــون ب ـل ـف ـت ــة مــن
وزيـ ـ ــر ،وزي ـ ـ ـ ــارة ع ــاب ــرة وال ـع ـي ــش فــي
حـلــم س ــؤال الــوزيــر لـهــم عــن مطالبهم
واحتياجاتهم .أراد زيــن الــديــن تقديم

ّ
تجسد المسرحية عالقة السيد
بالعبد في إطار كاريكاتوري ساخر
العمل بطريقة كــاريـكــاتــوريــة ساخرة
ليطرح القضية ويضيء على مشكلة
ال ـت ـب ـع ـي ــة وال ـ ـخ ـ ـضـ ــوع ف ـ ــي امل ـج ـت ـمــع
اللبناني ،تاركًا الخيار للجمهور في
كيفية التعامل مع ما قدم.
أمــل طالب التي شــاركــت فــي مسرحية
زيـ ــن ال ــدي ــن ال ـس ــاب ـق ــة «زيـ ـ ـ ــارة الـسـيــد

الــوزيــر» ،اشتهرت فــي السنة األخيرة
ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
ب ـس ـب ــب ف ـي ــدي ــوات ـه ــا ال ـق ـص ـي ــرة ال ـتــي
ت ـنــاولــت م ـشــاكــل يــوم ـيــة واجـتـمــاعـيــة
فــي املجتمع الـلـبـنــانــي .تـمـيــزت طالب
بلهجتها الـبـعـلـبـكـيــة ،فــانـضـمــت إلــى
فريق عمل «لهون وبس» على  lbciفي
ّ
موسمه األخير .لكنها تعتبر أن املسرح
هو األســاس ،فهو الباب الــذي أدخلها
عالم التمثيل والتلفزيون .تعود طالب
إذًا فــي هــذا العمل إلــى خشبة املسرح
ب ـ ــدور ُ
«عـ ـبـ ـي ــدة» .ت ـصــف ال ـع ـمــل بــأنــه
ترجمة للواقع بشكل كوميدي ،فالناس
ض ــاق ــوا ذرع ـ ــا ب ــال ــوض ــع االج ـت ـمــاعــي
واالقتصادي والسياسي ،وهذا العمل
ال ي ـم ـك ــن ت ـق ــدي ـم ــه ب ـط ــري ـق ــة درام ـ ـيـ ــة.
وتضيف« :نجسد واقعًا بسيطًا جدًا،
ما يريده الناس ومطالبهم األساسية،
ما نــود قوله هو أال يستغبوا الناس،
فهم على دراية بما يحصل وموافقون
على املشاركة في هذه اللعبة».
ّ
من جهته ،يــرى ادمــون حــداد أن هدف

امل ـس ــرح ـي ــة س ـي ــاس ــي« ،ف ـك ــل ف ـع ــل فــي
الـ ـحـ ـي ــاة هـ ــو فـ ـع ــل سـ ـي ــاس ــي .ال ـع ـمــل
يجسد واقعًا نعيشه ،فالناس راضون
َ
بــأن ُيحكموا بهذه الطريقة ،وهــذا ما
ي ـح ــدث ف ــي ال ــواق ــع ،ف ـخ ـطــايــا الــزعـيــم
دومــا مغفورة .الفضائح اليومية تمر
مرور الكرام ،وال أحد يحاسب» .يعزو
حداد األمر إلى خمول وقيود تحاصر
الناس ،إلى جانب طبقات من الخوف
والقمع والحاجة.
حـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى م ـ ـشـ ــروع
«أون ــاي ــن» يبصر ال ـنــور قــريـبــا ،ليس
مستعدًا للعودة إلى شاشة التلفزيون.
ّ
ّ
يتحملونني وال أتحملهم،
يعلق« :ال
نختلف كثيرًا ب ــدءًا مــن سقف الحرية
ً
إل ـ ـ ــى شـ ـك ــل الـ ـب ــرن ــام ــج وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ــى
ال ـت ـمــويــل املـ ـش ــروط فـيـمــا امل ـس ــرح هو
مساحة للحرية وللتسلية والتجربة».
«كــوم ـيــديــا ال ـع ـبــاب ـيــد» :الـخـمـيــس والـجـمـعــة
والسبت ـ ـ  20:00ـ ـ «املركز الثقافي الروسي»
(فردان ـ ـ بيروت) .لالستعالم03/886092 :

أحوال المهنة

في «نقابة الصحافة» ...اجتماع «استثنائي» إلنقاذ المهنة
زينب حاوي
عند الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة مــن ظهر أم ــس ،كان
يفترض بأهل الصحافة ،الذين ُدعـيــوا إلــى «نقابة
الصحافة» (الــروشــة) ،أن يحضروا ما أطلق عليه
َ
ب ـ ـ «االج ـت ـم ــاع االس ـت ـث ـن ــائ ــي» ،الـ ــذي ض ــم نـقــابــتــي
الـصـحــافــة ،وامل ـحــرريــن .لـكـ ّـن الـحــاضــريــن فوجئوا
ّ
بــأنــه عليهم االن ـت ـظــار خــارجــا م ــدة نـصــف ساعة
تقريبًا ،بينما يجهز بيان النقابتني .بلبلة أحدثتها
هذه الخطوة التي جاءت بعد بيان أصدرته «نقابة
املحررين» يــوم الجمعة الفائتَ ،
أدرج ــت فيه بنودًا
ك ـث ـي ــرة ت ـت ـع ـلــق ب ـ ـقـ ــرارات وخ ـ ـطـ ــوات مـسـتـقـبـلـيــة،
وتـحــديـدًا فتح بــاب االنـتـســاب إليها مــن القطاعات
اإلعــامـيــة كــافــة (املــرئــي ،املـسـمــوع واإللـكـتــرونــي)،
وتـ ــأمـ ــن ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ـص ـح ـي ــة ل ـل ـعــام ـلــن فـ ــي ه ــذه
الـقـطــاعــات مــن قـبــل «ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي للضمان
االجتماعي» ،وإنشاء صناديق للتقاعد ،والتعاضد،

والتعاقد أيضًا .في قاعة االجتماعات في «نقابة
الصحافة» ،جلس نقيب الصحافة عوني الكعكي،
وإلى جانبه نقيب املحررين جوزيف قصيفي ،وثلة
َ
من أعضاء النقابتني (غــاب عــدد الفــت منهم) ،مع
تسجيل حضور هزيل لوسائل اإلع ــام املكتوبة
واملـسـمــوعــة وح ـتــى املــرئ ـيــة ال ـتــي اكـتـفــت بــإرســال
ّ
مصوريها دون مراسليها .مشهدية ال مبالية ربما
بما تـنــوي النقابتان تــاوتــه على اإلع ــام ،وغياب
أي رغبة فــي مناقشة أح ــوال املهنة املتداعية .بعد
نصف ســاعــة ،دخلت الكاميرات إلــى الـقــاعــة ،وبــدأ
ّ
لكنه عجز عن القراءة ّ
ملرات،
الكعكي بتالوة البيان،
وتلعثم أمام ُورقة ّدونها قصيفي أمامه .هنا ،أوقف
التسجيل ،وطلب من اإلعــام املرئي االنتظار ملدة
بسيطة ،ريثما تعاد كتابة البيان ،ويصبح واضحًا
وسهل الـقــراءة بالنسبة إلــى الكعكي .وهكذا كان.
في الخالصة ،رمــى هــؤالء الكرة في ملعب الدولة.
مصطلح ّ
تكرر مــرات عــدة ،مع تحميلها مسؤولية

ّ
مـبــاشــرة ملــا آل ــت إلـيــه أوض ــاع املـهـنــة ،وحــثـهــا على
مساندة القطاع اليوم .ربما ،هي استفاقة متأخرة،
لنقابة يرأسها الكعكي منذ أربــع سنوات ،ولنقابة
أخ ــرى (امل ـح ــرري ــن) ،خــرجــت ب ـهــذه الـ ـق ــرارات بعد
أربعة أشهر من انتخاب قصيفي نقيبًا لها .بعد
اعتبار مهنة الصحافة على لسان الكعكي «رأس
حــربــة الــديـمـقــراطـيــة وال ـحــريــة» ،كشفت النقابتان
عــن إعــدادهـمــا مــذكــرة تتوجهان فيها إلــى «كبار
امل ـســؤولــن م ــن أج ــل حـمــايــة امل ـه ـنــة ،وف ـتــح ورش ــة
تشريعية مــن قبل محامي النقابتني» ،لتحصيل
حقوق العاملني داخل «املحررين» ،وتوفير حوافز
وتقديمات لهم ،مع فتح باب االنتساب لكل قطاعات
اإلع ــام فــي لبنان .ولفت قصيفي إلــى ّأن الورشة
التشريعية مختلفة املسار عن تعديل قانون «نقابة
املحررين» ،الذي أضحى على طاولة مجلس الوزراء،
وإدخــال تعديالت على قانون «املطبوعات» .ولدى
ســؤالــه عــن هــذا املـقـتــرح ال ــذي أطلقه وزي ــر اإلعــام

الـســابــق ملحم ريــاشــي ،وال ــذي تتشابه نقاطه مع
مــا ُي ـطــرح ال ـي ــوم ،ج ــزم قصيفي ب ــأن املـقـتــرح أتــى
فــي األس ــاس بـمـبــادرة مــن «املـحــرريــن» «منعًا ألي
الـ ـتـ ـب ــاس» .ول ـ ــدى س ـ ــؤال «األخ ـ ـبـ ــار» ع ــن وســائــل
حماية الصحافيني قانونيًا ،ملا يتعرضون له من
اس ـت ــدع ــاءات ،خ ــارج إط ــار قــانــون امل ـط ـبــوعــاتّ ،رد
ً
الكعكي بأن على هؤالء أوال االنتساب إلى النقابة،
ليصار بعدها إلــى حمايتهم قانونيًا .لكن فكرة
االنتساب نفسها ،كانت مقفلة على أغلب الجسم
ال ـص ـحــافــي ،وهـ ــذا م ــا حـ ــاول نـقـيــب «ال ـص ـحــافــة»
االختباء خلفه ،معتبرًا ّأن هناك تقصيرًا من الدولة
وممن أسماهم بـ «األشخاص» .أما قصيفي ،فكان
واضحًا في هــذه النقطة ،مؤكدًا أن املكان الوحيد
ملساءلة الصحافي يكمن فــي الــرجــوع إلــى أحكام
«املـطـبــوعــات» ،مــع إق ــراره بــوجــود إشكالية ترتبط
باإلعالم والقضاء واملؤسسات الرسمية ،وتحتاج
إلى دراسة.
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تعر ُ
فت إلى ماري َّ
َّ
حداد في صيف عام
 ،1969فــي منزلها الـقــائــم فــي منطقة
«زقـ ــاق ال ـب ــاط» ف ــي ب ـي ــروت ،وكــانــت،
آنـ ــذاك ،فــي الـ ًعـقــد الـثــامــن مــن ُعـمــرهــا.
كــانــت ُمـصـ َـابــة بـمــرض ت ـقـ ُّـوس الظهر
ْ
بـفـعــل وط ـ ــأة ال ـس ـنـ َّـن ال ـت ــي راكـ َـمــت ـهــا
في رحلة العمر .لكنها كانت شامخة
ُ
ال ــرأس ُكعهدها عـنــدمــا جـ َـابـ َـهــت ظـلـ َـم
َذوي القربى الــذيــن حكموا لبنان في
أربـعـيـنـ َّـيــات ال ـقــرن امل ــاض ــي ،واع ـت ـ َـدوا
َّ
على ِّ
الفكرية ،خالفًا للدستور
حر َّيتها
َّ
ـحـقـ ُبــة ،اسـتــلــت
وال ـق ــوان ــن .فــي تـ ُّلــك الـ ِ
قـلـمـهــا ك ـمــا ُي َـس ـتــل ال ـس ـيــف الـيـمــانـ ُّـي
َ
م ــن ِغـ ـم ــده ،وأع ـم ــل ـت ـ ُـه ف ــي كـبــريــائـهــم
َ
ُ
صـ ــلـ ـ ِـف ـ ـهـ ــم ،وظـ ـلـ ـمـ ـه ــم وف ـ ْ ـسـ ــادهـ ــم،
و َّ
ُ
َفعف َرت رؤوسهم ،ولم تخفض رأسها
ألحـ ٍـد غير الله والـحــق! وقــد خاطبها،
الصحافي الـسـ ّ
ُّ
ـوري الكبير
ع ـهــدذاك،
ج ـ ُـ ـبـ ـ ــران م ـ ـ ـ ُّـس ـ ـ ــوح ،ص ـ ــاح ـ ــب جـ ــريـ ــدة
«امل ـ ـخ ـ ـتـ ـ َـصـ ـ َـر» ال ـ ـص ـ ــادرة فـ ــي بــونــس
إيــرس في األرجنتني ،في رسالةٍ بعث
بـهــا إلـيـهــا ،فــي مـعــرض دفــاعــه عنها،
ُ
ٌ
«الحادث ُ
شبيه بحادث
بجملته
فقال:
ُ
وحسب ِك
ـاريــخ فرنسا.
ـ
ت
ـي
ـ
ف
ـوس
ـ
دريـف
َ
زوال.
إميل
تكوني
ن
أ
النضال
هذا
في
َ
ْ
ـأس ي ــا م ـ ــاري .وع ـل ـي ـنــا أن
ـ
ب
ال
ـن
ـ
ك
ُول ـ
ُ
نوقظ هــذه األ َّم ــة إلنقاذ ضميرها من
الهالك!».
َّ َ ً
ُ
تكتب
حداد أديبة مرموقة
كانت ماري
ُ
ُ
َّ
ـادة
بــالـلـغــة الـفــرنـســيــة ،وتـجـيــدهــا ُإج ـ َ
القلم رفيق
الكبار .وكان ُ
أدبـ ِـاء فرنسا َ َ
وسمير أ َّيامها ،يشوقه دومًا
َساعاتها
َّ
أن يـتـســلــل َإل ــى َيــدهــا ل ـي ـت ـبـ َّـر َك منها،
َ
ُ
َ
ـات فكرها
ويـلـ ِّمـ ُلــم مــا أمـكــنــه مــن قــبـسـ ُ ِ
ُ
ـات
ُلــيـعــلــقـهــا ف ــوق ال ـقــراط ـيــس نـجـيـمـ ٍ
َ
ُ
تـ ـ ـض ـ ــيء ال ـ ـ ـ ـ ــدروب .ص ـ ـ ــدر ل ـه ــا ك ـتــاب
«ال ـس ــاع ــات ال ـل ـب ـنــانـ َّـيــة» Les Heures
 Libanaisesع ـٌـام  ،1937ف ــي ب ـي ــروت؛
مجموعة من القصص ِّالقصيرة
وهو
ٌ
َّ
زينها بعض من لوحاتها الفن َّية .وقد
َ
أطـلــق املستشرق الــروسـ ّـي ،فالديمير
بـلــونــديــن  ،Vladimir Blondinعميد
ِّ
كــلـ َّـيــة ال ــدراس ــات الـشــرقـ َّـيــة فــي جامعة
س ـ ــان ـ ــت ب ـ ـطـ ــرُس ـ ـبـ ــورغ فـ ـ ــي رو ُسـ ـ ـي ـ ــا،
ً
َّ
اللبنانية» أســوة
عليها لقب «املـنـ ِّـورة
ُ
بامل ِّ
ِّ
اللبنانيني سليم البستاني
نورين
(َ )1884-1848وجرجي زيــدان (-1861
 )1914وفـ ــرح أنـ ـط ــون ()1927-1874
وج ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــران خـ ـلـ ـي ــل جـ ـ ـب ـ ــران (-1883
 )1931الــذيــن كــانــوا مــن َّ
رواد الحركة
َ
َّ
التنويرية الواسعة التي شملت َمصر
وســوريــا ولبنان وغيرها من األقطار
ِّ
ال ـعــربـ َّـيــة ف ــي ال ـســت ـي ـنـ َّـيــات م ــن ال ـقــرن
ـدد آخر من
عشر إلى جانب عـ ٍ
التاسع َ ُ
ِّ
ِّ
والسياسيني العرب
املفكرين واألدباء
ُّ
التقد ِّ
ميني.
َّ ً
ـاري ح ـ ـ ـ ـ َّـداد ك ــذل ــك ف ــن ــان ــة
ـ
ـ
ـ
م
ـت
وكـ ــانـ ـ
َ
مــوهــوبــة بـ ــدأت مـسـيــرتـهــا مــع الــرســم
َّ
الشخصية
ع ــام  َّ 1920بــدافــع الــرغـبــة
َّ َ
فحصلت بعض
ال غير .لكنها ِّعــادت
الفن َّية ،خــال َ
عامي 1924
التدريبات
ـي
ـ
س
ـ
ن
ـر
ـ
ف
ـ
ل
ا
ـان
ـ
ن
ـ
ـ
ف
ـ
ـ
ل
ا
ـد
ـ
ي
ـى
ـ
ل
و ،1925ع ـ
ً
كوبير  Koberالذي كان يمتلك مدرسة
للفن فــي بـيــروت ،فــي ذلــك الــزمـ َـن .وقد
ُ
َّ
اتسعت شهرتها بسرعة نظرًا لشغفها
ال ـك ـب ـيــر ف ــي رس ــم ال ـب ــورت ــري ــه لبعض
مــواط ـن ـي ـهــا ،وب ـخ ـ َّ
ـاص ــةٍ ال ـب ــدو مـنـهــم،
الطبيعة الجميلة في لبنان،
وملناظر
ِ
َّ
وح ــازت لقب «فنانة الـبــدو» Bedouin
 Artistنـظـ ِّرًا الهتمامها الكبير بهذا
ّ
وإبداعها فيه.
ً
الجانب الفنيَ ،
 ،1930أصـ ـبـ ـح ــت رئ ـي ـس ــة
فـ ــي ع َّـ ــام َّ
ِّ
اللبنانيني .وفي
لجمعية الـفــنــانــن
عــام  ،1933دعــاهــا السفير الفرنسي
ـارت ــل Le
ف ــي ل ـب ـنــان ،ال ـكــونــت دي م ـ ِ
معرض
 ،Comteإلى إقامة
de Martel
َّ ٍ
ألعمالها الـفـ ّـنـ ّ
فلبت
ـاريــس،
ـ
ب
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ـي
ّ
ال ــدع ــوة .وق ــد كــانــت الـفــنــانــة األول ــى
وال ــوح ـي ــدة م ــن لـبـنــان ال ـتــي ُمـنـ َـحــت

ال ـ ـق ـ ـبـ ــول بـ ــامل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي«صـ ــالـ ــون
ّ
الخاص بالقصر الكبير» Le
الخريف
.Salon d›Automneَ du Grand
Palais
بـعــد ذل ــكُ ،أق ـيــم أ َّو ُل م ـعــرض خـ ٍّ
ـاص
ٍ
بـ ـل ــوح ــاتـ ـه ــا فـ ـ ــي غـ ــال ـ ـيـ ــري جـ ـ ــورج
ِبرنهايم Galerie Georges Bernheim
َ
َّ
الفرنسية
في باريس ،فاقتنت الدولة
ُ ِّ ُ
إحدى لوحاتها ،وكانت تمثل منظرًا
لـجـبـ ٍـل ف ــي ل ـب ـنــان .وق ــد كـتــب الـنــاقـ ُـد
ُّ
ڤوكسل ً Louis
الفرنسي الشهير لوي ً ِ
ِّ
عنها
 ،Vauxcellesآنذاك ،دراسة قيمة ِّ
خـ َّـص بها كــاتــالــوغ ِ َبرنهايم الفني.
واس ـت ـمـ َّـر فــي ِّدع ـمــه ألعـمــالـهــا طيلة
مسيرتها ا َلـفــنـ َ َّـيــة .وق ــد بقيت ح ـ َّـداد
ُ
َّ
ُ
ـام في
ت ـتــابــع ع ــرض أع ـمــال ـهــا ك ــل َّع ـ ٍ
غــالـيــري ِبــرن ـهــايــم ،ول ــم ت ـتــوقــف عن
ّ
َ
اندلعت
ذلك إال في عام  1940عندما
ُ
َّ
الثانية .كما
العاملية
ِّ
ش ــرارة الـحــرب َ
َّ
قــامــت ب ـعــرض أع ـمــال ـهــا ال ـفــنــيـ َّـة في
َ
ل ـن ــدن ونـ ـي ــوي ــورك ،فـ ـب ــرزت ك ـفــنــانــةٍ
َّ
ُم ِّ
تميزة فــي جناح َ جمهورية لبنان
ف ــي امل ـع ــرض ال ـع ــال ـ ّـي ف ــي نـيــويــورك
ٌ
لـ ـع ــام  .1939وكـ ـ ـ ــان لـ ـه ــا حـ ـ ِّـيـ ــز فــي
«مـ ـع ــرض كـلـيـڤــانــد الـ ــدولـ ــي» لـعــام
.1941
ُّ
دب ماري َّ
َّاتصف َأ ُ
حداد وفنها بنزعةٍ
إن ـســانـ َّـيــة َ
وم ـس ـحــةٍ جـمــالـ َّـيــة هـمــا في
َ
أس ـ ـ ــاس خ ـَل ــوده ـم ــا ع ـل ــى م ـ ـ ِّـر ال ــزم ــن.
ُ
ُ
ـات م ـض ـي ـئــة
ف ـك ــاه ـم ــا أش ـ ـبـ ــه ب ـق ـب ـس ـ ٍ
ُ
شاعرة فيها
فاضت من
ٍ
ُّ
نفس متساميةٍ َ
مــن ِّالــنــور ومـ ُّـن ال ـتــوق إلــى األع ـلــى ما
ُّ
وي ُ
ُيجن ُبها التعثر في الظلمةُ ،
بعدها
َّ َ
َ ُ
هواء والرغبات ،ويشيل
عن جاذبية األ ِ
بها صعودًا نحو عني الشمس!
ِّ
ِّ
السي ُدة ،بكل ما كانت عليه من
تلك
ُ
َ
َّ
َ
رفيعَ ،وجــدت نفسها،
ق
ل
وخ
مثالي
ةٍ
ٍ
َ
َ ُ َ
هي وأسرتها ،في أحد أ َّيام عام ،1942
َّ
ُ
ضـ َّـرة رج ـ ٍـل تـبــن لـهــا بالدليل
فــي حـ َ
ُ ُ
رج ــل الحقيقة الخالدة؛
القاطع أن ــه
رجـ ُـل َ
ُ
َّ
واملحبة واإليمان بالله
اله ْدي
َ
املادية
وبــالــروح فــي عــالـ ٍ ُّـم غ ـ َ ٍ
ـارق فــي ّ
يعد من أبــرز ُممثلي
والفساد! رجــل
َ
و«يأتي املعجزات،
اإلنساني،
األدب
َ
ب ـف ـض ـ ٍـل مـ ــن ال ـ ـلـ ــه ،مـ ــن أج ـ ـ ـ َـل إث ـب ــات
ح ـق ـي ـقــةِ وج ـ ـ ــودهُ ،ووح ـ ـ ــد ِة أن ـب ـيــائــه
ِّ
ُ
ُّ
التعص َب بكل
ناهض
َورســاالتــه ،وي ُ َ
أشـكــالــه ،ويـهــزأ بــاألمـجــاد واأللـقــاب،
ُ ِّ
ُ
ويسل ُم بمشيئته!
ويؤمن بعدالة الله
ُ
كان الدكتور داهش ذلك الرجل! ولقد
َّ
وجـ ـ ـ َـدت م ـ ــاري حـ ـ ـ َّـداد ف ـيــه ضــالـتـهــا
ُ
والح َ
لم الذي كان يراودها
املنشودة،
ّ
صــدق فــي الـبــدء
ـ
ت
ـم
ـ
ل
ـة!
ـ
ل
ـو
ـ
ف
مـنــذ الـطـ
مــا ُنقل لها عنه ،إلــى َأن ج ـ َ
ت إليه
ـاء
ً
َ
بنفسهاُ ،مصطحبة زوجها األديــب
ـورج حـ ـ ـ ـ َّـداد وب ـن ــات ـه ـم ــا الـ ـث ــاث،
ج ـ ـ ـ ُّ
َّ
ُ
سمعوه عنه.
صحة ما
للتحقق من
هـ ـن ــاك ،مل ـ َـس ُــت ال ـح ـق ـي ـقــة مل ـ ـ َـس ال ـي ــد،
َ ْ
َ
سمعته عنه
عينها ما
وشاهدت َبأ َ ِّم
ُ
َ َّ
َ
بــأذنـ َهــا ،وأيــقـنــت أن ذ َلــك الـ ًطــالــع من
َ
وطــن أرز الـ ّ
ـرب ي َحمل أمــانــة سامية،
َ
ال لــوطــن َاألرز وأب ـنــائــه فـحـســبً ،بل
لـ َلـ ُّ َّـدنـيــا بــأســرهــا وشـعــوبـهــا قــاطـبــة،
وأن ــه لــن يـتــوانــى عــن تأديتها مهما
َ
َُ
ت املصاعب وغلت التضحيات!
عظم َ
َ
وأع ـ ـلـ ــنـ ــت ت ــأي ـ ُي ــده ــا لـ ــه فـ ــي دع ــوت ــه؛
َ
ُ
وك ــذل ــك ف ـعــلــت أس ــرت ـه ــاُ .
ومـ ـ ــذذاك ،لم
ُ
ِّ
ي ـعــد إي ـمــان ـهــا م ـق ـت ـص ـرًا ع ـلــى الـســيــد
امل ـس ـي ــح ورس ــالـ ـت ــه ف ـح ـس ــبَ ،كــون ـهــا
َّ
مسيحية َاملــولــد والـنـشــأة ،بــل أصـبــح
ُ
َ
ـاالتـهــم ،بال
يحتضن أنبياء الله ورسـ ِ
النبي َّ
ّ
محمد (ص)
فيهم
استثناء ،بمن َ َ
ورسالته .وقد أعلنت وزوجها جورج
َّ
على رؤوس
حداد عن
قناعاتهما تلك َ
َ
َ
َ
األشـ ـه ــاد ،م ــا أث ـ ــار عـلـيـهــم أق ــرب ــاء ه ــم
ُّ
املقيت
وســواهــم مــن وج ــوه التعصب ٌ
ف ــي ل ـب ـنــان ِم ـ َّـم ــن كـ ــان ل ـهــم نـ ـف ــوذ فــي
ُ
ُّ
يمض زمن
الحقبة .لم
السلطة
في تلك َّ ِ
ِ
َّ
ُ
ط ــوي ــل ح ــت ــى ت ـســنــم ص ـهــرهــا ب ـشــاره
الـ ـخ ــوري سـ ـ َّـدة رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهـ َّ
ـوريــة،
ُ
قحمًا
فراح يضطهد الدكتور داهشَ ،م ِ
َّ
َّ
القضائية واألمـنــيــة
جميع السلطات

ماري َّ
حد َّاد
َٔ
ربعينيات
في ا
القرن
العشرين

ِّ
االعتداء عليه ،بالظلم
والصحافة في
ِ
واالفتراء ،وخالفًا للدستور والقوانني.
َ
وق ـ ـ ـ ــد أ َّدى ذل ـ ـ ـ ــك االضـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ُـاد إلـ ــى
َّ
جنسيته
تجريد الــدكـ َت ْــور داه ــش مــن
َّ
َّ
اللبنانية ،ونفيه إلى الحدود السورية
الـتــركـ َّـيــة فــي م ـحــاولــةٍ لـل َـقـضـ ِـاء عليه،
َ
ُ
َ
صادر ْ َين
مرسوم ْي ظامل ْي
بمقتضى
َّ
ع ــن رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــةَ ،م ــن غـيــر أن
َّ
ُي َّ
للمحاكمة ،ومن دون أن ُيبلغ بما
قدم
ِّ
َ
َ
حكام.
صدر
َّ
بحقه من أ َ
َّ
لـكــنــه تـمــكــن ،بـعــد أك ـثــر مــن َ شـهــر ،من
العودة سرًا إلى بيروتُ ،مرفقًا بعناية
ال ـل ــه .وم ــن ُمـحـتـجـبــه ال ـق ـسـ ّ
ـري فيها،

ُّ
َّ
َ
بنزعة
أ
صف
ات
دبها وفنها َّ ٍ
َّ
إنسانية َ
سحة جمالية
وم
ٍ

اح ـت ـك ــم إلـ ــى ق ـل ـم ــه ،س ــاح ــه الــوح ـيــد
ف ــي م ــواجـ ـه ــة ُم ـض ـط ـه ــدي ــه وال ــدف ــاع
ع ــن قـضـ َّـيـتــه ال ـع ــادل ــة ،وف ــي املـطــالـبــة
باسترداد ِّ
حر َّياته وحقوقه .وقد دامت
تـلــك ال ـحــرب الـقـلـمـ َّ
ـوات
ـ
ن
ـ
س
ـي
ـ
ن
ـا
ـ
م
ـ
ث
ـة
ـ
ـي
ٍ
َّ
متواصلة ،ولــم تتوقف إال بعدما ثار
ال َـش ـع ـ ُـب ال ـل ـب ـنــانـ ُّـي ع ـلــى ذلـ ــك الـعـهــد
غير رجعة.
وأسقطه إلى ُ
ك ــان ــت الـ ـقـ ـض ـ َّـي ـ َـة فـ ــي ن ـظ ــر ال ــدك ـت ــور
داه ـ ـ ـ ــش ق ـ ـضـ ـ َّـيـ ــة الـ ـ ـح ـ ـ ِّـر َّي ـ ــة الـ ـفـ ـك ـ َّ
ـري ــة

َ
ُ َ
بــام ـت ـيــاز ،فــان ـبــرى ُي ـس ـ ِّـج ــل أح ــداث ـه ــا
ـرات م ـ َـن َّ الـكـتــب الـتــي
بـنـفـسـ ُـه ف ـ ُـي ع ـش ـ ٍ
ـرأ الـيــوم على أن ـهــا ج ـ ٌ
ـزء من
بــاتــت ت ـقـ
تـ ــاريـ ــخ االضـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــادات الـ ـكـ ـب ــرى فــي
ت ــاري ــخ اإلن ـس ــان ـ َّـي ــة .وق ــد بـ ـ َـدت م ــاري
َّ
الجريحة
خاللها كالرئبالة
حداد من
َّ
ُ َّ
ْ
ال ـت ــي ت ــأب ــى ال ــض ـَـي ــم ،ف ــا ت ـه ــدأ حــتــى
َ
ُ َّ
َ
ـوم م ــن ظ ــام ــه!
ت ـن ـت ــزع ح ـق ــوق ُ امل ـظ ـل ـ ِ
ـداء عليه،
مـنـ َّـذ اللحظة األولـ ــى لــاع ـتـ ِ
استلت قلمها النبيل ،وراح ــت ُتـ ِّ
ـدبـ ُـج
َ
ـاء وط ـن ـه ــا ،وإل ــى
ال ـب ـي ــان ــات إلـ ــى أب ـ ـنـ ـ
ُ ِ َّ
َّ
وسفراء
املتحدة،
رئيس منظمة األمم
ِ
ُ
الـ ـ ـ ــدول وق ـن ــاص ـل ـه ــا امل ـع ـت ـ َـم ــدي ــن فــي
َّ
العربية،
ورؤساء وملوك الدول
لبنانً ،
شـ ــارحـ ــة ل ـه ــم ف ـي ـ َهــا ح ـق ـي ـقــة م ـب ــادئ
وتفاصيل
الــدكـتــور داه ــش وأه ــداف ــه،
ً
الـجــريـمــة ُاملــرتـ َـك ـبــة ب ـحـ ِّـقــهُ ،
ومـطــالـبــة
ْ
ُّ
َّ َإيــاه ــم بــالـتــدخــل الـعــاجـ َـل ل ـ َـوق ــف تلك
ظلمة وجـ ِّـر مرتكبيها أمــام العدالة.
امل ِ
ُ
كتب
ـي
ـ
ف
ـك
ـ
ل
ـ
ت
ـا
ـ
ه
ـ
ـات
ـ
ب
ـا
ـ
ت
ـ
ك
ـدرت
ـ
ص
ـد
وق ـ
ٍ
عـ َّ
الدكتور َداهش؛
كتب
جانب
إلى
ة
ـد
ً
ُ
وك ــان ــت ج ـم ـيــع ـهــا ط ــاف ـح ــة ب ــأخ ـب ــار

املسؤولني
َاملظالم في البالد وسرقات
َ َّ
ألمـ ــوال ال ـع ـبــاد .وال ـجــديــر بــالــذ ُكــر أن
ِّ
ـاء
صـحـ َـافــيــي املهجر َوأدب ـ ِ
بعضًا مــن ِ
ال ـبــاد الـعــربـ َّـيــة أس ـه ـمــوا ،هــم أي ـضــا،
فــي إظـهــار الحقيقة فــي الـقـضـ َّـيــة ،من
ِّ
الحر َّيات التي كانت
قبيل الدفاع عن

َ
َ
جوهرها .وقد َكان أسلطهم ًقلمًا
في
َ
وأ َ
بدعهم ُأسلوبًا وأ َ
كثرهم صرامة في
ُّ
ُّ
دفاعه الصحافي جبران مسوحَ َّ .
القلمية أن
الحملة
تلك
وكان من نتيجة
ُ َ َ
ُ َ
وقفت ماري َّ
وسجنت أكثر من
حداد،
أ
ُ
َّ
مـ َّـرة ،وزج بها في مستشفى املجانني
َّ
َّ
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يومًا مــع فــاقــدي نعمة العقل ،بالظلم
َّ
ال ــره ـي ــب .ل ـكــن امل ـس ــؤول ــن خ ــاف ــوا من
َّ
التمادي في َإبقائها خلف تلك
مغبة
ُ
ال ـج ــدران املــرع ـبــة ،فــأطـلـقــوا ســراحـهــا.
ِّ
وفــور خروجها منهَ ،
كتبت مذكراتها
ُ
عـ َّـمــا شــاهــدتــه م َّــن جــرائــم ارتـكـبــت في
ِّ
الحافل بالويالت.
الجهنمي َ
املكان َ ُ
ذلك َ
رات ِمـ َّـمــا جاد
وقــد رأي ـ ُـت أن أق ـ ِّـدم شـ ــذ
ٍ
ْ
بــه قـ َلـ ُـمـهــا ضـمــن الـبـيــان ال ــذي رفـ َـعـ َـتــه
َ
وناشدتهم فيه َأن
إلــى أبـنـ ِـاء وطنها،
يرفعوا الصوت عاليًا َّ
ْ
َ
ضد الجور ،وأن
ُّ
يحتجوا معها باسم الحقيقة وباسم
ِّ
ِّ َّ
وها هي:
حد قولها.
الحرية َ ،على ُ َ
َّ
َ َّ
«إن ـن ــي أش ـه ــد أم ـ ــام ال ـلــه أن الــدكـتــور
ُ
والشرف َ .وهو
داهش هو مثال َ ُ
النبالة ُ َ َ
رفع وأ َ
طهر
أ
د
نش
بتعاليمه السامية ي
َ
ُ
ُ
خالق
أ
من
معرفته
البشر إلى
ما يصل
ٍ
ُ ُ
وآداب رفيعة ،ويعلن َ إلخوانه
َكريمة
ٍ
َّ
َّ
أن الـحـيــاة لـيـســت إل مــرح َـلــة تـجــربــةٍ
َّ
وت ـه ـي ـئــةٍ ل ـح ـيــا ٍة ثــان ـ َيــة ،وأن ال ـعــدالــة
ُ
وتـكــافـ ُ
ـئ
اإللـهـ َّـيــة تـقـتـ ُّـص مــن األشـ ــرار
َ
األخيار».
َّ
ُ
ـش ي ـن ــادي بــاإل َخــاء
«إن الــدك ـتــور داه ـ ً
بـ ــن ال ـب ـش ــر ق ــاطـ ـب ــة م ـه ـم ــا اخ ـت ـلــفِّــت
ُ
َّ َ
شرائعهمُ ،
ُ
ويبش ُر
عناصرهم وتعددت َ
ـراد املجتمع
بـضــرورة التعاون بــن أف ـ
َ َّ
ُ
علنًا أن ُالناس
الشقاء والفقرُ ،م
ليزول
َ
َ َّ
ُمـ ـتـ ـس ــاوون أم ـ ـ ــام الـ ـل ــه ،وأن ال ــق ــدوة
الحسنة هي ُ
خير موعظة»...
ُ
ويوافيها ُ
قلم جبران مـ ُّـســوحُ ،مدافعًا
عن الدكتور داهــش وعنها ،على غير
َّ
َّ
فيقول« :إن
معرفةٍ
شخصيةٍ بكليهماُ ،
ُ
يفتكر بمقابلة كبار املصلحني
داهشًا
َ
َ
فــي الـتــاريــخ َليبحث معهم ح ــال هذه
ُ
اإلن ـســانـ َّـيــة ال ـتـ ِـعـســة ال ـتــي تـنـتـقــل من
خطر إلى خطر.
شقاء إلى شقاء ،ومن
ٍ
ٍ
ُ
يفتكر بهذا الشرق البائس الحزين
هو
َ
ـط الـ ــذكـ ـ ِـاء ال ـب ـش ـ ّ
ـري،
ـ
ب
ـ
ه
ـ
م
ـان
ـ
ـ
ك
ـذي
الـ َـ ـ
ً
ُ
َ
ُ
فــأصـبــح أل ـعــوبــة بــن أيـ ـ َـدي الـتـخــاذل
َ
ُواالن ـق ـس ــام .هــو َي ـج ـمـ ُـع أق ـ ــوال جميع
َ
ِّ
الشرقيني َليستخرج منها
املصلحني
ً
ُ
َ
ـوح ــدُ
ُ
وت ـ ِّ
ق ـ ـ َّـوة واح ـ ــدة ُت ـج ـمــع ال ـش ـمــل
ِّ
الغايات
وتؤلف بني َّالقلوبِّ .»...
ُ
حداد ،فيقول« :إني
خاطب ماري
َكما ُي
ُ
ـرك على
ـ
ب
ـ
ص
و
العنيف
ـادك
ـ
ه
ـ
ج
ـرم
أحـتـ
ِ
ِ
َمقاومة الخصوم ...وهــذا الحادث هو
أ ُ
َ
جرت في الشرق في هذا
عظم
ِّ
حادثةٍ َّ
ُ
تفاصيلها،
َالـجـيــل .وإن ــي كلما ق ــرأت
َ
َّ
نت
الجميع .بل أ َِ
أرى ماري حد ِّاد فوق َ َّ
فــوق لبنان ،كــل لبنان ..ألن ـ ِـك تدافعني
َّ
ـص ــر عنه
ع ــن م ـ ُب ــدأ وع ـق ـي ــد ٍة ُدف ــاع ــا ق ـ َ
ج ـم ـي ــع ال ـ ــرج ـ ــال .اك ــت ـب ــي ًل ــي ألس ـم ــع
قطيع
سالمتك ،يا حمامة بني
صــوت
ِ
ٍ
من الذئاب».
َ¶ ¶ ¶
ُ
ق ـب ـيــل الـ ـي ــوم األخـ ـي ــر م ـ ُـن عـ ــام ،1972
حـضـ ُ
ـرت إلــى مستشفى «أوت ـيــل ديــو»
 Hôpital Hôtel-Dieuفـ ــي بـ ـي ــروت
لــا َطـمـئـنــان عـلــى صـ َّـحــة م ــاري ح ـ َّـداد،
ف ــرأيـ ـتـ ـه ـ َـا ف ـ ــي شـ ـب ــه غـ ـيـ ـب ــوب ــة .و َف ــي
الـ ـي ــوم األ َّول مَ ــن عـ ــام  ،1973ف ــارق ــت
ْ ٌ
ال ـح ـي ــاة ،ف ــراف ــق ـه ــا رهـ ـ ــط م ــن مــا ُئـكــة
َ
العالم السعيد البعيد امل َعدِّ
الله إلــى
ِ
َ ِ
ِ
َ
األح ــرار مــن أمـثــالـهــا! فـ ُـي تلك
لــأ ُبــرار ُ
ِّ ُ
َ
َّ
الــربــوع الــقــد َســيــةً ،غ ــدت تلك «امل ـنــورة
ً
الـلـبـنــانـ َّـيــة» ن ـج ـمــة س ـع ـيــدة ُت ـشـ ُّـع في
اآلف ــاق ،وتــزيـ ُـدهــا نــورًا على ن ــور! وقد
ّ
ض ـ َّـم ُ
«م ـت ـحــف داه ــش ل ـل ـفــن» Dahesh
«مانهاتن»
في
القائم
Museum
of Art
ِّ
َ
فــي نـيــويــورك بعض َ أعمالها الفن َّية.
َّ
فلعل تلك األعمال ُّ
تشع ،هي
يدري،
َ َمن
َ
ّ ُ
فتضيءُ
أيضًا َ ،بأنوار الجمال اإللهي
بناء الحياة!
قلوب أ ِ
* ٌ
ٌّ
لبناني ُمقيم في كندا
كاتب
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بعـد االنتهـاء مـن عمليـة الترميـم ،سـتعرض  5397قطعـة أثريـة مـن مجموعـة تـوت عنخ آمـون في المتحـف المصـري الكبير فـي الجيزة
ّ
واألسـرة الخاصـة بالملـك الفرعونـي الشـاب .وكان مديـر الشـؤون الفنيـة للترميـم
(جنـوب غـرب القاهـرة) ،بمـا فـي ذلـك ّ العجلات الحربيـة
بالمتحـف ،حسـين محمـد ،قـد ّ
صـرح بـأن فريـق العمـل واجـه صعوبـة بالغـة فـي إنجـاز المهمـة (محمـد الشـاهد ـــ أ ف ب)

شانتال بيطار
ّ
تغني وردة

ريتا باروتا
 ...والله زمان!

سامي حواط
«ونعود» إلى AUB

بعد غد الخميسّ ،
تجدد املغنية
ٍ
اللبنانية شانتال بيطار (الصورة)
موعدها مع جمهور «تياترو فردان»،
حيث ّ
تقدم حفلة خاصة بوردة (1939
ـ  .)2012اختارت شانتال  23أغنية
من أرشيف ّالفنانة الجزائرية ،من
بينها« :بتونس بيك» ،و«العيون
السود» ،و«قلبي سعيد» ،و«حكايتي
مع الزمان» ،و«وحشتوني» ،و«في
يوم ليلة» .أما الفرقة املوسيقية
ّ
التي ترافقها ،فتتألف من :بشار
فحلو (قانون) ،مصطفى حموي
(ناي) ،طوني جعجع (كيبورد)،
مناف إبراهيم (غيتار باص)ّ ،
محمد
البوشي (رق وكاتم) ومازن شامية
(طبلة) ،إضافة إلى ثنائي الكورال
املعروف بـ«نبيل وجميل».

تحت عنوان  ،It’s been a whileتعود
الفنانة اللبنانية ريتا باروتا (1979
ـ الصورة) في  16نيسان (أبريل)
الحالي إلى «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) لتقديم سهرة غنائية ترضي
ّ
ستؤدي باروتا
مختلف األذواق.
مختارات من أغنيات فرق وفنانني
عرب وعامليني ،مازجة بني أنماط
موسيقية ّ
منوعة .الئحة األسماء
التي سيستمتع الحضور بأعمالها
تشمل« :ميتاليكا» ،و«آبا» ،وآيمي
واينهاوس ،وديانا كرال ،وصباح،
و«ذا دورز» ...ترافق باروتا في هذا
املوعد مجموعة من املوسيقيني،
هم :جورج أبي عاد (كيبورد) ،وزياد
الحلو (غيتار) ،وراني بطيخ (باص)،
وريشارد حنا (إيقاع).

يدعو نادي «السنديانة الحمراء»
في  18نيسان (أبريل) الحالي إلى
حضور حفلة للفنان اللبناني
سامي حواط (الصورة) وفرقته
ّ
«الرحالة» في «الجامعة األميركية
ّ
ّ
ّ
في بيروت» .وبما أن حواط لم يغن
في هذا الصرح منذ زمنّ ،قرر أن
يكون اللقاء املنتظر «ونعود» فرصة
لتعريف الشباب إلى أعماله .هكذا،
ّ
سيؤدي باقة من أشهر أغنياته كـ
«الرأي العام» و«أحد اإلخوان» و«ال
تسألني عن ديني» ،على أن ترافقه
وفاء البيطار (قانون) ،ورمزي أبو
كمال (بيانو وغيتار) ،وسماح بو
املنى (أكورديون) ،وأحمد الخطيب
(الرق) ،ورامي الجندي (اإليقاع)

ّ
شانتال بيطار تغني وردة :الخميس 11
نيسان (أبريل) الحالي ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «تياترو فردان» (سنتر
والنصف
دون ـ ـ بيروت) .لالستعالم01/800003 :

 :It’s been a whileالثالثاء  16نيسان ـ
ً
مساء ـ «مترو
الساعة التاسعة والنصف
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

حفلة «ونعود» :الخميس  18نيسان
ً
مساء ـ في «قاعة
ـ الساعة الثامنة
بطحيش» («ويست هول» ـ /AUB
شارع بليس) .لالستعالم01/350000 :
ّ
(مقسم )2685 :أو events@aub.edu.lb

